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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kabupaten Jombang adalah merupakan kabupaten yang terletak dibagian 

tengah Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayahnya 1.159,50 km dan memiliki 

ketinggian 44 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Jombang 

mempunyai letak geografi antara 5.20° - 5.30° Bujur Timur, dan antara :7.20' dan 

7.45' lintang selatan dengan luas wilayah 115.950 Ha atau 2,4 % luas Provinsi Jawa 

Timur. Kabupaten Jombang mempunyai iklim tropika, dengan suhu rata-rata antara 

23-34ºC (Jombangkab, 2012), sehingga menjadikan suhu tersebut baik digunakan 

untuk mengembangkan usaha peternakan khususnya peternakan ayam. Rahmadani 

(2009) menyatakan ayam akan merasa tertekan jika suhu kandang pemeliharaan lebih 

tinggi dari suhu nyaman ayam yaitu 25-28
o
C atau yang dinamakan dengan heat 

stress.   

 Data dari BMKG (2017) menunjukan suhu di Kabupaten Jombang pada tahun 

2017 berkisar antara 23
o
C sampai 32

o
C dengan kelembaban berkisar antara 65% 

sampai 85%. Suhu dan kelembaban ini dapat mendukung perkembangan telur. 

Menurut Rahmadini(2016) Telur yang telah dibuahi akan menjadi infektif dalam 

waktu 2-4 minggu. Keadaan ini dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan berupa 

suhu, kelembaban, dan oksigen yang optimal. Perkembangan telur optimal pada suhu 

25
o
C dan bisa berkembang di bawah suhu 15,5

o
C atau di atas 38

o
C. Sehingga untuk 



2 
 

kelangsungan hidup dari  cacing stadium infektif pada lingkungan dapat berkembang 

di wilayah kabupaten jombang, karena suhu dan kelembaban mendukung untuk 

perkembangan telur cacing, sehingga resiko terinfeksi cacing tinggi. 

 Hasil penelitian Zalizar (2015),  di Kabupaten Malang sebanyak 40 % 

peternak berpendapat frekuensi kasus kecacingan di peternakan ayam petelur cukup 

sering (rataan lima kasus pertahun). Banyaknya kasus penyakit cacing pada 

peternakan ayam petelur di Kabupaten Malang di dukung oleh faktor cuaca di 

Kabupaten Malang, Yaitu suhu mencapai 21-29 
o
C dengan kelembaban 60-90%. 

Selain itu hasil penelitian Zalizar (2010) menunjukan pada wilayah Blitar dengan 

suhu yang antara 27 - 32°C dan kelembaban 70-75% ditemukan infeksi penyakit 

cacing  pada empat peternakan ayam petelur skala kecil di Kabupaten Blitar dengan 

prevalensi infeksi cacing Ascaridia galli, cestoda dan Capillaria sp masing-masing 

mencapai 59,33; 44,16 dan 0,33 persen. Parasit cacing ini tidak hanya menyerang 

peternakan ayam petelur di Indonesia Rabbi et al (2006) melaporkan dari 240 feses 

unggas dikumpulkan dari berbagai peternakan lokal di daerah Mymensingh di 

Bangladesh, Pada ayam petelur, jenis cacing yang ditemukan adalah A. galli dan R. 

tetragona yang tercatat, di antaranya, prevalensi A. galli adalah yang tertinggi 

(43,75%) dan R. tetragona (16.25%). 

 Pemberian obat cacing pada manajemen pemeliharaan ayam petelur yang 

diterapkan di Indonesia tidaklah teratur karena mengingat peternak ayam petelur 

hanya memberikan obat cacing apabila telah ditemukan serangan cacing pada 

peternakan mereka, sehingga dari sisi pencegahan penyakit cacing ini masih kurang. 
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Zalizar (2010) mengungkapkan telur A. galli pada ayam yang berumur kurang dari 3 

bulan setelah larva memasuki duodenum kemudian mengalami perubahan (moulting) 

menjadi larva 3 dan larva 4 serta berkembang menjadi dewasa lebih kurang 5-6 

minggu setelah telur tertelan ayam, sedangkan pada ayam yang berumur lebih dari 3 

bulan periode tersebut sedikit lebih lama. sehingga jarang ada peternak yang 

melakukan pencegahan karena tidak ada gejala fisik yang terlihat pada ayam petelur 

pada saat perkembangan telur cacing.  

 Penelitan ini perlu dilakukan untuk mengetahui besar prevalensi dan derajat 

infeksi dari penyakit cacing di Kabupaten Jombang. Selain itu untuk mengetahui 

presepsi peternak terhadap penyakit cacing perlu dilakukan wawancara (deep 

interview) terhadap peternak ayam petelur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana prevalensi serangan parasit cacing di peternakan ayam petelur di 

Kabupaten Jombang? 

2. Bagaimana derajat infeksi cacing di peternakan ayam petelur di Kabupaten 

Jombang? 

3. Jenis cacing apa yang menyerang di peternakan ayam petelur di Kabupaten 

Jombang? 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui prevalensi serangan penyakit cacing di peternakan ayam petelur

di Kabupaten Jombang.

2. Mengetahui derajat infeksi cacing di peternakan ayam petelur di Kabupaten

Jombang

3. Mengetahui jenis cacing yang menyerang di peternakan ayam petelur di

Kabupaten Jombang

1.4 Kegunaan 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pencegahan penyakit cacing dalam manajemen

pemeliharaan ayam petelur yang telah diterapkan di Kabupaten Jombang

2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang selanjutnya




