
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas terletak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Lampung. Secara geografis terletak antara 4°37’ - 5°15’ LS, 106°32’ - 106°52’

BT. Luas taman nasional ini adalah 125.621,3 hektar (Gambar 1) dengan

ketinggian wilayah pada 0 - 60 mdpl (Kementerian Kehutanan, 1999).

Di Taman Nasional Way Kambas ini terdapat Pusat Konservasi Gajah yang

dapat diakses dengan jarak 9 km dari pintu masuk gerbang taman nasional

(Plang Ijo). Pusat Konservasi Gajah didirikan pada tahun 1985 dan telah

menjinakkan sekitar 290 gajah sumatera. Selain itu di Taman Nasional Way

Kambas terdapat Suaka Rhino Sumatera (SRS) untuk konservasi badak sumatera

(Dicerorhinos sumatrensis) serta kawasan Sungai Way Kanan (Bintang, 1999).

2.2. Keadaan Alam

Taman Nasional Way Kambas termasuk salah satu hutan dataran rendah yang

ditumbuhi padang alang-alang atau semak belukar, hutan pantai dan hutan rawa

air tawar. Kawasan ini memiliki luas area 125.621,3 hektar dengan temperatur
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udara 28 – 37 °C dan curah hujan sekitar 2.500 - 3.000 mm/tahun. Seluas 6.000

hektar telah dimanfaatkan penduduk sekitar guna kepentingan berkebun untuk

ditanami sumber pangan seperti singkong (Bintang, 1999; Hasan, 2009).

Gambar 1. Taman Nasional Way Kambas (Kementerian Kehutanan, 1999)

Taman Nasional Way Kambas mempunyai keanekaragaman flora dan fauna

yang tinggi. Jenis tumbuhan yang terdapat di lokasi taman nasional ini

diantaranya ialah tumbuhan api-api (Avicennia marina), pidada (Sonneratia sp.),

nipah (Nypa fruticans), gelam (Melaleuca leucadendron), salam (Syzygium

PKG
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polyanthum), rawang (Glochidion borneensis), cemara laut (Casuarina

equisetifolia), pandan (Pandanus sp.) dan ramin (Gonystylus bancanus). Di

lokasi taman nasional ini terdapat pula tumbuhan ketapang (Terminalia cattapa)

dan tanaman minyak (Dipterocarpus gracilis) yang dapat dimanfaatkan getahnya

untuk dijadikan bahan minyak. Tumbuhan khas yang tumbuh di kawasan ini

ialah puspa (Schima wallichii) dan meranti (Shorea sp.) (Bintang, 1999).

Sedangkan jenis fauna yang hidup di Taman Nasional Way Kambas berdasarkan

Ketetapan Menteri Kehutanan (1999) antara lain ialah badak sumatera

(Dicerorhinos sumatrensis), gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus),

harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), tapir (Tapirus indicus), anjing

hutan (Cuon alpinus sumatrensis), jenis primata seperti siamang (Hylobates

syndactylus). Di lokasi taman nasional ini terdapat pula 406 jenis burung di

antaranya ialah bebek hutan (Cairina scutulata), bangau sandang lawe (Ciconia

episcopus stormi), bangau tong-tong (Leptoptilos javanicus), sempi dan biru

(Lophura ignita), kuau (Argusianus argus argus), pecuk ular (Anhinga

melanogaster); berbagai jenis reptilia, amfibia, ikan, dan insekta.

2.3. Biologi Gajah Sumatera

2.3.1. Klasifikai Gajah Sumatera

Klasifikasi gajah sumatera menurut Benson dan Nagel (2004) adalah

sebagai berikut :
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Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Class : Mammalia

Order : Proboscidea

Family : Elephantidae

Genus : Elephas

Species : Elephas maximus

Subspecies: Elephas maximus sumatranus

2.3.2. Morfologi

Gajah sumatera mempunyai ciri morfologi yang lebih spesifik

dibandingkan dengan gajah afrika, yaitu ukuran tubuh gajah sumatera

lebih kecil dari gajah afrika dan mempunyai tekstur kulit yang lebih kasar

(Anggraini, 2005). Warna tubuh gajah sumatera lebih terang dibandingkan

dengan gajah india dan gajah afrika. Satwa ini memiliki tinggi berkisar 2 -

3 meter dengan berat 2 – 4 ton dan memiliki 20 pasang tulang rusuk

(Gopala, et al., 2011).

Ukuran tubuh betina biasanya lebih kecil dari jantan. Pada gajah jantan

memiliki gading yang pendek dibandingkan dengan gajah afrika (Gambar

2), sedangkan pada betina gading tidak terlihat karena tertutupi oleh bibir

yang besar (Maryati, dkk., 2008).
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Gambar 2. Gajah sumatera di Taman Nasional Way Kambas

2.3.3. Fisiologi dan Perilaku

Gajah termasuk salah satu hewan herbivora yang memiliki usus lebih

panjang dari satwa karnivora. Di dalam usus satwa ini terjadi proses

fermentasi dan penyerapan (Hickman, et al., 2005). Pada gajah jantan

perilaku akan berbeda pada masa reproduksi yang disebut dengan periode

musth, dimana pada periode ini terjadi peningkatan hormon yang ditandai

dengan perubahan tingkah laku pada gajah yang lebih agresif,

mengenduskan nafasnya, nafsu makan berkurang, urin yang terus menetes

dan keluar penis pada gajah jantan. Sedangkan pada gajah betina tidak

mengalami periode musth (Anggraini, 2005).
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Pada betina, masa sestasi (kehamilan) berkisar antara 18-23 bulan dengan

usia maksimal 60 tahun dan jarak antara kehamilan pertama dengan

kehamilan kedua yaitu 4 tahun (Suratri dan Sriyanto, 2007).

Gajah mengkonsumsi makanan kurang lebih 200-300 kg dan minum air

sebanyak 20-30 liter yang diperoleh selama 19 jam dalam sehari.

Makanan yang paling disukai oleh gajah sumatera antara lain ialah jagung,

padi, pisang dan kelapa (Anggraini, 2005).

Gajah sumatera merupakan salah satu hewan yang beraktifitas pada

malam hari (nokturnal). Satwa ini hidup berkelompok dan dapat

menjelajahi hutan sejauh 15 km dalam semalam (Maryati, dkk., 2008).

Masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas menyebut gajah

dengan nama Liman.

2.3.4. Penyebaran Gajah Sumatera

Gajah sumatera merupakan salah satu satwa khas Asia yang

keberadaannya hanya terdapat di Pulau Sumatera, Indonesia (Suratri dan

Sriyanto, 2007). Sebaran gajah yang pernah ditemukan di Pulau Sumatera

dapat dilihat pada Gambar 3. Hingga saat ini sekitar 85% populasi gajah

sumatera berada di kawasan konservasi.

Berdasarkan sebaran gajah di Pulau Sumatera, populasi terbesar gajah

sumatera terdapat di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Riau yang
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memiliki 498 individu. Di Taman Nasional Way Kambas, Lampung

terdapat 180 individu. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, gajah

sumatera telah mengalami kepunahan (Gopala, et al., 2011). Untuk

informasi keberadaan gajah sumatera di daerah lain masih belum dapat

ditemukan.

Gambar 3. Penyebaran gajah sumatera di Pulau Sumatera (dalam
lingkaran) (Kementerian Kehutanan, 1999).

2.3.5. Ancaman

Ancaman utama yang dialami oleh gajah sumatra antara lain adalah

hilangnya habitat karena penebangan hutan (Maryati, dkk., 2008),

timbulnya konflik antara manusia dengan gajah yang masuk ke

pemukiman penduduk dan penyakit termasuk cacing yang dapat
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menyebabkan malnutrisi dan berujung kematian pada gajah, seperti yang

dialami gajah bernama Tria di Pusat Konservasi Gajah, Minas, Riau pada

tahun 2012 (Musabine, 2013) (Gambar 4).

Gambar 4. Gajah Tria mati akibat malnutrisi (Musabine, 2013)

Hilangnya habitat gajah dapat dikarenakan adanya penebangan hutan,

pembangunan gedung, dan pembakaran liar seperti yang terjadi di

beberapa lokasi di sumatera.

Konflik antara gajah dan manusia akan terus terjadi selama habitatnya

terganggu. Masuknya gajah liar ke pemukiman akan menyebabkan

kerusakan dan gangguan di pemukiman. Untuk itu masyarakat menghalau

gajah liar dengan membuat granat cabe yang terbuat dari campuran

kotoran gajah dengan cara dibakar. Selain itu, tindakan antisipasi dari

masyarakat terhadap kedatangan gajah liar dilakukan dengan pembuatan
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menara dan penggunaan belor (lampu sorot), serta budidaya lebah madu

juga dilakukan untuk melindungi perkebunan milik warga (Anggraini,

2005).

2.4. Infeksi Cacingan

Di Indonesia, parasit cacing yang menginfeksi saluran pencernaan umumnya

adalah dari jenis Ascaris lumbricoides, Ancylostoma caninum dan Trichiuris

trichura. Cacing ini dapat menginfeksi hewan atau manusia melalui makanan

dan minuman yang telah terkontaminasi parasit (Nugroho, dkk., 2010). Seperti

hasil penelitian yang dilakukan Dewi, (2011) di hutan sekunder, Sulawesi

Tengah bahwa ditemukan sepuluh jenis cacing yang menginfeksi saluran

pencernaan pada mamalia dari suku Muridae.

Penyakit cacingan dapat menimbulkan peluang bagi bakteri dan virus untuk

menyerang tubuh inangnya yang berakibat pada menurunnya berat badan dan

ketahanan tubuh hewan tersebut (Akhira, dkk., 2013). Parasit cacing juga dapat

menyerang hewan ternak dan menurunkan tingkat produksi yang berakibat pada

menurunnya penghasilan masyarakat peternak (Novyan, dkk., 2010).

2.5. Nematoda Saluran Pencernaan

Secara morfologi, nematoda memiliki tubuh berbentuk silindris dan memiliki

panjang berkisar 1 mm - 1 meter. Bentuk tubuh cacing ini meruncing pada

bagian posterior dan tumpul pada bagian anterior. Jenis kelaminnya terpisah
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antara jantan dan betina dan umumnya ukuran betina lebih besar daripada jantan

(Campbell, et al., 2011).

Cacing nematoda sangat mempengaruhi kehidupan hewan tingkat tinggi yang

hidup di darat karena sebagian besar dari jenis filum Nematoda ini menjadi

parasit yang dapat hidup pada tubuh hewan seperti cacing jarum dan cacing kait

(Campbell, et al., 2011).

Nematoda ditemukan dalam bentuk telur infektif maupun non infektif pada

tubuh hewan maupun tumbuhan (Nugroho, dkk., 2010). Cacing ini hidup di

dalam jaringan dan organ pada hewan maupun manusia. Infeksi nematoda pada

manusia dan hewan dapat menyebabkan zoonosis atau penyakit yang ditularkan

dari hewan ke manusia (Brooks, et al., 2005).

2.5.1. Jenis – jenis Nematoda Saluran Pencernaan

2.5.1.1. Ascaris lumbricoides

Ascaris lumbricoides atau cacing gelang merupakan nematoda usus

terbesar karena panjang tubuhnya dapat mencapai 30 cm bahkan lebih.

Jantan berukuran setengah dari panjang betina. Telurnya berbentuk oval

dan berwarna kuning / coklat pada dindingnya (Gambar 5a) (Heelan and

Ingersoll, 2002). Cacing dewasa berbentuk silindris yang mengecil pada

posterior. Ukuran panjang tubuh betina sekitar 20-35 cm dan lebar 3-6
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mm, sedangkan jantan memiliki panjang tubuh antara 12-31 cm dengan

lebar 2-4 mm (Zaman, 1989).

Klasifikasi Ascaris lumbricoides menurut Sandjaja (2007) adalah sebagai

berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Nematoda

Class : Aphasmidia

Order : Rhabditida

Family : Ascarididae

Genus : Ascaris

Species : Ascaris lumbricoides

Gambar 5. Telur Ascaris lumbricoides perbesaaran 100x (Roberts and
Janovy, 2009)

Cara infeksi Ascaris lumbricoides pada inangnya adalah dengan masuknya

telur kedalam mulut dan menetas di lambung, kemudian larva menembus

mukosa usus terbawa aliran darah ke jantung kanan. Setelah itu dari paru-

paru ke alveoli – bronchiolus – bronkus – trakea – tertelan ke usus halus

dan menjadi dewasa (Prasetyo, 2013).



16

2.5.1.2. Trichuris trichiura

Trichuris trichiura atau cacing cambuk berukuran panjang antara 30-50

mm berbentuk benang dengan bagian posterior lebih tebal dibandingkan

dengan anterior. Umumnya jantan memiliki tubuh yang lebih kecil

daripada betina saat dewasa. Telurnya berbentuk oval dengan bagian

kutub yang menonjol (Gambar 6a). Cacing dewasa jarang ditemukan

dalam feses (Heelan and Ingersoll, 2002). Cacing dewasa memiliki ekor

yang melengkung dengan spikulum yang panjang (Gambar 6b) terletak

dekat dengan ventral (Zaman, 1989).

Klasifikasi Trichuris trichiura menurut Sandjaja (2007) adalah sebagai

berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Nematoda

Class : Aphasmidia

Order : Trichocephalida

Family : Trichinellidae

Genus : Trichuris

Species : Trichuris trichiura

Cara infeksi Trichuris trichiura dalam tubuh inang adalah sebagai berikut:

telur berembrio bentuk infektif (matang) tertelan masuk ke dalam mulut

dan menetas dalam mukosa lambung. Kemudian larva dari lambung

terbawa ke sekum menjadi cacing dewasa. Di dalam sekum, cacing
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dewasa bertelur dan telur keluar bersama feses dalam bentuk diagnostik

(embrio) (Prasetyo, 2013).

a b
Gambar 6. (a) Telur Trichuris trichiura perbesaran 1000x (Sambodo and

Tethool, 2012),
(b) Ekor cacing jantan Trichuris trichiura perbesaran 100x

(Zaman, 1989)

2.5.1.3.Ancylostoma duodenale

Ancylostoma duodenale disebut juga sebagai cacing tambang berukuran

panjang sekitar 10-12 mm dengan ukuran tubuh jantan yang lebih kecil

daripada betinanya. Cacing dewasa hidup dalam mukosa usus dan jarang

sekali ditemukan pada feses. Telurnya berbentuk oval dan cangkang telur

tidak berwarna berukuran panjang 55-75 µm dan lebar 35-40 µm (Gambar

7a) (Heelan and Ingersoll, 2002). Cacing dewasa memiliki dua pasang gigi

ventral dan ekor yang meruncing (Gambar 7b). Pada stadium larva

memiliki sarung yang terlihat jelas dan halus (Zaman, 1989).
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a b
Gambar 7. (a) Telur Ancylostoma duodenale perbesaran 1000x (Sambodo

and Tethool, 2012)
(b) Cacing dewasa Ancylostoma duodenale perbesaran 100x

(Zaman, 1989)

Klasifikasi Ancylostoma duodenale menurut Sandjaja (2007) adalah

sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Nematoda

Class : Phasmidia

Order : Rhabditida

Family : Ancylostomatidae

Genus : Ancylostoma

Species : Ancylostoma duodenale

Cara infeksi Ancylostoma duodenale adalah masuknya larva filariaform

dengan cara menembus kulit dan masuk ke dalam sirkulasi darah.

Kemudian larva dibawa oleh aliran darah ke paru – paru dan dikeluarkan
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saat batuk. Setelah itu larva tertelan ke saluran cerna hingga ke usus kecil

dan menjadi dewasa. Cacing dewasa akan bertelur dan terbawa keluar

tubuh bersama feses (CDC, 2015).

2.5.1.4. Necator americanus

Necator americanus memiliki kesamaan dengan Ancylostoma duodenale,

hanya perbedaan pada tempat hidup nematoda ini. Telurnya tidak

berwarna (Heelan and Ingersoll, 2002). Morfologi telur dapat dilihat pada

Gambar 8.

Gambar 8. Telur Necator americanus perbesaran 100x (Markell, 2006)

Klasifikasi Necator americanus menurut Sandjaja (2007) adalah :

Kingdom : Animalia

Phylum : Nematoda

Class : Phasmidia

Order : Rhabditida

Family : Ancylostomatidae

Genus : Necator

Species : Necator americanus
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2.5.1.5. Strongyloides stercoralis

Strongyloides stercoralis atau cacing benang jarang sekali ditemukan pada

feses. Panjang tubuhnya sekitar 2 mm. Cacing ini berukuran lebih kecil

dari cacing tambang. Telurnya memiliki panjang 200-400 µm dan lebar

15-20 µm (Gambar 9a). Telur diagnostik biasa ditemukan pada feses

(Heelan and Ingersoll, 2002). Cacing dewasa hidup di mukosa usus

dengan ukuran panjang antara 30-75 mm dan lebar 2,2 mm. Larva

dilepaskan dalam betuk filariaform (Gambar 9b) dan keluar tubuh untuk

hidup bebas menjadi cacing dewasa (Zaman, 1989).

a b
Gambar 9. (a) Telur Strongyloides stercoralis perbesaran 400x (Yuri, 2010),

(b) Larva stadium 3 Strongyloides stercoralis perbesaran 250x
(Zaman, 1989)

Cara infeksi Strongyloides stercoralis pada tubuh inangnya adalah:

Cacing dewasa yang bertelur di usus akan berkembang menjadi larva dan

keluar dari mukosa ke lumen usus saat inang melakukan defekasi. Larva

di tanah berkembang menjadi larva infektif. Kemudian larva masuk ke

tubuh inang dengan cara menembus kulit ke aliran darah bermigrasi

sampai di kapiler alveoli paru ke lumen alveoli, selanjutnya naik ke
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bronkhioli, bronkus, trakea, faring dan saat batuk akan tertelan ke usus

berkembang menjadi cacing dewasa (Prasetyo, 2007).

Klasifikasi Strongyloides stercoralis menurut Sandjaja (2007) adalah

sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Nematoda

Class : Phasmidia

Order : Rhabditida

Family : Strongyloididae

Genus : Strongyloides

Species : Strongyloides stercoralis

2.6. Trematoda Saluran Pencernaan

Cacing dari filum Nematoda dan kelas Trematoda merupakan yang paling

banyak menginfeksi mamalia di seluruh dunia (Soulsby, 1982). Trematoda atau

cacing daun merupakan cacing yang sering sekali menginfeksi manusia, hewan

ternak dan satwa liar (Tiura, dkk., 2008). Meskipun trematoda saluran

pencernaan umumnya tidak bersifat parasit seperti nematoda, tetapi

keberadaannya dalam jumlah banyak akan dapat mengancam kesehatan hewan

yang terinfeksi.
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Salah satu contoh trematoda yang menginfeksi saluran pencernaan adalah

Paramphistomum sp.. Trematoda ini biasanya ditemukan pada kuda dan domba

(Dunn, 1984). Selain itu, cacing dari kelas Trematoda juga dapat menginfeksi

satwa liar seperti yang terjadi pada badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon

yang mengalami cacingan trematoda pada saluran pencernaan sebesar 78%

(Tiura, dkk., 2008).

2.6.1. Jenis - jenis Trematoda Saluran Pencernaan

2.6.1.1. Fasciolopsis buski

Fasciolopsis buski merupakan trematoda yang besar (Gambar 10) dengan

ukuran panjang berkisar 20-75 mm x 8-20 mm yang hidup pada usus halus.

Pada cacing dewasa memiliki testis yang bercabang-cabang (Zaman,

1989).

Seperti cacing pada umumnya, daur hidup Fasciolopsis buski di

lingkungan mulai dari mirasidium yang masuk ke dalam tubuh siput

membentuk sporokista dan berkembang menjadi redia. Kemudian redia

yang berkembang dilepas menjadi serkaria yang berenang bebas yang akan

tumbuh menjadi telur infektif dan tertelan oleh inang (CDC, 2015).
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Gambar 10. Fasciolopsis buski bagian anterior perbesaran 100x (Zaman, 1989)

Klasifikasi Fasciolopsis buski menurut Roberts and Janovy (2009) adalah

sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Platyhelmintes

Class : Trematoda

Order : Echinostomida

Family : Fasciolidae

Genus : Fasciolopsis

Species : Fasciolopsis buski

2.6.2.2. Paramphistomum sp.

Menurut Choudary, et al., (2015) cacing dewasa jenis Paramphistomum sp.

memiliki ukuran panjang antara 3 – 8 mm dan lebar 1,5 – 3 mm. Telur

Paramphistomum sp. memiliki perbandingan panjang dan lebar 1,8/1 µm

(Gambar 11). Telur Paramphistomum berukuran besar dan dapat menetas

dalam kurun waktu 110 hari (Rahmann and Seip, 2006).
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Gambar 11. Telur Paramphistomum sp. perbesaran 400x (VLA, 2008)

Klasifikasi Paramphistomum sp. menurut Olsen (1974) adalah sebagai

berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Platyhelmintes

Class : Trematoda

Order : Echinostomida

Family : Paramphistomatidae

Genus : Paramphistomum

Cara infeksi Paramphistomum sp. pada tubuh inangnya adalah sebagai

berikut :

Telur keluar bersama feses membentuk mirasidia. Kemudian mirasidia

berkembang menjadi sporokista dan redia. Setelah itu redia berkembang

menjadi serkaria dan metaserkaria. Metaserkaria menetas di dalam usus

dan menempel pada duodenum. Cacing dewasa berkembang di dalam

rumen (Roberts and Janovy, 2009).
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2.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penularan Infeksi Cacing

2.7.1. Inang (host)

Inang merupakan makhluk hidup yang sangat penting keberadaannya bagi

parasit seperti cacing. Inang pada parasit cacing dapat berupa hewan

maupun manusia. Pada hewan, resiko cacingan akan semakin besar

apabila hewan yang terinfeksi memiliki kekebalan tubuh rendah.

Sedangkan hewan yang memiliki tingkat kekebalan tubuh yang tinggi,

maka resiko cacingan akan lebih kecil (Akhira, dkk., 2013).

Tempat yang paling sering menjadi pertumbuhan dan perkembangbiakan

cacing pada mamalia biasanya ialah lambung, usus, sekum dan mukosa

lambung (Dewi, 2011).

2.7.2. Lingkungan

Faktor utama yang menjadi penyebab tertularnya cacing masuk ke dalam

tubuh inang ialah faktor lingkungan yang meliputi tanah, iklim, suhu dan

kelembaban. Tanah yang subur dan kaya bahan organik sangat dibutuhkan

oleh cacing untuk berkembang biak khususnya pada cacing yang

penularannya melalui tanah (Nugroho, dkk., 2010). Hal ini juga

diungkapkan oleh Campbell, et al., (2011) yang menyatakan nematoda

ditemukan pada sebagian besar habitat seperti akuatik, tanah, pada
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jaringan tumbuhan yang lembab, serta dalam cairan tubuh dan jaringan

dalam tubuh hewan.

Kelembapan dan curah hujan yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat

kasus cacingan pada hewan, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang

dilakukan oleh Akhira, dkk., (2013) yang meneliti anjing pemburu di

Lareh Sago Halaban, Sumatera Barat. Dari hasil penelitian ditemukan

banyak telur cacing nematoda pada gastrointestinal yang menyerang

hewan tersebut.

Kebersihan lingkungan juga berpengaruh terhadap keberadaan parasit

cacing. Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan munculnya nematoda

pada organisme (Jusuf, dkk., 2013). Sistem pengelolaan dan pemeliharaan

yang kurang baik pada hewan ternak maupun satwa liar juga berpengaruh

terhadap penularan cacing parasit (Kusumaningsih, 1985).

2.7.3. Resistensi

Setiap organisme memiliki tingkat kekebalan tubuh yang berbeda terhadap

penyakit. Salah satu organisme yang dapat mempengaruhi tingkat

kekebalan tubuh organisme lain ialah parasit cacing. Jumlah cacing yang

yang banyak dalam tubuh hewan maupun manusia akan mempengaruhi

derajat kesehatan hewan yang diinfeksi (Dewi, 2011). Hal ini disebabkan

karena timbulnya resistensi yang terjadi pada parasit cacing.
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Resistensi dapat terjadi karena adanya pemberian obat yang tidak teratur,

kondisi lingkungan yang berubah – ubah, dan pengaruh zat kimia pada

tubuh inang. Okwudili and Oliver (2006) menyatakan senyawa Peperazine

yang diberikan kepada anjing untuk mengatasi penyakit cacingan tidak

memberikan efek yang besar terhadap jumlah telur cacing yang ditemukan

dalam kotoran hewan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi

resistensi terhadap cacing. Pemberian obat antelmintik yang tidak teratur

pada hewan juga dapat meningkatkan resistensi cacing parasit sehingga

dapat meningkatkan kasus cacingan (Akhira, dkk., 2013).

Resistensi pada cacing juga dapat disebabkan karena lingkungan yang

ekstrim yang dapat memicu munculnya patogen parasit spesies baru yang

telah kebal karena adanya mutasi (Nurisa dan Ristiyanto, 2005). Hal ini

terlihat dari hasil penelitian Nugroho, dkk., (2010) bahwa telur nematoda

jenis Ascaris lumbricoides dapat tetap hidup pada kondisi yang ekstrim

seperti saat berada dalam tanah, pada musim dingin dan kondisi kimiawi

tanah yang sudah tercemar desinfektan. Selain itu penggunaan pestisida

yang tidak teratur pada tanaman juga dapat mengakibatkan telur cacing

akan bertahan atau resisten terhadap zat kimia yang terkandung

didalamnya (Jusuf, dkk., 2013).


