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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tatalaksana kandang 
dan faktor jenis kelamin terhadap infeksi helminthiasis, jenis-jenis cacing yang 
menginfeksi saluran pencernaan pada pedet Peranakan Simental dan Limousin 
di Kecamatan Yosowilangun Lumajang. Sampel feses berjumlah 60 sampel 
diambil secara acak dan diperiksa dengan menggunakan metode natif, 
sedimentasi, dan apung Fulleborn, kemudian dilakukan penghitungan jumlah 
telur cacing per gram tinja (TCPGT). Hasil penelitian menunjukkan angka 
prevalensi helminthiasis saluran pencernaan pedet Peranakan Limousin dari 
kandang tipe C (80%), kandang tipe B (72,7%) dan tipe A (30%), sedangkan 
persentase prevalensi pada pedet Peranakan Simental dari kandang tipe B 
(71,4%) dan kandang tipe C (57,1%). Didapatkan jenis telur cacing yang 
ditemukan dalam penelitian berasal dari kelas Nematoda dan Cestoda yaitu 
Toxocara vitulorum,Oesophagustomum sp., Trichuris sp., Bunostomum sp., 
Mecistocirrus digitatus dan Moniezia benedini. Berdasarkan penghitungan TCPGT 
menggunakan metode Mc Master, didapatkan derajat infeksi yang tergolong 

berat dengan kisaran 30-82110EPG. Berdasarkan analisis regresi pohon, 
didapatkan bahwa prevalensi helminthiasis saluran pencernaan pada pedet 
Peranakan Simental dan Limousin di Kecamatan Yosowilangun Lumajang 
dipengaruhi oleh faktor obat cacing, tatalaksana kandang, umur dan jenis 
kelamin.  

 
 
Kata kunci: Kandang, Helminthiasis, Peranakan Simental, Peranakan Limousin 
 
 
PENDAHULUAN 

Tatalaksana perkandangan 

merupakan salah satu faktor 

penunjang produksi yang belum 

mendapat perhatian dalam usaha 

peternakan sapi potong khususnya 

peternakan rakyat (Sukmawati dan 

Kaharudin, 2010). Kasus 

helminthiasis saluran pencernaan 

yang sering terjadi disebabkan oleh 

berbagai faktor diantaranya kualitas 

kandang, sanitasi dan higiene, 

kepadatan kandang, temperatur, 

humiditas dan vegetasi (Egido et al., 

2001; Levine, 1990). Faktor intrinsik 

dari tubuh ternak juga 

mempengaruhi kepekaan hewan 

terhadap infeksi cacing, antara lain: 
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spesies hewan, umur, jenis kelamin 

dan kondisi hewan atau imunitas. 

Berdasarkan jumlah kasus yang 

terjadi di lapangan, pedet cenderung 

memiliki tingkat kerentanan yang 

lebih tinggi terhadap kasus 

cacingan. Pedet lebih rentan 

terserang penyakit cacingan karena 

memiliki daya tahan tubuh yang 

belum optimal (Koesdarto dkk., 

2007; Levine, 1990; Info Medion, 

2013). 

Kerugian akibat helminthiasis 

saluran pencernaan, antara lain: 

penurunan bobot badan, penurunan 

kualitas daging akibat rusaknya 

struktur otot, penurunan kualitas 

kulit, kerusakan organ viscera 

utamanya usus, hati, rumen, 

retikulum dan abomasum, 

penurunan produktivitas ternak, 

dan zoonosis. Infeksi cacing dengan 

intensitas berat pada ternak dapat 

menyebabkan gangguan pencernaan 

dan terhambatnya pertumbuhan dan 

perkembangan pada pedet, sehingga 

pada waktu mencapai umur potong, 

bobot badan jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan yang sehat 

(Hawkins, 1993; Gasbarre et al., 2001; 

Subekti dkk, 2007; Subronto dan 

Tjahajati, 2001). 

Jenis sapi potong yang sebagian 

besar dipelihara oleh masyarakat di 

Kecamatan Yosowilangun adalah 

sapi hasil persilangan (Peranakan 

Simental dan Limousin). Sistem 

perkandangan dan pemeliharaan 

pada umumnya masih dikelola 

secara sederhana atau tradisional 

yaitu dengan konstruksi kandang 

yang terbuat dari bambu dan 

pembuangan  kotoran dekat 

kandang. Konstruksi kandang yang 

belum sesuai dengan persyaratan 

teknis dan manajemen pemeliharaan 

ternak seperti sanitasi kandang, 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prevalensi penyakit 

cacingan yang dapat mengganggu 

produktivitas ternak (Sukmawati 

dan Kaharudin, 2010 ; Raza et al, 

2012). 

METODE PENELITIAN 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Helminthologi 

Departemen Parasitologi Veteriner 

Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga Surabaya 

pada bulan Oktober sampai bulan 

Desember 2013. Sampel feses 

sebanyak 60 ekor pedet Peranakan 

Simental dan Limousin secara acak 

dari jenis kelamin jantan dan betina 

yang berasal dari tiga kriteria jenis 

kandang di Desa Krai, Yosolor, 

Kebonsari, Kalipepe, Munder dan 

Yosokidul Kecamatan Yosowilangun 

Kabupaten Lumajang. 

Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian cross sectional study 

dengan metode survei. 

 

Cara pengambilan sampel 
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Sampel berupa feses sapi segar 

usia ≤ 1 tahun diambil secara acak 

dibedakan atas jenis kelamin dari 3 

kriteria tipe kandang di 6 desa, 

masing-masing desa terdiri dari 10 

sampel acak sehingga mencapai 60 

sampel. Kriteria tipe kandang dibagi 

menjadi kandang permanen (tipe A), 

kandang semi permanen (tipe B) dan 

kandang tradisional (tipe C). Feses 

diambil secara rektal dan 

dimasukkan ke dalam kantong 

plastik, kemudian diberikan 

formalin 10% sebagai pengawet 

(Mumpuni dkk., 2007). 

 
Tabel 1. Kriteria tipe kandang 

NO 
VARIABEL 

PEMBANDING 
TIPE KANDANG 

Permanen (A) Semi Permanen (B) Tradisional (C) 

1 Dinding 
Tembok setengah 
terbuka/ tertutup 

Bambu Kayu/ Bambu 

2 Lantai Plester Plester Tanah 

3 
Tempat Makan dan 

Minum 
Cor bata Kayu/Bambu Kayu/ Bambu 

4 Atap Asbes/Genteng Asbes/seng 
Rumbai (Daun 

Kelapa) 

5 Sanitasi Teratur Belum Teratur Belum Teratur 

6 
Saluran 

Pembuangan 
Jauh dari 
Kandang 

Dekat Kandang 
Dekat 

Kandang 
 
Pemeriksaan Sampel 

Sampel feses yang diperoleh, 

diperiksa dengan metode natif, 

metode sedimentasi, dan metode 

apung Fulleborn untuk menentukan 

adanya telur cacing yang 

menginfeksi pedet. Kemudian, 

sampel positif dilanjutkan dengan 

penghitungan telur cacing per gram 

tinja menggunakan metode Mc 

Master (Mumpuni dkk., 2007). 

Analisis Data 

 Untuk mengetahui adanya 

pengaruh tatalaksana kandang 

terhadap infeksi helminthiasis 

saluran pencernaan pedet Peranakan 

Simental dan Limousin di wilayah 

Yosowilangun Lumajang dihitung 

dengan rumus prevalensi. 

 Prevalensi = 
                        

                        
 

x 100% 

 Analisis statistik dengan regresi 

pohon menggunakan program SPSS 

(Statistical Product and Service 

Solution) for Windows rel.16.0. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian pada 60 sampel 

pedet Peranakan Simental dan 

Limousin dari tiga tipe kandang 

berdasarkan pemeriksaan 

menggunakan metode natif, 

sedimentasi dan pengapungan. 

Pemeriksaan pada 46 sampel pedet 

Peranakan Limousin diperoleh 31 
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sampel positif yaitu 3 sampel positif 

(30%) dari kandang tipe A, 8 sampel 

positif (73%) dari kandang tipe B 

dan 20 sampel positif (80%) dari 

kandang tipe C, sedangkan 

pemeriksaan 14 sampel pedet 

Peranakan Simental diperoleh 9 

sampel positif yaitu 5 sampel (71%) 

dari kandang tipe B dan 4 sampel 

positif (57%) dari kandang tipe C. 

Identifikasi sampel positif diperoleh 

beberapa jenis telur cacing dari kelas 

Nematoda dan Cestoda yaitu Toxocara 

vitulorum,Oesophagustomum sp., 

Trichuris sp., Bunostomum sp., 

Mecistocirrus digitatus dan Moniezia 

benedini. Derajat infeksi pada pedet 

Peranakan Limousin dengan 

kandang tipe C (30-82110), pada 

kandang tipe B (90-31020) dan pedet 

Peranakan Simental dengan 

kandang tipe B (30-63900). 

 
Tabel 2. Prevalensi dan derajat infeksi helminthiasis saluran pencernaan pedet 
Peranakan Simental dan Limousin berdasarkan tatalaksana kandang. 

Hasil Jenis Pedet 

Total 
Peranakan Simental 
(Kandang) 

Peranakan Limousin 
(Kandang) 

Tipe A Tipe B Tipe C Tipe A Tipe B Tipe C 

Positif 0 5 4 3 8 20 40 

Negatif 0 2 3 7 3 5 20 

Total Sampel 0 7 7 10 11 25 60 

Persentase 0% 71% 57% 30% 73% 80% - 

Derajat 
Infeksi 

0 30-
63900 

1320 60 90-
31020 

30-
82110 

- 

 

Analisis regresi pohon pada 

prevalensi helminthiasis saluran 

pencernaan pada pedet Peranakan 

Simental dan Limousin yang 

dipengaruhi oleh adanya faktor tipe 

kandang, umur, jenis kelamin dan 

pemberian obat cacing menunjukkan 

bahwa faktor pemberian obat cacing 

merupakan faktor utama. Pedet 

yang pernah diberikan obat cacing 

memiliki prevalensi (19 %) lebih 

kecil dibandingkan dengan pedet 

yang belum pernah diberikan obat 

cacing (92,3%). Terapi terhadap 

parasit internal melalui pemberian 

obat-obatan anthelmentika akan 

menyumbangkan peningkatan bobot 

sapi minimal sebesar 0,1 kg perhari 

dan secara umum akan 

memperbaiki status kesehatan sapi 

(Deptan, 2010). Pemberian obat 

cacing 99,9% dapat mengatasi 

adanya kasus helminthaisis 

sedangkan 0,01% menimbulkan 

resistensi obat (Levine,1994). 

Pedet yang telah diberikan 

obat cacing dipengaruhi oleh adanya 

faktor umur pedet. Pedet yang telah 

diberi obat cacing berumur kurang 

dari 1,5 bulan (66,7%) dan berumur 

4,5-7 bulan (66,7%) memiliki angka 

prevalensi atau tingkat kejadian 

yang lebih besar dibandingkan 



118 
 

AGROVETERINER    Vol.3, No.2 Juni 2015 

dengar umur yang lain. Menurut 

Levine (1994) pedet lebih peka 

terhadap infeksi daripada hewan 

dewasa, tetapi biasanya sapi dewasa 

merupakan sumber infeksi bagi 

yang muda. Hal ini mungkin karena 

adanya kekebalan yang terbentuk 

pada hewan sebagai infeksi yang 

dialami pada waktu muda. 

Tingkat prevalensi pada 

pedet yang belum pernah diberikan 

obat cacing lebih dipengaruhi oleh 

faktor tipe kandang dan jenis 

kelamin, sedangkan umur pedet 

tidak mempengaruhi tingkat 

kejadian pada kasus helminthiasis 

ini. Pedet yang dipelihara pada 

kandang tipe B dan tipe C memiliki 

angka kejadian (97%) lebih besar 

dibandingkan dengan pedet yang 

dipelihara dengan kandang 

permanen tipe A (60%), serta 

kandang tipe C memiliki prevalensi 

(100%) lebih tinggi dibandingkan 

dengan kandang tipe B (91,7%). 

Menurut Wafiatiningsih dan NR. 

Bariroh (2008) kejadian 

helminthiasis berhubungan dengan 

tipe kandang. Bangunan kandang 

harus menunjang tatalaksana usaha 

ternak dan kesehatan atau higiene 

lingkungan. Bangunan kandang 

yang benar akan sangat membantu 

peternak diantaranya dalam hal 

pengendalian kesehatan ternak. 

Kondisi kandang tipe C dengan alas 

kandang tanah relatif sulit kering 

sehingga lantai cenderung selalu 

dalam keadaan basah dan lembab. 

Levine (1990), berpendapat bahwa 

kelembaban di dalam tanah lebih 

penting dari pada suhu, bila terlalu 

kering larva tidak dapat 

berkembang. Oleh karena itu, wajar 

apabila persentase helminthiasis 

pada kandang tipe C lebih tinggi 

dibandingkan dengan persentase 

infeksi pada kandang lainnya. 

Prevalensi pada kandang tipe 

B dipengaruhi oleh adanya faktor 

jenis kelamin pedet. Pedet berjenis 

kelamin jantan memiliki prevalensi 

(100%) lebih tinggi dibandingkan 

dengan betina (80%). Hewan jantan 

lebih rentan dibandingkan betina 

untuk beberapa infeksi cacing, hal 

ini bisa karena hormon androgen 

pada hewan jantan dioptimalkan 

untuk penggemukan dan hormon 

estrogen pada ternak betina 

memiliki sifat pemacu sel-sel 

reticulo endothelial system (RES) 

memacu pembentukan antibodi 

terhadap berbagai macam penyakit 

termasuk penyakit parasit (Suweta, 

1985). 

 
KESIMPULAN 

Angka prevalensi helminthiasis 

saluran pencernaan pedet Peranakan 

Limousin kandang tipe C lebih 

tinggi dibanding dengan kandang 

tipe B dan tipe A, sedangkan 

persentase prevalensi pada pedet 

Peranakan Simental kandang tipe B 

lebih tinggi dibanding dengan 

kandang tipe C. Ditemukan jenis 

telur cacing dari kelas Nematoda dan 

Cestoda yaitu Toxocara 
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vitulorum,Oesophagustomum sp., 

Trichuris sp., Bunostomum sp., 

Mecistocirrus digitatus dan Moniezia 

benedini. Derajat infeksi pada pedet 

Peranakan Limousin kandang tipe A 

tergolong dalam infeksi ringan, 

pedet Peranakan Simental kandang 

tipe C tergolong dalam infeksi 

sedang serta derajat infeksi pada 

pedet Peranakan Limousin kandang 

Tipe B, Tipe C dan pedet Peranakan 

Simental kandang tipe B termasuk 

dalam infeksi yang berat. 

Berdasarkan analisis regresi pohon 

helminthiasis saluran pencernaan 

pada pedet Peranakan Simental dan 

Limousin di Kecamatan 

Yosowilangun Lumajang 

dipengaruhi oleh faktor tatalaksana 

kandang pemeliharaan, umur, jenis 

kelamin dan obat cacing sebagai 

faktor utama, serta didapatkan 

bahwa jenis kelamin jantan (100%) 

memiliki prevalensi lebih tinggi 

dibandingkan dengan betina (80%). 
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