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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peternakan merupakan salah satu potensi sebagai penghasil sumber pangan

yang mengandung protein hewani yang bergizi tinggi. Ruminansia seperti sapi,

kambing, dan domba merupakan hewan ternak yang telah banyak dimanfaatkan di

berbagai tempat di Indonesia. Ternak dan hasil produksinya sangat penting untuk

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber produksi daging berasal dari

sapi potong, kambing domba, unggas dan sebagian kecil berasal dari kerbau dan

kuda yang telah diafkir. Pada tahun 2004 populasi sapi potong, kerbau dan kuda

masing-masing sebanyak 10,4 juta ekor, 2,5 juta ekor dan 0,4 juta ekor (Statistik

Pertanian, 2005)

Penurunanan populasi ternak sangat berkaitan dengan timbulnya berbagai

macam penyakit yang mengakibatkan kematian pada ternak. Hal ini merupakan

salah satu hambatan yang dihadapi dalam pengembangan peternakan. Peningkatan

produksi dan reproduksi akan maksimal jika penyediaan pakan dan pengendalian

penyakit yang efektif. Diantara sekian banyak penyakit hewan di Indonesia,

penyakit parasit masih kurang mendapat perhatian lebih dari peternak. Penyakit

parasit biasanya tidak mengakibatkan kematian pada ternak, namun dapat

merugikan karena dapat mengalami penurunan berat badan dan daya

produktivitas. Diantara penyakit parasit yang sangat merugikan adalah penyakit

yang disebabkan oleh cacing hati Fasciola sp. atau yang dikenal dengan penyakit

distomatosis, fascioliasis, atau fasciolosis (Muchlis, 1985).
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Penyebaran suatu penyakit dipengaruhi oleh iklim dan cuaca (Arbani, 1992).

Cuaca menentukan prevalensi penularan suatu penyakit parasit hingga timbulnya

epidemi, sedangkan iklim menentukan endemesitas suatu penyakit. Faktor umur

dan jenis kelamin juga mempengaruhi tersebarnya distomatosis. Umur dan jenis

kelamin menentukan jumlah cacing Fasciola sp. yang menginfeksi merupakan

faktor yang berasal dari induk semang (Brotowidjoyo, 1997). Infestasi yang

ditimbulkan oleh Fasciola sp. beragam mulai dari yang ringan hingga berat.

Cacing dewasa mampu memakan sebagian jaringan yang berada di hepar serta

darah ruminansia sehingga dapat menyebabkan anemia. Selain itu duri kutikula

pada Fasciola sp. mampu mengiritasi dinding mukosa saluran empedu (Schreurs

et al., 2002).

Pengobatan cacing pada ternak ruminansia selama ini menggunakan

anthelmintik seperti nitroksinil, albendazole, thiabendazole, flubendazole,

levamisol, pyrantel, ivermectin, dan piperazine. Piperazine merupakan preparat

obat yang paling sering dipakai di peternakan sebagai obat pilihan (drug of

choice). Piperazine dapat diberikan secara oral dalam bentuk tetes ataupun bentuk

kapsul, dengan cara pemberian yang telah disesuaikan dengan berat badan serta

umur ternak. Efek samping yang ditimbulkan dari piperazine adalah terjadinya

resistensi terhadap suatu jenis cacing (Subekti, 2007).

Resistensi yang terjadi akibat penggunaan piperazine sebagai anthelmintik

kimiawi maka diperlukan alternatif pengobatan anthelmintik lain. Pengobatan

herbal saat ini sedang banyak diteliti dan digunakan karena lebih aman dan

memperkecil efek samping serta harganya lebih ekonomis dibandingkan obat
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sintetis. Obat herbal yang digunakan antara lain: daun sirsak, buah pinang, daun

jambu, serta salah satunya adalah kulit buah delima. Kulit buah delima (Punica

granatum) dapat digunakan sebagai obat anthelmintika karena memiliki

kandungan zat aktif antara lain 22-25% tanin dan 0,5-1% alkaloid yang terdiri

dari pelletierine, methylpelletierine, dan pseudopelletierine (Astawan, 2009).

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian tentang

penggunaan ekstraksi kulit buah delima (P.granatum) sebagai anthelmintik

1.2 Rumusan Masalah

1) Apakah terdapat perbedaan waktu dan pemberian berbagai konsentrasi

ekstrak etanol kulit buah delima (P. granatum) terhadap angka kematian

cacing Fasciola sp. secara in vitro?

2) Apakah terdapat interaksi antara waktu dan perlakuan terhadap angka

kematian cacing Fasciola sp. secara in vitro?

1.3 Landasan Teori

Anthelmintik merupakan obat yang mampu membunuh cacing dengan

beberapa cara yakni mempengaruhi syaraf otot cacing yang menyebabkan cacing

lumpuh sehingga dengan mudah dikeluarkan dari tubuh inang dan dengan

mengganggu proses pembentukan energi sehingga cacing kehilangan energi dan

akhirnya mati (Brander , 1991).

Penggunaan obat herbal banyak dimanfaatkan serta diteliti karena selain

harga yang relatif terjangkau terlebih lagi karena berasal dari alam efek samping

yang ditimbulkan relatif kecil atau hampir tidak ada. Herbal yang sering di
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gunakan sebagai percobaan dan penelitian seperti daun sirsak, buah pinang, daun

jambu, dan kulit buah delima (Wiryowidagdo, 2008).

Kulit buah delima (P. granatum) diduga dapat dipakai sebagai obat

anthelmintik dengan cara ekstraksi dari kulitnya. Kulit buah delima memiliki

kandungan zat aktif antara lain 22-25% tanin dan 0,5-1% alkaloid yang terdiri dari

pelletierine, methylpelletierine, dan pseudopelletierine (Astawan, 2009). Tanin

berfungsi merusak kutikula yang tebal pada cacing dengan cara mengubah

permeabilitas membran dan mendenaturasi protein sehingga senyawa aktif seperti

alkaloid pelletierine dapat masuk ke dalam tubuh cacing. Alkaloid pelletierine

dapat menyebabkan paralisis (kelumpuhan) pada otot cacing, bahkan dapat

menyebabkan kematian dalam dosis besar (Hagerman, 2008).

1.4 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu dan pemberian

berbagai konsentrasi ekstrak etanol kulit buah delima (P. granatum)

terhadap angka kematian cacing Fasciola sp. secara in vitro

2) Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara waktu dan perlakuan

terhadap angka kematian cacing Fasciola sp. secara in vitro

1.5 Manfaat Penelitian

1) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman obat khususnya

yang berefek anthelmintik sehingga dapat memberi sumbangsih kepada

dunia kedokteran hewan mengenai penggunaan herbal sebagai alternatif

terapi pengganti obat kimiawi
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2) Memberikan informasi tentang khasiat kulit buah delima (P. granatum)

sebagai obat cacing

1.6 Hipotesis

1) Terdapat perbedaan waktu dan pemberian berbagai konsentrasi ekstrak

etanol kulit buah delima (P. granatum) terhadap angka kematian cacing

Fasciola sp. secara in vitro

2) Terdapat interaksi antara waktu dan perlakuan terhadap angka kematian

cacing Fasciola sp. secara in vitro
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