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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelinci adalah binatang herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-

tumbuhan. Kelinci liar telah mengalami domestikasi. Spesies ini termasuk ordo 

Logomorpha yang menjadi jinak dan telah tersebar luas di seluruh dunia sebagai 

binatang piaraan dan hewan ternak (Sarwono, 2006). Hewan berkuping panjang 

ini memiliki manfaat antara lain, sebagai sumber daging konsumsi, bulunya dapat 

digunakan sebagai bahan woll, kulitnya untuk bahan tas dan kotoranya bisa 

dijadikan pupuk organik (Iskandar, 2005). 

Kelinci semakin populer di masyarakat tidak untuk dipelihara saja 

melainkan sebagai olahan makanan bahkan sampai bisnis sampingan yang 

menguntungkan. Beternak kelinci bukanlah hal yang baru lagi, terdapat beberapa 

tempat yang memperjual belikan kelinci yang sangat menarik perhatian. 

Berkembangnya peternakan kelinci maka perlu dipertimbangkan adanya penyakit 

kulit yang disebabkan oleh ektoparasit. Ektoparasit adalah parasit yang hidupnya 

menumpang di luar tubuh inang (Puri, Dahelmi, & Mairawita, 2014). 

Kesehatan Kelinci perlu diperhatikan mengingat ektoparasit pada kelinci 

dapat berdampak sangat buruk bagi pemelihara. Ektoparasit juga dapat 

menimbulkan kerugian berupa penurunan berat badan, kerontokan rambut atau 

bulu, penurunan produksi, iritasi, anemia sampai dengan kematian (Karma, 

Haryono, & Ambarwati, 2015). Berbagai jenis-jenis ektoparasit dikenal sebagai 
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vector penyakit zoonosis yang berakibat fatal bagi manusia, seperti radang otak 

oleh caplak, pes oleh pinjal, scabies oleh tungau (Saim & Suyanto, 2004).  

Ektoparasit yang sering menyerang kelinci ialah tungau. Umumnya tungau 

dapat bersarang di tempat-tempat yang berdebu, di ruangan yang gelap, hangat, 

dan juga lembap. Psoroptes cuniculi, Sarcoptes scabiei, Leporacarus gibbus 

merupakan jenis tungau yang dapat menyerang kelinci. Psoroptes cuniculi dapat 

menyebabkan kudis pada liang telinga sedangkan Sarcoptes scabiei dan 

Leporacarus gibbus dapat menyebabkan dermatitis pada kulit hewan (Iskandar, 

2005; Sarwono, 2006) 

Psoroptes cuniculi memulai serangannya di dasar rambut liang telinga 

dengan  menghisap cairan yang terdapat di liang telinga hewan, membentuk 

lepuh-lepuh berisi cairan yang apabila pecah menimbulkan kegatalan. Gejala 

klinisnya yaitu, kelinci selalu menggoyangkan kepala, menggaruk daun telinga 

mengakibatkan lepuh akan pecah dan disertai infeksi sekunder yang dapat 

menimbulkan keropeng-keropeng. Penyakit yang dapat ditimbulkan yaitu 

meningitis. Tungau tidak hanya menyerang liang telinga hewan tetapi dapat 

menyerang ke seluruh tubuh hewan sehingga menyebabkan kudis kulit (Puri et al., 

2014). 

Tungau ini mulai menyerang bagian kepala (mata, pipi, hidung), jari kaki 

lalu meluas di seluruh permukaan tubuh, penyebabnya ialah Sarcoptes scabiei.   

Gejala yang ditimbulkan yaitu, kelinci menggaruk-garuk sehingga dapat 

mengakibatkan kerontokan bulu. Pada infestasi berat, kulit di sekeliling hidung 

dan telinga dapat berubah bentuk. Jenis tungau Sarcoptes scabiei dapat 
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menginfestasi ke manusia karena bersifat zoonosis, apabila menyerang sudut 

mulut maka kelinci sulit untuk makan sehingga dapat menimbulkan kematian 

(Iskandar, 2005). 

Spesies Leporacarus gibbus merupakan ektoparasit jenis tungau yang 

menginfeksi kelinci dan termasuk dalam ektoparasit sejati. Tungau ini 

menghabiskan seluruh siklus hidupnya di tubuh kelinci. Leporacarus gibbus dapat 

ditemukan terutama di daerah punggung dan tingkat lebih rendah pada bagian 

perut dan menempel pada bulu kelinci (Kirwan, Middleton, & McGarry, 1998). 

Tungau jenis ini tidak bersifat zoonosis (White, Bourdeau, & Meredith, 2003). 

Kutu merupakan parasit penghisap darah mamalia yang memiliki mulut 

seperti jarum dapat masuk kedalam kulit inanngnya dan dapat menyebabkan 

anemia serta kerontokan rambut. Kutu termasuk dalam ektoparasit obligat yang 

ditemukan pada kulit kepala dan rambut, ditularkan melalui kontak fisik. Dapat 

menyebabkan eritema kulit kepala, gatal dan bahkan menyebabkan kemungkinan 

terjadinya infeksi sekunder (Saraswati & Putriana, 2013). 

Caplak adalah ektoparasit pengisap darah pada vertebrata terutama hewan 

jenis mamalia. Caplak memiliki dua family yaitu, Ixodidae (caplak keras) dan 

Argasidae (caplak lunak). Keduanya merupakan vector penting bagi agen 

pathogen yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai agen pathogen pada 

hewan dan manusia. Caplak dapat menularkan berbagai jenis pathogen termasuk 

virus dan bakteri, serta dapat menularkan penyakit babesiosis, anaplasmosis, 

theileriosis (Leliana & Rizalsyah, 2015). 
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Pinjal merupakan ektoparasit yang hidup di luar tubuh inangnya serta 

mempunyai peranan penting dalam penularan penyakit, karena sebagai vektor 

berbagai penyakit pada hewan (zoonosis) maupun manusia (Sukendra, 2015). 

Penyakit yang dapat ditularkan pinjal adalah murinae thypus, pes, listeriosis, dan 

tularemia. Penularan penyakit melalui gigitan pinjal terutama oleh pinjal betina 

karena membutuhkan darah untuk pengembangan telurnya (Rahmawaty, 2012).  

Kurangnya kebersihan kandang dapat mempengaruhi penyebaran 

ektoparasit. Kebersihan dan pemeliharaan kandang yang kurang diperhatikan 

merupakan sumber utama serangan ektoparasit pada hewan (Bahtiar, Susanti, & 

Rahayuningsih, 2014; Karma et al., 2015). Ektoparasit dapat berkembang biak 

dengan baik apabila sanitasi dan kebersihan kandang kelinci tidak terjamin 

(Bahtiar et al., 2014) 

Tempat pengambilan kelinci di Splendid Kota Malang dan di Peternakan 

Kelinci Unggul Kota Batu. Kota Malang memiliki pusat perbelanjaan bunga dan 

hewan yang berlokasi di jalan Brawijaya, pasar ini dinamakan Splendid dan 

menjual berbagai jenis hewan (Prakosa & Kurniawan, 2015). Kelinci merupakan 

komoditas hasil peternakan yang dikembangkan oleh sebagian masyarakat untuk 

memenuhi permintaan daging kelinci yang tinggi di kota Batu. Permintaan daging 

kelinci dipengaruhi oleh perkembangan kuliner sate kelinci yang banyak 

ditemukan di kota Batu (Singgih & Nirwana, 2016). 

Berdasarkan observasi di Splendid Kota Malang terlihat sanitasi kandang 

kelinci cukup bersih dan mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak. Tempat 

pemeliharaan kelinci disatukan dengan hewan-hewan lainnya seperti kucing, 
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burung, tikus dan jenis hewan lainnya serta satu kandang dapat mencapai sepuluh 

ekor kelinci anakan. Tempat Peternakan Kelinci Unggul Kota Batu hanya terdapat 

kelinci yang akan diperdagangkan dan setiap kandangnaya diisi dengan tiga 

sampai empat ekor kelinci anakan. Tempat pemeliharaan di Peternakan Kelinci 

Unggul Kota Batu sanitasi kandang tidak terjamin kebersihannya dan kurang 

mendapatkan cahaya matahari.  

Ektoparasit yang ditemukan akan dijadikan preparat dengan menggunakan 

metode wholemount. Preparat wholemount merupakan preparat dari suatu objek 

yang disajikan secara utuh tanpa didahului adanya proses pemotongan. 

Penggunaan media preparat wholemount dapat meningkatkan aktifitas siswa 

dalam proses belajar mengajar (Devi, 2015). 

 Hasil yang didapatkan dalam proses identifikasi berupa foto dan 

klasifikasi jenis ektoparasit serta keterangan morfologinya. Hasil yang didapatkan 

akan dimanfaatkan untuk sumber belajar biologi bagi siswa kelas X SMA dengan 

KD 4. 9  Menyajikan data tentang perbandingan kompleksitas lapisan penyusun 

tubuh hewan (diploblastik dan triploblastik), simetri tubuh, rongga tubuh dan 

reproduksi-nya. Perlunya pembelajaran tentang ektoparasit agar siswa dapat 

mengetahui jenis ektoparasit dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan 

untuk mengetahui jenis dan prevalensi ektoparasit. Sehubungan dengan 

kepentingan tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Identifikasi dan 

Prevalensi Ektoparasit pada Kelinci Lokal Ras Angora di Splendid Kota 
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Malang dan Peternakan Kelinci Unggul Kota Batu Sebagai Sumber Belajar 

Biologi Kelas X SMA” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apa saja jenis ektoparasit yang ditemukan pada kelinci lokal Ras Angora 

di Splendid Kota Malang dan Peternakan Kelinci Unggul Kota Batu? 

1.2.2 Adakah perbedaan prevalensi ektoparasit yang menyerang kelinci lokal 

Ras Angora di Splendid Kota Malang dan Peternakan Kelinci Unggul 

Kota Batu? 

1.2.3 Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian Identifikasi ektoparasit pada 

kelinci lokal Ras Angora di Splendid Kota Malang dan Peternakan Kelinci 

Unggul Kota Batu sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui jenis ektoparasit yang ditemukan pada kelinci lokal Ras 

Angora di Splendid Kota Malang dan Peternakan Kelinci Unggul Kota 

Batu. 

1.3.2 Untuk mengetahui perbedaan prevalensi ektoparasit yang menyerang 

kelinci lokal Ras Angora di Splendid Kota Malang dan Peternakan Kelinci 

Unggul Kota Batu. 

1.3.3 Menganalisis pemanfaatan hasil penelitian identifikasi ektoparasit pada 

kelinci lokal Ras Angora di Splendid Kota Malang dan Peternakan Kelinci 

Unggul Kota Batu sebagai sumber belajar biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat penelitan ini ialah : 

1.4.1 Manfaat praktis 

1.4.1.1 Mengetahui perbedaan jenis dan morfologi ektoparasit pada kelinci . 

1.4.1.2 Mengetahui perbedaan jumlah prevalensi ektoparasit pada kelinci. 

1.4.1.3 Untuk memberikan tambahan sumber belajar biologi pada materi filum 

Arthropoda yang dapat digunakan di tingkat SMA kelas X pada 

pembelajaran biologi. 

 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

1.4.2.1 Menambah pengetahuan bagi penulis tentang jenis dan morfologi 

ektoparasit 

1.4.2.2 Pada aspek pendidikan, hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh guru 

sebagai sumber belajar biologi siswa kelas X SMA pada materi 

pembelajaran Athropoda 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1.5.1 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kelinci, wilayah 

pengambilan sampel ialah Splendid Kota Malang dan di Peternakan 

Kelinci Unggul Kota Batu 

1.5.2 Kelinci yang digunakan adalah Kelinci yang belum dimandikan 

1.5.3 Menggunakana kelinci jenis Ras Angora 
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1.5.4 Hasil penelitian digunakan sebagai sumber belajar untuk siswa SMA kelas 

X materi Athropoda.  

1.5.5 Buku penunjang yang digunakan untuk identifikasi ektoparasit yaitu 

Parasitology for Veterinarians oleh Jay, R.G. & Vassilios, J.T. (1928) dan 

Acarology VI oleh Griffiths, D.A. & Bowman, C.E. (1984). 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Identifikasi adalah mengungkapkan atau menetapkan identitas (jati diri) 

suatu makhluk hidup dan menentukan nama yang tepat dalam sistem 

klasifikasi (Suraida, 2012). 

1.6.2 Prevalensi adalah presentasi sampel hewan yang terserang penyakit dalam 

populasi tertentu (Manurung & Gaghenggang, 2016). 

1.6.3 Ektoparasit adalah parasit yang hidupnya menumpang di bagian luar dari 

tempatnya bergantung atau pada permukaan luar tubuh inangnya 

(Fidyandani, Subekti, & Kismiyati, 2012). 

1.6.4 Kelinci Ras Angora merupakan kelinci yang memiliki bulu sangat kuat, 

tebal dan halus (Hustamin, 2006). 


