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aBStraCt

The aim of this research was to determine influence of additional red fruit oil dosage 
(Pandanus conoideus Lam) through oral drip application on broilers infested by worms.  
The method used was complete randomized design (RAL) with four treatments and five 
repetitions to obtain 20 experimental units, i.e. every experimental unit consisted of 5 
chickens with doses of 0.00cc, 0.05 cc, 0.1 cc and 0.15 cc / bird / day. Results of the 
research indicated that giving red fruit oil doses of  0.15 cc/ bird / day  significantly 
(P<0,01) reduced the number of worm eggs in broilers compared to a red fruit oil dose 
of 0.05 cc/ bird / day or no red fruit oil.  At the same time worm egg species found in 
birds receiving different treatments of red fruit oil were quite varied but there were 
relatively the same number of species i.e between 4 – 7 species.
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PenDaHULUan

Latar Belakang
Permintaan ayam pedaging semakin 

mengalami peningkatan, seiring dengan 
peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya makanan bergizi 
bagi kesehatan. Oleh karenanya beternak ayam 
broiler merupakan salah satu usaha peternakan 
yang memiliki peluang sangat menguntungkan. 
Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
dari usaha peternkan ayam pedaging secara 
intensif. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
adalah kuantitas dan kualitas ransum. Pemberian 
ransum pada ternak  ayam tidak perlu berlebihan, 
tetapi yang utama adalah kecukupan dan 
keseimbagan zat – zat makanan yang terkandung 
di dalamnya yang disesuaikan dengan kebutuhan 
ternak (Anggorodi, 1985).  Meskipun jumlah 
ransum yang diberikan pada ternak telah sesuai 
kebutuhan, tetapi tidak menjamin bahwa ransum 
yang diberikan dapat digunakan secara efisien. Hal 
ini dikarenakan adanya gangguan fisiologis pada 
organ pencernaan ternak yang mengakibatkan 
daya cernanya rendah. 

Gangguan fisiologis tersebut disebabkan 
oleh organisme penyebab penyakit, misalnya 
adanya infestasi cacing pada saluran pencernaan 
ternak. Pengaruh infestasi cacing dalam 

saluran pencernaan ternak dapat menyebabkan 
berkurangnya nafsu makan, pertumbuhan 
lambat, ternak mudah terserang penyakit, 
menurunnya kualitas daging, yang pada akhirnya 
dapat mempengaruhi produktifitas ternak.  
Pemberian minyak buah merah melalui tetes 
mulut diharapkan dapat menjadi solusi yang 
lebih baik dalam mengatasi gangguan fisiologis 
pada organ pencernaan serta meningkatkan 
produksi  ayam pedaging. Minyak buah merah 
mengandung senyawa – senyawa antara lain; 
asam linoleat, betakaroten, energi, protein, lemak, 
serat, kalium, fospor, besi, vitamin B1, vitamin C 
dan air (Budi, 2004). Senyawa – senyawa tersebut 
juga diperlukan untuk pertumbuhan ayam 
pedaging, sehingga penggunaan minyak buah 
merah untuk mengatasi gangguan fisiologis pada 
ayam pedaging diharapkan dapat memberikan 
dampak yang lebih positif  dibandingkan dengan 
pemberian obat – obatan kimia.
Perumusan Masalah

Saat ini pemeliharaan ayam pedaging 
umumnya dipelihara dengan sistem intensif. 
Meskipun demikian tidak berarti bahwa ternak 
yang dipelihara terbebas dari penyakit yang dapat 
menganggu organ tubuh terutama pada organ 
pencernaan. Dengan demikian pencegahan pada 
ternak dapat meningkatkan nilai ekonomis ternak 
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dibandingkan melakukan tindakan pengobatan 
(Samad, 1975).  Semakin meningkatnya 
pengetahuan serta kesadaran masyarakat terhadap 
kesehatan sehingga masyarakat mulai cenderung 
memilih produk–produk pertanian alami yang 
bebas dari obat–obatan kimia. Atas dasar 
ini penggunaan minyak buah merah sebagai 
produk alami merupakan solusi untuk mengatasi 
gangguan fisiologis pada ternak dan tidak 
membahayakan kesehatan.  Jika buah merah dapat 
mengobati penyakit cacing pada manusia, maka 
kemungkinan besar juga dapat digunakan untuk 
mengatasi infestasi cacing pada ternak. Beberapa 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
terbukti bahwa minyak buah merah dapat 
menekan infestasi cacing (Tresmeilani, 2008; 
Yali, 2008).  Namun selama ini pemberian minyak 
buah merah hanya dilakukan melalui  aplikasi air 
minum yang kurang efektif dan efisien karena 
tidak dapat dikonsumsi secara maksimal oleh 
ayam.  Sehubungan dengan hal tersebut, maka 
perlu dilakukan penelitian tentang infestasi cacing 
pada ayam pedaging yang diberi minyak buah 
merah dengan dosis pemberian yang berbeda 
melalui tetes mulut.
tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dosis penambahan minyak buah merah dengan 
aplikasi tetes mulut yang paling berpengaruh 
terhadap infestasi cacing pada ayam pedaging. 
Informasi ilmiah hasil penelitian ini diharapkan 
dapat berguna sebagai masukan bagi pelaku usaha 
ayam pedaging di Kabupaten Nabire khususnya 
dan masyarakat di Papua pada umumnya.

MetODe PeneLItIan

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan di peternakan 

ayam potong di Kelurahan Karang Tumaritis 
Distrik Nabire dan di Laboratorium Fakultas 
Peternakan Perikanan dan Kelautan (FPPK) 
UNIPA Manokwari.  Penelitian ini di desain 
dengan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 
empat perlakuan dan setiap perlakuan mendapat 
pengulangan 5 (lima) kali sehingga diperoleh 
20 satuan percobaan, setiap satuan percobaan 
terdiri atas 5 (lima) ekor ayam. Perlakuan yang 
di uji yaitu pemberian berbagai dosis minyak 
buah merah dengan aplikasi melalui tetes mulut.  

Dosis yang diberikan adalah 0, 0,05 cc/ekor/hari, 
0,1 cc/ekor/hari dan 0,15 cc/ekor/hari.

Secara matematis mode RAL menurut 
Sastrosupadi (2000) adalah :

ijiij TY Σ++= µ
Dimana :
Yij  = Respon atau nilai pengamatan dan    
         perlakuan ke – i dan ulangan ke – j
  µ = Nilai tengah umum
Ti  = Pengaruh perlakuan ke – i
∑ij = Pengaruh galat percobaan dari perlakuan 
        ke – i dan ulangan ke - j 

Prosedur Penelitian 
Adapun tahapan kegiatan penelitian yang 

dilakukan pada Tahap I adalah  pemeliharaan ayam 
pedaging dengan prosedur sebagai berikut:
a. Mempersiapkan Peralatan dan bahan 

antara lain :
•	 Kandang ayam yang telah dibuat 

sedemikian rupa sehingga dapat 
d igunakan sebagai  kandang 
kelompok dengan jumlah 20 sekat 
dengan ukuran P = 100 cm x L = 70 
cm x T = 50 cm.

•	 Wadah tempat pakan ayam kapaistas 
500 gram.

•	 Tempat air minum ayam kapasitas 
3000 ml.

•	 Sprayer 1 unit.
•	 Spoit kapasitas 5 ml.
•	 Gelas ukur 600 ml.
•	 Timbangan type duduk dengan 

kapasitas 15 kg.
•	 Bohlam 25 watt sebanyak 20 buah.

Bahan – bahan yang digunakan adalah:
•	 Bibit ayam umur sehari (DOC) 

strain SR 707 sebanyak 100 ekor.
•	 Minyak buah merah sebanyak 210 cc.
•	 Ransum ayam pedaging CP 511 dan 

CP 512
•	 Antisep.
•	 Kapur pertanian 2 kg.
•	 Vita Chicks.
•	 Vita Stress.
•	 Vaksin ND.
•	 Therapy.
•	 Air minum sesuai kebutuhan
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b. Mempersiapkan Kandang
•	 Membuat kandang postal ( litter) 

yang disekat sebanyak 20 kotak.
•	 Melakukan pengapuran dan sanitasi 

kandang dengan penyemprotan 
larutan antisep.

•	 Menempatkan tempat pakan dan 
tempat air minum.

c. teknik aplikasi minyak buah merah 
melalui tetes mulut

•	 Memasukkan minyak buah merah 
ke dalam alat penetesan dengan 
jarum suntik kemudian diteteskan 
sesuai dengan dosis. Dosis masing–
masing perlakuan adalah; 0,05 
cc/ekor/hari untuk perlakuan B, 0,1 
cc/ekor/hari untuk perlakuan C dan 
0,15 cc/ekor/hari untuk perlakuan D. 
Air minum diberikan sesuai dengan 
kebutuhan per ekor ayam per hari 
sedangkan untuk perlakuan A tidak 
ditambahkan minyak buah merah 
sebagai perlakuan kontrol.

•	 Memegang ayam dengan hati – hati 
kemudian dibuka mulutnya dengan 
jari lalu diteteskan ke dalam mulut 
ayam.

•	 Hindari memegang ayam dengan 
kasar karena akan membuat ayam 
stress.

d. Pemberiaan ransum
•	 Pemberian ransum dilakukan 

secara restriction (terbatas), 
namun disesuaikan dengan standar 
kebutuhan ayam.

Kegiatan penelitian yang dilakukan 
pada Tahap II adalah  mengidentifikasi infestasi 
cacing pada sample feces dengan mengacu 
pada buku panduan Lapage (1962) yang dikutip 
Kusumamiharja (1992). Sampel feces yang 
digunakan merupakan feces yang diambil pada 
saat didefekasi sebanyak 5 gram/ekor yang telah 
diawetkan dengan formalin 10%. Pengambilan 
sampel dilakukan pada saat akhir percobaan.  
Identifikasi telur cacing dilakukan dengan 
metode sentrifuge dengan prosedur kerja sebagai 
berikut:
1. Menyiapkan alat dan bahan

Alat : 
-     Sentrifuge
- Mikroskop
- Sendok pengaduk
- Kaca  preparat dan 

slide
- Tabung reaksi
- Rak tabung reaksi
- Mortal 

Bahan : 
-    Feces ayam 20 

sample
- Air aquades
- Gula 

2. Membuat larutan gula jenuh dengan 
mencampur 1 kg gula pasir dengan air 
aquades 1 liter.

3. Feces ditimbang 2 gr kemudian masukkan 
ke dalam mortal lalu tambahkan air aquades 
kemudian diaduk.

4. Masukkan campuran larutan feces ke 
dalam tabung reaksi. Kemudian tempatkan 
pada sentrifuge dan diputar selama 5 – 10 
menit.

5. Pisahkan air dari endapan feces dengan 
cara menuangkan air dari tabung kemudian 
masukkan larutan gula jenuh sampai 
setengah tabung reaksi lalu masukkan lagi 
ke dalam sentrifuge dan diputar selama 5 
– 10 menit.

6. Tambahkan larutan gula jenuh sampai 
terlihat cembung pada mulut tabung reaksi 
kemudian tutup dengan slide lalu angkat 
slide dan tempelkan pada kaca preparat.

7. Di l ihat  dengan mikroskop dengan 
pembesaran 10x, kemudian dihitung jumlah 
telur berdasarkan jenis cacing.

Variabel Pengamatan
 Variabel yang diamati dalam penelitian 

ini adalah :
1. Jumlah telur cacing secara keseluruhan per 

sampel (butir/sampel)
2. Jumlah telur cacing berdasarkan jenis cacing 

per sampel (butir/sampel)

analisis Data
Data yang terkumpul dianalisis dengan 

teknik  analisis keragaman (analisis of variance) 
dan jika terdapat pengaruh yang nyata dari 
perlakuan, akan dilanjutkan dengan uji Duncan 
multiple range test  ( DMRT ) dengan menggunakan 
program costat.
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HaSIL Dan PeMBaHaSan

Jenis telur Cacing
Dari hasil pengamatan infestasi telur 

cacing pada feces ayam pedaging setelah 

pemberian minyak buah merah dengan berbagai 
dosis melalui tetes mulut ditemukan sebanyak 
12 species telur cacing, yang dapat dilihat pada 
gambar 1 sampai dengan 12.
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Jumlah total telur Cacing
 Hasil pengamatan infestasi telur 

cacing pada feces ayam pedaging setelah 
pemberian berbagai dosis minyak buah merah 
melalui tetes mulut, disajikan pada tabel 1.

tabel 1. Rata–Rata Jumlah Telur Cacing (Butir/ 
Sampel) Setelah Pemberian Berbagai Dosis Minyak 

Buah Merah Melalui Tetes Mulut. 

Perlakuan Jumlah Rata – rata

Persentase 
Penurunan 

Jumlah 
Telur

A 45 9a -
B 38 7,6a 15,5
C 22 4,4b 51,1
D 13 1,6b 71,1

Sumber : Hasil olahan data primer, 2009.
Keterangan : angka – angka yang diikuti oleh huruf  

yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata berdasarkan uji DMRT.

Berdasarkan tabel 1, tampak bahwa 
jumlah telur cacing paling banyak terdapat pada 
perlakuan kontrol atau tanpa pemberian minyak 
buah merah kemudian mengalami penurunan 
sejalan dengan peningkatan dosis pemberian 
minyak buah merah. Analisis ragam menunjukkan 
bahwa jumlah infestasi telur cacing antar 
perlakuan pemberian dosis minyak buah merah 
berbeda sangat nyata (P<0,01). Hasil uji DMRT 
pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah infestasi 
telur cacing pada perlakuan pemberian dosis 
minyak buah merah tertinggi (0,15 cc/ekor/hari) 
sangat nyata paling sedikit (P<0,01) dari pada 
kontrol. Sedangkan antara perlakuan pemberian 
dosis minyak buah merah 0,15 cc/ekor/hari dan 
0,1 cc/ekor/hari relatif sama (P<0,01), namun 
pada perlakuan pemberian dosis minyak buah 
merah 0,15 cc/ekor/hari memiliki persentase 
panurunan infestasi telur cacing paling tinggi 
(71,1%), begitu  pula antara perlakuan kontrol 
dan pemberian dosis minyak buah merah 0,05 
cc/ekor/hari. Dengan demikian dosis pemberian 
minyak buah merah yang memberikan persantase 
penurunan jumlah infestasi telur cacing paling 
tinggi adalah 0,15 cc/ekor/hari.

Semakin sedikitnya jumlah infestasi 
telur cacing pada ayam pedaging sejalan degan 
peningkatan pemberian dosis minyak buah merah 
dan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) antara 
perlakuan kontrol dengan perlakuan pemberian 
dosis tertinggi (0,15 cc/ekor/hari) diduga 

disebabkan semakin tinggi pula kandungan gizi 
dari minyak buah merah yang dikonsumsi oleh 
ayam pedaging, khususnya vitamin B, mineral dan 
protein.  Terpenuhinya kebutuhan ketiga senyawa 
tersebut diduga membuat kondisi tubuh ayam 
pedaging mampu menghambat pertumbuhan 
dan perkembangan cacing, sehingga jumlah telur 
cacing yang dihasilkan dapat ditekan. Hal ini sesuai 
dengan yang dikemukakan oleh Kusumamiharja 
(1992), bahwa kerentanan terhadap infestasi 
cacing terutama akan meningkat bila dalam 
ransum kekurangan vitamin A, B dan B12 serta 
mineral dan protein. Kemampuan minyak buah 
merah menekan jumlah infestasi telur cacing juga 
telah dibuktikan oleh Tresmeilani (2008), pada 
ayam pedaging yang diberi minyak buah merah 
dalam ransum.
Jumlah telur Cacing Berdasarkan Species

Hasil pengamatan infestasi telur cacing 
berdasarkan spesies pada ayam pedaging setelah 
pemberian berbagai dosis minyak buah merah 
melalui tetes mulut, disajikan pada tabel 2.
tabel 2. Jumlah Telur Cacing Berdasarkan Spesies 
Cacing (Butir) Setelah Pemberian Berbagai Dosis 

Minyak Buah Merah Melalui Tetes Mulut.

No Jenis Cacing
Perlakuan

A B C D

1 Ascaridia galli 8 3 2

2 Heterakis gallinae 36 22 11 1

3 Subulura brumpti 2

4 Prosthogonimus Sp. 2

5 Gongylonema ingluuvicola 1

6 Capillaria annulata 5

7 Capillaria retusa 4 3 2

8 Hymenoplepsis carioca 2

9 Raillietina cesticillus 3 2 2

10 Choanotaenia infundibulum 2

11 Raillietina echinobothrida 1 2

12 Davainea proglostina 2

Jumlah Telur 45 38 22 13

Jumlah Spesies 4 5 6 7
Sumber : Hasil olahan data primer.

Berdasarkan tabel 2, tampak jumlah 
spesies cacing yang terdapat perlakuan pemberian 
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dosis minyak buah merah 0,05 cc/ekor/hari, 0,1 
cc/ekor/hari, 0,15 cc/ekor/hari serta perlakuan 
kontrol mengalami peningkatan jumlah spesies 
cacing yang terdapat pada setiap sampel.  
Berdasarkan tabel 2, tampak juga bahwa pada 
umumnya seiring dengna peningkatan pemberian 
dosis minyak buah merah, infestasi telur cacing 
berdasarkan spesies semakin menurun bahkan 
sampai tidak ada sama sekali, kecuali spesies 
Raillietina echinobothrida yang meningkat 
jumlahnya dari 1 pada perlakuan pemberian dosis 
minyak buah merah 0,1 cc/ekor/hari menjadi 2 
butir pada perlakuan 0,15 cc/ekor/hari. Namun 
penurunan jumlah infestasi telur cacing per 
spesies tersebut diikuti dengan munculnya spesies 
telur cacing yang baru dalam jumlah yang relatif 
sedikit sehingga mengalami penambahan satu 
spesies baru pada tiap perlakuan.  Hal ini diduga 
disebabkan oleh pengaruh minyak buah merah 
yang hanya dapat menghambat pertumbuhan 
dan perkembangan spesies cacing, namun tidak 
dapat memusnahkan karena dalam minyak buah 
merah tidak mengandung senyawa seperti paraffin 
atau piperasine yang mampu membunuh cacing 
tertentu. Menurut Budi (2004), kandungan gizi 
minyak buah merah meliputi : energi, protein, 
lemak, serat, kalsium, fosfor, besi, vitamin B, 
vitamin C, nialim, air, karotenoid, tokoferol, 
betakaroten, alfa tokoferol, asam oleat, asam 
linolenat dan dekanoat. Hal ini sesuai dengan 

Kusumamiharja (1992) bahwa kerentanan 
terhadap infestasi cacing terutama akan meningkat 
bila dalam ransum kekuranganvitamin A, B dan 
B12 serta mineral dan protein.

PenUtUP

Kesimpulan 
1. Pemberian dosis minyak buah merah 0,15 

cc/ekor/hari sangat nyata (P<0,01) dapat 
mengurangi jumlah infestasi telur cacing 
pada ayam pedaging dibanding tanpa 
pemberian minyak buah merah. Sedangkan 
antara pemberian dosis minyak buah merah 
0,05 cc/ekor/hari dan tanpa pemberian 
minyak buah merah masih relatif sama.

2. Spesies telur cacing yang terdapat antar 
perlakuan pemberian dosis minyak buah 
merah cukup bervariasi dengan jumlah yang 
relatif sama yaitu antara 4 – 7 spesies.

Saran
1. Untuk mengurangi jumlah infestasi telur 

cacing pada ayam pedaging, maka dapat 
diberikan minyak buah merah dengan dosis 
0,15 cc/ekor/hari melalui tetes mulut.

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk 
melihat frekuensi pemberian minyak buah 
merah pada dosis 0,15 cc/ekor/hari.
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