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RINGKASAN 

 MUHAMMAD ROFI’ PRASETYA. Studi Kasus Fasciolosis Pada Sapi 

Potong Yang Dipotong Menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2014 Di UPTD 

Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau. Penelitian ini dilaksanakan di bawah 

bimbingan ibu Dr. Rochmah Kurnijasanti, drh., MSi., selaku pembimbing utama 

dan Bapak Dr. Bambang Purnomo S., drh., MS., selaku pembimbing serta. 

 Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi yang meningkat menjelang hari 

raya Idul Fitri, maka produksi sektor peternakan juga harus ditingkatkan. 

Disamping itu, para peternak juga harus meningkatkan pola perlindungan dari 

serangan agen infeksius seperti parasit, bakteri, virus dll. Salah satu parasit yang 

dapat menghambat gerak laju adalah infeksi cacing Fasciola gigantica  

Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui besar persentase 

penyakit cacing hati (Fasciolosis) pada sapi potong yang dipotong menjelang hari 

Raya Idul Fitri Tahun 2014 di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan 

Kabupaten Berau. 

Sebanyak 123 sampel yang telah didapat dari pemeriksaan post mortem 

hepar sapi yang dipotong di RPH tersebut, dimana sampel dinyatakan positif 

apabila dalam pemeriksaan post mortem ditemukan cacing Fasciola gigantica di 

dalam hepar atau saluran empedu dari sapi tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penyakit cacing hati 

(fasciolosis) pada sapi potong yang dipotong di UPTD RPH Kabupaten Berau 

sebesar 17 % atau terdapat 21 sampel positif. Dalam pemeriksaan hepar sapi 

tersebut, spesies cacing hati yang ditemukan adalah Fasciola gigantica. Spesies 
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cacing Fasciola gigantica memang merupakan cacing hati yang endemik di 

Indonesia.  

Perbaikan manajemen perkandangan yang meliputi sanitasi, konstruksi 

kandang, peningkatan kualitas dan kuantitas pakan serta sistem pemberiannya, 

pencegahan dan pengobatan serta pemberantasan siput air diperlukan untuk 

menanggulangi tingginya angka persentase diatas. Selain itu, pengobatan juga 

diperlukan dan sebaiknya diberikan pada saat yang tepat yaitu menjelang musim 

penghujan dan disertai dengan pengobatan suportif untuk membantu 

meningkatkan kekebalan tubuh ternak sehingga menunjang efektifitas proses 

pengobatan. 

Saran yang dapat dianjurkan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan sampel yang lebih besar dan metode yang lebih beragam seperti 

pemeriksaan feses serta perbaikan manajemen peternakan untuk menanggulangi 

penyakit yang disebabkan oleh parasit diatas. 
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