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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan flora dan fauna. 

Kekayaan flora (tumbuh-tumbuhan) tersebut, banyak di antaranya yang termasuk 

kategori tanaman obat dan ini sudah dimanfaatkan oleh nenek moyang kita sejak 

berabad-abad lalu. Penggunaan obat tradisional sudah semakin meningkat dan 

bukan lagi menjadi obat alternatif. Perkembangan obat tradisional kini tidak 

hanya digunakan pada manusia, melainkan juga digunakan pada bidang 

peternakan yang dikenal dengan istilah fitobiotik. 

 Fitobiotik merupakan aditif ransum yang berasal dari tanaman murni yang 

dapat meningkatkan performa ternak (Windisch dan Kroismayr, 2007). Fitobiotik 

mampu menstimulasi nutrisi ternak, berperan sebagai antimikroba, koksidiostatik, 

dan antihelmintik (Panda et al., 2006) 

Faktor kesehatan ternak merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan 

dalam kegiatan pemeliharaan ternak. Hal ini menyebabkan usaha menjaga 

kesehatan ternak harus menjadi salah satu prioritas utama disamping kualitas 

pakan dan  manajemen yang baik. Salah satu jenis penyakit yang paling umum 

tersebar di seluruh dunia adalah penyakit kecacingan yang di sebabkan oleh 

infeksi cacing. Pada umumnya cacing  jarang menimbulkan penyakit serius, tetapi 

dapat menyebabkan gangguan kesehatan kronis yang secara ekonomis dapat 

merugikan, ternak penderita akan mengalami hambatan pertumbahan berat badan 

karena cacing menyerap sebagian zat makanan untuk pertumbuhan, cacing 

merusak jaringan-jaringan organ vital seperti saluran pencernaan, hati, paru-paru 

dan darah serta dapat mengurangi nafsu makan ternak. Bahkan pada tingkat 

penyerangan akut dapat menyebabkan penyakit kronis yang berakibat kematian 

(Murtidjo, 2000).  

Koksidiosis merupakan suatu penyakit pada saluran pencernaan yang 

disebabkan oleh Protozoa yang umumnya dikenal sebagai eimeria atau koksidia 

(Reid et al., 1984). Hewan yang peka selain unggas terhadap koksidiosis ini 



adalah kelinci, domba, dan sapi, sedangkan babi, anjing, kucing, kuda dan hewan 

berkuku satu relative jarang mendapat serangan koksidiosis. (Wibowo, 1995). 

Koksidiosis atau yang sering disebut dengan penyakit berak darah adalah suatu 

penyakit yang disebabkan oleh infeksi salah satu spesies koksidia atau lebih, yaitu 

suatu protozoa yang menciri karena menyebabkan diare dan radang usus. 

Penyakit ini tersebar luas di seluruh dunia, menyerang berbagai jenis ternak 

mamalia dan unggas. Ternak mamalia muda lebih peka terhada penyakit ini. 

Morbiditas dan mortalitas dari penyakit ini data mencapai sekitar 80-90%. 

Kerugian selain kematian adalah rendahnya pertambahan berat badan, lambat 

dewasa dan jeleknya konversi pakan. Kebanyakan koksidia merupakan parasit 

intraseluler dari alat pencernaan, tetapi beberapa terdapat pada tempat lain seperti 

hati dan ginjal. Setiap jenis koksidia terdapat pada lokasi yang khas dan terdapat 

dalam saluran pencernaan dari induk semang (Levine, 1994) 

Salah satu upaya yang digunakan untuk mengoptimalkan produktivitas sapi 

adalah memberikan pakan yang bermutu, dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Pakan yang berkualitas akan mempengaruhi fermentabilitas pakan. Peningkatan 

fermentabilitas pakan dapat dilakukan dengan cara suplementasi bahan herbal 

dalam ransum. Suplementasi adalah upaya peningkatan produktivitas ternak 

dengan melakukan penambahana bahan di dalam pakan (Wahyuni et al., 2014) 

.  

Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui efek anthelmintik dan antikoksidia kunyit dan temulawak pada 

sapi potong 

b. Mengetahui konsumsi pakan, pertambahan berat badan, efisiensi pakan sapi 

potong yang di beri ransum mengandung kunyit dan temulawak. 

c. mengetahui efisiensi biaya ransum yang mengandung kunyit dan temulawak 

 

 

 



Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat untuk : 

a. Memberikan informasi penting mengenai efek anthelmintik kunyit dan 

temulawak, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan penggunaan 

obat alami untuk agen anthelmintik dan antikoksidia pada ternak sapi potong.  

b. Memberikan informasi cara penggunaan kunyit dan temulawak sebagai agen 

anthelmintik dan antikoksidia pada ternak sapi potong, sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat peternak pada umumnya. 

c. Memberikan pengetahuan mengenai kunyit dan temulawak sebagai suplemen 

pakan ternak untuk memperoleh kinerja ternak yang optimum dengan biaya 

pakan yang lebih efisien sehingga dapat meningkatkan keuntungan usaha 

peternakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan pada peternakan sapi potong di Kecamatan 

Cicurug Kabupaten Sukabumi dan di laboratorium kesehatan hewan Jurusan 

Penyuluhan Peternakan STPP Bogor pada bulan Juni sampai Oktober 2018. 

Materi Penelitian 

Bahan Pakan. Hijauan dan konsentrat dengan kandungan protein kasar 

14% yang mengandung kunyit dan temulawak. 

Ternak Percobaan. 12 ekor sapi jantan berumur 1,5 s/d 2 tahun dengan 

kisaran berat badan rata-rata 263 kg/ekor  

Peralatan penelitian. Timbangan ternak, timbangan digital, timbangan 

analitik,terpall, alas plastik, kantong plastik, mixer, oven, freezer, refrigerator, pH 

meter, unit alat analisis proksimat. 

Prosedur Penelitian  

Periode adaptasi. Periode adaptasi dilakukan selama 15 hari yang 

bertujuan untuk membiasakan ternak  dengan pakan baru serta menghilangkan 

pengaruh pakan sebelumnya.  

 Perlakuan 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

tiga perlakuan dengan empat ulangan, sehingga didapat 12 unit ternak percobaan. 

Lamanya periode penyesuaian 15 hari, dan dilanjutkan 30 hari waktu koleksi data.  

Perlakuan yang diberikan adalah: 

A. Rumput lapang (ad libitum) + 4 kg konsentrat /ekor/ hari  + 6 kg ampas kacang 

hijau 



B. Rumput lapang (ad libitum) + 4 kg konsentrat + 6 kg ampas kacang hijau + 25 

gr kunyit + 25 gr temulawak /ekor/hari   

C. Rumput lapang (ad libitum) + 4 kg konsentrat + 6 kg ampas kacang hijau + 50 

gr kunyit + 50 gr temulawak /ekor/hari. 

Rumput, konsentrat dan temulawak yang diberikan dihitung berdasarkan berat 

segar (as fed). 

Sebelum pemberian, pakan lebih dahulu pakan ditimbang beratnya. 

Kemudian pada pagi keesokan harinya ditimbang sisa pakan yang telah diberikan. 

Selama masa percobaan, sapi ditimbang pada awal adaptasi pakan, awal perlakuan 

dan akhir perlakuan untuk menentukan pertambahan bobot badan harian. 

Pengamatan efek anthelmintik dan antikoksidia.. Efek anthelmintik 

dan koksidia kunyit dan temulawak dapat dilihat dari jumlah telur cacing dan 

koksidia selama penelitian. Sampel feses untuk pengamatan telur cacing dan 

koksidia diambil langsung dari anus ternak pada hari ke 0, 15, dan 30 hari. Jumlah 

telur cacing dan koksidia dalam feses dianalisis dengan metode McMaster yang 

dilakukan di laboratorium kesehatan hewan Jurusan Penyuluhan Peternakan STPP 

Bogor 

Variabel pengamatan 

Efek anthelmintik dan antikoksidia. Efek anthelmintik dan antikoksidia 

ransum mengandung kunyit dan temulawak diamati dari muncul tidaknya telur 

cacing dan koksidia dalam feses. Feses diambil dengan metode grab sampling 

dari anus ternak pada hari ke 0, 15, dan 30. 

Konsumsi ransum. Konsumsi ransum = Jumlah pemberian ransum – sisa 

ransum. Setelah ransum yang diberikan dan sisa ransum dianalisis proksimat 

maka dapat ditentukan: Konsumsi bahan kering (BK), konsumsi protein kasar 

(PK), konsumsi lemak (LK) dan konsumsi serat kasar (SK). 

Konsumsi BK = (berat pakan x %BK pakan – berat sisa pakan x %BK sisa  

                             pakan) 

Konsumsi PK = (berat pakan x % BK pakan x % PK pakan) – berat sisa  



                             pakan x % BK sisa pakan x % PK sisa pakan)  

Pertambahan bobot badan. Penimbangan ternak dilakukan pada hari ke 

0, 15 dan 30. Pertambahan bobot badan harian (PBBH) dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut : 

     
                                

                        
 

Efisiensi penggunaan ransum. Efisiensi penggunaan ransum diperoleh 

dari hasil bagi pertambahan bobot badan harian dengan konsumsi BK harian 

ransum. 

Income ofer feed cost (IOFC). Income Overfeed Cost dihitung 

berdasarkan rumus (Setyono, 2006): 

IOFC = [PBBH (kg) x Harga per kg BH (kg)] – [Jumlah Konsumsi BK (kg) x  

             Harga pakan (Rp)] 

Analisis Data 

Data jumlah telur cacing dan koksidia dalam feses dianalisis dengan 

analisis deskriptif. Data hasil pengukuran variabel kecernaan, konsumsi ransum, 

pertambahan bobot badan, efisiensi ransum, IOFC, di uji secara statistik 

menggunakan analysis of variance (ANOVA) dengan rancangan acak lengkap 

pola searah menggunakan software SPSS 16. Apabila ada perbedaan antar 

perlakuan dilanjutkan dengan Uji Duncan Multiple Range Test ( DMRT) (Steel 

and Torrie, 1995). 

 

  



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Konsumsi Pakan dan Performa Sapi Potong 
 

Variabel 

Perlakuan  

TO T1 T2 Sig. 

Konsumsi BK (Kg/ekor/hari) 10.36 ± 0.28 11.01 ± 0.28 10.72 ± 0.35 0,44 

Konsumsi BK (%) 3.66a ± 0.26 3.32b ± 0.17 3.10b ± 0.14 0,01 

Konsumsi PK(Kg/ekor/hari) 1.16 ± 0.02 1.21 ± 0.03 1.18 ± 0.04 0,102 

Konsumsi LK (kg/ekor/hari) 0.28 ± 0.01 0.29 ± 0.01 0.28 ± 0.01 0,440 

Konsumsi SK (kg/ekor/hari) 2.66
a
 ± 0.11 2.89

b
 ± 0.08 2.81

b
 ± 0.08 0,017 

Konsumsi energi (Mcal/kg) 39750
a
 ± 0.95 42250

b
 ± 0.95 41000

ab
 ± 1.14 0.036 

Konsumsi/BBM 0.15
b
  ± 0.008 0.14

ab
  ± 0.009 0.135

a
  ± 0.096 0,074 

Berat Badan Awal (kg) 246.71 ± 16.29 274.23 ± 16.52 255.04 ± 19.41 0,127 

Berat Badan Akhir (kg) 284.55a ± 17.13 331.86b ± 11.97 337.05b ± 11.51 0.001 

Pertambahan Berat Badan (kg) 40.49a ± 5.80 50.48ab ± 7.22 70.80b ± 16.40 0,029 

ADG(kg/ekor/hari) 1.14a ± 0.18 1.63a ± 0.23 2.28b ± 0.53 0,011 

Feed Convertion Ratio 9.09 6.75 4.70  

 

Konsumsi Bahan Kering (BK)(kg) sapi potong antar perlakuan tidak berbeda 

nyata (P>0,05). Konsumsi BK tidak berbeda antara perlakuan T0, T1 dan T2 

walaupun terdapat kecenderungan peningkatan konsumsi T1 dan T2 dibandingkan 

T0. Apabila dibandingkan persentase konsumsi BK per berat badan, tampak 

perbedaan yang nyata konsumsi (P<0,05), dimana % konsumsi BK  T0 lebih 

tinggi dibandingkan T1 dan T2. Hal tersebut menunjukkan walaupun ternak yang 

diberi suplementasi kunyit dan temulawak mengkonsumsi bahan pakan yang tidak 

berbeda dengan kontrol (T0) perekornya, tetapi lebih sedikit persatuan berat 

badannya. 

Konsumsi protein kasar (PK) dan lemak kasar (LK) per ekor ternak 

perlakuan T0, T1 dan T2 tidak berbeda nyata (P>0,05), sedangkan konsumsi serat 

kasar (SK) berbeda nyata antar perlakuan (P<0,05) dimana ternak perlakuan T0 

mengkonsumsi SK lebih rendah dibandingkan T1 dan T2. Perbedaan dalam 

konsumsi ini disebabkan karena perbedaan konsumsi rumput lapang, dimana 

ternak T1 dan T2 mengkonsumsi lebih banyak rumput lapang yang disediakan 



secara ad libitum dibandingkan T0. Diketahui kandungan serat kasar rumput 

lapang paling tinggi (37,25%) dibandingkan konsentrat (10,74%) dan ampas 

kacang hijau (17,30%). 

Konsumsi energi ternak perlakuan T0, T1 dan T2 berbeda nyata (P<0,05). 

Konsumsi energi per ekor ternak perlakuan T0 lebih rendah dibandingkan T1 dan 

cenderung lebih rendah dibandingkan T2. Hasil tersebut sejalan dengan rata-rata 

konsumsi BK per ekor ternak 

Konsumsi BK per kg berat badan metabolik (BBM) cenderung berbeda 

(P<0,08%) antara T0, T1 dan T2, dimana ternak perlakuan T0 lebih banyak 

mengkonsumsi BK pakan per berat badan metaboliknya dibandingkan perlakuan 

T1 dan relatif sama dengan T2. Hasil tersebut sejalan dengan persentase konsumsi 

BK per ekor ternak. 

Berat badan awal ternak pada perlakuan T0, T1 dan T2 tidak berbeda nyata 

(P>0,01), setelah dilakukan percobaan suplementasi pakan selama 30 hari, 

hasilnya menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) pada berat akhir ternak 

antar perlakuan. Ternak perlakuan T0 memiliki berat akhir yang lebih rendah 

dibandingkan ternak perlakuan T1 dan T2. Pertambahan berat badan sapi potong 

selama penelitian juga berbeda nyata antar perlakuan (P,0,05) Hal ini 

menunjukkan suplementasi kunyit dan temulawak dapat meningkatkan berat 

badan sapi potong. Bertambahnya kunyit dan temulawak dalam ransum juga 

semakin meningkatkan berat badan sapi potong.  

Rata-rata peningkatan bobot badan harian ternak (average daily gain) per 

perlakuan berbeda nyata (P<0,05). ADG yang berbeda menyebabkan bobot badan 

akhir yang berbeda. Sapi potong perlakuan T2 memiliki ADG paling tinggi 

sedangkan T0 paling rendah. Konsumsi bahan kering (BK) yang relatif sama dan 

pertambahan berat badan harian ternak T1 dan T2 yang lebih tinggi dibandingkan 

T0 menghasilkan konversi pakan yang lebih rendah pada perlakuan T1 dan T2 

dibandingkan T0. Dapat disimpulkan suplementasi kunyit dan temulawak dengan 

perbandingan yang sama hingga 100 gr/ekor/hari menghasilkan pertambahan 

berat badan lebih tinggi dengan konversi pakan yang lebih efisien dibandingkan 

perlakuan kontrol (T0) tanpa suplementasi. 



Temulawak berfungsi meningkatkan nafsu makan, hal ini karena 

temulawak dapat mempercepat kerja usus halus sehingga dapat mempercepat 

pengosongan lambung, dengan demikian akan timbul rasa lapar dan menambah 

nafsu makan (Wijayakusuma, 2003).  

Kunyit mengandung senyawa kimia yang terdiri dari dua kelompok yaitu 

kurkuminoid dan minyak atsiri. Kurkuminoid kunyit mengandung 3 komponen, 

yaitu kurkumin, demotoksi kurkumin dan bis-demetoksi kurkumin (Solichedi 

2001). Kurkuminoid pada kunyit berkhasiat sebagai antihepatotoksik 

enthelmintik, antiedemik, analgesic (Kiso dkk., 1983). Kunyit juga diketahui 

mengandung senyawa flavonoid, tanin dan saponin (Agustina et al., 2016).  

Pada penelitian in vitro Produksi VFA total dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perlakuan pemberian ekstrak daun pepaya, ekstrak kunyit 

serta kombinasi dari keduanya memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap nilai VFA total. Hal ini disebabkan karena kunyit mengandung tanin, 

saponin yang merupakan agen defaunasi ( 

 Menurut Makkar et al. (1988), saponin dapat membunuh protozoa karena 

sifatnya yang dapat berikatan dengan kolesterol yang merupakan komponen dari 

membran protozoa. Bila protozoa yang ada di dalam rumen ditekan jumlahnya, 

maka akan terjadi peningkatan bakteri rumen yang merupakan sumber protein 

untuk ternak ruminansia. Hal tersebut mengakibatkan asupan protein untuk ternak 

ruminansia meningkat sehingga kinerja ternak meningkat. 

penambahan saponin dalam suplemen sumber protein tidak mempengaruhi 

DMI tetapi menurunkan kecepatan aliran partikel pakan (P<0,01) sehingga 

meningkatkan kecernaan DM dan NDF di rumen (P<0,01).  

Penambahan ekstrak saponin menurunkan populasi protozoa dan 

meningkatkan aliran asam laktat dan protein mikrobia dari rumen ke usus kecil 

(P<0,05). Hal ini dikarenakan saponin memiliki kemampuan melisiskan protozoa 

dalam rumen (Wallace et al., 1994). Saponin  bereaksi terhadap sterol pada 

membran protozoa, khususnya kholesterol menyebabkan rusaknya membran sel 

sehingga isi sel keluar (Patra dan Saxena (2009). Meningkatnya parameter 



fermentasi rumen tersebut diduga mempengaruhi performa ternak melalui 

peningkatan suplai energi dan asam amino dari rumen ke usus kecil. 

Menurut Lila et al. (2005) pemberian saponin dapat meningkatkan produksi 

VFA baik secara in vivo ataupun secara in vitro, dengan cara saponin mengurangi 

populasi protozoa sehingga mikroba dalam rumen meningkat dan menyebabkan 

proses fermentasi rumen meningkat serta meningkatkan produksi VFA. 

Menurut Socheh et al (1995) yang disitasi Fiftiyanti (2005) pemberian 

temulawak sampai dosis 1 persen masih toleran bagi ternak domba dan kambing. 

Hal ini ditandai dengan kenaikan nafsu makan yang disertai dengan kenaikan 

berat daging dari kedua ternak tersebut. 

Jumlah Telur Cacing 

 
 

Telur cacing nematoda maupun trematoda dalam feses sebelum, saat dan 

setelah penelitian menunjukkan pola yang tidak beraturan. Jumlah telur cacing 

perlakuan T0 rendah di awal, naik dipertengahan dan rendah di akhir penelitian. 

Jumlah telur cacing perlakuan T1 rendah di awal dan pertengahan dan sedikit naik 

di akhir penelitian. Jumlah Telur cacing perlakuan T2 sedikit tinggi di awal, turun 

di pertengahan dan rendah di akhir penelitian. Secara umum populasi telur cacing 

selama penelitian pada ke tiga perlakuan sudah rendah. Sehingga perubahan yang 

terjadi belum dapat mencerminkan pengaruh suplementasi kunyit dan temulawak 
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terhadap jumlah telur cacing dalam feses ternak. Hal ini antara lain disebabkan 

pengaruh pemberian obat cacing sebelum penelitian, ataupun jangka waktu 

penelitian yang relatif singkat yang menyebabkan belum turunya efek 

anthelmintik dari obat cacing. Akan tetapi dapat dilihat bahwa pemberian 

suplementasi tanaman herbal tidak menyebabkan naiknya infeksi parasit.  

Kunyit mengandung senyawa kimia yang terdiri dari dua kelompok yaitu 

kurkuminoid dan minyak atsiri. Kurkuminoid kunyit mengandung 3 komponen, 

yaitu kurkumin, demotoksi kurkumin dan bis-demetoksi kurkumin (Solichedi 

2001). Kurkuminoid pada kunyit berkhasiat sebagai antihepatotoksik 

enthelmintik, antiedemik, analgesic (Kiso dkk., 1983). Kunyit juga diketahui 

mengandung senyawa falvonoid, tanin dan saponin (Agustina et al., 2016). 

Saponin dapat berpotensi sebagai anthelmintik karena bekerja dengan cara 

menghambat enzim asetilkolinesterase, sehingga cacing akan mengalami paralisis 

otot dan berunjung pada kematian cacing. Flavonoid yang bersentuhan dengan 

tubuh cacing akan cepat diserap dan menyebabkan denaturasi protein dalam 

jaringan cacing sehingga menyebabkan kematian cacing. Sedangkan mekanisme 

tanin membunuh cacing yaitu dengan cara masuk ke dalam saluran pencernaan 

dan secara langsung mempengaruhi proses pembentukan protein yang dibutuhkan 

untuk aktivitas cacing, zat aktif ini akan menggumpalkan protein pada dinding 

cacing Ascaridia galli sehingga menyebabkan gangguan metabolisme dan 

hemoestatis cacing (Ulya dkk., 2014). Menurut Chandra et al. (2008), aktivitas 

anthelmintik tanin ini disebabkan kemampuan tanin berikatan dengan protein dan 

derivatnya (enzim-enzim) yang menyebabkan terikatnya enzim-enzim yang 

dihasilkan oleh cacing untuk penyerapan nutrisi sehingga proses penyerapan 

terganggu dan menyebabkan defisiensi nutrisi. Selain mengganggu penyerapan, 

tanin juga mampu merusak mukosa usus yang dapat menyebabkan lepasnya kait-

kait Hymenolepis sp. pada mukosa usus. 

 Temulawak juga bermanfaat sebagai anthelmintik. Pemberian Infus 

temulawak, temu hitam dan kombinasi keduanya dalam urea molasses block dapat 

menurunkan jumlah telur per gram tinja pada domba yang diinfeksi cacing 

Haemonchus contortus (Bendryman dkk, 1996).   



KESIMPULAN 

Penambahan tepung kunyit dan temulawak sebanyak 50 dan 100 gr/ekor/hari 

pada sapi potong dapat meningkatkan efisiensi pemberian pakan dan 

meningkatkan bobot badan sapi potong walaupun belum dengan nyata 

mempengaruhi jumlah telur cacing dalam feses. 
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