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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

Penelitian dilaksanakan di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari pada bulan 

Januari selama satu bulan.  Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari. 

Pukul 06:00 – 07:00 WIB setelah sapi melakukan defikasi.  Identifikasi 

sampel dilakukan di Laboratorium Parasitologi Balai Veteriner Lampung.  

 

3.2 Gambaran Tempat Penelitian 

 

Kecamatan Tanjungsari adalah salah satu kecamatan dari Provinsi Lampung 

Selatan.  Kecamatan ini memiliki luas sekitar 14. 112 Ha yang terbagi 

beberapa desa, yaitu: Kertosari, Umbul Asem, Wetan Paret, Umbul Jati, 

Berhen, Umbul Dawong, Umbul Kumi dan Umbul Kupeng.  

 

Desa Kertosari merupakan desa terbesar yang ada di Kecamatan Tanjungsari.  

Desa ini memiliki luas wilayah 2076 Ha yang terbagi menjadi IV RT dan 11 

RW.  Desa ini berbatasan dengan Desa Malangsari di sebelah Utara.  Desa 

Wonodadi di sebelah Selatan, perkebunan PTPN VII di sebelah Barat dan di 

sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mulyosari.  Kondisi geografi dari 

Desa Kertosari dengan ketinggian tanah dari permukaan laut setinggi 70 M, 
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dengan banyaknya curah hujan 200-300 L/tahun.  Suhu udara rata-rata 

mencapai 30ᵒ C-35ᵒ C.  Luas wilayah yang mencapai 2076 Ha berpenduduk 

sebanyak 8. 478 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2. 348 KK.  

 

Warga desa ini mayoritas berprofesi sebagai petani dan juga peternak, dengan 

area pertanian seluas 366, 5 Ha dan jumlah binatang ternak sebanyak 233. 

834 ekor.  Hewan ternak yang banyak dimiliki oleh warga desa Kertosari ini 

adalah hewan sapi dengan jumlahnya mencapai 250 ekor. Banyaknya jumlah 

sapi di desa ini, maka dibentuk sebuah tempat penang-karan sapi yang di 

sebut Banker.  Banker ini berfungsi sebagai tempat penitipan sapi warga pada 

malam hari untuk menjaga keamanan, maka warga secara bergantian 

bertugas menjaga banker.  Desa Kertosari mempunyai area untuk banker 

sebanyak 3 tempat dengan jumlah sapi mencapai kurang lebih 70 ekor 

sapi/banker (Profil Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari, 2013).  

 

3.3 Alat 

 

Alat yang digunakan adalah sendok plastik, mikroskop cahaya, gelas ukur 

ukuran 25 ml, penyaring (100 Mesh) timbangan analitik digital, gelas objek, 

kaca penutup, ose, tabung setrifugasi ukuran 15 ml, sarung tangan, tusuk gigi, 

kain kasa, pipet, gunting, gelas ukur, masker, kamera, kertas label dan alat 

tulis.  

 

3.4 Bahan 

 

Bahan yang digunakan adalah feses segar dari sapi (Bos indicus) dan larutan 

NaCl jenuh, kalium bromat dan akuades.  



27 
 

3.5 Metode Penelitian 

 

Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan 

kriteria sapi yang dipilih mempunya ciri – ciri seperti berbadan kurus, tidak 

aktif berektifitas dan pertumbuhannya terhambat.  Pengambilan dan 

pemeriksaan sampel dilakukan sebanyak dua kali dengan pengulangan setiap 

satu minggu apabila pada pengambilan dan pemeriksaan pertama tidak 

ditemukan cacing parasit.  Metode pemeriksaan stadium telur menggunakan 

metode natif (Taylor, 2007) dan Mc Master (Natadisastra, 2009), untuk 

mengetahui frekuensi kehadiran mengikuti rumus dari Suin (2002).  

 

3.6 Cara Kerja 

 

3.6.1 Pengambilan Sampel 

 

Pengambilan feses sapi dilakukan pada pagi hari setelah sapi 

melakukan defekasi dan keluar dari kandang.  Sapi yang diambil 

fesesnya sejumlah 30 ekor sapi Ongole di Desa Kertosari Dusun 01 RT 

01.  Berat sampel yang diambil adalah 100 gram, untuk masing-masing 

matode dan dimasukkan kedalam kantong plastik mengikuti cara yang 

dilakukan Taylor (2007).  Setiap sampel dicampur dengan larutan 

kalium bromat sebagai pengawet, kemudian diberi keterangan waktu 

pengambilan sampel dan pemilik Freeman et al (2004).  

 

3.6.2 Persiapan Sampel  

 

Sampel feses sapi ongole yang diamati ditimbang sebanyak dua gram 

untuk masing–masing metode.  Sampel yang telah ditimbang kemudian 
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disimpan di dalam plastik sampel dan diberi keterangan pada kertas 

label (Taylor, 2007).  

 

3.6.3 Pembuatan Larutan NaCl Jenuh 

 

Akuades sebanyak 600 ml ditambahkan NaCl secara terus menerus 

hingga NaCl mengendap dan berhenti larut (Dryden, 2005).  

 

3.6.4 Pemeriksaan Langsung (Natif) 

 

Akuades diteteskan di atas gelas objek sebanyak dua tetes.  Sampel 

feses diambil menggunakan tusuk gigi dan oleskan di atas gelas objek 

yang telah ditetesi akuades.  Sampel dan akuades dihomogenkan 

menggunakan tusuk gigi, lalu ditutup dengan kaca penutup dan 

diperiksa di bawah mikroskop (Taylor, 2007).  

 

3. 6. 5 Pemeriksaan Menggunakan Metode Mc. Master 

 

Dua gram sampel dicampurkan dengan 28 ml larutan NaCl jenuh dan 

dihomogenkan, lalu larutan disaring menggunakan alat penyaring dan 

dituang ke dalam tabung.  Kemudian ditambahkan larutan NaCl jenuh 

sebanyak 30 ml di atas saringan untuk membilas agar tidak ada telur 

cacing yang masih menempel di tempat penyaringan.  Larutan di 

homogenkan dengan menggunakan pipet, lalu diletakkan di gelas 

objek.  Larutan didiamkan selama 5 menit dan diperiksa di bawah 

mikroskop (Natadisastra, 2009).  
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3.6.6 Identifikasi 

 

Cacing usus yang ditemukan kemudian diidentifikasi menggunakan 

kunci identifikasi dan untuk memudahkan pengidentifikasian dibuat 

fotomikrograf dengan kamera mengikuti cara yang dilakukan Dewi 

dan Nugraha (2007).  

 

3.7 Analisis Data 

 

Frekuensi kehadiran parasit dihitung menggunakan rumus yang mengacu 

pada referensi Suin (2002) sebagai berikut: 

 Jumlah sampel ditemukan parasit cacing  

FK =                   X 100% 

Jumlah seluruh sampel 

Keterangan nilai FK: 

0-25%  : Aksidental (Kehadiran cacing sangat jarang) 

5-50%  : Assesori ( Kehadiran cacing jarang) 

50-75%  : Konstan (Kehadiran cacing sedang) 

75-100%  : Absolut (Kehadiran cacing sering) 

 


