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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anjing 

Anjing adalah jenis mamalia karnivora yang telah mengalami proses 

penjinakan atau domestikasi dari srigala sejak puluhan ribu tahun yang lalu, 

atau mungkin sudah sejak seratus ribu tahun yang lalu, berdasarkan bukti 

genetik berupa fosil dan tes DNA. Namun, ada juga hasil penelitian yang 

mengungkapkan sejarah domestikasi anjing belum begitu lama 

(Dharmawan,2009). 

Klasifikasi ilmiah dari anjing menurut Dharmawan (2009) adalah :  

Kerajaan  : Animalia 

Filum  : Chordata 

Subfilum  : Vertebrata 

Kelas  : Mamalia 

Ordo  : Carnidae 

Genus  : Canis 

Species  : Canis lupus 

Subspecies  : Canis lupus familiaris 

2.2 Anjing Kintamani Bali 

Anjing Kintamani Bali berasal dari daerah pegunungan dan hutan di 

daerah Bangli, Provinsi Bali. Anjing Kintamani Bali merupakan anjing lokal 

pegunungan yang hidup di sekitar Kintamani dan dahulu dikenal dengan 

sebutan anjing gembrong (Bahasa Bali). Habitat aslinya di daerah sekitar Desa 

Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Anjing Kintamani Bali 

dikategorikan sebagai plasma nutfah Indonesia, yang sangat berpotensi 

dikembangkan untuk tujuan komersial. Anjing Kintamani Bali merupakan 

satu-satunya anjing asli Indonesia yang mempunyai penampilan menarik dan 

telah ditetapkan sebagai anjing ras pertama Indonesia oleh Perkin 

(Perkumpulan Kinologi Indonesia) pada tahun 2006 dan disahkan sebagai 

anjing ras pertama Indonesia oleh Asian Kennel Union (AKU) serta menjadi 

maskot fauna Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yang merupakan suatu 

penghargaan yang tinggi untuk Anjing Kintamani Bali (Puja, 2007).  
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Anjing Kintamani Bali merupakan satu–satunya anjing kuno (ancient 

dog) yang berada di Bali khususnya di Kintamani. Ada anggapan Anjing 

Kintamani Bali merupakan persilangan antara anjing Chow-Chow yang 

berasal dari China dengan anjing lokal yang berada di Bali yang telah 

mengalami keragaman genetik (Puja et al., 2005). Catatan pasti tentang 

hubungan anjing Chow–Chow dengan Anjing Kintamani Bali tidak ada. 

Kajian ilmiah telah dilakukan mengenai asal-usul Anjing Kintamani Bali 

dari kajian anatomi sampai kajian molekuler. Kajian penampilan anatomi yang 

dilakukan menyatakan satu kelompok anjing dikatakan sama dengan 

kelompok lain bila memiliki kemiripan. Perbandingan morfologi Anjing 

Kintamani Bali dengan anjing geladak telah dilakukan dan berdasarkan kajian 

anatomi tersebut Anjing Kintamani Bali tidak memiliki hubungan kerabat 

dengan anjing geladak. Kajian molekuler dilakukan dengan menekankan 

kontinuitas genetik Anjing Kintamani Bali. Kajian ini telah dipublikasikan 

dalam Journal Heredity  yang diterbitkan tahun 2005 di Amerika Serikat yang 

ditulis oleh Puja et al. yang membandingkan konstitusi gen Anjing Kintamani 

Bali dengan 18 ras anjing lainnya. Hasil kajian tersebut menyatakan Anjing 

Kintamani Bali berasal dari anjing geladak yang mengalami evolusi yang 

mengakibatkan hilangnya keragaman genetik (Puja, 2007). 

Anjing Kintamani Bali berpenampilan menarik dengan ukuran kecil 

sampai sedang. Tinggi Anjing Kintamani Bali jantan rata–rata 51,25 cm 

dengan berat badan rata–rata 15,09 kg. Ukuran tinggi anjing betina rata–rata 

44,65 cm dengan berat badan rata–rata 13,24 kg (Puja, 2011). Anjing 

Kintamani Bali memiliki bentuk tubuh yang atletis, rambut indah, tebal, dan 

panjang utamanya di daerah pundak, ekor, dan kaki belakang bagian belakang. 

Warna rambut Anjing Kintamani Bali adalah putih, hitam, coklat, dan 

campuran ketiganya. Terdapat 6 tipe rambut pada anjing. Tipe rambut Anjing 

Kintamani Bali antara bantle wavy sampai fine wavy. Bantle wavy adalah 

rambut halus yang lebih pendek serta lebih halus dibandingkan wavy hair dan 

paling banyak ditemukan di bawah wavy bristle hair. Fine wavy merupakan 
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rambut yang lebih halus bergelombang kecil dan ditemukan di bawah rambut-

rambut lain (Puja, 2007).  

Telinga Anjing Kintamani Bali berdiri tegak dan berbentuk segitiga 

dengan kekhasan pada ujungnya berwarna kemerahan. Ukuran kepala Anjing 

Kintamani Bali sangat proposional dengan ukuran tubuh dengan dahi yang 

lebar tanpa kerutan. Badan lurus dan kuat dengan rambut ekor tebal dan 

berbentuk bulan sabit (Puja, 2011). 

Anjing Kintamani Bali termasuk anjing yang pintar sehingga mudah 

untuk dilatih. Anjing Kintamani Bali memiliki indera penciuman yang tajam, 

kemampuan berenang yang baik dan dapat berlari dengan cepat. Anjing 

Kintamani Bali sangat baik dijadikan anjing ketangkasan (agility). Sifat 

Anjing Kintamani Bali tidak galak serta sangat loyal dengan pemiliknya 

sehingga juga sangat baik dijadikan anjing sahabat (companion) (Puja, 2011). 

2.3  Toxocara canis 

Toxocara canis merupakan ascaridida yang umum menginfeksi anjing. 

Ini merupakan salah satu parasit yang penting pada hewan tersebut, dan 

terutama sangat penting pada anak anjing. Infeksi kongenital dari Toxocara 

canis merupakan hal yang biasa terjadi pada anak anjing (Levine, 1994). 

Cacing Toxocara canis hidup di usus halus hospes (Subronto, 2006). 

2.4 Klasifikasi Toxocara canis 

Berdasarkan taksonomi, cacing Toxocara canis termasuk dalam kelas 

Nematoda dan ordo Ascaridida. Menurut subronto (2006) sistematika 

penggolongan cacing Toxocara canis adalah sebagai berikut : 

 

Kingdom   : Animalia 

Filum   : Nematoda 

Kelas   : Secernentea 

Ordo   : Ascaridida 

Superfamily  : Ascaridoidea 

Family   : Toxocaridae 

Genus   : Toxocara 

Spesies   : Toxocara canis 
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2.5 Morfologi Toxocara canis 

Toxocara canis merupakan ascaridida yang umum menginfeksi anjing. 

Toxocara canis pada anjing mempunyai ukuran paling besar diantara ascaris 

yang terdapat pada anjing (Noble dan noble, 1989 ; Levine 1994).  Tubuh 

Toxocara canis kuat dan berwarna putih dengan sayap servical yang panjang, 

sempit dan agak mirip pisau. Cacing Toxocara canis bibirnya mempunyai 

pulpa yang membentuk dua lobus lateral yang jelas terpisah oleh sinus yang 

dalam dan satu lobus intermedier. Cacing Toxocara canis jantan panjangnya 

sampai 10 cm sedangkan yang betina panjangnya sampai 18 cm (Levine, 1994 

; Subronto, 2006). Telur cacing ini berwarna coklat muda, bentuk agak bulat 

dan ukurannya antara 80 – 90 x 75 mikron terdapat selubung yang tebal 

dengan berbintik-bintik halus, kulitnya agak kasar dan banyak mengandung 

protein dengan membran viteline yang jelas (Faust et al, 1976 ; Soulsby, 

1982) 

2.6 Siklus Hidup Toxocara canis 

Siklus hidup Toxocara canis berkaitan erat dengan cara infeksinya di 

dalam tubuh hospes. Menurut Subronto, (2006) menjelaskan, secara umum 

siklus hidup cacing Toxocara canis terdiri atas infeksi langsung, infeksi intra-

uterus, infeksi trans-mammaria, infeksi induk pasca-melahirkan dan infeksi 

melalui hospes paratenik. Berikut penjelasan lebih lanjut siklus hidup 

Toxocara canis. 

Siklus hidup Toxocara canis dimulai dari cacing betina yang 

memproduksi sejumlah telur yang ditemukan  pada tinja dari induk semang . 

Pada kondisi yang optimum telur ini akan berkembang menjadi stadium 

infektif. Dimana stadium yang infektif ini adalah telur yang mengandung larva 

stadium kedua. Telur pada stadium ini akan tertelan oleh anjing melalui 

makanan yang tercemar. (Soulsby, 1982 ; Georgi dan Georgi, 1990). Telur 

infektif Toxocara canis yang mengandung larva stadium kedua dapat 

menginfeksi anak anjing sampai umur 4 minggu secara langsung. Di dalam  

usus anak anjing telur infektif Toxocara canis akan segera menetas dan 
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menghasilkan larva stadium kedua, yang selanjutnya bermigrasi ke hati dalam 

waktu 2 hari. Selanjutnya larva tersebut akan bermigrasi ke paru-paru. 

Perjalanan migrasi tersebut memerlukan waktu 3 sampai 6 hari pasca-infeksi. 

Di paru-paru larva stadium kedua akan berubah menjadi larva stadium ketiga. 

Setelah berkembang menjadi larva stadium ketiga larva tersebut akan 

bermigrasi menuju alveoli, bronchiole, bronchi dan selanjutnya menuju 

trachea. Setelah di trachea, larva akan pindah ke pharynx, yang selanjutnya 

menuju ke kerongkongan, lambung, dan akhirnya sampai di usus. Di usus 

larva sudah berubah (moulting) sebagai cacing dewasa (Subronto, 2006). 

Anjing betina dewasa jika menelan telur cacing infektif, larva stadium 

kedua akan berdiam di dalam jaringan somatik dan tetap bersifat infektif 

sampai 1 tahun lamanya. Saat anjing tersebut bunting, larva yang infektif akan 

termobilisasi 2 minggu sebelum ia melahirkan. Larva infektif akan menembus 

plasenta dan selanjutnya mencapai fetus. Pada saat dilahirkan anak anjing 

tersebut telah terinfeksi oleh larva stadium ketiga di dalam paru-parunya. 

Dalam waktu 1 minggu larva berkembang menjadi stadium keempat, 

berukuran 4 sampai 7 mm. Dalam waktu 2 sampai 3 minggu larva stadium 

keempat berkembang menjadi stadium kelima yang berukuran sampai 7 cm di 

usus halus. Larva stadium kedua yang terdapat di dalam jaringan somatik, 

termasuk uterus, tidak selalu serentak menjadi cacing dewasa. Sebagian larva 

yang masih tertinggal menginfeksi fetus pada masa kebuntingan berikutnya 

(Subronto, 2006). 

Infeksi neonatal pada anak anjing yang berasal dari induknya bisa 

terjadi secara intramamaria. Larva akan menginfeksi anak anjing lewat 

kolostrum pada saat anak anjing menyusui pada induknya dan langsung 

berkembang menjadi cacing dewasa pada usus anak anjing (Soulsby, 1982). 

2.7 Patogenesis Toxocariasis 

Infeksi pada anjing dapat terjadi karena anjing mempunyai kebiasaan 

hidup berkeliaran bebas pada tempat-tempat kotor sehingga mudah terinfeksi 

oleh parasit cacing (Kely, 1973 ; Georgi dan georgi, 1990). Ada kemungkinan 
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tempat kotor terdapat tinja anjing yang mengandung telur-telur cacing. Telur 

cacing akan mencemari lingkungan dan makanan yang diberikan kepada 

anjing (Soulsby, 1982). Sehingga telur infektif akan tertelan oleh anjing 

bersama makanan dan akan menetas didalam usus halus, masuk kealiran darah 

menuju hati, jantung , paru-paru dan akan menimbukan gangguan pada organ 

yang dilaluinya. Dari paru-paru larva ini akan menuju saluran pernapasan atas, 

mencapai kerongkongan dan tertelan kembali masuk lambung dan dewasa di 

usus halus (Soulsby, 1982). 

Adanya cacing dewasa dalam usus halus akan mengakibatkan gangguan 

pencernaan, oleh karena zat-zat makanan yang ada diserap oleh cacing 

tersebut. Parah tidaknya gangguan yang ditimbulkan tergantung pada banyak 

dan tidaknya cacing yang terdapat didalam usus dan daya tahan tubuh dari 

hewan yang terinfeksi (Noble dan noble 1989). 

2.8 Gejala Klinis  

Supraptini (2013), menyatakan bahwa gejala penyakit yang terjadi pada 

anjing yang menderita toxocariasis, mulai dari gejala klinis ringan, dimana 

hewan tidak menunjukkan gejala sakit sampai dengan gejala klinik yang berat. 

Tidak jarang kematian pada anjing, disebabkan anjing tersebut terinfeksi 

cacing Toxocara canis. 

Penderita cacingan memperlihatkan gejala kelemahan umum. Hal 

tersebut juga terutama disebabkan oleh anemia yang diderita. Ekspresi muka 

tampak sayu, mata berair, dan mukosa mata maupun mulutnya tampak mucat 

serta gejala anoreksia juga sangat mencolok. Karena kelemahan yang diderita, 

hewan malas berjalan-jalan maupun bergerak. Pada hewan muda tidak jarang 

gejala konvulsi ditemukan akibat rangsangan syaraf pusat oleh toksin cacing. 

Migrasi larva juga menyebabkan batuk, dispnoea dan adanya radang paru 

ringan (verminous penumonia). Hewan yang mengalami infeksi cacing yang 

berat dapat menunjukkan gejala kekurusan, bulu kusam, dan gangguan usus 

yang ditandai dengan sakit perut (colic), obstruksi usus baik parsial maupun 
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total, dan dalam keadaan ekstrim terjadi perforasi usus hingga tampak gejala 

peritonitis. (Subronto, 2006). 

Gejala klinis pada anak anjing yang berumur 2-3 minggu, nafsu 

makannya menurun dan terjadi gangguan pencernaan akibat adanya cacing 

toxocara dewasa yang berada dalam lambung atau usus . Tanda-tanda klinis 

lainnya adalah diare, konstipasi, muntah, batuk-batuk dan keluar lendir dari 

hidung. Pada anak anjing yang terinfeksi Toxocara canis terlihat adanya 

pneumonia akibat migrasi larva ke trachea dan bisa mengakibatkan kematian 

dalam waktu 2-3 hari (Overgaauw, 1997). 

2.9 Kerangka Konsep 

Anjing adalah binatang yang setia, jujur, dan mudah untuk dijadikan 

teman (Budiana, 2006). Kehadiran anjing mampu mengurangi stres, 

meningkatkan kehidupan sosial dan menjadi kebanggaan bagi pemiliknya 

(Yusuf dan Purba, 2008). Anjing telah berkembang menjadi ratusan ras 

dengan berbagai macam variasi dan salah satunya terdapat di Pulau Bali, yang 

dikenal dengan Anjing Kintamani Bali. 

Anjing Kintamani Bali adalah satu-satunya anjing ras Indonesia yang 

saat ini sedang disiapkan untuk diajukan sebagai anjing ras dunia. Dalam 

rangka memajukan anjing Kintamani Bali sebagai anjing ras dunia, diperlukan 

data berkaitan dengan asal-usul, karakteristik, serta gangguan-gangguan 

penyakit yang mungkin diderita pada anjing Kintamani Bali. Pada penelitian 

ini akan diteliti kemungkinan kerentanan anjing Kintamani Bali terhadap 

infeksi cacing Toxocara canis. 

Tingkat keparahan dari serangan cacing tergantung dari umur , jenis 

kelamin dan kondisi lingkungan. Cara pemeliharaan sangat berperan terhadap 

peluang terjadinya infeksi cacing Toxocara canis. Anjing yang mempunyai 

kebiasaan hidup berkeliaran bebas pada tempat-tempat kotor sehingga mudah 

terinfeksi oleh parasit cacing (Kely, 1973 ; Georgi dan georgi, 1990). 

Secara umum anjing berumur lebih muda lebih peka dari yang berumur 

dewasa. Tingkat prevalensi Toxocara canis lebih tinggi pada anak anjing yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Anjing_ras
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umurnya dibawah 6 bulan karena belum memiliki respon imun yang baik 

(Overgaauw, 1997). Menurut subroto 2006 infeksi Toxocara canis pada anjing 

muda dapat melalui infeksi langsung, infeksi intra-uterus, infeksi  trans-

mamaria dan infeksi induk pascakelahiran. 

Infeksi Toxocara canis lebih sering ditemukan pada anjing jantan 

daripada anjing betina karena migrasi larva pada jaringan somatik anjing 

betina bertahan lebih lama. Sedangkan Infeksi Toxocara canis anjing jantan 

penyebaran dapat melalui telur dari cacing dewasa di saluran usus dan migrasi 

larva jaringan somatik pada anjing jantan lebih cepat (Overgaauw, 1997).  

2.10 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah ada hubungan 

antara umur, jenis kelamin dan sistem pemeliharaan dengan prevalensi infeksi 

Toxocara canis pada Anjing Kintamani Bali. 

 


