
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang dipelihara oleh manusia.

Sapi memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, terutama di segi

ekonomi, karena seekor atau kelompok ternak sapi dapat menghasilkan

berbagai macam kebutuhan. Namun, dalam pemeliharaannya terdapat

beberapa kendala, salah satunya adalah ektoparasit yang mengganggu

perkembangan sapi (Pane, 1993).

Pada sapi banyak dijumpai berbagai jenis parasit yang hidup atau berada

pada permukaan tubuh, yang keberadaannya dapat menyebabkan gangguan

pada sapi dan juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Parasit pada

peternakan yang berasal dari kelompok Arthropoda dikenal dengan istilah

ektoparasit, karena hidupnya di luar tubuh hospes (hewan atau manusia).

Ektoparasit dapat menyebabkan penyakit atau sebagai vektor pembawa

berbagai macam penyakit. Infeksi parasit ini mengganggu hospes karena

menghisap darah (Hadi, 2010).

Penelitian mengenai identifikasi ektoparasit secara mikroskopis pernah

dilakukan Jannah, et. al. (2011) pada sapi disekitar kandang dan hasil
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ditemukan adanya 99 ekor lalat dan nodul (dermatitis) pada kulit dengan

berbagai ukuran. Hasil identifikasi terdiri dari Stomoxys calsitrans (lalat

kandang), Haematobia exigua (lalat kerbau) dan Musca spp.

Desa Kertosari merupakan desa yang sebagian besar warganya berprofesi

sebagai peternak. Kebiasaan warga setempat beternak sapi masih secara

tradisional dan dalam beternak tidak memperhatikan kesehatan lingkungan.

Kondisi ini dapat menyebabkan terdapatnya berbagai jenis ektoparasit yang

dapat menginfeksi sapi yang menimbulkan berbagai macam kerugian,

seperti menyebabkan penyakit, penurunan berat badan, rusaknya kulit pada

ternak. Untuk itu dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis-jenis

ektoparasit pada sapi, khususnya Desa Kertosari, Kecamatan Tanjungsari,

Lampung Selatan. Informasi ini diharapkan dapat berguna untuk peternak

sapi, dalam upaya menanggulangi ektoparasit yang menginfeksi sapi.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis, tingkat serangan,

dan dominasi ektoparasit yang terdapat pada sapi ongole (Bos indicus) di

Desa Kertosari, Kecamatan Tanjungsari.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat,

khususnya para peternak sapi tentang jenis-jenis, populasi, serta dominasi

ektoparasit pada sapi dalam upaya pengendalian ektoparasit pada sapi

ongole.
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1.4. Kerangka Pikir

Beberapa hambatan dalam pemeliharaan sapi seperti pertumbuhan maupun

kesehatannya yang disebabkan oleh berbagai jenis parasit, yaitu ektoparasit.

Keberadaan ektoparasit pada tubuh hewan dapat menyebabkan kerugian

yang sangat beragam antara lain menimbulkan penyakit, sebagai vektor,

menyebabkan sapi gelisah karena rasa gatal, adanya luka pada tubuh sapi,

iritasi, kulit sapi yang terlihat rusak dan sebagainya.

Beberapa jenis ektoparasit yang menginfeksi sapi dan cukup berbahaya

antara lain caplak, lalat dan sebagainya. Keanekaragaman ektoparasit pada

hewan ternak sangat banyak dan dapat menginfeksi berbagai jenis hewan

ternak. Salah satu penyakit pada sapi, seperti penyakit kulit disebabkan oleh

ektoparasit seperti caplak, lalat dan tungau. Penyakit kulit merupakan

penyakit utama ternak yang menyebabkan kerusakan kulit dan dapat

menyebabkan kerugian yang besar bagi peternak.

Keberadaan ektoparasit merupakan permasalahan yang besar di peternakan

dan semakin merugikan, sehingga perlu diketahui jenis- jenisnya.

Ektoparasit dapat berperan sebagai agen penyebab penyakit pada ternak

yaitu dapat memproduksi racun atau toksik, berperan sebagai hospes, serta

sebagai vektor bagi bakteri, virus, dan agen penyakit lainnya.

Desa Kertosari merupakan desa yang sebagian besar warganya berprofesi

sebagai peternak. Namun dalam pemeliharaanya, warga setempat beternak

sapi masih secara tradisional dan dalam beternak tidak memperhatikan



4

kesehatan lingkungan. Kondisi ini dapat menyebabkan terdapatnya

berbagai jenis ektoparasit yang dapat menginfeksi sapi dan dapat

menyebabkan berbagai macam kerugian, seperti menyebabkan penyakit,

penurunan berat badan, rusaknya kulit. Untuk itu dilakukan penelitian

untuk mengetahui jenis-jenis ektoparasit pada sapi, sehingga dapat

dilakukan upaya dalam menanggulangi ektoparasit yang menginfeksi sapi

dan upaya pencegahan ektoparasit.


