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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Prevalensi penyakit yang disebabkan oleh Ascaridia galli ini masih sangat 

tinggi (Darmawi et al, 2007). Pengamatan pada empat distrik di wilayah pinggiran 

Amhara (Ethiopia) menunjukkan bahwa prevalensi cacing Nematoda yang 

menginfeksi pada ayam adalah A. galli (35,58%), Heterakis gallinae (17,28%), 

Subulura brupti (17,60%), Cheilospirura hamulosa (0,75%) dan Dyspharynx 

spiralis (2,62%) (Eshetu et al, 2001). 

 Menurut hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan prevalensi cacing 

A. galli di beberapa kabupaten di Jawa Barat (Sukabumi, Ciamis, Bekasi, Subang) 

masing-masing sebesar 10%, 18% dan 5% (Iskandar dkk, 2002). Salah satu dari 

18 jenis cacing gastrointestinal yang menginfeksi ayam muda di kawasan sampah 

di Gana, Afrika Barat, adalah A. galli dengan prevalensi 24% (Polusen et al, 

2000). Ayam yang rentan cacing A. galli adalah ayam yang masih muda, A. galli 

ini banyak di temukan pada usus halus ayam bagian tengah menurut (Permin dan 

Hansen, 1998). 

 Cacing A. galli ini dapat menyebabkan enteritis hemorhagi, anemia, nafsu 

makan turun, bulu rontok, kusam, pucat, sayap terkulai, dan lemah. Ayam leyer 

yang sedang berproduksi dapat mengakibatkan penurunan produksi telur atau 

sampai terhenti sama sekali. Ayam broiler  pertumbuhan akan terganggu dan berat 

badan menurun (Subekti dkk, 2007). Infeksi pada umumnya ringan sampai sedang 

tidak menimbulkan gejala yang nyata, tetapi infeksi yang berat dapat 
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menyebabkan kematian (Soulsby, 1986). Infeksi yang berat terjadi berak 

berlendir, selaput lendir pucat, pertumbuhan terhambat dan produksi telur 

menurun (Fahrimal and Raflesia, 2002). 

 Indonesia adalah negeri yang memiliki ribuan jenis tanaman obat yang bisa 

dimanfaatkan, dan kebanyakan belum di teliti dengan optimal. Pengetahuan 

mengenai hal ini sudah diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun temurun 

(Lusia, 2006). Banyak tumbuhan yang digunakan untuk mengobati cacingan 

seperti delima, temu hitam, lidah buaya, dan bawang putih (Dalimartha, 2003). 

 Delima (Punica granatum) adalah tanaman yang sering ditanam di kebun – 

kebun sebagai tanaman hias, tanaman obat atau karena buahnya bisa dimakan. 

Hampir semua bagian tanaman delima dapat digunakan sebagai obat tradisional. 

Bunga delima (Granati flos) dapat digunakan untuk mengatasi sariawan, daging 

delima ( Granati fructus) dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah, kulit 

delima (Granati pericarpium), akar delima (Granati radix), dan kulit kayu delima 

(Granati cortex) dapat digunakan untuk mengobati cacingan (Dalimartha, 2003 

yang dikutip oleh Sandika, 2012) . 

 Obat cacing yang paling sering digunakan untuk membasmi A. galli adalah 

piperazin. Piperazin memiliki efek narkotika sehingga cacing dapat dikeluarkan 

dalam keadaan hidup oleh adanya peristaltik usus (Yudianto, 2012). 

 Bedasarkan latar belakang tersebut maka di lakukan penelitian tentang daya 

anthelmintik dari tanaman kulit buah delima (Punica granatum) pada cacing A.  

galli secara in vitro. Penelitian ini akan menggunakan Piperazin sitrat yang 

merupakan obat pilihan untuk pengobatan Ascaridiasis sebagai pembanding. 
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 1.2  Rumusan Masalah 

 Bedasarkan Latar belakang yang dikemukakan di atas maka didapat 

rumusan permaslahan sebagai berikut : 

1. Apakah ekstrak kulit buah delima (P. granatum) mempunyai daya 

anthelmintika terhadap cacing A. galli secara in vitro ? 

2.  Apakah terdapat perbedaan pada pemberian berbagai konsentrasi ekstrak kulit 

buah delima (P. granatum) terhadap mortalitas cacing A. galli secara in vitro? 

3. Apakah terdapat perbedaan daya anthelmintik antara ekstrak buah delima (P. 

granatum) dengan Piperazin sitrat terhadap mortalitas cacing A. galli secara in 

vitro ? 

1.3  Landasan Teori 

 Kulit buah delima memiliki kandungan zat aktif antara lain 22-25% tanin 

dan 0,5-1% alkaloid yang terdiri dari pelletrine, methylpelletrine, dan 

pseudopelletrine (Astawan, 2009). Tanin berfungsi merusak kutikula yang tebal 

pada cacing dengan cara mengubah permeabilitas membran dan mendenaturasi 

protein sehingga senyawa aktif seperti alkaloid pelletrine dapat masuk ke tubuh 

cacing (Wiryowidagdo, 2007). Alkaloid pelletrine dapat menyebabkan paralisis 

(kelumpuhan) pada otot cacing, bahkan dapat menyebabkan kematian dalam dosis 

besar (Sandika, 2012). 

 Cacing A. galli ini menghasilkan telur yang dikeluarkan bersama dengan 

tinja inang dan akan berkembang menjadi stadium infektif (telur infektif) dalam 

waktu kurang lebih 10 hari di alam terbuka. Perkembangan selanjutnya telur 

menjadi larva stadium 2 yang sangat kuat (resisten) dalam kondisi yang kurang 
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baik. Pada stadium 2 ini larva mampu bertahan hidup lebih dari 3 bulan di tempat 

yang teduh  terlindung, namun akan segera mati bila keadaan kering dan cuaca 

panas sekalipun larva dalam tanah sedalam ± 15 cm (Subekti dkk, 2013). 

1.4  Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini bertujuan untuk : 

1.   Mengetahui apakah ekstrak kulit buah delima (P. granatum) mempunyai daya 

anthelmintika terhadap cacing A. galli secara in vitro. 

2. Mengetahui perbedaan pada pemberian berbagai konsentrasi ekstrak kulit 

buah delima (P. granatum) terhadap mortalitas cacing A. galli. 

3. Membandingkan daya anthelmintika ekstrak kulit buah delima dengan 

piperazin sitrat terhadap mortalitas A. galli secara in vitro. 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah : 

1.  Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan ekstrak  kulit 

buah delima (P. granatum) sebagai alternatif obat cacing A. galli. 

2. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat di jadikan sebagai dasar penelitian lebih 

lanjut mengenai tanaman obat Indonesia yang berkhasiat sebagai Anthelmintik 

A. galli. 

3. Penelitian ini diharapkan juga menjadi masukan dan bahan pustaka bagi 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dan semua pihak yang peduli dengan 

penyakit cacing. 
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1.6  Hipotesis 

 Pemberian ekstrak kulit buah delima (P. granatum) dapat berfungsi sebagai 

anthelmintik dengan pemberian dalam berbagai konsentrasi dapat berpengaruh 

terhadap mortilitas cacing A. galli. 
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