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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biduri (Calotropis spp.) 

 Genera Calotropis terdiri dari dua spesies, dengan 90 % menghuni negara Asia 

selatan dan paling endemik di India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Srilanka dan Cina. 

Biduri adalah tanaman gulma yang umumnya dikenal sebagai “Giant Milk Weed.” 

Tanaman ini merupakan family Apocynaceae yang meliputi tanaman penghasil getah. 

Di India, biduri dikenal memiliki berbagai sifat obat dalam sistem obat tradisional dan 

digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dalam beberapa dekade terakhir, 

biduri dipelajari secara ekstensif oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi 

untuk mengetahui sifat obatnya dengan mengisolasi senyawa bioaktif dari berbagai 

bagian tanaman dan dianalisis secara farmakologis. Tanaman ini dilaporkan memiliki 

aktivitas analgesik, aktivitas antimikroba, aktivitas anthelmintik, aktivitas antioksidan, 

aktivitas antipiretik, aktivitas insektisida, aktivitas sitotoksisitas, aktivitas 

hepatoprotektif, sifat pencahar, aktivitas prokoagulan dan aktivitas penyembuhan luka 

(Sarkar et al., 2014). 
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Berikut adalah klasifikasi tanaman biduri : 

Kingdom : Planatae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Dicotyledones 

Sub class : Asteridae 

Series  : Bicarpellatae 

Order  : Gentianales 

Family  : Apocynaceae 

Subfamily : Asclepidiaceae 

Genus  : Calotropis 

Species : Calotropis gigantea 
(sumber : Sarkar et al., 2014) 

2.1.1 Kandungan kimia getah biduri 

Getah biduri mengandung Alkaloid, karbohidrat, glikosida, senyawa 

fenolik/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). Kandungan lain getah biduri 

seperti caoutchouc, calotropin, calotoxin 0,15%, 0,15% calactin, uscharin 0,45%, 

tripsin, voruscharin, uzarigenin, syriogenin, proceroside (Sarkar et al., 2014).  

2.2 Cacing Fasciola gigantica 

Fascioliosis adalah penyakit yang di sebabkan oleh cacing Fasciola gigantica pada 

ternak menyerang organ hati dan biasa disebut liver fluke. Umumnya menyerang 

hewan ruminansia dan merupakan penyakit parasiter yang penting, terutama pada sapi 

dan kerbau. Kejadian fascioliosis pada temak ruminansia tersebut berkaitan erat dengan 
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pencemaran metaserkaria, yang merupakan larva infektif cacing trematoda genus 

Fasciola spp dalam hijauan pakan dan air minum ternak (Martindah et al., 2005) 

  

Gambar 1: Fasciola gigantica (Taylor et al., 2007) 

2.2.1 Taksonomi 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Platyhelminthes 

Class  : Trematoda 

Subclass : Digenea 

Order  : Echinostomida 

Suborder : Echinostomata 

Family  : Fasciolidae 

Genus  : Fasciola 

Species : Fasciola gigantica 

(sumber : Levine, N D., 1994) 

2.2.2 Morfologi cacing dan telur Fasciola gigantica 

Cacing Fasciola gigantica dapat mencapai panjang sekitar 7,5 cm dan lebar 1 

cm. Berbentuk seperti daun dan pada bagian anterior berbentuk kerucut. Memiliki oral 

dan ventral sucker untuk menggigit dan melekat pada organ. Warna abu-abu 

kecoklatan dengan  panjang sekitar 3,5 cm dan lebar l,0 cm. Ujung anterior berbentuk 

kerucut dan ditandai dengan bahu yang berbeda dari tubuh. Telur berukuran 150 µm X 
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90 µm, berbentuk oval, mempunyai operculum, dan berwarna kuning (Urquhart et al., 

1996).  

2.2.3 Siklus hidup 

Cacing Fasciola gigantica dewasa hidup di saluran empedu ruminansia dan 

mamalia lainnya. Telur terbawa bersama dengan cairan empedu ke lumen usus dan 

kemudian ke luar dengan kotoran. Bila tidak terkena air, telur akan tertutup sel vitelline 

dalam kapsul. Jika telur jatuh ke dalam air akan menjadi larva bersilia yang disebut 

mirasidium. Larva pada tahap ini memiliki papilla kerucut di ujung anterior untuk 

bergerak menuju hospes perantara berupa siput (Lymnaea auricularia). Mirasidium 

memiliki sekelompok sel germinal yang merupakan bakal dari bentuk selanjutnya. Jika 

gagal untuk menemukan siput tersebut dalam waktu 24 jam, mirasidium akan 

kehabisan energi dan mati. Mirasidium yang telah masuk ke dalam tubuh siput 

melepaskan silia yang menyelimutinya, kemudian berpindah ke gonad atau kelenjar 

pencernaan (hati pada siput) dan membentuk sporocysta. Setiap sel germinal akan 

mengalami pertumbuhan dan pembelahan ulang menjadi bola germinal, dan masing-

masing bola germinal berkembang menjadi satu redia (Taylor et al., 2007; Bowman, 

2009). 

Redia kemudian berubah menjadi serkaria yang dilengkapi ekor untuk 

berenang. Setelah keluar dari tubuh siput, serkaria akan menempel pada benda yang 

terendam air seperti jerami, rumput atau tumbuhan air lainnya. Tidak lama kemudian 

serkaria melepaskan ekornya dan membentuk kista yang disebut metaserkaria. 
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Metaserkaria ini merupakan bentuk infektif cacing Fasciola gigantica. Bila 

metaserkaria termakan oleh ternak, metaserkaria tersebut akan keluar dari kista 

menembus dinding usus menuju ke hati. Setelah beberapa minggu akan tumbuh 

menjadi cacing dewasa dan mulai memproduksi telur (Martindah et al., 2005).  

 

Gambar 2 : Siklus hidup Fasciola gigantica. (sumber : Bowman, D.D., (2009) 

2.2.4 Patogenesis 

Patognesis bervariasi sesuai dengan tahap perkembangan parasit dalam hati. 

Pada dasarnya patogenesis memiliki dua tahap. Tahap pertama terjadi saat Fasciola 

gigantica muda berpredileksi pada parenkim hati yang menyebabkan kerusakan hati 

dan perdarahan. Yang kedua terjadi ketika Fasciola gigantica dewasa mulai 

berpredileksi pada saluran empedu dan menyebabkan kerusakan pada mukosa empedu 

akibat dari aktivitas haematophagic.  (Urquhart et al., 1986).  Pada tahap ini juga dapat 

terjadi nekrosis dinding saluran empedu, anemia, hepatitis traumatis, kolangitis, dan 
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fibrosis yang akhirnya akan mengalami pengapuran pada saluran empedu (Ballweber, 

2001). 

 

2.2.5 Gejala Klinis 

Gejala klinis fascioliosis pada ruminansia bersifat kronis yang ditandai dengan 

kurangnya napsu makan, penurunan berat badan, berkurangnya produksi susu, anemia, 

kekurusan, edema submandibular, asites. Ternak yang cenderung menunjukkan gejala 

fasciliosis kronis disebabkan oleh infeksi jumlah menengah dari metaserkaria selama 

jangka waktu yang panjang (Soulsby, 1982; Ballweber, 2001). 

2.2.6 Diagnosa 

Diagnosa penyakit fascioliosis di lihat dari gejala klinis yang yang tampak, 

epidemologi, anamnesa dan identifikasi siput sebagai hospes perantara. Diagnosa juga 

dapat dilakukan dengan identifikasi telur cacing pada feses (Taylor et al., 2007). 

2.1.7 Terapi 

 Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan obat cacing (flukisida) yang 

diberikan setiap 2 - 3 bulan sekali. Flukisida mempunyai  kemampuan  yang  berbeda-

beda  dalam  membunuh  cacing  hati,  ada  yang mampu  membunuh  cacing  dewasa  

saja (nitroxynil  dan  albendazole),  cacing  muda hingga  dewasa  (clorsuloni, 

vermectin),  dan segala  umur  cacing  (trichlabendazole). Penggunaan albendazole 

memerlukan dosis dua kali lipat (15mg/kg bobot badan), sedangkan untuk flukisida  

lainnya  dapat  diberikan  sesuai dosis  yang  dianjurkan (Martindah et al., 2005). 
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