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BAB 1 PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Haemonchosis adalah salah satu penyakit dari infeksi parasit 

cacing yang banyak dijumpai dan tersebar diseluruh dunia termasuk Indonesia. 

Haemonchosis disebabkan oleh cacing nematoda darigenusHaemonchus,salah 

satu spesiesnya adalah Haemonchus contortus. Cacing ini sering menyerang 

ternak ruminansia terutama pada ruminansia kecil (Subekti dkk, 2013).  

Haemonchus contortus merupakan parasit yang patogenik, luas 

penyebaran dan tingkat infeksinya dapat mencapai 80%. Ruminansia kecil di 

Indonesia mudah terkena infeksi cacing saluran pencernakan ini karena Indonesia 

yang beriklim tropis basah sangat menguntungkan kelangsungan hidup dan 

mempermudah penularannya. Upaya  pengendalian haemonchosis di Indonesia 

juga sulit untuk dilaksanakan karena hewan dipelihara dengan pola peternakan 

tradisional yang kurang memperhatikan manejemen pemeliharaan dan kesehatan 

hewan (Batubara, 2004).  

Kerugian yang ditimbulkan dari infeksi nematoda termasuk Haemonchus 

contortus diperkirakan  dapat mencapai 7.000.000.000/tahun serta diperkirakan 

terus meningkat bila tidak dilakukan upaya pengendalian dengan sungguh-

sungguh (Rachmatdkk, 1998 dalam Ahmad dkk, 2006).Menurut hasil penelitian 

dari Nugroho (2013) menunjukkan infeksi cacing nematoda saluran pencernaan 

pada ruminansia kecil didominasi oleh Haemonchus contortus dengan prevalensi 

58,26%-66,21%. Dilihat dari angka prevalensi tersebut menunjukkan penyakit 
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haemonchosis di Indonesia masih tinggi. Infeksi cacing ini sendiri banyak 

menimbulkan kerugian bagi ternak karena menyebabkan penurunan berat badan, 

anemia bahkan kematian. Cacing dewasa juga mengakibatkan penurunan digesti 

serta penurunan absorbsi protein, kalsium dan fosfor dalam tubuh ternak (Subekti 

dkk, 2013).  

Mengingat banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat infeksi 

Haemonchus contortus pada ternak maka diperlukan penanganan yang tepat untuk 

mengobati dan menanggulangi penyakit Haemonchosis. Selama ini pengendalian  

yang sering dilakukan dengan pemberian anthelmintik dari golongan 

Benzimidazole, salah satu contohnya adalah Albendazole. Meskipun obat tersebut 

efektif tetapi masih terdapat efek samping. Pemberian Albendazole  dalam jangka  

lama bisa menyebabkan nyeri ulu hati dan anemia. Pemberian pada hewan 

menyusui harus hati-hati, begitu pula pada hewan bunting karena dapat 

mengakibatkan embryotoksi dan teratogenik (Adam, 2001). Beriajaya (1998) 

menyatakan pemberian anthelmintik kimia sering tidak terbeli oleh masyarakat 

karena obat dianggap mahal sehingga penyakit cacing dibiarkan ada dan 

berkembang. 

Penggantian anthelmintik kimia dengan anthelmintik yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan perlu dipertimbangkan jika memang terbukti berpengaruh 

terhadap mortalitas cacing Haemonchus contortus tersebut, sehingga dapat 

mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, penggunaan obat 

tradisional akan memungkinkan untuk penyediaan obat secara murah  dan mudah 

didapat dalam kondisi pedesaan. Saat ini telah banyak dilaporkan adanya beberapa 
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tanaman di Indonesia yang dapat digunakan sebagai anthelmintik. Salah satu 

tanaman herbal yang potensial sebagai anthelmintik adalah tanaman kemangi 

terutama bagian daun. Berdasarkan dari penelitian Sentana (2010) ekstak etanol 

daun kemangi memiliki kemampuan sebagai anthelmintik terhadap cacing Ascaris 

suum karena adanya kandungan senyawa saponin dan tannin. Menurut Melzig et 

al. (2010) dalam Parvathy et al. (2012) cara kerja saponin sebagai anthelmintika 

yaitu dengan cara meningkatkan permeabilitas dan formasi pori dinding tubuh 

cacing sehingga dapat menyebabkan vakuolisasi dan desintegrasi kutikula. Cara 

kerja senyawatanninmenurut Patel et al. (2010) dalam Salhan et al. (2011) 

mempunyai daya anthelmintika dengan cara mengganggu pembentukan energi 

dengan menghambat fosforilasi oksidatif yang menyebabkan kematian.Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Beriajaya dkk, (1998) menyebutkan bahwa kandungan 

tannin dan saponin pada rimpang bangle mempunyai efek anthelmintik pada 

Haemonchus contortus. Hal inilah yang membuat ketertarikan untuk mengetahui 

apakah daun kemangi memiliki efek anthelmintik terhadap cacing Haemonchus 

contortus karena juga memiliki kandungan tannin dan saponin.  

Tanaman kemangi  mudah dikembangbiakkan dan banyak diperoleh di 

Indonesia (Sudarsono dkk, 2002). Hal ini mengindikasikan bahwa tanaman 

kemangi (Ocimum americanumLinn.) mempunyai prospek untuk dikembangkan 

sebagai obat cacing (anthelmintika) alami. Melalui penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui khasiat daun kemangi sebagai anthelmintika terhadap cacing 

Haemonchus contortus secara invitro dalam bentuk sediaan ekstrak. Obat yang 
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akan digunakan sebagai pembanding adalah Albendazole karena merupakan obat 

yang sering dipakai dalam pengobatan haemonchosis (Ambarawati dkk, 2011). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah ekstrak etanol daun kemangi (Ocimum americanumLinn.) 

mempunyaidayaanthelmintikaterhadapcacingHaemonchuscontortussecarai

n vitro? 

2. Pada konsentrasi berapakah ekstrak etanol daun kemangi (Ocimum 

americanum Linn.) yang mempunyai aktivitas optimal sebagai 

anthelmintika terhadap cacing Haemonchus contortus secara in vitro? 

3. Berapakah LC50 ekstrak etanol daun kemangi (Ocimum americanum 

Linn.) terhadap cacing Haemonchus contortussecara in vitropada setiap 

jam pengamatan? 

1.3 Landasan Teori 

Anthelmintika sintetik diketahui dapat bertindak dengan menyebabkan 

kelumpuhan atau paralisis cacing, merusak kutikula cacing, serta mengganggu 

metabolisme cacing (Ekeanyanwu dan Etienajirhevwe, 2012).Albendazole 

merupakan anthelmintika dari golongan Benzimidazole yangsering digunakan 

dalam pengomatan haemonchosis. Albendazole sangat efektif untuk pengobatan 

terhadap cacing H. contortuskarena spektrumnya luas. Mekanisme kerja 

Albendazole yaitu dengan cara berikatan dengan enzimfumarat reduktase, 

sehingga proses oksidasi NADH untuk membentuk energi (ATP) dan glukosa di 
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mitokondria menjadi terhambat atau mengalami penurunan,akibatnya cacing tidak 

mendapat asupan energi atau glukosa yang cukup untuk metabolisme tubuhnya, 

cacing akan mengalami paralysis dan kematian (Handayani, 2006). 

Daun kemangi memiliki kandungan senyawa saponin dan tannin (Medica, 

Ruslan dan Nawawi , 2004). Menurut Melzig et al. (2010) dalam Parvathy et al. 

(2012) cara kerja saponin sebagai anthelmintika yaitu dengan cara meningkatkan 

permeabilitas dan formasi pori dinding tubuh cacing. Ketika permeabilitas 

membran sel cacing terganggu, pengaturan keseimbangan cairan ekstrasel dan 

intrasel akan terganggu sehingga dapat menyebabkan vakuolisasi dan desintegrasi 

kutikula. Cara kerja senyawatanninmenurut Patel et al. (2010) dalam Salhanet al. 

(2011) mempunyai daya anthelmintika dengan cara mengganggu pembentukan 

energi dengan menghambat fosforilasi oksidatif yang menyebabkan kematian. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui apakah ekstrak etanol daun kemangi (Ocimum 

americanumLinn.) 

mempunyaidayaanthelmintikaterhadapcacingHaemonchuscontortussecarai

n vitro. 

2. Mengetahui konsentrasi ekstrak daun kemangi (Ocimum americanum 

Linn.) yang mempunyai aktivitas optimal sebagai anthelmintika terhadap 

cacing H. contortus seara in vitro. 

3. MengetahuiLC50 ektrak etanol daun kemangi (Ocimum americanum Linn.) 

terhadap cacing H. contortus secara in vitropada setiap jam pengamatan. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DAYA ANTHELMINTIKA ... RARI NOVIANA



6 
 

 
 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai daya 

anthelmintika ekstrak etanol daun kemangi (Ocimum americanumLinn.) terhadap 

cacing Haemonchus contortus secara in vitro. 

1.5.2 Manfaat aplikatif 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang manfaat ekstrak daun kemangi (Ocimum americanumLinn.) 

yang memiliki khasiat sebagai anthelmintik. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa membuka peluang kemungkinan 

pembuatan preparat obat anthelmintika dari ekstrak daun kemangi (Ocimum 

americanumLinn.). 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ektraketanoldaunkemangi(Ocimum 

americanumLinn.)mempunyaidayaantelmintikaterhadap cacing 

Haemonchuscontortussecarain vitro. 

2. Didapatkan konsentrasi ekstrak etanol daun kemangi (Ocimum 

americanum Linn.) yang mempunyai aktivitas optimal sebagai 

anthelmintika terhadap cacing H. contortus secara in vitro. 
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3. Didapatkan LC50 ekstrak etanoldaun kemangi (Ocimum americanum 

Linn.) terhadap mortalitas cacing H. contortussecara in vitro pada setiap 

jam pengamatan. 
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