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ABSTRACT

EFFECTIFITY OF Curcuma xanthorhiza AND Curcuma aeruginosa EXTRACT
AS HELMINTHIASIS CONTROL TO PACKED CELL VOLUME (PCV) DAN

AVERAGE DAILY GAIN (ADG) OF KID ETAWAH CROSS GOAT

This research was conducted at UPTD-HMT Singosari and Epidemiology
Laboratory of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University in August to October
2007.

This research aimed to know the effectifity of Curcuma xanthorhiza and
Curcuma aeruginosa extract as helminthiasis control to packed cell volume and
average daily gain on Kid Etawah Cross Goat.

The matterial was carried out with 15 goats, 4 months aged and body weight
average is 14.47 ± 0.77 kg with varians coeffesien is 5.30%, faecal sample and blood
sample . Treatments devided into 3 groups are P0 (control), P1 (giving Curcuma
xanthorhiza and Curcuma aeruginosa extract 125 grams for 3 days continuously and
replicates in fourth week) and P2 (giving Curcuma xanthorhiza and Curcuma
aeruginosa extract 125 grams for 3 days continuously and not replicates). Parameter
research were EPG, PCV and ADG. The method research was used experimental
with Completely Randomized Design. Data were analysed with ANOVA and were
subjected of effect the treatment by Least Significant Difference Test Method.

The result showed that the effectifity of Curcuma xanthorhiza and Curcuma
aeruginosa extract as helminthiasis control in EPG are P0= 1487; P1= 400 and P2=
871 (P<0.01), PCV are P0= 29.5±2.27% ; P1= 30.67±3.31% and P2= 32.27±1.14%
(P>0.05) and ADG are P0= 21.88±18.90 grams ; P1= 57.30±14.69 grams and P2=
34.69±13.32 grams (P<0.01).

Conclusion of this research was the effectifity of Curcuma xanthorhiza and
Curcuma aeruginosa extract as helminthiasis control showed by ADG and PCV in
normally conditions.

Keywords : Curcuma xanthorhiza and Curcuma aeruginosa Extract, Helminthiasis
Control, PCV, ADG, Etawah Cross Goat



RINGKASAN

EFEKTIFITAS PEMBERIAN EKSTRAK TEMU LAWAK (Curcuma
xanthorhiza) DAN TEMU HITAM (Curcuma aeruginosa) SEBAGAI KONTROL

HELMINTHIASIS TERHADAP PACKED CELL VOLUME (PCV) DAN
PERTAMBAHAN BOBOT BADAN (PBB) PADA ANAK KAMBING

PERANAKAN ETAWAH

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2007 di Unit
Pelaksana Ternak Daerah- Hijauan Makanan Ternak (UPTD-HMT) Singosari Malang
dan di Laboratorium Epidemiologi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya
Malang.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektifitas pemberian ekstrak temu
lawak dan temu hitam sebagai kontrol helminthiasis terhadap PCV dan PBB pada
anak kambing.

Materi yang digunakan adalah anak kambing peranakan etawah betina umur 4
bulan sebanyak 15 ekor dengan rataan bobot badan 14,47 ± 0,77 kg dan KK sebesar
5,30%, sampel feses dan sampel darah. Metode yang digunakan adalah metode
percobaan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 3 kelompok
perlakuan yaitu P0 (kontrol), P1 (pemberian ekstrak temu lawak dan temu hitam
selama 3 hari berturut-turut dengan dosis 125 gram dan dilakukan pengulangan pada
minggu ke-4) dan P2 (pemberian ekstrak temu lawak dan temu hitam selama 3 hari
berturut-turut dengan dosis 125 gram dan tidak dilakukan pengulangan). Parameter
pada peneliutian adalah jumlah EPG, PCV dan PBB. Data yang diperoleh dianalisis
dengan analisis sidik ragam dan bila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan
dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak berpengaruh sebagai
kontrol helminthiasis yang ditunjukkan dengan EPG pada P0= 1487 ; P1= 400 dan
P2= 871 (P<0,01), PCV pada P0= 29,5±2,27% ; P1= 30,67±3,31% dan P2=
32,27±1,14% (P>0,05) dan PBB pada P0= 21,88±18,90 gram ; P1= 57,30±14,69
gram dan P2= 34,69±13,32 gram (P<0,01).

Kesimpulan bahwa pemberian ekstrak temu lawak dan temu hitam efektif
sebagai kontrol helminthiasis yang ditunjukkan dengan pertambahan bobot badan
(PBB) dan untuk hasil lebih baik perlu dilakukan ulangan serta PCV dalam kondisi
yang normal.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemeliharaan ternak di wilayah Indonesia yang memiliki iklim tropis basah

sangat memudahkan penyebaran penyakit. Sehingga peluang ternak terinfeksi

penyakit khususnya yang disebabkan oleh cacing sangat tinggi. Usaha pencegahan

dilakukan dengan menjaga kebersihan ternak, pemberian pakan yang cukup dari segi

kualitas dan kuantitas, dan suatu cara untuk menekan perkembangan cacing dalam

tubuh ternak. Melalui perkembangan IPTEK di bidang budidaya tanaman obat yang

dapat memberi kontribusi bagi pembangunan. Teknologi budidaya tanaman obat

memungkinkan peningkatan produktivitas dan daya guna tanaman obat. Penggunaan

temu lawak (Curcuma xanthorhiza) dan temu hitam (Curcuma aeruginosa) selain

sebagai anthelmintika kedua bahan tersebut dapat digunakan untuk menambah nafsu

makan serta menjaga kesehatan ternak. Sehingga pemberian temu lawak dan temu

hitam dapat menekan perkembangan parasit cacing.

Parasit cacing dalam tubuh ternak selain dilihat dari gejala luar, juga perlu

dilakukan pemeriksaaan terhadap adanya telur cacing dalam tinja yang dinyatakan

dalam Egg Per Gram (EPG).

Perkembangan jumlah parasit cacing dalam tubuh ternak akan mempengaruhi

metabolisme tubuh melalui penyerapan zat nutrisi dalam tubuh ternak. Metabolisme

tubuh ditunjukkan melalui gambaran darah. Komponen tubuh yang sangat vital untuk

membantu proses metabolisme adalah darah. Sel darah merah merupakan sel darah



yang berfungsi membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh sel pada

berbagai jaringan. Banyaknya oksigen yang diikat dan dibawa oleh sel darah

dikarenakan adanya hemoglobin. Oksigen bersama sirkulasi darah yang cukup

digunakan oleh berbagai sel dalam tubuh untuk bekerja melakukan fungsi dengan

energi yang cukup (Swenson, 1977).

Gambaran darah ditunjukkan dengan Packed cell volume (PCV) yang

merupakan suatu ukuran yang menggambarkan proporsi volume sel darah khususnya

sel darah merah (Anonymous, 2007). Ternak termasuk hewan tingkat tinggi karena

mempunyai susunan faal yang sangat kompleks. Oleh karena itu zat untuk menunjang

kehidupannya diperoleh dari luar dalam bentuk asupan pakan. Didukung dengan

pemberian pakan yang berkualitas akan menjadikan proses pencernaan dalam tubuh

ternak semakin baik, sehingga akan berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan

(PBB) ternak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana efektifitas pemberian ekstrak

temu lawak dan temu hitam sebagai kontrol helminthiasis terhadap PCV dan PBB

pada anak kambing.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektifitas pemberian  ekstrak

temu lawak dan temu hitam sebagai kontrol helminthiasis terhadap PCV dan PBB

pada anak kambing.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah memperbaiki status fisiologis darah dan bobot

badan pada anak kambing melalui pemberian ekstrak temu lawak dan temu hitam

yang digunakan sebagai kontrol helminthiasis.

1.5 Kerangka Pikir

Temu lawak dan temu hitam merupakan rimpang yang mengandung curcumin

dan minyak atsiri yang berfungsi sebagai bahan anthelmintika untuk menjaga

kesehatan terutama dalam hal menekan perkembangan parasit cacing pada saluran

pencernaan.

Minyak atsiri mempunyai bau yang khas dan curcumin memberi sifat pada

temu lawak dan temu hitam sehingga dapat menyembuhkan penyakit yaitu digunakan

untuk membasmi penyakit cacing pita dan kremi pada manusia dan ternak

(Rismunandar, 2004). Parasit cacing merupakan pesaing dalam menyerap zat nutrisi

untuk proses metabolisme tubuh. Parasit cacing mengambil sari makanan yang

dibutuhkan inang, menghisap darah atau cairan tubuh inang, menyumbat saluran

pencernaan, mengiritasi saluran pencernaan (Tizard, 1988).

Darah merupakan komponen tubuh yang sangat vital. Karena darah yang

banyak mengandung oksigen akan memperlancar proses metabolisme. Melalui

pemberian ekstrak temu hitam dan temu lawak dapat menekan perkembangan parasit

cacing yang akan mempengaruhi gambaran darah serta pada tingkat tertentu

berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan ternak karena berkurangnya



persaingan penyerapan nutrisi sebagai akibat terdapatnya parasit cacing dalam tubuh

ternak dan didukung dengan pemberian pakan yang berkualitas.

Makanan menyangkut proses metabolisme yaitu perubahan kimiawai dan

fisiologi yang mengubah zat makanan menjadi zat tubuh. Zat makanan yang paling

banyak dan terpenting untuk jaringan disebut zat organik (Anggorodi, 1990).

1.6 Hipotesis

Pemberian ekstrak temu lawak dan temu hitam sebagai kontrol helminthiasis

mempunyai pengaruh efektif terhadap PCV dan PBB pada anak kambing.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Kambing Peranakan Etawah

 Kambing Peranakan Etawah merupakan persilangan antara kambing Etawah

dengan kambing-kambing Kacang. Sifatnya berada diantara sifat kambing Etawah

dan Kacang. Berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan susu dan potensi

pertumbuhan sehingga meningkatkan mutu kambing lokal (Devendra dan Burns,

1994).

Jenis kambing Peranakan Etawah mempunyai umur sapih ideal adalah 3-4

bulan dengan bobot badan betina 15 kg serta rata-rata PBB adalah 54-71 gram/hari

(Devendra dan Burns, 1994 dan Sarwono, 2003). Ditambahkan menurut Hendriawan

(2000) bahwa PBBH pada kambing lepas sapih adalah 50-150 gram.

2.2 Temu Lawak dan Temu Hitam Sebagai Bahan Pencegah Helminthiasis

 Helminthiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing

parasit yang khususnya menyerang saluran pencernaan dalam tubuh manusia atau

hewan (Anonimous, 2007).

Temu lawak dan temu hitam berasal dari family Zingiberaceae yang termasuk

tanaman obat berbentung rimpang. Dalam rimpang tanaman tersebut terdapat zat aktif

yang dapat membunuh cacing ascaris yaitu mengandung minyak atsiri yang

mempunyai bau khas dan curcumin yang memberi sifat pada kedua zat tersebut.

(Rismunandar, 2004).



Zat aktif dalam temu lawak dan temu hitam yaitu curcumin 1,4-4% dan

minyak atsiri 5%, monoterpen, seskiuterpen dan tetrahydrocurcuminoids,

demethoxycurcumin dan bisdemethoxycurcumin (Widowati, 2003).

Uji efektifitas pemberian anthelmintik pada pedet terhadap toxocariasis

menggunakan fraksinasi rimpang temu hitam dengan dosis 240 mg selama dua hari

berturut-turut (Koesdarto, 2005).

2.3 Gambaran Parasit Cacing Pada Kambing

Ada beberapa gejala-gejala fisik pada ternak yang menunjukkan penyakit

cacingan seperti nafsu makan berkurang bahkan tidak makan sama sekali, bulu

berdiri, tubuh kurus dan kadang diare, serta terjadi pembengkakan pada rahang bawah

(Ressang, 1983).

Cacing yang hidupnya bersama inang, biasanya merugikan. Karena cacing

mengambil sari makanan yang dibutuhkan inang, menghisap darah atau cairan tubuh

inang, menyumbat saluran pencernaan, mengiritasi saluran pencernaan (Tizard,

1988).

Jenis-jenis cacing berdasarkan kelasnya :

1. Kelas Nematoda

Nematoda adalah cacing yang hidup bebas, tidak bersegmen, berbentuk

silindris dan memanjang serta mempunyai saluran pencernaan. Secara umum jenis

kelaminnya terpisah (Levine, 1990).

Jenis-jenis cacing nematoda adalah :

a. Oesophagostomum (cacing bungkul)



Panjang cacing jantan 12-16 mm, lebar 230-400 mikron dan panjang cacing

betina 14-18 mm diameter 300-500 mikron serta ukuran telur 74-88 x 45-54 mikron

(Levine, 1990).

Siklus hidup cacing ini adalah kambing yang terinfeksi menelan larva stadium

3 ketika merumput. Larva masuk dinding usus halus lalu ke usus besar dan berganti

manjadi larva stadium 4. Pembentukan benjolan merupakan hasil reaksi induk

semang terhadap reinfeksi. Larva stadium 4 menjadi dewasa dalam 26 hari setelah

tertelan dan telur muncul dalam tinja 40 hari setelah infeksi (Levine, 1990).

b. Bunostomum  (cacing kait)

Panjang cacing jantan 12-17 mm dan betina 19-26 mm diameter 250-257

mikron serta ukuran telur 82-97 x 47-57 mikron serta menginfeksi melalui kulit

(Levine, 1990).

c. Hoemonchus contortus (cacing lambung)

Panjang cacing jantan 10-20 mm, diameter 400 mikron dan betina 18-30 mm

diameter 500 mikron serta ukuran telur 62-90 x 39-50 mikron (Levine, 1990).

Hoemonchus contortus  merupakan parasit penyebab infeksi terutama pada

anemia dan hypoproteinanemia (Campbell, Copeman, Goddard, Johnson, Tranter,

1983).

d. Trichostrongylus axei (cacing rambut)

 Panjang cacing jantan 2-6 mm, diameter 50-60 mikron dan betina 3-8 mm

diameter 55-70 mikron serta ukuran telur 75-107 x 30-47 mikron (Levine, 1990).

Siklus hidupnya adalah telur pada tinja akan menetas dalam tanah dan

menjadi larva stadium 1 yang hidup dalam mikroorganisme tinja dan menjadi larva



stadium 3 yang terselubung dalam kulit. Larva stadium 3 berpindah menuju

tumbuhan dan tertelan oleh induk semang. Dalam saluran gastrointestinal

melepaskan selubungnya dan menjadi larva stadium 4 (Levine, 1990).

Infeksi yang berat adanya Trichostrongylus axei menyebabkan diare pada

ternak (Campbell, et al, 1983).

e. Ostertagia ostertagi (cacing lambung)

Panjang cacing jantan 6-8 mm dan betina 8-10 mm, ukuran telur 74-90 x 38-

44 mikron. Siklus hidupnya sama seperti Trichostrongylus axei (Levine, 1990).

f. Cooperia curtei

Panjang cacing jantan 4-6 mm dan betina 6 mm, ukuran telur 70-82 x 35-41

mikron. Siklus hidupnya sama seperti Trichostrongylus axei (Levine, 1990).

2. Kelas Trematoda (cacing daun)

Trematoda adalah cacing yang bertubuh pipih, tidak bersegmen, seperti daun,

tidak mempunyai rongga badan, mempunyai alat penghisap disebut asetabulum yang

berbentuk seperti mangkuk (Levine, 1990).

Jenis-jenis cacing trematoda adalah :

a. Paramphisthomum  (cacing parang)

Cacing ini berotot, bertubuh tebal, menyerupai bentuk kerucut dengan satu

penghisap mengelilingi mulut dan yang lainnya pada ujung posterior tubuh.

Mempunyai panjang 10-12 mm dan lebar 2-4 mm (Levine, 1990).

Siklus hidupnya adalah mirasidum berenang kemudian masuk dalam siput dan

melepaskan silia yang menyelubungi diri dan menjadi sporokista yang memanjang.

Sporokista tumbuh dalam waktu 1,5 minggu dan memproduksi redia. Redia



mengeluarkan serkaria dan berkembang selama 13 hari lalu keluar. Serkaria berenang

dalam air dan mengkista pada tumbuh-tumbuhan membentuk serkaria warna hitam.

Hewan akan terinfeksi dengan memakan metaserkaria sewaktu merumput (Levine,

1990).

b. Fasciola hepatica

Cacing ini mempunyai ujung anterior yang tidak sama lebar dengan bagian

tubuh lainnya dan semacam membentuk kerucut. Parasit dewasa berbentuk daun

mencapai panjang 5 cm dan lebar 1,5 cm. Telurnya agak kekuningan mencapai 150-

90 mikron. Berbagai siput Lymnaea merupakan induk semang antara dan

metaserkaria mengkista pada tumbuh-tumbuhan (Levine, 1990).

3. Kelas Cestoda (cacing pita)

Cestoda adalah cacing yang bertubuh pipih seperti pita, tidak bersegmen,

tidak mempunyai rongga badan. Jenisnya adalah Monieza expansa yang merupakan

cacing pita besar yang hemaprodit, berdaging dan panjangnya mencapai 2 m atau

lebih, telurnya kasar berbentuk segitiga, diameter 56-67 mikron, induk semang antara

adalah tungau rumput (Levine, 1990).

2.4 Egg Per Gram (EPG)

Penentuan tingkat infeksi parasit cacing didasarkan atas banyaknya jumlah

telur cacing dalam setiap gram feces (Egg Per Gram) dengan perhitungan telur

menurut metode pengenceran Mc Master (Soulsby, 1982). Dinyatakan infeksi ringan

dengan EPG 50-800, infeksi sedang dengan EPG 800-1200 dan infeksi berat dengan

EPG lebih dari 1200 pada domba muda (Hansen and Perry, 1994).



Tabel 1.  Jenis-jenis Parasit Cacing Dalam Tubuh Kambing (Levine, 1990).

Filum  Kelas  Jenis cacing   Habitat

  Nemathelminthes Nematoda Hoemonchus contortus abomasum

Ostertagia ostertagi abomasum

Trichostrongylus axei abomasum

     Bunostomum usus halus

Cooperia curtei usus halus

Oesophagostomum usus besar

  Plathyhelminthes Trematoda Paramphisthomum rumen-retikulum

Fasciola hepatica hati

   Cestoda Monieza expansa usus halus

2.5 Gambaran Umum Darah

Dari sudut ilmu makanan, komposisi darah sangat penting karena darah

merupakan zat antara yang membawa zat makanan ke berbagai jaringan tubuh dan

membuang sisa metabolisme. Volume darah berhubungan dengan jaringan-jaringan

yang aktif dalam tubuh (Anggorodi, 1990).

Komponen darah yang lain terdiri dari eritrosit yang didalamnya terdapat

hemoglobin. Sehingga perlu suplai makanan yang cukup untuk memperoleh

kebutuhan oksigen dalam metabolisme. Karena semakin tinggi konsentrasi Hb

semakin banyak oksigen yang diangkut oleh darah dan seluruh zat makanan terserap

di usus melalui hati yang berfungsi menskresi empedu, metabolisme karbohidrat,

protein dan lemak, pembentukan eritrosit dan protein darah, serta detoksifikasi zat-zat

berbahaya dalam tubuh (Parakkasi, 1986).



Darah merupakan suatu cairan kental yang terdiri dari plasma darah dan sel

darah. Darah berfungsi sebagai alat transportasi sari makanan, oksigen,

karbondioksida, sisa metabolisme, mengatur asam basa dan kesembangan elektrolit,

melakukan perlawanan terhadap penyakit, mempertahankan lingkungan tetap

(homeostatis) (Frandson, 1995).

Ditambahkan menurut Swenson (1977) bahwa sel darah merah merupakan sel

darah yang berfungsi membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan keseluruh sel

pada berbagai jaringan. Banyaknya oksigen yang diikat dan dibawa oleh sel darah

dikarenakan adanya hemoglobin. Sehingga menyebabkan seluruh tubuh memperoleh

oksigen secara maksimal. Oksigen bersama sirkulasi darah yang cukup digunakan

oleh berbagai sel dalam tubuh untuk bekerja melakukan fungsi dengan energi yang

cukup.

Anemi disebabkan karena hilangnya darah. Cacing mampu menghisap darah

0,8 ml dalam 24 jam serta berpindah-pindah tempat untuk menghisap darah yang

digunakan untuk pemenuhan metabolisme cacing sendiri (Ressang, 1983).

2.6  Packed Cell Volum (PCV)

PCV merupakan suatu ukuran yang menggambarkan proporsi volume sel

darah khususnya hitungan sel darah merah total (Anonymous, 2007 dan Frandson,

1995).

Persentase sel darah merah dapat diketahui setelah tube hematocrit disentrifus

3000 rpm selama 30 menit. Dimana ditambahkan antikoagulan yaitu EDTA yang

menjaga ukuran yang tetap pada eritrosit. Nilai hematocrit berbanding lurus dengan



jumlah sel darah merah. PCV akan naik jika plasma darah berkurang. Dilaporkan

bahwa volume darah total pada kambing adalah 70-70,6 ml / kg bobot badan dengan

volume sel darah merah 14,7 ml / kg bobot badan dan volume plasma 53-55,9 ml / kg

bobot badan (Anonymous, 2007 dan Swenson, 1977). Ditambahkan menurut

Benjamin (1961) bahwa rata-rata normal nilai PCV pada kambing adalah 35 %

dengan range antara 24-48 %.

Jumlah sel darah merah dipengaruhi oleh jenis hewan, kondisi fisiologi,

nutrisi, bangsa, aktifitas fisik dan umur (Swenson, 1977).

2.7 Pertumbuhan dan Pakan

Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel (hyperplasy) dan pertambahan

ukuran sel (hypertropy). Pertumbuhan murni mencangkup pertambahan bentuk dan

berat pada jaringan-jaringan pembangun, jaringan tubuh lain, dan alat tubuh

dikarenakan pertambahan jumlah protein dan zat mineral yang tertimbun dalam tubuh

(Anggorodi, 1990).

Pertumbuhan dilukiskan dengan kurva Sigmoid. Bobot badan adalah faktor

yang mudah diukur, pelaksanaan penimbangan untuk mencari dan membandingkan

data yang dilakukan pada kondisi sama   (Pane, 1986).

Pertumbuhan berhubungan dengan konsumsi pakan. Bahan pakan pada ternak

ruminansia dibedakan atas hijauan dan konsentrat. Hijauan dapat berupa rumput dan

leguminosa. Konsentrat mengandung serat kasar yang rendah dan mudah dicerna

yang dipenuhi dengan nilai protein kasar 15-16%. Dimana kualitas protein

mempunyai efek terhadap konsumsi dan kecernaan energi. Besar kecilnya konsumsi



pakan tergantung pada kecernaan, palatabilitas, ukuran tubuh, jenis kelamin dan

waktu retensi bahan organik dalam rumen (Sudono, Rosdiana, dan Setiawan, 2003

dan Williamson dan Payne, 1993).

Makanan menyangkut aktivitas kimiawai dan fisiologis yang mengubah zat

makanan menjadi zat tubuh. Komposisi kimiawi tubuh hewan dan bahan-bahan

makananya berguna untuk memberi suatu gambaran mengenai proses makanan

(Anggorodi, 1990).

Hubungan energi dalam tubuh ternak termasuk klasifikasi dari metabolisme.

Karbohidrat secara terus-menerus dibentuk dan dirombak dalam metabolisme untuk

melaksanakan pekerjaan vital. Dalam jumlah kecil dari karbohidrat adalah glukosa

dan glikogen. Bila karbohidrat yang masuk dalam tubuh melebihi, maka glukosa

diubah menjadi lemak, namun bila pengambilan pakan tidak cukup maka ternak akan

kehilangan bobot badan sehingga protein dan lemak tubuh dirombak dan digunakan

sebagai sumber energi (Anggorodi, 1990).

Bertambahnya kadar serat kasar maka kecernaan zat makanan lain akan

menurun. Namun dalam batas tertentu kecernaan bahan pakan akan bertambah

dengan meningkatnya kadar protein dalam pakan. Namun ruminanasia dalam

mencerna protein tergolong rendah karena adanya pengolahan Nitrogen Non Protein

yang diserap usus besar dan adanya asam amino yang disintesis oleh bakteri rumen

(Parakkasi, 1986).

Bakteri rumen yang mencerna selulosa yang merubah karbohidrat menjadi

VFA (Volatile fatty Acid) menjadi sumber energi sedangkan nitrogen sangat penting



untuk bakteri rumen dalam mencerna serat. Rumen dapat mencerna serat ± 60-70%.

(Parakkasi, 1986).



BAB III
MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

 Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2007 di

Unit Pelaksana Ternak Daerah - Hijauan Makanan Ternak (UPTD-HMT) Singosari

Malang dan di Laboratorium Epidemiologi Fakultas Peternakan Universitas

Brawijaya Malang.

3.2 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian :

1. Anak Kambing Peranakan Etawah

Anak kambing Peranakan Etawah betina yang digunakan sebanyak 15 ekor

dengan umur 4 bulan didasarkan recording di UPT  Singosari dengan rataan

bobot badan 14,47±0,77 kg dan KK sebesar 5,30%.

2. Feces

Feces yang digunakan diambil dengan cara eksplorasi rectum.

3. Darah

Darah yang digunakan diambil dari vena jugularis.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian :

1. Timbangan badan untuk mengetahui penambahan bobot badan per minggu

dalam satuan kilogram yang digunakan pada pengukuran PBB.

2. Gelas ukur 250 ml, vibromixer, counting chamber, dan mikroskop dengan

perbesaran 100x yang digunakan pada pengukuran EPG.



3. Tabung venojek, sentrifuge, tabung kapiler mikro hematokrit Hawksley atau

hematokrit sedimen yang digunakan pada pengukuran PCV.

Bahan yang digunakan dalam penelitian :

1. NaCl, Aquades yang digunakan untuk menghitung EPG

2. EDTA dan alkohol 70% yang digunakan pada pengukuran PCV.

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode percobaan menggunakan rancangan

acak lengkap (RAL) yang terdiri dari dua pemberian ekstrak. Masing-masing

pemberian dibedakan dalam 5 ekor anak kambing.

a. P0   : kontrol

b. P1 : pemberian ekstrak temu lawak dan temu hitam selama 3 hari berturut-

turut dengan dosis 125 gram dan dilakukan pengulangan pada minggu ke-4.

c. P2 : pemberian ekstrak temu lawak dan temu hitam selama 3 hari berturut-

turut dengan dosis 125 gram tanpa dilakukan pengulangan.

RAL digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari uji kaji praktis

dengan faktor umur dan bobot sedapat mungkin tetap (Schefler, 1987).

Pengambilan sampel feces dan penimbangan bobot badan dilakukan pada

minggu pertama sampai kedelapan. Sedangkan pengambilan sampel darah dilakukan

pada minggu awal, minggu keempat dan minggu kedelapan.



Tabel 2. Tabel Macam Perlakuan

            Minggu                   Kelompok
   Pemberian Ekstrak
     P0   P1   P2

M1           ___         M1.P1         M1.P2
M2
M3
M4           ___         M4.P1            ___
M5
M6
M7
M8

3.4 Variabel Pengamatan

3.4.1 Pemeriksaan feces dengan menghitung jumlah EPG

Feces diambil dengan eksplorasi rectum untuk menghindari kontaminasi feces

dari anak kambing yang lainnya. Selanjutnya dimasukkan dalam kantong plastik serta

dilakukan pemeriksaan dan perhitungan telur cacing dengan metode apung.

Pemeriksaan feces menggunakan metode apung dengan cara :

a. Diambil feces sebanyak 2,5 gram.

b. Dimasukkan breaker glass, ditambahkan garam jenuh 100 ml.

c. Diaduk dengan vibromixer selama 5 menit kemudian diisikan dalam

chamber sampai penuh.

d. Diperiksa telur cacing dalam mikroskop monokuler dengan perbesaran

100 kali dan dihitung EPG-nya.



3.4.2 Pemeriksaan darah dengan mengukur PCV

Darah diambil sebanyak 2 ml melalui vena jugularis dengan syringe kemudian

dimasukkan dalam tabung venoject yang berisi EDTA 0,8 mg. Selanjutnya dilakukan

pengukuran PCV menggunakan metode kapiler hematokrit dengan cara :

a. Darah dimasukkan pada tabung kapiler hematokrit sampai batas 1 ml.

b. Dimasukkan sentrifuge selama 30 menit dengan kecepatan 3000 rpm.

c. Diambil dan diletakkan pada rak hematokrit yang telah berskala.

d. Dilihat angka yang ditunjukkan dan dinyatakan dalam persen (%).

3.4.3 Penimbangan bobot badan

Penimbangan bobot badan menggunakan timbangan dalam satuan kilogram.

Penimbangan dilakukan setiap minggu sekali selama penelitian.

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis sidik ragam dan bila terdapat

perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Beda

Nyata Terkecil digunakan untuk menguji beda rerata perlakuan tertentu  atau seluruh

beda rerata dalam suatu percobaan dengan syarat jumlah perlakuan tidak terlalu

banyak (Hanafiah, 2003).

Rumus Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) :

xvtBNT )(αα = sd

dimana; )(vtα adalah nilai baku t student pada taraf uji α  dan derajat bebas galat v

Hasil uji hipotesis : (Hanafiah, 2003)



a. Jika Ho ditolak pada taraf uji 5% berarti pengaruh 2 perlakuan yang

dibandingkan berbeda nyata (significant difference).

b. Jika Ho ditolak pada taraf uji 1% berarti pengaruh 2 perlakuan yang

dibandingkan berbeda sangat nyata (highly significant difference).

c. Jika Ho diterima pada taraf uji 5% berarti pengaruh 2 perlakuan yang

dibandingkan berbeda tidak nyata (not significant difference).

3.6 Batasan Istilah

Infestasi cacing pada saluran pencernaan menunjukkan adanya cacing dewasa pada

saluran pencernaan ternak dengan melihat telur cacing dalam feces.

Egg Per Gram (EPG) adalah penentukan derajat infestasi cacing dengan menghitung

jumlah telur cacing per gram feces.

Eksplorasi rectum adalah proses pengambilan feces secara hati-hati melalui rektum.

Packed cell volume (PCV) adalah persentase volume sel darah khususnya hitungan

sel darah merah total.

Pertambahan bobot badan (PBB) adalah selisih antara bobot badan akhir periode

dengan bobot badan awal periode.



BAB IV
HASIL  DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Pemberian Ekstrak Temu Lawak dan Temu Hitam Terhadap
Jumlah EPG Anak Kambing Peranakan Etawah

Penentuan tingkat infeksi parasit cacing berdasarkan jumlah telur cacing

dalam setiap gram feces (Egg Per Gram) menggunakan metode Apung yang

dilakukan dengan perhitungan telur cacing dalam Mc Master. Berdasarkan data

perhitungan EPG yang diperoleh secara kelompok (lihat lampiran 2), maka hasil

rataan tersebut dapat digambarkan pada diagram dibawah ini.

Gambar 1. Diagram Rataan Pengaruh Pemberian Ekstrak Terhadap Jumlah EPG

Berdasarkan Gambar.1 bahwa P1 menunjukkan infeksi ringan dengan jumlah

EPG sebesar 400, sedangkan P2 menunjukkan infeksi sedang dengan jumlah EPG

sebesar 871 dan P0 menunjukkan infeksi berat dengan jumlah EPG sebesar 1487. Hal

ini sesuai dengan pendapat Hansen and Perry (1994) bahwa perhitungan jumlah telur

cacing pada feces untuk ternak domba muda dikatakan infeksi ringan jika jumlah

EPG 50-800, infeksi sedang 800-1200 dan infeksi berat lebih dari 1200. Penentuan

jumlah ini berdasarkan perbedaan iklim pada suatu daerah, komposisi dan jumlah

parasit cacing yang berbeda antar daerah. Pengaruh perbedaan jumlah EPG
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disebabkan karena P1 dapat menunjukkan hasil yang lebih efektif dalam pemberian

ekstrak yang dilakukan pengulangan daripada P2 yang tanpa pengulangan.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai fluktuasi jumlah EPG, terlihat pada

gambar dibawah ini.

Gambar 2. Diagram Garis Fluktuasi Jumlah EPG Selama Penelitian

Berdasarkan Gambar 2. bahwa jumlah EPG pada P1 menurun setelah

pemberian ekstrak pada minggu ke-1, walaupun masih dimungkinkan terinfeksi

parasit cacing kembali seiring perjalanan waktu yang ditunjukkan dengan

peningkatan jumlah EPG pada minggu ke-4. Menurut Levine (1990) bahwa larva

stadium 4 menjadi dewasa dalam 26 hari setelah tertelan dan telur muncul dalam tinja

40 hari setelah infeksi. Setelah pengulangan pada minggu ke-4, maka jumlah EPG

akan menurun kembali pada minggu-minggu berikutnya. Hal ini disebabkan karena

pengaruh dari ekstrak akan nampak efektif setelah pengulangan.
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Fluktuasi jumlah EPG tiap minggu pada P2 digambarkan bahwa setelah

pemberian ekstrak pada minggu ke-1 akan menurun namun seiring perjalanan waktu

akan meningkat kembali.

Persentase perubahan tentang efektifitas pemberian ekstrak untuk P1 pada

awal sampai minggu ke-1 mengalami penurunan sebesar 7% sedangkan pada minggu

ke-1 sampai minggu ke-3 mengalami penurunan sebesar 7% dan pada minggu ke-4

sampai minggu ke-8 mengalami penurunan sebesar 67%. Pemberian ekstrak temu

lawak dan temu hitam efektif sebagai kontrol helminthiasis sebesar 67% dengan

pengulangan.  Kelompok P2 menunjukkan persentase perubahan efektifitas

pemberian ekstrak pada awal sampai minggu ke-1 mengalami penurunan sebesar

66% sedangkan pada minggu ke-1 sampai minggu ke-3 mengalami peningkatan

sebesar 22% dan pada minggu ke-4 sampai minggu ke-8 mengalami peningkatan

sebesar 46% (lihat lampiran. 3).

Jenis cacing yang menginfeksi pada tubuh kambing selama penelitian adalah

Kelas Nematoda dengan jenis yang ditemukan adalah Strongylus sp, Hoemonchus sp,

Trichostrongylus sp, dan Oesophagostomum sp. Menurut Levine (1990) bahwa kelas

Nematoda yaitu cacing yang hidup bebas, tidak bersegmen, berbentuk silindris dan

memanjang serta mempunyai saluran pencernaan.

Menurut Levine (1990) bahwa daur hidup nematoda bermula dari telur

menetas (diluar tubuh hospes) menghasilkan larva stadium satu (L1), larva stadium

dua (L2) dan larva stadium tiga (L3) disebut stadium infektif karena akan

berkembang menjadi cacing dewasa jika termakan oleh hospes. Sedangkan untuk

cacing yang tanpa perantara bahwa larva cacing masuk dalam darah hospes. Pada



waktu hospes antara menghisap darah hospes definitif, larva infektif keluar dari

hospes antara yang menebus masuk ke dalam hospes definitif. Oleh karena itu adanya

cacing dalam tubuh berpengaruh terhadap jumlah sel darah.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis ragam, bahwa pemberian ekstrak

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P <0,01) terhadap EPG (lampiran 5),

kemudian dilanjutkan dengan uji BNT yang menunjukkan adanya perbedaan yang

sangat nyata (P <0,01) terhadap EPG seperti terlihat pada tabel. 3.

Tabel 3. Perbedaan Dalam Pemberian Ekstrak Temu Lawak dan Temu Hitam
Terhadap EPG Anak Kambing Peranakan Etawah.

              EPG    Notasi

P0     4,29      ab
   P1    3,17 a

P2      3,25      a

Keterangan : Notasi dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
adanya perbedaan yang sangat nyata (P <0,01)

Kelompok P1 mampu merespon pemberian ekstrak yang diberikan secara

berkesinambungan, dibandingkan dengan P2 yang hanya diberikan sekali tanpa

pengulangan ataupun P0 yang digunakan sebagai kontrol untuk pembanding antara

kondisi yang diberikan ekstrak dan tidak.

4.2 Pengaruh Pemberian Ekstrak Temu Lawak dan Temu Hitam Terhadap
Persentase PCV Anak Kambing Peranakan Etawah

Berdasarkan data yang diperoleh secara kelompok telah diketahui rataan PCV

(lampiran 6), maka hasil rataan tersebut tersaji pada tabel 4.



Tabel 4. Rataan Pengaruh Pemberian Ekstrak Temu Lawak dan Temu Hitam
Terhadap Persentase PCV Anak Kambing Peranakan Etawah

PCV (%)
   Awal   Akhir

P0    29,75   29,5
P1  28,6   30,67
P2  32,8   32,27

Pada tabel 4. didapatkan rataan PCV pada awal sebelum perlakuan dan rataan

akhir perlakuan. Nilai rataan tersebut masih dalam batas normal sehingga tidak

sampai menggangu kondisi fisiologis ternak terutama dalam hal sirkulasi darah yang

berfungsi sebagai penunjang kehidupan ternak itu sendiri.

Packed Cell Volume (PCV) diatas menunjukkan persentase yang relatif

konstan serta masih dalam keadaan normal.  Menurut Benjamin (1961) bahwa rata-

rata normal PCV pada kambing adalah 35% dengan range antara 24-48%. Rataan

pengaruh pemberian ekstrak terhadap PCV dapat terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Rataan Pengaruh Pemberian Ekstrak Terhadap PCV
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Berdasarkan hasil perhitungan analisis ragam, bahwa pemberian ekstrak

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P <0,01) terhadap persentase PCV

(lampiran 7), kemudian dilanjutkan dengan uji BNT yang menunjukkan tidak adanya

perbedaan yang nyata (P >0,05) terhadap PCV seperti terlihat pada tabel. 5.

Tabel 5. Perbedaan Dalam Pemberian Ekstrak Temu Lawak dan Temu Hitam
Terhadap PCV Anak Kambing Peranakan Etawah.

              PCV    Notasi

P0    32,34 ± 0,33    a
   P1    33,75 ± 3,31 a

P2     35,35 ± 1,14    a

Perbedaan dalam pemberian ekstrak terhadap rataan PCV menggunakan taraf

uji 5% menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata pada seluruh kelompok.

Sehingga dikatakan bahwa pemberian ekstrak tidak memberikan pengaruh yang

signifikan, karena persentase PCV masih dalam batas normal sehingga tidak sampai

menggangu kondisi fisiologis ternak.

4.3 Pengaruh Pemberian Ekstrak Temu Lawak dan Temu Hitam Terhadap
PBB Anak Kambing Peranakan Etawah

Berdasarkan data yang diperoleh secara kelompok telah diketahui rata-rata

PBB (lampiran 9), maka hasil rataan tersebut tersaji pada tabel 6.

Tabel 6. Rataan Pengaruh Pemberian Ekstrak Temu Lawak dan Temu Hitam
Terhadap PBB Anak Kambing Peranakan Etawah

                    BB Awal  (kg)      BB Akhir (kg)    % PBB

P0      15   15,70           4,67
P1    13,9   15,82        13,81
P2    15   16,37        9,13



Pada tabel 6. terlihat bahwa persentase kenaikan PBB pada P1 paling tinggi

dan selanjutnya diikuti oleh P2. Sehingga dikatakan bahwa pemberian ekstrak

berpengaruh terhadap PBB khususnya pada P1. Karena jumlah telur cacing yang

menginfeksi kambing tergolong kategori ringan. Sehingga adanya infeksi parasit

cacing tidak sampai mengganggu status fisiologis ternak, terutama dalam hal asupan

pakan yang sangat erat hubungannya dengan PBB ternak.

Menurut Wahyuni (2000) bahwa bahan anthelmintika yang berasal dari

rimpang temu lawak dan temu hitam selain sebagai anthelmintika, juga untuk

menambah nafsu makan serta menjaga kesehatan ternak. Penelitian tersebut

menunjukkan bahwa pemberian bolus temu lawak dan temu hitam dapat menurunkan

jumlah telur cacing per gram tinja. Ditambahkan menurut Puastuti (2001) bahwa

temulawak mengandung senyawa kurkuminoid yang dapat merangsang produksi dan

sekresi cairan empedu maupun sekresi lipase pankreas ke dalam doudenum untuk

penyerapan lemak serta sekresi kolesterol melalui feces.

Pada lampiran 9. didapatkan rataan PBB untuk P0 = 21,88 ± 18,9 gram, P1 =

57,30 ± 14,69 gram dan P2 = 34,69 ± 13,32 gram. Menurut Hendriawan (2000)

bahwa PBBH pada kambing lepas sapih adalah 50-150 gram Hal ini disebabkan

karena pemberian ekstrak yang teratur dapat meningkatkan kinerja metabolisme

tubuh dalam mencerna pakan selain itu seiring dengan waktu pertumbuhan anak

kambing. Karena menurut Anggorodi (1990) bahwa pertumbuhan murni mencangkup

pertambahan bentuk dan berat pada jaringan-jaringan pembangun, jaringan tubuh

lain, dan alat tubuh dikarenakan pertambahan jumlah protein dan zat mineral yang
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tertimbun dalam tubuh. Persentase kenaikan PBB per kelompok dapat terlihat pada

Gambar 4.

Gambar 4. Diagram Pesentase Kenaikan Bobot Badan Selama Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan analisis ragam, bahwa pemberian ekstrak

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P <0,01) terhadap nilai PBB (lampiran

10), kemudian dilanjutkan dengan uji BNT yang menunjukkan adanya perbedaan

yang sangat nyata (P <0,01) terhadap PBB seperti terlihat pada tabel. 7.

Tabel 7. Perbedaan Dalam Pemberian Ekstrak Temu Lawak dan Temu Hitam
Terhadap PBB Anak Kambing Peranakan Etawah.

              PBB    Notasi
P0    29,32 ± 18,90    a

   P1    64,74 ± 14,69 c
P2     42,13 ± 13,32   b

Keterangan : Notasi dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
adanya perbedaan yang sangat nyata (P <0,01)

Pengaruh rerata kelompok dalam pemberian ekstrak terhadap rataan PBB

menggunakan taraf uji 1% yaitu P1 berbeda sangat nyata dengan P0 dan P2. Jadi

pemberian ekstrak pada P1 lebih efektif dapat meningkatkan nilai PBB anak

kambing. Perbedaan dapat disebabkan karena pengaruh perbedaan individu. Karena

30% perbedaan disebabkan oleh faktor lingkungan dan 70 % adalah disebabkan oleh
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faktor genetik. Faktor genetik mengacu pada kemampuan masing-masing ternak

dalam merespon adanya infestasi parasit cacing, sedangkan faktor lingkungan yang

secara permanen mempengaruhi ketahanan ternak terhadap infestasi parasit cacing

(Devendra dan Burns, 1994).

Untuk menghasilkan PBB yang diharapkan, maka diperlukan pakan yang

mengandung energi tinggi. Pertambahan bobot badan (PBB) merupakan kriteria

untuk mengevaluasi kualitas bahan pakan dan pertumbuhan yang diperoleh dari

percobaan merupakan pemanfaatan dari zat pakan. Nilai suatu bahan pakan yang

diberikan pada ternak dapat diketahui dari data PBB. Jumlah konsumsi pakan

merupakan faktor penentu jumlah zat pakan yang tersedia yang berhubungan dengan

produksi ternak. Makin baik kualitas pakan makin tinggi konsumsi, namun

kesemuanya itu ditentukan oleh status fisiologi ternak tersebut. Menurut Tillman,

Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusumo, Lebdosoekojo (1984) bahwa konsumsi

pakan dipengaruhi oleh faktor keragaman ternak, status fisiologi, sifat fisik pakan,

palabilitas terhadap pakan dan lingkungan. Sedangkan tingkat konsumsi adalah

jumlah pakan yang terkonsumsi oleh ternak bila diberikan secara ad libitum. Dimana

pakan ternak ruminansia ± 60-75% terdiri dari karbohidrat sedangkan dalam pakan

kasar sebagian besar terdapat sebagai selulosa, hemiselulosa dan lignin serta

konsentrat yang dirubah menjadi pati.

Efisiensi dalam mengkonversi pakan adalah banyaknya jumlah pakan yang

dikonsumsi ternak untuk memberikan produksi yang maksimal dalam satuan pakan

yang dimakan (Williamson dan Payne, 1993). Efisiensi dalam mengkonversi pakan

terhadap PBB  (lampiran 15) didapatkan dari perhitungan jumlah rata-rata pakan yang



diberikan dikurangi rata-rata sisa pakan dibagi rata-rata PBB. Nilai efisiensi dalam

mengkonversi pakan untuk  kelompok P0 adalah 294,52 gram, kelompok P1 adalah

176,95 gram dan kelompok P2 adalah 398,54 gram. Dimana seluruh proses tersebut

akan diproses melalui sistem pencernaan. Menurut Hanafi (2004) bahwa kecernaan

pakan adalah bagian zat pakan yang tidak diekresikan dalam feces. Efisiensi

kebutuhan gizi untuk hidup pokok pada domba dengan berat badan berkisar 14 kg

dengan PBBH 0-50 gram adalah 57,9 gram. Sedangkan menurut Parakkasi (1999)

bahwa pakan yang dikonsumsi sebesar 60%, mengalami kecernaan sebesar 25% dan

konversi hasil pencernaan sebesar 15%.

Peningkatan konsumsi akibatnya meningkatkan tingkat pemberian pakan

disebabkan oleh semakin besarnya seleksi terhadap pakan yang diberikan, karena

bagian daun lebih banyak dikonsumsi daripada batang, akan tetapi konsumsi pakan

ternak berkualitas baik ditentukan oleh status fisiologis ternak tersebut dimana

peningkatan konsumsi sejalan dengan besarnya ternak. Menurut Tillman, dkk, (1984)

bahwa penggemukkan yang bertujuan menghasilkan PBB yang tinggi dan efisien

serta menghasilkan kualitas karkas yang tinggi maka diperlukan pakan yang

mengandung energi tinggi, karena produksi ternak akan meningkat bila kandungan

energi pakan ditingkatkan. Ditambahkan menurut Hanafi (2004) bahwa penggunaan

konsentrat tinggi akan meningkatkan konsumsi pakan, PBB, efisiensi pakan,

persentase karkas dan lemak serta menurunkan biaya pakan per unit PBB.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Ekstrak temu lawak dan temu hitam efektif sebagai kontrol helminthiasis

dengan pengulangan ditunjukkan adanya PCV dalam kisaran normal dan peningkatan

bobot badan.

5.2  Saran

Disarankan kepada peternak bahwa pemberian ekstrak temu lawak dan temu

hitam dapat digunakan sebagai alternatif untuk mencegah helminthiasis pada ternak

yang lebih murah dan alami sehingga nantinya dapat meningkatkan bobot badan

ternak.
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