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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Kucing yang 

garis keturunannya tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni 

(pure breed), seperti angora persia, siam, manx, sphinx. Kucing seperti ini 

biasanya dibiakkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras 

hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia, sisanya adalah kucing dengan 

keturunan campuran seperti kucing liar atau kucing kampung  

Kucing dalam bahasa latinnya Felis silvestris catus, adalah sejenis karnivora. 

Kata "kucing" biasanya merujuk kepada "kucing" yang telah dijinakkan, tetapi 

bisa juga merujuk kepada "kucing besar" seperti singa, harimau, dan macan. 

Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6.000 tahun 

SM, dari kerangka kucing di Pulau Siprus. Orang Mesir Kuno dari 3.500 SM 

telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari 

lumbung yang menyimpan hasil panen (Remington, 2007). 

Kucing kampung (Felis silvestris catus) adalah  karnivora predator yang 

berukuran kecil, termasuk mamalia crepuscular yang telah berasosiasi dengan 

manusia lebih dari 9.500 tahun. Seperti halnya binatang domestikasi lain, kucing 

hidup dalam simbiosis mutualisme dengan manusia tidak seperti karnivora lain, 

Kucing hampir tidak makan apapun yang mengandung tumbuhan. Sebagian besar 

kucing peliharaan mampu berburu dan membunuh kelinci, burung, kadal, katak, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Karnivora
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ikan dan insekta besar dengan instingnya. Sebagai seekor predator yang 

berketerampilan, kucing diketahui mampu memburu lebih dari 1.000 spesies 

untuk makanannya. 

Kucing kampung (Felis silvestris catus) yang ada di Indonesia tidak 

semuanya tempat hidupnya sama. Beberapa kucing hidupnya liar dan ada yang 

dipelihara oleh manusia. Kucing kampung (Felis silvestris catus) mudah dijumpai 

diberbagai tempat seperti pasar, sekolah, tempat wisata dan terminal. Tempat 

hidup kucing sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan kucing 

(Muhhamad A,2011). 

Kendala yang dihadapi pemelihara kucing adalah masalah ektoparasit, 

sehingga dapat menurunkan kualitas rambut kucing. Kucing yang terserang 

ektoparasit dapat mengalami penurunan berat badan Menurut Suwandi (2001) 

bahwa gangguan dari parasit luar (Ektoparasit) dapat mengakibatkan adanya 

darah pada kulit akibat luka-luka dan permukaan kulit menjadi kasar. Ektoparasit 

adalah parasit yang hidupnya menumpang di bagian luar dari tempatnya 

bergantung atau pada permukaan tubuh inangnya (host) (Hadi, 2010).  

Bagian terbesar dari kelompok ektoparasit yaitu golongan serangga (Kelas 

Insecta), dan lainnya adalah kelompok akari (Kelas Arachnida) seperti caplak atau 

sengkenit, tungau, laba-laba, dan kalajengking. Selain itu, artropoda dari Kelas 

Chilopoda (kelabang), dan Kelas Diplopoda (keluwing) juga termasuk 

ektoparasit. Yang menjadi inang ektoparasit adalah manusia, hewan mamalia dan 

unggas. Sebagai contoh, kutu penghisap darah (Anoplura), menghabiskan seluruh 
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waktunya diantara permukaan tubuh inang, yaitu pada bulu dan rambut mamalia. 

Kutu ini hidup bersama inang, dan makan darah atau jaringan inangnya (manusia 

atau hewan). Ektoparasit yang biasanya terdapat pada kucing yaitu caplak, 

tungau, kutu, pinjal (Kesumawati, 2000). 

Berdasarkan penelitian (Quentero,2002) parasit dapat menginfeksi semua 

bangsa burung dan mamalia termasuk manusia, tetapi hanya kucing dan 

sebangsanya saja yang merupakan inang sejati. Berdasarkan observasi di wilayah 

Kota Batu Jawa Timur  terlihat bahwa banyak di temukan kucing kampung (Felis 

silvestris catus) yang hidup liar di pasar dan sebagian dipelihara oleh manusia. 

Penduduk yang memelihara kucing pemeliharaanya masih secara konvensional 

serta sanitasi dan kebersihan kandang kucing tidak terjamin (Dharma, 2014). 

Berdasarkan informasi dan alasan tersebut maka perlu dilakukan penelitian ini, 

dengan tujuan untuk mengetahui jenis-jenis ektoparasit pada kucing kampung.  

Ektoparasit dapat berkembangbiak dengan baik apabila sanitasi dan kebersihan 

kandang kucing tidak terjamin. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengangkat masalah ektoparasit pada kucing 

kampung (Felis silvestris catus) yang hidupnya liar di pasar dan dipelihara oleh 

manusia. Ektoparasit yang tinggal di bagian permukaan kulit dan diantara rambut 

dapat menimbulkan iritasi, kegatalan, peradangan, kudisan, miasis, atau berbagai 

bentuk reaksi alergi dan sejenisnya. Miasis atau belatungan sering terjadi karena 

infestasi larva lalat Diptera pada jaringan kulit hewan dan manusia. Gejala-gejala 

tersebut mengakibatkan rasa yang tidak nyaman dan kegelisahan yang dapat 
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menganggu kegiatan sehari-hari. Pada hewan keadaan ini sangat merugikan 

karena dengan adanya kegelisahan itu dapat membuatnya lupa makan, sehingga 

dapat menurunkan status gizi, produksi daging secara drastis. Setelah diketahui 

jumlah dan jenis ektoparasit pada kucing kampung (Felis silvestris catus) yang 

hidup liar dan dipelihara oleh manusia diharapkan bisa mengetahui cara untuk 

menghilangkan ektoparasit tersebut. Kucing akan merasa nyaman karena bebas 

dari ektoparasit, sehingga pertumbuhan kucing kampung (Felis silvestris catus) 

akan cepat dan pertumbuhan rambut kucing akan tercapai secara optimal 

(Dharmojono, H, 2002). 

Ektoparasit kucing yang ditemukan dijadikan preparat dengan metode 

wholemount (Preparat utuh). Hasil preparat ektoparasit kucing ini 

didokumentasikan dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi tingkat 

SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas X. Dokumentasi preparat akan dijadikan 

LKS (Lembar Kerja Siswa) yang berisi gambar dan ciri – ciri ektoparasit kucing. 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar 

yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil 

belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar saja, namun juga dilihat dari 

proses pembelajaran yang berupa interaksi siswa dengan berbagai sumber belajar 

yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar dan mempercepat pemahaman 

dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1.2.1 Apa saja jenis-jenis ektoparasit pada kucing kampung? 

1.2.2 Apakah ada perbedaan tingkat prevalensi dan jenis ektoparasit kucing 

kampung liar dan peliharaan? 

1.2.3 Bagaimana bentuk penerapan dari hasil penelitian Identifikasi dan Prevalensi 

Ektoparasit pada Kucing Kampung (Felis silvestris catus) di Pasar Batu dan 

Arhanud Sebagai Sumber Belajar Biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.3.1 Untuk mengetahui jenis-jenis ektoparasit pada kucing kampung 

1.3.2 Untuk mengetahui perbedaan tingkat prevalensi dan jenis ektoparasit pada 

kucing kampung liar dan peliharaan 

1.3.3 Untuk menerapkan hasil penelitian Identifikasi dan Prevalensi Ektoparasit 

pada Kucing Kampung (Felis silvestris catus) di Pasar Batu dan Arhanud 

Sebagai Sumber Belajar Biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Praktis 
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 Mengetahui perbedaan jenis dan morfologi ektoparasit pada kucing kampung 

liar dan peliharaan. 

 Pada aspek pendidikan guru dapat memanfaatkan preparat untuk mengamati 

morfologi ektoparasit pada kucing kampung sehingga hasilnya dapat 

digunakan sebagai sumber belajar biologi. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

 Menambah pengetahuan bagi penulis tentang macam dan morfologi   

ektoparasit pada kucing kampung liar dan peliharaan sekaligus menambah 

keilmuan peneliti pada mata kuliah mikroteknik dan parasitologi. 

 Menambah pengetahuan dengan menggunakan sumber belajar biologi berupa 

LKS materi dunia hewan khususnya filum Arthropoda yang dapat digunakan 

pada sekolah tingkat SMA kelas X. 

1.5 Batasan Penelitian 

1.5.1 Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu kucing kampung (Felis 

silvestris catus) liar dan peliharaan di wilayah Kota Batu 

1.5.2 Pengambilan ektoparasit dilakukan pada siang hari jam 11.00 – 13.00 WIB 

1.5.3 Pengambilan ektoparasit dilakukan secara manual 

1.5.4 Prosedur yang digunakan untuk menentukan jenis ektoparasit adalah dengan 

membuat preparat wholemount. 

1.5.5 Materi biologi yang digunakan sebagai penerapan dari penelitian ini yaitu 

materi dunia hewan khususnya filum Arthropoda. 
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1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Kucing Kampung (Felis silvestris catus) adalah sejenis mamalia karnivora 

dari keluarga felidae. Kucing kampung  memiliki postur tubuh yang sedang 

dan seimbang, ekornya panjang, kakinya ramping (Muhhamad A, 2011). 

1.6.2 Ektoparasit adalah parasit yang menempel atau hidup pada tubuh kucing 

bagian luar, umumnya adalah kutu (Beni, 2013). 

1.6.3 Prevalensi adalah jumlah orang atau hewan dalam populasi , pembilang dari  

angka ini adalah jumlah kasus yang ada dengan kondisi pada waktu tertentu 

dan penyebutnya adalah populasi total (Dorland,2002).  

1.6.4 Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik berupa data, 

orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik 

secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa 

dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber 

belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses 

pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, 

narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan 

kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mamalia
http://id.wikipedia.org/wiki/Karnivora
http://id.wikipedia.org/wiki/Familia
http://id.wikipedia.org/wiki/Felidae

