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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ascaridiasis merupakan penyakit endoparasit helminth pada peternakan

unggas yang disebabkan oleh cacing Ascaridia galli (A. galli). Kasus ascaridiasis

tergolong tinggi, terutama pada negara beriklim tropik yang dapat menimbulkan

kerugian ekonomi (Beriajaya dkk., 2006). Prevalensi di Asia Tenggara (Indonesia,

Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Brunei, Laos dan

Myanmar)antara 41-92% (Foster, 2013). Di Indonesia, prevalensi tergolong

tinggi yaitu antara 60-90% (Margono, 2000). Kejadian pada infeksi berat dapat

menimbulkan kematian dan kerugian karkas sejumlah 2.240.000–3.148.000 ton

pertahun (Kusumamiharja, 1992).

Penularan penyakit terjadi secara langsung yaitu dengan tertelannya telur

A. galli infektif bersama pakan atau minum, dapat juga melalui cacing tanah yang

terkontaminasi oleh telur A. galli (Subekti dkk., 2013). Anthelmintik yang

biasanya digunakan peternak dan dijual di pasaran adalah anthelmintik sintetis

yang harganya relatif mahal misalnya adalah piperazin dan albendazole. Adanya

masalah tersebut mendorong upaya pencarian anthelmintik yang murah dan

mudah dalam mendapatkannya (Hastuti, 2008). Material kalsium hidroksida

merupakan zat padat yang berwarna putih dan amorf berasal dari kapur tohor yang

mudah didapatkan dengan harga yang murah. Kapur tohor (quick lime) dihasilkan

dari batu gamping yang dikalsinasikan (Sukandarrumidi, 1999; Widowati, 2006).

Kalsium hidroksida dapat melepaskan ion OH
-

yang dapat menginaktifasi

enzim dan merusak membran sitoplasma dengan jalan merusak fosfolipid pada
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membran sitoplasma. Inaktifasi enzim dan rusaknya membran sitoplasma

berakibat terganggunya transfer nutrisi dan menyebabkan sel keracunan ion OH
-

(Estrela et al, 1995; Kavitha, 2005). Terhambatnya kerja enzim dapat

menyebabkan proses metabolisme pencernaan cacing terganggu sehingga cacing

kekurangan tenaga. Membran sitoplasma cacing yang mengalami kerusakan dapat

menyebabkan cacing menjadi paralisis dan mati (Tiwow dkk., 2013). Berdasarkan

hal tersebut diharapkan kalsium hidroksida [Ca(OH)2] mampu membunuh cacing

A. galli. Bertitik tolak dari hal tersebut, diperlukan penelitian tentang pengaruh

kalsium hidroksida [Ca(OH)2] terhadap mortalitas cacing A. galli in vitro.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh kalsium hidroksida terhadap mortalitas cacing

A. galli secara in vitro?

2. Berapa dosis optimal yang berpengaruh terhadap mortalitas cacing

A.galli secara in vitro?

1.3 Landasan Teori

Cacing A. galli merupakan cacing kelas nematoda yang sering terdapat

pada unggas (Soulsby, 1986). Prevalensi ascaridiasis tergolong tinggi seperti yang

dilaporkan Margono (2000). Tingginya prevalensi menyadarkan bahwa

ascaridiasis perlu untuk ditangani dengan tepat menggunakan bahan yang mudah

dicari namun memiliki sifat-sifat yang memungkinkan dapat menurunkan

prevalensi ascaridiasis, salah satunya kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida

merupakan zat padat yang berwarna putih dan amorf , berasal dari kapur tohor
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(quick lime) yang dihasilkan dari batu gamping (CaCO3) yang dikalsinasikan,

yaitu dipanaskan pada suhu 6000ºC – 9000ºC. Melalui pemanasan tersebut karbon

dioksida akan teroksidasi dan tinggal kapur residunya (CaO) yang merupakan

anhidrida basa. Material kapur hasil pembakaran apabila ditambah air, akan

mengembang. Selama proses reaksi berlangsung, hasilnya adalah kapur atau

kalsium hidroksida (Sukandarrumidi, 1999; Wiqoyah, 2006;Widowati, 2006).

Mekanisme kerja kalsium hidroksida dengan melepaskan ion OH
-
yang

akan menginaktifasi enzim membran sitoplasma dan merusak fosfolipid pada

membran sitoplasma yang dapat merusak membran sitoplasma. Inaktifasi enzim

pada membrane sitoplasma dan rusaknya membran sitoplasma menyebabkan

terganggunya transfer nutrisi sehingga sel keracunan ion OH
-

(Estrela et al, 1995;

Kavitha, 2005). Membran sitoplasma cacing yang rusak mengakibatkan paralisis

dan kematian pada cacing. Kerja enzim yang terhambat menyebabkan proses

metabolisme pencernaan cacing terganggu sehingga cacing kekurangan tenaga

(Tiwow, 2013).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kalsium hidroksida [Ca(OH)2] terhadap

mortalitas cacing A. galli secara in vitro.

2. Untuk mengetahui dosis optimal yang efektif dan efisien dari kalsium

hidroksida [Ca(OH)2] terhadap mortalitas cacing A. galli secara in vitro.
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1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan kalsium hidroksida

sebagai anthelmintik terhadap cacing A. galli serta dapat menjadikan tambahan

informasi bahwa kalsium hidroksida sebagai salah satu bahan anthelminthik yang

efektif dan murah.

1.6 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Kalsium hidroksida mempunyai daya anthelmintik terhadap cacing A. galli

secara in vitro.

2. Terdapat perbedaan mortalitas A. galli pada pemberian berbagai

konsentrasi kalsium hidroksida secara in vitro.
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