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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Balakang 

Pada saat ini prospek dunia peternakan sangat cerah hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan jumlah penduduk, peningkatan angka penghasilan perkapita 

penduduk dan daya beli masyarakat terhadap produk hasil ternak. Selain itu 

terjadi peningkatan kesadaran  akan arti  nilai gizi,  terutama bahan  makanan 

sumber protein hewani. Salah satu komoditi  peternakan  yang  memiliki  sebagai 

sumber  protein hewani  adalah domba ekor gemuk 

Domba ekor gemuk  sebagai  penghasil daging memiliki posisi  penting  

dalam penyediaan protein hewani. Negara-negara  berkembang yang pada 

umumnya  terletak  di daerah  tropis  memang mempunyai  masalah  dalam 

pemenuhan protein hewani  bagi  masyarakatnya.  Sesuai dengan alam  indonesia, 

domba ekor gemuk merupakan salah satu ternak yang cocok untuk  

dikembangkan, karena mampu  menggunakan  hijauan  dengan baik  guna 

menghasilkan  daging  yang berkualitas tinggi  serta  mampu  menggunakan  

lahan pertanian  yang  gersang. Di dataran rendah domba ekor  gemuk mampu  

menggunakan  hijauan  yang  ada tanpa terpengaruh  oleh  musim. 

Domba ekor gemuk adalah domba  yang mudah  diternakkan  sehingga  

sangat  baik  untuk  dikembangkan  baik  secara  komersial  maupun  sampingan. 

Untuk meningkatkan produksi peternakan domba maka perlu diperhatikan 

manajemen pemeliharaannya yang meliputi: perkandangan, pemberian pakan, 
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bobot badan dan minum serta penanganan penyakit. Penanganan manajemen yang 

baik pada suatu peternakan akan berpengaruh pada tingkat produksi domba yang 

akan dihasilkan. Pada usaha peternakan domba, pemeliharaan domba harus  

dilakukan dengan baik, karena hal ini akan menentukan tingkat produksi domba 

yang akan dihasilkannya. Penanganan domba dilakukan mulai dari lahir sampai 

domba dewasa yang meliputi pemberian pakan, sanitasi kandang dan peralatan 

serta pencegahan dan pengobatan penyakit. 

Setiap peternakan menginginkan keuntungannya yang besar dari usahanya. 

Hal ini di wujudkan  dalam beberapa  cara pemeliharaan domba yang baik. Upaya 

yang dilakukan tidak hanya peningkatan produksi kualitas domba yang tinggi  

dari domba  induk,  tetapi juga melakukan tindak efisiensi biaya produksi. Kedua 

unsur tersebut tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa memperhatikan 

pencegahan dan penangan penyakit domba.  

Pada ternak domba, penyakit  parasit adalah  penyakit menular  yang 

penting  karena berkaitan  dengan kerugian ekonomis yang ditimbulkan  oleh 

parasit,  antara lain berupa terhambatnya  pertumbuhan, meninkatnya konversi 

pakan, gangguan metabolisme dan  kerugian ekonomis lain yang berupa  

kematian.  

Salah satu penyakit parasit yang sangat  merugikan domba  adalah parasit 

cacing, parasit cacing menyebahkan Mecistocirrus Digitatus (M. digitatus), 

Cooperia (cooperia spp), Cacing tukang cukur tiang, Trichuris ovis (T. ovis), 

Haemonchus Contortus (H. Contortus), Oesophagustomum, Genbonustomum. 

Penyakit  cacing terbagi atas tiga kelas yaitu Nematoda, Trematoda dan Cestoda. 
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Cacing Nematoda menyebabkan penurunan bobot badan, terhambat anemia, 

pertumbuhan, diare, bahkan dapat menyebahkan  kematian. 

Domba yang terkena penyakit akan memerlukan pengobatan dan akibatnya 

akan mempertinggi  biaya produksi. Oleh karena itu tindakan  yang  paling  tepat 

dilakukan  adalah  pengamatan penyakit  dengan upaya  pencegahan. Oleh karena 

itu setiap   peternak  perlu mengetahui jenis- jenis penyakit  yang sering 

menyerang, gejala- gejala  maupun tanda klinis dapat diketahui dengan baik oleh 

peternak.  

Seluruh kehidupan parasit cacing  sangat tergantung  dari tubuh hospes,  

parasit  jarang menimbulkan  kematian  pada domba, akan  tetapi  kehadiran  

parasit pada domba  akan menurunkan  poduksi  daging  maupun susu, sehingga 

menuntut upaya  pengendalian  dan pengobatan  secara intensif. Pengobabatan 

dilakukan  secara tradisional sebagai langkah alternatif  untuk menggantikan  

obat-obatan kimia. Tanaman  obat selain  mudah  didapat  juga murah harga 

sehingga  sangat efektif  untuk  dikembangkan.  Tanaman  obat  yang telah  

dicoba  mampu memiliki  sifat  anthelmintika  adalah bawang putih (Allium 

sativum L) dan meniran (Phylanthus niruri L Atau Phylanthus urinaria L). 

Bawang putih mempunyai kandungan  bahan kimia, yaitu Allicin yang dapat  

mencegah  dan mengobati penyakit. Allicin mempunyai khasiat sebagai antibiotik, 

antitoksin, antiparasit. 

 Allicin mempunyai asam amino yang dapat mencegah  atau menghambat  

pertumbuhan  dan dapat menyebabkan  kematian parasit (Wibowo, 1998). 

Meniran mengandung berbagai zat kimia  seperti lignin, terpen, flavonoid, lipid, 
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benzonoid dan alkaloid. Menurut Maxwell  (1990),  meniran  mengandung  

senyawa kelompok  lignin  seperti  filantin, hipofilantin, nirantin, nirtetralin, 

isotetralin dan filnirurin.  

Berdasarkan hasil penelitian Zalizar dan Rahayu (1999), yang  

menunjukkan  bahwa  larutan bawang putih dan  meniran dapat  mematikan 

cacing  Railletina spp secara  invitro dan guna memanfaatkan  potensi  bawang 

putih dan meniran  secara maksimal, maka diperlukan  penelitian  lebih lanjut  

tentang bawang putih dan meniran. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh tepung bawang putih (Allium sativum L) dan meniran 

(Phylanthus niruri L. Atau Phylanthus urinaria L) terhadap mortalitas 

larva cacing Nematoda domba? 

2.  Pada dosis berapa  penggunaan  tepung  bawang putih (Allium sativum L) 

dan meniran (Phylanthus niruri L Atau Phylanthus urinaria L) yang efektif  

untuk  menghambat  atau membunuh cacing Nematoda domba? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan dari Penelitian ini  adalah 

1.  Mengetahui pengaruh tingkat pemberian tepung bawang putih  (Allium     

 sativum L) dan meniran (Phylanthus niruri L. Atau Phylanthus urinaria L)   

 terhadap mortalitas  larva  cacing Nematoda domba. 

2.  Mengetahui dosis  tepung bawang putih  (Allium sativum L) dan meniran  
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 (Phylanthus niruri L. Atau Phylanthus urinaria L) yang paling  efektip  

dalam  menghambat  atau membunuh cacing Nematoda domba. 

 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1)   Informasi tentang  jenis cacing  pada peternakan  domba akan 

membantu dalam usaha penentuan teknik pengobatan  dan pencegahan  

penyakit  cacing. 

2)  Berdasarkan  hasil penelitian ini  diharapkan  tepung bawang putih 

(Allium  sativum L) dan  meniran (Phylanthus niruri L) bisa digunakan 

dan dikembangkan  sebagai  anthelmintika, guna  membantu peningkatan 

produktitivitas  domba. 

3)  Sebagai  acuan  untuk mengobati  penyakit  cacing  dengan mengunakan 

tepung  bawang putih  (Allium  sativum L) dan meniran (Phylanthus 

niruri L). 

4)  Memberikan informasi  pada  masyarakat  tentang dosis tepung bawang  

putih (Allium  sativum L) dan meniran (Phylanthus niruri L) yang  

didasarkan  dalam pengobatan  penyakit cacing. 

 


