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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konsumsi protein hewani sebagian masyarakat Indonesia masih dibawah standar yang 

ditetapkan secara nasional. Kemampuan daya beli yang rendah dan ketersediaan bahan pangan 

asal hewan yang masih belum merata menjadi permasalahan utama dalam hal tersebut. Untuk 

mencukupi kebutuhan konsumsi protein hewani masyarakat, pemerintah telah mencanangkan 

Program Peningkatan Produksi dalam bidang peternakan. Namun dalam aplikasinya ada beberapa 

hambatan seperti penurunan produksi, penurunan berat badan, kehilangan tenaga kerja dan 

meningkatnya angka kematian yang disebabkan gangguan kesehatan pada ternak (Nuhung, 

2001). Gangguan kesehatan pada ternak terjadi karena adanya infeksi agen penyakit oleh bakteri, 

virus, parasit dan gangguan metabolisme (Deptan, 2001). 

Fascioliosis merupakan penyakit parasit yang disebabkan oleh Fasciola spp.. Penyebab 

fascioliosis di Indonesia adalah Fasciola gigantica yang umumnya menyerang hewan ruminansia 

dan merupakan penyakit parasit yang penting karena dapat menggangu pertumbuhan dan fertilitas 

yang berdampak pada penurunan produksi (Kaplan, 2001). Cacing Fasciola gigantica dewasa 

berpredileksi pada saluran empedu dan menyebabkan kerusakan pada mukosa empedu akibat dari 

aktivitas haematophagic. Kerusakan hati dan pendarahan juga terjadi pada parenkim hati oleh 

cacing Fasciola gigantica muda saat migrasi (Urquhart et al., 1986) 

Pengobatan fascioliosis dapat dilakukan dengan memberikan nitroxynil, albendazole,  

clorsulon, ivermectin, dan trichlabendazole (Martindah et al., 2005). Namun penggunaan obat – 

obatan kimia sintesis secara terus menerus untuk menanggulangi kasus fascioliosis dapat 
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mengakibatkan resistensi cacing Fasciola gigantica terhadap obat yang digunakan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Shokier et al., (2013) di Mesir pada 55 ekor sapi yang diberi pengobatan 

menggunakan albendazole, rafoxanid, oxyclozanide, levamizole dan triclabendazole didapatkan 

hasil yang mengindikasikan bahwa albendazole dan rafoxamide telah menyebabkan resistensi 

cacing Fasciola sp.. Hal serupa juga dilaporkan oleh Moll dan Vellema (2000) di Belanda pada 

domba dan sapi mengalami resistensi terhadap triclabendazole. Berdasarkan dua hasil penelitian 

terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian untuk menemukan jenis bahan anthelmintik yang baru. 

Ada banyak tanaman di Indonesia yang memiliki khasiat sebagai obat cacing seperti daun 

pangi, daun popare, daun ketepeng,  daun nanas terhadap cacing Ascaridia galli, putri malu yang 

telah diteliti sacara in vitro terhadap cacing Ascaris suum, biji papaya terhadap infeksi Ascaris 

suum pada babi (Mighra, 2007; Kuntari, 2008; Syahid, 2009; Simbala, 2009).  

Salah satu tanaman Indonesia yang memiliki aktivitas anthelmintik namun belum dikenal 

oleh masyarakat sebagai obat anthelmintik adalah biduri (calotropis sp.). Penelitian tentang getah 

biduri pada domba yang diinfeksi dengan 12000 larva infektif Haemonchus contortus. Diberi 

perlakuan dengan getah biduri dengan dosis oral tunggal 0,01 ml dan 0,02 ml/kg berat badan 

menunjukkan hasil berupa berkurangnya produksi telur secara signifikan (Al-Qarawi, 2001). 

Kumar dan Shivkar (2003) melaporkan pada cacing tanah dewasa yang diberi perlakuan dengan 

piperazin 3% dan getah biduri segar 100mg/ml menunjukkan hasil yang sebanding. Mali dan 

Mehta (2008) mengatakan biduri juga efektif digunakan untuk mengobati infeksi cacing yang 

disebabkan oleh Ostertagia, Nematodirus, Dityocaulis, Taenia, Ascaris dan Fasciola. 
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Penelitian ini menggunakan getah biduri, untuk megetahui kemampuannya dalam 

membunuh cacing (vermisidal) dan menghambat perkembangan telur (ovisidal) Fasciola 

gigantica secara in vitro.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain: 

1. Apakah getah biduri bersifat vermisidal terhadap cacing Fasciola gigantica ? 

2. Apakah getah biduri bersifat ovisidal terhadap telur cacing Fasciola gigantica? 

3. Apakah perbedaan konsentrasi getah biduri memiliki pengaruh yang berbeda terhadap daya 

vermisidal dan ovisidal  terhadap cacing Fasciola gigantica? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui vermisidal  getah biduri terhadap cacing Fasciola gigantica 

2. Mengetahui ovisidal  getah biduri terhadap cacing Fasciola gigantica 

3. Mengetahui perbedaan pengaruh konsentrasi getah biduri sebagai vermisidal dan ovisidal 

terhadap cacing Fasciola gigantica 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang pengaruh  getah 

biduri sebagai vermisidal dan ovisidal terhadap cacing Fasciola gigantica secara in vitro yang 

bermanfaat dalam upaya pengendalian fascioliocis. 

1.5 Kerangka Konsep 

Ada banyak tanaman di Indonesia yang memiliki khasiat sebagai obat cacing seperti daun 

pangi, daun popare, daun ketepeng,  daun nanas terhadap cacing Ascaridia galli, putri malu yang 

telah diteliti sacara in vitro terhadap cacing Ascaris suum, biji papaya terhadap infeksi A. suum 

pada babi (Mighra, 2007; Kuntari, 2008; Syahid, 2009; Simbala, 2009).  

Salah satu tanaman di Indonesia yang memiliki aktivitas anthelmintik namun belum 

dikenal oleh masyarakat sebagai obat anthelmintik adalah biduri (calotropis spp.). Getah biduri 

mengandung Alkaloid, karbohidrat, glikosida, tannin, protein dan asam amino, flavonoid, saponin, 

sterol, senyawa asam dan resin. Aktivitas proteolitik yang kuat dari enzim proteinase sistein dan 

aspartate juga ditemukan dalam getah biduri (Freitas, et.al. (2007). Sarkar, et.al. (2014) 

melaporkan kandungan lain getah biduri seperti caoutchouc, calotropin, calotoxin, calactin, 

uscharin, tripsin, voruscharin, uzarigenin, syriogenin, proceroside.  
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Getah biduri memiliki kandungan alkaloid, glikosida, tannin, flavonoid, enzim proteinase, 

dan saponin yang mempunyai aktivitas anthelmintik (Kendyartanto dan Suhardjono, 2008; 

Azando et.al., 2011). Alkaloid menghambat kerja enzim asetilkolinestrase yang dapat 

menyebabkan kelumpuhan (paralisis) otot cacing dan meyebabkan kematian (Henry, 1949; 

Sandika et al., 2012). Enzim proteinase mengakibatkan kerusakan pada kutikula dan mengurangi 

motilitas cacing (Stepek, 2004). Faradila (2013) dalam penelitiannya tentang ekstrak etanol daun 

beluntas menyebutkan dua zat aktif anthelmintik yaitu flavonoid dan tannin. Flavonoid 

menyebabkan denaturasi protein dalam jaringan cacing yang akan mengakibatkan kematian pada 

cacing, sedangkan tannin dapat merusak membran cacing yang akan mengakibatkan paralisa dan 

kematian cacing. Tannin juga dapat berikatan dengan protein lapisan luar telur cacing yang akan 

mengganggu pembelahan sehingga larva tidak akan terbentuk. Ridwan dan Ayunita (2007) 

menyebutkan bahwa saponin dapat membantu menurunkan tegangan permukaan tubuh cacing 

sehingga memudahkan bahan bahan aktif dapat mudah terserap sehinga aktivitas anthelmintika 

dapat bekerja secara optimal. 

 

 

 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka konsep diatas, dapat dirumuskan hipotesis bahwa : 
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1. Getah biduri memiliki aktivitas anthelmintik yang bersifat vermisidal terhadap cacing 

Fasciola gigantica secara in-vitro. 

2. Getah biduri memiliki aktivitas anthelmintik yang bersifat ovisidal terhadap telur cacing 

Fasciola gigantica secara in-vitro. 

3. Perbedaan konsentrasi yang berbeda getah biduri memiliki pengaruh yang berbeda sebagai 

vermisidal dan ovisidal terhadap cacing Fasciola gigantica in-vitro. 

 

 

 

 


