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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  penurunan total telur cacing pada 

ternak babi lokal lepas sapih yang diberi probiotik, temu ireng (Curcuma 

aeruginosa Roxb) dan temu ireng fermentasi. Penelitian ini menggunakan 24 ekor 

ternak babi lokal  lepas sapih. Rancangan yang digunakan adalah RAK dengan 6 

perlakuan dan 4 kelompok bobot badan. Perlakuan diberikan melalui air minum 

yaitu P0 (kontrol), P1 (2% probiotik), P2 (2% temu ireng), P3 (2% temu ireng 

fermentasi), P4 (4% temu ireng fermentasi) dan P5 (6% temu ireng fermentasi). 

Peubah yang diamati adalah total telur cacing per gram feses, jenis-jenis telur 

cacing, efisiensi temu ireng dan probiotik terhadap penurunan telur cacing. Data 

dianalisis dengan sidik ragam, jika menunjukkan pengaruh nyata dilanjutkan uji 

jarak berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian probiotik, 

temu ireng dan temu ireng fermentasi memberikan pengaruh sangat nyata  

(P<0,01) terhadap jumlah telur cacing yang menginfestasi, dan pada minggu 

kedua memberi pengaruh yang bervariasi, rata-rata jumlah telur cacing mengalami 

peningkatan yaitu pada P2 meningkat sebesar 123,53%, P4: 112,50% dan P5: 

56,52% sedangkan pada P1 mengalami penurunan sebesar 6,45%, dan P3: 

34,04%. Setelah pemeriksaan 4 minggu semua perlakuan mengalami penurunan 

jumlah telur cacing rata-rata penurunannya yaitu P1 mengalami penurunan 

sebesar 48,28%, P2 : 18,42%, P3: 61,29%, P4: 86,27% dan P5: 61,11%. 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian  

probiotik, temu ireng dan temu ireng fermentasi dapat mengurangi infestasi telur 

cacing. 

 

Kata kunci : Infestasi, Temu ireng, Probiotik, Babi lokal lepas sapih. 

Keterangan : 1) Pembimbing Utama 

 2) Pembimbing Pendamping 

PENDAHULUAN 

Babi merupakan salah satu komoditas ternak penghasil daging yang 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena mempunyai sifat – sifat 

menguntungkan diantaranya: laju pertumbuhan yang cepat, jumlah anak 

sekelahiran (litter size) yang tinggi, efisien dalam mengubah pakan menjadi 

daging dan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap makanan dan lingkungan. 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha pengembangan ternak babi 

dari aspek manajemen adalah faktor kesehatan atau kontrol penyakit.  
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Kesehatan ternak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

peningkatan produktifitas ternak babi. Salah satu penyakit yang sering 

mengancam kesehatan peternakan babi adalah parasit cacing yang dikenal dengan 

istilah Helminthiasis. Cacingan atau Helminthiasis pada ternak babi dapat 

menyebabkan pertumbuhan terhambat, berat badan rendah, produksi menurun dan 

infestasi yang berat dapat menyebabkan kematian (Zalizar, 2006). Beberapa 

cacing yang dapat menyerang babi adalah Ascaris suum (cacing gilig), Trichuis 

suis (cacing cambuk), 0esophagostomun dentatum (cacing gumpal), Strongyloides 

ransomi, Ascarops strongylina dan Physocephalus sexalatus (Roepstorf,1991; 

Gill et al.,1991; Barutzki et al.,1992; Beriajaya et al.,1997).  

Gejala-gejala dari hewan yang terinfeksi cacing antara lain, badan lemah 

dan bulu rontok. Jika infeksi sudah lanjut diikuti dengan anemia, diare dan 

badannya menjadi kurus yang akhirnya menyebabkan kematian. Kehadiran parasit 

cacing bisa diketahui melalui pemeriksaan feses, yaitu ditemukan telur cacing 

pada feses, maka dipastikan adanya cacing pada ternak tersebut (Subronto dan 

Tjahajati, 2001). Infestasi cacing sering ditemukan pada saluran pencernaan dan 

hati, gejala cacingan sangat tergantung dari jenis cacing yang menyerang ternak 

babi. Pengobatan pada penyakit cacingan ini bisa dilakukan dengan cara 

pemberian obat komersil atau tradisional, biasanya obat komersil harga mahal dan 

susah dijangkau untuk membelinya, dikarenakan letak peternak yang jauh dari 

toko obat, maka perlu diupayakan obat lain yang murah dan mudah didapat. 

Bahan obat tradisional yang direkomendasikan untuk mengatasi kasus infestasi 

cacing salah satunya adalah Temu ireng. 

Temu ireng (Curcuma aeruginosa Roxb), merupakan tumbuhan obat yang 

ada di Indonesia dan sudah dikenal masyarakat secara luas, dipergunakan secara 

turun temurun sebagai jamu dengan khasiatnya sebagai antelmintik, perangsang 

nafsu makan, obat batuk, dan asma. Temu ireng mengandung minyak atsiri, 

senyawa tanin, terpena, seskuiterpen, fenol, aldehida, keton, dan ester. Senyawa 

tanin dan senyawa aktif lain bersifat anthelmintik sehingga dapat membunuh dan 

memutus daur hidup cacing dewasa, larva maupun telur cacing (Hestianah dkk, 

2010). Menurut Subur (2016) bahwa Efektifitas pemberian temu ireng dosis 

tunggal 300 ml/ekor terhadap sapi potong yang terinfestasi cacing setelah 

dilakukan pemeriksaan rata-rata mengalami penurunan infestasi cacing sebesar 

80.18% minggu pertama dan 88.18% pada minggu keempat. Pemberian ekstrak 

temu ireng pada mencit dapat menyebabkan kerusakan hati dengan dosis 32,5 mg/ 

kg BB dengan kosentrasi 0,5% pemberian dilakukan setiap hari selama 30 hari 

(Hestianah dkk, 2010) 

Probiotik mempunyai efek stimulasi yang berpengaruh pada peningkatan 

perombakan menjadi asam laktat sehingga mengakibatkan penurunan pH didalam 

usus, peningkatan penggunaan amonia yang berperan dalam peningkatan sintesis  

protein oleh mikroba, peningkatan populasi mikroba yang memberi pengaruh 

pada peningkatan kecernaan bahan serat sehingga berimbas pada peningkatan 

konsumsi pakan dan suplai substrat ke usus halus. Dhingra (1993) menyebutkan 

bahwa probiotik bermanfaat dalam mengatur lingkungan mikroba pada usus, 

menghalangi mikroorganisme patogen usus dan memperbaiki efisiensi pakan 

dengan melepas enzim yang membantu proses pencernaan makanan. 
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Berdasarkan manfaat temu ireng dan probiotik secara sendiri-sendiri yang 

menguntungkan dan kerugian yang ditimbulkan oleh temu ireng untuk pemakaian 

dalam waktu yang lama, maka kombinasi pemanfaatan temu ireng dan probiotik, 

diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kerugian akibat pemberian temu 

ireng dalam dosis yang rendah diharapkan juga dapat menurunkan efek 

merugikannya yaitu untuk mencegah terjadinya akumulasi pada ternak. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dirancang untuk mengetahui efektivitas 

pemberian temu ireng dan probiotik terhadap infestasi cacing pada ternak babi 

lepas sapih. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) 

Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang 

dimulai pada tanggal  19 Desember 2016 sampai 18 Januari 2017. Pemeriksaan 

telur cacing dilaksanakan di Laboratorium Universitas Jambi. 

Bahan Penelitian 

  Materi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 ekor babi lepas 

sapih (±2 bulan), ekstrak temu ireng, probiotik, aquades, NaCl jenuh, formalin 

10%, feses babi, pakan, air minum. Alat yang digunakan yaitu saringan, tabung 

sentrifuse, mikroskop, timbangan, gelas objek, kaca penutup, rak tabung, kertas 

label, plastik, pengaduk. 

Pembuatan Ekstrak Temu Ireng dan Probiotik dengan Metode Manual 

Temu Ireng yang sudah dibersihkan sebanyak 1 kg digiling menggunakan 

alat penggiling/blender, selanjutkan ditambahkan air sebanyak 10 liter (10.000 ml) 

diperas dengan menggunakan penyaring sampai tuntas. Kemudian probiotik 

dimasukkan sebanyak 3% kedalam wadah tertutup yang berisi temu ireng 

kemudian diaduk sampai benar-benar homogen. Kemudian difermentasikan 

selama seminggu. 

Pengambilan Sampel 

Pengambilan feses dilakukan 3 kali pada awal penelitian, minggu ke-2 dan 

minggu ke-4. Feses yang diambil adalah feses yang segar, selanjutnya feses 

dimasukkan kedalam plastik klip ditambahkan formalin 10% untuk mencegah 

telur cacing menetas, dan diberi label. Setelah itu, sampel dibawa ke 

Laboratorium dan dilakukan pemeriksaan menggunakan metode Apung Mc. 

Master. 

Analisis Statistik 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 6 

perlakuan  dan 4 kelompok. Adapun perlakuan terdiri dari :  

P0 : Kontrol (Tanpa pemberian ekstrak temu ireng dan probiotik) 

P1 : 2% probiotik 

P2 : 2% temu ireng 

P3 : 2% temu ireng fermentasi 

P4  : 4% temu ireng fermentasi 

P5 : 6% temuiren fermentasi 
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Data yang diperoleh dianalisis dengan menghitung persentase penurunan 

jumlah telur cacing (Steel dan Torrie,1995). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

    Penelitian yang dilakukan di Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan 

Pakan Ternak (BPTU-HPT) di Desa Bahal Batu Kecamatan Siborong-borong  

Kabupaten Tapanuli Utara. Sampel yang diteliti sebanyak 72 sampel feses. Ternak  

babi yang  digunakan dalam penelitian dalam keadaan sehat, dan memiliki 

performans yang baik.  

Jumlah Telur Cacing Per Gram Feses 

Hasil pemeriksaan dilakukan per periode yaitu pada awal (0 minggu) atau 

sebelum perlakuan , tengah (2 minggu)  dan akhir perlakuan (4 minggu) 

pemberian probiotik, temu ireng dan temu ireng fermentasi.  

Tabel 1. Total Telur Cacing Per Gram Feses (TTGF) babi lepas sapih 

Perlakuan 
Kelompok 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 

P0 100,00 

(14) 

57,14 

(4) 

100,00 

(8) 

100,00 

(12) 

357,14 

(38) 

89,29 ±        

(9,5 ± 4,434712) 

P1 66,67 

(4) 

50,00 

(4) 

27,27 

(3) 

50,00 

(4) 

193,94 

(15) 

48,48 ±       

(3,75 ± 05) 

P2 100,00 

(9) 

72,73 

(8) 

38,46 

(5) 

81,58 

(31) 

292,77 

(53) 

73,19 ±        

(13,25 ± 11,95 

P3 33,33 

(5) 

55,56 

(5) 

4,55 

(1) 

12,50 

(1) 

105,93 

(12) 

26,48 ±       

(3 ± 2,31) 

P4 14,29 

(1) 

6,25 

(2) 

33,33 

(3) 

12,50 

(1) 

66,37 

(7) 

16,59 ±       

(1,75 ± 0,96) 

P5 11,11 

(1)  

72,73 

(8) 

33,33 

(3) 

20,00 

(2)  

137,17 

(14) 

34,29 ±       

(3,5 ± 3,11) 

Total 325,40 

(34) 

314,40 

(31) 

236,95 

(23) 

276,58 

(51) 

1153,33 

(139) 

 Keterangan: - Angka yang diikuti oleh superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda  sangat nyata (P<0,01) 

- Angka dalam kurung menunjukkan total telur cacing per gram feses (TTGF). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa dengan penambahan probiotik, 

temu ireng dan temu ireng fermentasi pada air minum ternak babi lokal lepas 

sapihberpengaruh  sangatnyata (P<0,01) terhadap total telur cacing ternak babi 

lokal. Uji jarak berganda Duncan menunjukkan  bahwaP0 dan P2 berbeda sangat 

nyata (P<0,01) terhadap P1,P3,P4,P5. P0 berbeda tidak nyata (P>0,01) dengan P2, 

P1 berbeda tidak nyata dengan P5, P5 berbeda tidak nyata dengan P3, dan P3 

berbeda tidak nyata dengan P4. Persentase total telur cacing per gram feses yang 

ditemukan pada ternak babi lokal lepas sapih pada penelitian berkisar antara16,59 

- 89,29% (1,75-9,5 TTGF). Hal ini dapat diartikan bahwa pemberian probiotik dan 

temu ireng fermentasi mampu mengurangi total telur cacing  dalam feses. 

Hestianah dkk (2010) menyatakan bahwa manfaat dari temu ireng dapat membu- 

nuh larva maupun cacing yang ada di saluran pencernaan. 
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Jenis-jenis Telur Cacing yang Ditemukan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel feses dengan menggunakan metode 

Apung dari 72 sampel ditemukan 5 jenis telur cacing nematoda yaitu Ascaris 

suum (cacing gelang), Strongyloides ransomi (cacing benang), Trichuris suis 

(cacing cambuk), Macracanthorhynchus hirudinaceus (cacing kepala berduri) 

dan Ancylostoma (cacing kait). Diantara kelima telur cacing yang ditemukan, 

Ascaris suum merupakan telur cacing yang paling banyak ditemukan dan telur 

cacing Macracanthorhynchus hirudinaceus paling sedikit. Subronto dan Tjahajati 

(2001) mengatakan bahwa kehadiran parasit cacing bisa diketahui melalui 

pemeriksaan feses, dimana jika ditemukan telur cacing pada feses, maka 

dipastikan adanya cacing pada ternak tersebut. Raza dkk., (2009) menyatakan 

bahwa selain geografis penyakit cacing pada ternak juga dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain manajemen pemeliharaan ternak dan penggunaan 

antelmintik. Hasil lengkap jenis-jenis telur cacing nematoda yang ditemukan dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Jenis–jenis telur cacing yang ditemukan pada pemeriksaan feses babi 

lepas sapih  minggu 0, minggu 2 dan minggu ke 4. 

Perlakuan Minggu 
Jenis Cacing 

A.suum S. ransomi T. suis M. h Ancylo 

P0    11 7 1 1 0 

   16 10 5 0 4 

   31 2 5 0 0 

P1    16 8 1 0 6 

   14 10 2 1 2 

   9 4 0 0 2 

P2    6 5 0 0 6 

   23 8 7 0 0 

   17 10 0 0 4 

P3    27 4 7 0 9 

   22 5 1 2 1 

   6 2 0 3 1 

P4    10 5 1 0 8 

   45 2 0 0 4 

   3 2 0 1 1 

P5    10 7 0 0 6 

   23 3 7 0 3 

   6 4 1 0 3 

Keterangan :   = hari pertama,   = minggu ke 2,   = minggu ke 4, A.suum = Ascaris suum, S. 

ransomi= Strongiloides ransomi, T. suis = Trichuris suis, M.h = 

Macracanthorhynchus hirudinaceus, Ancylo = Ancylostoma. 

Hasil penelitian pemberian probiotik 2%, temu ireng 2%, dan temu ireng 

fermentasi dengan dosis bertingkat (2%, 4%, 6%) terhadap ternak babi di BPTU-

HPT Siborong-borong ditemukan 5 jenis cacing, dapat dilihat pada Tabel 2. 

Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat bahwa jenis telur cacing pada setiap periode 

pemeriksaan perlakuan pemberian probiotik, temu ireng dan temu ireng 
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fermentasi memiliki respon yang berbeda-beda. Seperti pada P2 jenis cacing 

Trichuris suis di 0 minggu pemeriksaan jumlah telur cacing 0 di 2 minggu 

pemeriksaan jumlah telur cacing meningkat menjadi 7 kemudian diminggu di 4 

minggu pemeriksaan mati, begitu pula dengan jenis cacing Trichuris suis pada 

perlakuan P1, P3, P4, P5. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian Probio_FM 

maupun temu ireng fermentasi memiliki efek yang baik terhadap penurunan 

jumlah telur cacing Trichuris suis sehingga dapat memutus siklus hidup cacing ini 

pada babi.  

Dari Tabel 2. juga dapat dilihat bahwa semua perlakuan dapat menurunkan 

jumlah jenis cacing Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Macracanthorhynchus 

hirudinaceus, dan Ancylostoma namun pada pemeriksaan 4 minggu cacing masih 

ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tubuh ternak babi masih terdapat 

cacing Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Macracanthorhynchus hirudinaceus, 

dan Ancylostoma yang masih hidup. Menurut Setiawan (2008), jika jumlah cacing 

dalam saluran pencernaan berkurang, maka jumlah TTGF juga akan menurun. 

Cacing Ascaris suum (Cacing gelang) merupakan jenis cacing gilig 

penyebab Ascariasis pada ternak babi, terutama babi muda di seluruh dunia. 

Kejadian Ascariasis sangat tinggi pada babi-babi di daerah tropis dan sub tropis. 

Cacing ini berparasit pada usus halus (Soulsby, 1982). Infeksi dapat terjadi 

melalui pakan, air minum, puting susu yang tercemar, melalui kolostrum dan 

uterus. Infeksi Strongyloides ransomi dapat terjadi apabila induk tertular pada 

waktu bunting, larva dapat ditularkan melalui susu atau kolostrum, Trichuris suis 

infeksi terjadi dengan cara termakannya termakannya telur yang berisi larva, 

Macracanthorhynchus hirudinaceus infeksi terjadi apabila ternak babi memakan 

tempayak maupun kumbang dewasa dan infeksi Ancylostoma melalui kolostrum 

(Levine, 1990). Kelima jenis cacing ini terdapat dalam usus ternak babi. 

 

Efisiensi Temu Ireng dan Probiotik Terhadap Penurunan Telur Cacing 

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat pada minggu ke-2 sampai minggu ke-4 

semua perlakuan mengalami penurunan jumlah telur cacing kecuali pada P0. 

Penurunan jumlah telur cacing paling tinggi terjadi pada perlakuan P4 yang 

diberikan penambahan temu ireng fermentasi 4% dari air minum/ekor/hari yaitu 

86,27%. Pemeriksaan minggu ke-4 pemberian temu ireng fermentasi, terjadi 

penurunan total telur cacing dari 18,42% - 86,27%. 

Tabel 3. Perubahan total telur cacing pada feses babi lokal lepas sapih yang 

diberikan Probio_FM, temu ireng dan temu ireng fermentasi. 

Perlakuan 
Perubahan total telur cacing 

I (%) II (%) 

P0 + 75,00 +8,57 

P1 -6,45 -48,28 

P2 +123,53 -18,42 

P3 -34,04 -61,29 

P4 +112,50 -86,27 

P5 +56,52 -61,11 

Keterangan:   I : Pemeriksaan awal (0 minggu)- Pemeriksaan tengah (2 minggu) 

II : Pemeriksaan tengah (2 minggu) – pemeriksaan akhir (4 minggu) 

+ : Total telur cacing meningkat 

 - : Total telur cacing menurun 
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 Berdasarkan gambaran yang diberi probiotik, temu ireng dan temu ireng 

fermentasi pada saat pemeriksaan awal dapat diketahui bahwa tidak semua 

perlakuan mengalami penurunan jumlah telur cacing. Pemeriksaan minggu 2 

tersebut menunjukan penurunan total telur cacing terjadi pada P1 (penambahan 

Probio_FM 2% dari air minum) yaitu sebesar 6,45% dan P3 (penambahan temu 

ireng fermentasi 4%  dari air minum) menurun sebesar 34,04 %. P2, P3, dan P5 

semua mengalami peningkatan yaitu dari 56,52% hingga 123,53%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada minggu ke dua perlakuan belum menujukkan pengaruh 

terhadap penurunan jumlah telur cacing. Diduga bahwa temu ireng fermentasi  

efektif membunuh cacing dewasa. Pemeriksaan minggu ke-4 pemberian probiotik, 

temu ireng, dan temu ireng fermentasi total telur cacing menurun, P4 paling tinggi 

yaitu 86,27% dibanding P1 (48,27%), P2 (18,21%), P3 (61,29%) dan P5 

(61,11%).  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pemeriksaan feses pada babi lokal lepas sapih yang 

diberikan temu ireng fermentasi dapat disimpulkan bahwa semua sampel positif 

terinfeksi cacing dengan infestasi ringan.Pemberian probio_FM, temu ireng dan 

temu ireng fermentasi pada ternak babi lepas sapih dapat mengurangi jumlah telur 

cacing.Terdapat 5 jenis telur cacing yang menginfestasi pada babi lepas sapih 

yaitu Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Trichuris suis,Macracanthorhynchus 

hirudinaceus, dan Ancylostoma. 
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