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Abstrak 
 

Sapi merupakan hewan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, 
khususnya dalam bidang peternakan. Peternak pada saat ini masih mengalami 
hambatan atau gangguan, dimana gangguan ini berupa penyakit yang disebabkan oleh 
virus, bakteri, dan cacing. Secara khusus penyakit karena infeksi cacing yang 
menyerang tubuh sapi, baik yang mengakibatkan kematian secara langsung maupun 
tidak langsung. Salah satu faktor penyebabnya adalah para peternak kurang berhati-
hati dalam menyediakan makanan dan minuman serta penggembalaannya. Tujuan 
Penelitian ini adalah untuk mengetahui rentan infeksi cacing parasit (Fasciola hepatica) 
pada hati sapi antara sapi yang berasal dari daerah sawah irigasi dengan sapi asal 
daerah sawah tadah hujan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan 
menggunakan metode ex post facto. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan 
Hadimulyo Timur, pada tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 
2016. Sampel yang digunakan ialah 20 sapi yang terbagi atas 10 sapi asal daerah 
sawah irigasi dan 10 sapi asal daerah sawah tadah hujan. Uji statistik yang digunakan 
untuk mengetahui perbedaan rentan infeksi cacing parasit antara sapi asal daerah 
sawah irigasi dengan sapi asal daerah sawah tadah hujan digunakan uji statistik Mann-
Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sapi yang berasal dari daerah sawah 
irigasi dijumpai cacing parasit Fasciola hepatica 80%, sedangkan pada sapi asal 
daerah sawah tadah hujan dijumpai cacing parasit Fasciola hepatica 20%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ada perbedaan rentan infeksi 
cacing parasit antara sapi asal daerah sawah irigasi dengan sapi asal daerah sawah 
tadah hujan. 

 
Kata Kunci: rentan infeksi, hati sapi 
 

Abstract 
 

Cow is an animal that is often encountered in everday life, particularly in the field of 
animal husbandry. Breeders currenly still experiencing delays or disruptions, in which 
the disorder is in the form of diseases caused by viruses, bacteria, and worm. 
Particularly diseases due to a worm infection that attacks the cow’s body, both of which 
resulted in deaths were directly or indirectly. One contributing factor is the farmers are 
less careful in providing food and drink, as well as grazing. The purpose of this study 
was (1) to determine vulnerable parasitic worm infections (Fasciola hepatica) in cattle 
liver of cattle from areas irrigated fields with cows origin rainfed areas. (2) to determine 
whether the results of the research potential as a source of design study biology. This 
research used experimental method, by using the method of direct observation. This 
research was conducted in villages east Hadimulyo, dated October 4, 2016 until 
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October 28, 2016. The sample used is 20 cows, 10 cows divided into irrigated rice area 
of origin and 10 cows origin rainfed areas. Statistical tests were used to determine 
differences susceptible parasitic worm infections among cow origin irrigated rice areas 
with cow origin rainfed areas used statistical test of Mann-Whitney. The results showed 
that, cows derived from irrigated rice area is found parasitic worm Fasciola hepatica 
80%, whereas in cows  the rainfed areas of origin common parasitic worm Fasciola 
hepatica 20%. Based on the results of this study concluded that (1) there is a 
difference vulnerable to infection parasitic worms between cow origin irrigated field 
area with cow origin rainfed area. (2) The results of the study can be used as a learning 
resource draft ten high school biology class on invertebrates material. 

 
Keywords: vulnerable to infectio,liver cow 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Sapi merupakan hewan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, 
khususnya dalam bidang peternakan. Ternak ruminansia (pemamah biak) yang 
meliputi sapi, kerbau, domba, dan kambing, mempunyai peran sangat strategis bagi 
kehidupan ekonomi petani dipedesaan. Ternak sapi merupakan salah satu sumber 
daya penghasil bahan makanan berupa daging dan susu yang memiliki nilai ekonomi 
tinggi, dan penting  di dalam kehidupan masyarakat. Secara historis, konsumsi produk 
daging dan susu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang nyata. “Proyeksi 
produksi (suplai) daging di Indonesia pada tahun 2005 diharapkan mencapai 2,5 ton 
dan susu sebanyak 0,56 juta ton” [1]. “Seekor atau kelompok ternak sapi bisa 
menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan berupa 
daging, di samping hasil lainnya seperti pupuk kandang, kulit, tulang, dan lain 
sebagainya” [2]. Daging sangat banyak manfaatnya bagi pemenuhan gizi khususnya 
berupa protein hewani. Ternak sapi khususnya dalam berternak sering mengalami 
hambatan atau gangguan yang menghantui para peternak sapi, dimana gangguan ini 
berupa penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan cacing yang menyerang sapi.  

Penyakit yang sering menyerang hewan ternak salah satunya ialah Fasciolisis. 
Fasciolisis menyebabkan penyakit hepatitis parenkimatosa pada hewan ternak 
khususnya hewan yang ditumpanginya. Fasciolisis menyerang hewan ternak 
ruminansia, penyakit ini mengganggu fungsional saluran empedu dan hati serta 
merugikan karena selain merusak hati juga menyebabkan penurunan bobot badan 
serta menyebabkan kematian. Infeksi cacing parasit menyebabkan terjadinya 
penurunan laju pertumbuhan dan berat badan ternak, penurunan efesiensi pakan, 
kematian pada derajat infeksi yang tinggi terutama pada pedet maupun sapi usia 
produktif, daya tahan tubuh akibat anemia yang ditimbulkan, serta kerusakan jaringan 
terutama hati dan saluran empedu. 

Penyebaran Fasciola hepatica dipengaruhi oleh faktor-faktor iklim dan faktor-
faktor lain yang ada kaitannya dengan cara-cara pengelolaan ternak sehingga dalam 
hal ini termasuk juga manusia. “Keadaan alam Indonesia dengan curah hujan yang 
tinggi, dan ditunjang pula oleh sifatnya yang hemaprodit akan mempercepat 
perkembangbiakan cacing parasit” [3]. Pengelolaan ternak tidak dapat lepas dari 
masalah ketersediaan pakan, mengingat hambatan utama peternak untuk 
meningkatkan produksi ternak adalah keterbatasan pakan (makanan). Peningkatan 
produksi dan produktivitas ternak sangat tergantung pada ketersediaan hijauan 
makanan ternak. “Pakan hijauan merupakan bahan makanan utama bagi ternak 
ruminansia” [1]. 

Pakan merupakan hal yang sangat menentukan terhadap pertumbuhan ternak 
sapi, maka dalam rangka meningkatkan produksi ternak untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pendidikan yang berkaitan dengan 
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penyediaan pakan serta pemeliharaannya. Usaha yang dapat ditempuh pemerintah 
untuk meningkatkan pendidikan para peternak dan petugas lapangan adalah berupa 
kursus-kursus, penataran-penataran serta pertemuan-pertemuan dengan tujuan untuk 
membekali peternak-peternak dalam penguasaan tata laksana yang baik agar mereka 
mampu mencapai produktivitas sapi yang tinggi. 

Cacing parasit dapat dihindari atau dicegah dengan cara memutus siklus hidup 
cacing parasit. Keong merupakan hospes perantara cacing parasit pada hati sapi, 
tanpa adanya hospes maka siklus hidup cacing akan terputus. Keong dapat 
berkembang dengan baik pada daerah yang berlembab dan berair, terutama pada 
daerah sawah irigasi.Siklus hidup cacing parasit akan berjalan dengan baik 
disebabkan adanya hospes perantara keong. Larva yang telah keluar dari tubuh keong 
maka akan masuk ke dalam tubuh sapi lewat makanan atau minumannya. Berbeda 
dengan daerah kering yaitu sawah tadah hujan, jarang ditemukan adanya keong, 
dimungkinkan siklus hidup cacing parasit pada hati sapi akan terputus. 
 
1.1 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan yang akan diteliti ialah 
rentan infeksi Infeksi cacing parasit (Fasciola hepatica) pada hati sapi, yang 

menyerang sapi-sapi di masyarakat luas khususnya daerah sawah irigasi dan sawah 
tadah hujan. 
 
1.2 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan khusus adalah untuk mengetahui rentan infeksi cacing parasit 
(Fasciola hepatica) pada hati sapi. 

 
1.3 Urgensi 

Banyaknya sapi-sapi yang terinfeksi cacing parasit (Fasciola hepatica). 
 
 
2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode ex post facto, yang dilakukan di rumah 
potong hewan Kelurahan Hadimulyo Timur. Parameter dalam penelitian ialah jumlah 
sapi yang mengalami infeksi cacing parasit Fasciola hepatica. Upaya mengetahui asal-
usul sapi diperoleh dari petugas rumah potong hewan (dokter hewan), karena setiap 
sapi yang akan dipotong telah diketahui identitasnya yaitu meliputi; nama pemilik, 
daerah asal sapi, dan kebiasaan makanannya. Identitas tersebut digunakan sebagai 
dokumentasi awal penelitian. 
2.1  Alat dan Bahan 

1. Alat 
a. Pisau 
b. Asahan 
c. Loupe 
d. Baskom kecil 
e. Lap tangan 
f. Alat tulis 

2. Bahan 

a. Ternak sapi (hati sapi) 
b. Cacing hati (Fasciola hepatica) 

 
 
2.2  Langkah-langkah Penelitian 

1. Persiapan  
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Mengidentifikasi sapi dan menyiapkan peralatan seperti; pisau untuk 
mengiris hati dalam pengamatan bila dimungkinkan, baskom kecil untuk wadah 
hati dalam pengamatan, loupe digunakan untuk memperjelas dalam pengamatan, 
peralatan tulis digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. 

 
2. Pelaksanaan  

Mengambil hati sapi yang telah dipotong dan telah dikuliti oleh Dinas 
Pemotongan Hewan. 

 
3. Pengamatan  

Mengamati secara langsung terhadap objek penelitian dengan mengamati 
parameter penelitian yaitu; jumlah sapi yang mengalami infeksi cacing parasit 
Fasciola hepatica. Pemeriksaan dilakukan dengan mengamati secara langsung 
hati sapi. 

 
2.3 Teknik Pengumpul Data 

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan metode 
pengamatan langsung disertai wawancara untuk mengetahui asal sapi dan kebiasaan 
makan yang dikonsumsi oleh sapi, yang dilakukan setiap hari dengan menunggu 
datangnya sapi yang akan dipotong di rumah potong hewan Kelurahan Hadimulyo 
Timur. Data yang diperoleh dari hasil infeksi cacing hati pada hati sapi maka data 
tersebut akan ditabulasikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Tabulasi Data Rentan Infeksi Cacing Parasit (Fasciola hepatica)   Pada 

Hati Sapi 

No Jumlah Infeksi Cacing Hati*) 

Daerah Sawah Irigasi Daerah Sawah Tadah 
Hujan 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Jumlah    

 
Keterangan *) = Pengisisan tabel sesuai dengan jumah cacing yang ditemukan 
dalam hati sapi. 
 

2.4 Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan desain acak 

sempurna (rancangan acak lengkap). Data yang telah diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan statistik non parametrik yaitu menggunakan uji Mann-
Whitney, karena uji Mann-Whitney menggunakan dua sampel bebas. Data dalam 
penelitian ini sifatnya data normal dalam bentuk klasifikasi dikhotom ada tidak ada, 
maka dalam prosedur analisis aspek kenormalan dapat diabaikan. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Data hasil penelitian menunjukkan bahwa, sapi yang berasal dari daerah sawah 

irigasi dijumpai cacing 8 ekor sapi dan 2 ekor sapi tidak dijumpai cacing, dengan 
demikian sapi yang berasal dari daerah sawah irigasi 80% dijumpai cacing parasit 
Fasciola hepatica. Sedangkan pada sapi daerah sawah tadah hujan dijumpai cacing 2 
ekor sapi dan 8 ekor sapi tidak dijumpai cacing, dengan demikian sapi yang berasal 
dari daerah sawah tadah hujan 20% dijumpai cacing parasit Fasciola hepatica. Melihat 
hasil dari deskripsi data dapat disimpulkan bahwa lebih banyak dijumpai cacing pada 
sapi yang berasal dari daerah sawah irigasi, sebanyak 80% dan sawah tadah hujan 
20%. Ringkasan dan persentase rentan infeksi cacing parasit Fasciola hepatica antara 

sapi asal daerah sawah irigasi dengan sapi asal dari daerah sawah tadah hujan 
digambarkan dengan grafik sebagai berikut:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Grafik Ringkasan Rentan Infeksi Cacing Parasit antara Sapi Asal   

Daerah Sawah Irigasi dengan Sapi Asal Daerah Sawah Tadah 
Hujan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gambar 2. Grafik Ringkasan Rentan Infeksi Cacing Parasit antara Sapi Asal   

Daerah Sawah Irigasi dengan Sapi Asal Daerah Sawah Tadah 
Hujan 

 
 
 

Sapi merupakan hewan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 
Ternak sapi sering mengalami hambatan atau gangguan yang disebabkan oleh cacing 
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parasit Fasciola hepatica. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada daerah sawah 
irigasi diperoleh hasil sebesar 80%, sedangkan pada daerah sawah tadah hujan 
diperoleh hasil sebesar 20%. Adanya perbedaan tersebut, maka jelas terlihat bahwa, di 
daerah sawah irigasi sangat terkait dengan rentan infeksi cacing parasit. Melihat 
keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa, sapi yang berasal dari daerah sawah 
irigasi lebih banyak terinfeksi cacing parasit, hal ini dikarenakan kondisi lingkungan 
yang lembab. Kondisi lingkungan yang lebab merupakan kondisi lingkungan yang 
berair atau berlumpur. Kelembapan lingkungan ini berkaitan dengan ditemukannya 
siput yang berasal dari saluran irigasi, sesuai dengan pendapatNurhidayati 
bahwa:keong mampu hidup selama tiga tahun dengan mengkonsumsi tumbuhan air di 
persawahan dan saluran irigasi.  keong mas menyukai perairan jernih yang banyak 
tumbuhan airnya, disamping itu sangat menyukai tempat yang berlumpur karena pada 
saat terik siang hari keong bersembunyi di dalam lumpur [4]. 

Siput merupakan hewan perantara bagi siklus hidup cacing parasit, karena 
tanpa adanya siput maka cacing parasit tidak akan dapat hidup lama. “Sapi terinfeksi 
oleh parasit cacing bila memakan rumput yang tercemar oleh metacercaria yang 
diproduksi oleh siput (Lymnea rubiginosa)” [5]. Ternak sapi yang berada di daerah 
sawah irigasi memperoleh makanan yang berasal dari lokasi persawahan, sedangkan 
makanan/rumput ini sering tergenangi oleh aliran irigasi, sehingga mempermudah 
kontaminasi kista pada rumput, yang selanjutnya termakan oleh hewan ternak 
tersebut. Sesuai dengan pendapat Sugeng bahwa “penyebarannya melalui pakan dan 
air minum, khususnya melalui dedaunan atau rerumputan yang telah ditulari larva 
(tempayak)” [2]. 

Melihat hasil penelitian dapat diuraikan bahwa, keberhasilan peternak sapi tidak 
hanya terletak pada usaha pengembangan jumlah yang dipelihara, namun juga pada 
perawatan dan pengawasan yang meliputi dalam hal, makanannya, minumannya, 
pengembalaan serta pengelolaan dan pengobatan, sehingga kesehatan ternak sapi 
tetap terjaga. Perawatan dan pengobatan pada ternak sapi memerlukan pertimbangan 
dari berbagai segi baik segi penyakit atau segi ekonomi. Segi penyakit (ringan,  tidak 
menular, atau menular). Penyakit yang sulit ditanggulangi atau disembuhkan serta 
berbahaya bagi peternak yang lain karena bisa menular, sehingga harus dijauhi. Segi 
ekonomi, bila biaya pengobatan lebih tinggi dari pada nilai ternaknya, maka lebih baik 
sapi tersebut dijual sebagai ternak potong, dengan catatan penyakit tersebut tidak 
membahayakan konsumen. Lingkungan besar pengaruhnya terhadap kehidupan 
ternak karena bila suatu lingkungan tercemar suatu penyakit, maka penyakit tersebut 
akan mudah masuk dalam tubuh ternak yang antara lain melewati makanan dan 
minuman. Kondisi lingkungan terkait dengan iklim, perairan, tanah dan organisme lain 
yang biasanya digunakan sebagai perantara (hospes) bagi suatu penyakit pada ternak. 

Lingkungan erat kaitannya dengan kehidupan sapi, selain itu juga makanan 
sangat mempengaruhi terhadap kehidupan ternak sapi, karena apabila rumput atau 
makanan hijauan telah terinfeksi oleh larva cacing parasit, maka akan masuk ke dalam 
tubuh hewan tersebut. Penyakit yang diakibatkan oleh cacing parasit merupakan 
penyakit yang kronis atau menahun, dari hati dan kantung empedu tanda-tandanya 
berupa gangguan pencernaan yaitu adanya gejala kontipasi yang jelas, dan kadang-
kadang mencret, terjadi pula pengurusan yang cepat, lemah dan anemia. Bentuk 
kronis pada sapi berupa penurunan produktivitas dan pertumbuhan yang terhambat, 
bentuk akut pada ternak berupa kematian mendadak disertai darah yang merembes 
dari hidung dan anus. 
 
 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, 
Ada perbedaan rentan infeksi cacing parasit (Fasciola hepatica) pada hati sapi 

antara daerah sawah irigasi dengan daerah sawah tadah hujan, dimana 
daerah sawah irigasi lebih rentan terhadap infeksi cacing parasit Fasciola 
hepatica dibandingkan dengan daerah sawah tadah hujan. 

b. Saran  

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagi masyarakat, khususnya peternak sapi pada daerah sawah irigasi, 

diharapkan lebih berhati-hati dalam mencarikan rumput, minuman dan 
penggembalaan, dikarenakan berkaitan dengan adanya siput sebagai 
hospes cacing parasit (Fasciola hepatica) sehingga akan terjadi siklus dan 
mudah masuk dalam tubuh sapi. 

2. Bagi peneliti, dapat melanjutkan hasil penelitian kependidikan dalam bentuk 
sumber belajar biologi berupa modul dan lembar kerja peserta didik untuk 
SMA kelas X pada materi Invertebrata. 
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