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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penggunaan pakan cacing tanah sebagai tambahan 

pakan (additive) yang diberikan kepada ayam ras pedaging 

(broiler) dengan kadar pemberian sebesar 0,5% 1% dan 1,5%, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pakan dan 

konversi pakan memberikan pengaruh yang nyata sedangkan 

pertambahan berat badan tidak memberikan pengaruh 

(Julendra dkk, 2010). 

Konsumsi pakan yang menurun pada penelitian 

penambahan cacing tanah sebagai pengganti tepung ikan pada 

unggas. Hasil menunjukkan bahwa konsumsi pakan 

menunjukkan perbedaan yang nyata dan menurun atau 

semakin efisien dengan penambahan cacing tanah disebabkan 

karena cacing tanah mempunyai bioaktif anti bakteri 

(antibiotika) yang disebut lumbricine yang mampu 

menghambat perkembangan bakteri patogen dalam dinding 

usus sehingga populasi bakteri patogen berkurang (Prayogi, 

2011). Berkurangnya populasi bakteri patogen tersebut akan 

meningkatkan absorbsi zat pakan. Laju absorbsi pakan akan 

berpengaruh terhadap konsumsi sehingga meningkatkan 

glukosa darah. Glukosa darah yang meningkat (hyperglisemi) 

akan menurunkan nafsu makan karena akan menstimulasi 

pusat rasa kenyang pada hypotalamus bagian ventro media 

hypotalamus (VMH) (Zuprizal, 2006). 

Produktifitas telur HDP (hen day production) itik 

mojosari pada masa bertelur pertama (20 - 43 minggu) dan 

masa bertelur kedua (44 - 67 minggu) dengan pemberian 

pakan secara adlibitum, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

HDP berkisar 57,09 - 68,42 %, dan bertambahnya umur ternak 

itik akan mengalami penurunan produktivitas telur (HDP) 
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sampai menjelang afkir, selain itu kandungan nutrien yang 

sesuai dengan kebutuhan hidup pokok itik, hal yang 

mendukung produksi telur (HDP) tergantung pada bahan yang 

digunakan untuk membentuk ransum itik tersebut (Ketaren 

dan Prasetyo, 2002) 

Nilai konversi pakan unggas yang menurun pada 

penelitian menggunakan pakan penambahan berbahan baku 

lokal terhadap performans vili usus halus, hasil menunjukkan 

bahwa angka konversi pakan memberikan pengaruh yang 

nyata (Rofiq, 2003). Pengaruh disebabkan adanya perbedaan 

konsumsi dan perbedaan kecernaan makanan, kecernaan 

makanan berhubungan erat dengan absorbsi zat makanan yang 

melalui dinding usus, dan absorbsi zat makanan dipengaruhi 

oleh tebal dan tipisnya mukosa usus di dalam tubuh ternak, 

Cheeke (2005) menambahkan bahwa semakin banyak zat 

makanan yang terabsorbsi maka semakin baik pertumbuhan 

dan produktivitas ternak tersebut. Absorbsi zat makanan yang 

baik dapat mengefisiensikan penggunaan ransum sehingga 

menurunkan nilai konversi pakan (Julendra dkk., 2010) 

Nilai IOFC yang meningkat pada penelitian 

Pemanfaatan cacing tanah (Lumbricus rubellus) sebagai 

agensia anti-pullorum dalam imbuhan pakan ayam broiler. 

hasil menunjukkan bahwa nilai IOFC semakin meningkat dan 

memberikan pengaruh yang nyata, disebabkan terdapat 

perbedaan penggunaan cacing tanah dalam setiap pakan 

perlakuan, hal ini dipengaruhi oleh harga pakan berupa cacing 

tanah segar yang terlampau mahal, per kilogram segar 

Rp.40.000 - Rp.50.000. Pemberian cacing tanah yang terlalu 

banyak dan tidak seimbang akan mempengaruhi nilai IOFC, 

karena pemberian cacing tanah yang semakin banyak akan 

meningkatkan harga pakan, disamping itu dengan penggunaan 

cacing tanah dapat meningkatkan harga jual telur karena 
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kualitas dan berat telur juga meningkat, harga per butir telur 

dengan tambahan pakan cacing tanah lebih tinggi sedangkan 

tanpa pemberian cacing tanah rata - rata lebih rendah 

(Damayanti, 2009). 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Itik Mojosari 

Srigandono (2000), itik adalah salah satu jenis unggas 

air (waterfowls) yang taksonominya adalah sebagai berikut :   

Kingdom    : Animal  

Phylum    : Chordhata  

Subphylum    : Vertebrata  

Kelas      : Aves  

Ordo      : Anseriformes  

Familia    : Anatidae  

Genus     : Anas  

Spesies    : Anas plathyrynchos  

Itik merupakan unggas air yang  potensial sebagai 

penghasil  telur setelah ayam dengan ciri umum, tubuh 

ramping, berdiri tegak seperti botol dan lincah sebagai ciri 

khas dari unggas petelur (Achmanu dan Muharlien, 2011). Itik 

lokal di Indonesia sebagian besar merupakan itik Indian 

runner yang terkenal sebagai penghasil telur yang mempunyai 

karakteristik bentuk badan seperti botol, berdiri tegak dan 

mampu berjalan jauh (Srigandono, 2000). Jenis itik yang 

termasuk Indian runner  menurut Ketaren (2002) adalah itik 

Tegal, itik Mojosari, itik Bali dan itik Alabio. Itik Mojosari 

memiliki ciri fisik bentuk bulat panjang, berdiri tegak lurus 

seperti botol, warna kaki dan paruh hitam, warna bulu 

umumnya coklat kehitaman, produksi telur setiap tahunnya 

±238 butir, berat telur ± 69  gram, warna kerabang telur 

kuning kehijauan (Supriyadi, 2011). 
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Itik Mojosari Berasal dari Mojosari, Mojokerto, Jawa 

Timur, dengan ciri-ciri : bentuk badannya sama dengan itik 

Tegal, hanya umumnya lebih kecil, daya tahan tubuhnya 

cukup tinggi, bersifat tidak mengerami telurnya sendiri, 

bulunya berwarna kemerahan dengan kombinasi cokelat, 

putih, dan hitam, umumnya bulu ekor jantan memiliki satu 

atau dua helai yang melengkung ke atas dan warna paruh, 

kakinya lebih hitam (Srigandono, 2000). 

 

2.2.2 Cacing Tanah 

Cacing tanah termasuk dalam kelas Oligochaeta yang 

mempunyai banyak suku (famili). Terdapat 4 spesies cacing 

tanah yang sudah dibudidayakan dan diproduksi secara 

komersial, yaitu Lumbricus rubellus, Eisenia foetida,  

Pheretima asiatica, dan Eudrilus eugeuniae. Berbagai hasil 

penelitian menunjukkan cacing tanah mengandung protein 

yang  sangat tinggi, yaitu 65-84,5% (Rendy, 2013). 

Klasifikasi Cacing Tanah 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Annelida 

Kelas : Clitellata 

Ordo : Haplotaxida 

Familia : Lumbricidae 

Genus : Lumbricus 

Spesies : Lumbricus rubellus 

 Protein cacing tanah terdiri dari asam-asam amino 

esensial yang lengkap dan kadarnya cukup tinggi. Komposisi 

asam amino dalam cacing tanah adalah: arginin, sistin, glisin, 

histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenionin, fenilalanin, 

serin, treonin, tirosin, dan valin. Selain kandungan protein, 

kandungan gizi lainnya yang terdapat dalam tubuh cacing 
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tanah antara lain lemak 7-10%, kalsium 0,55%, fosfor 1%, dan 

serat kasar 1,08% (Cheeke, 2005). 

Cacing tanah terbukti bahwa dapat menghambat 

pertumbuhan 5 jenis bakteri, yaitu: Salmonella typhimurium, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan 

Listeria monocytogenes, hal ini menunjukkan bahwa cacing 

tanah dapat digunakan sebagai obat penyembuh penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri (Waluyo, 2005). Kemampuan cacing 

tanah dalam menghambat pertumbuhan bakteri dikarenakan di 

dalam tubuhnya terkandung zat antibiotik alami yakni 

lumbricine, zat ini dapat digunakan sebagai aditif antibiotika 

dalam pakan yang bertujuan sebagai immunogenik dan pemacu 

pertumbuhan (Antibiotic Growth Promotor’s) (Boogard dan 

Stobberingh, 2000) seperti streptomycine, zink bacitracine, 

tetracycline, dan lain sebagainya. Beberapa teori menjelaskan 

mekanisme kerja dari AGP’s yaitu antibiotik membantu 

menjaga nutrisi dari destruksi bakteri, membantu 

meningkatkan absorpsi nutrisi karena membuat barier dinding 

usus halus menjadi tipis, dapat menurunkan produksi toksin 

dari bakteri saluran pencernaan dan menurunkan kejadian 

infeksi saluran pencernaan subklinik (Feighner dan Daskeviks, 

1987). Antibiotika dapat meningkatkan peforma vili usus 

didalam tubuh ternak, akibatnya efisiensi pakan meningkat 

karena tingginya absorbsi pakan dalam usus, dengan demikian 

antibiotic growth promotor’s (AGP’s) dapat mengurangi 

jumlah bakteri patogen dalam saluran pencernaan ternak 

unggas sehingga dapat memaksimalkan absorpsi nutrisi yang 

berakibat memacu pertumbuhan dan mengefisienkan konsumsi 

pakan ternak (Rofiq, 2003). 
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Tabel 1. Kandungan asam amino di dalam cacing tanah 

Asam Amino Cacing Tanah Segar 

(Lumbricus rubellus) 

Tepung Cacing Tanah 

(Lumbricus rubellus) 

Phenyalalanine 0,45 1,03 

Valine 0,52 1,30 

Methionine 0,35 1,72 

Isoleucine 0,47 1,98 

Threonine 0,45 1,03 

Histidine 0,63 1,91 

Arginine 0,56 1,24 

Lysine 0,51 1,43 

Leucine 0,54 1,16 

Cysteine 0,31 0,93 

Tyrosine 0,43 0,82 

Aspartic acid 0,98 2,38 

Glutamic acid 1,52 3,60 

Serine 0,54 0,70 

Glycine 0,35 0,55 

Alanine 0,32 0,99 

Proline 0,54 0,71 

Sumber : Istiqomah et al., 2009 

2.2.3 Kebutuhan Zat Makanan pada Itik Mojosari 

Pakan merupakan salah satu faktor penting yang harus 

di perhatikan dalam budidaya peternakan agar performan di 

antaranya  berupa produksi dapat tercapai sesuai dengan lama 

pemeliharaan. Penggunaan pakan berkualitas tinggi 

merupakan peluang yang besar terhadap pertumbuhan ternak 

unggas (Achmanu dan Muharlien, 2011). Bahan  pakan  

pembentuk ransum itik dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahan 

pakan sumber energi dan bahan pakan sumber protein yang 

memegang peranan penting untuk masa pertumbuhan dan 

masa produksi (Srigandono, 2000).  Ransum yang kandungan 
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nutriennya baik, diperlukan untuk pertumbuhan jaringan baru, 

metabolisme untuk energi, metabolisme dalam zat-zat vital, 

enzim-enzim yang essensial serta hormon-hormon tertentu 

dalam tubuh. Tinggi rendahnya kualitas protein dalam bahan 

pakan tergantung dari asam amino essensial yang terkandung 

didalamnya. Kadar pemberian asam amino essensial dalam 

ransum hendaknya  seimbang, sehingga ransum memiliki 

kualitas tinggi (Achmanu dan Muharlien, 2011). 

Tabel 2. Kebutuhan Beberapa Zat Gizi Untuk Itik Petelur. 

Nutrisi Ransum 

Starter  

( 0 – 8 ) 

minggu 

Dara  

( 9 – 20 ) 

minggu 

Petelur  

( > 20 ) 

minggu 

Energi metabolis 

(Kkal/Kg) 

3100 2700 2700 

Protein kasar (%) 17 – 20 15 – 18 17 – 19 

Ca (%) 0,6 – 1,0 0,6 – 1,8 2,9 – 3,25 

P (%) 0,6 0,6 0,6 

Sumber : NRC (1994) 

Pemberian pakan pada unggas dikenal ada dua macam 

yaitu full feeding dan restricted feeding. Full feeding adalah 

suatu cara pemberian pakan secara adlibitum yang 

memungkinkan unggas mengkonsumsi pakan yang diingikan 

tanpa ada pembatasan, sedangkan restricted feeding adalah 

cara pemberian pakan secara terbatas untuk kebutuhan 

minimum (Zuprizal, 2006). 

 

2.2.4 Konsumsi Pakan 

Pertumbuhan suatu ternak dipengaruhi pula oleh 

konsumsi pakan.  Konsumsi pakan meningkat seiring dengan 

meningkatnya bobot badan (Ensminger, 1992), terkadang 

ternak dapat mengalami penurunan bobot badan yang 

disebabkan oleh konsumsi pakan yang menurun karena 



13 
 

kecernaan nutrien  yang rendah. Konsumsi pakan merupakan 

perhitungan dari banyaknya pakan yang diberikan kemudian 

dikurangi dengan sisa pakan yang telah dikonsumsi ternak 

sesuai dengan periode pemeliharaan (Scott, Nesheim and 

Young, 1992). Ditambahkan oleh pendapat Keraten (2002) 

yang menyatakan bahwa, konsumsi pakan merupakan kegiatan 

masuknya sejumlah nutrisi yang ada di dalam pakan  yang  

telah  tersusun  dari  bahan  pakan  untuk  memenuhi  

kebutuhan nutrisi ternak. Pakan yang diberikan pada ternak 

harus disesuaikan dengan umur dan kebutuhan  ternak. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan itik yaitu 

sistem pemeliharaan, pemberian pakan, keadaan lingkungan 

maupun jenis itik (Srigandono, 2000). 

 

2.2.5 Produksi telur (HDP)  

Produksi telur dapat diukur dalam satuan hen-day. 

Hen-day merupakan produksi telur dibagi dengan jumlah 

ternak petelur yang ada pada saat itu, dan biasanya diukur 

setiap hari. Masa bertelur dihitung setelah produksi telur 

mencapai 5 % hen day (Srigandono, 2000). Kandungan 

nutrien yang sesuai dengan kebutuhan hidup itik dan 

mendukung produksi telur tergantung pada bahan yang 

digunakan untuk membentuk ransum itik tersebut. Penurunan 

produksi telur dapat disebabkan karena pemberian asam amino 

yang rendah (Wahyu, 2004). 

Produksi telur sangat ditentukan oleh konsumsi pakan, 

kandungan protein pakan dan faktor hormonal dalam proses 

pembentukan telur. Seleksi jangka panjang memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan rataan produksi itik pada sifat 

yang diseleksi dan terkorelasi positif, tetapi memberikan 

pengaruh penurunan produksi terhadap sifat yang terkorelasi 

negative (Ketaren dan Prasetyo, 2002). Produksi telur yang 
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tinggi, membutuhkan perkembangan organ-organ reproduksi 

yang baik (organ-organ dalam yang berfungsi langsung 

maupun tak langsung dalam membentuk dan membuat telur), 

sehingga bagian kuning telurnya relatif lebih banyak (Wiharto, 

2007). 

 

2.2.6 Konversi Pakan 

Konversi pakan adalah perbandingan jumlah pakan 

yang dikonsumsi pada satu minggu dengan pertambahan bobot 

badan atau produksi telur pada minggu itu (Srigandono, 2000). 

Angka konversi pakan menunjukkan tingkat penggunaan 

pakan semakin efisien dan sebaliknya jika angka semakin 

besar maka penggunaan pakan semakin tidak efisien 

(Campbell, 1984). Konversi pakan menunjukkan tingkat 

efisiensi penggunaan pakan. Angka konversi pakan 

dipengaruhi oleh strain dan faktor lingkungan seperti seluruh 

pengaruh luar termasuk didalamnya faktor pakan (Achmanu 

dan Muharlien, 2011). Konversi pakan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor seperti umur ternak, bangsa, kandungan nutrisi 

pakan, keadaan temperatur, dan keadaan unggas. Semakin 

baik mutu pakan semakin rendah pula konversi pakannya, baik 

tidaknya mutu pakan ditentukan seimbang tidaknya zat-zat 

pakan itu sesuai kebutuhan itik (Anggorodi, 1984). 

 

 


