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ABSTRAK 

Fasciolisis merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh cacing 

Fasciola hepatica dan  Fasciola gigantica yang menyerang ternak khususnya 

ruminansia. Bentuk penyakit ini bisa bersifat akut dan kronis dan 

menyebabkan kerugian bagi peternak karena sapi yang dipelihara akan 

mengalami penurunan berat badan bahkan bisa menyebabkan kematian. Pada 

umumnya untuk mengetahui penyakit ini dilakukan pemeriksaan telur cacing 

pada feses. Akan tetapi metode tersebut memiliki kelemahan yaitu karena 

telur cacing diekskresikan dalam waktu yang tidak beraturan dan jumlah telur 

cacing yang terlalu sedikit dalam tinja akan mempengaruhi hasil diagnosa. 

Kelemahan lain dengan metode pemeriksaan telur cacing dalam feses adalah 

ketidakmampuannya untuk mendeteksi infeksi pada masa prepaten (8-10 

minggu masa infeksi) serta rendahnya sensitifitas karena produksi telur yang 

relatif rendah setelah memasuki masa patensi. Alternatif lain untuk 

mendeteksi Fasciolosis adalah melalui uji serologis yaitu dengan melakukan 

metode ELISA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat sensitivitas 

dan spesifisitas ELISA dalam mendeteksi penyakit Fasciolosis pada sapi 

dengan menggunakan komponen cairan Ekskretori Sekretori (ES) cacing 

Fasciola gigantica. Hasil uji ELISA dari 16 serum sampel uji dengan 

menggunakan 3 macam antigen menunjukkan bahwa sensitivitas uji ELISA 

adalah 100%, sedangkan  spesifisitas tes uji ELISA dalam penelitian ini tidak 

bisa ditentukan karena semua sampel uji memiliki nilai OD positif (diatas nilai 

batas ambang) meskipun hasil pemeriksaan adanya telur cacing menunjukkan 

hasil negatif.  

 

Kata Kunci : sensitivitas, spesifisitas, fasciolosis,    

 

ABSTRACT 

Fasciolosis is one of the diseases caused by Fasciola hepatica and 

Fasciola gigantica which attacks livestock especially ruminants. This disease can 

be acute and chronic and causes a big loss to farmers due to a decrease in cattle’s 

weight gain as well as death. Generally, the disease could be determined by egg 

examination on faeces. However, this method poses some drawbacks, such as the 

excretion of eggs that is irregular , and the number of eggs excreted on faeces is 

very low, thus affecting the result on diagnosis. Another drawback is inability of 

eggs examination method to detect infection on pre-paten period (8-10 weeks post 

infection) and it’s low sensitivity due to eggs production that is relatively limited 

on pre-paten period. Alternatively, Fasciolosis could be detected using serologic 

tests such as ELISA test. This study aimed to determine sensitivity and spesificity 
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of ELISA in detecting Fasciolosis on cattles using Excretory Secretory (ES) 

component of F.gigantica. The ELISA results showed that all sera samples tested 

(n = 16) using 3 different antigens gave a sensitivity of 100% while its specificity 

could not be determined as all sera samples tested showing positive OD 405nm 

value (above cut off value) though eggs examinations on faeces gave negative 

result.  

. 

Key Words : sensitivity , specificity, fasciolosis, Fasciola gigantica, ELISA 
 

PENDAHULUAN 

 

Fasciolosis merupakan penyakit parasitik yang disebabkan oleh cacing 

digenetik trematoda yaitu Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica yang biasa 

menyerang ternak ruminansia dan mengakibatkan kerugian ekonomi karena 

penurunan produksi daging, susu, wool, bahkan kematian serta pengafkiran hati. 

Kasus fasciolosis secara epidemiologi merupakan penyakit ternak yang bersifat 

kosmopolitan karena distribusinya di negara-negara yang memelihara hewan 

ruminansia (Mitchell, 2007). 

Pengendalian fasciolosis dapat dilakukan melalui program pencegahan dan 

pengobatan  pada  ternak. Keberhasilan  program pengendalian tergantung  pada 

diagnosa yang dilakukan. Diagnosis fasciolosis secara konvensional dilakukan  

melalui pemeriksaan telur cacing pada sampel feses. Metode ini memiliki  

beberapa kekurangan antara lain tingkat sensitifitasnya yang rendah dan dapat 

menunjukkan hasil negatif palsu karena telur cacing tidak ditemukan pada periode 

prepatent. Menurut Anderson et al. (1999) bahwa dari 72 ekor sapi yang 

mengandung cacing Fasciola sp. di dalam hati menunjukkan hasil  negatif palsu 

pada pemeriksaan  tinja sebesar  34.72  %.  

Namun demikian, metode ini juga memiliki beberapa kelebihan, 

diantaranya biaya yang di butuhkan tidak banyak, pengerjaannya sederhana dan di 

rasakan lebih praktis bagi sebagian orang. Selain itu metode pemeriksaan telur 

cacing dalam feses merupakan gold standar (standar emas) yang biasa di lakukan 

untuk mendeteksi berbagai penyakit sebelum adanya metode-metode baru yang 

lebih akurat (Awad et al., 2009).   

Pendekatan alternatif untuk mengatasi kesulitan dalam mendiagnosa 

fasciolosis adalah dengan serodiagnosis yaitu pemeriksaan antibodi terhadap 
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antigen yang spesifik untuk  Fasciola  spp. dalam cairan Ekskretori Sekretori (ES) 

cacing F.hepatica disamping penemuan cacing dewasanya didalam hati ternak. 

Serodiagnosis dilakukan dengan uji Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA), yang telah dikembangkan dan digunakan untuk mendiagnosa infeksi  F. 

hepatica  pada sapi dan domba (Farrel et al., 1981).  

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa cairan ES yang diisolasi 

dari F.hepatica sangat potensial untuk digunakan dalam uji ELISA untuk deteksi 

fasciolosis pada sapi (Sobhon et al., 1996). Sungguhpun demikian, fasciolosis di 

Indonesia dan negara-negara tropis lainnya terutama disebabkan oleh infestasi F. 

gigantica (Estuningsih, 2006). Pendekatan diagnosis untuk deteksi Fasciolosis 

pada sapi di Indonesia berdasarkan agen penyebab yaitu F. gigantica  masih 

sangat terbatas dan kurang memadai (Estuningsih, 2006). Sehingga perlu di 

lakukannya studi pengembangan deteksi fasciolosis dengan menggunakan 

komponen cacing F. gigantica seperti cairan ES. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sensitivitas dan spesifisitas 

ELISA menggunakan komponen cairan ES cacing F. gigantica sebagai upaya 

untuk mendeteksi penyakit Fasciolosis pada sapi. 

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini menggunakan cairan ES (Ekskretori/Sekretori) yang di 

koleksi dari cacing hati Fasciola gigantica yang di ambil langsung dari hati ternak 

terinfeksi Fasciolosis di RPH Majeluk Mataram dan RPH Lembar Lombok Barat, 

sedangkan pemeriksaan laboratorium dilaksanakan di Lab. Mikrobiologi dan 

Bioteknologi Fakultas Peternakan, dan Lab. Imunobiologi Fakultas MIPA 

Universitas Mataram.   

Koleksi cairan ES 

Cacing dewasa dikoleksi dari hati sapi terinfeksi dalam waktu 1 jam pasca 

pemotongan. Dua puluh ekor cacing dewasa kemudian di masukkan kedalam 

beaker glass yang sudah terisi 10 ml buffer fosfat/PBS dan didiamkan 20 menit. 

Regurgitan 1 yang umumnya mengandung darah, empedu, dan kotoran dibuang 

kemudian di tambahkan PBS baru sebanyak 10 ml. Proses ini diulangi sampai 3 

kali, kemudian cacing dewasa di inkubasikan dalam PBS selama 1 malam pada 
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suhu ruang. Setelah inkubasi, cairan yang mengandung protein ES disentrifugasi 

dengan kecepatan 2500rpm pada suhu 4
0
C selama 15 menit dan disaring dengan 

filter 0,22 µm. Protein ES kemudian disimpan pada suhu -20
0
C sebelum 

digunakan. Konsentrasi protein yang terdapat dalam cairan ES diukur dengan 

menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 595nm. 

Fraksinasi cairan ES 

Cairan ES di encerkan dengan mengambil 1 ml cairan ES dan 2 ml PBS 

kemudian campuran kedua bahan tersebut di campur perlahan. PEG6000, sodium 

sulfat dan cairan ES yang telah diencerkan di ambil dengan perbandingan 1:1:1 

yaitu 3 ml cairan ES, 3 ml PEG6000 dan 3 ml sodium sulfat. Selanjutnya ketiga 

bahan tersebut dicampur dan di bolak balik perlahan selama 30 menit. Kemudian 

di sentrifugasi pada kecepatan 1500 g selama 20 menit. Pisahkan sampel sesuai 

fraksi dan masukkan kedalam eppendorf, selanjutnya sampel didialisis. 

Uji ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)  

Respon antibodi serum sampel terhadap antigen yang digunakan di uji 

dengan teknik ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). ELISA dilakukan 

dengan mengikuti prosedur Sriasih, et al. (2005). Plate ELISA (96 sumuran) 

dilapisi dengan 50 µl antigen ES, 50 µl antigen fraksi I ES dan 50 µl antigen 

fraksi II ES (coating) dan diinkubasikan selama semalam pada suhu 4
0
C. Setelah 

inkubasi, cairan ES dan fraksi I dan fraksi II ES dibuang dan lubang-lubang 

sumuran dicuci 5 kali menggunakan PBS yang mengandung 0,05% Tween 20. 

Pada tiap-tiap lubang kemudian ditambahkan 100 µl PBS yang mengandung 2% 

BSA dan diinkubasikan selama 30 menit pada suhu kamar. Proses pencucian 

diulangi seperti sebelumnya, kemudian tambahkan 50 µl serum FBS yang telah 

diencerkan seratus kali sebagai kontrol negatif dan 50 µl serum sampel pada 

masing-masing sumuran. Setelah dicuci, 100 µl rabbit anti-bovine IgG horse-

radish peroxidase conjugate di tambahkan ke dalam lubang sumuran kemudian 

diinkubasikan selama 1 jam pada suhu ruang. Setelah inkubasi, cairan dalam 

sumuran dibuang, kemudian tambahkan 100 µl substrat (ABTS dalam 100 ml 

bufer sitrat) dan diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Tambahkan 100 µl 

stop solution pada masing-masing sumuran jika warna yang diinginkan sudah 
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cukup untuk selanjutnya dilakukan pengukuran nilai Optical Density (OD) pada 

panjang gelombang 405nm dengan menggunakan mesin ELISA reader. 

Analisis data 

Data diolah dan dianalisis menggunakan perhitungan statistik sederhana 

(Mean ± SD) dan data dijelaskan berdasarkan nilai sensitivitas dan spesifisitas. 

Tabel 1. Layout penghitungan sensitivitas dan spesifisitas 

 ELISA Pemeriksaan telur cacing Total 

Positif (+) Negatif (-) 

Positif (+) A B A + B 

Negatif (-) C D C + D 

Total  A + C B + D A+B+C+D 

 
Sensitivitas =    A  x 100%  Spesifisitas =        D x100% 

  A + C     B + D 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini cairan ES yang diisolasi dari cacing F.gigantica 

digunakan sebagai antigen untuk mendeteksi fasciolosis pada sapi. Cairan ES 

tersebut dipisahkan dalam beberapa komponen (fraksinasi) menggunakan 

kombinasi PEG6000 dan sodium sulfat. Hasil fraksinasi (Gambar 1) menunjukkan 

adanya dua komponen (fraksi) yaitu fraksi I dan fraksi II. Fraksi-fraksi tersebut 

kemudian  didialisis dengan membrane cellulose tubing selama 24 jam pada 

temperatur 4
o
C menggunakan PBS untuk menghilangkan PEG6000 dan sodium 

sulfat sehingga dapat digunakan sebagai antigen dalam tes uji.   

 

  Gambar 1.  Hasil fraksinasi cairan ES mennggunakan kombinasi PEG6000 dan  

                      sodium sulfat. 

  

Konsentrasi protein kedua fraksi diukur mengunakan spektrofotometer 

(metoda Bradford). Hasil pengukuran konsentrasi protein pada panjang 

gelombang 595nm (Gambar 2) dibandingkan dengan standar BSA menunjukkan 

Layer I 

Layer II 
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bahwa  konsentrasi protein fraksi I yaitu 250 µg/ml sedangkan fraksi II yaitu 100 

µg/ml. Konsentrasi caian ES sebelum fraksinasi  adalah 2000 µg/ml. 

 

Gambar 2. Penentuan konsentrasi protein dengan metoda Bradford. 

(a). Larutan standar BSA dan larutan sampel; 

(b).Spektrofotometer; (c) Nilai absorbansi pada panjang 

gelombang 595nm yang ditampilkan pada layar monitor. 

 

Untuk mengetahui profil protein cairan ES dan fraksi-fraksinya maka 

dilakukan SDS-PAGE. Hasil karakterisasi dengan gel acrylamide disajikan pada 

Gambar 3.  

    

Gambar 3. Analisis profil antigen ES menggunakan SDS-PAGE. (A) Marker,  

(B) Cairan ES asli, (C) Fraksi I, (D) Fraksi II, (E) Diluted Fraksi I,  

(F) Diluted Fraksi II, (G) Standar Marker 

Data Gambar 3 menunjukkan bahwa protein utama penyusun cairan ES 

(profil B) adalah protein dengan berat molekul antara 14-25 kDa. Profil protein 

fraksi II dan diluted fraksi II menunjukkan profil yang sama yaitu berada pada 

berat molekul 14 kDa. Profil protein fraksi I dan diluted fraksi I tidak tampak jelas 

pada gel (smear). Penggunaan pewarna Coomassie Brilliant Blue mungkin 

berpengaruh pada penampakan pita-pita protein pada gel. Untuk mendapatkan 

pewarnaan yang lebih sensitif dapat digunakan pewarnaan perak nitrat (silver 

staining).  

Soulsby (1986) menyatakan bahwa antigen F. gigantica asal sapi memiliki 

20 pola pita polipeptida pada kisaran berat molekul 14-156 kDa. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan hasil penelitian Soulsby (1986) meskipun protein-protein di 

A B  C  D   E  F 
   G 
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atas berat molekul 25 kDa tidak teridentifikasi dalam hasil penelitian ini. Hal ini 

dapat dipengaruhi oleh perbedaan geografis tempat hidup cacing sehingga 

mempengaruhi komponen-komponen penyusun cairan ES.  

Untuk mengetahui potensi fraksi-fraksi cairan ES sebagai antigen untuk 

deteksi antibodi Fasciolosis maka dilakukan uji ELISA. Pada penelitian  ini, 

konsentrasi antigen yang digunakan adalah 50 µg/ml. Pelapisan  antigen dengan 

pengenceran tersebut merupakan konsentrasi yang cukup, karena menurut Stewart 

et al. (1990) konsentrasi suatu antigen yang dilapiskan (coating) pada permukaan 

microplate berkisar 1-10 µg/ml.  

Jenis antigen pertama yang digunakan untuk uji  ELISA adalah cairan ES 

sebelum fraksinasi. Sedangkan untuk antigen yang kedua menggunakan fraksi I 

cairan ES dan antigen ketiga menggunakan fraksi II cairan ES. Pada ketiga uji 

tersebut, batas nilai penentuan deteksi antigen  ES F. gigantica positif  terdeteksi, 

dilihat dari nilai cut off pada masing-masing uji. Nilai cut off pada masing-masing 

uji dihitung dari rataan nilai absorbansi kontrol negatif yang ditambahkan dengan 

tiga kali nilai standar deviasi. 

Kontrol negatif yang digunakan adalah FBS (Fetal Bovine Serum) 

sedangkan untuk blank menggunakan PBS-Tween 20 tanpa ditambahkan serum 

sampel. Rataan  nilai  absorbansi hasil pengujian yang lebih besar dari nilai cut off 

merupakan hasil pengujian yang bernilai positif. Sebaliknya, rataan nilai 

absorbansi hasil pengujian yang lebih kecil dari nilai cut off merupakan hasil 

pengujian yang bernilai negatif. 

Nilai cut off pada ELISA untuk antigen yang pertama adalah 0,046849 

(Gambar 4) yang didapatkan dengan menjumlahkan nilai absorbansi dengan 3 kali 

standar deviasi. Nilai cut off pada ELISA antigen kedua (Gambar 5) adalah 

0,046184 dan nilai cut off pada ELISA antigen ketiga (Gambar 6) adalah 

0,027743. 

Hasil uji ELISA menggunakan mikroplate yang dilapisi antigen ES untuk 

mengukur respon antibodi pada serum ternak sampel disajikan pada Gambar 4, 

Gambar 5 dan Gambar 6. 
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 Gambar 4. Nilai absorbansi (OD) ELISA dengan menggunakan cairan ES asli 

 

       
Gambar 5.  Nilai absorbansi (OD) ELISA dengan menggunakan antigen fraksi I 

 

       
        Gambar 6. Nilai absorbansi (OD) ELISA dengan menggunakan antigen fraksi II 

 

Grafik pada gambar 4 menunjukkan bahwa nilai absorbansi yang paling 

tinggi berada pada sampel nomor 5 yaitu 0, 4255 dan nilai absorbansi yang 

terendah berada pada sampel nomor 3 yaitu 0,207. Sedangkan grafik pada gambar 

5 menunjukkan bahwa nilai absorbansi yang paling tinggi di tunjukkan oleh 

sampel nomor 5 yaitu 0,564 dan nilai absorbansi terendah berada pada nomor 

sampel 3 yaitu 0,1215. Nilai absorbansi tertinggi yang ditunjukkan grafik pada 

gambar 4.6 adalah sampel nomor 12 yaitu 0,4375 sedangkan nilai absorbansi 

terendah ditunjukkan sampel nomor 16 yaitu 0,1825. Rata-rata nilai absorbansi 

yang digambarkan ketiga grafik tersebut diatas adalah 0,37 sampai 0,43. 

Hasil pengukuran nilai OD berdasarkan ELISA untuk ketiga macam 

antigen (Tabel 2) adalah positif karena nilai yang ditampakkan diatas nilai cut off 

(batas ambang) ditunjukkan dengan garis panjang horizontal. Terlihat 
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kecenderungan pada ketiga macam antigen bahwa nilai OD yang menggunakan 

antigen ES lebih tinggi dibandingkan dengan fraksi-fraksinya. 

Tabel 2. Hasil pengukuran nilai OD pada ELISA reader 

No. 

Sampel 

Nilai OD pada panjang gelombang 405 nm 

Antigen 

ES 

Antigen Fraksi I 

ES 

Antigen Fraksi II 

ES 
1 0,354 0,2005 0,322 

2 0,4085 0,3095 0,385 

3 0,207 0,1215 0,193 

4 0,422 0,3405 0,3985 

5 0,4255 0,364 0,4325 

6 0,3905 0,3105 0,392 

7 0,402 0,3405 0,403 

8 0,3785 0,2535 0,3645 

9 0,337 0,219 0,2925 

10 0,3915 0,3265 0,3455 

11 0,364 0,268 0,4145 

12 0,415 0,3495 0,4375 

13 0,383 0,2445 0,366 

14 0,414 0,3565 0,4125 

15 0,3725 0,2835 0,3455 

16 0,225 0,347 0,1825 

 

Tabel 3.  Standarisasi Uji ELISA ketiga antigen berdasarkan pemeriksaan telur  

               dalam feses. 

  Pemeriksaan telur dalam feses  

  Positif Negatif Jumlah 

Hasil   

ELISA  

Positif 10 6 16 

 Negatif 0 0 0 

 Total 10 6 16 

 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sensitivitas uji ELISA 

menggunakan antigen ES adalah 100%, begitu pula dengan antigen fraksi I dan 

fraksi II. Sungguhpun demikian, nilai spesifisitas tes uji ELISA dalam penelitian 

ini tidak bisa ditentukan karena semua sampel uji memiliki nilai OD positif (diatas 

nilai batas ambang) meskipun hasil pemeriksaan adanya telur cacing 

menunjukkan hasil negatif. Penelitian lain melaporkan hasil uji ELISA dengan 

serum darah mempunyai sensitivitas tinggi berkisar antara 85%-98% (Estuningsih 

et al., 2004). Spithill et al. (1999) menjelaskan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi sensitivitas suatu tes, diantaranya adalah jenis antigen dan 

kemurnian antigen yang dipergunakan. Jenis antigen juga berkaitan erat dengan 

faktor lingkungan dimana parasit itu berasal.  
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KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sensitivitas ELISA dengan 

menggunakan komponen cairan ES adalah 100%. Sungguhpun demikian nilai 

spesifisitas ELISA tidak dapat ditentukan. Hasil penelitian ini mengindikasikan 

bahwa uji serologis menggunakan komponen cairan ES bisa digunakan untuk 

deteksi Fasciolosis pada sapi. 
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