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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hewan kesayangan merupakan hewan yang sangat menguntungkan untuk 

dikembangbiakkan dengan berbagai tujuan dan dapat memberikan sumbangan 

untuk kebahagiaan manusia. Salah satu hewan kesayangan yang perlu mendapat 

perhatian untuk dipelihara dan dikembangbiakkan adalah kucing. Sebagai hewan 

kesayangan, kucing mempunyai daya tarik tersendiri karena bentuk tubuh, mata dan 

warna bulu yang beraneka ragam. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, maka 

kucing dapat dikembangkan dan dibudidayakan. 

Kucing (Felis silvestris catus) adalah binatang karnivora. Kucing telah 

berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6.000 tahun SM. Saat ini 

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

keturunannya tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni (pure 

breed). Kucing merupakan binatang predator terhebat di bumi ini. Mangsanya 

sekitar ribuan spesies, dan senjata berburunya juga sangat komplit mulai dari gigi 

dan cakar untuk kekuatan, kaki yang lincah cepat dan memiliki peredam, mata dan 

telinga yang sangat tajam, hingga pola bulunya yang berkamuflase dengan alam 

sekitar (Harini, 2012). 

Masyarakat dunia yang memelihara kucing sangat banyak, termasuk 

indonesia. Sejarah peradaban mesir kuno menemukan bukti bahwa kucing telah 
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didomestisikasikan sejak tahun 8000 SM. Budaya mesir kuno menganggap bahwa 

kucing merupakan penjelmaan dari dewa. Hubungan manusia dengan kucing terjadi 

ketika manusia sudah hidup bertani (Sulaiman, 2010). 

Kucing merupakan hewan peliharaan yang paling dekat dengan manusia. 

Kucing yang banyak dipelihara dan diminati saat ini merupakan kucing Ras. 

Kucing Ras yang paling banyak dipelihara di indonesia yaitu ras Anggora dan ras 

Persia. Menurut Bayu R. Susetyo (2005), kucing ras anggora dan ras persia yang 

banyak diminati untuk dipelihara. Kucing ras anggora dan persia ini banyak 

diminati karena daya tarik yang terletak pada bulunya yang panjang, wajah lebar 

dan hidungnya pesek yang membuat kucing ras anggora dan persia ini terlihat lebih 

lucu. 

Kucing ras baik ras Anggora dan Persia akhir-akhir ini semakin populer di 

masyarakat. Kucing jenis ini tidak dipelihara sebagai hobi saja akan tetapi beragam 

alasan dalam memelihara mulai dari teman bermain, bahkan sampai bisnis 

sampingan yang menguntungkan. Beternak atau budidaya kucing hias bukan hal 

baru lagi, sudah banyak tempat-tempat yang memperjual belikan kucing ras yang 

sangat menarik. Selain menarik, lucu dan penurut kucing-kucing ras Anggora dan 

Persia ini juga mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Maka dari itu tidak heran 

apabila banyak diminati saat ini. 

Dewasa ini banyak hambatan yang sering ditemui dalam memelihara kucing 

diantaranya penyakit kulit yang disebabkan oleh ektoparasit. Ektoparasit 

merupakan parasit yang hidupnya menumpang di bagian luar dari tempatnya 

bergantung atau pada permukaan luar tubuh inangnya (host). Ektoparasit 
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merupakan permasalahan klasik yang merugikan, namun tidak mendapat perhatian 

yang baik (Hadi dan Soviana, 2000). 

Kesehatan kucing sangat penting diperhatikan mengingat ektoparasit pada 

kucing dapat berdampak buruk bagi sang pemilik yang sangat dekat dengan hewan 

peliharaannya dan sering membawa kucing dalam aktivitasnya sehari-hari. 

Ektoparasit umumnya dapat mengganggu kesehatan, misalnya penyakit kulit, 

anemia, gangguan hipersensitivitas, dermatitis dan sebagai vektor penularan 

penyakit (Mosallanejad et al. 2011).  

Bagian terbesar ektoparasit yaitu golongan serangga (Kelas Insecta) dan 

kelompok akari (Kelas Arachnida) seperti caplak, tungau, laba-laba, dan 

kalajengking. Selain itu, arthropoda 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 waktunya diantaranya permukaan tubuh inang, 

yaitu pada bulu dan rambut mamalia. Kutu ini hidup bersama inang, yaitu pada bulu 

dan rambut mamalia. Kutu ini hidup bersama inang, dan makan darah atau jaringan 

inangnya (manusia atau hewan). Ektoparasit yang biasaya terdapat pada kucing 

yaitu caplak, tungau, kutu, dan pinjal (Kesumawati, 2000). 

Berdasarkan penelitian terdahulu (Tita, 2015) ektoparasit banyak ditemukan 

pada kucing kampung di wilayah Kota batu Jawa Timur yang hidup liar di pasar 

dan sebagian dipelihara oleh manusia. Parasit menurut (Quentero, 2002) dapat 

menginfeksi semua bangsa burung dan mamalia termasuk manusia tetapi hanya 

kucing yang menjadi inang sejati. 
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Berdasarkan observasi di Pasar Hewan Kota Malang banyak ditemukan 

kucing ras yang diperjual belikan. Akan tetapi di pasar hewan ini sanitasi dan 

kebersihan kandang kucing masih kurang terjamin karena jumlah kucing yang tidak 

sedikit. Kucing yang berada di pasar hewan jarang dimandikan ataupun diberi 

perawatan yang baik. Kondisi kandang maupun lingkungan sekitar kandang 

biasanya juga kurang terjamin kebersihannya. Kucing-kucing yang berada di pasar 

hewan ini biasanya lebih sering terserang berbagai penyakit, karena pada dasarnya 

kucing ras Anggora dan Persia ini kucing yang sensitif dan rentan terhadap 

penyakit. Kucing yang jarang dimandikan atau kurang bersihnya kandang akan 

lebih mudah kutuan. Karena kutu pada kucing hanya bisa hilang jika dimandikan 

secara rutin dan diberi obat anti kutu. Berbeda dengan yang sudah di pelihara oleh 

manusia di rumah-rumah. Kebersihan kandang dan sekitarnya jelas terjamin dan 

kucing sudah pasti rutin dimandikan maupun diberi perawatan seperti vaksinasi, 

suntik anti bakteri/jamur, dan sebagainya. Maka dari itu jelas terlihat sangat berbeda 

dari segi tempat tinggal dan perawatan pada kucing.  

Berdasarkan alasan tersebut maka perlu dilakukan penelitian ini dengan 

tujuan mengetahui jenis-jenis ektoparasit pada kucing ras anggora dan persia. 

Ektoparasit dapat berkembangbiak apabila sanitasi dan kebersihan kandang kucing 

tidak terjamin. Penelitian ini dilakukan untuk mengangkat masalah ektoparasit pada 

kucing ras (Anggora dan Persia) yang berada di pasar hewan dan yang dipelihara 

oleh manusia di rumah. 

Ektoparasit yang tinggal di bagian permukaan kulit dan diantaranya rambut 

dapat menimbulkan iritasi, kegatalan, peradangan, kudisan, miasis dan sejenisnya. 

Miasis atau belatungan sering terjadi karena infestasi larva Diptera pada jaringan 
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kulit hewan dan manusia. Gejala tersebut dapat mengakibatkan rasa yang tidak 

nyaman yang dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Setelah diketahui jumlah dan 

jenis ektoparasit pada kucing ras yang berada di pasar dan di pelihara oleh manusia 

diharapkan bisa mengetahui cara menghilangkan ektoparasit dan cara 

pencegahannya. Dengan hilangnya ektoparasit kucing akan merasa nyaman 

sehingga pertumbuhan kucing akan tercapai secara optimal (Dharmojono, H, 2002). 

Ektoparasit yang ditemukan pada kucing ras dijadikan preparat dengan 

metode wholemount (Preparat utuh). Hasil preparat ektoparasit kucing ras ini 

didokumentasikan dan dijadikan sebagai sumber belajar biologi tingkat SMA 

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

belajar berupa artikel ilmiah yang berisi penjelasan singkat, gambar dan ciri-ciri 

ektoparasit kucing. Pembuatan artikel ini ini untuk memudahkan siswa belajar. Atas 

dasar hal tersebut peneliti bermaksud meneliti tentang jenis-jenis ektoparasit pada 

kucing ras anggora dan ras persia dengan judul “Identifikasi Ektoparasit Pada 

Kucing Peliharaan Ras Anggora dan Persia di Kecamatan DAU dan Di Pasar 

Hewan Kota Malang (Dikembangkan Sebagai Sumber Belajar Biologi Kelas 

X)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan adalah: 

1.2.1  Apa saja jenis-jenis Ektoparasit yang terdapat pada Kucing Ras Anggora dan 

Ras Persia?  

1.2.2  Adakah perbedaan jumlah ektoparasit yang terdapat pada Kucing Ras 

Anggora dan Persia di Kecamatan Dau dan pasar Hewan Kota Malang? 
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1.2.3  Bagaimana bentuk penerapan dari hasil penelitian “Identifikasi Ektoparasit 

Pada Kucing Peliharaan Ras Anggora dan Persia di Kecamatan DAU dan Di 

Pasar Hewan Kota Malang (Dikembangkan Sebagai Sumber Belajar Biologi 

Kelas X)” ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui jenis-jenis Ektoparasit yang terdapat pada Kucing Ras 

Anggora dan Ras Persia. 

1.3.2 Untuk mengetahui perbedaan jumlah ektoparasit pada Kucing Ras Anggora 

dan Persia di Kecamatan Dau dan Pasar Hewan Kota Malang. 

1.3.3 Untuk menerapkan dari hasil penelitian Identifikasi Ektoparasit Pada Kucing 

Peliharaan Ras Anggora dan Persia di Kecamatan DAU dan Di Pasar Hewan 

Kota Malang (Dikembangkan Sebagai Sumber Belajar Biologi Kelas X). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1.4.1.1. Mengetahui perbedaan jenis dan morfologi ektoparasit pada kucing Ras 

 Anggora dan Persia di Kecamatan dan Pasar Hewan Kota Malang. 

1.4.1.2. Mengetahui perbedaan jumlah ektoparasit pada kucing ras Anggora dan 

 Persia di Kecamatan dan Pasar Hewan Kota Malang. 

1.4.1.3. Pada aspek pendidikan guru dapat memanfaatkan preparat untuk 

 mengamati morfologi ektoparasit pada kucing ras sehingga hasilnya 

 dapat digunakan sebagai sumber belajar. 
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1.4.2 Manfaat Teoritis 

1.4.2.1. Menambah pengetahuan bagi penulis tentang macam dan morfologi 

 ektoparasit pada kucing ras sekaligus menambah keilmuan peneliti pada 

 mata kuliah mikroteknik dan parasitologi. 

1.4.2.2. Menambah pengetahuan dengan menggunakan sumber belajar biologi 

 berupa artikel ilmiah hasil penelitian yang sesuai dengan materi dunia 

 hewan khususnya filum Arthropoda yang dapat digunakan pada sekolah 

 tingkat SMA kelas X. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang digunakan adalah: 

1.5.1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kucing ras Anggora dan 

Persia di pasar hewan Kota Malang dan peliharaan di wilayah Kecamatan 

DAU Malang. Wilayah pengambilan sampel adalah Kecamatan DAU dan 

Pasar Hewan Kota Malang. 

1.5.2.  Prosedur yang digunakan untuk menentukan jenis ektoparasit adalah 

dengan membuat preparat wholemount. 

1.5.3. Materi biologi yang digunakan sebagai penerapan sumber belajar dari 

penelitian ini adalah materi dunia hewan filum Arthropoda. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk memberikan gambaran jelas tentang bagian yang ada dalam 

penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa batasan masalah.  
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1.6.1. Ektoparasit adalah parasit yang hidupnya menumpang di bagian luar dari 

 tempatnya bergantung atau pada permukaan luar tubuh inangnya (host) 

 (Hadi dan Soviana, 2000). 

1.6.2. Kucing Ras Anggora adalah kucing berbulu panjang yang berasal dari kota 

Ankara, Turki pada tahun 1930 (Sulaiman, 2010). 

1.6.3. Kucing Ras Persia adalah kucing yang memiliki bulu panjang dengan 

bentuk badan yang pendek dan bulat (cobby) (Suwed, 2011). 

1.6.4. Sumber Belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, 

pengalaman dan ketrampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 




