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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kurangnya perhatian pada ektoparasit menimbulkan dampak yang 

signifikan, sehingga menimbulkan kerugian secara finansial. Belakangan ini angka 

produksi ayam petelur di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar menurun sampai 15 

% yang diduga berasal dari manifestasi ektoparasit. Catatan pemeliharaan yang 

tersedia menunjukkan bahwa unggas dalam kondisi semi-intensif dan intensif di 

Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, telah diadakan penyemprotan menggunakan 

akarisida untuk mengontrol ektoparasit ordo Phtiraptera dan Acarina. 

Keberadaan ektoparasit ini seringkali diabaikan karena keberadaannya 

selalu ada dan tidak bisa diberantas tuntas dan sebagian peternak sudah 

menganggap flora normal di peternakan. Meskipun demikian bukan berarti 

ektoparasit ini tidak berpengaruh dalam permasalahan ternak unggas khususnya 

pada ayam petelur. Kerugian produksi yang berkaitan dengan finansial justru 

menjadi keluhan para peternak karena dalam kerugian tersebut sudah dalam taraf 

yang signifikan. Keadaan yang sangat berkaitan degan kondisi ayam yang di 

peternakan yaitu timbulnya lesi rasa gatal pada daerah yang terinfestasi ektoparasit 

menimbulkan efek kurangnya nafsu makan, dan berakibat menurunya produksi 

telur. Hal ini nantinya akan brrpengaruh pada sektor peternakan di daerah yang 

sangat potensial untuk komoditas usaha peternakan ayam petelur khususnya pada 

Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 

Ektoparasit di setiap perternakan unggas selalu ada hanya intensitas 

infestasi yang berbeda. Data yang diperoleh dari Desa Kendal Kecamatan Srengat 
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memiliki prevalensi Menopon gallinae 12/30 sampel dengan persentase sample 

positif sebesar 40% dan Desa Kauman 26/30 sampel dengan persentase sample 

positif 86,7% (Trakhasno 2013). Hal ini menunjukkan bahwa ayam ras petelur di 

kandang rentan terhadap serangan ektoparasit dibandingkan ayam bukan ras  ( Biu 

et al., 2007). 

Perbedaan prevalensi tersebut perlu dikaji lebih lanjut dengan 

menghubungkan data produksi yang lain untuk mengetahui hubungan antara 

prevalensi ektoparasit Ordo Phtiraptera dan Acarina dengan produksi di beberapa 

peternakan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Diharapkan hasil penelitian ini 

dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya penyakit 

disebabkan penyebaran ektoparasit dan mengendalikan penyebarannya sesuai 

dengan data yang ada di lapangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dirumuskan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan  berikut. 

1. Berapa prevalensi ektoparasit Ordo Phtiraptera dan Acarina di 

Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ? 

2. Apakah terdapat hubungan prevalensi Phtiraptera dan Acarina 

dengan produksi ayam petelur di Kecamatan Srengat Kabupaten 

Blitar ?  

1.3  Landasan Teori 

Penyakit unggas yang disebabkan oleh parasit merupakan ancaman yang 

serius, karena adanya parasit yang berfungsi sebagai vektor. Hal ini jika tidak 
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diantisipasi dan ditangani dengan tepat akan menyebabkan penyakit yang dapat 

menyebar dengan cepat hingga terjadi kematian pada sebagian besar atau seluruh 

ayam (Darmana, 2003). 

Tungau termasuk dalam ordo Acarina, dan merupakan ektoparasit pada 

ayam petelur yang mampu menimbulkan kerugian ekonomi. Keberadaan tungau 

biasanya terdapat di celah – celah kandang, rontokan bulu dan induk semang. 

Beberapa kerugian yang bisa disebabkan oleh infestai tungau adalah kerusakan 

kulit yang dapat menyebabkan turunnya kondisi tubuh, rasa tidak tenang, gatal, 

kerusakan bulu, gangguan pertumbuhan, gangguan terhadap produksi dan sebagai 

inang penyakit lainnya, seperti penyakit yang disebabkan oleh bakteri, cacing, dan 

virus (Gorgi and Georgi, 1990). 

Argasidae masuk dalam ordo Parasitiformes dan merupakan ektoparasit 

pada ayam petelur yang mampu menimbulkan kerugian ekonomi. Keberadaan 

Argasidae biasanya terdapat di celah kandang dan induk semang. Beberapa 

kerugian yang disebabkan oleh infestasi Argasidae adalah turunnya kondisi tubuh, 

anemia, kematian, kerusakan kulit, myasis, vektor parasit darah, dan tick paralisa 

(Soulsby, 1986). 

Ordo Phtiraptera dibedakan menjadi tiga subordo, yaitu Mallophaga, 

Anoplura, dan Rhynchoptirina. Mallophaga merupakan kutu pada unggas, dan 

memiliki kemampuan untuk menggigit, memakan bulu, rambut dan runtuhan kulit, 

sedangkan Anoplura merupakan kutu yang mampu untuk menghisap darah 

inangnya (Sasmita dkk., 2010). 

Prevalensi merupakan suatu data yang menggambarkan jumlah kasus 

penyakit yang ada di dalam suatu populasi yang beresiko terpapar dan berada pada 
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suatu titik waktu tertentu. Data prevalensi dapat dipergunakan untuk 

memperkirakan kemungkinan munculnya penyakit di dalam suatu populasi pada 

periode waktu yang dipelajari (Bonita et al., 2006). 

Metode regresi berstruktur pohon banyak memberikan dukungan untuk 

eksplorasi dan analisis data (Clark & Pregibon, 1992). Berbagai penelitian telah 

menunjukkan bahwa metode regresi berstruktur pohon merupakan salah satu cara 

yang menarik dalam melakukan eksplorasi data dan pengambilan kesimpulan. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui : 

1. Berapa prevalensi Phtiraptera dan Acarina pada peternakan di 

Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 

2. Adanya hubungan produksi ayam petelur dengan prevalensi ektoparasit 

Acarina dan Phtiraptera.  

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai sumber informasi  

hubungan prevalensi Phtiraptera dan Acarina dengan produksi telur ayam, 

sehingga dapat digunakan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit 

serta dapat memprediksi kendala yang mungkin terjadi pada peternakan ayam 

petelur. 
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