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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis telur cacing pada sapi Bali 

dan efektivitas closantel dan albendazole terhadap parasit gastrointestinal yang 

diberikan dengan dosis standar.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai 

Juni 2018. Materi yang digunakan yaitu sampel feses 15 ekor sapi bali. Metode 

yang digunakan yaitu mengambil sampel feses dan dianalisis dengan 

menggunakan metode apung kemudian sampel yang positif terkena parasit 

diberikan pengobatan dengan closantel dan albendazole.Dosis closantel yang 

diberikan adalah 1-2 bolus/100-200 kg berat badan, sedangkan dosis untuk 

albendazole yaitu 2 ml/25 kg berat badan berbentuk cair.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 15 sampel feses didapatkan 8 sampel yang positif 

terkena parasit. Pada pemeriksaan feses sebelum pengobatan terdapat beberapa 

jenis telur cacing yaitu :Toxocara vitolorum, Moniezia, Oocyt eimeria, 

Trichostrongylus spp dan Dictyocaulus viviparusdengan jumlah yang berbeda-

beda pada setiap sapi. Setelah dilakukan pengobatan masih didapatkan 1 ekor 

yang positif terkena cacing Toxocara vitolorum yaitu sapi yang diberikan 

closantel, namun jumlah cacingnya berkurang dari (+1000) menjadi (+40), 

sedangkan untuk sapi yang diberikan albendazole menjadi negatif terkena 

cacingan.Persentase negative jumlah kasus yang didapatkan yaitu 75% dengan 

pengobatan closantel dan 100% untuk pengobatan albendzole.Ini menunjukkan 

bahwa albendazole lebih efektif daripada closantel. 
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 This study aims to determine the types of worm eggs in Bali cattle and 

the effectiveness of closantel and albendazole against gastrointestinal parasites 

given at standard doses. This research was conducted from May to June 2018. The 

material used was 15 faeces samples from Bali cattle. The method used is taking 

faces samples and analyzed using the floating method then samples that are 

positive for parasites are given treatment with closantel and albendazole. The 

closantel dose is 1-2 bolus / 100-200 kg body weight, while the dosage for 

albendazole is 2 ml / 25 kg body weight in liquid form. The results showed that 

out of 15 samples, 8 samples were positive for parasites. On stool examination 

before treatment there are several types of worm eggs, namely: Toxocara 

vitolorum, Moniezia, Oocyt eimeria, Trichostrongylus spp and Dictyocaulus 

viviparus with different amounts in each cow. After treatment, there was still 1 

positive infected Toxocara vitolorum worm, which is a cow that was given 

closantel, but the number of worms was reduced from (+1000) to (+40), while for 

cottle given albendazole became negative with worms. The percentage of negative 

cases obtained was 75% with closantel treatment and 100% for albendzole 

treatment. I tcan be of this study indicate that albendazole is more effective than 

closantel. 
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PENDAHULUAN 

 

Sapi adalah ternak ruminansia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam 

kehidupan masyarakat, sebab dapat menghasilkan berbagai macam kebutuhan 

manusia. Pembangunan peternakan sebagai bagian integral dari pembangunan  

pertanian terus berkembang sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti 

dalam pembangunan nasional. Terdapat kendala dalam pemeliharaannya yaitu 

adanya penyakit yang menyerang sapi.Penyakit pada ternak sapi perlu mendapat 

perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat khususnya para 

peternak, karena dapat menjadi salah satu hambatan usaha peternakan (Pane, 

1993). 

Salah satu penyakit pada ternak sapi yang cukup merugikan adalah 

penyakit yang disebabkan oleh parasit.Penyakit ini berbeda dengan penyakit 

ternak yang disebabkan oleh virus dan bakteri, karena kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh virus dan bakteri dapat diketahui dengan mudah melalui 

kematian ternak.Kerugian utama akibat infeksi parasit dapat menyebabkan 

turunnya berat badan ternak, terhambatnya pertumbuhan, daya tahan tubuh 

menurun dan adanya gangguan metabolisme (Akoso, 1996). 

Kerugian akibat infeksi parasit khususnya cacing pada ternak di Indonesia 

sangat besar.Hal ini akibat cacing parasit menyerap zat-zat makanan, menghisap 

darah /cairan tubuh, atau makan jaringan tubuh ternak. Cacing parasit juga 

menyebabkan kerusakan pada sel-sel epitel usus sehingga dapat menurunkan 

kemampuan usus dalam proses pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan serta 

produksi enzim-enzim yang berperanan dalam proses pencernaan. Selain itu 

berkumpulnya parasit dalam jumlah besar di usus atau lambung ternak dapat 

menyebabkan penyumbatan atau obstruksi sehingga proses pencernaan makanan 

terganggu (Zalizar, 2017). 

Agar para peternak tidak dirugikan akibat penyakit cacing, maka sapi yang 

terkena penyakit cacing perlu diberikan pengobatan. Obat yang biasa digunakan 

untuk mengobati nematoda antara lain yang mengandung closantel dan 

albendazole, namun keefektifan dari kandungan obat tersebut belum diketahui. 

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas 



dari obat cacing yang mengandung closantel dan albendazoleuntuk parasit 

gastrointestinal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis parasite gastrointestinal 

pada sapi dan mengetahui efektivitas closantel dan albendazole yang diberikan 

dengan dosis standar.Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan 

informasi bagi peternak dalam memberikan antelmintik pada ternak sapi. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2018.Pengambilan 

sampel feses dilakukan di Kelompok Ternak Pade Pacu, Kecamatan Kediri, 

Lombok Barat.Waktu pengambilan dilakukan pada pukul 09.00 – 11.00. 

Pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Balai Rumah Sakit Hewan dan 

Veteriner  Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kecamatan Kediri, 

Lombok Barat. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : Sampel feses 15 

ekor sapi, formalin, closantel (bolus), albendazole (cairan), air (10 ml) dan NaCl. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : sarung tangan, kertas klip, 

spidol, spuit, tabung feses, pipet, whitlock, mikroskop, counterhand. 

Penelitian ini menggunakan 15 ekor sapi bali yang diambil fesesnya 

kemudian dianalisa di Laboratorium Balai Rumah Sakit Hewan dan Veteriner  

Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui jenis parasit 

yang terdapat pada sapi tersebut. setelah diketahui hasilnya, dilakukan pengobatan 

dengan menggunakan 2 jenis obat yaitu closantel dan albendazol. kemudian 

dilakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui efektivitas dari kedua obat 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

  Dari hasil pemeriksaan 15 ekor sampel feses didapatkan 8 ekor (53,3%) 

ternak sapi yang positif terkena parasit gastrointestinal. Adapun jenis dan jumlah 

telur cacing disajikan pada Tabelberikut : 

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Parasit Gastrointestinal pada Feses Sapi Bali 

Kode 

Sapi 

Hasil Pemeriksaan (Jenis Parasit) 

Sebelum pengobatan 

(EPG) 

Setelah Pengobatan 

Closantel Albendazole 

1 Toxocara vitolorum (+1000) 

Moniezia (+200) 

Toxocara vitolorum(+40)  

2 Oocyt eimeria (+40) -  

3 Toxocara vitolorum (+100) 

Moniezia (+800) 
- 

 

4 Toxocara vitolorum (+200) -  

5 Toxocara vitolorum (+120)  - 

6 Toxocara vitolorum (+200)  - 

7 Trichostrongylus spp (+40)  - 

8 Dictyocaulus viviparus (+20)  - 

 

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa pada hasil pemeriksaan feses 

sebelum pengobatan terdapat beberapa jenis telur cacing  antara lain : Toxocara 

vitolorum, Moniezia, Oocyt eimeria, Trichostrongylus spp, dan Dictyocaulus 

viviparus dengan jumlah yang berbeda-beda pada setiap sapi. 

Toxocara vitulorum merupakan parasit yang menyerang sapibali dan 

bersifat zoonosis. Cacing ini menyerang sapi disegala umur, dapat menular 

melalui kontak makanan maupun melalui plasenta induk yang menulari fetus sapi 

dalam kandungan (Estuningsih, 2005; Levine, 1994).Trichostrongylus 



sp.berukuran kecil sehingga sering terlepas dari pengamatan, gejala klinis dari 

hewan terinfestasi cacing Trichostrongylus sp. adalah terjadi penurunan nafsu 

makan, anemia, berat badan menurun, diare, pembengkakan dan pendarahan 

mukosa, bahkan sampai kematian (Noble et al., 1989).Dictyocaulus adalah genus 

cacing gelang parasit yang sangat berbahaya yang menginfeksi sapi, domba, 

kambing, kuda, mamalia domestik dan liar lainnya, cacing ini ditemukan di 

seluruh dunia, khususnya di daerah-daerah dengan iklim sedang atau dingin, 

terutama di daerah-daerah dengan curah hujan tinggi, sedangkan Moniezia 

merupakan salah satu jenis cacing golongan cestoda yang terdapat dalam saluran 

pencernaan. 

Setelah dilakukan pengobatan masih didapatkan 1 ekor sapi yang positif 

terkena cacing Toxocara vitolorum yaitu sapi nomor 1 yang diberikan closantel, 

namun jumlah telur cacingnya berkurang dari (+1000) menjadi (+40). Toxocara 

vitolorum  yang tersisa (+40) dapat disebabkan akibat ketidakmampuan closantel 

untuk membasmi jumlah telur cacing yang terlalu banyak. Closantel bekerja 

dengan melibatkan enzim kitinase yang dapat merusak motilitas parsit dan juga 

mengganggu mekanisme transport cairan dan ion di membrane parasit, sedangkan 

untuk sapi yang diberikan albendazole menjadi negatif terkena cacingan. 

Albendazole bekerja dengan cara mempengaruhi pengambilan glukosa dan 

mempengaruhi metabolisme glikogen cacing, hal ini tampak pada 

ketidakmampuan sel-sel cacing untuk mengabsorpsi makanan hingga cacing 

kehabisan glikogen dan tidak mampu memproduksi ATP.  

 

Tabel 2. Persenatse Sapi yang Negatif Parasit Setelah Pengobatan 



No Jenis Obat Negatif Persentase Jumlah (Ekor) 

1 Closantel 3 75% 4 

2 Albendazole 4 100%   4 

Pada Tabel 2, terlihat bahwa persentase hasil pemeriksaan feses negatif 

parasit adalah 75% dengan pengobatan closantel dan 100% pada pengobatan 

albendazole. Dari tingkat persentasenya, albendazole ini bisa dikatakan lebih 

efektif dari closantel.Namun dilihat dari jumlah cacing yang dibasmi, closantel 

mampu membasmi hampi (+1000) telur cacing, sedangkan untuk albendazol 

jumlah cacing yang dibasmi hanya (+200). Dari jumlah cacing tersebut bisa 

dikatakan albendazole dan closantel efektif untuk mengobati parasit, hanya saja 

pada penelitian ini jumlah telur cacing yang dibasmi tidak sama jumlahnya untuk 

setiap obat. 

Keefektifan albendazole ini sesuai dengan pendapat Subronto (2007), 

yang menyatakan bahwa albendazole memperoleh perhatian luas karena selain 

efektif untuk cacing nematoda, senyawa tersebut juga efektif untuk membunuh 

cacing hati muda dan dewasa.Dengan dosis yang dianjurkan, efek samping yang 

berupa kematian embrio mamalia, absorpsi embrio dan efek teratogenik dapat 

dihindarkan. Dosis untuk sapi dan kerbau yaitu 10-15 mg/kg, sedangkan untuk 

kambing dan domba yaitu 7,5-10 mg/kg. Albendazole merupakan salah satu jenis 

obat cacing yang sering digunakan pada hewan. Setelah pemberian secara oral, 

lebih dari 45% dari dosis yang diberikan akan segera diserap dalam aliran darah. 

Pada ruminansia penyerapan akan lebih lama karena harus melewati lambung 

ganda yang dapat memperlambat absorpsi. Puncak konsentrasi dalam plasma 

dapat dicapai dalam waktu 15-24 jam. Obat ini baik digunakan untuk pengobatan 

fasciolisis dan cacing lain seperti Haemonchus, Ostertagia, Tricostrongylus, 



cacing di paru-paru dan cacing pita pada sapi, kuda, kambing, babi, rusa dan 

anjing (Rossoff, 1994). 

Closantel adalah antelmintik spektrum sempit yang efektif terhadap 

beberapa cacing gelang (terutama spesies penghisap darah) dan melawan cacing 

(misalnya Fasciola hepatica).Closantel tidak efektif melawan cacing pita atau 

sebagian besar parasit eksternal.Dengan pemberian secara oral, closantel mudah 

diserap ke dalam aliran darah.Empat hari setelah pengobatan, 30% dari closantel 

diserap ke darah.Di dalam darah, closantel berikatan kuat pada albumin plasma. 

Kadar plasma puncak mencapai 10 hingga 48 jam setelah pemberian, baik setelah 

pemberian oral maupun intramuskuler. Karena pengikatan kuat terhadap albumin 

plasma, residu closantel dalam jaringan agak rendah, Sekitar 80% dari dosis yang 

diberikan diekskresikan melalui feses. Ekskresi 48 jam setelah pemberian oral 

mencapai 45% dari dosis yang diberikan (Anonim
a
, 2018).  

Adapun kelemahan dari penelitian ini yaitu tidak menggunakan parameter 

umur dan jenis kelamin dalam penentuan sampelnya. Dan dalam pemberian obat, 

jumlah telur cacing yang dibasmi tidak sama jumlahnya antara obat closantel dan 

albendazole. 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang diakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis 

parasite gastrointestinal yang ditemukan yaitu Toxocara vitolorum, Moniezia, 

Oocyt eimeria, Trichostrongylus spp, dan Dictyocaulus viviparous.Pengobatan 

parasit gastrointestinal dengan menggunakan albendazole lebih efektif dari pada 

closantel. 
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