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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Pendopo Tulungagung  

 Pendopo Tulungagung berlokasi di jalan RA Kartini No. 1 Tulungagung. 

Pendopo Tulungagung pada hari minggu maupun hari-hari libur lainnya dibuka 

untuk umum, sehingga banyak masyarakat yang berkunjung sekaligus untuk 

melihat berbagai satwa yang berada di sekitar Pendopo. Terdapat beberapa jenis 

burung (kasuari, rangkok, rajawali, podang, merpati), jenis ikan dan bulus, serta 

dua jenis rusa. Satwa yang ada di Pendopo Tulungagung  ini diadakan sebagai 

salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melestarikan satwa 

langka yang dilindungi keberadaannya oleh pemerintah, dan menambah 

pengetahuan  masyarakat (Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, 2011).  

 

2.2  Morfologi Rusa 

 Rusa timor merupakan salah satu dari empat spesies asli Indonesia, yakni 

rusa sambar, rusa bawean dan kijang. Rusa timor juga disebut rusa Jawa. Rusa 

timor memiliki ciri-ciri rambut berwarna coklat abu-abu sampai coklat tua 

kemerahan  dan jantan warnanya lebih gelap. Warna  di bagian perut lebih terang 

daripada di bagian punggungnya. Rusa timor memiliki ukuran panjang kepala dan 

badan 1,3-2,1 m dan panjang ekor 10-31 cm, tinggi badan rusa timor 0,8-1,1 m.  

Bobot badan berkisar antara 70-85 kg untuk betina dan 120-160 kg untuk jantan 

kisaran berat lahir antara 4-5 kg (Semiadi dan Nugraha, 2004). 
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Gambar 2.1 Rusa timor (betina) (Lulu, 2014) 

Klasifikasi rusa timor (Cervus timorensis ) sebagai berikut (IUCN, 2008): 

Kingdom  : Animalia   

Phylum  : Chordata 

Subphylum  : Vertebrata 

Class   : Mammalia 

Ordo   : Artiodactyla 

Family   : Cervidae 

Genus   : Cervus 

Species  : Cervus timorensis 

Nama Indonesia : rusa timor 

 Rusa totol yang mempunyai nama latin Axis axis bukan fauna asli 

Indonesia melainkan berasal dari India dan Sri Lanka. Rusa didatangkan oleh 

Thomas Stanford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris, pada tahun 1841 untuk 

menempati halaman Istana Bogor (Semiadi dan Nugraha., 2004). Menurut 

Tuckwell yang dikutip Ryansyah (2010), rusa totol memiliki kulit yang berwarna 

coklat kemerah-merahan, dipenuhi dengan bintik-bintik besar berwarna putih. 
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Terdapat garis gelap yang membujur sepanjang punggung. Bagian perut dan kaki 

berwarna putih. Menurut Grzimek dalam Ryansyah (2010), panjang tubuh rusa 

totol (dari hidung sampai pangkal ekor) 110 – 140 cm, panjang ekor 20 – 30 cm, 

tinggi badan 75- 97 cm dan beratnya berkisar antara 75 – 100 kg. 

 
Gambar 2.2 Rusa totol (jantan) (Deddy, 2009) 

Klasifikasi rusa totol (Axis axis ) sebagai berikut (IUCN, 2008): 

Kingdom  : Animalia   

Phylum  : Chordata 

Subphylum  : Vertebrata 

Class   : Mammalia 

Ordo   : Artiodactyla 

Family   : Cervidae 

Genus   : Axis 

Species  : Axis axis 

Nama Indonesia : rusa totol 
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2.2.1  Status Perlindungan Rusa 

 Berdasarkan jumlah populasi dan penyebarannya, rusa timor dimasukkan 

dalam status konservasi vulnerable (rentan) oleh International Union of  Nature 

and Natural Resources (IUCN) Red List (IUCN, 2008). Tahun 1996, rusa timor 

berstatus resiko rendah / kurang diperhatikan (lower risk / least concern). 

Perubahan status ini disebabkan total populasi asli rusa timor di daerah 

penyebaran aslinya diperkirakan kurang dari 10.000 individu dewasa, dengan 

perkiraan penurunan sekurangnya 10% selama tiga generasi sebagai akibat dari 

hilangnya habitat, degradasi habitat, dan perburuan (Thohari, 2011). Rusa totol 

termasuk kategori Least Concern (LC) atau konsentrasi rendah dalam IUCN 

(2008) versi 3.1. Status di Indonesia, rusa  termasuk jenis yang dilindungi 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa 

 

2.2.2  Pakan Rusa  

 Rusa adalah satwa memamah biak atau ruminansia. Rusa memiliki 

perilaku merumput atau grazing dan browsing yaitu makan daun-daunan semak di 

hutan. Secara umum bahan makanan seluruh jenis rusa di Indonesia adalah sama 

yaitu rerumputan, pucuk daun, dan tumbuhan muda (Dradjat, 2002).  

 

2.2.3  Saluran Pencernaan Rusa  

Menurut Istemewa yang dikutip oleh Kusumaningtyas (2009), pencernaan 

adalah rangkaian proses perubahan fisik dan kimia yang dialami bahan makanan 
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selama berada di dalam alat pencernaan. Hewan berlambung  ganda seperti 

ruminansia sejati yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, anoa, antelope, dan 

pseudo ruminant (onta, ilama). Saluarn pencernaannya disebut polligastric 

system. Saluran pencernaan terdiri dari rongga mulut (cavum oris), kerongkongan 

(oesophagus), rumen, reticulum, omasum, abomasum, usus halus (intestinum 

tenue), usus besar (intestinum crassum), rectum dan  anus. 

 

2.2.4  Perilaku Rusa  

 Rusa  merupakan satwa yang hidup berkelompok. Rusa menyukai daerah 

terbuka untuk dapat merumput pada siang hari, daerah yang terbuka tersebut 

merupakan tempat  yang aman. Hal ini yang menyebabkan rusa termasuk satwa 

diurnal yaitu satwa yang aktif di siang hari. Namun pada kondisi tertentu, rusa 

dapat aktif di malam hari. Kondisi seperti ini merupakan salah satu perilaku 

adaptasi rusa. Rusa merupakan satwa yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi 

dengan lingkungannya (Rihatni, 2013). 

 

2.3  Cacing Saluran Pencernaan Ruminansia 

 Di lihat dari anatomi sistem pencernaan antara rusa dan sapi, kerbau, 

domba, kambing, mempunyai kesamaan, yaitu sama mempunyai empat lambung 

sehingga jenis cacing yang menginfeksi kemungkinan mirip, dan dapat ditemukan 

cacing saluran pencernaan dari kelas Trematoda, Cestoda dan Nematoda  

(Wiraman dkk., 2006). 
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2.3.1  Nematoda Saluran Pencernaan Pada Ruminansia 

2.3.1.1 Morfologi Telur dan Cacing Nematoda 

 Cacing Nematoda yang terdapat dalam saluran pencernaan hewan 

berbentuk gilik dan meruncing pada kedua ujung, dengan beberapa perkecualian 

yaitu Tetrameres sp., badanya tidak bersegmen. Mulutnya terletak di sebelah 

arterior kadang-kadang sub dorsal atau sub ventral biasanya dikelilingi oleh bibir 

(Kusumamihrja, 1993). Cacing jantan dan cacing betina terpisah. Kutikula pada 

cacing nematoda relatif tebal dan bersambung dengan lapisan kutikula rongga 

mulut, esofagus, rectum dan bagian distal saluran genital  (Levine, 1990).  

 Strongyloides papillosus, umumnya  tidak berwarna dan semi transparan. 

Berukuran panjang antara 3,5-6 mm dan diameter tubuh 50-65 µ. Telur berbentuk 

lonjong, mempunyai ujung yang tumpul dan berdinding tipis. Berukuran panjang 

40-60 µ dan lebar 20-26 . Teluµr cacing yang dikeluarkan bersama tinja sudah 

mengandung larva. ( Levin,1990 ; Subekti, 2010). 

 
Gambar 2.3 Telur Strongyloides sp. (Subekti dkk., 2013) 

 Oesophagostomum spp. disebut cacing bungkul (Nodular Worm) karena 

larvanya dapat membentuk bungkul di permukaan dinding halus maupun usus 

besar. Cacing ini memiliki tanda khas dengan adanya buccal capsul yang 

dikelilingi pleh satu atau dua deret daun mahkota  (leaf crown) yaitu external leaf 

crown dan internal leaf crown (Koesdarto dkk., 2007). Di bagian ujung posterior 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PREVALENSI DAN DERAJAT INFEKSI CACING 
SALURAN PENCERNAAN Cervus timorensis (Blainville 1822) (RUSA TIMOR) DAN Axis axis 
(Exrl 1788) (RUSA TOTOL) DI PENDOPO TULUNGAGUNG

NIKEN RAHMAWATI



13 
 

 
 

terdapat cervical groove dimana akan melebar ke ujung ventral sampai lateral dan 

di belakang cervical groove terdapat cervical papil. Cacing jantan dilengkapi 

dengan bursa copulatriks yang terdiri dari dua lobus, lobus lateral dan satu lobus 

median serta dua spikula. Panjang cacing jantan 11-16 mm dan betina 13-24 mm. 

Telur cacing berbentuk oval dan waktu dikeluarkan bersama tinja sudah 

mengandung 8-16 sel (segmen). Ukuran telur cacing 74-88 µ x 45-54 µ (Levine, 

1990; Subekti dkk., 2010). 

 
Gambar 2.4 Telur Oesophagustomum sp. ( Hutauruk dan Setyawati, 2009) 

 

 
Gambar 2.5 Cacing Oesophagustomum sp. (bagian anterior) 

 

 Trichostrongylus spp. dikenal sebagai cacing rambut (Levine, 1990). 

Cacing ini mempunyai bentuk tubuh langsing, kepala kecil tanpa buccal kapsul, 

berwarna coklat kemerahan dan mempunyai spikula dan gabernaculum. Cacing 

jantan mempunyai ukuran panjang 3-5 mm sedangkan cacing betina berukuran 4-

7 mm. Pada ujung arterior tubuh cacing merunjing (Koesdarto dkk., 2007). Telur 

cacing berbentuk oval, berdinding tipis transparan, dan berisi sel-sel telur 
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sehingga tampak padat. Panjang telur cacing 79-101µ dengan lebar 39-47 µ 

(Subekti dkk., 2010). 

 
Gambar 2.6 Telur Trichostrongylus sp. (Maxweel, 2008) 

Haemonchus spp. juga dikenal sebagai cacing lambung atau cacing 

kawat. Dalam keadaan segar cacing haemonchus spp. mudah dikenali dan 

dibedakan pada antar jantan dan betina (Soulsby, 1986). Cacing jantan berwarna 

merah, sedang cacing betina berwarna belang merah putih, warna tersebut 

dihasikan oleh selang-seling antara ovary berwarna putih dan usus berwarna 

merah karena menghisap darah inangnya. Cacing betina memiliki vulva yang 

tertutup oleh anterior flap yang besar dan menonjol. Cacing jantan berwarna 

merah, dapat dikenali dengan adanya bursa copulatriks di bagian posterior dan 

memiliki spikula sepanjang 0,46-0,506 mm. Ukuran telurnya 70-85 x 41-48 µ dan 

sewaktu dikeluarkan bersama feses inangnya sudah mengandung embrio 16-32 sel 

(Soulsby,1986; Subekti dkk., 2010). 

      
Gambar 2.7 Telur Haemonchus sp.( Hutauruk dan Setyawati, 2009) 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PREVALENSI DAN DERAJAT INFEKSI CACING 
SALURAN PENCERNAAN Cervus timorensis (Blainville 1822) (RUSA TIMOR) DAN Axis axis 
(Exrl 1788) (RUSA TOTOL) DI PENDOPO TULUNGAGUNG

NIKEN RAHMAWATI



15 
 

 
 

 
Gambar 2.8 Cacing Haemonchus sp. (jantan ) 

 

 Trichuris spp. cacing ini disebut whip worm (cacing cambuk) karena 

bagian anterior tubuh panjang dan ramping, sedangkan bagian posterior lebih 

gemuk. Cacing jantan mempunyai spikula yang panjang dan dibungkus oleh 

selubungtipis yang dilengkapi dengan duri kutikula. Vulva terletak pada 

permulaan bagian tubuh yang gemuk (bagian posterior) (Koesdarto dkk., 2007). 

Cacing jantan mempunyai panjang 50-80 mm dan betina 35-70 mm (Levine, 

1990). Telur berwarna coklat, berbentuk seperti tong dengan kedua ujungnya 

terdapat sumbat transparan. Ukuran telur cacing 70-80 µ x 30-42 µ (Levine, 1990; 

Subekti dkk., 2010). 

 
Gambar 2.9 Telur Trichuris sp. (Maxweel, 2008) 
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Gambar 2.10 Cacing Trichuris sp. (bagian posterior) 

 

 Bunostomum sp. mempunyai bentuk penampang tubuh bulat, tidak 

bersegmen dan berwarna putih kecoklatan. Cacing jantan mempunyai ukuran 

panjang 12-17 mm dan memiliki bursa copulatriks dan sepasang spikula, 

sedangkan cacing betina berukuran 19-26 mm. Pada ujung anterior tubuh cacing 

ini membengkok ke arah dorsal, dan bukal kapsul membuka kea rah anterodorsal. 

Bukal kapsul relative lebih besar dan dilengkapi sepasang chitine plate (sepasang 

lempengan chitin) pada tepi ventral, dan terdapat seapasang lanset kecil. Dorsal 

gutter membawa kelenjar oseophageal dan berakhir pada dorsal cone yang besar 

yang mengarah ke buccal cavity. Telur cacing berbentuk bulat dengan ujung 

tumpul dan berisi embrio yang bergranulasi gelap. Panjang telur cacing 79-117µ  

dengan lebar 47-70 µ (Levine, 2009). 

        
Gambar 2.11 Telu Bunostomum sp. ( Hutauruk dan Setyawati, 2009) 
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Gambar 2.12 Cacing Bunostomum sp. (Bagian anterior) 

Cooperia sp. cacing ini berwarna kemerah-merahan. Panjang cacing jantan 5-9 

mm dengan spikulum dengan panjangnya 240-300 mikron. Cacing betina 6-8 mm 

dengan ditandai adanyan pembesaran tubuh di daerah vulva. Telurnya berukuran 

74-95 x 36-44 µ ( Levine, 1990).  

 

2.3.1.2 Siklus Hidup Cacing Nematoda 

 Sebagian besar siklus hidup cacing nematoda saluran pencernaan dimulai 

saat telur cacing keluar bersama feses induk semang dan pada keadaan optimum 

akan menetas menjadi larva stadium 1 (Blood dan Radostitis, 1989). Pada suhu 

26
o 

C dalam waktu 24 jam larva stadium 1 akan berkembang menjadi larva 

stadium II, kemudian akan berkembang menjadi larva stadium III yang 

merupakan larva infektif. Terbentuknya larva infektif berbeda lamanya untuk 

setiap genus (Bowman, 1995).  Genus Bunostomum membutuhkan waktu lima 

hari sampai tujuh hari, Haemonchus membutuhkan waktu empat hari, 

Trichostrongylus membutuhkan waktu empat sampai sembilan hari. Genus 

Strongyloides dan Cooperia membutuhkan waktu satu sampai dua hari 

(Koesdarto dkk., 2007). 
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 Larva infektif masuk  ke dalam tubuh induk semang melalui pakan, 

minum, juga melalui kulit (Levine, 1990). Pada genus Trichostrongylus dan 

Cooperia larva infektif ini masuk ke dalam tubuh hewan bersama pakan dan 

minum. Pada genus Bunostomum dan Strongylodes, larva infektif masuk ke tubuh 

inang definitif selain lewat pakan dan minuman juga lewat penembusan kulit. 

Pada genus Haemonchus larva infektif masuk ketubuh hewan melalui pakan. 

Siklus hidup sebagian besar parasit dari cacing nematoda adalah secara langsung 

yaitu tidak memerlukan inang antara dalam perkembangannya (Soulsby, 1986). 

 

2.3.1.3 Patogenesis Cacing Nematoda 

 Infeksi cacing Nematoda pada saluran pencernaan banyak menimbulkan 

kerusakan pada dinding abomasum dan usus halus, selain itu kerusakan juga dapat 

disebabkan dari perjalanan daur hidup larva ke organ lain. Adanya penembusan 

larva cacing kedalam mukosa usus halus menimbulkan iritasi dan peradangan 

dinding mukosa usus halus yang disertai dengan adanya lesi, ulsera, perdarahan 

dan diare, bahkan apabila semakin parah bisa terjadi ruptura (Subekti dkk., 2011). 

 Cacing Trichostrongylus spp. tidak menghisap darah tetapi dapat 

menimbulkan luka akibat penembusan larva ke dalam mukosa usus halus 

sehingga menimbulkan reaksi keradangan yang disertai perdarahan sehingga 

penderita mengalami anemia (Urquhart, 1988). 

 Infeksi cacing dewasa dari Haemonchus spp. yang hidup di lumen 

abomasum dan duodenum akan merusak mukosa dengan cara memasukkan dorsal 

lansetnya untuk menghisap darah (Koesdarto dkk, 2007). Cacing ini 
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mengeluarkan zat anti pembekuan darah ke dalam luka yang ditimbulka sehingga 

mukosa tersebut menjadi teriritasi. Cacing tersebut menghisap darah induk 

semang dalam jumlah banyak. Pada Haemonchosis kronis dapat mengakibatkan 

terjadinya bottle jaw, dan Haemonchosis akut akan mengakibatkan hewan 

mengalami anemia yang ditandai dengan turunnya volume sel darah merah secara 

dratis (Bowman, 1995). 

  Soulsby (1986) menyatakan bahwa infeksi cacing dewasa Trichuris spp. 

akan menimbulkan radang mukosa sekum, nekrosis, haemoragi, edema mukosa 

sekum. Larva dari genus Oesophagustomum spp. akan masuk ke dalam sub 

mukosa dan mengadakan penetrasi ke dalam usus sehingga terjadi reaksi 

keradangan lokal di sekeliling larva, maka terjadi pengumpalan sel-sel eosinofil, 

limfosit, dan foreign body mengelilingi larva dan membentuk nodule. Kemudian 

pada pusat nodule terjadi pengejuan dan pengapuran serta di luarnya terbentuk 

kapsul oleh fibroblas (Kusumamiharja, 1993; Koesdarto dkk., 2007). 

 

2.3.2  Cestoda Saluran Pencernaan Pada Ruminansia 

2.3.2.1 Morfologi  Telur dan Cacing Cestoda 

 

 Cacing dari kelas Cestoda secara umum tubuhnya pipih, bersegmen dan 

panjang seperti pita. Cacing ini bersifat hemaprodit dan merupakan endoparasit. 

Tubuhnya terdiri atas tiga bagian yaitu pertama kepala atau skolek yang 

dilengkapi dengan dua sampai empat alat penghisap. Alat penghisap ini kadang-

kadang dilengkapi kait. Struktur lain yang sering ada yaitu rostelum yang terletak 

di bagian anterior skolek yang juga dilengkapi dengan kait. Kait berguna untuk 

menempel pada dinding usus. Kedua adalah leher yang terletak tepat dibelakang 
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skolek dan yang ketiga adalah tubuh atau strobila yang tersusun atas beberapa 

segmen (proglotida). Setiap proglotida mempunyai alat kelamin jantan dan betina. 

Proglotida yang memiliki letak paling ujung atau posterior mengandung uterus 

yang didalamnya terdapat telur-telur yang masak (Levine, 1990). 

 Moniezia spp. mempunyai panjang 600 cm, lebar 1,6 cm dan tidak 

mempunyai rostellum dan kait. Lebar skolek 0,36-0,8 mm dilengkapi dengan alat 

penghisap yang kuat. Lebar segmen sekitar empat kali panjangnya dan setiap 

segmen mempunyai dua pasang alat kelamin. Ovarium dan kelenjar vitelin 

membentuk cincin di sisi kiri dan kanan agak ketengah dari saluran ekskresi. 

Sedangkan testes terletak di sentral atau terkumpul di kedua sisi. Di tepi  posterior 

proglotid terdapat satu deret interproglotidal glands, pada M. expansa tersusun 

seperti cincin-cincin kecil, sedangkan pada M. benedi tersusun pendek dan 

berderet rapat pada bagian tengah segmen. Telur cacing  berbentuk segiempat atau 

segi tiga dan mengandung pyriform aparatus serta mempunyai ukuran 56-57 µ 

(Soulsby, 1986; Subekti dkk., 2010). 

     
Gambar 2.13 Telur M. benedini  Gambar 2.14 Telur M. expansa 

 (Subekti dkk., 2013)    (Tantri dkk., 2013) 
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2.3.2.2 Siklus Hidup Cacing Cestoda 

 Pada umumnya siklus hidup cacing Cestoda memerlukan inang perantara 

kecuali Familia Mesocestoides (Subekti dkk., 2011). Cacing moniezia spp. 

memerlukan induk semang antara Oribated mites (tungau) dari genus Galumna, 

Peloribates, Protoschleroribates, Scheloribates, Scutovertex  dan  Zygoribatula 

(Levine, 1990). Telur cacing dikeluarkan bersama tinja hospes (induk semang) 

satu persatu atau berkelompok dalam segmen yang terlihat seperti butiran beras. 

Apabila segmen ditelan oleh family Oribatidae maka dinding segmen akan sobek 

dan seluruh telur termakan oleh mites, selanjutnya onkosfer akan tumbuh 

membesar dan dalam waktu 15 minggu menjadi bentuk sistiserkoid. Suhu dan 

keadaan lingkungan sangat mempengaruhi proses perkembangan telur. Pada 

temperature 6
o
C perlu waktu 7 bulan untuk mencapai bentuk sistiserkoid. Pada 

temperature 26
o
C-
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o
C memerlukan waktu 3-4 bulan (Subekti dkk., 2011). 

 

2.3.2.3 Patogenesa Cacing Cestoda 

 Cacing muda maupun dewasa dapat menimbulkan iritasi pada usus 

sehingga menyebabkan gangguan pencernaan pada usus. Pada infeksi yang berat 

bisa menimbulkan anemia, diare profus, pertumbuhan lambat, kekurusan, 

kelemahan dan bisa bersifat fatal terutama sering terjadi pada ruminsia (Subekti 

dkk., 2011). 
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2.3.3  Trematoda Saluran Pencernaan Pada Ruminansia 

2.3.3.1 Morfologi Telur Dan Cacing Trematoda 

Secara umum, trematoda berbentuk seperti daun dan pipih dorsoventral. 

Semua organ berada di dalam jaringan parenkim dan tidak mempunyai rongga 

tubuh. Trematoda memiliki sistem pencernaan sederhana, yaitu batil hisap cranial 

(oral sucker), pharynx, esophagus, dan sepasang usus buntu yang bercabang. 

Sistem ekskresi terdiri dari sejumlah besar sel api silia yang mendorong sisa 

produk metabolik di sepanjang sistem saluran. Sistem reproduksinya hermaprodit, 

kecuali family Schistosomatidae (Taylor et al., 2007). 

 Paramphistomum cervi, warna cacing dewasa merah muda, berbentuk 

seperti kerucut agak cekung sebelah ventral dan cembung sebelah dorsal. Alat 

penghisap mulut kecil, sedang alat penghisap ventral besar dan terletak hampir di 

ujung posterior. Besarnya sekitar 5-13 x 2-5 mm. Lubang genital terletak sepertiga 

badan jauhnya dari mulut. Testes agak berlobus, tandem dan di sebelah depan dari 

ovarium. Vitelaria terdapat diantara faring dan alat penghisap posterior. Telur 

cacing mempunyai operculum dan panjang 147-176 µ dan lebarnya 73-100 µ 

(Kusumamiharja, 1993). 

 
Gambar 2.15 Telur Paramphistomum sp. (Subekti dkk., 2013) 
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Gambar 2.16 Cacing Paramphistomum sp. 

 Fasciola gigantica termasuk cacing trematoda yang paling penting pada 

ternak (Levine, 1990). Parasit ini berwarna coklat muda dan tembus pandang 

dengan ukuran panjang kurang lebih 25-75 mm dan dan lebar kurang lebih 5-12 

mm. Bagian anterior lebih lebar dari posterior dan berbentuk pipih seperti daun. 

Cacing ini mempunyai dua alat penghisap yaitu oral sucker sedangkan ventral 

sucker letaknya sejajar dengan bahu. Alat kelamin jantan terdiri atas dua buah 

testes bercabang banyak dan terletak di tengah-tengah garis median tubuh. Alat 

kelamin betina terdiri atas ovarium yang jumlahnya satu dan bercabang serta 

terletak di sebelah kanan garis median agak di sebelah atas dari testes (Subekti, 

2011). Telurnya agak kekuningan berbentuk oval dan dilengkapi dengan 

operculum. Ukuran telur 156-197 x 90-104 mikron (Kusumamihardja, 1993). 

 
Gambar 2.17 Telur Fasciola sp.( Hutauruk dan Setyawati, 2009) 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PREVALENSI DAN DERAJAT INFEKSI CACING 
SALURAN PENCERNAAN Cervus timorensis (Blainville 1822) (RUSA TIMOR) DAN Axis axis 
(Exrl 1788) (RUSA TOTOL) DI PENDOPO TULUNGAGUNG

NIKEN RAHMAWATI



24 
 

 
 

 
Gambar 2.18 Cacing Fasciola sp. 

 Eurytrema pancreaticum dewasa mempunyai ukuran tubuh 8-16 x 5-8,5 

mm,bertubuh tebal dan berduri, faring yang kecil, esophagus pendek dan sucker 

yang besar. Ukuran oral sucker lebih besar dari ventral sucker. Testes terletak 

horizontal. Genital pore bermuara sedikit di belakang  percabangan anus. 

Ovarium terletak dekat pertengahan tubuh dan posterior testes. Uterus terletak di 

posterior tubuh. Telur cacing mempunyai operculum dan  berukuran 40-50 x 23-

34 mikron (Urquhart et al., 1988; Subekti dkk., 2010). 

 
Gambar 2.19 Telur Eurytrema pancreaticum (Subekti dkk., 2013) 

 Cotylophoron cotylophorum mirip dengan cacing paramphistomum cervi 

tetapi genital sucker mengelilingi genital pore. Telur cacing mempunyai ukuran 

panjang 123-135 µ dan lebar 61-63 µ dan terdapat operculum (Subekti dkk., 

2010).  
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2.3.3.2 Siklus Hidup Cacing Trematoda 

 Siklus hidup cacing Trematoda membutuhkan inang perantara. Telur yang 

keluar bersama  feses penderita (inang definitif). Pada temperatur 22-26
o
C dan 

kelembaban optimum, telur akan menetas 10-12 hari, bila suhu di bawah 10
o
C 

telur tidak menetas tapi dapat bertahan lama serta dapat menetas kembali apabila 

keadaan lingkungan membaik dan suhu di atas 26
0
C telur akan menetas dalam 

waktu 2-3 hari dan menghasilkan larva stadium I yang disebut mirasidium. 

(Urquhart et al., 1988; Subekti dkk.,2010).  

 Mirasidium menggunakan enzim proteolitik yang dikeluarkannya untuk 

menembus jaringan tubuh siput (Bowman, 1995). Fasciola spp. membutuhkan 

induk semang antara dari jenis siput air yaitu genus Lymnea, cacing 

Paramphistomum cervi membutuhkan induk semang antara yaitu genus Bulinus, 

Indoplanorbis, Fossaria, Planorbis Cleopatra, cacing Eurytrema pancreaticum 

memerlukan induk semang antara siput tanah Bradybaena similaris  dan Cathaica 

ravida sieboltiana (Levine, 1990). 

Mirasidium melepaskan silia dan berkembang menjadi sporokista. Dalam 

sporokista akan terbentuk redia-redia. Bisa juga terjadi dalam sporokista terbentuk 

sporocyst II, baru kemudian membentuk redia. Redia sudah mempunyai ciri-ciri 

seperti cacing dewasa, sudah terbentuk sucker dan usus. Redia kadang-kadang 

membentuk redia anak (generasi II) atau dari redia langsung membentuk sekaria, 

kemudian serkaria keluar dari tubuh siput akibat rangsangan dari sinar dan 

berenang di dalam air (Subekti, 2011). Apabila serkaria tidak segera mendapatkan 
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inang definitif maka akan menempel pada rumput dan berkembang menjadi 

metaserkaria (Bowman, 1995).  

 Infeksi terjadi bila induk semang definitif memakan rumput atau minum 

air tercemar oleh serkaria atau metaserkaria. Kista akan pecah dalam usus dan 

mengalami eksikistasi di dalam duodenum dan keluar cacing muda yang 

menembus dinding usus, kemudian masuk rongga peritoneum selama 6-7 minggu. 

Cacing kemudian memproduksi telur yang akan dikeluarkan bersama feses 8 

minggu setelah infeksi (Levine, 1990; Subekti., 2010). 

 

2.3.3.3 Patogenesa Cacing Trematoda 

Kejadian infeksi Fasciola spp. dapat berjalan secara akut, sub akut dan 

kronis. Adanya cacing dewasa dalam jumlah banyak akan menyebabkan 

kerusakan epitel saluran empedu dan jaringan hati sehingga terjadi foci nekrotik 

yang diikuti dengan pembentukan jaringan fibrosa yang berlebihan dan 

pendarahan dalam cavum peritoneal. Adanya jaringan fibrosa menyebabkan 

penebalan saluran empedu sehingga mengalami pengapuran (Coles, 1986; 

Urquhart et al., 1988). Pada kejadian yang kronis jalannya penyakit lebih lama, 

terlihat edema sub mandibula (bottle jaw). Selain itu cacing fasciola spp. juga 

akan mengakibatkan hewan penderita mengalami kekurangan darah (Subekti, 

2011).  

 Infeksi ringan cacing Eurytrema pancreaticum tidak begitu terlihat adanya 

perubahan, hanya secara patologis anatomis menunjukkan adanya inflamasi 

katharalis (radang selaput lendir) dengan kerusakan epitel saluran empedu. Telur 
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yang mengadakan penetrasi ke dalam saluran menyebabkan foci-foci 

inflammatory (pusat radang bernanah campur dengan darah dan getah bening) dan 

granulomata (tumor pada jaringangranulasi) yang banyak mengandung sel plasma 

dan eosinofil. Granulomata terbatas pada dinding saluran dan parenkim tidak 

terserang. Kadang-kadang dapat terjadi fibrosis sehingga menyebabkan atropi 

pancreas. Pada infeksi yang berat secara palpasi dapat terasa adanya pengerasan 

pancreas dan organ dapat menjadi lunak dan membesar (Subekti dkk., 2013). 

  Infeksi cacing paramphistomum cervi, cotylophoron cotylophorum dan 

gastrothylax crumenifer dapat menyebabkan reaksi keradangan, mukosa  tampak 

hemoragi (Subekti., 2013). Cacing dewasa umumnya kurang pathogen tetapi 

dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan pelepasan papilla rumen. Pada 

infeksi yang hebat terjadi hemoragik duodenitis yang disebabkan larva yang 

tertanam di dalam mukosa, dan dapat mencapai lapisan muskuler (Urquhart et al., 

1988; Subekti dkk., 2011). 

 

2.4  Pengendalian Infeksi Cacing  

 Usaha pengendalian meliputi usaha pencegahan dan pengobatan. Tindakan 

tersebut harus secara berkesinambungan karena kemampuan cacing dalam 

menginfeksi cukup tinggi (Subekti dkk., 2005). 

 

2.4.1  Pencegahan Infeksi Cacing 

 Pencegahan ini lebih ditujukan terhadap usaha-usaha untuk memutuskan 

siklus hidup cacing dan faktor-faktor yang berhubungan (Subronto dan Tjahajati, 
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2001). Menurut Galloway dan Siegmund yang dikutip oleh Pertiwi (2012) 

mengatakan, tindakan yang perlu dilakukan untuk menekan atau mengurangi 

jumlah infeksi cacing anatara lain, memutuskan siklus hidup cacing dengan 

memberantas inang perantara yang menimbulkan terjadinya infeksi cacing, 

memberi pakan yang bergizi serta mengandung vitamin dan mineral dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat mengurangi terjadinya infeksi 

cacing, pakan dan minuman diletakkan pada tempat yang lebih tinggi dari tanah 

sehingga kemungkinan terkena kontaminasi larva cacing dapat meminimalkan dan 

meningkatkan sanitasi pada kandang. 

 

2.4.2  Pengobatan Infeksi Cacing 

 Usaha lain untuk menanggulangi infeksi cacing yaitu dengan pemberian 

obat cacing setiap dua sampai tiga bulan sekali sangat baik untuk mencegah 

terjadinya infeksi (Subekti dkk., 2010). Pengobatan perlu dilakukan secara selektif 

terhadap parasit yang secara potensial dapat mengancam kesehatan hewan. 

Anthelmintik dapat digunakan untuk mengobati dan mengendalikan penyakit 

infeksi cacing. Agar pengobatan menggunakan antelmintik berhasil, harus 

memilih jenis obat yang tepat dan dosis yang benar, sehingga dapat mengurangi 

infeksi pada hewan yang peka (Williamson dan Pyne, 1993). 

 Dalam menentukan jenis antelmintik yang akan digunakan dalam 

pengobatan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah obat yang 

digunakan harus memiliki toksisitas yang tinggi terhadap segala jenis cacing 
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dalam semua stadium tetapi tidak toksik bagi hewan, cara pemberian mudah, 

harga murah dan mudah didapat di pasaran (Koesdarto dkk., 2007).  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PREVALENSI DAN DERAJAT INFEKSI CACING 
SALURAN PENCERNAAN Cervus timorensis (Blainville 1822) (RUSA TIMOR) DAN Axis axis 
(Exrl 1788) (RUSA TOTOL) DI PENDOPO TULUNGAGUNG

NIKEN RAHMAWATI




