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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Rusa merupakan satwa liar yang mempunyai nilai estetika yang dapat 

dijadikan peliharaan untuk kesenangan dan sebagai satwa pajangan dalam taman, 

terutama untuk rusa totol (Axis axis) dan rusa timor (Cervus timorensis). Rusa 

juga mempunyai potensi ekonomi karena dapat menghasilkan daging, kulit, dan 

velvet (tanduk muda) (Garsetiasih dan Takandjanji., 2006). Potensi yang dimiliki 

rusa tersebut menyebabkan perburuan tidak terkendali, sehingga populasi rusa di 

alam mengalami penurunan. Rusaknya habitat di alam baik akibat kegiatan 

perburuan maupun rusak secara alami merupakan faktor lain  yang mengancam 

keberlangsungan hidup rusa. Jika keadaan ini terus berlanjut maka rusa 

dikhawatirkan dapat terancam punah (Rihatni, 2013). Upaya melindungi dan 

melestarikan  perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kepunahan rusa. Upaya 

tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu dengan pembuatan 

kawasan konservasi yang meliputi suaka marga satwa, cagar alam, taman safari, 

taman nasional, hutan wisata, kebun binatang, serta adanya penangkaran dan 

jenis-jenis satwa yang dilindungi (Sudrajat, 1991). 

Pendopo Tulungagung  merupakan salah satu tempat yang memelihara 

rusa timor dan rusa totol untuk memperindah taman. Kesehatan rusa dalam tempat 

pemeliharaan merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan suatu 

pemeliharaan. Faktor kesehatan harus mendapat perhatian yang serius agar 

produktivitas rusa semakin meningkat (Garsetiasih dan Takandjanji., 2006). Salah 
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satu aspek dari penyakit, yang paling mempengaruhi kesehatan hewan adalah 

infeksi cacing (Rahman and Che’ros., 1992).  

Dampak yang ditimbulkan dari infeksi cacing saluran pencernaan bagi 

rusa diantaranya diare, gastritis, peritonitis (Soulsby, 1986). Cacing saluran 

pencernaan dapat menghisap gizi makanan dan cairan tubuh, menghisap darah 

bahkan merusak jaringan tubuh, hal ini dapat menyebabkan anoreksia (nafsu 

makan menurun), kelemahan, anemia, penurunan bobot badan dan akhirnya dapat 

menurunkan kemampuan reproduksi (Kusumamihardja, 1993), bahkan pada kasus 

berat dapat mengakibatkan kematian pada hewan (Soulsby, 1986). Infeksi  cacing  

dalam tubuh rusa, khususnya pada hewan muda, dapat menurunkan kondisi 

kesehatan rusa dan mempengaruhi keindahan (kualitas) kulit (bulu) (Kanungo et 

al, 2010). Menurut Koesdarto dkk  dalam Nofyan dkk (2010) mengatakan bahwa 

infeksi cacing parasit usus pada ruminansia akan mengurangi fungsi kemampuan 

mukosa usus dalam transpor glukosa dan metabolit lainnya. Apabila 

ketidakseimbangan ini cukup besar, akan menyebabkan menurunnya nafsu 

makan, serta tingginya kadar nitrogen di dalam tinja yang dibuang karena tidak 

dipergunakan. Akibatnya keterlambatan pertumbuhan akan terjadi, terutama pada 

ternak muda pada masa pertumbuhan. 

Data tentang prevalensi dan derajat infeksi cacing saluran pencernaan pada 

rusa timor dan rusa totol di Pendopo Tulungagung belum ada, sementara adanya 

infeksi cacing saluran pencernaan pada rusa di penangkaran mengakibatkan 

kerugian ekonomi. Maka diperlukan suatu tindakan pengendalian yang mencakup 

usaha pencegahan dan pemberantasan. Upaya tersebut akan lebih mudah berhasil 
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bila ditunjang dengan adanya informasi mengenai prevalensi dan derajat infeksi 

cacing saluran pencernaan yang dialami oleh rusa timor  dan rusa totol di Pendopo 

Tulungagung.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Jenis telur cacing saluran pencernaan apa saja yang ditemukan pada 

feses rusa timor (Cervus timorensis) dan rusa totol (Axis-axis) di 

Pendopo Tulungagung? 

2. Berapa prevalensi penyakit cacing saluran pencernaan rusa timor 

(Cervus timorensis) dan rusa totol (Axis-axis) di Pendopo 

Tulungagung? 

3. Bagaimana derajat infeksi penyakit cacing saluran pencernaan rusa 

timor (Cervus timorensis) dan rusa totol (Axis-axis) di Pendopo 

Tulungagung?  

4. Berapa relative risk untuk hasil positif infeksi cacing saluran 

pencernaan pada rusa timor dan rusa totol di pendopo tulungagung? 

5. Apakah terdapat perbedaan  derajat infeksi penyakit cacing  saluran 

pencernaan rusa timor (Cervus timorensis) dan rusa totol (Axis-axis) di 

Pendopo Tulungagung? 
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1.3  Landasan Teori 

 Penyakit cacing pada hewan di lokasi penangkaran merupakan salah satu 

permasalahan yang sering dihadapi. Pola pemberian pakan, faktor-faktor 

lingkungan (suhu, kelembaban dan curah hujan) serta sanitasi yang kurang baik 

dapat mempengaruhi berkembangnya  parasit khususnya cacing saluran 

pencernaan pada hewan (Dwinata, 2004). Koesdarto dkk (2007) juga mengatakan 

penyebaran penyakit parasit cacing sangat erat hubungannya dengan kondisi 

lingkungan misalnya: lantai kandang yang basah, kelembaban, ventilasi yang 

buruk, tercemarnya lingkungan, populasi yang padat. Faktor intrinsik dari tubuh 

ternak yang dapat mempengaruhi kepekaan hewan terhadap infeksi cacing, antara 

lain: spesies, jenis kelamin, umur, dan kondisi hewan atau imunitas.  

 Pengetahuan tentang habitat parasit pada induk semang, jenis serta daerah 

penyebarannya akan sangat membantu pengendalian penyakit cacing terutama 

dalam ketepatan mendiagnosa penyakit. Berdasarkan siklus hidupnya, cacing 

saluran pencernaan menghasilkan telur yang akan keluar bersama feses induk 

semang sehingga diagnosa harus disertai dan dikuatkan dengan pemeriksaan feses 

(Soulsby, 1986). 

 Prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada 

suatu waktu tertentu di suatu wilayah (Hidayat, 2011). TCPGT merupakan suatu 

metode perhitungan telur cacing yang dapat menentukan jumlah telur per gran 

tinja, hasilnya dapat memberi suatu petunjuk derajat infeksi dan sebagai 

pelengkap pengujian klinik secara seksama dari tiap individu atau kelompok 

(Soulsby, 1986). 
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1.4  Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui jenis telur cacing saluran pencernaan  yang menginfeksi 

rusa timor (Cervus timorensis) dan rusa totol (Axis-axis) di Pendopo 

Tulungagung. 

2. Mengetahui prevalensi penyakit cacing saluran pencernaan rusa timor 

(Cervus timorensis) dan rusa totol (Axis-axis) di Pendopo 

Tulungagung. 

3. Mengetahui derajat infeksi penyakit cacing saluran pencernaan rusa 

timor (Cervus timorensis) dan rusa totol (Axis-axis) di Pendopo 

Tulungagung. 

4. Mengetahui relative risk untuk hasil positif infeksi cacing saluran 

pencernaan pada rusa timor dan rusa totol di pendopo tulungagung? 

5. Mengetahui perbedaan derajat infeksi penyakit cacing saluran 

pencernaan rusa timor (Cervus timorensis) dan rusa totol (Axis-axis) di 

Pendopo Tulungagung. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Memberikan informasi jenis telur, prevalensi, relative risk  dan derajat 

infeksi  cacing saluran pencernaan rusa timor (Cervus timorensis) dan rusa totol 

(Axis-axis), sehingga diharapkan dapat membantu mempermudah dalam 

pengendalian dan pemberantasan cacing saluran pencernaan yang menginfeksi 

rusa timor (Cervus timorensis) dan rusa totol (Axis-axis) di Pendopo 
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Tulungagung. Hasil penelitian ini diharapakan, juga menjadi masukan dan materi 

pustaka bagi mahasiswa Kedokteran Hewan. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1) Terdapat hubungan atau pengaruh perbedaan genus terhadap 

infeksi cacing saluran pencernaan rusa. 

2) Terdapat perbedaan derajat infeksi cacing saluran pencernaan pada 

rusa timor dan rusa totol di Pendopo Tulungagung. 
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