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ABSTRACT 
 

 EFFECT OF ANTHELMETIC’S TEMU LAWAK ( Curcuma xanthorriza) 
AND TEMU IRENG ( Curcuma aeruginosa) EXTRACT DUE TO HEN DAY 

EGG PRODUCTION AND EGG WEIGHT OF LAYING HENS 
 
 

The research was conducted at the Animal Husbandry belongs to Mr. 
Suhadi which is located in Jetak Ngasri 16 RT 04, RW 02 Dau, Pedukuhan Mulyo 
Agung. The laboratory testing (EPG examination) was conducted in the 
epidemiology laboratory. The research was conducted on the month of February 
2009 until the month of March 2009. The objectives and purposes of this research 
were to find out the effects and impacts of the temulawak (Curcuma 
xanthorrihiza) extract  and temu ireng (Curcuma aeruginosa) extract as the 
antelmentict with the optimum doses, so there were the increases on the numbers 
as well as the weight of the eggs on the laying hens.  

The materials used in this research were 48 laying hens with the phase of 
the strain Lohmann brown layers aged 30 weeks with an average egg weight of 60 
grams. The observation variables include: the value of EPG, the value of HDP, 
and the egg weight. The treatments were performed with the administration of the 
temu lawak extract and temu ireng extract through force-fed to each laying pullet. 
The tool used to measure the egg weight was the weigher or scale, and the tool 
used to examine the EPG was the Mc Master method. The method used in this 
research was the comparison between the value of EPG and the value of HDP and 
the weight of eggs. The experiments conducted used the Complete Random 
Design (RAL), in which there were four treatments, they were: P0 treatment 
(control), P1 (10 mg dose), P2 (15 mg dose), P3 (20 mg dose).  

The results obtained from the research indicated that the effects and the 
impacts of the administration of the temu lawak extract and temu ireng extract 
could decrease the EPG value. The administration of the temu lawak extracts and 
temu ireng extract provided a significant effect (P<0.05) towards the HDP on the 
week of 3 and no real effect on the week of 1, 2, and 4. Temu lawak extracts and 
temu ireng extract provided a significant effect (P<0.05) towards the egg weight 
on the week of 1 and 3, no real effect on the week of 2 and 4.  

The conclusion could be drawn from the research of the administration of 
the temu lawak extracts and temu ireng extract for laying hen of the Strain 
Lohman Brown had the significant effect on the EPG values, had the significant 
effect on the egg weight, and had no effect on the HDP. Advised alternative 
treatment is by giving Ca-Cx through drinking water. 
 
Key words: Ca-Cx extract, anthelmethic’s, HDP, egg weight 
 
 
 
 
 
 



RINGKASAN 
 

PENGARUH ANTELMENTIKA EKSTRAK TEMU LAWAK ( Curcuma 
xanthorriza) DAN TEMU IRENG ( Curcuma aeruginosa) TERHADAP HEN 

DAY EGG PRODUCTION DAN BERAT TELUR PADA AYAM PETELU R 
 

Penelitian dilaksanakan pada Peternakan Bapak Suhadi yang berlokasi di 
Jetak Ngasri 16 RT 04, RW 02 Dau, Pedukuhan Mulyo Agung. Uji laboratorium 
(pemeriksaan EPG) dilakukan di laboratorium epidemiologi Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2009 sampai 
dengan bulan Maret 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 
pemberian ekstrak temu lawak (Curcuma xanthorrihiza) dan temu ireng 
(Curcuma aeruginosa) sebagai antelmentika dengan dosis yang optimal sehingga 
terjadi peningkatan jumlah dan berat telur pada ayam petelur. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 48 ekor ayam petelur 
fase layer strain Lohmann brown berumur 30 minggu dengan rata-rata bobot telur 
60 gram. Variabel pengamatan meliputi: nilai EPG, nilai HDP, berat telur. 
Pengobatan dilakukan dengan pemberian ekstrak temu lawak dan temu ireng 
melalui cekok tiap ekor. Alat yang digunakan mengukur berat telur adalah 
timbangan, dan pemeriksaan EPG menggunakan metode Mc Master. 
Menggunakan metode percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 
terdapat empat perlakuan diantaranya perlakuan P0 (kontrol), P1 (dosis 10 mg), 
P2 (dosis 15 mg), P3 (dosis 20 mg). Data yang diperoleh di analisis dengan 
analisis sidik ragam dan jika terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata 
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)., 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemberian ekstrak temu 
lawak dan temu ireng dapat menurunkan nilai EPG 64% pada dosis 10 mg, 60% 
pada dosis 15 mg dan 51% pada dosis 20 mg. Pemberian ekstrak temu lawak dan 
temu ireng memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap HDP pada 
minggu ke-3 dan tidak berpengaruh nyata pada minggu ke-1, ke-2 dan ke-4. 
Rataan nilai HDP selama penelitian sebagai berikut pada minggu pertama P0 
(84±6.02), P1 (79±0), P2 (78±5.72), P3 (84±5.71), pada minggu kedua P0 
(76±6.21), P1 (77±7.39), P2 (74±6.21), P3 (75±6.33), pada minggu ketiga P0 
(83±3.83), P1 (75±4.34), P2 (84±6.21), P3 (78±3.27), pada minggu keempat P0 
(78±5.72), P1 (79±6.71), P2 (75±7.82), P3 (76±6.21). Pemberian ekstrak temu 
lawak dan temu ireng memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap berat 
telur pada minggu ke-1 dan ke-3, tidak berpengaruh nyata pada minggu ke-2 dan 
ke-4. Rataan nilai HDP selama penelitian sebagai berikut pada minggu pertama 
P0 (54±3.54), P1 (65±2.53), P2 (57±5.34), P3 (64±2.66), pada minggu kedua P0 
(60±3.56), P1 (64±5.28), P2 (59±1.55), P3 (63±3.72), pada minggu ketiga P0 
(58±5.54), P1 (66±2.73), P2 (55±4.14), P3 (63±5.03), pada minggu keempat P0 
(59±4.21), P1 (64±4.08), P2 (58±5.95), P3 (63±3.9). 

Kesimpulan dari penelitian melalui pemberian ekstrak temu lawak dan 
temu ireng untuk ayam  petelur Strain Lohman Brown berpengaruh terhadap nilai 
EPG, berpengaruh pada berat telur dan tidak berpengaruh pada HDP. Sebagai 
alternatif pengobatan disarankan pemberian Ca-Cx melalui air minum. 
 
Kata kunci : Ekstrak Ca-Cx, antelmentika, HDP, berat telur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kesadaran akan pemenuhan protein hewani di Indonesia mulai 

menunjukkan hasil yang baik, dikarenakan semakin berkembangnya pengetahuan 

dan kemajuan teknologi peternakan di negara kita. Sejalan dengan perkembangan 

tersebut kebutuhan akan bahan makanan akan meningkat, baik itu sebagai sumber 

protein maupun sumber energi. Sumber protein sebagian besar dipenuhi dari 

protein hewani khususnya dari ternak, yang meliputi telur, daging dan susu, 

sehingga hal itu perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas ternak 

tersebut. Sebagian dari kebutuhan protein dipenuhi dari sektor peternakan unggas, 

yang meliputi unggas penghasil telur dan daging.  

Permintaan akan protein hewani khususnya telur dan daging ayam saat ini 

masih terus meningkat dan sumber protein hewani tersebut merupakan bahan 

pangan yang sangat digemari oleh masyarakat dan memiliki harga yang relatif 

murah jika dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Berdasarkan 

data Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI), daging dan telur ayam 

merupakan sumber protein yang murah bagi masyarakat, bahkan bila 

dibandingkan dengan daging. Sumber protein pada telur hanya senilai Rp105,- per 

gram dan daging ayam sebesar Rp 130,- per gram. Sedangkan daging sapi 

Rp300,- per gram. (Anonimous,2009a) 

 



Salah satu permasalahan yang sering dihadapi peternak di Indonesia 

adalah tentang kesehatan ternak. Pada lingkungan tropis basah, tingkat 

helminthiasis (infeksi cacing) pada ternak cukup tinggi. Infeksi ini disebabkan 

telur-telur cacing yang termakan ke tubuh ternak, diduga terikut melalui pakan 

dan air minum yang dikonsumsi. Sisa feces yang terbuang dari kandang bateray 

tersebut dapat masuk ke tempat makan dan minum, masuk kedalam tubuh unggas, 

kemudian berkembang dalam saluran pencernaan. Infestasi cacing yang cukup 

tinggi akan mengganggu proses penyerapan nutrisi dan mengakibatkan produksi 

yang tidak optimal.  

Helminthiasis berpengaruh pada produktifitas ayam, terutama pada 

infestasi berat. Nutrisi yang dikonsumsi tidak dapat terserap sempurna oleh 

dinding intestine unggas, hal ini disebabkan oleh helminthiasis. Akibat yang 

terjadi  adalah penurunan jumlah produksi telur dan dapat mempengaruhi kualitas 

telur pada ayam petelur.   

Cacingan pada ayam tidak menunjukkan gejala yang khas, gejala seperti 

lesu, nafsu makan turun dan pucat (anemis) baru terlihat jika ayam sudah 

terinfestasi cacing dalam jumlah yang banyak. Hal ini berbeda dengan penyakit 

yang disebabkan oleh bakteri atau virus yang biasanya diikuti dengan tingkat 

mortalitas dan morbiditas yang tinggi serta secara ekonomi sangat merugikan bagi 

usaha peternakan. (Anonimous, 2008e) 

Dewasa ini cara alami mulai digunakan kembali oleh masyarakat untuk 

menjaga kesehatan dengan memanfaatkan tanaman atau obat-obat tradisional. 

Temu Lawak (Curcuma xanthorrihiza) dan Temu Ireng (Curcuma aeruginosa) 

adalah satu dari beberapa jenis tanaman atau obat-obatan tradisional yang mulai 



dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Temu Lawak  dan Temu Ireng  

merupakan tanaman yang mempunyai kandungan yang berkhasiat, baik untuk 

manusia maupun untuk ternak. Menurut Widowati (2006), rimpang Temu Lawak 

dan Temu Ireng mengandung kurkumin dan minyak atsiri, dapat digunakan  untuk 

membasmi cacing dan meningkatkan laju metabolisme tubuh. Temu Lawak dan 

Temu Ireng mengandung beberapa macam zat aktif yaitu curcumin 1,4-4% dan 

minyak atsiri 5%, monoterpen dan tetrahudrocurcuminoids, demethoxycurcumin 

dan bisdemethoxycurcumin. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Infeksi cacing pada ayam petelur mempengaruhi produktifitas telur, untuk 

menjaga kualitas dan kuantitas produksi diharapkan pemberian ekstrak Temu 

Lawak (Curcuma xanthorrihiza) dan Temu Ireng (Curcuma aeruginosa) dapat 

memberikan efek positif, temu lawak untuk menjaga metabolisme tubuh dan temu 

ireng untuk mengurangi infestasi cacing pada tubuh unggas sehingga dari 

pemberian tersebut dapat meningkatkan produksi telur khususnya jumlah dan 

berat telur. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian ekstrak 

Temu Lawak (Curcuma xanthorrihiza) dan Temu Ireng (Curcuma aeruginosa) 

sebagai antelmentika dengan dosis yang optimal sehingga terjadi peningkatan 

jumlah dan berat telur pada ayam petelur. 

 



1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan kadar yang optimal dari 

pemberian ekstrak Temu Lawak (Curcuma xanthorrihiza) dan Temu Ireng 

(Curcuma aeruginosa)  pada ayam petelur serta pengaruhnya terhadap jumlah dan 

berat telur. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menurunkan infeksi 

cacing melalui pemberian Temu Ireng dan perbaikan metabolisme tubuh melalui 

Temu Lawak. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Helminthiasis merupakan tingkat infeksi cacing didalam saluran 

pencernaan, dimana antelmentika terhadap helminthiasis dapat dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan Egg Per Gram (EPG) yaitu jumlah telur cacing dalam 

tiap gram feces. Infeksi parasit cacing tidak langsung dapat menyebabkan 

kematian pada ternak tetapi akan merugikan jika dilihat dari segi ekonomis. 

Parasit cacing yang ada dalam saluran pencernaan akan menghisap sari-sari 

makanan, penurunan produksi, menghambat pertumbuhan, dan menurunkan daya 

tahan tubuh terhadap penyakit (Anonimous, 2007a). Dari pemeriksaan EPG dapat 

diperhitungkan jumlah telur cacing pada pencernaan unggas, sebagai deteksi 

tingkat keparahan penyakit tersebut.  

Tanaman obat sebagai feed suplement dapat diberikan melalui air minum 

atau dicampur ke dalam ransum. Ternak unggas yang diberi ramuan tanaman obat 

akan meningkatkan kesehatan ternak unggas, produktivitas, efisiensi pakan, 

kualitas karkas daging ayam lebih baik (perlemakan abdomen berkurang), aroma 

daging dan telur tidak amis, serta kotoran ternak tidak berbau (amonia) yang 



menyengat. (Anonimous, 2008a). Pemberian ekstrak Temu Lawak (Curcuma 

xanthorrihiza) dan Temu Ireng (Curcuma aeruginosa) sebagai antelmentika dapat 

mengakibatkan perbaikan metabolisme, menekan perkembangan cacing, menekan 

penyerapan kompetisi nutrisi dalam saluran pencernaan sehingga asupan nutrisi 

dalam tubuh dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan produktifitas ayam 

petelur. 

 

1.6. Hipotesis 

Pemberian ekstrak Temu Lawak (Curcuma xanthorrihiza) dan Temu Ireng 

(Curcuma aeruginosa) sebagai antelmentika dengan dosis tertentu berpengaruh 

secara tidak langsung terhadap jumlah dan berat telur pada ayam petelur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ayam Petelur 

Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk 

diambil telurnya. Untuk produksi telur dikenal dengan ayam petelur. Seleksi pada 

ayam petelur diarahkan pada warna kulit telur kemudian dikenal dengan ayam 

petelur putih dan ayam petelur coklat. Persilangan dan seleksi itu dilakukan cukup 

lama hingga menghasilkan ayam petelur seperti yang ada sekarang ini. Dalam 

setiap kali persilangan sifat jelek dibuang dan sifat baik dipertahankan. 

(Anonimous, 2007b) 

Ayam petelur modern saat ini merupakan ayam hasil rekayasa genetik 

dengan potensi mampu menghasilkan telur dengan jumlah yang banyak (Hen Day 

tinggi dan bertahan lama atau produksi telur baik) dengan tingkat efisiensi yang 

semakin baik. (Anonymous, 2009b) 

 

2.1. Produksi Telur 

Ayam mulai bertelur setelah berumur kurang lebih lima bulan. 

Produksinya mulai dicatat setelah mencapai 5%, persentase ini meningkat terus 

dan setelah dua bulan produksi mencapai puncak kemudian perlahan-lahan 

mulai menurun. Ayam yang bertelur terlalu cepat akan mempengaruhi kualitas 

telur diakibatkan ukuran tubuh dan kapasitas organ reproduksi belum maksimal. 

Pada dua bulan pertama masa produksi tidak hanya persentase telur yang 

meningkat tetapi berat badan dan berat telur juga meningkat. (Amrullah, 2004) 



Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kemampuan ayam 

berproduksi adalah kemampuan untuk menguasai diri dengan lingkungan, 

genetik, faktor makanan dan umur. Salah satu cara mengukur produksi telur yaitu 

dengan menghitung Hen Day egg Production (HDP). Hen Day egg Production 

yaitu membandingkan produksi telur yang diperoleh hari itu dengan jumlah ayam 

yang hidup pada hari itu. Hen Day mencerminkan produksi nyata dari ayam yang 

hidup atau jumlah ayam yang ada sekarang (Rasyaf, 2007). 

 Menurut Rasyaf (2007) perjalanan produksi telur ayam petelur biasanya 

meliputi waktu sekitar 15 bulan. Produksi telur dimulai pada umur ± 22 minggu, 

menanjak tajam sekali mencapai puncak pada ± 32-36 minggu dan akhirnya 

secara perlahan-lahan menurun sampai pada tingkatan sekitar 55 %. Sesudah 15 

bulan bertelur pada waktu ayam mencapai umur 82 minggu. Produksi telur 

diketahui dengan menghitung hen day egg production. 

 Berat telur menjadi kredit tersendiri dalam mempengaruhi pilihan 

konsumen. Dilihat dari kandungan gizi, telur yang besar menunjukkan 

keunggulan dibandingkan telur kecil. Telur besar mengandung asam amino 

esensial dan protein yang lebih tinggi. (Anonimous, 2008b) 

 Faktor yang mempengaruhi berat telur diantaranya: sifat genetik, tingkat 

dewasa kelamin, umur, obat-obatan, penyakit dan kandungan nutrisi pakan. 

Defisiensi tingkat tinggi pada berat telur yang dihasilkan ayam dewasa 

menunjukkan kisaran 40 gr, sedangkan berat telur kontrol mencapai 60 gr. 

(Anonimous, 2008b) 

 



 Berdasarkan besar dan berat telur, setelah ditimbang dengan alat 

Individual Egg Scale, telur dapat diklasifikasikan menjadi: jumbo (berat 

minimum) 67 gr, large 61 gr, medium 47 gr, small 40 gr dan peewe 34 gr. 

(Anonimous 2008b). 

 

2.3. Temu Lawak 

Temu Lawak termasuk dalam keluarga Zingibereaceae yang banyak 

ditemukan di hutan-hutan daerah tropis. Temu Lawak juga berkembang biak di 

tanah tegalan sekitar pemukiman, terutama pada tanah gembur, sehingga buah 

rimpangnya mudah berkembang menjadi besar. Temu Lawak termasuk jenis 

tumbuh-tumbuhan herba yang batang pohonnya berbentuk batang semu dan 

tingginya dapat mencapai 2 meter. Daunnya lebar dan pada setiap helaian 

dihubungkan dengan pelepah dan tangkai daun agak panjang (Anonymous, 2003). 

Komposisi kimia dari rimpang Temu Lawak adalah protein pati sebesar 

29-30 persen, kurkumin satu sampai dua persen, dan minyak atsirinya antara 6 

hingga 10 persen. Daging buah (rimpang) Temu Lawak mempunyai beberapa 

kandungan senyawa kimia, antara lain berupa fellandrean dan turmerol atau yang 

sering disebut minyak menguap. Kandungan lainnya adalah minyak atsiri, kamfer, 

glukosida, dan foluymetik karbinol. Temu Lawak mengandung minyak atsiri 

seperti imonina yang mengharumkan, sedangkan kandungan flavonoida-nya 

berkhasiat menyembuhkan radang. Minyak atsiri juga bisa membunuh mikroba. 

Buahnya mengandung minyak (anetol, pinen, felandren, dipenten, fencho, 

metilchavikol, anisaldehida, asam anisat, kamfer) dan minyak lemak. Kurkumin 

yang terdapat pada rimpang tumbuhan ini bermanfaat sebagai acnevulgaris, di 



samping sebagai antiinflamasi (antiradang), antioksidan, antihepototoksik (anti 

keracunan empedu) dan anti tumor (Anonymous, 2003). 

Sifat tonikum pada Temu Lawak berkhasiat sebagai penyegar dan 

meningkatkan stamina sehingga badan tidak cepat lelah. Sedangkan sifat 

imunostimulan berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menangkal 

berbagai serangan kuman penyebab penyakit, termasuk virus. Efek antioksidan 

Temu Lawak berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas yang 

berbahaya yang dapat memicu kanker dan penyakit lainnya (Anonymous, 2003). 

Temu Lawak mengandung minyak atsiri seperti limonina yang 

mengharumkan, sedangkan kandungan flavonoida berkhasiat menyembuhkan 

radang. Minyak atsiri juga bisa membunuh mikroba. Buahnya mengandung 

anetol, pinen, felandren, dipenten, fenchon, metilchavikol, anisaldehida, asam 

anisat, kamfen dan minyak lemak. (Anonimous, 2008d) 

 

2.4. Temu Ireng 

Temu Ireng terdapat di Burma, Kamboja, Indocina, dan menyebar sampai 

ke Pulau Jawa. Selain ditanam di pekarangan atau di perkebunan, Temu Ireng 

juga banyak ditemukan tumbuh liar di hutan jati, padang rumput, atau di ladang 

pada ketinggian 400–750 m. Mempunyai tinggi 1–2 m, berbatang -semu yang 

tersusun atas kumpulan pelepah daun, berwarna hijau atau cokelat gelap. Daun 

tunggal, bertangkai panjang, 2–9 helai. Helaian daun bentuknya bundar 

memanjang sampai lanset, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, pertulangan 

menyirip, warnanya hijau tua dengan sisi kiri-kanan ibu tulang daun terdapat 

semacam pita memanjang berwarna merah gelap atau lembayung, panjang 31–84 



cm, lebar 10–18 cm. Bunganya bunga majemuk berbentuk bulir yang tandannya 

keluar langsung dari rimpang, panjang tandan 20–25 cm, bunga mekar secara 

bergiliran dari kantong-kantong daun pelindung yang besar, pangkal daun 

pelindung berwarna putih, ujung daun pelindung berwarna ungu kemerahan. 

Mahkota bunga berwarna kuning. Rimpangnya cukup besar dan merupakan umbi 

batang, juga bercabang-cabang. Jika rimpang tua dibelah, tampak lingkaran 

berwarna biru kehitaman di bagian luarnya, mempunyai aroma yang khas. 

(Anonimous, 2008a).  

Rimpang Temu Ireng mengandung minyak astiri, tannin kurkumol, 

kurkumenol, isokurkumenol, kurzerenon, kurdion, kurkumalakton, germakron, ß, 

g-elemene, linderazulene, kurkumin, dethyoxykurkumin, bisdemethyoxykurkumin. 

(Anonimous, 2008a) 

 

2.5. Pengaruh Ekstraksi Temu Lawak dan Temu Ireng 

Para peternak unggas khususnya peternak unggas lokal umumnya selalu 

memberikan tambahan ramuan tanaman obat seperti Kunyit, Temu Lawak, Temu 

Ireng, daun Pepaya, daun Mengkudu kedalam ransum atau dicampur dengan air 

minum. Diberikan 0, 5% tepung Temu Lawak; 0,5% tepung Kunyit; 5% irisan 

daun Pepaya dengan frekuensi 2 kali seminggu, dan pemberian 100 g Temu Ireng 

per liter air minum. Pemberian obat tradisional agar daya tahan tubuh ayam 

meningkat, mencegah penyakit pencernaan dan cacing. (Anonimous,2007d) 

Dosis tanaman obat yang diberikan pada ayam lokal seperti Kunyit, 

Temulawak, Jahe, Kencur dan sejenisnya dalam bentuk serbuk sebanyak (0,5-1 

%) dalam ransum; pemberian diukur per gr bobot badan, larutan jamu hewan 5 ml 



per liter air minum; tepung daun seperti daun Mengkudu, daun Singkong dan 

daun Pepaya diberikan maksimum 5% dalam ransum. (Anonimous,2008d) 

 

2.5. Helminthiasis 

Infestasi cacing yang ringan (jumlah cacing sedikit) tidak dapat langsung 

dirasakan akibatnya oleh peternak, karena ayam tampak sehat-sehat saja namun 

tanpa disadari produksi (daging dan telur) menurun. Jika jumlah cacing dalam 

tubuh ayam banyak maka akan terlihat nafsu makan turun, pertumbuhan 

terhambat, bulu kasar, pucat dan kurus. Gejala tersebut diikuti dengan penurunan 

produksi (daging dan telur) yang lebih signifikan, dikarenakan pakan yang 

seharusnya diolah dalam tubuh ayam menjadi daging atau telur, diserap cacing 

sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhannya. Selain itu cacing juga dapat 

menyebabkan perdarahan pada mukosa usus, biasanya oleh cacing pita, sehingga 

ayam akan kehilangan darah dan cairan tubuh secara langsung. Infestasi cacing 

yang berat dapat pula menyebabkan mencret atau diare sehingga bulu sekitar anus 

menjadi kotor, basah dan lengket. Jika hal ini berlanjut maka akan menyebabkan 

daya tahan tubuh ayam menurun sehingga dengan mudah akan terserang penyakit 

lain. (Anonimous, 2008e) 

Cacing yang terdapat dalam usus akan berkompetisi dengan tubuh ayam 

itu sendiri dalam mengambil sari makanan pada saluran pencernaan. Semakin 

banyak populasi cacing dalam tubuh ayam maka semakin banyak pula sari 

makanan dalam tubuh ayam yang berkurang. Selain itu populasi cacing dalam 

usus juga dapat menyebabkan gangguan absorbsi sari makanan yang jika berlanjut 

pertumbuhan ayam akan terganggu. (Anonimous, 2008e) 



Penyakit yang di sebabkan oleh cacing : 

1. Cacing gilik (Ascaris)  

Ascaridia galli adalah parasit cacing gilik yang paling banyak di jumpai 

pada peternakan unggas (ayam) dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar 

setiap tahun. 

Daur hidup Ascaridia pada ayam berlangsung selama 35 hari. Telur cacing 

akan keluar lewat tinja ayam dan menjadi mudigah (mencapai stadium larva) pada 

alas kandang. Telur cacing di alas kandang menjadi infektif (tertunas) dalam 

waktu 5 hari. Sewaktu ayam sedang makan, telur infektif akan tertelan yang 

kemudian menetas di dalam perutnya. Larva cacing melewati usus dan pindah ke 

selaput lendir. Dalam waktu 35 hari cacing menjadi dewasa dan mulai bertelur. 

Setelah cacing ini menjadi dewasa akan meninggalkan selaput lendir dan tinggal 

di lumen usus. Kerugian yang timbul karena kerusakan pada organ yang 

bersangkutan dan menyebabkan pertumbuhan yang lambat karena kondisinya 

menurun akibat kesulitan dalam penyerapan sari pakan dan gigitan cacing.  

Cacing Ascaridia dilaporkan untuk pertama kali pada tahun 1788 oleh 

schrank dan sekarang diketahui telah tersebar luas di seluruh belahan bumi dan 

bersifat sangat spesifik terhadap speseisnya. 

2. Heterakis gallinae  

Cacing usus buntu investasinya dapat di jumpai pada kalkun, ayam, angsa, 

puyuh, dan lain – lain. Sesuai dengan namanya, cacing dewasa dijumpai pada usus 

buntu. Cacing dewasa berukuran panjang antara 1 – 1,25 cm. dampak yang 

ditimbulkan pada induk semang relative kecil, tetapi keberadaannya menjadi 



panting karena peranannya dalam penyebaran penyakit histomoniasis atau kepala 

hitam. 

Daur hidup cacing usus buntu keluar bersama tinja dan dalam waktu dua 

minggu pada kondisi yang sesuai dengan hidup cacing tersebut akan mencapai 

tingkat infektif. Apabila telur infektif tertelan oleh induk semang, maka mudigah 

cacing akan menetas di usus bagian atas. Dalam waktu kurang lebih 24 jam, 

seluruh cacing muda akan dapat mencapai usus buntu. Cacing muda tersebut akan 

tetap tinggal di dalam usus buntu setelah pendedahan atau dapat selama 3 hari. 

Investasi cacing pada unggas mungkin pula terjadi lantaran memakan cacing 

tanah yang sebelumnya makan telur cacing usus buntu yang infektif. 

Gejala umum yang terjadi bervariasi tergantung derajad investasinya, 

umur dan jenis unggas yang terserang. Pada umumnya di mulai dari gejala 

kelemahan, boros pakan dan berat badan turun.  

3. Cacing Menganga (Syngamus trachealis) 

Syngamus trachealis atau cacing menganga adalah cacing gilik berwarna 

merah yang hidup di batang tenggorokan ayam, oleh sebab itu penyakit ini disebut 

gapes atau menganga. Ayam yang terinfeksi cacing ini akan membuka mulut 

sewaktu bernafas. Hal ini mencirikan adanya syngamus trachealis. Cacing 

menganga menyerang ayam, kalkun, angsa, dan jenis burung yang lain. 

Daur hidup cacing menganga adalah cacing ini ditularkan sewaktu ayam 

makan telur cacing tertunas atau cacing sawah yang berisi larva. Cacing betina 

dewasa bertelur di lumen tenggorokan, telurnya dibatukan ke atas, ditelan, dan 

keluar melalui tinja. Selama 8-14 hari berada di tanah atai di alas kandang telur 

cacing menjadi tertunas dan infektif bila dimakan oleh cacing tanah. 



Infeksi berat pada ayam akan menyebabkan suara mendengkur atau 

ngorok karena sulit bernafas dan banyak ayam yang terinfeksi cacing menganga 

akan mati karena tercekik. Cacing ini tumbuh secara cepat, maka dapat dengan 

mudah menyumbat batang tenggorokan sehingga sangat merugikan terhadap 

pertumbuhan bagi hewan muda. Pada permulaan wabah sering terjadi kematian 

yang mendadak dan terjadi radang paru – paru karena cacing ini (verminous 

pneumonia). 

4. Tetramers Americana 

Cacing  tetramers Americana jarang menimbulkan sakit secara klinis, 

namun sering dijumpai pada ayam dan dapt merugikan karena berparasit dalam 

kelenjar lambung. Kejadian yang berat akan mengakibatkan diare, imasiasi, dan 

mungkin kematian. 

Daur hidup tetramers Americana memerlukan induk semang perantara. 

Telur tertunas dimakan oleh sejenis belalang (Melanoplus femurubrum atau 

melanoplus differentialis) dan sejenis kecoa (blatella germanica) yang dalam 

waktu 42 hari menjadi larva infektif di dalam tubuh serangga tersebut. Setelah 

termakan oleh unggas, larva akan terlepas dan tinggal di dalam perut kelenjar 

yang dalam waktu beberapa hari tumbuh menjadi dewasa.  

5. Cacing capillaria 

Ada 6 jenis cacing capillarai yang sering menyerang ayam dan merpati, 

yakni cacing capillaria anulata dan capillarai contorta berparasit pada tembolok 

dan esophagus. Capillaria obsiquota, capillaria bursata dan vapillaria 

caudinflata adalah parasit pada usus kecil (terutama duodenum) dan capillaria 

retusa yang menyerang sekum. 



Infeksi cacing capillaria sp. Yang hebat dapat berakibat penurunan 

produsi telur. Tulang dapat menjadi mengecil dan ayam muda menjadi kurus. 

6. Cacing pita (raillentina cesticillus) 

Cacing pita berbentuk pipih seperti pita beruas – ruas, berwarna putih atau 

kekuning – kuningan. Salah satu jenis yang paling kecil panjang cacing dewsa 

sekitar 0,4 cm dan hanya memiliki ruas yang sedikit. Cacing pita tumbuh dengan 

membentuk ruas baru tepat di belakang kepala yang disebut skolek untuk 

melekatkan dirinya ke dinding usus. 

Daur hidup cacing pita adalah langsung, karena bagian dari hidupnya 

berada pada induk semang perantara seperti siput, kumbang, semut, belalang, 

cacing tanah, lalat rumah, dan lain – lain. Induk semang antara bagi cacing pita 

adalah sangat spesifik atau tertentu. Raillentina cesticillus induk semang 

perantaranya adalah kumbang biji atau kumbang tanah,yang dapat di jumpai pada 

litter ayam dimana mereka tinggal di pakan yang tumpah.oleh sebab itu 

raillentina cesticillus adalah cacing pita yang paling banyak dijumpai pada 

ayam.Ayam dapat terinfeksi oleh cacing dengan makan induk semang antara yang 

membawa cacing pita muda dalam tubuhnya. Pertumbuhan cacing pita hanya 

berkembang sampai tahap tertentu pada induk semang antara. Kelengkapan daur 

hidupnya tergantung dari larva cacing pita yang di telan oleh ayam tempat larva 

cacing itu akan berkembang menjadi cacing pita dewasa. (Anonimous, 2008c) 

 Ascaridia galli terdapat pada usus kecil ayam dan burung galinaseosa lain 

di seluruh dunia. Khususnya pada ayam. Telur keluar bersama tinja dan 

berkembang menjadi stadium infektif (mengandung larva stadium kedua) di atas 

tanah dalam waktu dalam 8-14 hari pada kondisi biasa. Telur infektif tertelan oleh 



burung dan menetas di dalam proventrikulus atau usus halus. Beberapa larva 

masuk ke dinding usus, tetapi kebanyakan tetap di dalam lumen. Larva di dalam 

lumen menyilih menjadi stadium keempat, 14-15 hari setelah tertelan, dan 

menjadi dewasa 18-22 hari sesudah tertelan. Perkembangan melambat apabila 

larva masuk ke dalam mukosa usus. Masa prepaten 5-8 minggu, menjadi lebih 

lama pada ayam yang lebih tua. (Levine, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III  

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Peternakan Bapak Suhadi yang berlokasi di 

Jetak Ngasri 16 RT 04, RW 02 Dau, Pedukuhan Mulyo Agung. Uji laboratorium 

(pemeriksaan EPG) dilakukan di laboratorium Epidemiologi Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2009 sampai 

dengan bulan Maret 2009. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1 Ternak  

Penelitian ini menggunakan materi ayam petelur periode layer umur 30 

minggu, berjumlah 48 ekor dalam kandang bateray. 

Pakan yang digunakan adalah pakan campuran terdiri dari konsentrat 30%, 

jagung 35% dan dedak 35%.  Pemberian pakan diberikan 2 kali sehari yaitu pada 

pukul 06.00 dan 12.00 WIB. Pemberian air minum dilakukan secara ad libitum. 

3.2.2. Alat dan Bahan 

Dalam penelitian ini peralatan dan bahan yang digunakan meliputi: 

1. Timbangan untuk mengukur bobot telur dan menimbang feces 

2. Mikroskop 

3. Chamber (alat menempatkan sampel untuk pengamatan di mikroskop) 

4. Vibro mixer (alat pengaduk) 

5. Ekstrak Temulawak dan Temu Ireng 



6. Sampel kotoran ternak 

7. Larutan garam jenuh (NaCl) 

8. Aquades. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 4 perlakuan yaitu P0, P1, P2, 

P3 dengan 6 kali ulangan, dan tiap ulangan terdiri dari 2 ekor. 

Gambaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Ulangan  

Perlakuan U1 U2 U3 U4 U5 U6 

P0       

P1       

P2       

P3       

Keterangan : 
P0 : perlakuan tanpa pemberian ekstrak Ca-Cx  (standart kontrol) 
P1 : perlakuan dengan pemberian ekstrak Ca-Cx  10 mg 
P2 : perlakuan dengan pemberian ekstrak Ca-Cx  15 mg 
P3 : perlakuan dengan pemberian ekstrak Ca-Cx  20 mg 
U1-U6: ulangan perlakuan 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian 

Ayam petelur dipelihara pada kandang bateray. Perhitungan jumlah telur 

dilakukan setiap hari dengan melakukan observasi secara langsung dan berat telur 

ditimbang setiap hari dengan menggunakan timbangan.   

Pemberian ekstrak Temu Lawak (Curcuma xanthorriza) dan Temu Ireng 

(Curcuma aeruginosa) pada beberapa perlakuan dilakukan secara oral pada tiap-

tiap sampel ternak. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pemberian ekstrak 



Temu Lawak pada kelinci dengan bobot badan 1,5-2,5 kg dengan dosis 5-25 

mg/bobot badan/oral, dan dapat menurunkan kadar kolesterol. (Anonimous, 2003) 

Pemberian pertama dilakukan pada hari ke-7 dan pemberian kedua dilakukan pada 

hari ke-14.   

 
 

Pengamatan feces awal dilakukan pada minggu pertama, kemudian 

dilakukan pengobatan pertama pada akhir minggu pertama. Pada minggu ke-2 

pengamatan feces dilakukan 2 kali yaitu pada awal minggu dan pertengahan 

minggu. Pengobatan kedua dilakukan pada akhir minggu ke-2, dan pada minggu 

ke-3 pengamatan feces juga dilakuan 2 kali yaitu pada awal minggu dan 

pertengahan minggu. Pengamatan feces pada minggu ke-4 dilakukan pada 

pertengahan minggu.  

Pengobatan yang dilakukan hanya pada akhir minggu pertama dan akhir 

minggun kedua, hal ini dilakukan untuk memutus daur hidup cacing dalam ayam 

petelur. Dari rancangan penelitian ini pada minggu ketiga  dan keempat digunakan  

untuk melihat perkembangan cacing melalui pemeriksaan EPG, sebagai analisa 

pengobatan yang dilakukan pada minggu pertama dan kedua. Jangka waktu 

pengobatan didasarkan dari perkembangan infeksi cacing, menurut Permin dan 

Hansen (1998) telur yang termakan akan menetas dalam 24 jam dan menjadi 

dewasa dalam waktu 3-54 hari dalam sistim pencernaan ayam.  

 

Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 

Pengobatan 1 Pengobatan 2 



 Sampel feces yang telah diambil kemudian diteliti untuk mengetahui 

jumlah telur cacing. Metode pemeriksaan feces sebagai berikut: 

1. Sampel feces ditimbang sebanyak 2,5 gr dan dimasukkan kedalam gelas ukur, 

kemudian ditambahkan larutan garam jenuh sampai 100 ml. 

2. Diaduk dengan vibromixer selam 10 – 15 menit. 

3. Larutan diambil dengan pipet kemudian dimasukkan kedalam chamber glass 

dan ditutup dengan objek glass. 

4. Didiamkan ± 10 menit, kemudian diperiksa dengan mikroskop dan dihitung 

EPG. 

Pengaruh pengobatan dibandingkan dengan jumlah telur (hen day egg 

production) dan berat telur dari diagnosa jumlah EPG sebagai tampilan dari  

pemberian ekstrak Temu Lawak (Curcuma xanthoriza) dan Temu Ireng (Curcuma 

aeruginosa) sebagai antelmentika pada ayam petelur.  

 

3.4. Variabel Pengamatan 

1. Jumlah telur cacing  melalui analisa EPG dengan metode Mc master 

2. Jumlah produksi telur per hari dihitung dihitung menggunakan rumus HDP 

3. Berat telur ditimbang menggunakan timbangan 

 

3.5. Analisis Data 

Data dari hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) karena dalam penelitian ini keadaan lingkungan, pakan dan 

berat badan seragam yaitu dengan koefisien keragamam bobot telur awal adalah 

5.9 %. Menurut Yitnosumarto (1993), hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 



penggunaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah media percobaan dan 

keadaan lingkungan harus sama atau homogen yaitu dengan koefisien keragaman 

antara 5-15%. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis sidik ragam, 

bila terdapat perbedaaan yang nyata dilakukan uji dengan BNT.  

 

3.6. Batasan Istilah 

Antelmentika: obat untuk membunuh cacing atau mengurangi jumlah cacing 

dalam tubuh (Permin dan Hansen, 1998) 

Ca-Cx: Temu Lawak (Curcuma xanthorrihiza) dan Temu Ireng (Curcuma 

aeruginosa). 

EPG: jumlah telur cacing dalam tiap gram feces. 

HDP: perbandingan jumlah telur dengan jumlah ayam yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Pengaruh Pemberian Ekstrak Temu Lawak dan Temu Hitam Terhadap 

Jumlah EPG Ayam petelur  
 

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 dari tiap perlakuan (lampiran 1), maka hasil 

tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Nilai EPG selama penelitian 
Perlakuan EPG Awal EPG Akhir % Perubahan 

P0 1940 1840 5 % 
P1 2100 757 64 % 
P2 3307 1320 60 % 
P3 1493 730 51 % 

 
Berdasarkan Tabel 1 dari rata-rata jumlah EPG awal didapatkan urutan 

dari nilai tinggi berurutan semakin rendah yaitu P2, P1, P0 dan P3.  P2 mendapat 

nilai EPG yang tertinggi karena tingkat infeksi pada perlakuan ini cukup berat. 

Perbandingan antar perlakuan menunjukkan perbedaan jumlah EPG, hal ini 

disebabkan tingkat infeksi dari tiap perlakuan berbeda. Penelitian Permin et al. 

(1997) pada ayam Lohman Brown menunjukkan bahwa satu ekor cacing A. galli 

betina dewasa dapat menghasilkan 99,9±89,9-128,3±70,6 telur yang dikeluarkan 

dalam tiap gram tinja. 

Perlakuan P0 yaitu kontrol menunjukkan nilai EPG yang tidak berbeda 

jauh dengan nilai sebelumnya, persentase perubahannya rendah yaitu 5 %. Jika 

dibandingkan dengan P1, P2, P3 perbedaan disebabkan tidak ada pemberian Ca-



Cx pada perlakuan P0, sehingga siklus perkembangannya tetap berjalan. 

Perlakuan P1, P2, P3 menunjukkan variasi jumlah EPG yang cenderung pada 

penurunan, hal ini disebabkan pengaruh pemberian Ca-Cx yang bisa memutus 

siklus hidup cacing. Pemberian ekstrak Temu Ireng dalam berbagai level dapat 

menghambat siklus hidup cacing. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai 

fluktuasi jumlah EPG, terlihat pada gambar dibawah ini. Dilihat dari persentase 

nilai penurunan EPG, P1 merupakan perlakuan yang menampilkan nilai 

penurunan jumlah EPG yang baik dibandingkan dengan perlakuan lain yaitu dapat 

menurunkan sebesar 64 %. Hal ini disebabkan pada kadar 10 mg ayam mampu 

merespon ekstrak Ca-Cx dengan baik. Kepekaan ayam terhadap infeksi cacing 

Ascaridia galli dapat dipengaruhi oleh umur, jenis ayam, dosis infeksi, tipe 

kandang, nutrisi, sistem pemeliharaan dan cuaca (Anonymous, 2008). 
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Gambar 1. Diagram Garis Fluktuasi Jumlah EPG Selama Penelitian 

Berdasarkan Gambar 1 jumlah EPG untuk P0 tidak mengalami perubahan 

yang signifikan, dilihat dari perubahan pada minggu 1 hingga minggu terahir tidak 

berbeda jauh nilainya. Hal tersebut disebabkan tidak ada pemberian Ca-Cx pada 

perlakuan ini. 



Jumlah EPG pada P1 mengalami penurunan pada tiap minggunya yaitu 

menurun pada minggu ke-1, minggu ke-2 dan ke-3. Penurunan pada P1 sangat 

konstan, dapat disimpulkan pada dosis 10 mg ayam mampu merespon ekstrak Ca-

Cx dengan baik di setiap minggu pemberian.  

Jumlah EPG pada P2 menurun drastis setelah pemberian ekstrak pada 

minggu ke-1, kemudian terjadi penurunan tetapi tidak terlalu besar. Hal ini 

disebabkan infeksi pada perlakuan ini cukup berat, bila dosis tidak dapat direspon 

ayam dengan baik maka pengobatan tidak berjalan optimal.  

Berkaitan dengan P2, P3 menunjukkan penurunan pada minggu ke-4 

penurunannya sangat lambat dibanding P2 dan P1. hal ini disebabkan semakin 

tinggi dosis yang diberikan maka ayam kurang memberikan respon dengan baik. 

Pada kadar 15-20 mg/ekor ayam petelur belum bisa merespon dengan baik dalam 

tubuhnya, sehingga perubahan yang terjadi menunjukkan perubahan yang tidak 

konstan. Ascariasis pada unggas merupakan masalah yang mengganggu 

produktivitas daging dan telur pada unggas. Penanggulangan hanya dapat 

dilakukan dengan menerapkan metoda pencegahan yang ketat sehingga 

pengobatan dengan obat cacing tidak harus dilakukan secara terus menerus karena 

dikuatirkan akan terjadi resistensi antelmintik (Anonymous, 2008e). 

Dari hasil penelitian meskipun materi pada tiap perlakuan masih terinfeksi 

cacing, penurunan nilai EPG dapat ditampilkan dari pemberian ekstrak Ca-Cx, 

dibuktikan dengan penurunan P1 yang efektif selama 4 minggu dengan penurunan 

yang konstan tiap minggunya. Menurut Permin dan Hansen (1998) siklus hidup A. 

galli bersifat langsung yaitu  pematangan seksual berlangsung di dalam traktus 

gastrointestinal inang definitif dan stadium infektif berlangsung di dalam telur 



resisten berembrio di lingkungan bebas. Telur dikeluarkan bersama feces inang 

definitif dan akan mencapai stadium infektif dalam waktu 10-20 hari tergantung 

kepada temperatur serta kelembaban lingkungan.  

Penularan infeksi cacing pada materi penelitian diakibatkan sanitasi yang 

kurang dan beberapa vektor penghubung yang terdapat pada lingkungan kandang. 

Faktor kepekaan ayam terhadap infeksi cacing dipengaruhi oleh tipe kandang 

(Soulsby, 1982), sistim pemeliharaan (Permin dan Hansen, 1998), serta cuaca 

(Kumari dan Thakur, 1999). 

Jenis cacing yang menginfeksi pada tubuh ayam petelur selama penelitian 

adalah Kelas Nematoda dengan jenis yang ditemukan adalah Ascaridia galli. 

Dapat dibuktikan pada saat pengobatan ditemukan Ascaridia galli dewasa yang 

keluar setelah diobati. Menurut Sauvani (2009) Nematoda termasuk kelompok 

parasit yang terpenting pada unggas sehubungan dengan kerusakan yang 

ditimbulkan. Kelompok cacing ini memiliki siklus hidup langsung tanpa 

membutuhkan hospes intermediar. Nematoda dewasa yang hidup dalam tubuh 

unggas yang terinfeksi akan menghasilkan telur yang dikeluarkan bersama feses.  

 

4.2 Pengaruh Pemberian Ekstrak Temu Lawak dan Temu Hitam Terhadap 
HDP Ayam petelur. 

 
Data HDP (Hen Day Egg Production) yang diperoleh selama penelitian 

dihitung dengan menggunakan analisis statistik, yang menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak temu lawak dan temu ireng terhadap HDP ayam petelur tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05). Rata-rata HDP ayam petelur selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

 



Tabel 2. Pengaruh Pengobatan Terhadap HDP Ayam Petelur selama penelitian. 
Perlakuan Minggu 1 Minggu 2 minggu 3 minggu 4 

P0 84 ± 6.02 76 ± 6.21   83 ± 3.83    b 78 ± 5.72 

P1 79 ± 0 77 ± 7.39   75 ± 4.34  a 79 ± 6.71 

P2 78 ± 5.72 74 ± 6.21   84 ± 6.21  a  75 ± 7.82 

P3 84 ± 5.71 75 ± 6.33   78 ± 3.27  a 76 ± 6.21 

 

Pemberian ekstrak Temu Lawak dan Temu Ireng tidak berpengaruh 

terhadap produksi telur. Pada minggu pertama perbandingan HDP yaitu tertinggi 

pada P0 dan P3 kemudian P1 dan P2 (lampiran 3) hasil ini menunjukkan bahwa 

pada awal sebelum pengobatan nilai HDP pada materi perlakuan berbeda. 

Dibandingkan dengan nilai EPG awal semakin tinggi infeksi cacing semakin 

rendah nilai HDP yang dihasilkan. Hal ini diakibatkan persaingan nutrisi dalam 

saluran pencernakan masih tinggi.  

Pada minggu kedua nilai HDP berurutan dari yang tertinggi adalah P1, P0, 

P3 dan P2 ragam nilai didapatkan setelah pengobatan pertama. Jika dibandingkan 

dengan nilai EPG minggu kedua (lampiran 3) penurunan drastis ditampilkan P2, 

tetapi tidak terjadi pada perlakuan lainya, oleh karena itu persentase HDP pada 

minggu kedua menurun jika dibandingkan pula dengan minggu pertama. Hal ini 

sebagai dampak pengobatan yang mengakibatkan ayam stres.  

Pada minggu ketiga nilai HDP berurutan dari yang tertinggi adalah P2, P0, 

P3 dan P1 ragam nilai didapatkan setelah pengobatan kedua. Jika dibandingkan 

dengan nilai EPG minggu ketiga (lampiran 3) peningkatan ditampilkan P3, tetapi 

perlakuan lainya menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan materi dari 

perlakuan P3 kurang memberikan respon pemberian ekstrak Ca-Cx sehingga 

terjadi peningkatan jumlah EPG. Jika disimpulkan disamping pengobatan yang 



mempengaruhi aktivitas normal ayam sebelum pengobatan, cara pemberian juga 

berpengaruh pada penampilan produksi ayam. 

Pada minggu keempat adalah penilaian akhir dari pengaruh ekstrak Ca-Cx 

selama penelitian. HDP menunjukkan nilai berurutan dari yang tertinggi adalah 

P1, P0, P3 dan P2 hasil tersebut menunjukkan bahwa P1 merupakan perlakuan 

yang efektif jika dibandingkan dengan penurunan nilai EPG sampai minggu ke 

empat. Pemberian dalam taraf 20 mg/ekor ekstrak, dengan pengulangan 

pengobatan selama 2 kali setiap minggu belum memberikan pengaruh pada HDP 

hal ini disebabkan selama penelitian anthelmintik dari ekstrak hanya menurunkan 

dan bukan membersihkan total jumlah infestasi cacing ascaridia galli (dilihat dari 

jumlah EPG) pada ayam petelur. Dapat dikatakan bahwa terinfeksi ascaridia galli 

dapat menurunkan produksi telur hal ini sesuai pendapat Tiuria (1991) yang 

menyatakan bahwa infeksi Ascaridia galli dapat mengurangi berat badan dan 

menurunkan produksi telur ayam Isa Brown. Dilihat dari %HDP pada penelitian 

ini pada puncak produksi seharusnya didapatkan nilai yang berkisar antara 85-

90% untuk ayam strain lohman brown. Peak production (puncak produksi) pada 

lohman brown-clasic sebesar 92-94%. Jika dilihat dari data tersebut yaitu 

pemberian ekstrak Ca-Cx tidak berpengaruh terhadap hen-day, maka infeksi 

cacing secara langsung mempengaruhi produksi telur (Anonimous, 2009b). 

 Hal yang dapat mengakibatkan penurunan produksi disebabkan perlakuan 

pemberian ekstrak secara cekok. Pemberian ini mempengaruhi tingkat stres pada 

ayam, sehingga ayam petelur tidak menampilkan produksi yang sesuai. 

Dibuktikan dengan perlakuan P0 yaitu kontrol perlakuan yang nilainya lebih 

tinggi dari beberapa perlakuan dengan pemberian ekstrak (P1, P2, P3). Jika pada 



hasil penelitan tidak berpengaruh pada HDP maka pemberian ekstrak ini memberi 

perubahan pada berat telur pada ayam petelur.  

 

4.3 Pengaruh Pemberian Ekstrak Temu Lawak dan Temu Ireng Terhadap 
Berat Telur Ayam petelur. 

 
Data berat telur yang diperoleh selama penelitian dihitung dengan 

menggunakan analisis statistik, yang menunjukkan bahwa pemberian ekstrak 

Temu Lawak dan Temu Ireng terhadap berat telur ayam petelur menberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05). Rata-rata berat telur ayam petelur selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pengaruh Pengobatan Terhadap Berat Telur Ayam Petelur selama 
penelitian. 

Perlakuan Minggu 1 Minggu 2 minggu 3 minggu 4 

P0   57 ± 3.54  a 60 ± 3.56   58 ± 5.54  a  59 ± 4.21 

P1   65 ± 2.53    b 64 ± 5.28   66 ± 2.73    b  64 ± 4.08 

P2   57 ± 5.34  a 59 ± 1.55   55 ± 4.14  a 58 ± 5.95 

P3   64 ± 2.66    b 63 ± 3.72   63 ± 5.03  ab 63 ± 3.95 

  

Hasil pengamatan pada minggu pertama sesuai dengan nilai EPG P0 

dengan perlakuan kontrol menampilkan HDP tinggi dengan berat telur yang 

rendah (lampiran 4), dari minggu berikutnya menunjukkan penurunan HDP dan 

berat telurnya masih rendah dibanding perlakuan lainya. Pada minggu ke-3 dan 

ke-4 juga menunjukkan hasil berat telur yang rendah pada perlakuan P0. 

Kesesuaian rendahnya berat telur ini dipengaruhi jumlah infeksi cacing yang tidak 

diobati.  Persaingan penyerapan nutrisi pada perlakuan ini masih ada, dikarenakan 

infestasi cacing dalam tubuh ayam masih banyak. Unggas akan menjadi anemia, 

diare, lesu, kurus, kelemahan secara umum dan produksi telur menurun. Selain itu 



infeksi berat juga dapat menyebabkan kematian karena terjadi penyumbatan usus 

(Urquhart et al, 1987). 

Hasil yang didapatkan pada perlakuan P1 pada minggu pertama 

menunjukkan nilai HDP yang tidak begitu tinggi tetapi menampilkan berat telur 

yang tinggi. Pada minggu kedua hingga minggu akhir perlakuan P1 menunjukkan 

nilai HDP yang konstan dengan berat telur yang tinggi. Hal ini disebabkan 

persaingan penyerapan nutrisi sudah berkurang sehinggga dapat ditampilkan berat 

telur yang tinggi. Jika dibandingkan dengan nilai EPGnya penurunan tiap minggu 

pada P1 adalah konstan.  

Pada perlakuan P2 menunjukkan nilai HDP yang tidak jauh berbeda 

dengan P1, tetapi berat telur pada perlakuan ini nilainya rendah. Hal ini 

diakibatkan jumlah infeksi cacing pada perlakuan ini cukup tinggi dibanding 

perlakuan yang lain. Penurunan nilai EPG tidak berjalan normal yaitu dari 

penurunan tinggi, kemudian semakin rendah karena respon ayam pada dosis ini 

kurang baik, sehingga penurunannya tidak teratur. Pada pemeriksaan pasca mati 

terlihat peradangan usus yang hemoragik dan larva yang panjangnya 7 mm 

ditemukan dalam mukosa usus. Selain itu kadang-kadang ditemukan parasit yang 

sudah berkapur dalam bagian albumin dari telur (Urquhart et al, 1987). 

Perlakuan P3 dilihat dari nilai EPGnya menunjukkan penurunan yang 

tidak teratur, diawali dari kenaikan EPG pada beberapa minggu awal dan akhirnya 

menunjukkan penurunan pada minggu akhir. Sama halnya dengan perlakuan P2 

yaitu ayam tidak merespon kadar ekstrak dengan baik sehingga keseimbangan 

metabolisme tubuh tidak terjadi. Nilai HDP pada perlakuan ini cukup baik 

dibawah perlakuan P1 sama halnya dengan berat telur tersebut.  



Data tiap-tiap perlakuan didapatkan perbedaan yaitu dari P1 yang 

mempunyai berat telur paling tinggi, kemudian diikuti P3, P2. Hal ini disebabkan 

karena penambahan ekstrak yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Berat telur 

sangat penting secara ekonomis sebab sangat menentukan “market grade” 

(Anonimous, 2009b). Berat telur ini berkaitan dengan respon pemberian ekstrak 

Ca-Cx yang mempengaruhi berat telur tersebut. Respon ayam dari P1 merupakan 

respon paling baik menerima perlakuan pemberian ekstrak. Dengan hasil berat 

telur yang baik pada perlakuan P1 tetapi jika dilihat dari nilai hen-day perlakuan 

ini tidak menampilkan rata-rata hen-day yang baik. Begitu pula dari perlakuan P2 

yang mempunyai berat telur yang rendah dan menampilkan rata-rata hen-day 

rendah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Pemberian ekstrak Temu Lawak (Curcuma xanthorrihiza) dan Temu Ireng 

(Curcuma aeruginosa) untuk ayam petelur strain Lohman Brown terbukti 

berpengaruh terhadap penurunan jumlah EPG (egg per gram). Demikian pula 

berpengaruh terhadap peningkatan berat telur, tetapi tidak berpengaruh terhadap 

HDP (hen day egg production). Pemberian 10 mg ekstrak Ca-Cx dapat direspon 

ayam dengan baik dilihat dari penurunan nilai EPG yang konstan diimbangi 

dengan peningkatan berat telur. 

 

5.2. Saran 

 Perlu dilakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui tingkat infeksi cacing 

sebagai diagnosa penentuan dosis pengobatan. 

 Perlu dilakukan upaya pemberian ekstrak Ca-Cx melalui air minum 

sebagai alternatif pengobatan. 
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Lampiran 1. Data Pengamatan  
 
Data Pengamatan HDP Telur 

Ulangan Perlakuan Minggu 
1 2 3 4 5 6 

Total Rataan 

1 76 86 93 79 86 86 506 84 
2 79 79 79 79 79 79 474 79 
3 71 79 71 86 79 79 465 78 

P0  
P1 
P2 
P3 4 79 79 93 79 86 86 502 84 

1 79 86 79 71 71 71 457 76 
2 71 79 71 86 71 86 464 77 
3 71 71 64 79 79 79 443 74 

P0  
P1 
P2 
P3 4 79 79 79 64 71 79 451 75 

1 79 86 86 79 79 86 495 83 
2 79 71 71 79 71 79 450 75 
3 79 71 71 79 79 64 443 74 

P0  
P1 
P2 
P3 4 79 79 79 71 79 79 466 78 

1 86 79 79 71 71 79 465 78 
2 79 79 71 86 71 86 472 79 
3 86 64 71 79 79 71 450 75 

P0  
P1 
P2 
P3 4 79 71 71 71 79 86 457 76 

Total 1251 1238 1228 7460 1238 1230 7460  
Rataan 78 77 77 77 77 80   

 
Data Pengamatan HDP Telur transformasi ASIN[sqrt(n/100)]*[180/3.14] 

Ulangan Perlakuan Minggu 
1 2 3 4 5 6 

Total Rataan 

1 61 68 75 63 63 68 398 66 
2 63 63 63 63 63 63 378 63 
3 57 63 57 68 63 63 371 62 

P0  
P1 
P2 
P3 4 63 63 75 63 68 68 400 67 

1 63 68 63 57 57 57 365 61 
2 57 63 57 68 57 68 370 62 
3 57 57 53 63 63 63 356 59 

P0  
P1 
P2 
P3 4 63 63 63 53 57 63 362 60 

1 63 68 68 63 68 68 398 66 
2 63 57 57 63 57 63 360 60 
3 63 57 57 63 63 53 356 59 

P0  
P1 
P2 
P3 4 63 63 63 57 63 63 372 62 

1 68 63 63 57 57 63 371 62 
2 63 63 57 68 57 68 376 63 
3 68 53 57 63 63 57 361 60 

P0  
P1 
P2 
P3 4 63 57 57 57 63 68 365 61 



Total 998 989 985 989 982 1016 5959  
Rataan 62 62 62 62 61 64   

 
 
 
Data Pengamatan EPG 

Ulangan Perlakuan Minggu 
1 2 3 4 5 6 

Total Rataan 

1 3120 2080 20 2640 2480 1300 11640 1940 

2 1640 3420 140 500 3100 3800 12600 2100 

3 2120 6700 320 1600 3340 5760 19840 3307 

P0  
P1 
P2 
P3 4 960 2680 1320 3260 280 460 8960 1493 

1 3920 2520 220 3160 1610 1580 13010 2168 

2 3600 1690 1310 2150 3540 210 12500 2063 

3 510 2340 1540 2780 2590 160 9920 1653 

P0  
P1 
P2 
P3 4 4510 2210 1630 1580 0 20 9950 1658 

1 3070 1050 0 4570 1970 1070 11730 1955 

2 1850 1310 1210 1580 3950 0 9900 1650 

3 1010 4310 1630 1360 0 1250 9560 1593 

P0  
P1 
P2 
P3 4 6500 1470 600 3280 0 0 11850 1975 

1 3320 1160 20 3880 1260 1400 11040 1840 

2 640 800 800 480 1780 40 4540 757 

3 54 2960 920 720 1980 800 7920 1320 

P0  
P1 
P2 
P3 4 1520 700 0 2160 0 0 4380 730 

Total 38830 37400 11680 35700 27880 17850 169340  

Rataan 2427 2338 730 2231 1743 1116   
 
Data Pengamatan Berat Telur 

Ulangan Perlakuan Minggu 
1 2 3 4 5 6 

Total Rataan 

1 53 60 53 60 60 55 341 57 
2 63 65 62 68 64 68 390 65 
3 65 55 52 57 52 62 343 57 

P0  
P1 
P2 
P3 4 62 63 63 64 68 68 388 65 

1 66 60 60 55 60 62 363 61 
2 57 67 68 68 65 57 382 64 
3 60 57 60 57 60 60 354 59 

P0  
P1 
P2 
P3 4 68 63 57 60 64 63 375 63 

1 53 62 53 52 60 65 345 58 
2 63 65 62 68 68 68 394 66 
3 52 55 52 63 53 55 330 55 

P0  
P1 
P2 
P3 4 65 57 57 68 68 64 379 63 

1 60 58 66 53 60 58 355 59 
2 57 63 68 68 63 63 382 64 
3 55 53 68 63 55 55 349 58 

P0  
P1 
P2 
P3 4 65 57 63 68 60 65 378 63 

Total 964 960 964 992 980 988 5848  



Rataan 60 60 60 62 61 62   
 
 
 
Lampiran 2. Bobot Telur Awal 
 

Ulangan Perlakuan  
1 2 3 4 5 6 

Total Rataan±SD 

P0 53 60 53 60 60 55 341 56.83±3.54 
P1 63 65 62 68 64 68 390 65±2.53 
P2 65 55 52 57 52 62 343 57.17±5.34 
P3 62 63 63 64 68 68 388 64.67±2.66 

total 243 243 230 249 244 253 1462  
 

Pehitungan :  
 
r = banyaknya ulangan = 6 
t = banyaknya perlakuan = 4 
n = banyaknya pengamatan = 24 
 
db total = n – 1 = 23 
db perlakuan = t – 1 = 3 
db galat = t(r – 1) = 20 
 

FK =
txr

yij
t

i

r

j

2

1 1










∑∑

= =
 

  =
24

14622

    

  = 89060.17 

JKtotal  = FKyij
t

i

r

j

−∑∑
= =1 1

 

  = (53²+60 2+………..+682)-FK 
  = 89702 – 89060.17 
  = 641.83 

JKperlakuan = FK
r

yij
t

i

r

j −










∑ ∑

= =1

2

1
 

  = FK−+++
6

388343390341 2222

 

  = 89429 – 89060.17 
  = 368.83 
 
JKgalat = JKtotal-JKperlakuan 



  = 641.83 – 368.83 
  = 273 
 

KTperlakuan = 
ndbperlakua

nJKperlakua
   KTgalat = 

dbgalat

JKgalat
 

  = 
3

368.83
     = 

20

273
 

  = 122.94     = 13.65 
 
 

Fhitung = 
KTgalat

nKTperlakua
 

  = 
13.65

122.94
 

  = 9.01 
 

NTU  = %100x
sampel

kuantotalperla

∑
∑  

  =
24

1462
 

  =60.9 
 

Koefisien Keragaman = %100x
NTU

KTG
 

   =
60.9

3.69
 

   =5.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lampiran 3. Perhitungan HDP Selama Penelitian 
 
3.1 Perhitungan minggu 1 

Ulangan Perlakuan  
1 2 3 4 5 6 

Total Rataan±SD 

P0 61 68 75 63 63 68 398 66±5.12 
P1 63 63 63 63 63 63 378 63±0 
P2 57 63 57 68 63 63 371 62±4.22 
P3 63 63 75 63 68 68 400 67±4.76 

total 244 257 270 257 257 262 1547  
 

Pehitungan :  
r = banyaknya ulangan = 6    db total = n – 1 = 23 
t = banyaknya perlakuan = 4    db perlakuan = t – 1 = 3 
n = banyaknya pengamatan = 24   db galat = t(r – 1) = 20 
 

FK =
txr

yij
t

i

r

j

2

1 1










∑∑

= =
 

  =
24

15472

    

  = 99717.04 

JKtotal  = FKyij
t

i

r

j

−∑∑
= =1 1

 

  = (61²+68 2+………..+682)-FK 
  = 100155-99717.04 
  = 437.96 

JKperlakuan = FK
r

yij
t

i

r

j −










∑ ∑

= =1

2

1
 

  = FK−+++
6

400371378398 2222

 

  = 99821.5-99717.04 
  = 104.46 
JKgalat = JKtotal-JKperlakuan 
  = 437.96-104.46 
  = 333.5 
 

Tabel Sidik Ragam      
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 104.46 34.82 2.09 3.10 4.94 



Galat 20 333.5 16.68    
Total 23 437.96     

 
3.2 Perhitungan minggu 2 

Ulangan Perlakuan  
1 2 3 4 5 6 

Total Rataan±SD 

P0 63 68 63 57 57 57 365 61±4.58 
P1 57 63 57 68 57 68 370 62±5.43 
P2 57 57 53 63 63 63 356 59±4.27 
P3 63 63 63 53 57 63 362 60±4.32 

total 240 251 236 241 234 251 1453  
 

Pehitungan :  
r = banyaknya ulangan = 6    db total = n – 1 = 23 
t = banyaknya perlakuan = 4    db perlakuan = t – 1 = 3 
n = banyaknya pengamatan = 24   db galat = t(r – 1) = 20 
 

FK =
txr

yij
t

i

r

j

2

1 1










∑∑

= =
 

  =
24

14532

    

  = 87967.04 

JKtotal  = FKyij
t

i

r

j

−∑∑
= =1 1

 

  = (63²+68 2+………..+632)-FK 
  = 88421-87967.04 
  = 453.96 

JKperlakuan = FK
r

yij
t

i

r

j −










∑ ∑

= =1

2

1
 

  = FK−+++
6

362356370365 2222

 

  = 87984.17-87967.04 
  = 17.13 
JKgalat = JKtotal-JKperlakuan 
  = 453.96-17.13 
  = 436.83 
 

Tabel Sidik Ragam      
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 17.13 5.71 0.26 3.10 4.94 
Galat 20 436.83 21.84    
Total 23 453.96     



 
 
 
3.3 Perhitungan minggu 3 

Ulangan Perlakuan  
1 2 3 4 5 6 

Total Rataan±SD 

P0 63 68 68 63 68 68 398 66±2.58 
P1 63 57 57 63 57 63 360 60±3.29 
P2 63 57 57 63 63 53 356 59±4.27 
P3 63 63 63 57 63 63 372 62±2.45 

total 252 245 245 246 251 247 1486  
 

Pehitungan :  
r = banyaknya ulangan = 6    db total = n – 1 = 23 
t = banyaknya perlakuan = 4    db perlakuan = t – 1 = 3 
n = banyaknya pengamatan = 24   db galat = t(r – 1) = 20 
 

FK =
txr

yij
t

i

r

j

2

1 1










∑∑

= =
 

  =
24

14862

    

  = 92008.17 

JKtotal  = FKyij
t

i

r

j

−∑∑
= =1 1

 

  = (63²+68 2+………..+632)-FK 
  = 92396-92008.17 
  = 387.83 

JKperlakuan = FK
r

yij
t

i

r

j −










∑ ∑

= =1

2

1
 

  = FK−+++
6

372356360398 2222

 

  = 92187.33-92008.17 
  = 179.17 
JKgalat = JKtotal-JKperlakuan 
  = 387.83-179.17 
  = 208.66 
 

Tabel Sidik Ragam      
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 179.17 59.72 5.72 3.10 4.94 
Galat 20 208.66 10.43    
Total 23 387.83     



 
 
 
Uji BNT 

BNT0,05 = t0,05(db galat)   x        2 KT galat   

              Ulangan    
 

 = 
6

43.102
086.2

x
x  

 
 = 2.086 x 1.86=3.88 
 

PERLAKUAN Rata-rata Notasi BNT 0.05 

P2 
P1 
P3 
P0 

59 
60 
62 
66 

a 
a 
a 

   b 
 

3.88 
 

 
 
3.4 Perhitungan minggu 4 

Ulangan Perlakuan  
1 2 3 4 5 6 

Total Rataan±SD 

P0 63 63 63 57 57 63 371 62±4.22 
P1 63 63 57 68 57 68 376 63±4.93 
P2 68 53 57 63 63 57 361 60±5.46 
P3 63 57 57 57 63 68 365 61±4.58 

total 262 236 234 245 240 256 1473  
 

Pehitungan :  
r = banyaknya ulangan = 6    db total = n – 1 = 23 
t = banyaknya perlakuan = 4    db perlakuan = t – 1 = 3 
n = banyaknya pengamatan = 24   db galat = t(r – 1) = 20 
 

FK =
txr

yij
t

i

r

j

2

1 1










∑∑

= =
 

  =
24

14732

    

  = 90405.38 
 

JKtotal  = FKyij
t

i

r

j

−∑∑
= =1 1

 



  = (68²+63 2+………..+682)-FK 
  = 90891-90405.38 
  = 485.63 

JKperlakuan = FK
r

yij
t

i

r

j −










∑ ∑

= =1

2

1
 

  = FK−+++
6

365361376371 2222

 

  = 90427.17-90405.38 
  = 21.79 
JKgalat = JKtotal-JKperlakuan 
  = 485.63-21.79 
  = 463.84 
 

Tabel Sidik Ragam      
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 21.79 7.26 0.31 3.10 4.94 
Galat 20 463.84 23.19    
Total 23 485.63     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lampiran 4. Perhitungan Berat Telur Selama Penelitian 
 
4.1 Perhitungan minggu 1 

Ulangan Perlakuan  
1 2 3 4 5 6 

Total Rataan±SD 

P0 53 60 53 60 60 55 341 56±3.54 
P1 63 65 62 68 64 68 390 65±2.53 
P2 65 55 52 57 52 62 343 57±5.34 
P3 62 63 63 64 68 68 388 64±2.66 

Total 243 243 230 249 244 253 1462  
 

Pehitungan :  
r = banyaknya ulangan = 6    db total = n – 1 = 23 
t = banyaknya perlakuan = 4    db perlakuan = t – 1 = 3 
n = banyaknya pengamatan = 24   db galat = t(r – 1) = 20 
 

FK =
txr

yij
t

i

r

j

2

1 1










∑∑

= =
 

  =
24

14622

    

  = 89060.17 

JKtotal  = FKyij
t

i

r

j

−∑∑
= =1 1

 

  = (53²+60 2+………..+682)-FK 
  = 89702-89060 
  = 641.83 

JKperlakuan = FK
r

yij
t

i

r

j −










∑ ∑

= =1

2

1
 

  = FK−+++
6

388343390341 2222

 

  = 89429-89060 
  = 368.83 
JKgalat = JKtotal-JKperlakuan 
  = 641.83-368.83 
  = 273 
 

Tabel Sidik Ragam      
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 368.83 122.94 9.01 3.10 4.94 



Galat 20 273 13.65    
Total 23 641.83     

 

Uji BNT 

BNT0,05 = t0,05(db galat)   x        2 KT galat   

              Ulangan    
 

 = 
6

65.132
086.2

x
x  

 
 = 2.086 x 2.13=4.44 
 

PERLAKUAN Rata-rata Notasi BNT 0.05 

P0 
P2 
P3 
P1 

56 
57 
64 
65 

a 
a 

   b 
   b 

 

4.44 
 

 
4.2 Perhitungan minggu 2 

Ulangan Perlakuan  
1 2 3 4 5 6 

Total Rataan±SD 

P0 66 60 60 55 60 62 363 61±3.56 
P1 57 67 68 68 65 57 382 64±5.28 
P2 60 57 60 57 60 60 354 59±1.55 
P3 68 63 57 60 64 63 375 63±3.73 

total 251 247 245 240 249 242 1474  
 

Pehitungan :  
r = banyaknya ulangan = 6    db total = n – 1 = 23 
t = banyaknya perlakuan = 4    db perlakuan = t – 1 = 3 
n = banyaknya pengamatan = 24   db galat = t(r – 1) = 20 
 

FK =
txr

yij
t

i

r

j

2

1 1










∑∑

= =
 

  =
24

14742

    

  = 90528.17 

JKtotal  = FKyij
t

i

r

j

−∑∑
= =1 1

 

  = (66²+60 2+………..+632)-FK 



  = 90890-90528.17 
  = 361.83 

JKperlakuan = FK
r

yij
t

i

r

j −










∑ ∑

= =1

2

1
 

  = FK−+++
6

375354382363 2222

 

  = 90605.67-90528.17 
  = 77.5 
JKgalat = JKtotal-JKperlakuan 
  = 361.83-77.5 
  = 284.33 
 

Tabel Sidik Ragam      
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 77.5 25.83 1.82 3.10 4.94 
Galat 20 284.33 14.22    
Total 23 361.83     

 
4.3 Perhitungan minggu 3 

Ulangan Perlakuan  
1 2 3 4 5 6 

Total Rataan±SD 

P0 53 62 53 52 60 65 345 58±5.54 
P1 63 65 62 68 68 68 394 66±2.73 
P2 52 55 52 63 53 55 330 55±4.14 
P3 65 57 57 68 68 64 379 63±5.03 

total 233 239 224 251 249 252 1448  
 

Pehitungan :  
r = banyaknya ulangan = 6    db total = n – 1 = 23 
t = banyaknya perlakuan = 4    db perlakuan = t – 1 = 3 
n = banyaknya pengamatan = 24   db galat = t(r – 1) = 20 
 

FK =
txr

yij
t

i

r

j

2

1 1










∑∑

= =
 

  =
24

14482

    

  = 87362.67 

JKtotal  = FKyij
t

i

r

j

−∑∑
= =1 1

 

  = (53²+622+………..+642)-FK 
  = 88204-87362.67 
  = 841.33 



JKperlakuan = FK
r

yij
t

i

r

j −










∑ ∑

= =1

2

1
 

  = FK−+++
6

379330394345 2222

 

  = 87800.33-87362.67 
  = 437.67 
JKgalat = JKtotal-JKperlakuan 
  = 841.33-437.67 
  = 403.66 
 

Tabel Sidik Ragam      
SK Db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 437.67 145.89 7.23 3.10 4.94 
Galat 20 403.66 20.18    
Total 23 841.33     

 

Uji BNT 

BNT0,05 = t0,05(db galat)   x        2 KT galat   

              Ulangan    
 

 = 
6

18.202
086.2

x
x  

 
 = 2.086 x 2.59=5.40 
 

PERLAKUAN Rata-rata Notasi BNT 0.05 

P2 
P0 
P3 
P1 

55 
58 
63 
66 

a 
a 

  ab 
    b 

 

5.40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Perhitungan minggu 4 
Ulangan Perlakuan  

1 2 3 4 5 6 
Total Rataan±SD 

P0 60 58 66 53 60 58 355 59±4.22 
P1 57 63 68 68 63 63 382 64±4.08 
P2 55 53 68 63 55 55 349 58±5.95 
P3 65 57 63 68 60 65 378 63±3.95 

total 237 231 265 252 238 241 1464  
 

Pehitungan :  
r = banyaknya ulangan = 6    db total = n – 1 = 23 
t = banyaknya perlakuan = 4    db perlakuan = t – 1 = 3 
n = banyaknya pengamatan = 24   db galat = t(r – 1) = 20 
 

FK =
txr

yij
t

i

r

j

2

1 1










∑∑

= =
 

  =
24

14642

    

  = 89304 

JKtotal  = FKyij
t

i

r

j

−∑∑
= =1 1

 

  = (60²+58 2+………..+652)-FK 
  = 89866-89304 
  = 562 

JKperlakuan = FK
r

yij
t

i

r

j −










∑ ∑

= =1

2

1
 

  = FK−+++
6

378349382355 2222

 

  = 89439-89304 
  = 135 
JKgalat = JKtotal-JKperlakuan 
  = 562-135 
  = 427 
 

Tabel Sidik Ragam      
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 135 45 2.11 3.10 4.94 
Galat 20 427 21.35    
Total 23 562     

 
 
 



Lampiran 5. Gambar Hasil Photomicrograp 
 
 
 
 

 
       Ascaridia galli       Ascaridia galli 

 
 
 
 

 
       Ascaridia galli       Ascaridia galli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lampiran 6. Gambar Pelaksanaan Penelitian 
 
 
 
 

  
 Ekstrak Ca-Cx dalam beberapa dosis       Ekspulsi Ascaridia galli dewasa 
 
 
 
 

   
   Proses Pengambilan sampel feces          Pengamatan EPG 
 
 
 
 
 
 
 


