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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit ascaridiasis adalah salah satu penyakit infeksi parasit yang banyak 

dijumpai di Indonesia. Ascaridiasis disebabkan oleh cacing golongan nematoda yaitu 

Ascaridia galli. Cacing Ascaridia galli merupakan salah satu jenis cacing parasit 

yang paling sering ditemukan pada ayam. Cacing tersebut sering menyerang ayam ras 

maupun ayam buras, namun pada ayam buras kemungkinan tertular lebih besar 

karena sistem pemeliharaan yang bebas berkeliaran (Beriajaya dkk, 2006). Hasil 

penelitian Zalizar (2010) menunjukkan bahwa angka prevalensi infeksi cacing 

Ascaridia galli mencapai 59,33%. 

Cacing muda lebih banyak menimbulkan kerusakan pada mukosa usus, karena 

larva cacing cenderung membenamkan diri pada mukosa usus sehingga sering 

menyebabkan perdarahan dan enteritis. Peradangan pada usus halus ayam yang 

diakibatkan larva maupun cacing dewasa Ascaridia galli dapat menyebabkan 

kerusakan pada villi dan sel-sel epitel usus. Kerusakan villi dapat mengurangi luas 

permukaan pada mukosa usus halus ayam sehingga menurunkan kemampuan 

penyerapan nutrisi. Cacing menghisap sari makanan dalam usus ayam yang 

ditumpangi sehingga ayam akan kekurangan gizi. Gejala klinis yang terjadi pada 

infeksi cacing Ascaridia galli tergantung pada tingkat infeksi. Pada infeksi berat akan 

terjadi mencret berlendir, pertumbuhan terhambat, kekurusan dan kelemahan umum. 
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Cacing dewasa hidup di saluran pencernaan, apabila dalam jumlah besar maka dapat 

menyebabkan sumbatan dalam usus (Zalizar dkk, 2006).  

Infeksi Ascaridia galli dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar tiap 

tahun. Ayam yang terinfeksi cacing Ascaridia galli akan mengalami penurunan 

pertambahan berat badan dan perlambatan pertumbuhan sebesar 12,31%. Selain itu 

infeksi cacing Ascaridia galli dapat menyebabkan kualitas telur menjadi rendah 

akibat penurunan berat telur mencapai 5,35%, kerabang telur lebih tipis dengan 

persentase penurunan tebal kerabang telur sebesar 5,55% (Zalizar dkk, 2006). Ayam 

yang mengalami infeksi cacing Ascaridia galli dengan derajat infeksi yang berat tidak 

dapat memberikan respon kebal yang baik terhadap vaksinasi (Horning et al., 2003), 

untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh ascaridiasis maka infeksi Ascaridia 

galli pada ayam harus dikendalikan. 

Selama ini pengendalian infeksi cacing parasit saluran pencernaan dapat 

dilakukan dengan perbaikan tata laksana peternakan dan pemberian antelmintik. 

Perbaikan tata laksana peternakan dimaksudkan untuk mengurangi peluang terjadinya 

infeksi atau terjadinya kontak antara inang dan parasit, sedangkan pemberian 

antelmintik dimaksudkan untuk menekan jumlah cacing yang terdapat pada tubuh 

inang ke tingkat yang tidak membahayakan (Zalizar dan Satrija, 2011). Antelmintik 

yang sering digunakan untuk ascaridiasis adalah Piperazin Sitrat, namun peternak di 

desa mayoritas hanya memelihara beberapa ekor ayam buras, sehingga penggunaan 

Piperazin Sitrat tidak terlalu ekonomis. Selain itu hasil penelitian Zalizar (2006), 

walaupun dapat menurunkan jumlah larva namun efikasi Piperazin hanya berkisar 
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antara 69-85%, hal ini disebabkan karena penggunaan antelmintik yang sama selama 

bertahun-tahun, sehingga diperlukan adanya alternatif obat herbal.  Salah satu obat 

herbal alternatif yang dapat digunakan adalah rumput grinting (Cynodon dactylon). 

Nagori and Solanki (2011) menyatakan bahwa rumput grinting mengandung bahan 

aktif seperti minyak essential Triticin 12.4%, Triterpenoid glycosida, Saponin, Tanin, 

Flavonoid dan Alkaloid.  Bahan aktif tersebut  berpotensi sebagai antelmintik. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian secara in 

vitro untuk mengetahui apakah rumput grinting memiliki daya antelmintik terhadap 

cacing Ascaridia galli. Meskipun penelitian sebelumnya sudah ada yang 

membuktikan bahwa rumput grinting memiliki daya antelmintik terhadap cacing 

tanah India Phertima posthuma yang setara dengan albendazole namun belum pernah 

dibuktikan untuk cacing saluran pencernaan ayam.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1) Berapa konsentrasi ekstrak etanol rumput grinting yang paling baik dalam 

membunuh cacing Ascaridia galli secara in vitro ? 

2) Apakah ada pengaruh dari waktu perendaman terhadap kematian cacing 

Ascaridia galli secara in vitro?  

3) Apakah ada interaksi antara konsentrasi ekstrak etanol rumput grinting dengan 

waktu kematian cacing Ascaridia galli secara in vitro ?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1) Mengetahui konsentrasi ekstrak etanol rumput grinting yang paling efektif 

dalam membunuh cacing Ascaridia galli secara in vitro. 

2) Mengetahui adanya pengaruh dari waktu perendaman terhadap kematian 

cacing Ascaridia galli secara in vitro. 

3) Membuktikan bahwa ada interaksi antara konsentrasi ekstrak etanol rumput 

grinting dengan waktu kematian cacing Ascaridia galli secara in vitro. 

1.4 Landasan Teori 

Rumput grinting mengandung bahan potensial seperti minyak essential triticin 

12.4%, glikosida, saponin, tanin dan  flavonoid. Senyawa golongan flavonoid inilah 

yang memiliki aktivitas antelmintik (Ridwan dan Ayunita, 2007). 

Flavonoid merupakan kelompok fenol terbesar yang ditemukan di alam.  

Fenol sangat mudah diserap melalui jaringan bahkan melalui kulit sekalipun, masuk 

aliran darah dan dikeluarkan melalui ginjal bersama urin. Fenol bersifat germisidal 

karena dalam konsentrasi tinggi menyebabkan koagulasi dan presipitasi protein 

sedangkan dalam konsentrasi rendah menyebabkan denaturasi protein tanpa koagulasi 

sehingga menyebabkan kematian cacing.  Secara sistemik, fenol merangsang susunan 

syaraf pusat (SSP) dan menyebabkan kelumpuhan (Ridwan dan Ayunita, 2007). 

Saponin dapat mengiritasi membran mukosa saluran pencernaan cacing sehingga 

mengganggu penyerapan makanannya.  Tanin dapat mengikat protein bebas dalam 
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saluran pencernaan yang dapat mengakibatkan kematian cacing. Triterpene 

glycosides juga dapat menyebabkan inhibisi motilitas spontan pada cacing.  Bahan 

aktif tersebut akhirnya akan menyebabkan cacing menjadi paralisis atau mati 

(Tjokropranoto et al., 2011). 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah : 

1) Terdapat konsentrasi ekstrak etanol rumput grinting yang paling efektif dalam 

membunuh cacing Ascaridia galli secara in vitro. 

2) Ada pengaruh dari waktu perendaman terhadap kematian cacing Ascaridia 

galli secara in vitro. 

3) Ada interaksi antara konsentrasi ekstrak etanol rumput grinting dengan waktu 

kematian cacing Ascaridia galli secara in vitro. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat bahwa gulma rumput grinting dapat dimanfaatkan sebagai obat cacing 

untuk ternak ayam serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian bidang 

kesehatan khususnya antelmintik. 
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