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Abstrak 

             Salah satu penyakit yang sering terjadi pada sapi dan sangat merugikan 

adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit cacing. Kerugian utama akibat 

penyakit parasit adalah penurunan berat badan, terlambatnya pertumbuhan, 

menurunnya daya tahan tubuh sapi terhadap penyakit lain dan gangguan 

metabolism. Anti parasit yang banyak digunakan pada saat ini yaitu albendazole. 

Data efektifitas albendazole terhadap infestasi parasit cacing pada pedet belum 

banyak ditemukan. Tujuan kajiwidya adalah untuk mengetahui efektifitas 

albendazole terhadap infestasi parasit cacing pada pedet sapi perah.  

             Pedet yang telah diambil sampel fesesnya diberi albendazole dengan dosis 

sesuai berat badan dengan cara di cekok. Satu, Dua, Tiga dan Empat minggu setelah 

pemberian albendazole feses diambil secara palpasi rektal. Jumlah sampel sebanyak 

15 sampel feses. Feses yang telah diperoleh diperiksa di Laboratorium Keswan 

BBPP Batu. Pemeriksan dilakukan dengan menggunakan metoda natif. Data 

infestasi parasit cacing yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. 

              Hasil kajiwidya menunjukkan bahwa infestasi cacing pada pedet sapi perah 

sebesar 60%. Cacing yang menginfestasi pedet sapi perah yaitu Toxocara vitulorum, 

Schistosoma bovis, Chabertia ovina, Monieza benedini, Bunostomum phlebotomum, 

Capillaria sp, Oesophagustomum radiatum. Albendazole mempunyai efektifitas 

sebesar 100% dalam menurunkan jumlah telur cacing pada minggu pertama setelah 

pemberian albendazole.  

 

 

Kata Kunci : Infestasi, Cacing, Albendazole, pedet sapi perah. 
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PENDAHULUAN 

 

 

  Salah satu penyakit yang sering terjadi pada sapi dan sangat merugikan 

adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit cacing. Kerugian utama akibat 

penyakit parasit adalah penurunan berat badan, terlambatnya pertumbuhan, 

menurunnya daya tahan tubuh sapi terhadap penyakit lain dan gangguan metabolism 

(sudardjat, 1991).  Keputusan Menteri Pertanian no 4026/Kpts./OT.140/4/2013 

menyatakan bahwa helminthiasis merupakan salah satu penyakit hewan menular 

strategis. Infestasi parasit cacing sangat merugikan usaha peternakan sapi perah. 

Gejala yang ditemukan yaitu diare dan penurunan berat badan. Anti parasit yang 

banyak digunakan pada saat ini yaitu albendazole.  

 Sampai saat ini masih belum banyak pengkajian tentang efektifitas 

pemberian albendazole terhadap infestasi parasit cacing terutama pada pedet sapi 

perah. Program pemberian albendazole pada pedet yang ada di lapangan saat ini 

sangat bervariasi dan belum ada referensi hasil kajiannya. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pengkajian terhadap efektifitas albendazole terhadap infestasi parasit 

cacing pada pedet sapi perah. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas 

albendazole terhadap infestasi parasit cacing pada pedet sapi perah. Manfaat dari 

kajian adalah dengan diketahuinya deskripsi infestasi cacing pada pedet maka dapat 

dibuat program pemberian obat cacing yang sesuai kondisi di lapangan.  

 Berdasarkan habitat parasit dalam tubuh hospes pemeriksaan endoparasit 

dapat dilakukan melalui feses. Feses dapat digunakan untuk mengetahui parasit yang 

hidup di saluran pencernaan. Parasit gastrointestinal menyebabkan penurunan 

produksi ternak secara luas dan sering diabaikan sehingga menyebabkan kerugian 

pada ternak muda. Parasit ini terdiri dari protozoa, nematode, cestoda dan trematoda.  

 Siklus hidup nematoda bersifat langsung, dengan cara seksual di dalam 

hospes vertebrata. Cacing betina dewasa dalam hospes menghasilkan telur, yang 

dikeluarkan ke lingkungan bersama feses. Siklus hidup nematode umumnya melalui 

empat stadium larva dengan L3 yang menjadi stadium larva infektif bagi hospes. 
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Larva spesies nematode bersifat pasif pada waktu diambil oleh hospes selama 

merumput.  

Penyakit parasit yang menyerang sapi dan bersifat zoonosis salah satunya 

adalah yang disebabkan oleh infeksi cacing. Cacing ini menyerang sapi disegala 

umur, dapat menular melalui kontak makanan maupun melalui plasenta induk yang 

menulari fetus sapi dalam kandungan (Levine, 1994). Cacing T. vitulorum banyak 

dijumpai pada pedet. Cacingan dapat menekan produktivitas ternak, sehingga 

menjadi beban ekonomi bagi peternak secara berkepanjangan jika tidak dilakukan 

pengendalian. Pedet yang menderita cacingan, akan kehilangan bobot badan sebesar 

16 kg pada umur 12 minggu dibanding pedet yang bebas cacingan (Soulsby, 1982). 

Trisunuwati et al., (1991) menyatakan bahwa prevalensi cacingan pada sapi sebesar 

76%. Susanto, 2008 menyatakan prevalensi cacing T. vitulorum pada pedet di 

Kabupaten Pasuruan cukup tinggi yaitu 21,33%. 

 

MATERI DAN METODE 

 

 

 Pedet sapi perah diambil sampel secara palpasi rektal. Pedet yang telah 

diambil sampel fesesnya diberi albendazole dengan dosis sesuai berat badan dengan 

cara di cekok. Satu, Dua, Tiga dan Empat minggu setelah pemberian albendazole 

feses diambil secara palpasi rektal. Feses yang telah diperoleh diperiksa di 

Laboratorium Keswan Divisi Keswankesmavet BBPP Batu. Kajiwidya terbatas pada 

infestasi parasit cacing yang terjadi pada pedet sapi perah. Jumlah sampel sebanyak 

15 sampel feses dari pedet perah.  

 Sampel feses diambil secara palpasi rektal. Sampel feses ditampung dalam 

plastik. Pengumpulan data infestasi cacing dilakukan dengan menggunakan metoda 

natif.  Data infestasi parasit cacing yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara 

deskriptif. Gambaran efektifitas infestasi cacing disajikan dalam bentuk tabel. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil kajiwidya infestasi cacing pada pedet sapi perah sebelum pemberian 

albendazole seperti pada tabel 1. Infestasi cacing pada pedet sapi perah sebesar 60%. 

Tabel 1. Infestasi Cacing Sebelum Pemberian Albendazole. 

 

Jumlah Sampel Infestasi Cacing Prosentase 

9 + 60% 

6 - 40% 

15  100% 

 

 Jenis cacing yang menginfestasi pedet sapi perah seperti pada tabel 2. Cacing 

yang menginfestasi pedet sapi perah antara lain toxocara vitulorum, Schistosoma 

bovis, Chabertia ovina, Monieza benedini, Bunostomum phlebotomum, Capillaria 

sp, Oesophagustomum radiatum. 

Tabel 2. Jenis cacing yang menginfestasi pedet sapi perah 

 

Jenis Infestasi Cacing Jumlah sampel 

Toxocara vitulorum 4 

Schistosoma bovis 2 

Chabertia ovina 2 

Monieza benedini 1 

Bunostomum phlebotomum 1 

Capillaria sp 1 

Oestophagostomum radiatum 1 

 

  Jumlah infestasi cacing pada pedet sapi perah seperti pada tabel 3. Infestasi 2 

jenis cacing pada pedet sapi perah sebesar 33%. Infestasi 1 jenis cacing pada pedet 

sapi perah sebesar 67%. 
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Tabel 3. Jumlah infestasi cacing pada pedet sapi perah 

Jumlah Infestasi Cacing Jumlah sampel Prosentase 

2 jenis cacing  3 33% 

1 jenis cacing  6 67% 

Total  9 100% 

 

 Efektifitas albendazole terhadap infestasi cacing toxocara vitulorum seperti 

pada tabel 4. Albendazole mempunyai efektifitas sebesar 100% dalam menurunkan 

jumlah telur cacing pada minggu pertama setelah pemberian albendazole 

Tabel 4. efektifitas albendazole terhadap infestasi cacing toxocara vitolorum pada 

pedet sapi perah. 

 

Jenis cacing  Sampel  Jumlah cacing (e/g) 

  Minggu 

0  

Minggu 

1  

Minggu 

2  

Minggu 

3  

Minggu 

4  

Toxocara 

vitolorum  

1 2500  0  0  0  0  

2  200  0  0  0  0  

3  500  0  0  0  0  

4  400  0  0  0  0  

Rata-rata  900  0  0  0  0  

 

Efektifitas albendazole terhadap infestasi cacing Schistosoma bovis seperti 

pada tabel 5. Albendazole mempunyai efektifitas sebesar 100% dalam menurunkan 

jumlah telur cacing Schistosoma bovis pada minggu pertama setelah pemberian 

albendazole 
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Tabel 5. efektifitas albendazole terhadap infestasi cacing Schistosoma bovis pada 

pedet sapi perah. 

 

Jenis cacing  Sampel  Jumlah cacing (e/g) 

  Minggu 

0  

Minggu 

1  

Minggu 

2  

Minggu 

3  

Minggu 

4  

Schistosoma bovis  

1 200  0  0  0  0  

2  100  0  0  0  0  

Rata-rata  150  0  0  0  0  

 

Efektifitas albendazole terhadap infestasi cacing Chabertia ovina seperti 

pada tabel 6. Albendazole mempunyai efektifitas sebesar 100% dalam menurunkan 

jumlah telur cacing Schistosoma bovis pada minggu pertama setelah pemberian 

albendazole 

Tabel 6. efektifitas albendazole terhadap infestasi cacing Chabertia ovina pada pedet 

sapi perah 

Jenis cacing  Sampel  Jumlah cacing (e/g) 

  Minggu 

0  

Minggu 

1  

Minggu 

2  

Minggu 

3  

Minggu 

4  

Chabertia 

ovina  

1 300  0  0  0  0  

2  300  0  0  0  0  

Rata-rata  300  0  0  0  0  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Albendazole 100% efektif mengurangi infestasi cacing (Toxocara vitulorum, 

Schistosoma bovis, Chabertia ovina , Monieza benedini, Bunostomum phlebotomum, 

Capillaria sp, Oestophagostomum radiatum) pada pedet sapi perah. 

 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektifitas 

albendazole terhadap infestasi cacing pada sapi dara, sapi laktasi maupun sapi jantan 
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