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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Petelur 

 Ayam petelur yang berkembang sekarang ini termasuk ke dalam spesies 

Gallus domesticus. Galur atau strain yang ada sekarang ini dapat berasal dari satu 

bangsa. Umumnya tipe ringan berasal dari bangsa White Leghorn, tipe medium dan 

Rhode Island Red, Australorp dan Barred Plymouth Rock sedangkan tipe berat dari 

bangsa New Hampshire, White Plymooth Rock dan Cornis (Amrullah, 2003). 

Klasifikasi biologi ayam (Gallus gallus) berdasarkan Rasyaf (2006) adalah sebagai 

berikut Kingdom Animalia, Filum Chordata, Kelas Aves, Ordo Galliformes, Famili 

Phasianidae, Genus Gallus, dan Spesies Gallus gallus. 

 Ayam petelur merupakan jenis ayam yang dibudidayakan khusus untuk 

menghasilkan telur secara komersial. Saat ini terdapat 2 kelompok ayam petelur yaitu 

tipe ayam medium dan tipe ringan. Tipe medium umumnya bertelur dengan kerabang 

coklat sedangkan tipe ringan bertelur dengan kerabang putih (Setiawati dan Ulupi, 

2016). Ayam petelur adalah ayam yang sangat efisien untuk menghasilkan telur dan 

mulai bertelur umur ± 5 bulan dengan jumlah telur sekitar 250 – 300 butir per ekor 

per tahun (Susilorini dkk., 2008). 

 Ayam ras petelur ialah ayam-ayam betina dewasa yang di pelihara khusus 

untuk memproduksi telur, ayam ini khusus dibudidayakan untuk menghasilkan telur 

secara komersil. Saat ini terdapat dua kelompok ayam petelur yaitu tipe medium dan 
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tipe ringan. Tipe medium umumnya bertelur dengan warna kerabang cokelat 

sedangkan tipe ringan bertelur dengan warna kerabang putih. Menurut Suwandi 

(2015) rata-rata pertumbuhan permintaan telur ayam meningkat mencapai 4,78 % per 

tahun, di sisi permintaan, saat ini produksi telur ayam ras telah mencukupi kebutuhan 

pasar dalam negeri sebesar 65%. Sisanya dipenuhi dari telur ayam kampung, itik, dan 

puyuh.  

 Suhariyanto (2016) menjelaskan Provinsi Jawa Timur merupakan sentra 

produksi telur ayam ras terbesar di Pulau Jawa dan di Indonesia. Dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2015, nilai produksinya berjumlah di atas 200.000 ton. Priyono 

(2016) melaporkan  Konsumsi telur ayam ras per kapita tahun 2015 sebesar  97,398 

butir. Konsumsi telur ayam buras per kapita pada tahun 2015 sebesar 3,754 butir. 

 Tingginya permintaan akan telur menjadikan banyaknya peternak-peternak di 

Indonesia yang bergerak dibidang produksi telur ayam atau ayam petelur, Namun 

para peternak ayam petelur, tidak sedikit mengalami hambatan dan rintangan selain 

dari aspek harga pakan yang mahal,obat-obatan yang cukup mahal juga adanya 

berbagai macam penyakit yang sering menyerang ternak. 

2.2 Parasit Cacing 

 Penyakit yang menyerang ternak terbagi mejadi dua yaitu penyakit infeksius 

dan penyakit non infeksius. Penyakit non infeksius disebabkan oleh faktor 

mikroorganisme patogen yang mennyerang sedangkan faktor non infeksius adalah 

penyakit yang tidak disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Salah satu jenis dari 
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penyakit infeksius adalah parasit. Parasit diketahui dapat mengakibatkan menurunnya 

produksi telur sebesar 15% –30 %, bahkan dapat menghentikannya sama sekali. 

Selain itu parasit dapat menghambat pertumbuhan ayam, terutama ayam –ayam 

muda, menurunkan berat badan, dan bahkan menyebabkan kematian jika serangan 

parasit itu cukup ganas. Salah satu parasit yang menyerang pada unggas adalah 

cacing. 

 Indonesia merupakan salah satu negara dimana cacing atau helmin sering 

ditemukan pada  sektor peternakannya. Infeksi parasit khususnya cacing pada ternak 

di Indonesia menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hal ini diakibatkan karena 

cacing parasit menyerap zat-zat makanan, menghisap darah/cairan tubuh, atau makan 

jaringan tubuh ternak. Cacing parasit juga menyebabkan kerusakan pada sel-sel epitel 

usus sehingga dapat menurunkan kemampuan usus dalam proses pencernaan atau 

penyerapan zat-zat makanan serta produksi enzim-enzim yang berperan dalam  proses 

pencernaan (Zalizar, 2010).  Rabbi et al (2006) mengemukakan, Prevalensi spesies 

cacing gastrointestinal yang berbeda dari cacing tertinggi di ayam umbaran(100%) 

diikuti oleh ayam petelur (48,75%) dan ayam broiler (3,75%). 

 Syibli (2014) menerangkan, Beberapa faktor yang mempengaruhi infeksi 

cacing A. galli diantaranya adalah umur, jenis ayam, dosis infeksi, tipe kandang, 

nutrisi, sistem pemeliharaan dan cuaca. Pada dasarnya pada peternakan ayam petelur 

yang diterapkan di Kabupaten Jombang adalah kandang sistem terbuka, sehingga 

menjadikan serangan parasit cacing akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

kandang ayam petelur system tertutup. Menurut Retnani dkk, (2009), Pengaruh yang 
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nyata juga ditunjukkan oleh peternakan dengan sistem kandang terbuka. Manajemen 

kandang dengan sistem tersebut ternyata menyebabkan kejadian infeksi yang sangat 

tinggi (49%) dibandingkan dengan sistem tertutup yang hanya 1%. 

 Klasifikasi cacing Ascardia galli(A. galli) 

 Filum  : Nemathelminthes 

 Kelas  : Nematoda 

 Ordo  : Ascaridida 

 Famili  : Ascarididae 

 Genus  : Ascaridia 

 Spesies  : Ascaridia galli 

 (Soulsby,1982)  

 Cacing A. galli merupakan cacing terbesar dalam kelas nematoda pada 

unggas. Tampilan cacing dewasa adalah semitransparan, berukuran besar, dan 

berwarna putih kekuning-kuningan. Cacing ini memiliki kutikula ekstraseluler yang 

tebal untuk melindungi membran plasma hypodermal nematoda cacing dewasa. Pada 

bagian anterior terdapat sebuah mulut yang dilengkapi dengan tiga buah bibir, satu 

bibir terdapat pada dorsal dan dua lainnya pada lateroventral. Pada kedua sisi terdapat 

sayap yang sempit dan membentang sepanjang tubuh (Balqis dkk, 2009) 

 lnfeksi dan cacing A. galli sering menyebabkan penurunan tingkat 

pertumbuhan dan penurunan berat badan. Hal ini kemungkinan dihubungkan dengan 

kerusakan mukosa intestinum yang menyebabkan kehilangan darah dan 

menyebabkan infeksi sekunder. Berat ringannya kerusakan mukosa intestinum 
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tergantung pada jumlah cacing di dalam intestinum. Infeksi cacing menyebabkan 

terjadinya perdarahan kronis karena larva yang bermigrasi menimbulkan kerusakan 

gastrointestinal diantaranya gastritis, enteritis, dan ulcerasi tracktus digestivus yang 

akhirnya menyebabkan suatu keadaan yang disebut kehilangan darah kronis 

(Prastowo dan Bambang, 2015). 

 Cacing jantan  A. galli  memiliki ukuran 50 -76 mm, sedangkan untuk betina 

72 – 112 mm, dan mempunyai 3 bibir yang besar, telurnya berbentuk oval dengan 

kerabang yang tidak bersegmen-segmen pada waktu dilepaskan (Zalizar, 2009). 

Infeksi cacing A. galli menyebabkan kualitas telur menjadi rendah akibat penurunan 

berat telur mencapai 5.35%, kerabang telur lebih tipis dengan persentase penurunan 

tebal kerabang sebesar 5.55% dan penurunan kadar kalsium diserum sebesar 

36.26%(Zalizar dan Satrija, 2009). 

 Klasifikasi cacing Raillietina (Raillietina sp) 

 Filum  : Nemathelminthes 

 Kelas  : Eucestoda 

 Ordo  : Anoplocephalidea 

 Famili  : Davainelidae 

 Genus  : Raillietina sp 

 (Soulsby,1982) 

 Raillietina echinobothrida adalah endoparasit, dan cacing pita ini termasuk 

kelas Cestoda. Ini adalah parasit saluran pecernaan burung, keluarga Davaineidae 

(Cestoda: Cyclophyllidea), dan yang paling patogen dan lazim menginfeksi spesies 
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Gallus domesticus. R. echinobothrida membutuhkan dua inang, burung dan semut 

dalam siklus hidupnya. R. echinobothrida termasuk cacing hermaprodit yang 

memiliki dua organ reproduksi yaitu organ reproduksi jantan dan organ reproduksi 

betina dalam tubuhnya. Cacing pita ini menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dari 

anak ayam, juga kekurusan ayam finisher dan penurunan produksi telur dari ayam. R. 

echinobothrida tidak menyebabkan kerusakan patologis, namun luka parah pada 

dinding usus dan diare bisa timbul. Ini seolah-olah mengakibatkan sakit (Waghmare 

et al, 2014). 

 Raillietina echinobothrida adalah antara parasit cestoda patogen yang paling 

umum dari burung di seluruh dunia dan menghasilkan perbedaan menjadikan salah 

satu cacing yang prevalensi paling umum kedua yang tercatat dari unggas domestik di 

utara-timur India.  Pita dewasa cacing ditemukan dalam  lumen usus host yang 

terinfeksi dan menyebabkan enteritis hiperplastic berhubungan terkait dengan 

pembentukan granuloma pada dinding usus burung yang terinfeksi. (Ghobashy and 

Taeleb, 2015). 

 Klasifikasi cacing Gallinarum 

 Filum  : Nemathelminthes 

 Kelas  : Eucestoda 

 Ordo  : Ascaridida 

 Famili  : Heterakidae 

 Genus  : Heterakis 

 Spesies  : Heterakis gallinarum 
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 (Soulsby,1982) 

 Heterakis gallinarum memiliki siklus hidup langsung. Telur-telur akan 

mencapai tahap infeksi disekitar dua minggu, tergantung pada kondisi lingkungan. 

Cacing betina dapat menghasilkan telur yang berbentuk elips, berkulit halus dan pada 

waktu keluar telur berukuran 65-80 μm x 35-48 μm sehingga susah dibedakan dengan 

cacing A. galli. Larva menetas di usus bagian atas pada host yang rentan. Tahap larva 

dan dewasa Heterakis gallinarum bermigrasi menuju sekum ayam, kalkun, bebek, 

angsa, belibis, ayam mutiara, ayam hutan, burung, dan burung puyuh (Prayoga dkk, 

2014). 

 Dibeberapa benua telah dilaporkan prevalensi dari cacing Heterakis 

gallinarum sebesar 90,7 % di Afrika, 89% di Asia, 90% di Amerika dan 72,5% di 

Eropa. Kecacingan yang terjadi pada peternakan ayam merupakan masalah yang 

perlu mendapat perhatian yang serius, dimana pemeliharaan ayam lokal di pedesaan 

yang sebagian besar bersifat tradisional menyebabkan resiko terinfeksi penyakit 

parasit menjadi lebih besar (Sunita dkk, 2014). 

 Klasifikasi cacing Echinostoma Revolutum 

 Filum  : Platyhelminthes 

 Kelas  : Digenea 

 Ordo  : Prosostomata 

 Famili  : Echinostomatidae 

 Genus  : Echinostoma 

 Spesies  : Echinostoma revolutum 
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 (Soulsby,1982) 

 Cacing dari genus Echinostoma mempunyai dua jajaran spina kerah (head 

collar) yang sama serta spina kutikuler pada permukaan ventral. Bentuknya langsing 

berukuran 10 – 22 mm. alat penghisap ventral sangat menonojol dan tidak jauh dari 

alat penghisap oral. Yang terakhir ini dikelilingi oleh kalung yang terdiri atas 37 duri 

termasuk kelompok “5 duri” yang terdapat disebelah kiri dan kanan. Telur cacing 

mempunyai panjang x lebar (P x L) 91,46 -112,78 x g1,42 – 75,92 µm (rataan 102,12 

dan 62,40 µm). dalam kondisi yang baik telur menetas dalam waktu 3 minggu dan 

mirasidium masuk ke dalam beberapa jenis siput menjadi inang antaranya. Cacing 

menjadi dewasa 15 – 19 hari setelah infeksi (Zalizar, 2009) 

 Infeksi Echinostoma menyebabkan kerusakan ringan pada mukosa usus dan 

tidak menimbulkan gejala yang berarti. Infeksi berat dapat menyebabkan timbulnya 

radang kataral pada dinding usus atau ulserasi. Pada anak menimbulkan gejala diare, 

sakit perut, anemia dan edema. Adapun jenis siput yang merupakan hospes perantara 

dari cacing Echinostomatidae yaitu berupa keong jenis kecil seperti dari genus 

Anisus, Gyraulus, Lymnaea, dan sebagainya. Sedangkan hospes perantara II, yaitu 

jenis keong yang besar, seperti dari genus Vivipar, Bellamya, Pila atau Corbicula 

(Irmawati dkk, 2013) 

 Klasifikasi cacing Mansoni (O. mansoni) 

 Filum  : Nemathelminthes 

 Kelas  : Nematoda 

 Ordo  : Spirurida 
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 Famili  : Spiruridae 

 Genus  : Oxyspirura 

 Spesie s : Oxyspirura mansoni 

 (Soulsby,1982) 

 Agen penyebab, O. mansoni adalah cacing keputihan atau kekuningan; jantan 

berukuran 10-16 mm dan betina 12-19 mm. Spikula laki-laki terletak di ujung 

posterior yang tidak sama; tubuh menipis pada kedua ujungnya; ekor melingkar 

bagian perut; mulut melingkar dan otot berbentuk gubernaculums terletak bagian 

perut, dan kutikula yang halus. betina dengan Vagina otot dan panjang; ekor panjang 

dan meruncing ke tumpul-titik; jarak vulva dari anus sekitar dua kali panjang ekor. 

Berdasarkan ciri-ciri ini cacing diidentifikasi sebagai O. mansoni. Siklus 

perkembangan nematoda ini melibatkan kecoa hospes perantara (Vellayan et al, 

2012). 

 Oxyspirura mansoni memiliki siklus biologis di mana banyak spesies burung 

liar dan domestik dapat berfungsi sebagai host. Host menengah adalah kecoa 

Pycnoscelus surinamensis. Burung-burung menjadi terinfeksi melalui konsumsi 

kecoa yang terinfeksi parasit. Setelah di saluran pencernaan dari host, larva 

dilepaskan dan bermigrasi dari kerongkongan ke mata melalui saluran nasolachrymal. 

Larva kemudian menjadi dewasa secara seksual, dan telur mereka bergerak melalui 

saluran yang sama dengan faring. Telur kemudian ditelan oleh burung, diangkut 

melalui saluran pencernaan, dan dieliminasi melalui feses. Telur yang tertelan oleh 

kecoa, dan diinkubasi dalam sistem pencernaan mereka (Francisco et al, 2014). 
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 Larva Oxyspirura mansoni berkembang di rongga tubuh kecoa pada konsumsi 

telur berembrio yang melewati kotoran burung yang terkena. Menelan kecoa yang 

terinfeksi menyebabkan infeksi. Pergerakan cacing di mata, menyebabkan iritasi 

ophthalmitis dan sekresi berlimpah air mata yang mengarah ke cedera yang 

ditimbulkan pada diri inang. Membran nictitating menjadi bengkak dan mungkin 

menonjol keluar dari sudut mata (Mathew et al, 2012) 

 Tanda-tanda klinis termasuk ketidaknyamanan, iritasi mata, lakrimasi, 

konjungtivitis, menggaruk mata, Ophtalmia, keratitis, opacity kornea, dan peradangan 

pada membran pengelip, yang mungkin menonjol di luar kelopak mata. Kadang-

kadang, ada cairan yang encer yang mungkin maju ke pemusnahan mata karena 

kepatuhan palpebral. Dalam kasus yang parah, seluruh bola mata dapat dipengaruhi, 

kornea mengental, dan rongga mata mengisi dengan eksudat (Francisco et al, 2014). 

 Klasifikasi cacing Trachea (S. trachea) 

 Filum  : Nemathelminthes 

 Kelas  : Nematoda 

 Ordo  : Strongylida 

 Famili  : Styngamidae 

 Genus  : Syngamus 

 Spesies  : Syngamus trachea 

 (Soulsby,1982) 

 Cacing trakea, Syngamus trakea, relatif umum di unggas liar dan domestik 

seperti kalkun, ayam, burung, dan bertengger burung. Infeksi berat menyebabkan 
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kerusakan mekanik langsung ke mukosa dan menghasilkan perdarahan dan kematian 

yang tinggi. Parasit ini bersama-sama dengan spesies lain (Raillietina spp, C. 

clumbae, tetramer spp, A. clumbae, H. clumbae, Menopen gallinae, Ceratophyllus 

Columbae) yang ditemukan di merpati di Ilam (Khezerpour and Naem, 2013). 

 Beberapa cacing Syngamus trakea biasanya ditoleransi dengan baik, terutama 

oleh unggas dewasa, yang biasanya mengembangkan resistensi alami jika terkena 

sebelumnya untuk cacing. Tapi pada infeksi berat cacing menyebabkan peradangan 

pada dinding trakea dan produksi lendir meningkat, kadang-kadang bercampur darah 

yang bocor dari luka kecil yang disebabkan oleh cacing. tanda-tanda klinis batuk, 

bersin dan gangguan pernafasan. Awalnya burung mencoba untuk mengusir cacing 

dengan penuh semangat sambil menggelengkan kepala. Kemudian mereka berulang 

kali menganga dan bernapas dengan suara mendesis. Mereka menolak untuk minum, 

kehilangan nafsu makan dan berat badan dan menjadi apatis. Anemia juga bisa 

terjadi. Kematian dapat terjadi, terutama pada burung muda(Mohsen and Yagoob, 

2015) 

 Klasifikasi cacing Capillaria (Capillaria spp) 

 Filum  : Nemathelminthes 

 Kelas  : Nematoda 

 Ordo  : Enoplida 

 Famili  : Capillariidae 

 Genus  : Capillaria 

 (Soulsby,1982) 
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 Cacing rambut (thread worm) memiliki ukuran sangat kecil/ halus seperti 

rambut sehingga disebut sebagai cacing rambut (thread worm), dengan jantan 

memiliki panjang 8,4 mm- 1,2 cm, dengan lebar 49-53 µ, sedang yang betina 

panjangnya 1,0-18 cm dan lebarnya kira-kira 80 µ. Cacing dari kelompok ini seperti 

cacing Trichuris sp melekat erat pada mukosa habitatnya dan pada infeksi yang berat 

(jumlah cacing banyak) dapat menyebabkan peradangan difteri yang menyebabkan 

nafsu makan menurun, kekurusan dan pada infeksi usus terjadi diare (Zalizar, 2010) 

 Telur Capillaria hepatica berbentuk seperti buah lemon dengan ukuran 51 x 

30µ sampai 68 x 35µ dan mempunyai "sumbat" di kedua ujungnya (menyerupai telur 

Trichuris trichiura). Dinding telur berlekuk-lekuk menyerupai bola gotf. Apabila telur 

cacing ini termakan dia akan menetas di usus inang, kemudian larva menembus 

dinding usus dan terbawa ke hati oleh aliran darah. Cacing menjadi dewasa, kawin, 

bertelur dan menetap di hati. Apabila hati tersebut termakan oleh hewan lain maka 

telur yang terdapat dalam jaringan hati dilepaskan dan dikeluarkan bersama- sama 

tinja. Di luar tubuh (ditanah) telur akan matang dan menjadi infektif. Manusia atau 

hewan dapat terinfeksi melalui makanan yang terkontaminasi tanah yang 

mengandung telur infektif (Astuti dan Dyah, 2008). 

 Capillaria sp. adalah nama jenis cacing dari genus nematoda. Cacing ini 

merupakan parasit pada sistem pencernaan seperti pada usus dan lambung ikan tetapi 

bisa juga menyerang pada hati ikan. Pada infestasi berat biasanya ditandai dengan 

gejala seperti badan kurus, perut membesar, kehilangan nafsu makan, mengeluarkan 
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kotoran berwarna putih dan tipis, atau kotoran dengan warna berselang-seling antara 

gelap (hitam) dan terang (putih) (Munar dkk, 2016) 

 Infeksi oleh Capillaria hepatica ditemukan dibanyak hewan, meskipun juga 

menyerang monyet dan populasi manusia. Kehadiran parasit ini dalam organ hati 

monyet (Callithrix jacchus) menyebabkan penghancuran parenkim jaringan. analisis 

mikroskop menampilkan lesi dijaringan fibrosa, monocites, dan dalam sel kasus 

gigant yang sama. Parasit Capillaria brochieri adalah spesies pertama dari genus 

Capillaria ditemukan di usus simpanse. Karena analogi yang erat antara simpanse 

dan cacingan manusia, adalah mungkin bahwa Capillaria brochieri hadir dalam 

patologi manusia. Kehadiran parasit memberikan gambaran klinis seperti hepatitis 

akut atau subakut, eosinofilia dan hepatomegalia (Jordanoska, 2006). 

 Cacing dewasa mempunyai pathogenesis yang sedang, tergantung dari jumlah 

cacing yang melekat dalam epitelium. Cacing dapat menyebabkan peradangan dan 

hipertrofi disertai penebalan epiteliuym pada infeksi yang kronis(Zalizar, 2010). 

2.3 Faktor-Faktor Penyebab Penyakit Cacing 

 Beberapa faktor yang mempengaruhi infeksi cacing A. galli diantaranya 

adalah umur, jenis ayam, dosis infeksi, tipe kandang, nutrisi, sistem pemeliharaan dan 

cuaca. Infeksi yang berat dari cacing A.galli umumnya terjadi pada kandang litter 

yang tebal dan sangat lembab. Iklim tropis dan kelembaban yang tinggi memberikan 

kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan telor cacing dan ketahanan hidup 

larva dan telor infektif di alam. Ada korelasi positif antara populasi cacing A.galli 
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pada ayam dengan suhu, curah hujan dan kelembaban. Lalat dapat bertindak sebagai 

faktor mekanik dari telur A. galli. Infeksi terjadi bila unggas menelan makanan atau 

minuman yang tercemar telur cacing (Syibli, 2014). 

 Unggas ini kemungkinan tertular cacing ascariasis lebih besar apabila unggas 

ini tidak dikandangkan. Selain itu iklim tropis dan kelembaban yang tinggi memberi 

kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan telur cacing dan ketahan hidup 

larva dan telur infektif di alam. Faktor yang menyebabkan unggas mudah tercemar 

infeksi cacing A. galli adalah unggas yang dibiarkan bebas berkeliaran. Resiko 

terbesar terhadap infeksi cacing terdapat pada peternakan ayam dengan sistem dilepas 

di pekarangan, tetapi resiko yang besar juga terdapat pada sistem kandang litter yang 

dalam (Beriajaya dkk, 2011). 

 Syngamus trakea bisa sangat berbahaya, terutama untuk burung muda. 

Mereka biasanya tidak masalah dalam system kandang modern dibawah kondisi 

kurungan. Tapi mereka bisa menjadi masalah serius pada unggas yang tidak 

dikandangkan, terutama jika burung memiliki akses ke lingkungan lembab dengan 

host antara yang berlimpah (cacing tanah, siput, dll). Cacing ini sering menjadi 

masalah di peternakan burung. Di daerah dengan infeksi musim dingin terjadi 

terutama pada akhir musim semi dan musim panas, bersama dengan puncak pada 

populasi host antara (Mohsen and Yagoob, 2015) 

 Lingkungan yang mendukung kejadian penyakit cacing mata pada unggas ini 

adalah lingkungan dengan sanitasi yang kurang baik (kotor, lembab dan kurang sinar 

matahari). Pada lingkungan seperti ini disukai oleh kelabang dan kecoa. Didalam 
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kedua jenis binatang ini jika memakan feses unggas yang terpapar telor parasit ini, 

telur menetas dan berkembang mejadi larva stadium infektif(Syibli, 2014). 

2.4 Deteksi Telur Cacing 

 Pengawetan pada pemeriksaan feses bagi feses yang telah diambil beberapa 

waktu lalu salah satunya adalah menggunakan bahan pengawet formalin 4%-10% 

untuk mengawetkan telur. Pengawetan feses tersebut dilakukan karena telur akan 

menetas dalam waktu beberapa jam. Oleh karena itu diperlukan dilakukan proses 

pengawetan feses (Sandjaja 2006 dalam Suryastini dkk 2012) 

 Cara penghitungan telur cacing yang paling popular adalah metode McMaster 

yang diperkenalkan oleh Gordon dan whitlock pada tahun 1939, yaitu menggunakan 

kamar hitung McMaster. Alat tersebut sekarang telah mengalami banyak modifikasi. 

Alat penghitungan telur buatan McMaster laboratory terdiri atas dua lempeng kaca. 

Di antara dua lempeng kaca tersebut ditempatkan beberapa pengganjal yang 

direkatkan dengan baik, sehingga terjadi kamar-kamar, biasanya dibuat empat kamar. 

Pada lempeng kaca sebelah atas (penutup), pada tiap kamar, dibuat daerah bergaris 

yang luasnya sedemikian rupa sehingga isi ruangan dibawah daerah bergaris itu 0,5 

ml (Zalizar, 2009). 

 Sampel feses ditimbang sebanyak 2 gram dengan menggunakan timbangan 

analitik digital, selanjutnya ditambahkan Akuades sebanyak 28 ml dan diaduk sampai 

homogen. Selanjutnya tuang 1 ml akuades pada tabung kosong dan tambahkan 1 ml 

campuran feses. Kemudian mengambil campuran tersebut dengan menggunakan pipet 

Pasteur dan memasukkan kedalam kamar hitung( Counting Chamber ) Diamkan 
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larutan yang berada dalam counting chamber (kamar hitung) selama 20 menit supaya 

telur dan kista mengapung ke permukaan. Periksa counting chamber (kamar hitung) 

dengan menggunakan mikroskop pembesaran 100 x dan fokuskan pada tiap-tiap 

kolom dimana dalam 1 chamber (kamar) berisi 6 kolom. Dalam 1 chamber (kamar) 

berisi 0,15 ml. Pencampuran berlaku pada tiap telur atau ookista berbeda dalam 1 

gram tinja. Jumlah telur / ookista yang terhitung pada kedua chamber (kamar) 

dikalikan 100 (Soulsby, 1982) 

Flotasi digunakan untuk jenis telur cacing parasite yang dapat mengapung 

dengan mengunakan larutan gula garam jenuh. Sampel feses sapi ditimbang sebanyak 

3 gram dan dimasukkan dalam tabung. Kemudian tabung tersebut diisi 5 ml larutan 

gula garam jenuh, dihomogenkan dan diisi kembali dengan larutan gula garam jenuh 

hingga cembung, didiamkan selama 45 menit. Selanjutnya pada mulut tabung ditutup 

dengan kaca penutup, kaca penutup diangkat lalu diletakkan di atas objek gelas dan 

diamati di bawah mikroskop (Shaikenov et al 2004 dalam Tantri dkk 2013) 

Metode natif dengan menggunakan tusuk gigi atau lidi sedikit feses di atas 

kaca sediaan. Kemudian diberi 2-3 tetes air dan diaduk dengan ujung lidi. Tutup 

dengang cover glass kemudian periksa dibawah mikroskop dengan pembesaraan 10 

kali. Untuk membuat kontras antara telur dengan sekitarnya dapat diberi sedikit eosin. 

Pemeriksaan dilakukan paling sedikit 3 kali. Cara ini paling cepat dilakukan tetapi 

jika derajat infeksinya ringan telur cacing kemungkinan tidak dapat menemukan telur 

cacing. Hasil negative pada pemeriksaan ini tidak berarti ternak bebas infeksi cacing 

(zalizar, 2009) 




