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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ayam Petelur

Asal mula ayam petelur berasal dari ayam liar yang ditangkap dan dipelihara

karena mampu menghasilkan telur yang banyak.  Pada awal tahun 1900-an, ayam

liar itu tetap pada tempatnya, akrab dengan pola kehidupan masyarakat di

pedesaan.  Pada tahun 1940-an, orang mulai mengenal ayam yang saat itu

dipelihara oleh penduduk Belanda, sehingga diberi nama ayam Belanda atau ayam

negeri.  Pada perkembangan selanjutnya, ayam liar ini disebut ayam kampung

atau ayam buras, sedangkan ayam Belanda disebut ayam ras (Anonim, 2000).

Ayam ras petelur ialah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus

untuk diambil telurnya. Tahun demi tahun ayam hutan dari wilayah dunia

diseleksi secara ketat oleh para pakar. Arah seleksi ditujukan pada produksi yang

banyak, karena ayam hutan dapat diambil telur dan dagingnya, maka arah dari

produksi yang banyak tadi mulai spesifik. Ayam yang terseleksi untuk tujuan

produksi daging dikenal dengan ayam broiler, sedangkan untuk produksi telur

dikenal dengan ayam petelur (Rasyaf, 1994). Fase pertumbuhan pada jenis ayam

petelur yaitu antara umur 6-14 minggu dan antara umur 14-20 minggu. Namun,

pada umur 14-20 minggu pertumbuhannya sudah menurun dan sering disebut

dengan fase perkembangan. Pemindahan dari kandang starter ke kandang fase

pertumbuhan yaitu antara umur 6-8 minggu. Ayam pada fase pertumbuhan

mencapai umur 18 minggu, ayam ini mulai dipindahkan ke kandang fase

produksi, dan tidak memindahkan ayam yang sudah berproduksi (Suprijatna et al.,

2005).
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Memasuki umur 18 minggu ayam petelur mempunyai pertumbuhan yang

baik, organ reproduksinya sudah dewasa ditandai dengan berkembangnya kelamin

sekunder ayam betina yaitu jengger dan pial mulai memerah, mata bersinar, dan

postur tubuh sebagai ayam petelur mulai terbentuk. Ayam dewasa kelamin pada

umur 19 minggu dan ditandai dengan telur pertama. Prinsipnya produksi akan

meningkat dengan cepat pada bulan-bulan pertama dan mencapai puncak produksi

pada umur 7 sampai 8 bulan (Sudarmono, 2003).

Ayam bertelur pada umur 20 minggu maka berat telur akan terus meningkat

secara cepat pada 6 minggu pertama setelah bertelur. Kenaikan kemudian terjadi

secara perlahan setelah 30 minggu dan akan mencapai berat maksimal setelah

umur 50 minggu. Kenaikan berat telur ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah

putih telur sedangkan berat kuning telur relatif stabil (Yuwanta, 2010).

Berdasarkan manajemen pemeliharaannya, ayam petelur dikelompokkan

dalam 3 fase pertumbuhan, yakni; fase starter, fase grower, dan fase layer.

Rahmadi (2009) mengungkapkan bahwa ayam petelur fase layer merupakan

ayam yang berumur antara 20 hingga 80 minggu (afkir).  Ayam pada akhir masa

produksi tergolong dalam fase layer, yakni pada umur 50 minggu ke atas.  Ayam

pada akhir masa produksi biasa disebut ayam tua.  Boling et al., (2000)

menyatakan bahwa ayam tua adalah ayam yang berumur 70 sampai 76 minggu.

2.2. Kondisi Ayam Petelur di Kabupaten Kediri

Berdasarkan data statistik Kabupaten Kediri pada tahun 2006 ada 102

perusahaan peternakan ayam petelor atau pedaging, 1 perusahaan sapi perah.

Daerah peternakan umumnya berada di Kecamatan Gurah, Kras, Kayen

kidul,Tarokan, dan Pagu (Aji, 2011).
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Aji, (2011) menambahkan sedangkan tingkat perkembangan populasi ayam

petelur di Kabupaten Kediritersebar hampir secara merata, namun yang terbanyak

adalah di Kecamatan Puncu.Begitu pula dengan ayam buras juga tersebar hampir

tersebar secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Kediri, namun populasi

terbesar terletak di Kecamatan Pagu dan Kecamatan Kras.

Pada situs resmi pemerintah Kabupaten Kediri yang di update terakhir April

2015 menunjukkan bahwa produksi telur ayam ras Kabupaten Kediri pada tahun

2014 mencapai 52,709,943 Kg, dengan konsumsi telur hanya sebanyak

10,306,511 Kg. Sedangkan pada (disnak.jatimprov.go.id) menyebutkan bahwa

Kabupaten Kediri memiliki 8.536.195 ekor populasi ayam petelur.

2.3. Prevalensi Cacing pada Ayam Petelur

Terlihat pada sebagian besar responden (62,50%) berpendapat bahwa

frekuensi kecacingan pada ayam petelur cukup sering terjadi. Infeksi nematoda

(cacing gilik/gelang) dan cestoda (cacing pita) dianggap merupakan kasus yang

paling banyak ditemukan di lapangan (50%). Responden lain (25%) berpendapat

infeksi cestoda yang paling sering ditemukan di peternakan ayam petelur dan

sebagian yang lain (25%) berpendapat cacing nematoda. Tidak ada responden

yang menyatakan pernah mendapatkan infeksi trematoda/cacing pipih. Hasil

tersebut sama dengan pendapat para petugas layanan kesehatan hewan yang

bertugas di Kabupaten Bogor (Zalizar et al. 2006).

Hasil penelitian Zalizar et al. (2006), pemakaian obat cacing (antelmintika) di

sejumlah peternakan ayam petelur di Kabupaten Bogor dilakukan secara terus-

menerus setiap 3 bulan sekali. Pemberian antemintika tersebut dilakukan tanpa

adanya pemeriksaan laboratorum ataupun pemeriksaan bedah bangkai terlebih
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dahulu sehingga tidak diketahui apakah sebenarnya ayam petelur tersebut

menderita kecacingan yang cukup berat dan memerlukan pengobatan segera atau

sebenarnya sama sekali tidak membutuhkan pengobatan antelmintika karena

derajat infeksinya masih ringan.

2.4. Egg Per gram pada Ayam Petelur

Tabel 1. Pustaka Kriteria EPG pada Ayam Petelur
Jenis Cacing Kriteria Jumlah EPG ± sd Pustaka

heterakis gallinae Ringan 733.33  ± 206.88 Pramudita dkk, 2014
Sedang 828.89  ± 184.15
Tinggi 937.78  ± 277.93

Ascaridia galli Ringan 786,67 ± 192,11 Putra dkk, 2014
Tinggi 906,67 ± 212,67
Sedang 886,67 ± 244,84

2.5. Epidemiologi Cacing Parasit

Upaya untuk meningkatkan protein hewani itu pada saat sekarang telah

dijalankan diantaranya dengan jalan impor susu bubuk, telur, daging dan

mendatangkan bibit ternak unggul (Ronohardjo, 1984). Banyak kendala yang

dihadapi para peternak di dalam mengembangkan usaha peternakannya.

Umumnya faktor-faktor kendala yang dihadapi berkisar pada problem pakan, tata

laksana /manajemen pemeliharaan, masalah penyakit. Salah satu serangan

penyakit yang bisa merugikan peternak yakni penyakit parasiter (Khaidir, 1994).

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap

peningkatan produktivitas ayam. Salah satu penyakit yang sering mengancam

kesehatan peternakan ayam petelur adalah parasit cacing yang dikenal dengan

istilah helminthiasis. Kecacingan atau helminthiasis pada ayam dapat
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menyebabkan pertumbuhan terhambat, berat badan rendah, produksi telur

menurun dan infeksi yang berat dapat menyebabkan kematian (Zalizar, 2006).

Menurut Zalizar (2006), berbagai jenis cacing dapat berpotensi memiliki sifat

parasit pada unggas. Cacing tersebut dapat digolongkan dalam kelas Nematoda,

Trematoda dan Cestoda.

Walaupun penyakit ini kadang-kadang tidak langsung mematikan, akan tetapi

kerugiannya dipandang dari segi ekonomi sangat besar dan dapat menimbulkan

kerugian berupa penurunan berat badan ternak, penurunan produksi susu, kualitas

daging/ kulit/ jeroan, produktivitas ternak sebagai tenaga kerja di sawah serta

bahaya penularan terhadap manusia/zoonosis (Arifin dan Soedarmono, 1982).

2.6. Nematoda

2.6.1. Ascaridia galli

Cacing Ascaridia galli tersebar meluas pada negara-negara di seluruh dunia.

Penyebaran ascaridiosis dapat terjadi pada keadaan temperatur tropis dan sub

tropis. Ascaridiosis pada ayam pertama dilaporkan di Jerman, selanjutnya terjadi

di Brazil, India, Zanzibar, Pilipina, Belgia, China, Kanada dan Inggris. Selain

pada ayam, Ascaridia galli juga ditemukan pada jenis unggas lainnya seperti

angsa, kalkun, dan pada burung liar (Permin dan Hansen, 1998).

Pada umumnya Ascaridia galli mempunyai esophagus berbentuk alat

pemukul tetapi tidak mempunyai bulbus posterior. Cacing jantan mempunyai

penghisap preanal dengan tepian kutikuler. Spikulum sama besar atau agak sama,

dan tidak ada gubernakulum. Vulva dekat berada didekat pertengahan tubuh.

Telur berbentuk elips dan mempunyai kulit agak tebal (Levine,1994).
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Ayam muda lebih sensitif terhadap kerusakan yang ditimbulkan Ascaridia

galli. Sejumlah kecil cacing Ascaridia galli yang berparasit pada ayam dewasa

biasanya dapat ditolerir tanpa adnya kerusakan tertentu pada usus.

Infeksi Ascaridia galli dapat menimbulkan penurunan berat badan, pada kondisi

yang berat dapat terjadi penyumbatan pada usus (Zalizar et al., 2006). Ayam yang

terinfeksi Ascaridia galli dalam jumlah besar akan kehilangan darah, mengalami

penurunan kadar gula darah, peningkatan asam urat, atrofi timus, gangguan

pertumbuhan, dan peningkatan mortalitas.

Cacing Ascaridia galli merupakan nematoda parasitik yang sering ditemukan

pada unggas termasuk pada ayam petelur (Zalizar, dkk. 2006). Parasit tersebut

menyebabkan kerugian kepada peternak berupa penurunan berat badan dan

hambatan pertumbuhan (Zalizar & Rahayu 2001, dalam Zalizar dkk, 2006).

2.6.2. Heterakis gallinarum

Infeksi heterakis disebabkan oleh Heterakis gallinarum. Dapat ditemukan

pada ayam, kalkun, itik, angsa, ayam mutiara, sejenis ayam hutan, burung kuau,

dan burung puyuh, di dalam lumen sekum. Jenis cacing ini dapat dihubungkan

dengan peranan sebagai hospes perantara/carrier Histomonas meleagridis yang

menimbulkan histomoniasis (black head) pada unggas. Histomoniasis dapat

dihasilkan secara buatan pada unggas yang sensitive dengan cara memberikan

secara oral telur cacing heterakis sp. berembrio yang berasal dari unggas terinfeksi

cacing tersebut (Permin et al., 2001).

Jika infestasi cacing sudah berat yaitu jumlah cacing dalam tubuh ayam

banyak maka akan terlihat nafsu makan turun, pertumbuhan terhambat, bulu

kasar, pucat dan kurus. Gejala tersebut diikuti dengan penurunan produksi telur
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yang lebih signifikan, dikarenakan pakan yang seharusnya diolah dalam tubuh

ayam menjadi daging atau telur, diserap cacing sebagai sumber nutrisi untuk

pertumbuhannya (Permin et al., 2001).

2.6.3. Gongylonema crami

Cacing Gongylonema ingluvicola dewasa berparasit pada epitel tembolok,

esophagus dan proventrikulus, sehingga dapat menyebabkan peradangan dan

hipertropi pada epitel (Permin dan Hansen, 1998).

Ruff (1991) menjelaskan bahwa Gongylonema ingluvicola : dibagian interior

terdapat ciri-ciri khas berupa penebalan kutikula berbentuk lempengan bulat,

hanya sedikit dan menyebat didekat kepala. Cacing betina memiliki ukuran

panjang 32-55 µm dengan diameter 320-490 µm vulva terletak pada 2,5-3,5 µm

dari ujung ekor, sedangkan cacing jantan memiliki panjang 17-20µm dengan

diameter 320-490 µm, dan telur berkuruan 28-35 µm (Soulsby, 1982).

Terdapat dua cacing yang menginfeksi ayam di Indonesia, yakni G. crami,

dan G. ingluvicola (Adiwinata,1955), jenis tersebut adalah G. crami pada ungags

di pulau Jawa dan G. ingluvicola di sebagian pulau Sumatra (Yamaguti,1961).

2.7. Trematoda

2.7.1. Echinostoma revulotum

Bentuk cacing Trematoda adalah oval atau seperti daun, tidak bersegmen,

dilengkapi dengan satu atau dua batil hisap (sucker) dan biasanya mempunyai

saluran pencernaan yang buntu (sekum). Cacing ini mempunyai daur hidup tidak

langsung. Cacing Echinostoma revolutum ditemukan pada sekum dan rectum

(Kusumamihardja, 1992).
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Cacing trematoda yang banyak digunakan untuk kontrol biologis cacing

trematoda lain adalah dari jenis Echinostoma. Larva cacing Echinostoma mampu

mendominasi larva cacing trematoda jenis lain dengan cara menyingkirkannya

dari tubuh siput (LIE et al., 1965; LIE, 1966). Echinostoma revolutum adalah

cacing kosmopolitan, terutama pada burung air, yang memerlukan siput sebagai

inang antara yang salah satunya adalah siput Lymnaea rubiginosa (Schimdt dan

Roberts, 1989). Antagonisme secara tidak langsung dari F. gigantica di dalam

tubuh siput L. rubiginosa oleh larva E. audyi yang namanya sekarang telah

disamakan dengan E. revolutum. (Chipev et al., 1985)

2.7.2. Prostogonimus ovatus

Cacing Protogonimus ovatus ditemukan pada bursa ovari yang menyebabkan

iritasi dinding saluran telur sehingga menimbulkan peradangan, bentuk telur tidak

normal dan albumin dapat keluar dari kerabangnya. Gerakan retroperistaltik

menyebabkan kuning telur pecah sehingga albumin, parasit dan kuman dapat

masuk kedalam rongga peritoneum yang menyebabkan peritonitis

(Kusumamihardja, 1992).

2.8. Cestoda

2.8.1. Raillietina cesticillus

Raillietina cistisellus panjangnya dapat mencapai 13 cm, tetapi biasanya lebih

pendek. Skolek mempunyai Rostelum yang lebar dengan 400-500 kait, dan alat

penghisap biasanya tidak dipersenjatai. Setiap kapsula telur berisi satu telur

berdiameter 75-88 µm. Stadium peralihan adalah sistiserkoid, ditemukan dalam

kumbang tinja, kumbang tanah, dan kumbang hitam genus Amara, Anisotarurus,

Choeridium, Cratacanthus, Calathus, Selenophorus, Stenolaphus, dan
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Stenocellus, dan secara buatan juga pada kumbang tepung tribolium (Levine,

1994). Raillietina cistisellus menimbulkan lesi pada usus dan hambatan

pertumbuhan, namun pada infeksi buatan ternyata cacing tersebut bersifat tidak

patogenik (Tabbu, 2002).

2.8.2. Raillietina echinobothria

Raillietina echinobotrida terdapat dalam usus halus ayam dan kalkun di

seluruh dunia. Panjangnya mencapai 25 cm, dan mempunyai rostelum dengan 200

kait yang panjangnya 10-13 µm dalam 2 baris. Alat penghisapnya dipersenjatai

dengan 8-10 baris kait yang agak besar. Telur terbungkus oleh kapsula, setiap

kapsula terdapat 6-12 telur. Merupakan salah satu cacing pita paling patogenik

karena sering menimbulkan nodula tempat melekatnya pada dinding usus dan

kadang-kadang nodul ini dapat melubangi usus halus dan menyebabkan

peritonitis. Beberapa peneliti melaporkan adanya granuloma dengan diameter 1-6

µm pada tempat perlekatan cacing pita tersebut dalam waktu enam bulan pasca

infeksi. Pembentukan granuloma tersebut dapat dihubungkan dengan enteritis

proliferatifa dan infiltrasi limfosit, heterofil dan eosinofil. Sistiserkoid terdapat

pada semut genus Pheidole dan Tetramurium (Levine, 1994 ; Tabbu, 2000).

2.8.3. Raillietina tetragon

Raillietina tetragona terdapat dalam usus halus bagian posterior pada ayam

dan bangsa ayam lain di dunia. Panjangnya mencapai 25 cm dan lebar 3mm

mempunyai rostelum satu baris dari 100 kait–kait yang panjangnya 6-8 mikron.

Alat penghisap dipersenjatai dengan 8-10 baris kait yang lebih kecil dari yang

dimiliki Raillietina echinobotrida; kait ini mudah lepas. Telur terbungkus oleh
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kapsula, di dalam setiap kapsula terdapat 8-12 telur. Sistiserkoid terdapat dalam

semut genus Phidola dan Tetramurium (Levine, 1994).




