
BAB 1 PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian   

Penyakit yang disebabkan oleh cacing Haemonchus contortus dan 

Mecistocirrus digitatus menyerang ternak ruminansia. Diagnosis nematodosis 

pada abomasum ruminansia menggunakan uji serologis dengan teknik ELISA 

dapat mendeteksi antibodi pada serum darah, namun teknik ini membuat antigen 

crude protein menjadi lemah pada spesifitas. Penelitian yang telah dilakukan 

dalam pembuatan bahan uji yang spesifik diagnosis serologis oleh Kodiman et al 

(2000) menggunakan Excretory dan Secretory (ES) M. digitatus dengan teknik 

Westen blot, dan Arisandy (2005) menggunakan ES H. contortus dewasa dengan 

teknik immunoblotting dianggap belum dapat digunakan sebagai bahan uji 

serologis, sehingga perlu dilakukan uji reaksi silang. Uji reaksi silang yang 

menggunakan antigen H. contortus dan serum anti-M. digitatus belum pernah 

dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri hingga saat ini. 

Angka kejadian infeksi cacing M. digitatus diketahui sebesar 18,2% pada 

sapi Bali betina  di dusun Jeliman, Kabupaten Lombok Tengah oleh (Panjaitan 

dkk., 2011). Penelitian oleh Nunuk dkk (2011) menemukan 54% dari sampel 50 

ternak domba dan kambing pada RPH Pegirikan Surabaya positif terinfeksi cacing 

H. contortus. Penyakit yang disebabkan oleh cacing menyebabkan kerugian  

ekonomi bagi peternak berupa penurunan produktivitas hewan, penurunan berat 

badan, diare dan dapat mengalami gangguan pencernaan umum bahkan pada 

kasus berat mengakibatkan kematian karena banya kehilangan darah oleh infeksi 

parasit tersebut (Ngurah dan Putra, 1997). Pada tahun  1984 kerugian ekonomi 
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akibat haemonchosis sebesar 16,6 juta US$ per tahun di Australia (Fabiyi, 1986), 

sedangkan kerugian mecistocirrusis diperkirakan mencapai 600 juta US$ per 

tahun atau setara dengan 120 miliyar rupiah per tahun. Kejadian haemonchosis 

dilapangan menurut (Sood, 1981) cenderung dipengaruhi oleh perubahan musim 

secara berturut-turut tertinggi hingga terendah terjadi pada musim gugur,musim 

panas, musim dingin, dan musim semi.  

Cacing merupakan organisme multiseluler yang mengandung berbagai 

macam protein baik protein spesifik maupun protein tidak spesifik yang dapat 

memicu respon inang untuk membentuk antibodi yang beragam, sehingga  

memungkinkan terjadi reaksi silang saat dilakukan diagnosis dengan uji serologis 

(Kusnoto, 2008). Penelitian yang telah dilakukan dalam pengembangan diagnosis 

serologis memfokuskan pada penggunaan crude extract, jaringan intestine, dan 

reaksi silang. Reaksi silang antara spesies cacing sering mengalam reaksi false 

positif sehingga  dapat dipergunakan sebagai kandidat vaksin,pada protein yang 

bukan reaksi silang dapat dilakukan penelitian lanjutan tentang spesifitas dari 

antigen cacing tersebut (Abdel-Rahman et al., 2000) oleh karena itu dapat 

digunakan sebagai bahan awal diagnosis serologis. 

Pada kasus haemonchosis dan mecistocirusis memerlukan uji yang akurat 

dalam meneguhkan diagnosis, oleh sebab itu uji serologis merupakan pilihan yang 

tepat dalam meneguhkan diagnosis haemonchosis dan mecistocirrusis. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui reaksi silang yang dapat terjadi pada cacing 

dengan morfologi dan kelas yang sama, namun berbeda genus yaitu H. contortus 
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dan M. digitatus. Penelitian ini menggunakan antigen dari H. contortus yang 

direaksikan terhadap serum anti-M. digitatus dengan teknik Western blot. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah 

adalah : Apakah terdapat reaksi silang antara antigen H. contortus terhadap serum 

anti-M. digitatus menggunakan teknik Western blot?  

 
1.3 Landasan Teori 

Cacing merupakan organisme multiseluler yang mengandung berbagai 

macam protein, baik protein spesifik maupun protein tidak spesifik yang dapat 

memicu respon inang untuk membentuk antibodi yang beragam (Kusnoto, 2008). 

Protein yang dikandung oleh cacing dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya 

reaksi silang pada cacing dalam kelas yang sama atau kelas yang berbeda 

(Novyanto, 2012). 

Western blot adalah suatu teknik karakterisasi protein dengan BM tertentu 

pada media membran nitroselulosa. Karekterisasi protein dapat mengetahui suatu 

protein spesifik atau tidak spesifik berdasarkan ikatan antigen dan antibodi. 

Teknik Western blot dapat digunakan untuk membedakan reaksi silang diantara 

protein (Rantam, 2003), sehingga didapatkan protein yang terjadi reaksi silang 

dan yang tidak terjadi reaksi silang. Protein yang tidak terjadi reaksi silang dapat 

dilakukan penelitian lanjutan tentang kespesifikan dari antigen cacing tersebut 

(Abdel-Rahman et al., 2000). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi silang antara 

protein H. contortus dengan serum anti-M. digitatus dengan teknik Western Blot. 

 
1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Pada hasil penelitian ini protein yang terjadi reaksi silang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan kandidat vaksin, sedangkan pada protein yang tidak 

mengalami reaksi silang memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan awal 

diagnosis serologis. 

 
1.6 Hipotesis 
 Terdapat reaksi silang antara antigen Haemonchus contortus dengan serum 

anti-Mecistocirrus digitatus pada BM tertentu dengan teknik Western blot. 
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