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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lidah Buaya (Aloe vera L.) 

2.1.1 Taksonomi dan Gambaran Umum 

Kingdom  :  Plantae  

Subkingdom  :  Tracheobionta  

Super Divisi  :  Spermatophyta  

Divisi   :  Magnoliophyta  

Kelas   :  Liliopsida  

Ordo   :  Asparagales 

Famili   :  Asphodelaceae 

Genus   :  Aloe 

Spesies  :  Aloe vera L. 

 
Gambar 2.1 Lidah Buaya 
(Rajeswari et al, 2012) 
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Lidah buaya (Aloe vera L.) adalah tumbuhan asli yang berasal dari Afrika, 

dengan ciri daun berwarna hijau  memiliki daging yang tebal, terdapat duri pada 

dua sisinya, daunnya panjang dan lebar di bagian bawah dan mengecil pada 

bagian puncaknya, daging daun lidah buaya (Aloe vera L.) berlendir. Lidah buaya 

(Aloe vera L.) pada awalnya dijadikan sebagai tanaman hias yang dipajang di 

pekarangan rumah. Lidah buaya (Aloe vera L.) tumbuh di daerah panas terbuka 

dengan kondisi tanah yang kaya akan bahan organic. pembudidayaan dan 

perawatan lidah buaya sangat mudah dan ekonomis. Fakta ini dapat menjadi 

pertimbangan untuk menjadikan lidah buaya (Aloe vera L.) bahan dasar berbagai 

makanan (Sudarto, 1997). 

Tanaman lidah buaya merupakan semak tahunan. Semak tahunan tumbuh 

tegak, tinggi 30-50 cm. Batangnya bulat berserat, warna putih, tidak berkayu. 

Daunnya panjang 30-50 cm, lebar 3-5 cm, berdaging tebal, bergetah kuning, hijau. 

Bunga majemuk, bentuk malai di ujung batang, daun pelindung dengan panjang 

8-15 mm, benang sari enam, putik menyembul keluar atau melekat pada pangkal 

kepala sari, tangkai putik bentuk benang, kepala putik kecil, ujung tajuk melebar 

berwarna jingga atau merah. Buahnya kotak, panjang 14- 22 cm, berkatup, warna 

hijau keputih-putihan. Bijinya kecil berwarna hitam. Akarnya serabut berwarna 

kuning (Hutapea, 2000). 

2.1.2 Kandungan Bahan Aktif Tanaman Lidah Buaya (Aloe vera L.) 

Tanaman lidah buaya daun bahkan akarnya mengandung saponin, 

flavonoid, tannin, polifenol, anthraquinones, asam salisilat, choline dan lain-

lain (Rosida, 2002). 

1). Saponin 
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Saponin merupakan senyawa aktif yang menimbulkan busa apabila 

diaduk dalam air dan pada konsentrasi yang rendah sering mengakibatkan 

hemolisis pada sel darah merah (Cheeke, 2004). Saponin merupakan salah 

satu jenis glikosida yang mempunyai rasa pahit dan berpotensi sebagai 

anthelmintic karena bekerja menurunkan tegangan permukaan (surface 

tension) pada membrane sel dan menghambat enzim asetilkolinestrase, 

sehingga cacing akan mengalami paralisis otot dan berujung kematian 

(Okyar et al, 2001). 

2). Flavonoid 

Salah satu kandungan dalam Aloe vera adalah Flavanoid. Flavonoid  

dapat melakukan denaturasi protein dalam jaringan cacing dan dapat 

mengakibatkan degenerasi neuron pada tubuh cacing yang dapat 

mengakibatkan kematian pada cacing (Lasut et al, 2012). Flavonoid adalah 

senyawa yang larut dalam air yang dapat diekstraksi dengan ethanol 70% 

dan tetap dalam lapisan air setelah ekstrak dikocok dengan petroleum eter 

(Aji, 2014). Flavonoid dapat berubah warnanya apabila ditambahkan 

ammonia atau basa karena flavonoid berupa senyawa fenol (Harbone, 

1987). 

3). Tanin 

Tanin merupakan senyawa kompleks campuran polifenol, amorf, yang 

larut dalam organic yang polar biasanya terdapat pada bagian tertentu dari 

tumbuhan seperti daun, buah, akar dan batang (Gebrehiwot et al, 2002). 

Tannin juga merupakan antioksidan yang dapat melawan pertumbuhan 

tumor (Harbone, 1987) Tanin dapat membuat membran tubuh cacing 
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menjadi rusak sehingga cacing mengalami paralisis dan mati. Tanin juga 

menghambat kerja enzim dan mengganggu proses metabolisme pencernaan 

pada cacing sehingga akan menyebabkan kekurangan nutrisi sehingga 

menyebabkan kematian (Hamzah et al., 2016). 

4). Polifenol 

Polifenol merupakan senyawa antioksidan turunan dari fenol. 

Senyawa ini banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, 

kosmetik, dan farmasi karena mengandung antioksidan yang mencegah 

kerusakan  yang disebabkan oleh reaksi oksidasi. Polifenol juga dapat larut 

dalam air serta lemak yang membuatnya dapat bereaksi dengan vitamin 

yang larut dalam air dan lemak seperti vitamin C dan E (Hermani dan 

Rahardjo, 2006) 
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2.2.1 Ascaridia galli 

Taksonomi 

Phylum  : Nemathelminthes 

Class   : Nematoda 

Famili   : Ascaridoidea 

Genus   : Ascaridia 

Spesies  : Ascaridia galli 

 

 

Gambar 2.2. Ascaridia galli (Hoglund, 2012) 

 

2.2.2 Morfologi 

Cacing Ascaridia galli berbentuk silindris memiliki tiga buah bibir, 

satu bibir dorsal dan dua bibir lateroventral. Selain itu terdapat alae 

(selaput tipis semacam sayap) yang terdapat pada daerah lateral dari kedua 

sisi sepanjang tubuh dan esofagusnya tidak mempunyai gelembung 

posterior. Pada cacing jantan panjang tubuh sekitar 50-76 mm, untuk 

betina memiliki panjang 72-116 mm. Pada ekor terdapat ale kecil yang 

dilengkapi dengan 10 pasang papil yang pendek dan tebal, mempunyai 



11 
 

 

batil hisap precloacal dengan sisi kutikuler yang tebal. Ujung posterior 

cacing Ascaridia galli jantan melengkung ke ventral, panjang spikula pada 

cacing jantan sekitar 1-24 mm. Cacing betina memiliki vulva yang terletak 

di bagian tengah tubuh dengan ekor berbentuk kerucut (Soulsby dalam 

Fitriana, 2008). 

2.2.3 Habitat 

  Cacing dewasa hidup di lumen small intestine ayam, tapi kadang-

kadang juga ditemukan di empedu, dan jarang sekali ditemukan dioviduk 

atau rongga tubuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Scanning microscopy electron 

Ascaridia galli dewasa bagian anterior 

(Hassanain et al, 2009) 

 

Gambar 2.4 Struktur kepala Ascaridia galli 

(Etaby, 2011) 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Ascaridia galli (Etaby, 2011) 
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Gambar 2.6 Telur Infertile 

(Etaby, 2011) 

 

 

Gambar 2.7 Telur Fertile (Etaby, 2011) 

 

 

Gambar 2.8 Telur Decorticate 

(Etaby, 2011) 

 

 

 

Gambar 2.9 Telur Fertile (Etaby, 

2011) 
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Ascaridia galli mempunyai empat macam telur, yaitu unfertile 

(tidak dibuahi, berbentuk oval, berdinding tebal dengan dua lapisan 

hyaline dan albumin, dinding telur berwarna coklat), telur fertile (telur 

yang telah dibuahi, berbentuk bulat, berdinding tebal dengan tiga lapisan, 

vitelin, hyaline dan albumin, dinding telur berwarna cokelat), telur 

decorticated (telur tanpa lapisanalbumin, dinding telur transparan) dan 

telur infektif (telur fertile yang berisi larva, dinding telur berwarna cokelat) 

(Behdad, 2012) 

2.2.4 Siklus hidup Ascaridia galli 

Siklus hidup Ascaridia galli terjadi dalam system gastrointestinal 

ayam lebih tepatnya di usus halus ayam secara seksual. Telur hasil 

reproduksi seksual tersebut keluar bersama feses ayam yang kemudian 

akan menjalani siklus hidupnya sampai mencapai stadium infektif (L2) 

dalam kurun waktu 10-12 hari tergantung temperature dan kelembaban 

lingkungan (Levine, 1990). 

 

Gambar 2.10  Siklus hidup Ascaridia galli (Darmawi, 2007) 
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Siklus hidup cacing Ascaridia galli akan berlanjut dari stadium telur 

infektif, setelah masuk ke dalam tubuh ayam melalui media seperti 

makanan dan minuman  yang sudah tercemar. Ketika telur menetas pada 

ujung depan telur akan muncul gulungan larva yang kemudian menjadi L3 

ketika mencapai lumen usus halus ayam. Kemudian akan melanjutkan 

dengan menginvasi mukosa usus dua belas jari dan menjadi L4.Fase ini 

disebut fase histotropik. Durasi fase histotropik berlangsung 5-54 hari 

pasca infeksi. Cacing  kemudian akan menjadi dewasa dalam usus dua 

belas jari setelah melewati empat kali proses Moulting menjadi L5. Periode 

prepatent cacing Ascaridia galli  berlangsung dalam waktu 5-8 minggu 

dan 11-15 minggu (Darmawi, 2007)   

2.2.5 Gejala Klinis 

Gejala klinis pada ayam yang terinfeksi cacing Ascaridia galli 

tergantung pada tingkat infeksi. Pada infeksi berat akan terjadi mencret 

berlendir, selaput lender pucat, kekurusan, kelemahan umum 

(Darmawi,2007). Selain itu nafsu makan berkurang, anemia, bulu kusam, 

terjadi penurunan produksi telur dan gejala system saraf, pertumbuhan 

lambat disebabkan penyerapan sari-sari makanan, karena adanya 

kerusakan pada system pencernaan (Sumarni, 2008). 



15 
 

 

 

Gambar 2.11 Sumbatan Ascaridia galli pada usus ayam 

(Darmawi, 2007) 

Pada manusia, Ascaridia galli  dapat menimbulkan gejala klinis 

visceral larva migran biasanya terjadi pada anak-anak prasekolah. Infeksi 

yang sering terjadi adalah demam, hepatomegaly yang bisa bertahan 

hingga berbulan-bulan (Baron, 1996). 

Gejala klinis yang terjadi pada manusia oleh infeksi cacing 

Ascaridia galli tergantung tingkat infeksi dan letak migrasi larva yang 

mempengaruhi durasi penyakit. Pada infeksi serius akan menunjukkan 

gejala seperti sakit perut, batuk, demam, iritasi kulit, alergi, sesak nafas 

dan nafas berbunyi, pada keadaan ini juga dapat terjadi Ocular Larva 

Migrant, eoshenophilia, pneumonia chronic, myocarditis  dan disertai 

peningkatan jumlah sel darah putih dari kondisi normal (Handoyo, 2008). 

Jika terjadi Ocular Larva Migrant, akan memicu terjadinya pembentukan 

granuloma yang sulit dibedakan dengan retinoblastoma yang sering terjadi 

pada anak-anak (Jannson et al, 2011).  


