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Satwa yang menjadi obyek penelitian adalah Komodo (Varanus komodoensis) yang 
merupakan kadal karnivora besar endemik yang menempati lima pulau di wilayah Sunda 
Kecil di Tenggara Indonesia. Komodo ini jumlahnya paling kecil dari beberapa karnivora 
di seluruh dunia. Sekitar 4.000-5.000 ekor Komodo diperkirakan masih hidup di alam 
liar, mayoritas hidup di Taman Nasional Komodo. Sampai saat ini, Komodo 
diklasifikasikan sebagai spesies Appendix I yaitu kelompok satwa yang terancam 
kepunahan dan dilarang untuk diperdagangkan oleh CITES (Convention on International 
Trade in Endangered Species) atau hewan yang masuk Red List IUCN (International 
Union for Conservation of Nature). Keseimbangan antara parasit dan inang di alam liar 
cenderung berbeda dengan hubungan antara parasit dan inang di dalam penangkaran. 
Saluran pencernaan merupakan salah satu tempat perkembangbiakan parasit cacing. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap infeksi parasit cacing pada 
satwa liar di dalam penangkaran. 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis telur cacing 
saluran pencernaan pada feses Komodo di Kebun Binatang Surabaya. Pengambilan dan 
pemeriksaan sampel feses Komodo dilakukan pada bulan Agustus sampai September 
2010. Total sampel feses Komodo yang diperiksa sebanyak 90 sampel. Pengambilan 
sampel feses dilakukan tiga kali tiap kandang. Pengambilan sampel feses Komodo 
menggunakan teknik Accidental Sampling. Sedangkan pemeriksaan feses dilakukan 
dengan menggunakan metode natif, sedimentasi dan apung. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 19 sampel positif. Hasil identifikasi telur 
cacing menunjukkan bahwa terdapat enam genus telur cacing gastrointestinal yang 
menginfeksi Komodo di Kebun Binatang Surabaya yaitu Dipylidium sp., 
Diphyllobothrium sp., dan Hymenolepis sp. yang termasuk dalam kelas Cestoda serta 
Trichuris sp., Capillaria sp., dan Kalicephalus sp. yang termasuk dalam kelas Nematoda. 
Pencegahan penyakit cacingan biasanya dilakukan dengan pemberian obat cacing secara 
berkala disertai dengan manajemen kandang, pakan, dan pemeliharaan yang baik 
terhadap satwa. 
 
 


