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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Pengaruh Penambahan Cacing Tanah (Lumbricus 

rubellus) Segar Terhadap Jumlah Bakteri 

Salmonella Sp. 

 Pengaruh penambahan cacing tanah segar dalam 

pakan memberikan penurunan terhadap jumlah bakteri 

Salmonella Sp yang terdapat pada cangkang telur. Dalam 

penelitian ini jumlah bakteri Salmonella Sp terendah terdapat 

pada perlakuan P3 (916,67±213,70
a
 cfu/gr), dan tertinggi 

terdapat pada perlakuan P0 (5200,00±718,33
c
 cfu/gr). Adapun 

hasil dari pengaruh perlakuan terhadap jumlah bakteri 

Salmonella Sp (cfu/ml) selama penelitian disajikan pada Tabel 

6. 

 

Tabel 6. Pengaruh Penambahan Cacing Tanah (Lumbricus 

rubellus) Segar Terhadap Jumlah Bakteri Salmonella 

Sp ((colony forming unit)cfu/gr) 

Perlakuan Rataan Jumlah Bakteri Salmonella 

Sp (cfu/gr) 

P0 5200,00±718,33
c 

P1 2716,67±541,91
b 

P2 1450,00±151,66
a 

P3 916,67±213,70
a 

Keterangan :  Notasi yang berbeda ke arah kolom 

menunjukkan perlakuan penambahan cacing 

tanah (Lumbricus rubellus) segar pada pakan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap jumlah bakteri 

Salmonella Sp. 
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 Hasil perhitungan analisis statistik ragam yang 

disajikan pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa penambahan 

cacing tanah segar pada pakan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah bacteri 

Salmonella Sp. yang disebabkan karena kandungan 

antibakterial  yang terdapat di dalam cacing tanah segar 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri phatogen dalam hal 

ini adalah Salmonella Sp. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

Waluyo (2005), yang menyatakan bahwa cacing tanah segar 

dapat menghambat pertumbuhan lima jenis bakteri phatogen, 

yaitu Salmonella aureus, Salmonella thypimurium, Bacillus 

cereus, Escheris coli dan Listeria monocy togenes. Kemudian 

ditunjang oleh Boogard dan Stobberingh (2000) yang 

menyatakan bahwa kemampuan cacing tanah dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri dikarenakan di dalam tubuh 

cacing tanah segar terkandung zat antibiotik alami yaitu 

lumbricine, zat ini dapat digunakan sebagai aditif antibiotika 

pada pakan. Rofiq (2003) menyatakan bahwa, antibiotik dapat 

membantu menjaga nutrisi dan destruksi bakteri, membantu 

meningkatkan absorbsi nutrisi karena membuat barier dinding 

usus halus menjadi tipis dengan demikian Antibiotic Growth 

Promotor’s (AGP’s) dapat mengurangi jumlah bakteri 

phatogen dalam saluran pencernaan ternak unggas sehingga 

memaksimalkan absorbsi yang dapat mengakibatkan 

peningkatan pertumbuhan dan mengefisiensikan konsumsi 

pada pakan ternak, dapat menurunkan produksi toksin (racun) 

dari bakteri saluran pencernaan dan menurunkan kejadian 

infeksi pada saluran pencernaan. 

 Berdasarkan hasil uji Duncan’s didapatkan, bahwa 

perlakuan (P3) memberikan perbedaan terhadap perlakuan (P0) 

dan (P1), tetapi tidak memberikan perbadaan yang signifikan 
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terhadap perlakuan (P2). Semakin tinggi penambahan proporsi 

cacing tanah segar maka, kandungan bakteri Salmonella Sp 

semakin sedikit. Pemberian cacing tanah segar pada pakan 

dapat menghambat perkembangan bakteri Salmonella Sp, 

meskipun demikian pemberian cacing tanah segar cukup 

dengan ditambahkan sebanyak 1% saja dari pakan basal, hal 

ini dikarenakan pemberian dalam jumlah tersebut sudah dapat 

menghambat petumbuhan bakteri Salmonella Sp. Sesuai 

dengan penelitian Sukarne (2010)  bahwa, berdasarkan 

pengamatan terhadap bakteri uji Samonella Typhi terbukti 

bahwa senyawa atau kandungan yang terdapat didalam cacing 

tanah segar mampu menghambat bakteri phatogen. 

 

4.2. Pengaruh Penambahan Cacing Tanah (Lumbricus 

rubellus) Segar Terhadap Nilai Warna Pada 

Kuning Telur Itik. 

Pengaruh penambahan cacing tanah segar dalam 

pakan memberikan perubahan terhadap warna kuning telur 

itik, nilai warna kuning telur pada telur itik tertinggi terdapat 

pada perlakuan P3 (14,83 ± 0,41), dan terendah terdapat pada 

perlakuan P0 (14,17 ± 0,75). Pengaruh perlakuan terhadap nilai 

warna kuning telur itik selama penelitian disajikan pada Tabel 

7: 
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Tabel 7. Pengaruh Penambahan Cacing Tanah (Lumbricus 

rubellus) Segar Terhadap Nilai Warna Kuning Telur 

Itik 

Perlakuan Rataan Nilai Warna Kuning Telur 

Pada Telur Itik 

P0 14,17 ± 0,75 

P1 14,33 ± 0,52 

P2 14,33 ± 0,82 

P3 14,83 ± 0,41 

Keterangan :  Hasil analisis ragam menunjukkan F hit < F 

tabel 5%, hal ini menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap warna kuning telur 

itik. 

 

 Hasil perhitungan analisis ragam (disajikan pada 

Lampiran 6) didapatkan penambahan cacing tanah segar pada 

pakan memberikan perbedaan yang tidak nyata terhadap warna 

kuning telur itik. Hal ini disebabkan karena pada cacing tanah 

segar tidak mengandung karotenoid dan xantofil yang 

menyebabkan perubahan warna pada kuning telur. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan Sujana (2006), yang menyatakan 

bahwa terjadinya peningkatan skor warna pada kuning telur 

sebagai akibat pemberian pakan yang mengandung karotenoid 

dan xantofil seperti tepung daun singkong, daun ubi jalar, 

butiran jagung dan enceng gondok sebanyak 5% kedalam 

ransum, yang di sebabkan  karena pada warna kuning telur 

yang dihasilkan oleh pigmen xantofil,yang diperoleh itik dari 

ransum yang dikonsumsinya. Pernyataan tersebut didukung 

oleh Anggorodi (1985) yang menyatakan bahwa, berubahnya 

warna kuning telur  disebabkan karena peranan pigmen 

xantofil dalam ransum. Pigmen pembawa warna kuning telur 
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biasanya dimiliki bahan pakan yang berwarna kuning seperti 

jagung. 

 Rataan nilai warna kuning telur pada telur itik 

berdasarkan hasil penelitian dengan perlakuan penambahan 

cacing tanah segar dari yang terendah hingga tertinggi 

didapatkan hasil berturut-turut adalah Po 14,17 0,75; P1 14,33 

± 0,52; P2 14,33 ± 0,82; P3 14,83 ± 0,14.  

 

4.3.  Pengaruh Penambahan Cacing Tanah (Lumbricus 

rubellus) Segar Terhadap Indeks Kuning Telur 

Pada Telur Itik. 

Pengaruh penambahan cacing tanah segar dalam 

pakan memberikan peningkatan terhadap indeks kuning telur 

itik, nilai indeks kuning telur pada telur itik tertinggi terdapat 

pada perlakuan P0 (1,01 ± 0,12
a
), dan terendah terdapat pada 

perlakuan P3 (0,84 ± 0,10
ab

). Pengaruh perlakuan terhadap 

indeks kuning telur pada telur itik selama penelitian disajikan 

pada Tabel 8: 

 

Tabel 8. Pengaruh Penambahan Cacing Tanah Segar Terhadap 

Indeks Kuning Telur Pada Telur Itik 

Perlakuan 
Rataan nilai indeks kuning telur 

pada telur itik 

P0 0,20 ± 0,02
 

P1 0,21 ± 0,02
 

P2 0,22 ± 0,01
 

P3 0,23 ± 0,04
 

Keterangan :  Notasi yang berbeda ke arah kolom 

menunjukkan perlakuan penambahan cacing 

tanah (Lumbricus rubellus) segar pada pakan 

tidak memberikan pengaruh (P>0,05) terhadap 

indeks kuning telur pada telur itik. 
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 Hasil perhitungan analisis ragam (disajikan pada 

Lampiran 7) menunjukkan bahwa penambahan cacing tanah 

segar pada pakan memberikan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap indeks kuning telur pada telur itik, yang disebabkan 

karena ukuran telur yang diberikan pakan perlakuan dengan 

menambahkan cacing tanah segar ukurannya lebih besar di 

bandingkan dengan ukuran telur yang di berikan pakan basal 

dari peternak itu sendiri, inilah yang mengakibatkan tinggi dan 

diameter kuning telur lebih besar sehingga nilai IKT (Indeks 

Kuning Telur) yang didapatkan juga lebih banyak. 

Pengamatan tersebut sesuai dengan Widjastuti (2009) 

menyatakan bahwa, indeks kuning telur bergantung pada besar 

kuning telur. Bobot telur yang dihasilkan pada penelitian ini 

tidak berbeda nyata, sehingga memungkinkan kuning telur 

yang dihasilkan sama pula, baik tinggi maupun lebarnya 

akibatnya Indeks kuning telur yang diperoleh akan sama. 

Sudaryani (2006) menyatakan bahwa, indeks kuning telur 

merupakan indeks mutu kesegaran yang diukur dari tinggi dan 

diameter kuning telur. Sesuai dengan pendapat Roberts (2004) 

bahwa kualitas telur dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 

penyimpanan, strain unggas, umur, molting, nutrisi pakan, dan 

penyakit. 

Kualitas indeks kuning telur  yang didapat dengan 

standar nilai normal (IKT 0,33-0,50 dengan nilai rata-rata IKT 

0,42), diduga akan mengalami penurunan secara cepat apabila 

penyimpanannya lebih lama lagi. Penurunan ini disebabkan 

oleh membrane vetilen kuning telur tidak kuat karena air dari 

putih telur telah memasuki kuning telur secara difusi sehingga 

terjadi pembesaran kuning telur dan menjadi lebih lembek 

(Indrawan, 2012). 
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Pada perlakuan (P3) yang ditambahkan cacing tanah 

segar sebanyak 5% didalam ransum didapatkan hasil tertinggi 

dan berpengaruh  sangat nyata dibandingkan dengan (P0). 

Semakin tinggi penambahan proporsi cacing tanah segar maka 

indeks kuning telur (IKT) akan lebih baik dikarenakan tinggi 

dan rata-rata kuning telur lebih besar di bandingkan dengan 

telur yang tidak diberikan tambahan pakan cacing tanah 

(Lumbricus rubellus) segar.Sesuai dengan penelitian Brander 

(1991)  bahwa Indeks Kuning Telur (IKT) adalah 

perbandingan antara tinggi kuning telur dengan diameternya 

setelah kuning telur dipisahkan dari putih telur. 

 

 


