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PENGARUH INFESTASI CACING Fasciola sp TERHADAP STATUS 

FISIOLOGI DAN JUMLAH  NEUTROFIL SAPI BALI 

 

INTISARI 

Oleh 

I Made Putra Ariasa 

B1D013105 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh infestasi cacing 

hati Fasciola sp terhadap status fisiologis dan tingkat neutrofil pada sapi Bali. Lima 

puluh sampel feses diambil dan diuji dengan metode sedimentasi. Tujuh sampel 

menunjukkan hasil negatif terhadap fasciolosis dikelompokan menjadi kontrol 

kemudian tujuh sampel yang positif dikelompokan menjadi kasus Pemeriksaan 

neutrofil dilakukan dengan cell counter dan pemeriksaan status fisiologi dilakukan 

langsung dengan mengukur suhu, denyut jantung dan frekuensi nafas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat infestasi adalah 84%. Kondisi fisiologis suhu 

tubuh, denyut jantung dan frekuensi nafas antara kelompok kontrol dan kasus 

37.73±0.77 vs 38.01±0.54 (p>0,05), 50±7.28 vs 51±9.40 (p>0,05) dan 24±2.94 vs 

22.29±4.46 (p>0,05). Persentase neutrofil antara kelompok kasus dan kontrol tidak 

signifikan (p>0,05) dengan neutrofil kontrol dan kasus (37.84±10.12 vs 37.28±6.31). 

Infestasi Fasciola sp tidak berpengaruh terhadap status fisiologis dan persentase 

neutrofil pada sapi Bali 

 

Kata kunci: Fasciola sp, status fisiologi, neutrofil, dan sapi Bali. 

 



ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF Fascola sp INFESTATION ON PHYSIOLOGICAL STATUS 

AND NUMBER OF NEUTROPHILS ON BALI CATTLE 

 

by 

I Made Putra Ariasa 

B1D013105 

 

The aim of this research was to evaluate the effect of liver fluke on physiological 

status and neutrophils level of Bali cattle. Fifty fecal samples were taken and tested 

by sedimentation technique. Seven samples showing negative to Fasciolosis were 

grouped into control group while seven samples showing Fasciolosis positive were 

grouped into case group. Examination of neutrophils used cell counter and 

Physiological status was done directly by measuring body temperature, heart rate 

and respiratory frequency. The result show that degree of infestation was 84%. 

Physiological status such us body temperature, heart rate and respiratory frequency 

between the control and the case group were 37.73±0.77 vs 38.01±0.54 (p>0,05), 

50±7.28 vs 51± 9.40 (p>0,05) and 24±2.94 vs 22±4.46 (p>0,05) respectively. The 

presentage of neutrophils among groups was not significant (p>0,05), with 

neutrophils level on the control and the case groups of 37.84 ± 10.12 vs. 37.28 ± 6.31. 

In summary, Fasciola sp Infestation does not affect physiological states and 

percentage of neutrophils. 

 

Key word: Fasciola sp, physiological status, neutrophils, and Bali cattle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Sapi Bali merupakan sapi Indonesia yang memiliki keunggulan pada 

reproduksi dan produktivitas. Pada reproduksinya, sapi Bali mampu beranak sekali 

dalam setahun dengan kawin alam, (Chamdi, 2004). Pada produktivitasnya, sapi Bali 

mampu menghasilkan karkas yang tinggi 52-57,7% (Handiwirawan dan Subandriyo, 

2004). Untuk mensukseskan pemanfaatan potensi sapi Bali tersebut sebagai usaha 

tidak terlepas dari faktor penyakit (Apsari et al., 2016). 

Cacing Fasciola sp penyebab Fasciolosis yang menyebabkan kerugian 

ekonomi pada usaha peternakan (Rahayu, 2009). Pada sapi potong pertumbuhan akan 

terhambat, sapi menjadi kurus, dan organ. Pada sapi perah yang menderita Fasciolosis 

akan mengalami penurunan produksi susu serta perubahan komposisi susu yang 

diproduksi sehingga nilai jual produksi baik sapi potong maupun sapi perah menjadi 

rendah (Saleha, 1991). 

Status fisiologi, baik denyut jantung, respirasi maupun suhu rektal, 

pemeriksaan feses dan pemeriksaan darah dapat menjadi indikator suatu penyakit 

(Scott, 2007). Menurut Zubaydi (2017). Neutrofil merupakan bagian dari sel darah 

putih yang dapat merespon penyakit parasit seperti Fasciolosis. Egbu et al, (2013) 

menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah telur cacing maka jumlah neutrofil akan 

meningkat. Tujuan dari peneltian ini diantaranya untuk mengetahui derajat infestasi 

cacing Fasciola sp pada sapi Bali, untuk mengetahui apakah infestasi cacing Fasciola 

sp berpengaruh terhadap status fisiologi  dan jumlah neutrofil sapi Bali. 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2017 pada kelompok 

ternak Pida Lestari, Desa Pidada Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. 

Pemeriksaan darah di Laboratorium Hepatika Mataram dan pemeriksaan telur cacing 

dilakukan di Laboratorium Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 



Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Tabung EDTA, 

mikroskop stereo, gelas ukur, pengaduk, pipet tetes, cawan petri dan hand counter, 

stetoskop, termometer, plastik, spidol, kertas label. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah formalin 10 persen, sampel feses, methylen blue, aquades dan 

sampel darah sapi Bali. 

Metode Penelitian 

Tahap penelitian dibagi menjadi 4 tahap, yaitu penentuan sampel, pengambilan 

sampel feses, pemeriksaan fisiologi, dan pengambilan darah. 

1. Tahap penentuan sampel 

Sebanyak 50 ekor sapi diperiksa dan dikelompokan menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok kasus yang ditentukan 

melalui pemeriksaan feses.  

2. Tahap pengambilan sampel di lapangan 

a. Sampel feses, Feses diambil kemudian diberikan formalin sebanyak 2 ml, 

disimpan di dalam coolbox. 

b. Sampel darah, Pengambilan sampel darah dilakukan pada vena jugularis 

lalu disimpan pada  rak coolbox. 

c. Pemeriksaan Status Fisiologis. 

a. Pengukuran denyut jantung selama 1 menit.  

b. Pemeriksaan suhu rektal selama 1 menit. 

c. Pemeriksaan pernafasan (ekspirasi) selama 1 menit. 

3. Tahap pemerikasaan sampel 

Tahap pemeriksaan sampel dibagi menjadi dua,pemeriksaan sampel feses 

dengan metode sedimentasi dan pemeriksaan darah menggunakan cell counter 

a. Pemeriksaan sampel feses 

Pemeriksaan sampel feses menggunakan metode sedimentasi yang 

didasarkan pada prinsip berat jenis (Briskey, 2001).  

b. Pemerikasaan sampel darah. 

Pemeriksaan sampel darah dilakukan menggunakan alat yaitu cell counter, 



Variabel pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini dianataranya; Jumlah infestasi 

telur cacing dalam sampel feses (EPG),  Jumlah neutrofil dalam darah ternak (%) dan 

Status fisiologis ternak (denyut jantung, respirasi dan suhu rektal). 

Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah T-test dan untuk korelasi antara jumlah 

EPG dengan status fisiologi dan jumlah neutrofil menggunakan persamaan Pearson r 

correlation. nilai enterprestasi angka korelasi berkisar 0 – 0,199 menunjukan 

hubungan yang sangat lemah; 0,20 – 0,399 hubungan lemah; 0,40 – 0,599 hubungan 

sedang; 0,60 – 0,799 kuat, dan nilai 0,80 – 1,0  sangat kuat (Sugiyono, 2007) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Derajat infestasi Fasciola sp 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 50 sampel feses sapi 

Bali, didapatkan 42 sampel (84%) terinfestasi oleh cacing trematoda dan 8 (16%) 

sampel tidak terinfestasi. Hasil pemeriksaan disajikan pada Tabel 1 (Lampiran 1).  

Tabel 1.  Hasil pemeriksaan derajat infestasi Fasciola sp terhadap 50 sampel 

Keterangan n  derajat infestasi (%) 

jumlah sapi 50 ekor 

84 (+) Fasciola sp 42 ekor 

(-) Fasciola sp 8 ekor  

Hasil penelitian menunjukan infestasi yang tinggi (84%) dari total 50 sapi 

yang diperiksa. Infestasi atau kejadian infeksi relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan hasil penelitian Putra (2002) dalam Putra et al. (2014) didapatkan derajat 

infestasi sebesar 61,5%, hasil penelitian Diah didapatkan tingkat derajat infestasi 

cacing Fasciola sp sebesar 38,5%, dan hasil penelitian Putra et al. (2014) terkait 

infestasi trematoda pada sapi Bali yang dipelihara peternak di Desa Sobangan, 

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung juga menunjukan derajat infestasi yang lebih 

rendah yakni sebesar 27%. Perbedaan nilai derajat infestasi tersebut disebabkan oleh 

faktor tempat dilakukannya penelitian. Penelitian Diah, Putra dan Putra et al 

dilakukan di daerah perkebunan yang tidak lembab dan basah, seperti di daerah 



persawahan tempat dilakukannya penelitian ini. Hal tersebut diperkuat oleh 

pernyataan Putra et al. (2014) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab tingginya 

derajat infestasi Fasciola sp adalah keadaan ligkungan basah yang memungkinkan 

tingginya populasi siput sebagai inang dari infeksi cacing trematoda. 

Siput Lymnaea merupakan induk semang antara cacing hati Fasciola sp yang 

menjadi penyebab Fasciolosis pada ternak ruminansia. Dalam tubuh siput Lymnaea, 

mirasidium melakukan perkembangan menjadi metacercaria yang selanjutnya 

menempel pada hijauan yang akan dimakan oleh ternak sehingga menyebabkan 

ternak mengalami Fasciolosis. Siput Lymnaea banyak ditemukan di daerah yang 

lembab sama hal nya seperti tempat penelitian ini dilakukan (areal persawahan). Hasil 

penelitian Widjajanti (1998) menunjukan populasi siput Lymnaea banyak ditemukan 

di areal persawahan dan saluran irigasi dengan kelembaban yang tinggi. Jika 

dikaitkan dengan pernyataan Putra et al. (2014) yang menyatakan bahwa salah satu 

penyebab tingginya derajat infestasi Fasciola sp adalah keadaan lingkungan basah 

dengan tingginya populasi siput sebagai inang dari Fasciolosis, maka pada keadaan 

yang lembab dengan populasi siput Lymnaea yang tinggi dapat menyebabkan kasus 

Fasciolosis yang tinggi pula. 

Pemeriksaan telur cacing Fasciola sp 

Pemeriksaan telur cacing sapi Bali dilakukan di Laboratorium Veteriner Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan 

metode sedimentasi (pengendapan). Hasil pemeriksaan telur cacing pada 14 sampel 

yang dijadikan kelompok kontrol dan kasus dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil pemeriksaan telur cacing per gram feses kelompok kontrol dan kasus 

No Variabel (EPG) x ±SD N 

1 Kontrol 0±0.00 7 

2 Kasus 17.86±7.20 7 

Pemeriksaan adanya telur cacing pada feses yang dilakukan pada kelompok 

kontrol dan kasus dengan rerata EPG kelompok kasus adalah 17.86±7.20. Nilai EPG 

pada penelitian ini tergolong infeksi ringan sesuai dengan pernyataan Kementrian 



Dirjen Keswan (1986) yang menyatakan bahwa infeksi Fasciolosis dianggap 

berbahaya apabila dalam setiap gram feses paling sedikit terdapat 200 butir telur 

cacing. Pada penelitian ini ditemukan bahwa nilai EPG yang tergolong infeksi ringan 

tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang tinggi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan dan metode pemeriksaan. Menurut Fitriani (2015) lama waktu penetasan 

telur Fasciola sp dipengaruhi oleh lingkungan sekitar (lingkungan luar host). 

Semakin lembab lingkungan sekitar semakin cepat poses penetasan, sehingga 

memungkinkan untuk  ditemukan jumlah telur yang relatif lebih sedikit. 

Faktor lain yang berpengaruh adalah metode pemeriksaan feses. Metode 

sedimentasi yang digunakan memiliki kelemahan. Anderson et al. (1999) dalam 

Endah et al. (2004) menyatakan bahwa sensitifitas dari metode pemeriksaan telur 

cacing dalam feses adalah 66,7%. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya perlekatan 

telur pada saat pemrosesan feses pada tahap pengendapan sehingga pada penelitian 

ini bisa saja terjadi kekeliruan dalam perhitungan jumlah EPG.  

Status fisiologi 

Pemeriksaan status fisiologi meliputi respirasi, pulsus, dan temperatur dapat 

digunakan sebagai parameter kesehatan ternak. Hasil pemeriksaan status fisiologi 

pada kelompok kontrol dan kasus pada ternak sapi dikelompok ternak Pida Lestari 

Desa Pidade Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil pemeriksaan status fisiologi kelompok sapi kontrol dan kasus 

Variabel Kontrol (n=7) Kasus (n=7) P(T<t) one-tail 

Suhu tubuh (ᵒC) 37.73±0.77  38.01±0.54  0,218 

Denyut jantung (detak/menit) 50±7.28 51±9.40 0,413 

Frekuensi nafas (ekspirasi/menit) 24±2.94 22.29±4.46 0,206 

Keterangan: Status fisiologi kelompok kontrol dan kasus tidak berbeda nyata 

 Hasil pemeriksaan status fisiologi baik suhu, denyut jantung dan frekuensi 

nafas kelompok kasus dan kontrol didapatkan hasil yang tidak berbeda nyata secara 

analisis statistik (Lampiran 2, 3 dan 4). Suhu tubuh dan denyut jantung sapi kasus 

lebih tinggi dari sapi kontrol namun masih dalam kisaran normal (Tabel 3). Dimana 



kisaran normal suhu sapi perektal adalah 37,2ᵒC - 39,2ᵒC dan kisaran normal denyut 

jantung sapi antara 60-70 kali per menit (Frandson, 1996). 

 Peningkatan suhu tubuh dan denyut jantung kelompok kasus disebabkan oleh 

adanya infeksi Fasciola sp. Infeksi merupakan proses invasi dan multiplikasi dari 

mikroorganisme ke dalam tubuh (termasuk parasit) yang saat dalam keadaan normal 

mikroorganisme tersebut tidak terdapat di dalam tubuh, dan salah satu gejala infeksi 

adalah penigkatan suhu tubuh (Wikansari et al., 2012). Sherwood (1993) menyatakan 

peningkatan suhu tubuh disebakan oleh infeksi yang terjadi pada tubuh dan suhu 

tubuh akan dipertahankan selama infeksi. Peningkatan suhu tubuh akibat infeksi juga 

berdampak pada peningkatan denyut jantung. Sesuai dengan pernyataan Hofer et al. 

(2012) yang menyatakan bahwa peningkatan denyut jantung adalah respon fisiologi 

normal terhadap perubahan suhu yang mengakibatkan demam, dimana denyut 

jantung akan meningkat sebesar 10 denyut per menit akibat kenaikan per derajat 

celcius dalam suhu tubuh yang mengalami infeksi. 

Hasil pemeriksaan frekuensi nafas pada kedua kelompok kontrol dan kasus 

menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata (Tabel 3). Frekuensi pernafasan baik 

kelompok kontrol maupun kasus masih dalam kisaran normal. Dimana kisaran 

normal respirasi pada ternak sapi adalah 24-42 kali (Frandson, 1996). Hasil penelitian 

ini tidak menunjukan peningkatan terhadap frekuensi nafas. Meskipun menurut Sari 

(2014) infeksi Fasciola sp dapat menyebabkan perdarahan yang pada akhirnya 

meningkatkan frekuensi pernafasan akibat kerusakan hati, dimana hati merupakan 

tempat diproduksinya sel darah merah yang mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. 

Dalam hal ini peningkatan frekuensi nafas pada kelompok kasus tidak terjadi karena 

infestasi telur Fasciola sp masih tergolong infestasi ringan, sehingga tubuh masih 

mampu bertahan seperti keadaan normal (toleransi).  

Meskipun tidak terjadi peningkatan terhadap frekuensi nafas seperti 

penigkatan denyut jantung dan suhu pada kelompok kasus, dimana hasil pemeriksaan 

didapatkan rata-rata frekuensi nafas kelompok kasus masih dibawah kelompok 

kontrol (Tabel 3). Gambaran hubungan antara derajat infestasi dengan nilai frekuensi 



nafas, denyut jantung dan suhu tubuh kelompok kasus dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Hubungan antara EPG dengan status fisiologi pada kelompok kasus.  

Gambar menunjukan korelasi antara EPG dan nilai status fisiologi diantaranya 

denyut jantung, suhu tubuh dan frekuensi pernafasan. Denyut jantung kelompok 

kasus menunjukan peningkatan terhadap jumlah EPG yang meningkat, dengan nilai 

R²=0,101 yang artinya hubungan antara jumlah EPG terhadap peningkatan denyut 

jantung hanya 10,1% (sangat lemah). Sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2007), 

nilai R² yang berada pada kisaran 0 – 0,199 menandakan hubungan yang sangat 

lemah pada kedua variabel yang diamati.  

Suhu dan frekuensi nafas yang diamati terhadap jumlah EPG didapatkan nilai 

R² yang sangat kecil yaitu 0,006 (suhu dan EPG) dan 0,029 (frekuensi nafas dan 

EPG). Kedua nilai R² yang diperoleh menujukan hubungan yang sangat lemah antara 

jumlah EPG terhadap peningkatan suhu dan frekuensi nafas, karena kisaran angka R²  

yang diperoleh masih dibawah angka 0,199 sesuai pernyataan Sugiyono (2007). 

Korelasi yang lemah antara EPG dan status fisiologi (denyut jantung, suhu tubuh dan 

frekuensi nafas) bisa terjadi akibat infestasi EPG pada kasus Fasciolosis masih 

tergolong rendah sehingga belum mampu mempengaruhi satus fisiologis. 

Neutrofil 

Pemeriksaan neutrofil antara kelompok kontrol dan kasus dilakukan di 

Laboratorium Hepatika Mataram dengan melihat jumlah neutrofil kedua kelompok 

kontrol dan kasus. Hasil pemeriksaan persentase neutrofil antara kedua kelompok 

kontrol dan kasus dapat dilihat pada Tabel 4. 

 



Tabel 4. Hasil pemeriksaan neutrofil (persentase) kelompok sapi kontrol dan kasus 

No  Variabel Neutrofil x ±SD (%)  N P(T<t) one-tail 

1 Kontrol 37.84±10.12 7  

P=0,451 2 Kasus 37.28±6.31 7 

Keterangan: jumlah neutrofil kelompok kontrol dan kasus tidak berbeda nyata 

Hasil pemeriksaan jumlah neutrofil pada kelompok kontrol dan kasus (Tabel 

4) secara analisis statistik tidak menunjukan perbedaan yang signifikan (P=0,451). 

Neutrofil pada kelompok kasus berkisar antara 24.2-46.4 sedangkan untuk kelompok 

kontrol berkisar antara 24.2-54.6 (Lampiran 3). Berbeda dengan hasil penelitian Egbu 

et al. (2013) dan penelitian Taimur et al. (1993) yang menunjukan peningkatan yang 

signifikan pada jumlah neutrofil akibat infeksi cacing hati. Peningkatan jumlah 

neutrofil terjadi akibat adanya suatu pathogen berbahaya didalam tubuh, dimana 

Meyer et al. (1992) menyatakan bahwa indikator yang sering digunakan untuk 

menentukan perjalanan penyakit itu bersifat akut atau kronis adalah adanya 

peningkatan neutrofil muda yang berada dalam sirkulasi darah dalam jumlah lebih 

dari normal. Apabila infeksi meningkat, neutrofil muda akan dikeluarkan dari 

sumsum tulang. 

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian Egbu et al. (2013) dan 

penelitian Taimur et al. (1993) terjadi karena bangsa sapi yang digunakan sebagai 

bahan penelitian dan jumlah telur cacing yang didapatkan pada penelitian tersebut. 

Penelitian Egbu et al. (2013) dilakukan pada sapi potong asli Nigeria dengan beban 

telur cacing yang lebih tinggi yaitu 350 butir telur per gram feses dan pada penelitian 

Taimur et al. (1993) menggunakan sapi Zebu dari Banglades dengan telur cacing 

yang tinggi berkisar antara 250-300 per gram feses. Penelitian Egbu et al. (2013) dan 

Taimur et al. (1993) menunjukan korelasi yang positif antara jumlah neutrofil dengan 

beban telur cacing. 

Dilihat dari hasil pemeriksaan antara kedua kelompok, tidak menunjukan 

peningkatan persentase neutrofil pada kelompok kasus, dimana hasil pemeriksaan 

didapatkan persentase neutrofil berkisar antara 26,2-46,4 pada kelompok kasus 



(Lampiran 5). Gambaran persentase neutrofil dan hubungannya dengan derajat 

infestasi dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 5.  

 

Gambar 5. Hubungan antara EPG dengan jumlah neutrofil kelompok kasus 

Gambar diatas menunjukan hubungan antara telur cacing dan jumlah 

neutrofil. Pada kasus ini didapatkan nilai R² sebesar 0,047 yang artinya hubungan 

antara telur cacing dan neutrofil hanya 4,7%. Nilai R² yang didapat termasuk dalam 

kategori sangat lemah, sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2007) yang menyatakan 

kisaran korelasi lemah berkisar antara 0 – 0,199. Dalam hal ini korelasi antara telur 

cacing dan neutrofil yang lemah bisa disebabkan oleh infestasi telur cacing per gram 

feses masih dalam kategori rendah (tidak berbahaya) sehingga belum memberikan 

efek terhadap jumlah neutrofil. 

KESIMPULAN 

Derajat infestasi yang cukup tinggi yaitu 84% dari 50 sampel dengan EPG telur 

cacing yang didapatkan tergolong dalam infestasi rendah berkisar antara 10-30 butir 

per gram feses. Status fisiologi tidak menunjukan perbedaan yang nyata antara 

kelompok kontrol dan kasus. Hasil pemeriksaan suhu tubuh yang diperoleh 

37.73±0.77 vs 38.01±0.54 (ᵒC) (p=0,218), denyut jantung 50±7.28 vs 51±9.40 

(p=0,413) dan frekuensi nafas 24±2.94 vs 22.29±4.46 (p=0,206). Hasil pemeriksaan 

neutrofil kelompok kontrol 37.84±10.12 (%) dan kasus 37.28±6.31 (%), dan secara 

analisis statistik tidak menunjukan perbedaan yang nyata (P=0,451).  

Saran 

Adapun saran yang didapat dari penelitian ini, perlu dilakukan penelitian 

dengan jumlah EPG Fasciola sp diatas 30 terhadap status fisiologi dan perubahan 

jumlah neutrofil. 
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