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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status fisiologis dan kadar 

bilirubin dalam darah sapi Bali yang terinfeksi cacing hati (Fasciola sp). 

Penelitian ini menggunakan 5 ekor sapi Bali positif dan 5 ekor sapi Bali negatif 

terhadap fasciolosis. Pemeriksaan sampel feses dilakukan di Laboratorium 

Veteriner Dinas Peternakan Prop. NTB Bayumulek dan pemeriksaan sampel 

darah dilakukkan di Laboratorium Hepatika Mataram. Pemeriksaan feses 

menggunakan metode sedimentasi dan pemeriksaan sampel darah menggunakan 

ILAB 300 dan data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan T-test. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa infestasi telur cacing hati berkisar antara 50–73 

telur per gram feses. Hasil pengukuran status fisiologis positif dan negatif 

fasciolosis berupa: detak jantung (kali/menit) 74±10,13 dan 67±4,38 tidak berbeda 

nyata (P>0,05), pengukuran frekuensi nafas (kali/menit) 31±10.95 dan 35±8.73 

tidak berbeda nyata (P>0,05) dan pengukuran suhu tubuh (
0
C) 38.58±0.69 dan 

38.34±0.78 tidak berbeda nyata (P>0,05). Hasil pengukuran kadar total bilirubin 

(mg/100 ml) positif dan negatif fasciolosis adalah 0.17±0.04 dan 0.26±0.09 

berbeda nyata (P<0,05). Hasil pengukuran kadar direct bilirubin (mg/100 ml) 

positif dan negatif fasciolosis adalah 0.08±0.03 dan 0.10±0.06 tidak berbeda nyata 

(P>0,05). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status fisiologis positif dan 

negatif fasciolosis tidak berbeda nyata. Kadar total bilirubin lebih tinggi dari 

normal dan berbeda nyata, sedangkan kadar direct bilirubin positif dan negatif 

fasciolosis masih pada kisaran normal dan tidak berbeda nyata. 

 

Kata kunci: Bilirubin, fasciolosis, sapi Bali, status fisiologis 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

PHYSIOLOGICAL STATES AND BLOOD BILIRUBIN LEVELS OF 

LIVER FLUKES INFESTATION OF BALI CATTLE  

(Fasciola sp.) IN WEST LOMBOK 

 

BY 

Ardiansyah 

B1D 014 031 

 

The aims of study were determine the physiological status and blood 

bilirubin levels of Bali cattle infested with liver flukes ( Fasciola sp ). In this 

study 5 positive Bali cattle and 5 negative fasciolosis Bali cattle were used. 

Fasciolosis cattle was examinated by faecal samples carried out at the Veterinary 

Laboratory of the NTB Province Animal Husbandry office. Examination of blood 

samples carried out in the Laboratory of the Hepatic Mataram using ILAB 300. 

The data were analyzed descriptively and evaluated using a T-test. The results 

showed that the infestation of liver flukes was ranged from 50-73 eggs per gram 

of faeces. The results of physiological eavluation of negative and positive 

fasciolosis such as heart rate (times/minutes) 74±10.13 and 67±4.38 were not 

significantly different (P>0.05), breathing frequency measurements 

(times/minutes) 31±10.95 and 35±8.73 not significantly different (P>0.05) and 

body temperature measurements (
0
 C) 38.58±0.69 and 38.34±0.78 were not 

significantly different (P>0.05). The results of measurement of total bilirubin 

(mg/100 ml) of negative and positive  fasciolosis were 0.17±0.04 and 0.26±0.09 

significantly different (P<0,05). The results of measurement of direct bilirubin 

(mg/100 ml) negative and positive fasciolosis were 0.08±0.03 and 

0.10±0.06 respectively and showed not significantly different (P>0,05). From this 

study it can be concluded that the physiological states of negative and positive 

fasciolosis was not significantly different. Total bilirubin levels were higher than 

normal and significantly different, while direct bilirubin levels was under normal 

range and showed not significantly different between negative and positive 

fasciolosis. 
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PENDAHULUAN 

Daging sapi merupakan komoditas peternakan strategis dan memberikan 

andil pada perbaikan gizi masyarakat, khususnya kebutuhan protein hewani. 

Kebutuhan protein hewani terus meningkat sejalan dengan meningkatnya 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang seimbang, Namun 

peningkatan tersebut belum diimbangi dengan penambahan populasi ternak sapi. 

Laju peningkatan sapi potong relatif lamban, yaitu 4,36% pada tahun 2015-2016 

(DITJEN PKH, 2016). Kondisi tersebut menyebabkan sumbangan sapi potong 

terhadap produksi daging nasional rendah. Sehingga terjadi kesenjangan antara 

permintaan akan daging sapi potong dengan penawaran yang ada. Oleh karena itu, 

pememenuhan permintaan tersebut, harus diimpor dari luar negeri. Untuk 

meminimalisir daging sapi yang diimpor maka diperlukan upaya untuk memenuhi 

kebutuhan daging tersebut yaitu dengan meningkatkan populasi, produksi dan 

produktivitas sapi potong. 

Dalam upaya peningkatan produksi tersebut ada permasalahan yakni 

masalah penyakit cacing hati atau fasciolosis. Penyakit ini merupakan penyakit 

parasit yang disebabkan oleh cacing hati Fasciola hepatica dan fasciola gigantica 

yang umumnya menyerang ternak ruminansia khususnya ternak sapi. Fasciola sp 

menyerang organ hati dan akan berkembang biak didalam hati sehingga akan 

menyebabkan kerusakan pada hati. Fascioliasis ini akan menyebabkan kerugian 

secara ekonomis yakni berupa pertumbuhan menjadi terhambat, penurunan berat 

badan,  penurunan daya tahan tubuh akibat anemia yang ditimbulkan, kerusakan 



jaringan, menurunya kualitas daging hingga kematian pada ternak terutama pedet. 

Dengan demikian penyakit fasciolosis tersebut dapat menurunkan produktivitas 

ternak. 

Tingkat kerusakan hati dipengaruhi oleh jumlah metasercaria yang 

termakan oleh ternak. Migrasi diawali dengan penentrasi intestinal (Pre hepatik) 

kemudian sampai kehati dan akhirnya masuk kesaluran empedu. Migrasi cacing 

pada organ hati menyebabkan hemoragi, kerusakan parenkim dan buluh empedu. 

Buluh empedu akan mengalami penyumbatan sehingga terjadi sirosis periportal. 

Secara mikroskopik terjadi perubahan pada struktur jaringan hati. 

Untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan hati yang disebabkan oleh 

infeksi cacing hati (Fasciola sp.) yaitu dengan mengamati kadar bilirubin dalam 

darah. Kadar bilirubin akan meningkat apabila terdapat penyumbatan dalam hati 

dan saluran empedu. Sehingga kadar bilirubin dalam darah dapat digunakan untuk 

menilai tingkat kerusakan hati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2018 di Kelompok 

Ternak Pade “Pacu” Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok 

Barat. Pemeriksaan feses dilaksanakan di Laboratorium Balai Rumah Sakit 

Hewan dan Veteriner Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat 

dan Pemeriksaan Darah dilaksanakan di Laboratorium Hepatika Mataram. 

Penelitian ini menggunakan sampel feses dan darah sebanyak 10 ekor sapi Bali, 5 

yang positif terhadap fasciolosis dan 5 yang negatif terhadap fasciolosis.  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantong plastik, plastik 

klip, alat tulis, kertas label, cool box, glove kamera, timbangan yang sudah 

dikalibrasi, cawan petri bergaris, pipet, vortex, mikroskop, tabung plastik, 

sentrifus bertutup yang mempunyai skala ukuran volume 30 ml, saringan teh, 

mortar, gelas ukur, sendok pengaduk, kertas saring, buku panduan identifikasi, 

bilik hitung Mc Master, sentrifugasi, tabung reaksi, rak tabung, klinipet, tip, alat 

spektrofotomerti, komputer, printer dan inkubator. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah formalin 10%, sampel feses, kapas, air, methylene blue, gula 

jenuh, sampel darah, reagen bilirubin dan NaCL. 

Penelitian ini menggunakan metode sedimentasi Parfitt dan Bank (1977) 

untuk pemeriksaan telur cacing hati pada feses dan menggunakan metode 

Jendrassik & Grof (1938) untuk menentukan total dan direct bilirubin pada serum 

darah. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah telur cacing hati 



per gram feses, status fisiologis dan kadar bilirubin dalam darah sapi Bali. Data 

yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan T-test.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemeriksaan Telur per Gram Feses (EPG)  

Penelitian ini menggunakan 10 sampel feses sapi Bali, 5 sampel yang 

fositif Fasciola sp dan 5 sampel yang negatif Fasciola sp disajikan pada Tabel 2 

berikut: 

Tabel 2. Rata – rata dan satandar deviasi jumlah telur cacing hati per gram feses 

(epg) pada positif dan negatif Fasciola sp.  

Positif Fasciola sp. Negatif Fasciola sp. 

Kode sapi Rata – rata dan 

standar deviasi 

Kode sapi Rata – rata dan 

standar deviasi 

3 64 ± 38.28 4 0 

9 50 ± 3.00 5 0 

11 58 ± 10.97 6 0 

17 54 ± 13.05 14 0 

19 73 ± 50.33 15 0 

 

Feses yang negatif Fasciola sp gunanya untuk mengetahui sensitifitas dari 

metode sedimentasi. Metode sedimentasi memiliki sensitifitas yang rendah, 

dibandingkan dengan uji Serologi yakni 91% (Estauningksih et al., 2004a). 

Dilaporkan bahwa sensitifitas teknik sedimentasi adalah 67.8% (Alemu dan 

Abebe, 2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada batasan 

pengujian, dimana hasil pemeriksaan feses negatif tidak selalu benar, dan harus 

diulang, sedangkan bila hasil positif telah terdeteksi akan 100% positif (Rapsch et 

al., 2006: Ardo et al., 2015). Sampel feses yang positif Fasciola sp gunanya untuk 

mengetahui variasi jumlah telur cacing per gram feses (epg). Hasil uji sedimentasi 



pertama sampai sedimentasi ketiga bervariasi bisa dilihat pada Lampiran 1. 

Bervariasinya hasil tersebut disebabkan oleh isi rumen, perputaran pakan dalam 

rumen dan laju pakan dalam rumen. 

 Hasil pemeriksaan telur per gram feses (epg) pada positif Fasciola sp 

dengan rata – rata dan standar deviasi berkisar antara 50±3.00 sampai 73±50.33 

(Tabel 2). Hasil ini menunjukkan bahwa derajat infestasi telur cacing hati berada  

pada infestasi berat. Menurut Dikeswan NTB (1998) derajat infestasi telur cacing 

hati pada sapi (epg) yang termasuk infestasi ringan 10, sedang antara 10 – 25 dan 

berat antara 25 – 50. Namun, Menurut Dirjen Keswan (1986) penyakit fasciolosis 

dianggap berbahaya jika dalam setiap gram feses ditemukan paling sedikit 200 

butir dan dapat mengganggu kesehatan ternak tersebut. Infestasi fasciolosis 

disebabkan oleh banyak faktor antara lain: air yang tersedia pada sawah dan ada 

siput sebagai hospes perantara di sekitar persawahan. Selain itu, petani memberi 

makan ternak dengan memotong rumput yang terkontaminasi metacecaria hingga 

petani membuang kotoran yang terkontaminasi telur Fasciola sp yang bisa 

menetas dan menghasilkan larva di sekitar kandang. Faktor – faktor ini ditemukan 

di lokasi penelitian ini.  

 Menurut Purwanta et al., (2006) kekurangan makanan ternak menjadi 

malnutrisi, sehingga sapi akan lebih peka terhadap infestasi parasit cacing. 

Infestasi pada hewan ternak terjadi secara pasif, yaitu dengan meminum air 

ataupun memakan tanaman yang mengandung metasercaria (Soulsby, 1986).   

 Menurut Hambal et al., (2013) infestasi Fasciola sp pada sapi dipengaruhi 

oleh umur, semakin muda umur sapi maka semakin tinggi pula resiko infestasinya 



terhadap Fasciola sp. Hal ini disebabkan karena metasercaria yang dindingnya 

tebal dan kuat tidak mampu di rusak oleh proses pencernaan sapi – sapi muda. 

Menurut Suweta (1982) asam lambung dan enzim pencernaan belum berfungsi 

secara optimal pada sapi muda sehingga tidak mampu merusak semua lapisan 

kista metasercaria.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infestasi telur cacing hati dari 

Sedimentasi pertama sampai Sedimentasi ketiga menurun seiring dengan 

berakhirnya musim penghujan dan memasuki awal musim kemarau (Lampiran 1). 

Dewi et al., (2011) melaporkan bahwa persentase kasus positif cenderung lebih 

tinggi pada musim hujan, meskipun perbedaanya tidak signifikan antara infestasi 

fasciolosis pada musim hujan dan musim kemarau.  

Status Fisiologi Sapi Bali 

Hasil pengukuran status fisiologi yang meliputi : detak jantung, frekuensi 

nafas dan suhu tubuh pada sapi Bali  yang terinfeksi dan tidak terinfeksi telur 

cacing Fasciola sp disajikan pada tabel  3 berikut :  

Tabel 3. Rata – rata, standar deviasi dan analisis T-test detak jantung, ferkuensi 

nafas dan suhu tubuh sapi Bali positif Fasciola sp dan  negatif Fasciola 

sp   

Variabel Negatif  

(mean ± sd) 

Positif  

(mean ± sd) 

Normal  P Value 

Detak Jantung 

(kali/menit) 

67 ± 4.38 74 ± 10.13 60-80 (Jackson dan 

Cockroft,  2002) 

0.08  

Frekuensi Nafas 

(kali/menit) 

35 ± 8.73 31 ± 10.95 15-35 (Jackson dan 

Cockroft, 2002) 

0.26  

Suhu Tubuh 

(
0
C) 

38.34 ± 0.78 38,58 ± 0.69 38-39 (Jackson dan 

Cockroft, 2002) 

0.31  

Keterangan :  tidak berbeda nyata (P >0,05) 



 Detak Jantung. Dari hasil pemeriksaan detak jantung pada sapi Bali pada 

(Tabel 3) bahwa rata – rata dan standar deviasi detak jantung pada positif 

Fasciola sp ( 74 ± 10,13 kali per menit ) lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

negatif Fasciola sp ( 67 ± 4,38 kali per menit ). Namun frekuensi detak jantung 

masih berada pada kisaran normal. Jackson and Cockroft (2002) menyatakan 

bahwa kisaran normal detak jantung sapi dewasa, yaitu 60 – 80 kali per menit. 

Wikansari et al., (2012) melaporkan bahwa infeksi berbagai mikroorganisme 

(bakteri, parasit dan virus) dapat meningkatkan suhu tubuh yang akan berdampak 

pada peningkatan detak jantung. 

Frekuensi Nafas. Dari hasil yang diperoleh pada (Tabel 3) menunjukan 

bahwa rata – rata dan standar deviasi frekuensi nafas pada positif fasciola sp (31 ± 

10.95 kali per menit ) lebih rendah dibandingkan dengan negatif Fasciola sp      

(35 ± 8.73 kali per menit). Namun frekuensi nafas masih berada pada kisaran 

normal. Jackson and Cockroft (2002) menyatakan bahwa kisaran normal frekuensi 

nafas adalah berkisar antara 15 – 35 kali per menit. Faktor - faktor yang 

mempengaruhi frekuensi nafas yaitu ukuran tubuh, umur, aktifitas fisik, 

kegelisahan, suhu lingkungan, kondisi kesehatan dan posisi hewan (Kelly, 1984). 

 Temperatur Tubuh. Dari hasil yang diperoleh pada (Tabel 3) 

menunjukkan bahwa rata – rata dan standar deviasi temperatur tubuh atau 

temperatur rektal pada positif Fasciola sp ( 38,58 ± 0.69 
0
C ) lebih tinggi 

dibandingkan dengan negatif Fasciola sp ( 38.34 ± 0.78 
0
C ). Namun termperatur 

tubuh masih dalam kisaran normal. Jackson and Cockroft (2002) menyatakan 

kisaran normal suhu tubuh sapi berkisar antara 38 – 39 
0
C . Wikansari et al., 



(2012) melaporkan bahwa infeksi berbagai mikroorganisme (bakteri, parasit dan 

virus) dapat meningkatkan suhu tubuh. 

 Dari analisa T-test menunjukkan bahwa infestasi telur cacing hati terhadap 

status fisiologis sapi Bali tidak menujukkan perbedadaan yang nyata (tabel 3), 

dimana nilai dari masing – masing komponen dari status fisiologis seperti : detak 

jantung P=0,8, frekuensi nafas P=0,26 dan temperatur tubuh P=0,31 lebih besar 

dari P>0,05. Artinya bahwa infestasi telur cacing hati tidak menujukkan 

perubahan terhadap satatus fisiologis sapi Bali tersebut. Hal ini dapat disebabkan 

karena jumlah telur cacing yang terdapat dalam feses berkisar antara 50 – 73 butir 

per gram feses sehingga belum mampu mempengaruhi status fisiologis pada 

ternak. Karena penyakit fasciolosis dianggap berbahaya jika dalam setiap gram 

feses ditemukan  paling sedikit 200 butir per gram tinja (Dirjen Keswan, 1986). 

Kadar Bilirubin 

Hasil pemeriksaan kadar direct bilirubin dan total bilirubin pada darah sapi 

Bali yang terinfeksi dan tidak terinfeksi cacing hati Fasciola sp disajikan pada 

tabel 4 berikut : 

Tabel 4. Rata – rata, standar deviasi dan analisis T-test kadar direct bilirubin dan 

total bilirubin positif dan negatif Fasciola sp  

Variabel Positif  Negatif Normal  P Value  

Kadar Direct 

Bilirubin  

(mg/100 ml) 

0.08±0.03 0.10±0.06 0 – 0.18  

(Klaus dalam buku 

Kaneko, 1980) 

0.25  

Kadar Total 

Bilirubin 

(mg/100 ml) 

0.17±0.04 0.26±0.09 0 – 0.14±0. 017 

(Muzzo dalam buku  

Kaneko,1980) 

0.03 

Keterangan : berbeda nyata (P <0,05) 

 tidak berbeda nyata (P >0,05) 



 Pada penelitian ini dilakukkan pemeriksaan fungsi hati melalui tes 

bilirubin direct dan bilirubin total. Bilirubin dapat digunakan sebagai parameter 

pemeriksaan fungsi hati, karena bilirubin merupakan hasil pemecahan heme dari 

sel darah merah (eritrosit) oleh sel retikulo endotel. Disamping itu sekitar 20% 

bilirubin berasal dari perombakan zat – zat lain. Sel retikulo endotel membuat 

bilirubin tidak larut dalam air (bilirubin indirect) dan bilirubin yang diekskesikan 

dalam darah harus diikatkan pada albumin untuk diangkut dalam plasma menuju 

hati. Hepatosit akan melepas bilirubin dari albumin dan menyebabkan larut air 

dengan mengikat bilirubin ke asam glukuronat (bilirubin direct) (Sacher dan 

McPherson, 2004). Sedangkan bilirubin total adalah jumlah dari bilirubin indirect 

dengan bilirubin direct.  

Hasil uji kadar direct bilirubin pada kasus positif Fasciola sp  rata – rata 

dan standar deviasi (0.08±0.03 mg/100 ml) lebih rendah dibandingkan dengan 

negatif Fasciola sp (0.10±0.06 mg/100 ml). Namun masih dalam kisaran normal. 

Menurut Klaus dalam buku Kaneko (1980) bahwa nilai normal kadar direct 

bilirubin berkisar antara 0 – 0.18 mg/100 ml. 

Hasil uji statistik kadar direct bilirubin pada positif Fasciola sp  dan 

negatif Fasciola sp  tidak berbeda nyata  (P=0.25 >0.05). Hasil uji kadar bilirubin 

total pada kasus positif Fasciola sp rata – rata dan standar deviasi (0.17±0.04 

mg/100 ml) lebih rendah dibandingkan dengan negatif Fasciola sp (0.26±0.09 

mg/100 ml) dengan nilai normal antara (0 – 0.14±0.017 mg/100 ml) (Muzzo 

dalam buku Kaneko, 1980). Hasil uji kadar bilirubin total lebih tinggi dari normal. 

Hal ini berarti terdapat gangguan fungsi hati, baik pada positif maupun pada 

negatif Fasciola sp.   



 Hasil uji statistik kadar total bilirubin pada positif dan negatif Fasciola sp 

berbeda nyata  (P=0.03 <0.05) artinya bahwa infestasi telur cacing hati 

berpengaruh terhadap gangguan fungsi hati pada sapi Bali. Karena disebabkan 

oleh cacing hati muda yang masuk kedalam hati akan memakan sel hati dan 

parenkhim hati. Dan cacing hati yang sudah dewasa dan memproduksi telur akan 

masuk kedalam saluran empedu sehingga terjadi bendungan kemudian fungsi hati 

menjadi terganggu yang akan berdampak pada kenaikan kadar bilirubin dalam 

darah. Pengukuran kadar bilirubin total inilah yang digunakan untuk mengukur 

terganggunya fungsi hati. Karena kadar bilirubin total merupakan jumlah dari 

bilirubin direct dengan bilirubin indirect. 

 Peningkatan kadar bilirubin total dapat terjadi akibat ikterik obstruktif 

karena batu atau neoplasma empedu, hepatitis, sirosis hati, metastatis hati dan 

penyakit Wilson (Joyce, 2007). Sedangkan peningkatan kadar bilirubin total pada 

sapi yang negatif Fasciola sp disebabkan karena periode prepaten, merupakan 

periode dari ternak yang makan rumput yang mengandung metacercaria sampai 

cacing hati dewasa menghasilkan telur dalam saluran empedu, dan telur Fasciola 

sp terdeteksi 10 minggu setelah infeksi (Boalard et al., 1995). Jadi walaupun hasil 

uji sedimentasi terdeteksi negatif, hal itu bukan berarti ternak tersebut tidak 

terdapat cacing hati.  

Peningkatan kadar bilirubin menunjukkan adanya gangguan pada hati 

berupa kerusakan pada sel hati, atau kerusakan pada saluran empedu (batu atau 

tumor), bilirubin terkonjugasi tidak dapat keluar dari empedu menuju usus 

sehingga akan masuk kembali dan terabsorbsi ke dalam aliran darah (Joyce, 

2007). migrasi cacing hati diawali dengan penetrasi intestinal (pre hepatik) 



kemudian sampai kehati dalam bentuk cacing muda dan akan memakan jaringan 

hati sehingga akan menyebabkan hemoragi, kerusakan parenkim dan buluh 

empedu. Kemudian akan berdampak pada tergangguanya proses konjugasi pada 

hati. Akibatnya akan terjadi kenaikan kadar bilirubin yang tidak terkonjugasi 

(indirect) atau bilirubin bebas dalam serum (Chairil, 1985) 

 Peningkatan kadar bilirubin dalam darah akan berdampak pada perubahan 

warna kulit atau sclera mata (normal berwarna putih) menjadi kuning atau disebut 

dengan ikterus. penyebab timbulnya ikterus dapat dibagi menjadi tiga bagian,  

salah satunya adalah ikterus prehepatik merupakan pembentukan bilirubin 

berlebih akibat pemecahan berlebihan pada sel darah merah (eritrosit) disebabkan 

karena meningkatnya bilirubin bebas akibat hemolisis eritrosit atau produksinya 

berlebihan dalam hati (Chairil, 1985). Dan pada penelitian ini ikterus pre hepatik 

inilah yang menyebabkan meningkatnya kadar bilirubin dalam darah.  

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran status 

fisiologis positif dan negatif fasciolosis masih pada kisaran normal dan tidak 

berbeda nyata. Hasil pengukuran kadar direct bilirubin (mg/100 ml) positif dan 

negatif fasciolosis adalah 0.08±0.03 dan 0.10±0.06 masih pada kisaran normal 

dan tidak berbeda nyata. Hasil pengukuran kadar total bilirubin (mg/100 ml) 

positif dan negatif fasciolosis adalah 0.17±0.04 dan 0.26±0.09 lebih tinggi dari 

normal dan berbeda nyata.  
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