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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cepatnya peningkatan jumlah penduduk Indonesia berdampak pada 

peningkatan kebutuhan pangan bagi masyarakat termasuk produk pangan asal 

hewan yang merupakan sumber protein hewani. Kebutuhan protein hewani ini 

dipenuhi dari telur, susu, dan daging yang dapat diperoleh dari ruminansia, unggas 

dan babi (Putri, 2008). Konsumsi daging di Indonesia saat ini terdiri atas daging 

unggas (65 %), daging sapi (20 %), daging domba/kambing (6 %) dan daging 

lainnya (babi, kerbau, kelinci, kuda, anjing) (9 %). Berdasarkan data dari 

Kementerian Pertanian, kebutuhan daging tahun 2013 adalah sebesar 549,7 ribu 

ton. Dari kebutuhan daging tahun 2013, 474,4 ribu ton mampu dipenuhi dari 

populasi ternak sapi domestik, sedangkan sisanya sekitar 80 ribu ton (14,6%) 

harus diimpor. Rincian impor di atas terdiri dari 32 ribu ton dalam bentuk daging 

sapi beku dan 267 ribu ekor sapi bakalan yang setara dengan 48 ribu ton daging 

sapi (Harianto, 2013).  

Kabupaten Berau  merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan 

Timur yang sedang mengembangkan sektor peternakan. Sektor peternakan dan 

kesehatan hewan melalui sumber dana APBD I untuk pengadaan ternak sapi dari 

keadaan awal sejumlah  891 ekor menjadi 897 ekor induk dan telah melahirkan 

sebanyak 673 ekor sapi, sedang untuk konsumsi daging di Kabupaten Berau pada 

tahun 2013 sebesar 12,1 kg/kapita/tahun dengan protein daging rata-rata 16,80%. 

(beraukab.go.id).  
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Tingginya tingkat konsumsi daging di kabupaten Berau tidak diikuti dengan 

tersedianya sapi potong yang cukup di kabupaten Berau. Oleh karena itu, para 

pengusaha daging mengambil sapi potong dari luar kabupaten Berau untuk 

mencukupi tingkat konsumsi masyarakat di kabupaten Berau. Menurut data dari 

Disnakkeswan kabupaten Berau pada tahun 2012 dan 2013, sapi yang dipotong di 

UPTD Rumah Potong Hewan kabupaten Berau berasal dari Sulawesi sebesar    

55,9 %, Berau sebesar 36,3 %, kota Bulungan sebesar 7,4 %, dan lain-lainnya                 

(Samarinda, Kutai Timur dan sekitarnya) sebesar  0,4 %.  

Tingginya tingkat konsumsi daging sapi potong diatas juga mendorong 

terjadinya peningkatan lalu lintas ternak antar daerah terutama pada hari 

menjelang hari raya Idul Fitri. Data pemotongan di UPTD Rumah Potong Hewan 

kabupaten Berau menunjukkan pemotongan yang terjadi pada 14 hari menjelang 

hari Raya Idul Fitri sebanyak 213 ekor atau 10,28 % dari jumlah seluruh 

pemotongan sapi potong pada tahun 2013. Namun, peningkatan jumlah ternak 

sapi yang ada harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap kemungkinan 

penularan penyakit hewan. Penyakit ini dapat berupa penyakit infeksius maupun 

penyakit non-infeksius. Salah satu penyakit yang sering terjadi pada sapi potong 

adalah infeksi parasit cacing yaitu cacing hati (Fasciola gigantica) yang 

menyebabkan fasciolosis. Selain kewaspadaan terhadap penularan penyakit, 

kewaspadaan juga harus ditujukan pada daging yang beredar di kabupaten Berau. 

Semua pihak harus memastikan daging yang beredar di kabupaten Berau 

merupakan daging yang ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) yang terbebas dari 

infeksi cacing Fasciola gigantica. 
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Spesies cacing hati yang endemik di Indonesia adalah Fasciola gigantica, 

sedangkan Fasciola hepatica umumnya ditemukan pada ternak-ternak yang 

diimpor ke Indonesia (Kurniasih, 2004). Infeksi cacing Fasciola gigantica 

menyebabkan terjadinya penghambatan laju pertumbuhan dan berat badan ternak, 

penurunan efesiensi pakan, kematian pada derajat infeksi yang tinggi terutama 

pada pedet maupun sapi muda, penurunan produksi dan daya tahan tubuh akibat 

anemia yang ditimbulkan, serta kerusakan jaringan terutama hati dan saluran 

empedu. Kerugian ekonomi yang utama didasarkan akibat terbuangnya hati baik 

sebagian maupun seluruhnya serta biaya pembelian obat-obatan dan tenaga ahli 

seperti dokter hewan (Mitchell, 2007).   

Selain itu fasciolosis dikenal sebagai penyakit yang dapat menular pada 

manusia (WHO, 2007). Penyakit ini tidak lagi terbatas pada daerah geografi 

spesifik, namun sudah menyebar ke seluruh dunia. Kasus pada manusia 

dilaporkan meningkat di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Penularan fasciolosis 

dapat terjadi akibat mengkonsumsi tanaman air yang tercemar metaserkaria 

(Hambal dkk., 2013). 

Salah satu yang juga menjadi faktor pendukung  perkembang biakan 

Fasciola gigantica  adalah curah hujan yang tinggi. Tahun 2013 curah hujan 

mencapai 194-200 milimeter yaitu sangat deras, namun intensitasnya tidak begitu 

sering serta penyebarannya tidak merata, namun musim hujan tahun 2014 

memiliki curah hujan sebesar 50-100 milimeter (cukup deras) namun 

intensitasnya sering dan tersebar merata (Ribudiyanto, 2014).  
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Hasil penelitian Jusmaldi dan Saputra (2011) tentang prevalensi infeksi 

cacing hati (Fasciola hepatica) pada sapi potong di RPH Samarinda, didapatkan 

bahwa dari 90 sampel feses yang diperiksa 44,44 % terinfeksi cacing hati. Hasil 

penelitian Purwanta dkk. (2006) tentang penyakit cacing hati (fasciolosis) pada  

sapi Bali di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) kota Makassar, 

didapatkan bahwa dari pemeriksaan postmortem 11 ekor atau 14,47% dan dari 

pemeriksaan tinja 41 ekor atau 53,95% terinfeksi. 

Dengan tingginya permintaan daging dari luar kabupaten Berau untuk 

memenuhi tingkat konsumsi masyarakat di kabupaten Berau terutama pada hari 

menjelang hari raya Idul Fitri, maka perlu dilakukan penelitian untuk memastikan 

daging yang keluar dari RPH dan dijual di masyarakat merupakan daging yang 

ASUH (aman, sehat, utuh, halal) yang terbebas dari infeksi cacing Fasciola 

gigantica seperti yang dicantumkan dalam Permentan nomor 13 tahun 2010 pasal 

4. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Berapa besar persentase penyakit cacing hati (fasciolosis) pada sapi potong yang 

dipotong menjelang hari Raya Idul Fitri Tahun 2014 di UPTD Rumah Potong 

Hewan kabupaten Berau ? 

1.3 Landasan Teori 

Pengembangan ternak dapat dilaksanakan dengan meningkatkan populasi 

dan produktivitas ternak yang telah ada, tetapi keberhasilannya dipengaruhi oleh 
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beberapa faktor diantaranya adalah penyakit. Penyakit yang paling umum dan luas 

adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit (Putri, 2008). 

Parasit merupakan organisme yang hidupnya merugikan induk semang yang 

ditumpanginya. Ada beberapa sifat hidup dari parasit seperti parasit fakultatif, 

obligat, insidentil temporer dan permanen. Penyebarannya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya siklus hidup, iklim, sosial budaya/ekonomi dan 

kebersihan. Biasanya hospes/induk semang yang menjadi sasarannya bisa berupa 

hospes definitif (akhir), insidentil, carrier, perantara dan hospes mekanik 

(Suwandi, 2001).  

Tempat hidup parasit terbagi ke dalam dua golongan : 1. Endoparasit 

(parasit yang hidup dalam jaringan atau bagian dalam hospes) seperti cacing 

cestoda, nematoda, trematoda, dan protozoa; 2. Ektoparasit dari golongan lalat, 

tungau dan caplak. Diantara penyakit parasit yang sangat merugikan adalah 

penyakit yang disebabkan oleh Fasciola sp., yang dikenal dengan nama 

distomatosis atau fasciolosis (Mukhlis, 1985). Beberapa contoh cacing dari genus 

Fasciola adalah Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica.  

Cacing dewasa dari Fasciola gigantica ini hidup dalam hepar dan saluran 

empedu inang definitif. Telur yang dihasilkan cacing dewasa masuk ke dalam 

duodenum bersama cairan empedu dan keluar bersama tinja inang. Telur itu juga 

nanti akan memulai siklus yang baru yang pada akhirnya akan menjadi cacing 

dewasa.  

Menurut Sri subekti dkk. (2013) dijelaskan secara singkat siklus hidup dari 

cacing Fasciola gigantica ini, dimulai dari telur cacing yang dihasilkan oleh 
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cacing dewasa kemudian telur menetas berubah menjadi mirasidium. Mirasidium 

yang dihasilkan masuk ke dalam tubuh siput sebagai vektor dan kemudian 

berubah menjadi sporokista. Sporokista tersebut akan tumbuh menjadi redia yang 

kemudian berubah menjadi serkaria. Serkaria ini akan keluar dari tubuh vektor 

dan menempel pada tanaman air.  Serkaria ini akan melakukan metamorfosa 

menjadi metaserkaria. Metaserkaria ini yang akan masuk ke dalam tubuh inang 

definitif menjadi cacing muda dan berkembang menjadi cacing dewasa. 

Pada umumnya Fasciola hepatica ditemukan di negara empat musim atau 

subtropik seperti Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, Afrika Selatan, Rusia, 

dan New Zealand. Fasciola gigantica umumnya ditemukan di negara tropis dan 

subtropics seperti India, Indonesia, Jepang, Filipina, Malaysia, dan Kamboja 

(Martindah dkk., 2005). Pengetahuan tentang habitat parasit pada hospes serta 

daerah penyebarannya akan sangat membantu pengendalian Fasiciolosis terutama 

dalam ketetapan mendiagnosa.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai 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. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
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1. Mengetahui gambaran epidemiologi terhadap penyebaran Fasciolosis pada 

sapi potong yang dipotong menjelang hari Raya Idul Fitri tahun 2014 di 

kabupaten Berau. 

2. Memberi informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan 

tindakan pencegahan. 

3. Memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat kabupaten Berau pada 

hari Raya Idul Fitri tahun 2014 merupakan daging yang ASUH (aman, 

sehat, utuh, dan halal). 
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