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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Ternak itik adalah salah satu jenis unggas penghasil 

telur bahkan daging yang memegang peranan penting dalam 

upaya peningkatan gizi masyarakat khususnya protein yang 

berasal dari hewani. Secara nasional, ternak itik menyumbang 

22 persen dari total produksi telur nasional, dan 1,5 persen dari 

total produksi daging unggas nasional, berdasarkan rencana 

strategis departemen pertanian 2010-2014, ternak itik 

diharapkan bisa naik 3,71 persen dari 29 ribu ton produksi di 

tahun 2010, menjadi 33 ribu ton di tahun 2014. Jawa Timur 

ditargetkan mengalami kenaikan produksi dari 1,408 ton di 

tahun 2010, menjadi 1,476 ton di tahun 2014 (BPS, 2013). 

Upaya peningkatan produktivitas unggas dalam 

memenuhi kebutuhan pangan hewani terus dilakukan di 

antaranya dengan pemberian aditif dalam pakan seperti enzim, 

vitamin, antibiotik dan lain sebagainya (Wahyu, 2004). Aditif 

pakan adalah pakan tambahan untuk meningkatkan 

produktivitas ternak seperti antibiotika. Antibiotika yang 

diberikan bukan sebagai pengobatan (kuratif) tetapi sebagai 

zat pemacu pertumbuhan atau yang disebut antibiotic growth 

promotor's (AGP's). Masalahnya adalah bahwa AGP's yang 

dipakai saat ini adalah produk semi sintetis yang 

penggunaanya telah dilarang di negara negara Eropa bahkan 

beberapa antibiotika sudah dilarang penggunaannya di seluruh 

dunia karena residu antibiotik dalam pakan menimbulkan 

dampak buruk bagi kesehatan manusia yang 

mengkonsumsinya. Oleh karena itu diperlukan bahan aditif 

alami untuk menggantikan pemakaian antibiotik (AGP's). 

Salah satu aditif alami yang berpotensi sebagai pengganti 

adalah cacing tanah (Herdian, 2010) 
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Cacing tanah merupakan bahan pakan alternatif bagi 

ternak unggas. Binatang ini mengandung gizi tinggi antara lain 

protein 64-76 %, lemak 7-10%, energi 900-1400 kalori serta 

mineral, air dan asam amino paling lengkap (Julendra, 

Zuprizal, dan Supadmo. 2010). Cacing tanah adalah pakan 

alami itik, selain sebagai pakan, cacing tanah berpotensi untuk 

obat-obatan (Prayogi, 2014), selain itu cacing tanah adalah 

binatang lunak yang kaya protein dan aroma khasnya yang 

sangat disukai oleh itik (Srigandono, 2000).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan cacing tanah 

segar dalam pakan terhadap konsumsi pakan 

itik Mojosari. 

2. Bagaimana pengaruh penambahan cacing tanah 

segar dalam pakan terhadap HDP (Hen Day 

Production) itik Mojosari. 

3. Bagaimana pengaruh penambahan cacing tanah 

segar dalam pakan terhadap konversi pakan itik 

Mojosari. 

4. Bagaimana pengaruh penambahan cacing tanah 

segar dalam pakan terhadap IOFC (Income over 

feed cost) itik Mojosari. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan cacing tanah 

segar dalam pakan terhadap konsumsi pakan 

itik Mojosari. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan cacing tanah 

segar dalam pakan terhadap HDP (Hen Day 

Production) itik Mojosari. 

3. Mengetahui pengaruh penambahan cacing tanah 

segar dalam pakan terhadap konversi pakan itik 

Mojosari. 

4. Mengetahui pengaruh penambahan cacing tanah 

segar dalam pakan terhadap IOFC (Income over 

feed cost) itik Mojosari. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai media 

informasi yang inovatif dalam memberikan solusi yang 

diperlukan peternak untuk mengatasi masalah pakan aditif 

alternatif yang dapat dipergunakan dan diperoleh dilingkungan 

sekitar bagi usaha peternakan, serta dalam upaya menyadarkan 

masyarakat bahwa cacing tanah merupakan antibiotik alami 

sebagai tambahan pakan itik. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Cacing tanah (Lumbricus rubellus) adalah salah satu 

bahan pakan alternatif sumber protein. Menurut Palungkun 

(1999), cacing tanah sangat potensial untuk dikembangkan 

karena kandungan gizinya cukup tinggi, yaitu (64-76%), 

lemak (7-10%), kalsium (0,55%), fosfor (1%), serat kasar 

(1,08%), dan energi metabolis (3613,76 Kkal/kg), selain itu 
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cacing tanah mengandung asam amino esensial dan non 

esensial yang lengkap (Resnawati, 2003). 

Penelitian sebelumnya menggunakan pakan cacing 

tanah pernah dilakukan oleh Julendra, Zuprizal, dan Supadmo 

(2010) menggunakan pakan cacing tanah sebagai tambahan 

pakan ayam ras pedaging sebesar 0,5% 1% dan 1,5%, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa konsumsi dan konversi 

memberikan pengaruh yang nyata sedangkan pertambahan 

berat badan tidak memberikan pengaruh. 

Pakan yang berkualitas mempunyai peranan penting 

dalam mempercepat pertumbuhan seekor ternak, untuk 

mempercepat pertumbuhan tersebut ditambahkan aditif dalam 

pakan (McDonald, 2002), salah satu aditif pemacu 

pertumbuhan adalah antibiotik atau sering disebut antibiotic 

growth promoters  (Wahyu, 2004). Cacing tanah dapat 

dijadikan antibiotik karena mengandung zat aktif lumbricine 

yang bersifat anti mikroba (Cho et al,. 1998), sehingga 

penambahan cacing tanah dalam pakan ternak disinyalir dapat 

meningkatkan performa ternak. Berdasarkan uraian tersebut 

maka perlu dilakukan penelitian tentang penambahan cacing 

tanah segar dalam pakan itik mojosari. 
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Gambar 1. Bagan kerangka pikir 

1.6 Hipotesis 

1. Penambahan cacing tanah segar dalam pakan dapat 

menurunkan konsumsi pakan itik mojosari. 

2. Penambahan cacing tanah segar dalam pakan dapat 

meningkatkan HDP (Hen Day Production) itik 

mojosari.  

3. Penambahan cacing tanah segar dalam pakan dapat 

menurunkan konversi pakan itik mojosari. 

4. Penambahan cacing tanah segar dalam pakan dapat 

meningkatkan IOFC (Income over feed cost) itik 

mojosari. 

 


