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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Penambahan Cacing Tanah Segar 

Terhadapn Konsumsi Pakan 

 Pengaruh penambahan cacing tanah segar dalam pakan 

memberikan penurunan terhadap rataan konsumsi pakan, nilai 

terendah terdapat pada perlakuan P3 (140,58 ± 8,06
a
) dan 

teringgi pada perlakuan P0 (148,57 ± 6,73
c
). Pengaruh 

perlakuan terhadap rataan konsumsi pakan g/ekor/hari selama 

penelitian disajikan pada Tabel 6.  

Tabel 6. Pengaruh penambahan cacing tanah segar terhadap 

rataan konsumsi pakan (g/ekor/hari) 

Perlakuan Rataan konsumsi pakan (g/ekor/hari) 

P0 148,57 ± 6,73
c
 

P1 148,39 ± 5,19
c
 

P2 143,51 ± 9,44
b
 

P3 140,58 ± 8,06
a
 

Keterangan :  Notasi superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap konsumsi pakan. 

 

 Hasil perhitungan analisis statistik yang disajikan pada 

Lampiran 3. menunjukkan bahwa penambahan cacing tanah 

segar dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap rataan konsumsi pakan itik 

mojosari yang disebabkan karena di dalam tubuh cacing tanah 

segar mengandung bahan organik tanah yang dicerna didalam 

tubuh, sehingga ketika itik mengkonsumsi cacing tanah segar 

bahan organik berupa tanah tersebut juga ikut terkonsumsi 

yang menyebabkan gizzard itik lebih cepat penuh sehingga 

terjadi penurunkan konsumsi pakan. Istiqomah dkk. (2009) 
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menambahkan  bahwa densitas cacing tanah cukup tinggi 

karena hampir 70% tubuhnya mengandung air dan ketika 

cacing tanah dalam bentuk kering maka akan kehilangan 

sepertiga berat segarnya. Menurunnya konsumsi pakan juga 

disebabkan adanya perbedaan kandungan yang terdapat di 

dalam setiap pakan perlakuan, hal ini dipengaruhi oleh zat 

aktif yang terdapat pada cacing tanah berupa antibiotik 

lumbricine seperti pada Tabel 5, sejalan dengan Julendra, dkk 

(2010) menyatakan bahwa cacing tanah mempunyai bioaktif 

anti bakteri yang disebut lumbricine yang mampu 

menghambat perkembangan bakteri patogen dalam dinding 

usus sehingga populasi bakteri patogen berkurang. 

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). 

 Konsumsi pakan itik mojosari mengalami penurunan 

disamping disebabkan oleh antibiotik yang terkandung dalam 

cacing tanah segar, kandungan asam amino esensial yang 

berasal dari cacing tanah dapat mempengaruhi konsumsi 

pakan. Prayogi (2011) menyatakan bahwa penurunan 

konsumsi pakan dapat dipengaruhi oleh kandungan asam 

amino yang terkandung dalam pakan seperti lysine, agrinin, 

cystine, tryptophan. Burman dan Burgess (1986) 

menambahkan bahwa ketidakseimbangan dari beberapa asam 

amino akan mengubah pola konsentrasi asam amino yang 

terdapat didalam tubuh ternak, ketika konsentrasi berubah 

konsekuenisnya nafsu makan akan turun dan sejalan dengan 

itu konsumsi pakan juga akan menurun. 



23 
 

 Berdasarkan hasil uji Jarak Berganda Duncan’s, pada 

Lampiran 3. dapat diketahui bahwa tidak ada pengaruh 

penggunaan cacing tanah segar dalam pakan sebesar 0% (P0) 

dibandingkan dengan penggunaan 1% (P1), hal ini 

menunjukkan tanpa adanya penambahan cacing tanah dalam 

pakan atau ditambahkan 1% memberikan pengaruh yang sama 

terhadap rataan konsumsi pakan, sedangkan penambahan 

cacing tanah 0% (P0) dibandingkan dengan 3% (P2), dan 5% 

(P3) terdapat perbedaan yang sangat nyata terhadap konsumsi 

pakan. Rataan konsumsi pakan terbaik P3 (140,58 ± 0,19
a
) 

dengan penambahan cacing tanah segar sebesar 5% karena 

pakan yang dicerna semakin efisien sehingga dapat menekan 

biaya pakan. Faktor lain menurut Ferket dan Gernet (2006) 

konsumsi pakan dipengaruhi oleh kualitas pakan (komposisi 

nutrisi dalam ransum, kualitas pelet dan formulasi ransum) dan 

manajemen (manajemen lingkungan, kepadatan kandang, 

ketersediaan pakan dan air minum dan kontrol terhadap 

penyakit). 

 Rataan konsumsi pakan itik Mojosari berdasarkan hasil 

penelitian dengan perlakuan penambahan cacing tanah segar 

dari yang terendah hingga tertinggi didapatkan hasil berturut-

turut adalah P3 (140,58 ± 8,06
a
 g/ekor); P2 (143,51 ± 9,44

b
 

g/ekor); P1 (148,39 ± 5,19
c
 g/ekor); P0 (148,57 ± 6,73

c
 g/ekor) 

pada perlakuan (P3) dengan penambahan cacing tanah segar 

sebanyak 5% didalam ransum didapatkan hasil terendah dan 

berpengaruh sangat nyata dibandingkan dengan (P0). 

Disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak karena 

semakin tinggi proporsi penambahan cacing tanah segar maka 

konsumsi pakan semakin menurun dan efisien sesuai dengan 

hipotesis awal, dikarenakan cacing tanah mempunyai bioaktif 

anti bakteri yang disebut lumbricine yang mampu 

menghambat perkembangan bakteri patogen dalam dinding 
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usus sehingga populasi bakteri patogen berkurang. 

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 dan konsumsi pakan (Zuprizal, 

2006) 

 

4.2.  Pengaruh Penambahan Cacing Tanah Segar 

Terhadap HDP 

Pengaruh penambahan cacing tanah segar dalam pakan 

memberikan penurunan terhadap persentase HDP, nilai 

terendah terdapat pada perlakuan P0 (64,13 ± 3,24) dan 

teringgi pada perlakuan P2 (68,57 ± 1,81). Pengaruh perlakuan 

terhadap rataan HDP selama penelitian disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Pengaruh penambahan cacing tanah segar terhadap 

rataan (HDP) (%) 

Perlakuan Rataan HDP (%) 

P0 64,13 ± 3,24 

P1 65,71 ± 4,34 

P2 68,57 ± 1,81 

P3 67,70 ± 2,24 

Keterangan :  perlakuan penambahan cacing tanah segar 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata (P> 0,05) terhadap HDP. 

 

 Hasil perhitungan analisis statistik yang disajikan pada 

Lampiran 5. menunjukkan bahwa penambahan cacing tanah 

segar dalam pakan tidak memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata terhadap persentase HDP itik mojosari yang 

disebabkan karena kandungan energi dan protein yang 

terkandung didalam pakan kontrol dan pakan perlakuan 

mencukupi untuk kebutuhan protein itik pada fase layer, 
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menurut NRC (1994) kebutuhan protein itik fase layer sebesar 

17-19%, sedangkan pakan perlakuan yang diberikan sudah 

memenuhi standar, seperti tersaji pada Tabel 4. 

 Persentase HDP itik Mojosari berdasarkan hasil 

penelitian dengan perlakuan penambahan cacing tanah segar 

dari yang terendah hingga tertinggi didapatkan hasil berturut-

turut adalah P0 (64,13 ± 3,24); P1 (65,71 ± 4,34); P3 (67,70 ± 

2,24) dan P2 (68,57 ± 1,81) pada perlakuan P0 tanpa 

penambahan cacing tanah segar didalam ransum didapatkan 

hasil terendah dibandingkan dengan P2, meskipun tidak 

berpengaruh nyata secara statistik tetapi secara angka rataan 

persentase telur meningkat, semakin tinggi proporsi 

penambahan cacing tanah segar dalam ransum yang diberikan, 

maka HDP cenderung semakin meningkat. Kecenderungan 

meningkatnya HDP diduga cacing tanah segar merupakan 

sumber protein dan asam amino yang dapat merangsang 

terbentuknya telur didalam tubuh ternak. 

 Disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima karena 

dengan penambahan cacing tanah segar maka HDP tidak 

mengalami peningkatan dan tidak sesuai dengan hipotesis 

awal. HDP tidak mengalami peningkatan secara nyata 

disinyalir umur dari ternak tersebut, ternak yang digunakan 

didalam penelitian ini berumur 1 tahun (52 minggu), atau telah 

memasuki masa bertelur kedua setelah molting (rontok bulu). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ketaren dan 

Prasetyo (2002) produktifitas telur itik mojosari pada masa 

bertelur kedua (44 - 67 minggu) dengan pemberian pakan 

secara adlibitum yakni berkisar 57,09 - 68,42 %, dan 

bertambahnya umur ternak itik akan mengalami penurunan 

produktivitas telur (HDP) sampai menjelang afkir, selain itu 

kandungan nutrien yang sesuai dengan kebutuhan hidup pokok 
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itik, hal yang mendukung produksi telur tergantung pada 

bahan yang digunakan untuk membentuk ransum itik tersebut.  

 

4.3.  Pengaruh Penambahan Cacing Tanah Segar 

Terhadap Konversi Pakan 

Pengaruh penambahan cacing tanah segar dalam pakan 

memberikan penurunan terhadap nilai rataan konversi pakan, 

nilai terendah terdapat pada perlakuan P3 (3,08 ± 0,19
a
), dan 

teringgi pada perlakuan P0 (4,98 ± 0,24
b
). Pengaruh perlakuan 

terhadap nilai rataan konversi pakan selama penelitian 

disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Pengaruh penambahan cacing tanah segar terhadap 

rataan nilai konversi pakan 

Perlakuan Rataan konversi pakan 

P0 

P1 

P2 

P3 

4,98 ± 0,24
b
 

4,23 ± 0,09
a
 

3,41 ± 0,12
a
 

3,08 ± 0,19
a 

Keterangan :  Notasi superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perlakuan 

penambahan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konversi 

pakan. 

 

 Hasil perhitungan analisis statistik yang disajikan pada 

Lampiran 7. menunjukkan bahwa penambahan cacing tanah 

segar dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P<0,01) terhadap nilai konversi pakan itik mojosari 

yang disebabkan adanya perbedaan konsumsi dan perbedaan 

kecernaan makanan, Zuprizal (2006) menambahkan bahwa 

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 
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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.  

 Adanya perbedaan tingkat konsumsi pakan dan 

kecernaan, akan menurunkan nilai konversi pakan, selain itu 

disebabkan karena adanya penambahan pakan yang diberikan 

berupa cacing tanah segar yang di dalamnya mengandung zat 

aktif antibiotik lumbricine disajikan pada Tabel 4. menurut 

(Cho et al., 1998) Kandungan lumbricine dalam cacing tanah 

mampu berperan sebagai anti bakteri. Sundu (2007) 

menambakan bahwa anti bakteri dengan kadar rendah dapat 

bermanfaat sebagai pemacu pertumbuhan (growth promoters) 

dalam tubuh ternak. Mekanisme kerja dari antibiotics growth 

promoters (AGP’s) diantaranya adalah bahwa antibiotik dapat 

membantu memproteksi makanan dari destruksi bakteri, 

antibiotik membantu meningkatkan absorpsi nutrisi karena 

dapat membuat barier di dinding usus, antibiotik dapat 

menurunkan produksi toksin dari bakteri saluran pencernaan 

dan menurunkan kejadian infeksi saluran pencernaan subklinik 

(Feihgner dan Dashkevics, 1987). Rofiq (2003) menambahkan 

bahwa  antibiotik dapat meningkatkan performa vili usus. 

Penggunaan antibiotik kadar rendah dalam pakan ternyata 

dapat menipiskan mukosa usus dan meningkatkan efisiensi 

pakan (Wiyana, 2006), akibatnya efisiensi pakan meningkat 

dan menurunkan angka konversi pakan karena tingginya 

absorbsi makanan dalam usus (Wahyu, 2004). 

 Berdasarkan hasil uji Jarak Berganda Duncan’s, pada 

Lampiran 7. dapat diketahui bahwa P0 memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai konversi pakan P1, 

P2, dan P3 tetapi tidak ada pengaruh nilai konversi pakan 
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antara penggunaan cacing tanah segar 1% (P1) dibandingkan 

dengan penggunaan 3% (P2), dan 5% (P3), hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan cacing tanah dalam pakan 

sebesar 1%-5% memberikan pengaruh yang sama terhadap 

nilai konversi pakan. Nilai rataan konversi pakan terbaik P3 

(3,08 ± 0,19
a
) karena pakan yang dihabiskan akan semakin 

sedikit dan efisien sehingga dapat mengurangi biaya produksi 

terutama pada biaya operasional pakan. 

 Berdasarkan hasil analisis statistik yang disajikan pada 

Lampiran 7. didapatkan rataan nilai konversi pakan itik 

mojosari dengan perlakuan penambahan cacing tanah segar 

dari yang terendah hingga tertinggi didapatkan hasil berturut-

turut adalah P3 yaitu (3,08 ± 0,19
a
); P2 (3,41 ± 0,12

a
); P1 (4,23 ± 

0,09
a
); P0 (4,98 ± 0,24

b
). Perlakuan P3 dengan penambahan 

cacing tanah segar sebanyak 5% didalam ransum didapatkan 

hasil terendah dan berpengaruh sangat nyata dibandingkan 

dengan P0, Disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak 

karena semakin tinggi proporsi penambahan cacing tanah 

segar maka angka konversi pakan semakin menurun dan 

efisien sesuai dengan hipotesis awal, dengan penambahan 

cacing tanah segar maka angka konversi pakan semakin 

menurun. Sesuai dengan penelitian Julendra, dkk (2010) 

bahwa pemberian cacing tanah yang mengandung antibiotik 

lumbricine dengan level berbeda dapat menurunkan konversi 

pakan dibandingkan dengan yang tidak diberikan cacing tanah. 

 

4.4.  Pengaruh Penambahan Cacing Tanah Segar 

Terhadap IOFC 

Pengaruh penambahan cacing tanah segar dalam pakan 

memberikan penurunan terhadap nilai rataan IOFC, nilai 

terendah terdapat pada perlakuan P3 (291,12±31,42
c
), dan 

teringgi pada perlakuan P2 (435,50±47,87
a
). Pengaruh 



29 
 

perlakuan terhadap nilai rataan IOFC selama penelitian 

disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Pengaruh penambahan cacing tanah segar terhadap 

rataan nilai IOFC (Rp/ekor/hari) 

Perlakuan Rataan IOFC (Rp/ekor/hari) 

P0 373,11 ± 69,77
b
 

P1 343,58 ± 76,29
bc

 

P2 435,50 ± 47,87
a
 

P3 291,12 ± 31,42
c
 

Keterangan :  Notasi superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perlakuan 

penambahan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap IOFC. 

 

 Hasil perhitungan analisis statistik yang disajikan pada 

Lampiran 8. menunjukkan bahwa penambahan cacing tanah 

segar dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P<0,01) terhadap nilai IOFC itik mojosari yang 

disebabkan terdapat perbedaan penggunaan cacing tanah 

dalam setiap pakan perlakuan, hal ini dipengaruhi oleh harga 

pakan berupa cacing tanah segar yang terlampau mahal, per kg 

segar Rp.40.000,-. 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 berat 

telur per butir Rp.2000/butir sedangkan tanpa pemberian 

cacing tanah rata - rata Rp.1800/butir (Anggorodi, 1984).  

 Berdasarkan hasil uji Jarak Berganda Duncan’s, pada 

Lampiran 8. dapat diketahui bahwa P2 memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap P3 sedangkan P0 dan P1 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap nilai 

IOFC P3, tetapi tidak ada pengaruh nilai IOFC antara 
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penggunaan cacing tanah segar 0% (P0) dibandingkan dengan 

penggunaan 1% (P1), hal ini menunjukkan bahwa penambahan 

cacing tanah dalam pakan sebesar 1% dan 0% memberikan 

pengaruh yang sama terhadap nilai IOFC. Nilai rataan IOFC 

terbaik P2 (435,50±47,87
a
) karena harga jual telur meningkat 

dan pakan yang dihabiskan akan semakin sedikit dan efisien 

sehingga dapat mengurangi biaya produksi terutama pada 

biaya operasional pakan disamping itu harga cacing tanah juga 

mempengaruhi harga pakan (Srigandono, 2000) 

 Berdasarkan hasil analisis statistik yang disajikan pada 

Lampiran 8. didapatkan rataan nilai IOFC itik mojosari dengan 

perlakuan penambahan cacing tanah segar dari yang terendah 

hingga tertinggi didapatkan hasil berturut-turut adalah P3 yaitu 

(291,12 ± 31,42
c
); P1 (343,58 ± 76,29

bc
); P0 (373,11 ± 69,77

b
); 

P2 (435,50 ± 47,87
a
). Perlakuan P3 dengan penambahan cacing 

tanah segar sebanyak 5% didalam ransum didapatkan hasil 

terendah dan berpengaruh sangat nyata dibandingkan dengan 

P2 yang hanya menggunakan cacing tanah segar sebanyak 3%, 

Disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak karena 

dengan penambahan cacing tanah segar maka angka IOFC 

(income over feed cost) semakin meningkat, sesuai dengan 

hipotesis awal. Penambahan cacing tanah segar akan 

meningkatkan IOFC dan semakin menguntungan bagi 

peternak (Wahyu, 2004). 

 


