
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

 Negara Indonesia memiliki beragam jenis tanaman obat tradisional yang 

dapat digunakan sebagai pengobatan penyakit infeksi cacing. Berbagai penelitian 

telah dilakukan untuk mengetahui kandungan zat kimia, efek samping serta 

khasiat daripada tanaman obat tradisional. Tanaman obat tradisional dapat 

menjadi alternatif yang baik untuk pengobatan infeksi cacing jika telah diuji 

dalam penelitian dan terbukti efektivitasnya secara ilmiah dibawah pengawasan 

ahli (Wijayakusuma, 2003). Tanaman obat tradisional yang sering dimanfaatkan 

masyarakat untuk pengobatan alternatif yaitu buah delima (Punica granatum), 

namun belum pernah dilakukan penelitian tentang efektivitas daya anthelmintik 

ekstrak etanol kulit buah delima terhadap mortalitas cacing Raillietina sp. 

 Buah delima memiliki banyak kandungan dan manfaat, salah satunya yaitu 

sebagai anthelmintik. Buah delima mengandung tanin, triterpenoid, alkaloid dan 

polifenol. Selain itu, buah delima juga mengandung beberapa beberapa vitamin, 

diantaranya vitamin C, vitamin A, vitamin E, asam folat, serat, kalium dan niasin, 

bahkan mineral seperti kalsium dan zat besi terdapat di dalam kandungan buah 

delima (Astawan, 2009). Senyawa aktif yang terkandung dalam buah delima 

tersebut beberapa diantaranya berfungsi sebagai anthelmintik seperti tanin, 

triterpenoid dan flavanoid yang terdapat pada bagian kulit buah, kulit kayu dan 

akar pohon (Dalimartha, 2003). 

 Infeksi cacing merupakan penyakit yang paling umum tersebar di dunia 

dan menjadi permasalahan utama di negara berkembang seperti di Indonesia. 
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Retnani (2009) berhasil mengidentifikasi tiga jenis cestoda yang ditemukan pada 

ayam kampung di kabupaten Bogor, Jawa Barat, yaitu Raillietina, Choanotaenia 

dan Hymenolepis, dari ketiga jenis cestoda diatas, Raillietina sp. adalah jenis 

cacing yang sering ditemukan. Cacing dari genus Raillietina memiliki beberapa 

jenis spesies yaitu Raillietina cesticillus, R. echinobothrida dan R. tetragona 

(Shahin et al., 2011). Maysyaroh (1994) menyatakan infeksi cacing Raillietina sp. 

pada ayam kampung di daerah Bogor Timur  sekitar 98.08%. Berdasarkan 

pengamatan Lalchhandama (2009) tubuh cacing Raillietina sp. mempunyai 

banyak proglotida dan terdapat rostelum dengan banyak kait yang sering 

menimbulkan kerusakan pada mukosa saluran pencernaan sehingga menyebabkan 

perdarahan pada usus. Apabila sudah kronis akan menyebabkan kolik, diare, tidak 

adanya nafsu makan dan menyebabkan kematian. 

Pencegahan dan pengobatan penyakit raillietiniasis sudah banyak dilakukan, 

namun prevalensi penyakit yang disebabkan oleh cacing Raillietina sp. masih 

sangat tinggi (Shahin et al., 2011). Pengobatan raillietiniasis yang saat ini sering 

digunakan adalah obat sintetis. Obat sintetis memiliki bahan aktif dengan struktur 

kimia yang kompleks, sehingga sulit diabsorpsi oleh tubuh dan menyebabkan 

keseimbangan sistem tubuh terganggu. Selain itu, kerja organ dalam proses 

metabolisme obat seperti hati dan ginjal juga akan semakin berat, serta pemakaian 

obat secara tidak teratur dapat menyebabkan resistensi obat (Hadili, 2013). 

Pengobatan penyakit dengan menggunakan tanaman obat tradisional 

merupakan alternatif untuk mengurangi efek samping karena pemberian obat 

sintetis (Tiwow dkk., 2013). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian 
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ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi efektif, waktu efisien dan interaksi 

yang terjadi antara waktu pengamatan dengan perlakuan yang diberikan terhadap 

jumlah kematian cacing Raillietina sp. secara in vitro. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik beberapa 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut :  

1) Apakah waktu pengamatan dan pemberian berbagai perlakuan 

berpengaruh terhadap jumlah kematian cacing Raillietina sp. secara in 

vitro? 

2) Apakah terdapat interaksi antara waktu pengamatan dengan berbagai 

perlakuan yang diberikan terhadap jumlah kematian cacing Raillietina sp. 

secara in vitro? 

 
1.3 Landasan Teori 

Buah delima (Punica granatum) dapat dipakai sebagai obat anthelmintik 

dengan cara ekstraksi dari kulit buahnya. Kulit buah delima memiliki kandungan 

zat aktif antara lain 12% tanin dan 0,5-1% alkaloid (Astawan, 2009). Tanin 

berfungsi merusak mikrovili pada lapisan terluar tubuh cacing kemudian merusak 

tegumen yang terdiri atas glikoprotein dan mukopolisakarida dengan cara 

mempresipitasikan protein. Ketika glikoprotein pada tegumen rusak, maka 

penyerapan nutrisi dari luar tubuh cacing akan terganggu, akibatnya nutrisi yang 

ada didalam tubuh semakin berkurang sedangkan nutrisi dari luar tubuh tidak 

dapat diserap dengan baik. Dengan demikian, cacing tidak mampu membentuk 

ATP dan menyebabkan cacing paralisis hingga mati (Ridwan, 2010). 
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Raillietiniasis merupakan penyakit yang dapat menurunkan kualitas 

produktivitas pada ayam. Apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan 

kerugian. Menurut pengamatan Wibowo (2008) Raillietina cesticillus memiliki 

kait rostellum yang menempel didinding usus yang menyebabkan degenerasi dan 

peradangan vili-villi selaput lendir usus dan dalam keadaan infeksi berat dapat 

menyebabkan kekerdilan. Cacing ini paling umum didapati pada ayam dengan 

kerusakan berupa enteritis hemorhagi. Raillietina echinobothrida menyebabkan 

diare berlendir dan merupakan cacing yang mampu menimbulkan kerusakan yang 

paling banyak. Cacing R. echinobothrida dan R. tetragona menyebabkan 

pembentukan nodul-nodul pada dinding saluran pencernaan, sedangkan cacing 

Raillietina tetragona dapat menyebabkan penurunan bobot badan dan produksi 

telur pada ras ayam tertentu (Wibowo, 2008). 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1) Mengetahui pengaruh waktu pengamatan dan pemberian berbagai 

perlakuan terhadap jumlah kematian cacing Raillietina sp. secara in vitro. 

2) Mengetahui interaksi antara waktu pengamatan dan perlakuan yang 

diberikan terhadap jumlah kematian cacing Raillietina sp. secara in vitro. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa kulit buah 

delima memiliki daya anthelmintik yaitu dapat menyebabkan kematian cacing 

Raillietina sp. secara in vitro, serta menjadi tambahan bahan pustaka bagi 
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mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dan memberikan informasi lebih lanjut 

terhadap penelitian berikutnya. 

 
1.6 Hipotesis 

Pada penelitian ini dapat diajukan hipotesis yaitu : 

1) Waktu pengamatan dan pemberian berbagai perlakuan berpengaruh 

terhadap jumlah kematian cacing Raillietina sp. secara in vitro. 

2) Diketahui adanya interaksi antara waktu pengamatan dan perlakuan yang 

diberikan dalam menimbulkan kematian cacing Raillietina sp. secara in 

vitro. 
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