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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ular piton dan ular kobra merupakan satwa endemik Indonesia yang harus 

dijaga kelestariannya. Salah satu usaha pelestariannya adalah dengan 

memperhatikan kesehatan ular tersebut. Masalah infeksi cacing pada ular sering 

terjadi dan menimbulkan kerugian berupa obstruksi usus (penyumbat saluran), 

hilangnya nutrisi, penghancuran jaringan, dan memudahkan infeksi sekunder yang 

disebabkan oleh bakteri (Rahmayani, 2014).  

Baberapa penelitian yang melaporkan masalah infeksi cacing pada ular 

seperti Patra (2018) menemukan infeksi cacing pada saluran pencernaan ular 

Piton di India yang ditemukan mati di sekitar kebun binatang. Choe (2016) 

menemukan cacing parasit pada ular berbisa di Korsel dan Purwaningsih (2011) 

menemukan cacing parasit pada ular di Kalimantan. Faktor yang mempengaruhi 

tingginya prevalensi infeksi cacing nematoda pada ular Python reticulatus 

disebabkan karena ular yang dipelihara kebanyakan berasal dari tangkapan alam 

liar dan habitat yang semakin menyempit (Nugroho, 2015).  

Infeksi cacing pada ular akan semakin meningkat apabila memiliki 

manajemen pemeliharaan yang buruk, kandang ular yang jarang dilakukan 

perawatan merupakan faktor dari penularan cacing nematoda. Penularan infeksi 

cacing nematode dapat melalui feses ular yang mengandung telur parasit yang 

akan berkembang menjadi larva infektif. Larva juga dapat menginfeksi ular yang 

sama melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi larva stadium 3. 
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Perilaku kanibal pada ular juga dapat mentransferkan infeksi cacingan secara 

langsung pada saluran pencernaan ular (Telnoni, 2016). 

Rahmayani (2014) menyatakan bahwa dewasa ini tidak sedikit ular liar 

yang dengan sengaja baik secara legal maupun ilegal diburu dan 

dikembangbiakan untuk dijadikan hewan peliharaan atau olahan makanan. 

Penangkapan ular liar mengakibatkan satwa liar tersebut harus melakukan 

adaptasi baru terhadap lingkungan manusia. Satwa liar yang sebelumnya memiliki 

sifat liar menjadi berkurang sifat liarnya, akibat seringnya kontak langsung yang 

terjadi antara manusia. Pihak konservasi dan para pecinta binatang yang 

memelihara satwa termasuk ular berpengaruh besar terhadap keberlangsungan 

hidup ular. 

CITES di tahun 2018 mengeluarkan data baru terkait ular yang bisa 

diperdagangkan dan data jumlah ular yang dimanfaatkan kulitnya. Python 

retuculatus  dan Naja sputatrix termasuk kedalam tingkat Apendiks II (CITES, 

2018). Apendiks II adalah daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi 

mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya 

pengaturan dan dalam apendiks II berisi sekitar 32.500 spesies (Subasli, 2012). 

Ular yang ditangkap dari alam liar tidak jarang dijadikan sebagai olahan 

makanan, menyebabkan penularan parasit pada manusia apabila ular yang diolah 

tidak diproses dengan cara yang baik. Banyak kasus yang melaporkan adanya 

warga yang mengkonsumsi hewan jenis reptile terutama ular (Yudha, 2016). 

Maka dari itu diharapkan agar masyarakat yang memasukan ular pada menu 

makananya haruslah berhati-hati, agar tidak tertular infeksi cacing parasit pada 
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ular. Mader (2006) menemukan bahwa penyakit parasitik pada ular banyak 

ditemukan parasit yang bersifat zoonotic yaitu, cryptosporidiosis, coccidiosis, dan 

helminthosis. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut penyakit pada 

ular diantaranya helminthosis.  

Media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis, Photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi yang didapat secara verbal ataupun visual (Arsyad, 2011). 

Interaksi suatu bahan ajar dengan siswa yang bertujuan untuk mempermudah 

proses pembelajaran juga bisa disebut dengan media pembelajaran. Tujuan dari 

pembuatan media adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas 

materi pelajaran yang sulit (Wibawanto, 2017). Media memiliki banyak jenisnya, 

contohnya poster yang menggabungkan kombinasi visual dari gambar, garis, 

warna, dan kata. Poster digunakan untuk menarik dan mempertahankan perhatian 

pemirsa cukup lama untuk mengkomunikasikan pesan singkat (Arianti et al., 

2012).  

Penelitan dengan judul “Distribusi Infeksi Cacing Pada Digestif Ular Piton 

(Python reticulatus) dan Ular Kobra (Naja sputatrix) Di Malang (Dimanfaatkan 

Sebagai Sumber Belajaran Biologi SMA)” membahas jenis parasit dan distribusi 

cacing parasit pada bagian saluran pencernaan. Pengembangan rancangan 

sumber belajar, bertujuan untuk menambah sumber belajar Biologi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa sajakah jenis infeksi cacing parasit pada digestif Piton (Python 

reticulatus) dan Kobra (Naja sputatrix)? 

2. Bagaimanakah perbedaan distribusi infeksi cacing saluran pencernaan pada 

Naja sputatrix dan Python reticulatus? 

3. Bagaimanakah pemanfaatan data penelitian yang dilakukan didokumentasi 

sebagai bahan ajar Biologi SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui jenis cacing  parasit pada usus Piton (Python reticulatus)dan 

Kobra (Naja sputatrix). 

2. Mengetahui perbedaan distribusi infeksi cacing saluran pencernaan pada 

Naja sputatrix dan Python reticulatus. 

4. Mengetahui bagaimanakah pemanfaatan data penelitian yang dilakukan 

didokumentasi sebagai bahan ajar Biologi SMA? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang distribusi  

parasit sistem pencernaan ular Piton (Python reticulatus) dengan ular 

Kobra (Naja sputatrix). 

2. Agar masyarakat lebih berhati-hati apabila memasukan ular ke dalam 

menu makanannya. 
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3. Diharapkan penelitian ini dapat membantu penelitian selanjutnya 

terutama tentang parasit pada ular. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak konservasi dan 

pecinta ular untuk lebih jeli lagi terhadap kecacingan pada hewan 

ular. 

 

b. Manfaat Keilmuan 

1. Diharapkan penelitian ini dapat membantu penelitian selanjutnya, karena 

masih jarang penelitian tentang ular di Indonesia terutama ular Python 

reticulatus dan Naja sputatrix 

2. Dapat dijadikan bahan ajar untuk pembelajaran Parasitologi di Biologi 

SMA. 

 

1.5 Definisi Istilah  

a. Python reticulatus adalah ular tidak berbisa yang berukuran besar. Ukuran 

terpanjangnya dapat melibihi 10 meter, lebih panjang dari anakonda 

(Eunectes), yaitu ular terbersar dan terpanjang di Amerika Selatan. Python 

reticulatus dapat tumbuh sampai 30 kaki atau 9,1 meter dan beratnya dapat 

mencapai 136 kg (Rahardjo et al., 2008). 

b. Naja sputatrix atau dikenal dengan nama lokal yaitu Ular Kobra. Beberapa 

jenis kobra dapat mencapai panjang 1,2 sampai 5,6 meter. Bisa atau racun 

kobra merupakan salah satu yang terkuat di dunia (Pitriono 2014). 

c. Parasit adalah interaksi simbiotik dengan satu organsme lain., parasit 

mendapatkan nutris dari inang yang ditempelinya. Sang inang sangat 
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dirugikan pada tahap tersebut. Parasit yang berada di dalam tubuh 

dinamankan endoparasit. Sedangkan yang berada diluar disebut ektoparasit 

(Campble, 2008). 

d. Faktor yang mempengaruhi tingginya prevalensi infeksi cacing nematoda 

pada ular Python reticulatus disebabkan karena ular yang dipelihara 

kebanyakan berasal dari tangkapan di alam liar yang habitatnya semakin 

menyempit, sehingga memungkinkan prevalensi infeksi cacing akan 

semakin tinggi. Selain itu ular yang telah dipelihara tidak diberikan obat 

cacing untuk mengatasi infeksi cacing nematoda pada ular tersebut, 

sehingga infeksi cacing nematoda pada  Piton reticulate akan terus terjadi 

bahkan semakin parah (Telnoni, 2016). 

 


