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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

           Keberhasilan suatu usaha peternakan sapi tidak lepas dari profesionalitas 

pengelola. Pengetahuan mengenai cara mengelola peternakan sapi sangat 

diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan usaha pengembangan ternak sapi di tingkat petani dari aspek 

manajemen adalah faktor kesehatan atau kontrol penyakit (Santosa, 2008). 

          Ternak sapi sangat mudah terinfeksi oleh penyakit, salah satu penyebabnya 

adalah cacing saluran pencernaan. Pengetahuan yang dimiliki peternak dalam 

memelihara sapi potong sangat kurang dengan sanitasi kandang dan kondisi 

lingkungan yang kurang memadai, iklim ekstrim, dan pakan yang terkontaminasi 

dapat mempengaruhi terjadinya penyebaran penyakit. Jenis cacing saluran cerna 

yang sering menginfeksi dari cacing kelas Trematoda, Cestoda dan Nematoda 

(Soulsby, 1986 ; Koesdarto dkk., 2007).  

           Salah satu infeksi cacing yang sering menyerang sapi adalah Mecistocirrus 

digitatus. M. digitatus merupakan cacing penghisap darah kelas Nematoda pada 

sapi yang menyebabkan anemia dan hilangnya protein plasma serta penurunan 

berat badan. 

           Efek infeksi M. digitatus hampir serupa dengan Haemonchus contortus 

yang menyerang kambing domba. Tanda tanda klinis yang sama pada infeksi 

kedua cacing ini adalah diarahea, tetapi bisa sebaliknya yakni konstipasi. Hasil 

pemeriksaan darah menunjukkan adanya penurunan Packed Cell Volume (PCV) 
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yang nyata pada hari ke 70-80 setelah infeksi. Hipoproteinemia yang terjadi dapat 

berakibat oedema bawah rahang (Soulsby, 1986 dan Subekti dkk., 2002). 

           Infeksi M. digitatus menyebabkan kerugian ekonomi oleh karena 

terhambatnya pertambahan berat badan, penurunan kualitas daging atau susu, dan 

biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan hewan yang terinfeksi (Lichtenfels 

and Pilitt, 1999). 

           Pengobatan penyakit cacing nematoda umumnya dilakukan dengan terapi 

antelmintik. Obat antelmintik Levamisole HCl cukup efektif untuk infeksi cacing 

gelang (Rang et al, 2003). Preparat sintetik walaupun efektif, namun cukup mahal 

bagi kalangan peternak di pedesaan. Kondisi ini dapat diatasi dengan 

memanfaatkan bahan alternatif yakni biji buah pepaya. Menurut Heyne (1987) biji 

pepaya mempunyai khasiat sebagai antelmintik karena mampu menyebabkan 

mortalitas cacing. 

          Pada penelitian Ameen et al (2010) menyebutkan bahwa Carica papaya 

mampu menyebabkan mortalitas cacing nematoda pada hewan domba yang 

terserang H. Contortus. Biji pepaya mengandung zat yang disebut karpain yaitu 

suatu alkaloid yang rasanya pahit, namun demikian formula dari biji pepaya perlu 

diuji secara in vitro untuk membuktikan daya antelmintiknya terhadap cacing M. 

digitatus. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penggunaan sediaan ini 

dapat diuji pada konsentrasi 2,5%, 5%, dan 10%. Penelitian pengaruh ekstrak 

etanol biji pepaya belum pernah dilakukan pada M. digitatus. Berdasarkan latar 

belakang diatas maka penelitian ekstrak etanol biji pepaya sebagai antelmintik 

terhadap M. digitatus dilaksanakan. 
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1.2  Rumusan Masalah 

           Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah apakah ekstrak 

etanol biji pepaya (Carica papaya) berpotensi sebagai antelmintik terhadap M. 

digitatus secara in vitro ? 

1.3 Landasan Teori 

           Biji pepaya dalam bentuk serbuk diberikan 300 mg per hari sebagai feed 

additive mampu mengobati domba afrika yang menderita infeksi H. contortus 

(Ameen et al 2010). Hal ini menunjukkan bahwa biji pepaya berpotensi sebagai 

antelmintik yang patut diperhitungkan sebagai pengendali infeksi cacing saluran 

cerna nematoda lainnya seperti M. digitatus. 

            Biji pepaya mengandung zat yang disebut karpain yaitu Alkaloid yang 

bersifat basa dan dapat menganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh cacing 

yang menyebabkan cacing kehilangan koordinasi saraf (Lusiana, 1994). Zat 

tersebut mempunyai efek pada susunan syaraf pusat sehingga dapat digunakan 

sebagai obat cacing karena dapat menyebabkan otot cacing paralisis dan 

kemudian dikeluarkan dari saluran pencernaan (Santoso, 1998).  

           Biji pepaya juga mengandung enzim papain yang dapat memecah molekul 

protein, sehingga papain dapat merusak jaringan ikat dalam tubuh cacing dan 

memecah serabut otot yang mengandung protein dan merusak kutikula cacing 

(Yongabi, 2005). 

           Jain et al (2013) yang merangkum dari peneliti-peneliti sebelumnya 

menguraikan bahwa alkaloid mempengaruhi sistim syaraf pusat sehingga 

menyebabkan otot cacing mengalami paralisis. Steroidal alkaloid bersama 
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Oligoglicosida bekerja menekan transfer sukrosa dari lambung keusus halus 

cacing. Efek ini masih diperkuat lagi oleh pengaruh antioksidan dari alkaloid yang 

mengintervensi homeostatis cacing sehingga parasit ini dapat dilumpuhkan. 

           Secara teoritis alkaloid yang bersifat basa dapat menganggu keseimbangan 

elektrolit dalam tubuh cacing yang menyebabkan cacing kehilangan koordinasi 

saraf (Lusiana, 1994).  

           Zat alkaloid yang terkandung dalam biji pepaya mempunyai khasiat seperti 

obat kolinergik. Obat ini bekerja secara langsung pada reseptor yang diaktifkan 

oleh acetylcholine atau secara tidak langsung bekerja dengan cara menghambat 

enzim acetylcholinesterase. Aktifitas acetylcholine pada saluran cerna dapat 

meningkatkan peristaltik, kontraksi, dan tonus saluran cerna sehingga cacing yang 

hidup dalam usus halus keluar dari saluran pencernaan. Gerak peristaltik usus dari 

induk semang secara pasif mendorong cacing keluar dalam keadaan hidup 

bersama dengan feses (Gan, 1995) 

            Sediaan obat berdaya antelmintik yang telah digunakan secara luas sebagai 

kontrol penyakit cacing nematoda, salah satunya adalah Levamisole HCl. Preparat 

ini juga menyebabkan paralisis otot karena mampu memperpanjang aktivitas 

reseptor nicotinic acetylcholine di otot (Yadaf and Singh, 2011) 

            Menurut Rang et al (2003), bahwa Levamisole adalah obat yang efektif 

untuk cacing gelang, karena mampu menstimulasi dan kemudian melakukan 

bloking terhadap neuromuscular junction, sehingga cacing menjadi paralisis dan 

mati.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

    Membuktikan potensi ekstrak etanol biji pepaya (Carica papaya) sebagai 

antelmintik pada M. digitatus secara in vitro. 

1.5  Manfaat Penelitian  

           Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah 

tentang potensi ekstrak etanol biji pepaya (Carica papaya) terhadap M. digitatus 

secara in vitro sebagai salah satu obat alternatif untuk mencegah dan 

mengendalikan infeksi M. digitatus. 

1.6 Hipotesis Penelitian 

         Berdasarkan landasan teori, dapat dikemukakan hipotesis bahwa ekstrak 

etanol biji pepaya (Carica papaya) berpotensi sebagai antelmintik untuk M. 

digitatus secara in vitro. 
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