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ABSTRAK 

 

Nezar, Muhammad R. 2014. Jenis Cacing pada Feses Sapi di TPA Jatibarang 

dan KTT Sidomulyo Desa Nongkosawit Semarang. Skripsi, Jurusan Biologi 

FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. drh. R. Susanti M.P dan Dr. Ning 

Setiati M. Si 

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis, tingkat infeksi cacing dan metode 

yang paling efektif untuk identifikasi cacing pada feses sapi dengan cara 

pemeliharaan yang berbeda di TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo Nongkosawit 

Semarang. Sampel feses sapi yang diambil sebanyak 64 sampel. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan April-Mei 2014. Metode identifikasi yang digunakan 

adalah metode natif, sedimentasi dan flotasi. Jenis telur cacing yang ditemukan 

pada feses sapi di TPA Jatibarang Semarang lebih tinggi dan lebih banyak 

sejumlah 9 spesies (A. lumbricoides, B. phlebotomum, H. contortus, O. radiatum, 

O. ostertagi, Fasciola sp, Moniezia sp dan S. bovis) daripada feses sapi dari KTT 

Sidomulyo Nongkosawit 7 spesies (B. phlebotomum, H. contortus, O. ostertagi, 

Moniezia sp, P. cervi, larva T. axei dan S. papillosus). Intensitas telur cacing yang 

ditemukan pada feses sapi di TPA Jatibarang lebih tinggi daripada feses dari KTT 

Sidomulyo Nongkosawit dengan intensitas tertinggi adalah Haemonchus 

contortus sebesar 1080 epg dan terendah Trichuris globulosa sebesar 150 epg. 

Sedangkan pada feses sapi di KTT Sidomulyo Nongkosawit intensitas tertinggi 

adalah Ostertagia ostertagi sebesar 1000 epg dan terendah Bunostomum 

phlebotomum sebesar 300 epg. Berdasarkan metode identifikasi, metode natif 

efektif untuk identifikasi nematoda, Moniezia sp. dan trematoda, sedangkan 

metode sedimentasi efektif untuk identifikasi trematoda dan Moniezia sp, 

sementara metode flotasi efektif untuk identifikasi telur dan larva nematoda. 

 

Kata kunci : Jenis, Cacing Parasit, Feses Sapi 

 

 

 

 



v 

 

v 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, 

taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi berjudul “Jenis Cacing pada Feses Sapi di TPA Jatibarang dan KTT 

Sidomulyo Desa Nongkosawit Semarang”. 

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari 

berbagai pihak baik waktu, tenaga, dan pikiran demi membantu penyusunan 

skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UNNES 

2. Dekan FMIPA Universitas Negeri Semarang yang telah memberi ijin untuk 

melaksanakan penelitian. 

3. Ketua Jurusan Biologi FMIPA UNNES yang telah memberikan kemudahan 

dan kelancaran dalam penyusunan skripsi 

4. Dr. drh. R. Susanti, M.P selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing, 

memberi arahan, masukan dan motivasi dengan sabar kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Dr. Ning Setiati, M. Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, masukan dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Prof. Dr. Ir. Priyantini Widiyaningrum, M. S.  selaku dosen wali dan penguji 

yang telah memberikan masukkan dan bimbingan dari awal kuliah hingga 

penyusunan skripsi ini selesai. 

7. Kelompok Tani Ternak Sidomulyo Nongkosawit yang telah mengizinkan dan 

membantu terlaksananya penelitian 

8. Staf UPTD dan peternak TPA Jatibarang yang telah membantu dan 

mengijinkan pelaksanaan penelitian  

9. Bapak/Ibu dosen dan karyawan FMIPA khususnya jurusan Biologi atas 

segala bantuan yang diberikan. 



vi 

 

vi 

 

10. Bapak Saut, Ibu Kiptiyah, Ibu Sulasmi dan Alm. Bapak Mansur yang selalu 

memberikan motivasi, semangat dan doa. 

11. Denny, Ety, Peppy, Ruru, Erna dan teman Bionix 2009 yang telah membantu 

selama penelitian dan memberikan semangat sampai skripsi ini terselesaikan. 

12. Haris dan Mas Taufiq yang telah mendorong dan memberikan dukungan serta 

semangat 

13. Bryan, Ibu Yani, Elly dan keluarga yang telah mendukung dan memberikan 

semangat 

14. Semua pihak yang telah membantu selama penelitian dan penyusunan skripsi 

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang terkait pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. 

 

Semarang,  Agustus  2014 

 

 

Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

vii 

 

DAFTAR ISI 

 

           

         Halaman 

HALAMAN JUDUL  .......................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..........................................................   ii 

ABSTRAK  ......................................................................................................    iii 

PENGESAHAN   .............................................................................................    iv 

KATA PENGANTAR  ....................................................................................   v 

DAFTAR ISI ....................................................................................................   vii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................   ix 

DAFTAR GAMBAR  ......................................................................................     x 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................    xi 

BAB I.  PENDAHULUAN  ........................................................................     1 

A. Latar Belakang  ........................................................................     1    

B. Rumusan Masalah ....................................................................     5 

C. Penegasan Istilah ......................................................................     6 

D. Tujuan Penulisan  .....................................................................     7 

E. Manfaat Penulisan ....................................................................     7 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA  ...............................................................     8 

A. Pola peternakan sapi (Bos sp) ...................................................    8 

B. Cacing yang menginfeksi ruminansia .......................................      11 

C. Siklus hidup cacing parasit pada ruminansia ............................ 17 

D. TPA Jatibarang Semarang ........................................................  18 

E. KTT Sidomulyo Nongkosawit Semarang  ................................  20 

BAB III.   METODE PENELITIAN  .............................................................  21 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian ....................................................  21 

B. Populasi dan Sampel .................................................................   21 

C. Variabel Penelitian...................................................... .............   21 

D. Alat dan Bahan .........................................................................  22 

E. Prosedur Penelitian  ..................................................................  23 



viii 

 

viii 

 

F. Data dan Metode Pengumpulan Data .......................................  25 

G. Analisis Data  ...........................................................................  26 

BAB IV.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ...........................   27 

A. Telur dan larva cacing pada feses sapi .....................................  27 

B. Identifikasi dan deskripsi telur dan larva cacing pada feses sapi di 

TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo  ......................................  36 

BAB V.  SIMPULAN DAN SARAN  .........................................................  47 

A. Simpulan  ..................................................................................  47 

B. Saran  ........................................................................................  47 

DAFTAR PUSTAKA  .....................................................................................  49 

LAMPIRAN .....................................................................................................  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ix 

 

DAFTAR TABEL 

 

             Halaman 

Tabel  1  Alat dan bahan penelitian .................................................................... 22 

Tabel 2 Data hasil pengamatan dan identifikasi  .............................................. 26 

Tabel  3 Buku acuan penelitian .......................................................................... 26 

Tabel  4  Tingkat infeksi cacing berdasarkan jumlah telur cacing (epg) ............ 26 

Tabel 5 Jenis dan jumlah rata-rata telur cacing (epg) per ekor ......................... 27 

Tabel 6 Hasil pengamatan kondisi sapi dan perawatannya .............................. 30 

Tabel 7 Klasifikasi jenis cacing ........................................................................ 37 

Tabel 8 Perbandingan jenis telur Moniezia sp. ................................................. 43 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

x 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

             Halaman 

Gambar 1 Kondisi kandang sapi di TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo ..... 9 

Gambar 2 Kondisi makan sapi ........................................................................ 11 

Gambar 3 Larva dan telur cacing trematoda ................................................... 14 

Gambar 4 Larva dan telur cacing nematoda ................................................... 15 

Gambar 5 Larva dan telur cacing cestoda ....................................................... 16 

Gambar 6  Siklus hidup cacing parasit ruminansia ......................................... 17 

Gambar 7  Kondisi penggembalaan sapi di TPA ............................................. 19 

Gambar  8 Peta Desa Nongkosawit ................................................................. 20 

Gambar  9 Kondisi genangan air di TPA  ........................................................ 32 

Gambar 10 Larva cacing S. papillosus  ............................................................ 45 

Gambar 11 Larva cacing T. axei ....................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

xi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

             Halaman 

1. Contoh perhitungan epg ...............................................................................  54 

2. Angket dan hasil wawancara ........................................................................  55 

3. Foto hasil pengamatan dan identifikasi ........................................................  56 

4. Gambar pembanding ....................................................................................  57 

5. Foto-foto dokumentasi penelitian ................................................................  61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sapi yang tersebar di Indonesia merupakan hasil domestikasi (penjinakan) 

dari sapi jenis primitif. Secara umum, sapi primitif dikelompokkan menjadi tiga 

golongan yaitu Bos indicus, Bos taurus dan Bos sondaicus. Sapi di Indonesia 

kebanyakan berasal dari persilangan antara Bos indicus dan Bos sondaicus atau 

sapi keturunan banteng. Indonesia memiliki potensi pengembangan ternak sapi 

yang cukup baik. Perlu dukungan berbagai aspek penunjang terutama bakalan, 

pakan yang cukup, lingkungan dan iklim yang baik. Ternak sapi memiliki banyak 

manfaat dimana seekor atau sekelompok ternak sapi bisa mencukupi kebutuhan 

protein hewani, penghasil susu, juga tenaga penarik gerobak dan kotorannya dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk (Sudarmono & Sugeng 2008). 

Sistem usaha peternakan sapi di Indonesia ada beberapa macam diantaranya 

untuk tujuan produksi sapi potong, pembibitan dan sapi perah. Pola pemeliharaan 

yang dipakai masih menggunakan pola pemeliharaan induk-anak untuk 

menghasilkan bakalan/pedet (calf cow operation). Konsep semacam ini sudah 

diterapkan hampir 90% peternak tradisional di Indonesia, tapi usaha ini kurang 

diminati oleh pengusaha karena nilai ekonomi yang rendah. Peternakan modern 

biasanya lebih mengedepankan konsep low external input sustainable agriculture 

(Djarijah 1996). Sapi potong lokal tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. 

Jenis–jenis sapi yang diternakkan memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik 

terhadap lingkungan secara turun-temurun oleh para peternak. Diantara jenis sapi 

lokal tersebut adalah sapi Bali, Peranakan Ongole (PO), Sumba Ongole (SO), 

Madura dan Aceh. Sapi peranakan Friesian Holstein (FH) banyak diternakkan 

sebagai sapi perah terutama di Pulau Jawa dan Sumatera (Setiadi et al. 2012). 

Populasi sapi paling banyak diternakkan di Indonesia adalah sapi Bali dengan 

jumlah populasi sebesar 4,8 juta ekor yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan, 

Bali, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat 

(BPSN 2011). 
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Pola pengelolaan peternakan sapi di Indonesia sudah mengarah pada sistem 

yang lebih modern. Pola yang banyak dipakai oleh peternak Indonesia adalah 

usaha penggemukan sapi. Terdapat beberapa jenis pola pemeliharaan sapi yaitu 

sistem ekstensif (digembalakan), intensif (dikandangkan) dan semiintensif 

(kombinasi). Pada pola penggembalaan (pasture fattening), sapi tidak 

mendapatkan pakan tambahan. Pola kandang (dry lot fattening) pemberian 

proporsi pakan hijauan lebih sedikit daripada konsentrat dengan dikandangkan 

tanpa digembalakan. Pola kombinasi antara keduanya, proporsi pakan hijauan 

diperoleh dari penggembalaan di padang tanpa harus dikandangkan dan diberikan 

juga pakan konsentrat. Pola kereman dilakukan dengan pemberian pakan hijauan 

dan konsentrat bergantung pada musim (Setiadi et al. 2012). 

Keuntungan pola penggembalaan adalah tidak perlu penambahan ransum, 

modal lebih rendah, tidak perlu perawatan khusus, kebutuhan tercukupi oleh alam. 

Kekurangannya adalah sapi mudah stress, mudah terjadi perkelahian antar sapi, 

pemberian pakan tidak terkontrol, terjadi perebutan pakan dan kontrol kesehatan 

tidak terjamin. Keunggulan pola kandang adalah sapi terhindar dari stress, 

mencegah perkelahian, pemberian pakan terkontrol, tidak berebut pakan, sanitasi 

dan kontrol kesehatan terjaga baik. Pola dikandangkan juga memiliki beberapa 

kekurangan seperti modal dan biaya operasional lebih tinggi, perawatan yang 

kompleks dan kebutuhan sapi harus selalu dipenuhi sesuai waktunya (Siregar 

2008). Saat ini penggembalaan sapi tidak hanya di lapangan rumput, tetapi juga di 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sapi yang digembalakan di TPA mendapatkan 

asupan makanan dari sampah organik yang terfermentasi, tetapi ada efek samping 

yang kurang baik bagi kesehatan sapi terutama serangan parasit yang banyak 

hidup di tempat lembab tersebut (Guntoro 2013). Salah satu TPA di Semarang 

yang dimanfaatkan sebagai tempat penggembalaan sapi adalah TPA Jatibarang 

dengan populasi sapi terbesar di Kota Semarang (Disnak 2012). 

Penggembalaan di TPA dapat menyebabkan sapi terjangkit penyakit parasit 

terutama cacing. Telur cacing bisa ditemukan pada tempat lembab yang dibawa 

oleh siput dan lalat. Lalat yang hinggap akan menyebarkan telur cacing yang 

terbawa, sedangkan siput akan membawa telur cacing dalam bentuk serkaria dan 

ditempelkan pada rerumputan yang lembab. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
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Jatibarang menghasilkan sampah dari warga di seluruh Semarang mencapai 

4.725m
2
/hari tiap tahunnya. Pihak TPA memanfaatkan sapi yang digembalakan 

untuk mendegradasi sampah organik, sedangkan pemulung mengumpulkan 

sampah anorganiknya. Kondisi kebersihan TPA kurang terjaga dengan banyaknya 

feses sapi di sepanjang jalan. Tahun 2006 telah dilakukan penelitian mengenai 

kualitas daging sapi potong dari TPA Jatibarang dan hasilnya positif mengandung 

logam berat Pb (Timbal) melampaui ambang batas keamanan (Dwiloka et al. 

2006). Untuk mengetahui tingkat prevalensi infeksi cacing parasit pada sapi 

dengan kondisi geografis yang sama maka dibutuhkan dua lokasi yang bisa 

dijadikan sebagai tolak ukur. Dua lokasi tersebut adalah Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) Sampah Jatibarang dan Kelompok Tani Ternak (KTT) Sidomulyo 

Desa Nongkosawit Semarang. 

Desa Nongkosawit mempunyai jumlah sapi cukup banyak yang dikelola 

dalam Kelompok Tani Ternak (KTT) Sidomulyo. Secara geografi dan ekologi 

Nongkosawit memiliki kemiripan dengan TPA Jatibarang. Tetapi pola 

pemeliharaan sapi yang diterapkan sangat berbeda. Sapi di Nongkosawit 

dipelihara secara intensif/dikandangkan (dry lot fattening), sedangkan sapi di TPA 

Jatibarang dipelihara secara semiintensif/digembalakan pada pagi hingga sore hari 

kemudian dikandangkan pada malam harinya. Sapi di Nongkosawit diberikan 

pakan secara intensif di kandang seperti rumput, silase, konsentrat, dedak, ransum 

dan kotorannya dimanfaatkan untuk dijual sebagai pupuk kandang basah dan 

kering (Parmin 17 September 2013, wawancara). Berbeda dengan sapi di TPA 

Jatibarang yang dibiarkan mencari makanan sendiri di antara tumpukan sampah 

sehingga makanan tidak terpilah dengan baik. Sapi-sapi mengkonsumsi apa saja 

yang ada di depan mereka seperti sampah rumah tangga dan sampah-sampah 

organik lainnya. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan kualitas sapi itu 

sendiri.  

Kasus pencemaran logam berat pernah terdeteksi pada daging sapi 

Jatibarang sehingga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melarang 

penggembalaan sapi dalam TPA. Tetapi sampai sekarang masih ditemukan sapi 

yang digembalakan di dalam TPA. Menurut keterangan petugas TPA, sapi-sapi 

tersebut adalah bentuk kompensasi bagi masyarakat yang dimanfaatkan sebagai 
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agen reduktor tumpukan sampah. Jika dilihat dari kondisi di lapangan, 

kemungkinan infeksi cacing parasit penyebab penyakit pada sapi di Jatibarang 

cukup besar. Bibit penyakit dalam tumpukan sampah di TPA bisa berasal dari 

serangga vektor seperti nyamuk dan lalat atau feses manusia maupun hewan yang 

mencemari. Sampah tercemar ini bisa menjadi sumber patogen bagi cacing dan 

menyebabkan taeniasis, ascariasis, fasciolosis dan penyakit lainnya (Wahyono 

2010).  

Sapi di Nongkosawit mendapatkan kontrol dan pengawasan yang lebih baik 

dari segi pakan, kesehatan dan kebersihan. Sedangkan pengawasan konsumsi 

pakan dan lingkungan gembalaan sapi di TPA Jatibarang masih kurang. 

Kelompok Tani Ternak (KTT) Sidomulyo Desa Nongkosawit memelihara sapi 

secara intensif berbeda dengan sapi di TPA Jatibarang yang dipelihara secara 

semiintensif, sehingga lebih rentan terinfeksi cacing parasit. 

Dalam kesehatan ternak upaya pencegahan infeksi penyakit akibat cacing 

harus dilakukan sebelum infeksi. Salah satu cara mengetahui adanya telur cacing 

dengan identifikasi telur cacing dalam feses. Hal ini dilakukan untuk deteksi dini 

adanya infeksi cacing parasit terutama parasit pencernaan dengan cara yang cepat, 

mudah dan efektif.  

Pencegahan dapat dilakukan dengan memutus siklus hidup telur cacing yang 

berkembang biak di dalam tubuh hewan ternak sebelum berkembang menjadi 

cacing secara berkala (Soedarto 2008). Pemeriksaan telur cacing berdasarkan hasil 

yang akan didapat secara umum dibedakan menjadi pemeriksaan kualitatif dan 

kuantitatif. Pemeriksaan kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa metode 

diantaranya adalah metode natif (direct slide), apung (Flotation methode), 

sedimentasi (Sedimentation methode), modifikasi metode Methiolat Iodine 

Formaldehyde (MIF), metode selotip (Cellotape methode), teknik sediaan tebal 

(Teknik Kato) dan metode konsentrasi. Metode yang umum dipakai untuk 

pemeriksaan telur cacing pada feses hewan ternak adalah metode natif, apung dan 

sedimentasi. Metode tersebut menggunakan alat dan bahan yang mudah 

digunakan serta langkah pemeriksaan yang cukup sederhana.  

Metode natif termasuk metode pemeriksaan yang cepat dan baik untuk 

infeksi berat. Metode apung digunakan untuk pemeriksaan feses yang 
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mengandung sedikit telur cacing berdasarkan berat jenis larutan dan berat jenis 

telur. Sedangkan metode sedimentasi baik untuk sampel feses yang harus 

disimpan dahulu karena tidak bisa diperiksa secara langsung. Secara umum 

masing-masing metode memiliki sensitifitas terhadap jenis telur cacing tertentu, 

sehingga perlu dilakukan berbagai metode pemeriksaan agar dapat diketahui 

indikasi ancaman penyakit sesuai jenis telur cacing yang ditemukan. Misalnya, 

ditemukan telur cacing Ascaris sp. pada sampel feses ruminansia adalah indikasi 

sapi terancam penyakit Ascariasis (Natadisastra & Agoes 2009). Beberapa jenis 

penyakit parasitik yang umum dijumpai pada ruminansia khususnya sapi adalah 

fasciolosis dan nematodosis yaitu cacing Haemonchus contortus, T. vitulorum, 

Oesophagostomum sp, Bunostomum sp dan Trichostrongylus sp (Mardihusodo 

1985 dalam Hestiningsih 2004). 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian jenis cacing pada feses sapi di TPA 

Jatibarang dan Kelompok Tani Ternak (KTT) Sidomulyo Desa Nongkosawit 

Semarang diharapkan dapat digunakan sebagai indikator kualitas kesehatan ternak 

di kedua lokasi tersebut. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Apa perbedaan jenis telur/larva cacing yang ditemukan pada feses sapi di 

TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo Desa Nongkosawit Semarang? 

2. Bagaimana perbedaan intensitas telur cacing pada sapi di TPA Jatibarang 

dan KTT Sidomulyo Desa Nongkosawit Semarang? 

3. Apa metode yang paling efektif untuk identifikasi telur cacing pada feses 

sapi di TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo Desa Nongkosawit Semarang? 

C. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari munculnya pengertian yang berbeda, perlu ditegaskan 

beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini. Beberapa istilah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis  

Suatu jenis adalah unit populasi terbesar dimana terjadi pertukaran 

genetik dan secara genetik terisolasi dari populasi lain yang sama sehingga 
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mempunyai identitas yang khas dan berbeda dari populasi lain. Anggota suatu 

jenis dipersatukan oleh ciri kesesuaian ciri reproduksi, morfologi, ekologi, 

fisiologi dan genetika (Campbell & Reece 2003). Jenis yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah suatu unit individu dalam populasi cacing dengan 

kesamaan ciri morfologi, struktur dan genetika yang ditemukan dalam feses 

sapi sehingga diketahui identitasnya melalui pengamatan morfologi dan 

struktur berdasarkan Handbook of Veterinary Procedures and Emergency 

Treatment, Atlas Helminthologi Kedoteran dan Atlas Parasitologi Kedokteran. 

2. Cacing endoparasit 

Cacing endoparasit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua 

cacing baik dalam bentuk telur, larva atau cacing dewasa yang ditemukan dan 

berhasil diidentifikasi pada sampel feses sapi setelah diamati di bawah 

mikroskop serta dihitung jumlahnya di Laboratorium Taksonomi Hewan 

Jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang. 

3. Feses sapi 

Feses sapi adalah produk akhir pembuangan sisa hasil pencernaan sapi berupa 

kotoran. Feses sapi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah feses segar 

yang baru saja dikeluarkan oleh sapi ketika defekasi di sekitar sapi dan jika 

tidak dimungkinkan feses dengan umur kurang dari satu jam juga bisa 

diambil. 

4. Metode pemeriksaan feses 

Pemeriksaan feses bertujuan untuk memeriksa telur cacing pada feses baik 

secara kualitatif dan kuantitatif. Cara kualitatif dapat dilakukan dengan 

berbagai cara yaitu metode pemeriksaan natif (direct slide), apung 

(Flotation), modifikasi Methiolat Iodine Formaldehyde (MIF), selotip 

(Cellotape Methode), konsentrasi, teknik sediaan tebal (Cellophane Covered 

Thick Smear Technict/Teknik Kato) dan metode sedimentasi  (Natadisastra & 

Agoes 2009). Metode pemeriksaan feses yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode natif, apung/flotasi dan endapan/sedimentasi.  

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah : 
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1. Mengetahui perbedaan jenis cacing parasit yang ditemukan pada feses sapi 

di TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo Desa Nongkosawit Semarang 

2. Mengetahui perbedaan intensitas cacing melalui jumlah telur cacing yang 

teridentifikasi pada feses sapi di TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo 

Desa Nongkosawit Semarang 

3. Mengetahui metode yang paling efektif untuk identifikasi adanya 

cacing/telur cacing pada feses sapi di TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo 

Desa Nongkosawit Semarang 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian tentang jenis cacing endoparasit diharapkan dapat digunakan 

sebagai pengembangan ilmu pengetahuan zoologi ruminansia dan parasitologi 

2. Sumber informasi kepada pemilik ternak tentang kualitas kesehatan ternaknya 

khususnya tingkat infeksi cacing, pencegahan dan penanggulannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pola peternakan sapi (Bos sp) 

Sapi (Bos sp) sudah dikenal sejak 8.000 tahun SM diperkirakan berasal dari 

Asia Tengah kemudian menyebar ke Eropa, Afrika dan seluruh Asia termasuk 

Indonesia. Sapi yang sekarang tersebar di Indonesia merupakan hasil domestikasi 

(penjinakan) dari sapi jenis primitif. Secara umum, sapi primitif dikelompokkan 

menjadi tiga golongan yaitu Bos indicus, Bos taurus dan Bos sondaicus. Sapi di 

Indonesia kebanyakan berasal dari persilangan antara B. indicus dan B. sondaicus 

atau sapi keturunan banteng (Sudarmono & Sugeng 2008). 

Sapi memiliki keunikan sistem pencernaan terutama lambungnya dapat 

mensintesis asam amino. Sapi memiliki satu lambung terbagi dalam empat bagian, 

yaitu rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Sistem pencernaannya dimulai 

dari rongga mulut, esophagus, keempat lambung, usus halus, usus besar dan anus. 

Karakteristik tersebut menjadikan sapi dapat dibedakan dari ternak lainnya 

(Darmono 1993). 

Diperkirakan terdapat 1,3 miliar ekor sapi tersebar di seluruh dunia. Sapi 

termasuk golongan ruminansia bersama kerbau, kambing dan domba. Sistem 

pemeliharaan sapi meliputi tiga pola yaitu sistem ekstensif (digembalakan), 

intensif (dikandangkan) dan semiintensif (kombinasi). Pola 

ekstensif/penggembalaan (pasture fattening) adalah sapi digembalakan di padang 

penggembalaan sepanjang hari tanpa diberikan pakan tambahan. Asupan makanan 

berupa bahan-bahan organik dari padang penggembalaan. Pola ini dilakukan 

kebanyakan peternak di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sapi diumbar 

di padang savana berbatas tembok karang setinggi dada manusia dewasa yang 

berfungsi membatasi wilayah kepemilikan dan mencegah sapi mengembara terlalu 

jauh. Di Lombok Nusa Tenggara Barat, sapi Suku Sasak digembalakan di area 

terbuka pinggir perkampungan diantara pepohonan. Pepohonan ini dihubungkan 

dengan kayu atau bambu sebagai pagar (Siregar 2008). 

Pola pemeliharaan intensif/dikandangkan (dry lot fattening) dilakukan 

dengan proporsi pemberian pakan selalu di dalam kandang. Pakan tidak hanya 
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berupa hijauan, tapi juga pakan konsentrat dengan perbandingan 1:4 

(hijauan:konsentrat). Perbandingan ini berdasarkan bobot bahan kering (BK), 

sehingga pakan hijauan lebih sedikit dari konsentrat. Pada sistem ini, pakan 

diberikan sesuai porsi dan waktu yang seharusnya. Keuntungannya adalah 

pemberian pakan terkontrol dengan efisien, tetapi kerugiannya sapi menjadi 

bergantung pada peternak (Darmono 1993). 

Pola kombinasi adalah gabungan antara sistem ekstensif dan intensif. 

Proporsi pakan hijauan diperoleh dari penggembalaan saat bahan organik 

berlimpah sehingga tidak harus dikandangkan. Sapi digembalakan siang hari dan 

malamnya dikandangkan sambil diberikan pakan konsentrat. Kerugian sistem ini 

adalah waktu yang dibutuhkan lama untuk meningkatkan bobot sapi. Tetapi pola 

ini lebih cepat jika dibandingkan dengan pola pasture fattening dan lebih lambat 

daripada dry lot fattening (Setiadi et al. 2012). Kondisi kandang sapi di TPA 

Jatibarang dan KTT Sidomulyo Nongkosawit Semarang seperti terlihat pada 

Gambar 1 

 

Gambar 1 Kondisi kandang sapi; A. TPA Jatibarang Semarang B. KTT 

Sidomulyo Desa Nongkosawit Semarang (Nezar/Dok. Nezar 2013) 

 

Untuk menjamin kualitas produk dan kesehatan ternak serta memudahkan 

peternak dalam merawat sapinya maka diperlukan kriteria lokasi kandang yang 

baik (Setiadi et al 2012). Berikut syarat lokasi kandang yang dianjurkan : 

1. Dekat dengan sumber air dan pakan 

2. Transportasi mudah 

3. Letak bangunan kandang lebih tinggi dari lingkungan di sekelilingnya 

untuk menghindari genangan air di kandang dan kotoran mudah 

dibersihkan 

A B 
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4. Menghindari bangunan kandang yang dekat dengan pemukiman padat 

penduduk dan jalan umum 

5. Mikroklimat sejuk, terutama untuk sapi perah 

6. Air limbah dari kandang dapat tersalur dengan baik ke pembuangan 

khusus 

7. Keamanan lingkungan terjamin. 

Sedangkan syarat umum kandang yang baik dan sesuai bagi perkembangan 

dan kualitas ternak sapi adalah : 

1. Sapi dapat bergerak nyaman di dalam kandang 

2. Menunjang produktifitasnya 

3. Sirkulasi udara lancar dan kandang mudah dibersihkan 

4. Melindungi sapi dari terik matahari, hujan dan kondisi lingkungan yang 

menggangggu kesehatan 

5. Mempermudah pekerja mengelola ternaknya, misalnya pemberian pakan 

atau sanitasi kandang 

6. Drainase dan saluran pembuangan kotoran yang layak. 

Pola penggembalaan banyak diadopsi peternak lokal Indonesia karena biaya 

dan perawatan yang murah. Kekurangannya adalah sapi mudah stress, mudah 

terjadi perkelahian antar sapi, tidak terkontrolnya pakan, perebutan pakan dan 

kurangnya kontrol kesehatan (Murtidjo 1990). Penggembalaan sapi sekarang tidak 

hanya di lapangan rumput, tetapi juga memanfaatkan sampah di TPA. Banyaknya 

sampah organik membuat tingginya minat peternak untuk menggembalakan 

ternaknya di TPA. Sapi-sapi ini dapat membantu mereduksi timbunan sampah 

yang ada di TPA. Sampah organik yang terfermentasi adalah makanan sapi-sapi 

tersebut. Dalam segi kebersihan, sampah di TPA akan berpengaruh kurang baik 

terhadap kesehatan sapi. Salah satunya adalah penyakit akibat infeksi cacing 

parasit yang banyak hidup di tempat lembab seperti TPA (Guntoro 2013).  

Penyakit parasitik seperti fasciolosis dan nematodosis diakibatkan oleh 

cacing Haemonchus contortus, Toxocara vitulorum, Oesophagostomum sp, 

Mecistocirus sp, Cooperia sp, Trichuris sp, F.hepatica, Neoascaris sp, Moniezia 

sp, Bunostomum sp. dan Trichostrongylus sp. (Setiadi et al. 2012). Kondisi makan 
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sapi di TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo Nongkosawit Semarang seperti 

terlihat pada Gambar 2. 

  

Gambar 2 Kondisi makan sapi; A. TPA Jatibarang Semarang B. KTT Sidomulyo 

Desa Nongkosawit Semarang (Nezar/Dok. Nezar 2013) 

 

B. Cacing yang menginfeksi ruminansia 

Endoparasit menurut Sandjaja (2007) adalah parasit yang hidup di dalam 

organ ataupun jaringan tubuh hospes (inang). Endoparasit menyerang organ dalam 

hospes dan memiliki kemampuan beradaptasi tinggi terhadap jaringan tubuh 

hospes sehingga bisa menyebabkan kerusakan fatal. Endoparasit bisa bersifat 

patogen saat hospes mengalami malnutrisi, sehingga mengakibatkan penurunan 

daya imunitas tubuh (Natadisastra & Agoes 2009). Salah satu contoh endoparasit 

yang menginfeksi tubuh hospes adalah cacing pada intestinum sapi (Sandjaja 

2007). 

Penelitian mengenai prevalensi telur cacing dalam feses sapi sudah banyak 

dilakukan. Beberapa diantaranya mengenai infestasi Neoascaris vitulorum pada 

141 ekor sapi di pesisir Kecamatan Lubuk Kilingan Kota Padang dengan 

prevalensi cukup tinggi sebesar 96% (Harminda 2011). Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Ma’ruf et.al tahun 2011 diketahui bahwa prevalensi helminthiasis 

Bunostomum sp, Haemonchus sp, Moniezia sp dan Oesophagostomum sp. pada 

saluran pencernaan sapi perah di Sidoarjo sebesar 29,2%.  

Prevalensi cacing Oesophagostomum sp, Mecistocirrus sp, Trichostrongylus 

sp, Cooperia sp, Trichuris sp dan Toxocara sp pada sapi Peranakan Ongole dan 

Brahman di Lamongan sebesar 43% (Khozin et al. 2012). Beberapa penyakit 

parasitik sapi perah akibat infeksi cacing Fasciola hepatica dan Ostertagia sp. 

dapat menurunkan konsumsi pakan, bobot dan produksi susu bahkan 

A B 
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menyebabkan kematian. Penelitian sejenis juga dilakukan mengenai identitas jenis 

telur parasit usus pada Ternak Sapi (Bos sp.) dan Kerbau (Bubalus sp.) di rumah 

potong hewan Palembang menunjukkan tingkat kepadatan telur cacing parasit 

<500 EPG (egg per gram) dan termasuk infeksi ringan (Nofyan et al 2010). Dari 

penelitian Estuningsih et al (2002) diketahui bahwa fasciolosis yang disebabkan 

oleh cacing hati Fasciola gigantica pada sapi potong di rumah potong hewan 

Jakarta masih sangat tinggi dengan presentase >50%.  

Penelitian di Zimbabwe menemukan bahwa genus yang paling umum 

ditemukan dari nematoda gastrointestinal sapi adalah Cooperia sp, Haemonchus 

sp dan Trichostrongylus sp. Strongyloides papillosus ditemukan hanya pada anak 

sapi, sedangkan Haemonchus sp secara signifikan lebih banyak menginfeksi 

selama musim hujan dibandingkan musim kemarau. Sebaliknya Trichostrongylus 

sp secara signifikan ditemukan dalam jumlah yang lebih banyak selama bulan-

bulan kering dibandingkan bulan-bulan basah. Cooperia sp. dan 

Oesophagostomum sp menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan saat 

musim basah ataupun kering (Pfukenyi et al. 2007). Temuan lain tentang 

prevalensi parasit gastrointestinal pada sapi, kambing dan domba juga ditemukan 

di Magadi bagian barat daya Kenya. Prevalensi nematoda pada sapi di wilayah 

Magadi cukup tinggi sebesar 69,2%, sedangkan prevalensi ookista koksidialnya 

tidak terlalu tinggi hanya 30% (Maichomo et al. 2004). 

Menurut Noble et al. (1989) Kelas Trematoda termasuk Filum 

Plathyhelminthes dengan ciri-ciri tubuh tidak bersegmen, umumnya hermaprodit, 

reproduksi ovipar (berbiak dalam larva), infeksi terutama pada stadium larva yang 

masuk lewat mulut sampai usus. Semua organ dikelilingi oleh sel-sel parenkim, 

badan tak berongga dan mempunyai mulut penghisap atau sucker. Cacing dari 

Kelas Trematoda yang menyerang ternak adalah Schistosoma sp, Fasciola 

hepatica (cacing hati), Fasciola gigantica yang berwarna merah muda kekuning-

kuningan sampai abu-abu kehijau-hijauan, cacing Paramphistomum sp. (cacing 

parang), genus Schistosoma (menyerang sistem peredaran darah). Parasit pada 

vertebrata secara umum, permukaan tubuhnya terdapat epidermis bersilia dan 

dilapisi oleh kutikula. 
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Schistosoma sp. dapat menyebabkan penyakit Schistosomiasis. Pada sapi  

dan ternak lain seperti kerbau, kambing , kuda dan babi biasanya diinfeksi oleh 

spesies Schistosoma japonicum. Spesifik untuk sapi biasanya diinfesi oleh cacing 

Schistosoma bovis. Ukuran dewasa jantan bisa mencapai (0,9-2,2)x0,05 mm, 

sedangkan ukuran betina lebih besar mencapai (1,2-2,6)x0,03 mm memiliki oral 

dan ventral sucker. Sistem digestinya meliputi mulut, esophagus pendek dan 

berlanjut kedua buah ceca yang berstu menjadi satu saluran pada bagian posterior 

tubuhnya. Cacing jantan pendek dan kekar, sedangkan betinanya lebih ramping 

dan panjang. Pada bagian ventral tubuh jantan terdapat gynecophoral canal 

(lipatan yang membentuk celah) dan memiliki 7 buah testis yang berderet dalam 

satu kolom. Betinanya memiliki ovarium memanjang terletak di tengah tubuh dan 

dapat bertelur hingga 1500 butir/hari. Telur Schistosoma sp  memiliki tonjolan di 

sebelah lateral, berwarna coklat dan berbentuk bulat berukuran 89 x 67µm 

(Sandjaja 2007). 

Fasciola sp.  termasuk Famili Fasciolidae atau cacing pipih. Ukurannya bisa 

mencapai 100 mm. Tubuhnya seperti tertutupi oleh sisik-sisik yang kecil. 

Terdapat dua penghisap yang saling berdekatan, ujung anterior sering dikeluarkan 

dan berbentuk seperti sebuah kerucut. Lubang genitalnya terletak diantara sucker 

anterior sampai ventral. Fasciola hepatica berukuran 20-30 x 1-13 mm dan 

biasanya ditemukan dan menginfeksi hati, kantong empedu dan saluran yang 

berhubungan dengan hati. Ukuran telurnya mencapai 140 x 75 µm. Hospesnya 

adalah siput dan berpenetrasi dalam tubuh siput dalam bentuk miracidia untuk 

berkembang menjadi sporosit. Fasciola gigantica memiliki ukuran yang lebih 

panjang daripada Fasciola hepatica sekitar 25-75 x 3-12 mm, sedangkan siklus 

hidupnya sama seperti F. hepatica (Noble et al  1989). Menurut Jennings (1962) 

dalam Suwandi (2001) seekor cacing hati dewasa mampu bertelur 20.000 butir 

dan menghisap darah 0.5 ml/hari. Kerugian yang diakibatkan oleh penyakit cacing 

hati ini selain banyaknya kematian ternak juga terjadinya penurunan mutu dan 

efisiensi daging, penurunan produksi susu sapi perah dan yang terpenting adalah 

kerusakan hati bila terdapat satu atau lebih cacing hati.  

Paramphistomum sp. memiliki satu sucker atau acetabulum yang terletak di 

ujung posterior dan bukan ujung anteriornya. Tubuhnya ditutupi oleh papilla dan 
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membulat seperti labu atau buah pir dengan lubang di atasnya. Cacing ini dapat 

menyebabkan Paramphistomiasis  dan hidup di rumen usus sapi. Hospes 

definitifnya adalah siput. Bentuk infeksi cacing yang belum dewasa dalam usus 

halus dapat menyebabkan edema, hemoragi, inflamasi dan kerusakan vili usus 

(Sandjaja 2007). Gambar beberapa spesies cacing dan telur Kelas Trematoda 

seperti terlihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3 Larva dan telur cacing Kelas Trematoda; A. Schistosoma sp jantan dan 

betina B. Paramphistomum sp C. Fasciola sp (Hendro 2012)  

D. Telur Schistosoma sp E. Telur Paramphistomum sp F. Telur Fasciola sp  

(Novese et al.  2013) 

 

Kelas Nematoda termasuk dalam Filum Nemathelminthes dengan ciri-ciri 

tubuh tidak bersegmen, berbentuk silindris, mempunyai rongga tubuh mulai dari 

mulut sampai anus, umumnya terpisah dan reproduksi ovipar. Infeksi terutama 

disebabkan termakannya telur/larva dalam kista (Jeffrey & Leach 1983). Beberapa 

contoh cacing Kelas Nematoda yang menginfeksi ruminansia adalah Ascaris 

lumbricoides (cacing gelang), Oesophagustomum sp (cacing bungkul), 

Bunostomum sp (cacing kait), Haemonchus sp (cacing lambung), Ostertagia sp. 

dan Trichostrongylus sp  (cacing rambut). 

Ascaris lumbricoides dewasa betina berukuran 20-50 cm dengan diameter 

±3-6 mm, jantan berukuran 15-30 cm x 2,4 mm. Ekor cacing jantan melingkari 

bagian bawah dan mempunyai dua papila ventrolateral yang membujur dan 

memanjang di sebelah anterior hingga bagian ekor di luar pembukaan kloaka. 

Bunostomum sp  menghisap darah saat fase larva ke empat (L4) dan dewasa. Saat 

A B C 

F E D 
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larva ukuran tubuhnya sudah cukup besar dan bersifat hematofagus (menghisap 

darah) sehingga bisa menyebabkan kehilangan darah yang serius sebelum telur 

keluar bersama feses. Telurnya berbentuk ovoid, berdinding tipis dan berukuran 

sekitar 56- 60 µm x 34-40 µm. Saat ditemukan dalam bentuk telur pada 

identifikasi feses biasanya sudah siap memasuki tahap awal segmentasi. 

Haemonchus contortus panjangnya bisa mencapai sekitar 10-20 mm untuk jantan 

dan betina mencapai 18-30 mm. cacing ini dapat menghisap darah hingga volume 

0,05 ml/hari pada fase larva ke empat (L4). Ostertagia sp  menginfeksi abomasum 

dan ruminansia muda. Infeksi berat dapat mengganggu sistem pencernaan 

(ostergiasis) dan menyebabkan diare, edema, anoreksia serta penurunan berat 

badan. Trichostrongylus colubriformis adalah jenis parasit pada ruminansia. 

Telurnya berdinding tipis dan berujung tumpul (Noble et al  1989). Gambar 

beberapa spesies cacing dan telur cacing Kelas Nematoda dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Beberapa larva cacing Kelas Nematoda (A) Ascaris sp (B) 

Trichostrongylus sp (C) Ostertagia sp dan telur cacing (D) Ascaris sp (E) 

Haemonchus sp (F) Trichostrongylus sp (Hendro 2012) 

 

Cacing Cestoda mempunyai ciri-ciri tubuh bersegmen, mempunyai scolex 

(kepala), colum (leher), proglotida (telur berembrio), hermaprodit, reproduksi 

ovipar, kadang-kadang berbiak dalam bentuk larva dan infeksi umumnya oleh 

larva dalam kista. Menurut Arifin dan Soedharmono (1982), cacing cestoda yang 

hidup dalam usus kecil sapi dan kerbau yaitu Moniezia sp. dan Taenia sp. Taenia 

saginata adalah Cestoda yang menginfeksi ruminansia. Cacing ini disebut juga 

cacing tanpa senjata karena scolexnya tidak mempunyai kait. Ukurannya lebih 

panjang daripada Taenia solium, biasanya sekitar 5-10 m dan hidup di usus halus. 

A B C 

D E F 
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Untuk perkembangan yang ekstrim bisa mencapai panjang 25 m hampir tiga kali 

panjang usus manusia.  

Telur cacing Taenia saginata bisa dibawa oleh lalat baik secara internal 

ataupun eksternal menenmpel di tubuh lalat. Lalat rumah seperti Musca domestica 

hanya menelan telur yang kecil. Organisme lain seperti kumbang dan cacing tanah 

juga kemungkinan bisa membawa telur cacing ini (Sandjaja 2007). Gambar telur 

dan cacing Moniezia sp dan Taenia sp dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5 Telur dan larva cacing Kelas Cestoda A. Telur Moniezia sp B. Taenia 

sp. dan spesies cacing C. Moniezia sp D. Taenia sp 

 

C. Siklus hidup cacing parasit pada ruminansia 

Cacing jantan dan betina dewasa dari berbagai genus menempati bagian 

yang berbeda pada saluran gastrointestinal. Setelah kawin, cacing betina bertelur 

dan akan keluar bersama feses ke lingkungan. Dalam kasus cacing hati, telur 

menetas di dalam usus dan larva tahap pertama (L1) dilepaskan ke feses. 

Penetasan telur, perkembangan dan kelangsungan hidup larva infektif sangat 

tergantung pada suhu dan kelembaban. Proses yang cepat akan terjadi jika 

lingkungan hangat dan melambat selama lingkungan dalam keadaan dingin.  

A 

C 

B 

D 
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Suhu tinggi dan kekeringan di musim panas dapat secara efektif membunuh 

telur dan larva di lingkungan, ini sering mengakibatkan berkurangnya transmisi 

parasit selama periode ini. Selain itu, pergantian musim antara panas dan basah 

akan lebih buruk terhadap nematoda yang hidup bebas di lingkungan daripada saat 

musim dingin.  

Kehidupan dasar siklus cacing parasit dari waktu penyimpanan telur dalam 

feses di lingkungan sampai larva infektif siap untuk menginfeksi tubuh sapi 

ditunjukkan pada Gambar 6.  

 

Gambar 6 Siklus hidup cacing parasit pada ruminansia  

(Wiliams & Loyacano 2001) 

 

Larva nematoda paling infektif di lingkungan adalah melalui ingesti 

(penelanan) bersama rumput yang dimakan oleh sapi. Dalam kasus cacing 

tambang Bunostomum sp.  dan cacing usus Stronglyoides sp. infeksi terjadi ketika 

larva infektif menembus kulit sapi. Hal ini terjadi pada bagian teracak kaki ketika 

sapi berdiri di atas tanah, juga melalui faecal contaminated area atau daerah 

terkntaminasi feses yang akan tertempel di permukaan tubuh hewan ketika 

berbaring. Larva dua (L2) terakhir cacing bergerak melalui darah menuju ke 

jantung dan paru-paru,  kemudian ke saluran usus di mana mereka menjadi cacing 

dewasa. Dalam kasus cacing hati, telur menetas dalam saluran pencernaan ternak 

dan larva tahap pertama akan dilepaskan bersama feses.  

Perkembangan larva nematoda gastrointestinal ke fase tiga atau larva 

infektif dapat terjadi secara cepat selama 7-14 hari di lingkungan selama kondisi 

yang optimal (suhu yang hangat) tapi dimungkinkan tertunda untuk beberapa 

minggu akibat suhu yang lebih dingin.  
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Ketika larva sudah mencapai fase larva infektif, mereka dapat bertahan 

hidup selama berbulan-bulan hingga pergantian musim. Fakta ini jelas 

menunjukkan bagaimana besarnya akumulasi kontaminasi pada rumput di 

lingkungan. Pertahanan ini akan semakin singkat saat musim panas. Setelah 

menginfeksi sapi, kebanyakan nematoda parasit berkembang menjadi dewasa 

selama 2-4 minggu. Kerusakan besar yang ditimbulkan di abomasum dan saluran 

usus terjadi selama periode perkembangan larva ke tahap dewasa. Sehingga, total 

siklus hidup dari telur menuju telur kembali membutuhkan waktu sekitar 6-

8minggu (2-3 minggu di lingkungan dan 2-5 minggu di dalam tubuh sapi). Selama 

bertahun-tahun siklus tersebut bisa berulang selama musim penggembalaan yang 

konstan (Wiliams & Loyacano 2001).  

D. TPA Jatibarang Semarang 

TPA Jatibarang dioperasikan sejak bulan Maret 1992, terletak di Kelurahan 

Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang di tepi sungai Kreo. TPA 

Jatibarang berbatasan langsung dengan kelurahan Bambankerep Kecamatan 

Ngaliyan Semarang. Topografi TPA Jatibarang adalah daerah berbukit, 

bergelombang dan memiliki kemiringan lereng yang cukup curam (lebih dari 

24%) dengan elevasi antara 63-200 mdpl (Sobirin et al. 2008). 

Topografi terendah merupakan bagian tepi sungai Kreo yang mengalir dari 

selatan menuju utara. Jarak dari pusat Kota Semarang ke TPA ini sekitar 11,5 km. 

Daya tampungnya sekitar 4,15 juta/m
3
 dengan kedalaman sampah mencapai 40m 

(Sobirin et al. 2008). Menurut data pemerintah Kota Semarang, luas TPA sekitar 

46,18 hektar dikelompokkan menjadi beberapa zona yang secara garis besar ±60% 

(27,71 ha) untuk lahan penimbunan sampah dan ±40% (18,47 ha) untuk 

infrastruktur kantor, pengolahan air lindi dan sabuk hijau (BPS 2012b ). 

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk hampir 1,4 juta jiwa 

menghasilkan sampah mencapai 4.725 m
3
/hari, yang terangkut sekitar 4.150 m

3 

dan yang belum terlayani sekitar 565m
3
/hari. Sampah yang dibuang ke TPA 

Jatibarang tiap harinya mencapai 2.500m
3
 atau sekitar 600ton. Tahun 2000, 

timbunan sampah mencapai 5,75 juta m
3
 melebihi daya tampung TPA yang hanya 

4,15 juta m
3
 sampah (Sobirin et al. 2008).  
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Adanya sapi yang digembalakan di TPA memberikan nilai positif untuk 

mereduksi timbunan sampah di TPA tersebut. Sapi di TPA memakan sampah 

organik yang tertimbun bersama sampah lainnya. Sampah di TPA mengalami 

fermentasi oleh bakteri menjadi silase yang cocok bagi perkembangan bobot 

badan sapi. Sapi di TPA Jatibarang terlihat gemuk dan sehat, tetapi konsumsi 

pakan mereka sangat tidak sehat. Sapi tersebut ada yang dibiarkan bebas dan ada 

yang kembali ke kandang (Wardhayani 2006). Kondisi penggembalaan sapi yang 

ada di TPA Jatibarang seperti terlihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7 Kondisi penggembalaan sapi di TPA Jatibarang  

(Nezar/Dok. Nezar 2013) 

 

E. Kelompok Tani Ternak (KTT) sapi Desa Nongkosawit Semarang 

Desa Nongkosawit ditetapkan menjadi desa vokasi dan desa wisata oleh 

Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2009. Desa ini sudah melakukan banyak 

penataan diantaranya dalam bidang peternakan yaitu sistem kelompok wirausaha 

ternak yang diberi nama Kelompok Tani Ternak (KTT) Sidomulyo. Ternak sapi di 

Desa Nongkosawit Semarang menurut data pemerintah Kota Semarang tahun 

2010 sebanyak 126 ekor terdiri dari 86 ekor sapi perah dan 40 ekor sapi potong 

(BPS 2012a). Peta wilayah Desa Nongkosawit seperti terlihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8 Peta Desa Nongkosawit (Sugiyanto 2011) 

 

Pola pemeliharaan sapi yang digunakan Kelompok Usaha Ternak 

Nongkosawit adalah pola intensif/dikandangkan (dry lot fattening). Sapi berada 

dikandang dan diberi ransum sesuai kebutuhan dan waktunya. Setiap kandang 

dimiliki oleh seorang warga dan berdekatan dengan kandang lain di satu lokasi 

(berkelompok). Seluruh kandang dikelola dalam satu organisasi yaitu Kelompok 

Tani Ternak (KTT) Sidomulyo Desa Nongkosawit Semarang dengan sistem mirip 

dengan koperasi (Parmin 17 September 2013, wawancara). 



21 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan sampel feses sapi dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) Jatibarang dan Kelompok Tani Ternak (KTT) Sidomulyo Desa 

Nongkosawit Semarang. Pengamatan sampel feses sapi dilaksanakan di 

Laboratorium Taksonomi Hewan Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri 

Semarang. Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan April-Mei 2014. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh feses sapi di TPA Jatibarang  

sejumlah ±1700 ekor dan Kelompok Tani Ternak Sidomulyo Desa Nongkosawit 

Semarang diperkirakan sejumlah ±100 ekor. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah feses sapi di TPA Jatibarang dan KTT 

Sidomulyo Desa Nongkosawit yang diambil masing-masing sebanyak 4 ekor sapi 

per hari secara acak (2 sampel sapi dewasa usia >2 tahun dan 2 sampel sapi 

anakan usia <2 tahun). Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 8x setiap 2 hari 

sekali selama 15 hari, sehingga sampel keseluruhan adalah 64 sampel. Sampel 

feses diambil satu kali dalam sehari pada pagi hari (perkiraan kebiasaan defekasi 

sapi). Daerah penelitian berupa perbukitan dengan ketinggian 63-700 mdpl 

dengan suhu antara 25-35
o
C. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel utama 

Variabel utama penelitian ini adalah jenis dan jumlah cacing/telur cacing yang 

ditemukan pada sampel feses sapi 

2. Variabel pendukung 

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan cacing/telur cacing 

meliputi suhu, kelembaban, pakan sapi, cacing jantan dan serat kasar feses 

sapi. 
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D. Alat dan Bahan Penelitian 

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian identifikasi telur cacing 

pada ternak sapi terlihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Alat dan bahan penelitian 

No Alat dan bahan  Kegunaan 

1. 

2. 

Sendok plastik 

Kantong plastik 

Mengambil sampel feses. 

Menyimpan sampel feses sementara. 

3. Alat tulis Mencatat keterangan label dan informasi yang 

dibutuhkan. 

4. Label Menandai sampel berdasarkan lokasi, umur dan 

waktunya. 

5. Mortar dan 

penumbuk 

Untuk menumbuk dan menghaluskan  feses. 

6. Kaca preparat dan 

kaca penutup 

Meletakkan sampel yang sudah menjadi preparat yang 

siap diamati . 

7 Mikroskop Mengamati telur cacing pada preparat (feses sapi). 

8. Kamera digital Memotret telur cacing yang ditemukan dalam 

pengamatan dengan mikroskop. 

9. Buku petunjuk 

identifikasi 

Panduan langkah-langkah  identifikasi telur cacing pada 

sampel feses sapi. 

10. Gambar acuan Mencocokkan telur cacing yang ditemukan dengan 

gambar. 

11. Feses sapi Sampel yang diamati keberadaan telur cacingnya. 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

20. 

 

21. 

Air @sampel ±25 ml 

 

Hand Counter 

 

Boks (Kotak plastik) 

 

 

Es batu 

 

Saringan 

 

Tabung Reaksi 8 

buah 

Bilik hitung Mc 

Master 

Larutan garam  jenuh 

(Infus NaCl) 

Sentrifuge 

Melarutkan feses agar lebih mudah diletakkan pada kaca 

preparat untuk diamati  

Menghitung jumlah cacing/telur yang ditemukan tiap 

butir per gram feses. 

Menempatkan sampel yang sudah diambil dan 

dimasukkan kantong plastik dengan suhu rendah agar 

telur tidak menetas. 

Untuk menjaga suhu lingkungan sampel tetap rendah 

sehingga sampel feses tetap lembab. 

Untuk menyaring serat kasar yang ada pada feses 

sehingga mempermudah identifikasi. 

Untuk tempat menghomogenkan larutan. 

 

Untuk menghitung telur cacing 

 

Untuk memisahkan telur cacing yang dapat mengapung 

dan mengendap 

Untuk memisahkan antara supernatan dan debris 

(endapan) yang akan diamati. 
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E. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan penelitian dan titik pengambilan sampel 

a. Menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan terutama boks 

(Tupperware), kantong plastik, label yang sudah ditulis keterangan (nama 

sampel, tanggal pengambilan dan lokasi),es batu dan sendok plastik 

b. Menentukan lokasi pengambilan sampel secara acak berdasarkan 

kerumunan sapi di TPA Jatibarang dan beberapa kandang di KTT 

Sidomulyo Nongkosawit Semarang 

c. Setelah ditentukan titik pengambilan sampel, selanjutnya sapi ditentukan 

berdasarkan ciri-ciri fisik, perilaku dan lingkungannya seperti badan terlihat 

kurus, feses lebih lembek/cair, perut membesar, sapi makan di tempat kotor, 

makan yang tidak selayaknya dan sapi terlihat lesu 

d. Sapi di TPA Jatibarang diambil sebanyak 4 sampel (2 dewasa dan 2 anakan) 

masing-masing dari kerumunan sapi secara acak  

e. Sapi di KTT Sidomulyo Nongkosawit diambil masing-masing 2 sampel 

feses (2 sapi dewasa dan 2 sapi anakan). 

2. Pengambilan sampel feses 

a. Feses sapi diambil masing-masing ±3 sendok plastik di kandang KTT 

Nongkosawit dan TPA baik di kandang atau tempat sapi digembalakan, 

segera setelah sapi defekasi (maksimal 3 jam setelah defekasi) 

b. Sampel dimasukkan ke dalam kantong plastik, masing-masing sudah diberi 

label dan disimpan dalam boks berisi es batu untuk menjaga agar telur 

cacing tidak menetas 

c. Sampel dikumpulkan berdasarkan kelompok lokasi pengambilan dan umur 

sapi 

d. Sampel dimasukkan dalam frezer hingga dilakukan identifikasi telur dan 

larva/cacing dewasa 

3. Identifikasi cacing dalam bentuk larva atau dewasa 

a. Mengambil feses ± 2-3 gram dalam petridisk, kemudian dilarutkan dengan 

5ml air dan diratakan dengan pengaduk 
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b. Petridisk diletakkan di bawah mikroskop binokuler untuk diamati dan larva 

atau cacing yang ditemukan dicocokkan dengan gambar pembanding 

c. Hasil identifikasi dimasukkan dalam tabel hasil pengamatan 

4. Identifikasi sampel feses metode natif (Bistner et al. 2000) 

a. Alat dan bahan serta buku panduan identifikasi dipersiapkan. 

b. Sampel feses beku yang masih terbungkus dikeluarkan dari lemari 

pendingin dan dicairkan (thawing) agar tidak terkemudian keras saat digerus 

dengan diletakkan dalam ember berisi air. 

c. Kedua telapak tangan disterilisasi dengan menyemprotkan alkohol 70% 

secara merata. 

d. Setelah sampel melunak, satu per satu sampel feses ditimbang ±3 gram dan 

diadukk dalam mortar hingga feses tidak menggumpal sambil ditambahkan 

air ±25 ml hingga larut. 

e. Larutan dipipet dan diteteskan ke permukaan kaca benda 1-2 tetes, 

kemudian ditutup dengan kaca penutup. 

f. Preparat diperiksa di bawah mikroskop yang sudah terpasang mikrometer 

okuler terkalibrasi dengan perbesaran 100x dan dipotret untuk dicocokkan 

dengan gambar acuan. 

g. Telur cacing diamati berdasarkan bentuk dan ukurannya sesuai gambar 

pembanding 

h. Jenis yang teridentifikasi ditulis dalam tabel hasil pengamatan 

i. Setelah selesai preparat dibersihkan dengan air mengalir untuk 

mengidentifikasi sampel berikutnya. 

5. Identifikasi sampel metode flotasi (Brown 1979) 

a. Sampel feses ditimbang sebanyak 3 gram dan dimasukkan dalam tabung. 

b. Tabung diisi larutan garam jenuh (Brine) sebanyak 5 ml dan dihomogenkan. 

c. Larutan garam jenuh ditambahkan lagi hingga cembung dan didiamkan 

selama 30 menit. 

d. Selanjutnya mulut tabung di tutup dengan kaca penutup. 

e. Kaca penutup diangkat dan diletakkan di atas gelas objek. 

f. Preparat diamati di bawah mikroskop dan hasilnya diisikan ke dalam tabel.  
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6. Identifikasi sampel metode sedimentasi (Brown 1979) 

a. Sampel feses sebanyak 3 gram dimasukkan dalam tabung reaksi. 

b. Tabung reaksi diisi akuades sebanyak 30 ml dan diaduk hingga homogen. 

c. Filtrat disaring sebanyak dua kali dengan kain kasa dan kapas dimasukkan 

ke dalam tabung sentrifuge. 

d. Filtrat disentrifuge selama 3 menit dengan kecepatan 3000 rpm. 

e. Supernatan yang terbentuk dibuang dengan hati-hati dengan menyisakan 

endapan. 

f. Endapan diteteskan pada objek gelas dan ditetesi metilen blue kemudian 

ditutup dengan kaca penutup. 

g. Endapan diamati di bawah mikroskop. 

h. Hasil yang teramati diisikan dalam tabel pengamatan. 

7. Penentuan jumlah telur cacing per gram (epg) feses sapi 

a. Feses sapi ditimbang 3 gram dan dimasukkan dalam mortar 

b. Feses ditambahkan larutan garam jenuh secukupnya dan diadukk hingga 

homogen 

c. Larutan disaring dengan kain kasa dan ditampung pada tabung reaksi 100ml 

d. Larutan garam jenuh ditambahkan ke dalam tabung reaksi hingga volume 

60ml dan dikocok hingga homogen 

e. Larutan dipipetkan ke dalam kamar hitung Mc Master dan didiamkan 

selama 5-10 menit 

f. Preparat diperiksa dan dihitung jumlah telur cacingnya di setiap kamar 

hitung di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x. EPG dihitung dengan 

rumus: 

Keterangan : n    : jumlah telur cacing yang terhitung dalam kamar hitung  

 EPG : Egg per gram (telur cacig per gram) feses 

 

F. Data & Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi atau survei lapang secara langsung untuk menentukan jumlah 

sampel dan pengambilan data dari sampel feses sapi seperti pada Tabel 2. 

 

EPG = 2n x 50 
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Tabel 2 Data hasil pengamatan dan identifikasi 

No Jenis TPA Jatibarang KTT Sidomulyo 

Natif Sedimentasi Flotasi Natif Sedimentasi Flotasi 

1        

2        

3        

 

2. Untuk mengumpulkan data sekunder atau data pendukung dilakukan 

wawancara. Wawancara dilakukan dengan pemilik sapi dan petugas di TPA 

Jatibarang dan KTT Sidomulyo Desa Nongkosawit Semarang tentang kondisi 

sapi, perlakuan dan kandangnya. 

3. Studi literatur untuk mengidentifikasi spesies telur/larva cacing yang 

ditemukan dengan acuan seperti terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Buku acuan penelitian 

Acuan  Pengarang 

Handbook of Veterinary Procedures and 

Emergency Treatment 

 Bistner et al. (2000) 

Atlas Parasitologi Kedokteran 

Atlas Helmintologi Kedokteran 

Parasitology The Biology of Animal 

Parasites 

 Pusarawati et al. (2014) 

Purnomo et al. (2009) 

Noble et al. (1989) 

 

4. Untuk menghitung prevalensi dan mengetahui tingkat infeksinya, maka infeksi 

dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan (Tabel 4). 

Tabel 4 Tingkat infeksi berdasarkan jumlah telur (Thienpont et al. 1995) 

Jumlah Telur 

(butir per gram 

feses) 

Tingkat Infeksi 

1-499 Ringan 

500-5000 Sedang 

>5000 Berat 

 

5. Kegiatan selama penelitian dan telur cacing/cacing yang dapat diamati pada 

sampel feses sapi didokumentasi untuk memudahkan proses penelitian. 

G. Analisis Data 

Data jenis dan jumlah telur/larva cacing parasit dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Telur dan larva cacing pada feses sapi 

Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi pada 64 sampel feses sapi di 

TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo Nongkosawit ditemukan 12 jenis telur 

cacing dan 2 jenis larva cacing (Tabel 5). 

 

Tabel 5 Jenis dan jumlah rata-rata telur cacing (epg) pada feses per ekor sapi di 

TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo Nongkosawit Semarang 

No Jenis 
TPA Jatibarang (epg) KTT Sidomulyo (epg) 

Natif Sedimentasi Flotasi Natif Sedimentasi Flotasi 

1 A. lumbricoides  300 (D) - 225 (D) - - - 

  300 (A) - 500 (A)  - - - 

2 B. phlebotomum 500 (D) 

250 (A) 

640 (D) 

350 (A) 

- 500 (D) 

300 (A) 

350 (D) 

600 (A) 

- 

3 H. contortus 657 (D) 

1080(A) 

- - 733 (D) 

450 (A) 

- - 

4 O. radiatum 650 (D) 

400 (A) 

- 633 (D) 

500 (A) 

- - - 

5 C. cotylophorum - 675 (D) 

675 (A) 

- - - - 

6 T. globulosa - - 250 (D) 

150 (A) 

- - - 

7 O. ostertagi 350 (D) 

300 (A) 

- 450 (D) 500 (A) - 1000 

(A) 

8 F. gigantica 200 (D) 

 

300 (D) 

200 (A) 

- - - - 

9 F. hepatica 600 (D) 

500 (A) 

300 (D) 

300 (A) 

- - - - 

10 Moniezia sp. 200 (A) - 425 (A) - - - 

11 P.  cervi - 767 (A) - - 500 (A) - 

12 S.bovis 210 (D) 

800 (A) 

650 (D) 

350 (A) 

- - - - 

13 Larva S.papillosus - - - - - 4 (D)* 

3 (A)* 

14 Larva T. axei - - - - - 2 (D)* 

4 (A)* 

Keterangan : (D) Feses sapi dewasa, (A) Feses sapi anakan, (*) satuan dalam ekor 

 

Intensitas penemuan jumlah dan jenis telur cacing yang ditemukan pada 

sampel feses dari TPA Jatibarang lebih tinggi daripada sampel dari KTT 

Sidomulyo. Hal tersebut diindikasikan karena perbedaan pemeliharaan yang 

diterapkan dari kedua tempat tersebut. Sapi di TPA Jatibarang dipelihara secara 

semiintensif sedangkan sapi di KTT Nongkosawit dipelihara secara intensif. 

Meskipun dipelihara secara semiintensif, sapi TPA Jatibarang digembalakan di 
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tempat sampah bukan padang rumput. Sapi di TPA Jatibarang mendapatkan 

perawatan yang kurang higienis dengan memakan sampah, sedangkan sapi di 

KTT Sidomulyo dipelihara lebih intensif dan higienis baik dari segi pakan 

ataupun lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Brotowijoyo (1987) 

bahwa hewan yang diumbar akan lebih mudah mengalami kerusakan dan 

gangguan akibat infeksi parasit daripada hewan yang terawat dengan baik. 

Berdasarkan keterangan pemilik, sapi di KTT Sidomulyo sudah pernah diberikan 

obat cacing dan kandang dibersihkan secara rutin setiap pagi dan sore hari (Parno 

19 Maret 2014 wawancara).  

Berdasarkan kondisi dan lokasi kandang di TPA Jatibarang dan KTT 

Sidomulyo Nongkosawit keduanya sudah sesuai dengan kriteria kandang yang 

dianjurkan menurut Setiadi et al. (2012) baik segi sumber air dan pakan, letak 

bangunan, jauh dari pemukiman padat penduduk dan mikroklimat yang sejuk. 

Salah satu aspek yang belum cukup baik adalah transportasi di KTT Sidomulyo 

dimana jalan agak sempit untuk kendaraan besar. Sedangkan produk yang 

dihasilkan sapi dari KTT Sidomulyo seperti susu, sapi pedaging dan kotoran perlu 

didistribusikan dengan baik. Produk susu dan kotoran sapi KTT Sidomulyo tidak 

didistribusikan keluar oleh pemilik sapi tetapi diambil oleh konsumen dengan 

mendatangi KTT, sehingga perlu adanya akses yang baik untuk distribusi yang 

optimal. Selain itu, akses diperlukan untuk mendukung pengembangan peternakan 

dan mempermudah akses terhadap tindakan khusus pada sapi yang sakit serta sapi 

yang akan didistribusikan keluar.  

Sapi-sapi di TPA Jatibarang dijual di sekitar wilayah TPA dan di sepanjang 

jalan menuju TPA. Selain itu sapi-sapi tersebut juga dipotong oleh pemilik dan 

warga sekitar untuk kurban. Dari segi pakan, sapi di TPA Jatibarang memakan 

sampah sebagai asupannya. Hal tersebut adalah salah satu faktor utama jalur 

penularan infeksi cacing. Kasus kematian sapi yang pernah terjadi di TPA salah 

satunya disebabkan keracunan sampah dan tertimpa alat berat. Keracunan 

diindikasikan akibat bahan kimia pada sampah yang termakan oleh sapi (Faisol 

2013). Hal ini membuktikan bahwa kondisi pakan sapi di TPA Jatibarang kurang 

terkontrol dan tidak bersih dari kontaminan. Kondisi tersebut merupakan salah 
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satu indikator pendukung penemuan telur cacing pada feses sapi yang 

dimungkinkan berasal dari makanan terkontaminasi kotoran ternak/manusia dan 

dedaunan yang terkontaminasi telur cacing ikut terangkut truk sampah kemudian 

termakan oleh sapi di TPA Jatibarang. 

Dari kondisi umum kandang, kedua lokasi sudah sesuai untuk kenyamanan 

sapi dalam bergerak, sirkulasi udara yang lancar, kandang mudah dibersihkan, 

melindungi sapi dari terik matahari dan hujan serta pengelolaan ternak yang 

mudah. Pada beberapa aspek masih belum maksimal, seperti di TPA Jatibarang 

lokasi kandang berada di lingkungan TPA dan digembalakan dengan memakan 

sampah di TPA Jatibarang sehingga dapat mengganggu kesehatan sapi. Drainase 

kandang sapi di TPA jatibarang juga minim meskipun kandang terlihat bersih dan 

kering.  

Lingkungan sekitar kandang di KTT Sidomulyo banyak ditumbuhi 

rerumputan yang dapat dijadikan vegetasi bagi hospes intermediet trematoda yaitu 

siput. Di sekitar kandang juga dikelilingi sawah yang dapat dimanfaatkan siput 

sebagai habitat untuk berkembang biak. Drainase kandang cukup baik dengan 

kemiringan tertentu sehingga memudahkan dalam membersihkan kandang. 

Kotoran sapi di KTT Sidomulyo dari pagi setelah dibersihkan menumpuk hingga 

siang atau sore hari ketika peternak kembali dari bertani/berkebun, sehingga dapat 

memancing lalat dan menjadi vektor penyebab penyakit. Perbedaan kondisi 

kandang dan perawatannya dapat dilihat pada Tabel 6.  

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa infeksi cacing tertinggi adalah 

Haemonchus contortus yang banyak ditemukan pada sampel feses dari TPA 

Jatibarang. Jumlah telur cacing per gram (epg) feses rata-rata sebesar 657 epg 

(sapi dewasa) dan 1080 epg (sapi anakan). Nilai tersebut tergolong infeksi sedang 

dan hanya perlu perawatan rutin dengan anthelmintik (Thienpont et al. 1995). 

Menurut Levine (1994) cacing dari genus nematoda yang paling sering 

menginfeksi ruminansia terutama sapi, domba dan kambing adalah Haemonchus 

sp. Cacing ini biasanya ditemukan pada abomasum sapi di daerah beriklim tropis 

dan lembab. Siklus hidup nematoda pada ruminansia bersifat langsung tanpa 
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membutuhkan hospes intermediet sehingga intensitas nematoda pada sapi cukup 

tinggi (Bowman 2009). 

Tabel 6 Hasil pengamatan tentang kondisi sapi, kandang dan perawatannya 

No 
Aspek yang 

diamati 

Kondisi 

TPA Jatibarang KTT Sidomulyo  

1 Kebersihan 

kandang 

Dibersihkan jika kotor Setiap hari dibersihkan 

(pagi dan sore hari) 

2 Jenis kandang Kandang Kelompok 

Umbaran(semi permanen) 

Kandang Kelompok 

Tunggal (permanen) 

3 Drainase 

kandang 

Tidak ada dan tanpa alas 

serapan 

Ada dan berfungsi baik 

4 

 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

Kondisi alas 

kandang 

 

Dinding kandang 

 

Atap 

Tempat pakan 

dan minum 

Pemberian 

Anthelmintik 

(obat cacing) 

Tanah padatan, rata tanpa 

kemiringan tertentu 

 

Tembok bambu, terbuka 

 

Rumbia dan seng 

Bak dari bambu ±1,5 m 

untuk ±5 ekor sapi 

Belum jelas 

Semen dan tanah padatan, 

dilapisi jerami dibuat 

agak miring
 

Tembok beton atau 

papan, terbuka sebagian 

Genteng dan asbes 

Di depan sapi, 

memanjang ukuran ±4 m 

untuk 2 ekor sapi 

Sudah diberikan 

 

Trichuris globulosa mempunyai intensitas cukup rendah yaitu sebesar 250 

epg pada sapi dewasa dan 150 epg pada sapi anakan, dan hanya ditemukan pada 

sampel feses dari TPA Jatibarang. Telur T. globulosa adalah telur cacing bertipe 

resisten tinggi tetapi sangat bergantung pada suhu lingkungan (25-30
o
C) untuk 

bisa berkembang (Bowman 2009). Sesuai dengan hasil penelitian kondisi di TPA 

yang bersuhu antara 25-37
o
C, sehingga telur cacing T. globulosa dapat 

berkembang meskipun hanya ditemukan dengan intensitas cukup rendah. 

Intensitas trematoda yang ditemukan di TPA Jatibarang cukup banyak yaitu 

F. hepatica, F. gigantica, S. bovis, P.cervi dan C. cotylophorum. Kemungkinan 

ditemukannya trematoda adalah adanya genangan air (kubangan) yang 

terkontaminasi parasit di lokasi TPA dan saluran lindi yang digunakan sapi untuk 

minum. Sesuai dengan pernyataan Williamson & Payne (1993) bahwa vegetasi 

yang menjadi makanan dan tempat berlindung induk semang, baik definitif atau 

intermediet berpengaruh besar pada populasi parasit, termasuk air. Untuk 

mencegah terjadinya perkembangan dan penyebaran cacing trematoda sebaiknya 
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saluran dan kubangan air atau tanaman yang bisa dijadikan vegetasi rutin 

dibersihkan agar siklus hidupnya dapat terputus dan tidak berkembang. 

Larva yang ditemukan ada 2 jenis dari filum nematoda dengan jumlah 38 

larva cacing. Larva hanya ditemukan pada sampel feses dari KTT Nongkosawit 

dan tidak  ditemukan pada sampel dari TPA. Hal ini dimungkinkan telur sudah 

menetas di kelenjar usus dan keluar bersama feses dalam bentuk larva 

rhabditiform/filariform. Jika dalam bentuk larva rhabditiform maka larva akan 

berubah menjadi larva filariform jika sudah berada di tanah. Namun larva 

filariform bisa terbentuk dan menetap di dalam usus sehingga terjadi autoinfeksi 

internal dan mengakibatkan strongilidiasis (Bowman & Georgi 2009). 

Kemungkinan lain adalah faktor musim/cuaca. Penelitian dilakukan pada musim 

kemarau meskipun beberapa kali turun hujan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Pfukenyi et al. (2007) bahwa genus yang paling umum ditemukan adalah 

Haemonchus sp, Trichostrongylus sp. dan Strongyloides papillosus biasanya 

ditemukan pada anakan sapi. H. contortus secara signifikan lebih banyak 

menginfeksi selama musim hujan, sebaliknya Trichostrongylus sp. secara 

signifikan ditemukan dalam jumlah yang lebih banyak pada musim kemarau.  

Faktor lingkungan yang mendukung masih ditemukannya cacing di feses 

sapi KTT adalah tumbuhan semak dan saluran air yang ada di sekitar kandang. 

Semak terlihat lebat sehingga dapat mendukung berkembangnya vektor-vektor 

parasit. Kandang juga dekat dengan sawah dan genangan air/selokan yang agak 

kotor sehingga kemungkinan kelanjutan siklus hidup cacing masih cukup tinggi.  

Berdasarkan organ yang diserang jenis telur cacing yang ditemukan dapat 

dikelompokan menjadi 3 kelompok besar yaitu yang menyerang organ pencernaan 

(gastrointestinal), hati dan pembuluh darah. Jenis cacing gastrointestinal yang 

ditemukan kebanyakan adalah cacing berpredileksi di usus halus seperti 

A.lumbricoides, S. papillosus, B. phlebotomum, T. axei, Moniezia sp. dan P. cervi 

(duodenum dan jejenum). Cacing gastrointestinal yang berpredileksi di abomasum 

adalah H. contortus dan O. ostertagi  sedangkan di usus besar adalah O. radiatum 

dan T. globulosa. Larva migran S. papillosus dapat menular mekemudiani 

plasenta (transplacental) dan air susu (transmammary). Sementara larva migran 
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B.phlebotomum  dapat berpindah serta menyebabkan gangguan pada kulit, darah, 

paru-paru dan trakea. Infeksi T. globulosa dapat menyebabkan ulserasi, gangguan 

penyerapan cairan dan diare berdarah (Sandjaja 2007).   

Cacing hati yang ditemukan ada 2 spesies dari genus Fasciola yaitu 

F.gigantica dan F. hepatica. Keduanya berpredileksi di saluran empedu dan 

kantong empedu, hanya sesekali menginfiltrasi jaringan hati. Cacing ini bersifat 

zoonosis (dapat menular dan menginfeksi dari ternak ke manusia baik 

mekemudiani ingesti atau kulit). Telur cacing yang keluar bersama feses akan 

berkembang menjadi telur berembrio dalam waktu 9-15 hari jika menemukan 

air/genangan dengan suhu sesuai antara 23-26 
o
C. Di TPA ada genangan air sisa 

tumpukan sampah dan hujan. Genangan ini digunakan sapi untuk berkubang dan 

minum (Gambar 9). Selain itu juga ditemukan saluran lindi yang digunakan untuk 

minum sapi yang diperkirakan menjadi jalur infeksi Fasciola.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Kondisi genangan air di TPA Jatibarang A. saluran lindi (air sisa 

fermentasi sampah) B. Kubangan air (Nezar/Dok. Nezar 2014) 

 

Trematoda hati ini memerlukan hospes intermediet dalam siklus hidupnya 

yaitu siput Lymnea spp dan Eliocharis spp yang berada di air kemudian 

menginfeksi hospes definitifnya yaitu ruminansia. Larva fase ke-3 (L3) dari 

keduanya dapat migrasi mekemudiani jaringan hati melewati dinding saluran 

empedu sehingga menyebabkan kerusakan berat hingga pendarahan dan inflamasi. 

Dampak yang ditimbulkan selain kematian sel dan fibrosis adalah penurunan berat 

A B 
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badan, pengurangan produksi susu pada sapi perah. Selain itu Fasciola dapat 

memproduksi toksin yang merusak fungsi hati (Natadisastra & Agoes 2009). 

Cacing dari pembuluh darah yang berhasil ditemukan adalah S. bovis. 

Cacing ini berpredileksi di pembuluh darah. Trematoda darah ini memperoleh 

makanan dari nutrisi hospesnya. Cacing yang belum dewasa hidup di dalam 

pembuluh darah dan memperoleh makanan dari sel darah merah sehingga 

menyebabkan anemia dan persaingan konsumsi nutrisi dengan hospesnya. Cacing 

ini dapat bersifat toksik di dalam darah dan merusak kantong empedu. Gejala 

yang umum terjadi akibat infeksi cacing ini adalah konstipasi, diare, anemia, 

hepatosplenomegaly, peningatan aktivitas fagositik mononukleus, penurunan 

berat badan dan lemahnya kondisi tubuh (Noble et al. 1989).  

Kerugian yang ditimbulkan oleh cacing-cacing gastrointestinal secara umum 

mengganggu sistem pencernaan, menyebabkan diare, enteritis (inflamasi usus), 

pendarahan, gastritis, anemia akibat pecahnya pembuluh darah pada usus, 

penurunan berat badan yang drastis dan dehidrasi. Efek paling merusak cacing 

gastrointestinal H. contortus adalah akumulasi cairan di abdomen, thoraks dan 

jaringan submandibular (bottle jaw) (Noble et al. 1989).  

Banyaknya cacing yang ditemukan dipengaruhi oleh faktor makanan, 

kebersihan dan lingkungan. Makanan yang dikonsumsi sapi di TPA adalah sisa 

makanan, dedaunan dan sisa sayuran. Selain itu, sapi-sapi tersebut minum di 

kubangan dan saluran air lindi yang ada di lokasi TPA. Hasil pengamatan 

terhadap struktur feses sapi terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok. 

Struktur feses sapi di TPA rata-rata lebih lembek dan warnanya cenderung 

lebih gelap. Jika dilihat fisik feses terlihat tidak ada rerumputan yang terkandung 

dalam feses, kadar seratnya sedikit dan aromanya lebih menyengat. Feses sapi di 

KTT Sidomulyo memiliki tekstur kasar, warna hijau kecoklatan, kadar serat 

cukup banyak. Ciri-ciri tersebut sesuai pernyataan Yahya (2002) dalam 

Primawidyawan (2006) bahwa struktur feses ruminansia yang normal adalah kasar, 

berwarna hijau kecoklatan, kadar serat tumbuhan cukup banyak dan masih 

ditemukan sisa rumput yang tidak tercerna. 
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Identifikasi dalam penelitian ini menggunakan 3 metode pemeriksaan feses 

yaitu metode natif/langsung (direct slide), endapan/sedimentasi dan apung/flotasi. 

Metode natif adalah metode pemeriksaan feses secara langsung dan tanpa 

pewarnaan. Metode ini cepat dan efektif untuk pemeriksaan pada infeksi berat 

(Natadisastra & Agoes 2009). Pada metode natif, sampel feses hanya dilarutkan 

dengan aquades untuk melarutkan dan memisahkan partikel-partikel besar pada 

feses sehingga mudah diproses dan diamati. Setelah larutan dipipetkan pada gelas 

benda dan ditutup dengan gelas penutup larutan akan mudah diamati daripada 

feses tanpa pelarutan apapun. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi 

dengan metode natif pada sampel feses dari TPA Jatibarang ditemukan 9 jenis 

telur cacing (A. lumbricoides, B. phlebotomum, H. contortus, O. radiatum, 

O.ostertagi, Fasciola sp, Moniezia sp dan S. bovis) dan KTT Sidomulyo 

ditemukan 3 jenis telur cacing (B. phlebotomum, H. contortus dan O. radiatum). 

Telur cacing pada feses sapi di TPA Jatibarang terdiri dari 5 jenis filum Nematoda 

dan 4 jenis filum Platyhelminthes. Sedangkan jenis telur cacing pada feses sapi 

dari KTT Sidomulyo semua termasuk dalam filum Nematoda. 

Metode pemeriksaan lain yang digunakan adalah metode 

endapan/sedimentasi. Metode ini adalah metode pemeriksaan feses dengan cara 

diendapkan terlebih dahulu sebelum diperiksa dan bisa diberikan pewarnaan atau 

tidak. Metode sedimentasi cukup baik untuk memeriksa sampel feses yang tidak 

bisa langsung diperiksa dan harus disimpan terlebih dahulu. Metode ini bisa 

mekemudiani pengendapan secara manual selama 15-20 menit atau menggunakan 

sentrifuge selama 1-5 menit dengan putaran 1000-3000 rpm (Natadisastra & 

Agoes 2009). Dalam penelitian ini pengendapan menggunakan sentrifuge PLC 

dengan putaran 1000-3000 rpm selama 1-5 menit. Metode ini lebih mudah 

dilakukan daripada metode pengendapan secara manual yang membutuhkan 

waktu cukup lama dan kurang efektif. Pada metode ini proses pengendapan 

dilakukan sebanyak 1-2 kali tergantung kejernihan supernatan. Hasil pengamatan 

dan identifikasi pada sampel feses dari TPA Jatibarang didapatkan 6 jenis telur 

cacing (B. phlebotomum, T globulosa, Fasciola sp, P. cervi dan S bovis) dan 
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sampel feses dari KTT Sidomulyo sebanyak 2 jenis telur cacing (B. phlebotomum 

dan P cervi). 

Metode terakhir yang digunakan adalah metode apung/flotasi dimana 

sampel feses diapungkan menggunakan larutan NaCl jenuh dan biasanya 

digunakan untuk pemeriksaan feses yang mengandung sedikit telur. Prinsip 

kerjanya berdasarkan perbandingan berat jenis telur cacing dan larutan. Jika berat 

jenis telur cacing lebih ringan daripada berat jenis larutan maka telur cacing akan 

mengapung pada permukaan larutan. Telur cacing terindikasi mengapung ini yang 

bisa diamati pada metode flotasi (Natadisastra & Agoes 2009). Pada penelitian 

metode flotasi menggunakan larutan NaCl infus. NaCl ini berfungsi 

mengapungkan telur cacing dengan berat jenis lebih ringan daripada berat jenis 

larutan. Selain itu, NaCl berfungsi memisahkan partikel besar pada feses sehingga 

memudahkan untuk diproses dan diamati. Metode ini menggunakan penutupan 

dengan gelas benda pada permukaan tabung sentrifuge yang ditambahkan NaCl 

sampai cembung. Berdasarkan hasil Identifikasi dan pengamatan pada sampel 

feses dari TPA Jatibarang didapatkan 5 jenis telur cacing dan pada sampel feses 

dari KTT Sidomulyo sebanyak 1 jenis telur cacing (O. ostertagi) juga 2 jenis larva 

cacing (S. papilosus dan T. axei). 

Pada penelitian ini, metode sedimentasi dan flotasi dilakukan secara 

bersamaan dalam satu langkah. Metode flotasi dilakukan sebelum sedimentasi. 

Kedua metode menggunakan larutan NaCl sebagai pelarutnya, sehingga selain 

mendapatkan hasil apung juga didapatkan endapan yang bisa diamati pada metode 

sedimentasi. Sedimen dan supernatan terbentuk setelah disentrifuge sehingga 

tidak perlu membuang supernatan pada metode sedimentasi. 

Berdasarkan pemeriksaan mekemudiani berbagai metode tersebut diketahui 

bahwa masing-masing metode memiliki efektifitas tersendiri untuk menemukan 

jenis cacing yang berbeda morfologi dan fisiologinya. Metode natif dapat 

menemukan paling banyak yaitu 9 jenis telur cacing. Keuntungan metode natif 

adalah tidak memerlukan waktu lama, langkah pemeriksaan yang sederhana dan 

tidak memerlukan bahan dan alat khusus. Jika dilihat dari hasil yang didapat, 

metode natif efektif terhadap identifikasi telur cacing nematoda, cestoda dan 
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trematoda. Hal tersebut dikarenakan larva yang berkembang di dalam tubuh sapi 

akan bertelur di dalam tubuh terutama saluran gastrointestinal dan dikeluarkan 

ketika defekasi bersama feses, sehingga telur cacing dapat ditemukan 

mekemudiani pemeriksaan feses terutama metode natif. Metode sedimentasi 

efektif pada identifikasi telur cacing trematoda dan cestoda, karena prinsip metode 

sedimentasi adalah pengendapan berdasarkan berat jenis telur dan larutan. Telur 

trematoda dan cestoda memiliki berat jenis lebiih tinggi daripada larutan NaCl 

sehingga telur akan mengendap (Natadisastra & Agoes 2009). Sementara metode 

flotasi pada penelitian efektif untuk identifikasi telur dan larva nematoda seperti 

Ascaris, O.radiatum, Trichuris, Moniezia, larva S. papillosus dan T. Axei sesuai 

dengan Natadisastra & Agoes (2009), telur cacing nematoda memiliki berat jenis 

yang lebih kecil daripada berat jenis larutan NaCl sehingga telur dapat terapung. 

Metode natif efektif untuk menemukan telur nematoda dan trematoda dalam 

feses terutama untuk mengetahui tingkat infeksi cacing parasit ringan. Metode 

sedimentasi efektif dipakai untuk ascaris, ascaris unfertil dan trematoda. Metode 

flotasi efektif digunakan untuk mengetahui infeksi telur nematoda, coccidia oosit, 

telur tapeworms, Nematodirus, Ascaris, Strongyloides, Trichuris dan Moniezia 

(Natadisastra & Agoes 2009).  

Untuk mengurangi perkembangan populasi cacing, perlu dilakukan 

pemantauan rutin setiap 2 atau 3 bulan sekali mekemudiani pemeriksaan feses. 

Sehingga dapat diketahui langkah pengobatan dan antisipasi yang harus dilakukan. 

Tingginya angka infeksi pada sapi anakan dapat diantisipasi dengan pemberian 

anthelmintik secara berkala setiap 3 bulan sekali. Pemberian anthelmintik juga 

dapat diberikan sejak sapi masih pedet (usia ±7 hari) untuk menekan angka 

perkembangan populasi cacing dan tindakan pencegahan. Pencegahan paling 

utama adalah sanitasi kandang juga lingkungan, dengan menjaga drainase 

kandang dan lingkungan agar tidak lembab dan berkubang, membersihkan 

tanaman dan rumput liar di sekitar kandang juga diberikan desinfektan kandang. 

Menghindari tempat penggembalaan berkubang karena larva cacing trematoda 

dominan pada daerah basah (berair). Tidak menggembalakan sapi di tempat 

sampah (TPA), tetapi padang rumput yang selayaknya dengan pemeliharaan yang 
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lebih baik yaitu dengan memperhatikan waktu dan lokasi penggembalaan (tidak 

memilih lokasi yang rentan kontaminasi cacing seperti tempat basah dan lembab 

juga menggembalakan sapi di atas jam 10 pagi) 

B. Identifikasi dan deskripsi telur dan larva cacing pada feses sapi di TPA 

Jatibarang dan KTT Sidomulyo 

Dari 64 sampel feses yang diambil dari TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo 

Nongkosawit ditemukan 34 sampel positif terinfeksi cacing parasit dan 30 sampel 

lain negatif. Jenis telur dan larva cacing parasit dari filum Platyhelmintes dan 

Nemathelmintes terdiri dari 5 Kelas, 8 Ordo, 11 Famili, 13 Genus dan 15 Spesies 

(Tabel 7). 

Tabel 7 Klasifikasi jenis telur dan larva cacing pada feses sapi di TPA Jatibarang 

dan KTT Sidomulyo Nongkosawit Semarang 

 

1.  A.  lumbricoides 

Telur cacing ini hampir 40% ditemukan pada feses sapi yang ada di TPA 

Jatibarang baik dewasa (300 epg) ataupun anakan (500 epg). Jumlahnya lebih 

banyak terdapat pada feses anakan sapi usia <1 tahun. Berdasarkan rata-rata 

tersebut tingkat infeksinya tergolong ringan sehingga perlu pemberian 

anthelmintik. Hasil pengamatan di bawah mikroskop terlihat telur berbentuk bulat, 

berukuran 50x60µ (corticated) dan 30x40µ (decorticated), berdinding tebal, 

memiliki 3 lapisan (albuminoid, glikogen dan lipoidal) dan berwarna cokelat 

keemasan. 

Telur corticated memiliki lapisan terluar berupa albuminoid kasar yang 

bergerigi, sedangkan telur decorticated tidak memiliki lapisan albuminoid 

Filum Kelas Ordo Famili Genus Spesies 

Nematoda Secernentea Ascaridida Ascarididae Ascaris A. lumbricoides 

  Strongylida Trichostrongylidae Haemonchus H. contortus 

   Strongyloidae Oesophagostomum O. radiatum 

  Rhabditida Strongyloidae Strongyloides S. papillosus 

 Chromadorea Strongylida Ancylostomatidae Bunostomum B.  phlebotomum 

   Trichostrongylidae Trichostrongylus T. axei 

    Ostertagia O. ostertagi 

 Adenophorea Trichurida Trichuridae Trichuris T. globulosa 

      

Platyhelmintes Cestoda Cyclophillidea Anoplocephalidae Moniezia M. expansa 

 Trematoda Echinostomida Paramphistomatidae Paramphistomum P. cervi 

    Cotylophoron C. cotylophorum 

   Fasciolidae Fasciola F. gigantica 

     F. hepatica 

  Strigeidida Schistosomatidae Schistosoma S. bovis 
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sehingga terlihat lebih halus pada lapisan terluar. Ukuran telur corticated lebih 

besar daripada telur decorticated. Kadang-kadang terdapat bentukan menyerupai 

bulan sabit (crescent) antara lapisan glikogen dan lipoidal (Pusarawati et al. 2014). 

Gejala infeksi cacing ini dapat menyebabkan Ascariasis. Infeksi ringan gejala 

tidak terlihat kecuali mekemudiani pemeriksaan feses. Gejala klinis dapat 

disebabkan oleh larva cacing atau cacing dewasa yang berpredileksi (suka berada) 

di usus (Natadisastra & Agoes 2009).  

Cacing ini dapat bermigrasi ke saluran empedu, pankreas, mulut dan hidung. 

Migrasi pada paru-paru dapat menyebabkan sesak nafas dan pneumonia 

eosinofilik. Infeksi berat pada usus dapat menyebabkan usus tersumbat dan rasa 

sakit pada abdomen (Pusarawati et al. 2014).  

Kerugian secara ekonomi dapat menyebabkan berat badan sapi berkurang 

drastis dan sapi mengalami kematian. Pengobatan dapat dilakukan dengan 

memberikan albendazole, mebendazole, pirantel pamoat, ivermektin atau 

levamizol. 

2. B.  phlebotomum 

Telur ini ditemukan pada 8 sampel feses dari TPA Jatibarang dan 4 sampel 

feses dari KTT Sidomulyo Nongkosawit. Lebih banyak ditemukan pada sapi 

dewasa berumur >4 tahun. Pada sampel dari TPA Jatibarang ditemukan telur 

cacing sebanyak 500 epg (sapi dewasa) dan 250 epg (sapi anakan) dengan metode 

natif. Sedangkan dengan metode sedimentasi sebesar 640 epg (sapi dewasa) dan 

350 epg (sapi anakan). Pada sampel dari KTT Sidomulyo ditemukan sebanyak 

500 epg (sapi dewasa), 300 epg (sapi anakan) dengan metode natif dan 350 epg 

(sapi dewasa) dan 600 epg (sapi anakan) dengan metode sedimentasi. Rata-rata 

tersebut termasuk tingkat infeksi ringan sampai sedang dan perlu pengobatan 

menggunakan anthelmintik spesifik.  

Biasanya telur cacing jenis ini menginfeksi mekemudiani makanan atau 

minuman yang terkontaminasi larva infektif karena jenis ini tidak memiliki 

ketahanan yang baik terhadap kondisi kering. B. phlebotomum dapat 

menyebabkan ekdisis pada paru-paru setelah memasuki tubuh, akan menuju ke 

usus halus setelah 11 hari dalam bentuk larva stadium IV (L4) (Brown 1979). 
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Hasil identifikasi terlihat telur berbentuk oval tetapi tidak teratur, memiliki 

dinding yang jernih dan tipis, permukaan dinding dan sel sedikit menempel, 

terdapat 4 sampai 8 sel yang terlihat bertumpukan. Ukuran telurnya kecil mulai 

dari 30-75µ, pada ujung ovoidnya terdapat sedikit rongga yang memisahkan 

dinding dan sel (Soulsby & Davis 1965). 

B.phlebotomum dapat ditemukan pada usus halus dan menyebabkan 

penyakit gangguan pencernaan serta merusak integumen selama masa invasi 

perkutaneus. Gejala yang sering ditemukan adalah sapi terserang diare, anoreksia 

dan penuruna berat badan. Serangan parah dapat merugikan peternak karena 

penurunan nilai jual. Beberapa anthelmintik bersifat resisten terhadap spesies ini 

karena tidak ditemukannya anthelmintik yang efektif (Maichomo et al. 2004). 

3. H. contortus 

Telur cacing ini memiliki prevalensi paling tinggi sebesar 1080 epg pada 

feses sapi anakan dan 657 epg pada feses sapi dewasa yang ditemukan pada 

sampel feses dari TPA Jatibarang. Pada sampel feses dari KTT ditemukan telur 

sebanyak 733 epg feses (sapi dewasa) dan 450 epg feses (sapi anakan). Hasil  

tersebut menunjukkan tingkat infeksi sedang menurut Thienpont et al. (1995), 

sehingga perlu adanya pemberian anthelmintik secara rutin dan tidak 

menggembalakan sapi di TPA untuk sapi di TPA Jatibarang.   

Cacing H. contortus betina dewasa mampu melepaskan 5000-10000 telur 

dalam sehari bertelur (Levine 1994). Hasil penelitian menunjukkan rata-rata telur 

cacing tiap ekor paling banyak sampai 1080 epg. Perkembangannya juga termasuk 

cepat dimana L1 hanya berusia 4-6 hari. Telur ini bisa menetas di tanah atau air 

(Soulsby 1986).  

Hasil pengamatan  terlihat telur cacing berbentuk oval, terisi oleh lebih dari 

8 sel sampai 32 sel, dinding sangat tipis, berukuran 74µ . Menurut Levine (1994) 

telur jenis ini berukuran 70-85µ. Ukuran sel bervariasi dan jumlah sel biasanya 

mulai 16 sampai 32 sel saling bertumpukan hampir menyerupai telur 

B.phlebotomum. 

Telur ini di temukan biasanya pada abomasum ruminansia dan memiliki 

jangkauan yang luas terutama di daerah tropis. Cacing ini dapat memberikan 
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kerugian ekonomis dan material yang besar bagi industri agrikultur. Cacing ini 

adalah penghisap darah yang dapat menyebabkan anemia dan edema. Selain itu 

pelepasan protein hemolitik dapat menyebabkan gangguan usus. Pada infeksi 

yang berat dapat menyebabkan kematian pada hospes. Infeksi cacing ini dapat 

ditekan dengan menggunakan dosis tunggal anthelmintik broad-spectrum 

(Jacquiet et al. 1998). 

4. O.  radiatum 

Telur ini hanya ditemukan pada 5 sampel feses dari TPA Jatibarang baik sapi 

dewasa dan anakan. Prevalensinya tidak terkemudian tinggi sebesar 650 epg 

(feses sapi dewasa) dan 400 epg (feses sapi anakan) dengan metode natif. Rata-

rata epg denga metode flotasi sebesar 633 epg (feses sapi dewasa) dan 500 epg 

(feses sapi anakan). Berdasarkan hasil identifikasi terlihat telur berbentuk oval, 

berukuran 55-100µ, terlihat ada beberapa sel didalamnya, pada beberapa sampel 

terlihat seperti tumpukan sel, dindingnya tipis dan terlihat ruang antara sel dan 

lapisan dinding terluar sesuai dengan Levine (1994). 

Cacing ini dapat menimbulkan nodul pada intestinum sapi yang menyebabkan 

sapi terserang disentri. Jangka waktu tetasnya mulai dari 5-6 minggu setelah 

infeksi (Soulsby 1982). Tidak ditemukan vaksin yang baik untuk jenis ini tetapi 

albendazole efektif untuk menekan kejadian infeksi Brown (1979). 

5. O. ostertagi 

Telur ini ditemukan pada sampel dari TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo 

Nongkosawit dengan presentase yang kecil. Jumlah rata-rata pada feses sapi dari 

TPA Jatibarang dengan metode natif sebanyak 350 epg (feses sapi dewasa) dan 

300 epg (feses sapi anakan). Sedangkan rata-rata epg dengan metode flotasi 

sebesar 450 epg (feses sapi dewasa). Rata-rata epg pada feses sapi dari KTT 

Sidomulyo sebesar 500 epg dengan metode natif dan 1000 epg dengan metode 

flotasi. Keduanya ditemukan pada feses sapi anakan dengan tingat infeksi ringan-

sedang. Sehingga perlu diberikan atisipasi dengan anthelmintik.  

Hasil identifikasi menunjukkan telur berbentuk oval memiliki dinding sangat 

tipis, berukuran 50-80µ, banyak sel bertumpukan jumlahnya bisa lebih dari 20 sel 

sesuai Levine (1994).  
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Cacing jenis ini mampu membuat nodul pada dinding usus dan menetap 

beberapa bulan di dalamnya untuk berkembang menjadi dewasa atau menunggu 

kondisi lingkungan yang baik untuk keluar. Cacing ini berpredileksi di abomasum 

sapi. Penyakit yang ditimbulkan dapat berbeda sesuai usia sapi. Infeksi cacing ini 

dapat menyebabkan penurunan berat badan yang parah dan bahkan kematian. 

Antisipasi yang efektif adalah menggunakan benzimidazole, levimasole, 

macrocyclic lactone (ML) atau kombinasi ketiganya (Brown 1979). 

6. C. cotylophorum 

Jenis telur cacing ini ditemukan pada 6 sampel feses dari TPA Jatibarang 

dengan rata-rata per ekor masing-masing sebanyak 657 epg baik pada feses sapi 

dewasa atau anakan. Nilai tersebut termasuk infeksi sedang dan perlu segera 

diberikan pengobatan dengan anthelmintik. Hasil identifikasi terlihat telur 

berbentuk oval berwarna keemasan mirip dengan telur Fasciola sp. tetapi ukuran 

dan bentuknya berbeda. Dinding terlihat tipis, tidak terlihat banyak sel di 

dalamnya, berukuran 50-75µ sesuai menurut Levine (1994). Telur ini sulit 

dibedakan dengan debris yang ada di sekitarnya karena tidak begitu menonjol. 

Cacing ini ditemukan pada usus halus sapi. Diagnosis yang sering terjadi 

adalah adanya perubahan hematologis non spesifik termasuk eosinofilia dan 

pengurangan kadar protein. Pencegahan dan kontrol dapat dilakukan dengan 

pemberian triclabendazole, closantel, moxidectin plus dan oxyclozanide (Levine 

1994). 

7. T.  globulosa 

Telur cacing ini hanya ditemukan pada sampel feses dari TPA Jatibarang 

sebanyak 250 epg (feses sapi dewasa) dan 150 epg (feses sapi anakan) dengan 

metode flotasi. Prevalensi cacing ini termasuk paling rendah dan tergolong infeksi 

ringan. Hasil identifikasi menunjukkan telur berbentuk seperti tong anggur (barrel 

shape) atau lemon shape terdapat mucoid plug (sumbat jernih) pada salah satu 

ujungnya, berukuran 50-54µ. Sel telur tidak bersegmen dan akan berembrionasi 

setelah 10-14 hari di tanah (Pusarawati et al. 2014). 

Penyakit akibat cacing ini adalah trichuriasis dengan gejala klinis berupa 

diare, prolapsus rektum, sakit pada abdomen dan gangguan pertumbuhan. 
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Pengobatan dapat dilakukan dengan diberikan mebendazole dan albendazole 

(Pusarawati et al.  2014).  

8. Fasciola sp. 

Telur cacing ini ditemukan hanya dari sampel sapi TPA Jatibarang dan 

prevalensinya cukup tinggi. Telur cacing yang ditemukan ada 2 spesies yaitu 

F.gigantica dan F. hepatica. Pada metode natif ditemukan F. gigantica 200 epg 

(feses sapi dewasa), F. hepatica 600 epg (feses sapi dewasa) dan 500 epg (feses 

sapi anakan). Dengan metode sedimentasi dapat ditemukan telur cacing 

F.gigantica sebanyak 300 epg (feses sapi dewasa), 200 epg (feses sapi anakan) 

dan F. hepatica 300 epg (feses sapi dewasa) 300 epg (feses sapi anakan). Tingkat 

infeksi dengan nilai tersebut tergolong ringan sampai sedang menurut Thienpont 

et al. (1995). Jadi perlu pemberian anthelmintik spesifik. 

Cacing ini dapat menyerang organ hati dan menyebabkan penyakit 

fasciolosis. Biasanya infeksi terjadi akibat mengkonsumsi tanaman air atau 

tanaman yang basah atau lembab. Fase akut disebabkan oleh larva yang 

bermigrasi mekemudiani parenkim hati, sedangkan fase kronik disebabkan oleh 

cacing dewasa yang menyebabkan inflamasi dan obstruksi pada saluran empedu 

(Pusarawati et al. 2014).  

Berdasarkan pengamatan terlihat cacing berbentuk bulat lonjong, berukuran 

100-135µ (F. hepatica) dan 130-160µ (F. gigantica), berisi embrio belum matang. 

F. gigantica bertelur di dalam kantung  dan saluran empedu dalam jumlah besar. 

Telur akan dikeluarkan bersama feses dan harus berada di air dengan suhu 

minimum 27
o
C untuk menetas menjadi mirasidium dalam waktu 19 hari. Cacing 

ini dapat menyebabkan fasciolosis (Brotowidjoyo 1987). 

Infeksi ringan bersifat asimptomatik (tanpa gejala berarti). Sedangkan 

infeksi berat dapat menyebabkan gejala diare, asites, edema dan obstruksi 

intestinal. Pengobatan yang dapat diberikan adalah prazikuantel (Pusarawati et al. 

2014). 

9. Moniezia sp. 

Telur cacing jenis ini ditemukan pada sampel feses sapi anakan dari TPA 

Jatibarang dengan prevalensi cukup rendah. Rata-rata telur cacing yang ditemukan 
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sebanyak 200 epg dengan metode natif dan 425 epg dengan metode flotasi.  

Semua telur jenis ini ditemukan pada sampel feses anakan sapi di TPA Jatibarang. 

Telur jenis ini lebih sering menyerang sapi anakan daripada dewasa. Pengobatan 

yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian prazikuantel (Levine 1994). 

Ada dua spesies yang ditemukan yaitu M. Benedeni  dan M. expansa. 

Keduanya memiliki perbedaan pada jumlah mucoid plug (sumbat jernih) pada 

setiap sudutnya. M. benedeni memiliki bentuk cube shape (4 sudut) sedangkan 

M.expansa berbentuk triangular (3 sudut). Moniezia sp. adalah jenis cacing yang 

siklus hidupnya tidak langsung. Bentuk pra-dewasa berkembang di dalam tubuh 

tungau dan penularannya mekemudiani ingesti oleh sapi (Noble & Noble 1989). 

Hasil identifikasi sesuai dengan keterangan tersebut terlihat pada Tabel 8.  

Tabel 8 Perbedaan jenis telur cacing Moniezia sp. 

Aspek M. expansa M. benedeni 

Bentuk  Quadrangular (cube shape) Triangular 

Mucoid shape 4 3 

Ukuran (µ) 55-65 80 

 

10. P. cervi 

Telur jenis ini ditemukan pada feses anakan sapi sebanyak 3 sampel 

(767epg) dari TPA Jatibarang dan 2 sampel dari KTT Sidomulyo Nongkosawit 

(500epg). Tingkat infeksi tergolong sedang sehingga peru pemberian anthelmintik 

dan perbaikan pola penggembalaan dengan tidak membiarkan sapi makan di TPA. 

P.cervi pra-dewasa biasanya ditemukan pada sampel feses sapi dengan gejala 

diare. Cacing ini memakan sel untuk asupan nutrisinya dan menyebabkan 

kematian jaringan serta hemoragi.  

Hasil identifikasi didapatkan ukuran telur cacing 70-150µ, bentuknya bulat 

lonjong (oval), terdapat operkulum di salah satu ujungnya. Sesuai menurut 

Bowman & Georgi (2009) yang menyebutkan ciri-ciri telur P. cervi berbentuk 

oval/buat lonjong, pada salah satu ujungnya terdapat operkulum seperti katup dan 

berukuran 60-180µ. Infeksi akut dan terus-menerus oleh larva immature pada 

hospes dapat menyebabkan inflamasi, edema, hemoragi dan gastroenteritis akut 

dengan tingkat morbiditas dan mortalitas cukup tinggi. Gejala yang konsisten 

terlihat adalah diare yang disebabkan oleh infeksi saluran pencernaan serta 
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perubahan haematologis non spesifik termasuk eosinofilia dan pengurangan kadar 

protein. Pengobatan efektif diberikan triclabendazole, closantel dan oxyclozanide 

(Levine 1994). 

11. S. bovis 

Telur cacing ini ditemukan pada 6 sampel feses sapi dari TPA Jatibarang 

dan lebih banyak ditemui pada sampel feses dewasa dengan prevalensi yang 

cukup tinggi. Pada feses sapi dewasa ditemukan sebanyak 210 epg (infeksi 

ringan) dengan metode natif dan 650 epg (infeksi sedang) dengan metode 

sedimentasi. Pada feses sapi anakan ditemukan telur cacing dengan rata-rata 

sebesar 800 epg (infeksi sedang) dengan metode natif dan 350 epg (infeksi ringan) 

dengan metode sedimentasi.  

Telur cacing ini dapat menginfeksi sapi mekemudiani makanan ataupun 

minuman. Hospes intermedietnya adalah siput dari genus Bulinus yang bisa 

ditemukan pada vegetasi basah atau perairan dan tumbuhan lembab. Cacing ini 

cukup berbahaya bagi manusia karena sudah beradaptasi terhadap manusia dan 

bersifat zoonosis. Penyakit yang diakibatkan cacing ini adalah schistosomiasis 

dengan beberapa gejala ringan. Infeksi akut pada hospes dapat menyebabkan 

anemia, hepatosplenomegali, splenomegali, peningkatan aktivitas fagositik 

mononukleus dan peningkatan eritrofagositosis. Schistosomiasis pada manusia 

dapat menyebabkan rasa sakit, disabilitas dan bahkan kematian (Noble et al. 

1989). 

Hasil pengamatan menunjukkan telur berukuran 130-150µ, bagian anterior 

tumpul dan ujung terminal posterior terdapat duri (terminal spine), berisi 

mirasidium sesuai dengan Pusarawati et al. (2014). Trematoda ini dapat 

menyebabkan reaksi granuloma dan fibrosis pada berbagai organ  sehingga terjadi 

diare berdarah dan hipertensi. Pengobatan cacing ini efektif menggunakan 

prazikuantel (Pusarawati et al. 2014). 

12.  S. papillosus 

Larva Filariform cacing ini hanya ditemukan pada sampel dari KTT 

Nongkosawit. Sebanyak 16 ekor larva. Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa 
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cacing memiliki panjang 600µ, langsing, panjang, tanpa selubung, ujung anterior 

agak lancip, ujung posterior berbentuk w (Gambar 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamatan sesuai dengan Pusarawati et al. (2014) larva filariform 

S.papillosus  memiliki bentuk langsing, panjang, ujung posterior berbentuk w, 

berukuran ±500-700µ, tanpa selubung dan esophagus panjangnya ½ panjang 

badan. Larva yang ditemukan sebanyak 4 ekor (feses sapi dewasa) dan 3 ekor 

(feses sapi anakan). Tingkat infeksi larva cacing cukup rendah tetapi perlu 

pemberian anthelmintik. Untuk mengurangi dan memotong siklus 

perkembangannya, perlu dibersihkan rerumputan di sekitar kandang untuk 

mengurangi vegetasi cacing dan vektornya. Sehingga jumlah infeksi cacing dapat 

ditekan. 

Telur cacing ini dapat menetas dengan cepat dan berkembang menjadi larva 

infektif fase L3 hanya 24-48 jam (siklus homogenik). Cacing ini dapat menyerang 

paru-paru dan berkembang menjadi dewasa ±7-9 hari setelah infeksi (Levine 

1994). Cacing ini dapat menyebabkan strongilodiasis berupa komplikasi paru-

paru dan syaraf serta sindroma hiperinfeksi yang fatal. Pengobatan efektif dengan 

ivermektin, albendazole, mebendazole dan tiabendazole (Pusarawati et al. 2014). 

13. T. axei 

Hasil pengamatan larva memiliki bursa kopulatriks dengan 2 spikula pendek 

dengan lebar bursa mencapai 20µ. Panjang larva ±550µ, bentuk kepala meruncing 

(Gambar11). 

 

Ujung Posterior 

Gambar 10 Larva cacing S. papilosus (perb 20x) 

 (Nezar/Dok. Nezar 2014) 
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Gambar 11 Larva Cacing T. axei (perb.20x) 

(Nezar/Dok. Nezar 2014) 

 

Pengamatan sesuai dengan keterangan Purnomo et al.(2002) tentang ciri-ciri 

larva T. axei jantan memiliki panjang ±0,5-5 mm, ekor dengan bursa kopulatriks 

dan 2 spikula pendek (inset), kepala meruncing. Morfologinya terlihat mirip 

seperti struktur rambut. Larva yang ditemukan sebanyak 4 ekor (feses sapi 

dewasa) dan 2 ekor (feses sapi anakan). Sapi di KTT Sidomulyo yang sudah 

diberikan anthelmintik seharusnya tidak ditemukan. Ini dimungkinkan pemberian 

anthelmintik yang tidak rutin dan adanya rerumputan cukup lebat di sekitar 

kandang.   

Cacing ini disebut Stomach hair worm biasa ditemukan di abomasum dan 

usus halus. Infeksi dapat menyebabkan kehilangan berat badan yang serius dan 

gangguan pertumbuhan. Sapi muda lebih sering ditemukan adanya cacing  ini, 

tetapi juga ditemukan pada sapi dewasa (Bowman & Georgi 2009). Cacing ini 

menyebabkan trichostrongyliasis dengan infeksi hampir tanpa gejala. Infeksi berat 

menyebabkan diare dan anemia. Pada feses kemungkinan bisa ditemukan adanya 

larva L3 dengan diagnosis khusus. Infeksi lebih berat dapat terjadi jika infeksi 

bersamaan dengan O. ostertagi. Pengobatan dilakukan dengan memberikan 

levamisol (pilihan), tiabendazole, febendazole dan mebendazole (Natadisastra & 

Agoes 2009). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jenis telur cacing 

yang ditemukan pada feses sapi di TPA Jatibarang Semarang lebih tinggi dan 

lebih banyak yaitu 9 spesies (A. lumbricoides, B. phlebotomum, H. contortus, O. 

radiatum, O. ostertagi, Fasciola sp, Moniezia sp dan S. bovis) daripada feses sapi 

dari KTT Sidomulyo Nongkosawit sebanyak 7 spesies (B. phlebotomum, H. 

contortus, O. ostertagi, Moniezia sp, P. cervi, larva T. axei dan S. papillosus). 

Intensitas telur cacing yang ditemukan pada feses sapi di TPA Jatibarang 

lebih tinggi daripada feses dari KTT Sidomulyo Nongkosawit dengan intensitas 

tertinggi adalah Haemonchus contortus sebesar 1080 epg dan terendah Trichuris 

globulosa sebesar 150 epg. Sedangkan pada feses sapi di KTT Sidomulyo 

Nongkosawit intensitas tertinggi adalah Ostertagia ostertagi sebesar 1000 epg dan 

terendah Bunostomum phlebotomum sebesar 300 epg. 

Berdasarkan metode identifikasi, metode natif efektif untuk identifikasi 

nematoda, Moniezia sp. dan trematoda. Metode sedimentasi efektif untuk 

identifikasi trematoda dan Moniezia sp, sementara metode flotasi efektif untuk 

identifikasi telur dan larva nematoda. 

B. Saran 

1. Pengendalian cacing parasit yang baik adalah dengan sanitasi kandang dan 

lingkungan, dengan menjaga drainase kandang dan lingkungan agar tidak 

lembab dan berkubang, membersihkan tanaman dan rumput liar di sekitar 

kandang juga diberikan desinfektan kandang. 

2. Menghindari tempat penggembalaan berkubang karena larva cacing 

trematoda dominan pada daerah basah (berair). 

3. Tidak menggembalakan sapi di tempat sampah (TPA), tetapi padang rumput 

yang selayaknya dengan pemeliharaan yang lebih baik (memperhatikan 

waktu dan lokasi penggembalaan). 



48 

 

 

4. Pemberian anthelmintik setiap 3 bulan sekali sejak usia sapi masih pedet 

(usia 7 hari) secara berkala. 

5. Untuk mengurangi perkembangan populasi cacing parasit perlu dipantau 

secara rutin setiap 2 bulan sekali melalui pemeriksaan feses. 
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LAMPIRAN 

Contoh penghitungan epg dan rata-rata telur cacing Haemonchus sp.pada feses 

sapi di TPA Jatibarang 

Sampel 

Anakan Dewasa 

Jumlah 

telur 

(n) 

Epg 

(2nx50) 

Jumlah 

telur 

(n) 

Epg 

(2nx50) 

1 17 1700 12 1200 

2 11 1100 5 500 

3 2 200 4 400 

4 18 1800 8 800 

5 6 600 2 200 

6   5 500 

7   10 1000 

Total 54 5400 46 4600 

Rerata 10,8 *1080 6,57 *657 

 

Jumlah telur cacing Haemonchus yang terhitung pada feses anakan sapi (n) : 17, 

11, 2, 18 dan 6 telur 

Epg1 : 2n x 50 

 : 2(17) x 50 

 : 34 x 50 

 : 1700 epg 

Epg2  : 2(11) x 50 

 : 22 x 50 

 : 1100 epg  

Epg4  : 2(18) x 50 

 : 36 x 50 

 : 1800 epg 

 

Epg5  : 2(6) x 50 

 : 12 x 50 

 : 600 epg 

Epg3  : 2(2) x 50 

 : 4 x 50 

 : 200 epg 

 : 200 epg 

 

 

 

Total epg per ekor : (1700+1100+200+1800+600) epg 

               : 5400 epg 

*Rerata epg per ekor : 5400 epg/5 ekor 

                 : 1080 epg/ekor 

 

Catatan : *Rerata epg per ekor yang dimasukkan sebagai nilai epg  dalam tabel 

hasil penghitungan rata-rata epg (Tabel 5).
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Angket Wawancara 

1. Bagaimana cara menjaga kebersihan kandang dan pakan sapi anda? 

2. Apa jenis pakan yang biasa diberikan? (jika rumput) apakah rumput 

dikeringkan dulu sebelum diberikan pada sapi atau tidak? 

3. Jam berapa pemotongan rumput dilakukan? 

4. (Untuk sapi di TPA) Jam berapa pengeluaran sapi biasa dilakukan 

untuk menggembalakan?   

5. Apa yang dilakukan dengan limbah kotoran yang dihasilkan sapi? Jika 

dibuang, kemana dibuangnya? 

6. Bagaimana kondisi kesehatan sapi yang anda pelihara? Apakah pernah 

terserang cacingan? 

7. Bagaimana cara membedakan sapi yang cacingan dengan yang sehat? 

8. Bagaimana langkah pengobatan terhadap sapi yang terinfeksi cacing 

tersebut? Apakah ada dokter atau orang yang bertugas memberikan 

obat? 

9. Apa jenis obat cacing yang biasanya diberikan? Apakah ada perlakukan 

khusus terhadap sapi yang sakit? 

Jawaban hasil wawancara 

Pertanyaan 

No 

TPA Jatibarang KTT Sidomulyo 

1 Dibersihkan kalau sudah kotor Dibersihkan tiap pagi dan sore hari 

setiap hari 

2 Jerami dan rumput gajah kering Rumput hijauan yang sudah disiangi, 

konsentrat dan ampas tahu 

3 Tidak tentu Di atas jam 9 pagi 

4 Sekitar jam 6 pagi - 

5 Dibuang di sekitar TPA 

dibelakang kandang 

Ditampung dan dikeringkan untuk 

dijual kepada yang membutuhkan 

sebagai pupuk 

6 Kondisi sehat dan belum pernah 

terserang cacingan 

Kondisi sehat, sudah pernah 

diberikan vaksin dan obat cacing 

7 - - 

8 - Ada yang memberikan dari 

pemerintah 

9 - Sapi dipisahkan dari yang lain 



56 

 

 

Foto hasil pengamatan dan identifikasi telur cacing pada feses sapi 
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Gambar pembanding telur cacing pada ternak 
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1. Trichostrongylus spp 

2. Skrjabinema ovis 

3. Avitellina centripunctata 

4. Chabertia ovina  

5. Haemonchus contortus 

6. Bunostomum trigonocephalum 

7. 0esophagostomum columbianum 

8. Cotylophoron cotylophorum 

9. Fascioloides magna 

10. Ostertagia sp 

11. Marshallagia marshalli 
 

12. Fasciola hepatica 

13. Paramphistomum cervi 

14. Thysaniezia giardi 

15. Moniezia expansa 

16. Moniezia benedeni 

17. Dicrocoelium dendriticum 

18. Steronglyloides papillosus 

19. Gongylonema pulchrum 

20. Trichuris globulosa 

21. Fasciola gigantic 

22. Nematodirus spathiger 

23. Gaigeria pachyscelis 
 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

10. Schistosoma bovis 

11. Eurytrema pancreaticum 

12. Schistosoma spindalis 

13. Schistosoma japonicumz 

14. Schistosoma indicum 

15. Ornithobilharzia 

tukestanicum  

16. Thelazia rhodesii 

17. Schistosoma nasalis 

18. Oesophagostomum 

radiatum 

1. Syngamus laryngeus 

2. Mecistocirrus digitatus 

3. Fischoederius cobboldi 

4. Bunostomum 

phlebotomum 

5. Carmyerius spattosus  

6. Gastrothylax crumenifer  

7. Cooperia pectinita 

8. Toxocara vitulorum 

9. Fischoederius elongatus 
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Peta Desa Wisata Nongkosawit dan TPA Jatibarang Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandang dan sapi di TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Alat dan bahan penelitian 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

Tabung Reaksi dan 

Rak Tabung Reaksi 

 

Beaker Glass 
 

Pipet Pasteur 

(pipet tetes) 
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Kamera Digital 

Canon ixus 500 hs 

 

Mikroskop binokuler 

Nikon Eclips E100 

 

Sentrifuge PLC-

01 8 tube 
 

Infus NaCl 500 ml 
 

Aquades 
 

Object glass dan 

Deck glass 
 

Methylen Blue 
 

Mortar dan 

pestle 

(penumbuk) 
 

Corong kaca 
 

Saringan 
 

Masker 
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Sampel feses dari TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo 

 

 

 

 

Pengambilan sampel feses di TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo 

      

 

 

 

Feses dibungkus kantong plastik, dimasukkan dalam box berisi es batu dan 

dibawa ke laboratorium Taksonomi Hewan 

   

 

 

 

    

Proses identifikasi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Feses dilarutkan 

dengan aquades di 

dalam mortar 

(Metode Natif) Larutan 

dipipetkan 1-2 tetes 

ke object glass dan 

petridisk 

 

(Metode 

Sedimentasi dan 

Flotasi) Larutan 

hasil sentrifuge  

(Metode 

Sedimentasi+Flotasi) 
Tabung reaksi dimasukkan 

dalam Sentrifuge dan diputar 

selama 15 menit kecepatan 

2000 rpm 

 

(Metode 

Sedimentasi+Flotasi) 
Larutan di saring ke 

dalam tabung reaksi 

(Metode 

Sedimentasi+Flotasi) 
Tabung reaksi  ditutup 

dengan karet penutup 
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(Metode flotasi) 

Larutan 

ditambahkan NaCl 

sampai 

permukaannya 

cembung 

(Metode flotasi) 

Setelah didiamkan 5 menit 

object glass ditempelkan 

pada permukaan yang 

cembung ±20 detik 

(Metode flotasi) 

Object glass 

diangkat 

(Metode flotasi) 

Preparat ditutup 

deck glass 

(Metode sedimentasi) 

Larutan dipipetkan 1-2 tetes 

ke object glass, di tetesi 1 
tetes methylen blue dan 

ditutup deck glass   

(Metode sedimentasi dan 

flotasi) 

Preparat diamati dengan 

confocal microscope dan 

diidentifikasi 

Penghitungan telur 

cacing 


