
III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2015. Pengambilan sampel

dilaksanakan di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari dan identifikasi

sampel dilakukan di Laboratorium Parasitologi, Balai Veteriner Lampung.

3.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Tanjungsari merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten

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

terbagi dari delapan desa, salah satunya yaitu Desa Kertosari. Desa

Kertosari merupakan desa terbesar yang ada di Kecamatan Tanjungsari.

Desa ini memiliki luas wilayah 2. 076 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, dengan banyaknya curah hujan 200-300 L/tahun. Suhu udara rata-

rata mencapai 35º C. Luas wilayah yang mencapai 2. 076 Ha berpenduduk

sebesar 8. 478 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2. 348 KK. Warga desa
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ini mayoritas berprofesi sebagai petani dan juga peternak, dengan area

pertanian seluas 366, 5 Ha dan jumlah binatang ternak sebanyak 233. 834

ekor. Salah satu 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 dibentuklah sebuah tempat

penampungan sapi. Tempat penampungan sapi ini berfungsi sebagai tempat

peternakan sapi. Desa Kertosari mempunyai area untuk penampungan sapi

sebanyak 9 tempat penampungan sapi dengan jumlah sapi mencapai kurang

lebih 30 ekor sapi/tempat penampungan sapi (Profil Desa Kertosari

Kecamatan Tanjungsari, 2015).

3.3. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol koleksi, kertas label,

cawan petri, pinset, kapas, mikroskop bedah, laptop, dan buku identifikasi

ektoparasit.

3.4. Bahan

Bahan yang digunakan adalah kloroform dan sapi.

3.5. Metode Penelitian

Pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling yaitu memilih

sapi yang berada di lingkungan ternak yang kurang bersih dan di dalamnya

terdapat ternak sapi yang kesehatannya kurang baik atau terinfeksi.
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Pengambilan sampel ektoparasit dilakukan dengan memilih sapi sebanyak

30 ekor yang terduga atau terindikasi kurang sehat.

3.6. Prosedur Kerja

3.6.1. Pengambilan Sampel

Sampel ektoparasit diperoleh dari sapi dilakukan dengan cara

memakai rabaan jari diseluruh tubuhnya. Kemudian sampel yang

diperoleh dimasukkan ke dalam botol koleksi dan diberi label untuk

selanjutnya diidentifikasi.

3.6.2. Pengamatan Ektoparasit

Sampel yang diperoleh dari sapi dipisahkan berdasarkan taksa

serangga. Lalu, sampel diletakkan ke dalam cawan petri dan

dimasukan kapas yang telah diberi kloroform. Sampel yang sudah

terbius atau mati diambil satu persatu dan diletakkan pada cawan

petri dengan menggunakan pinset. Kemudian, sampel diidentifikasi

di bawah mikroskop untuk diamati ciri morfologinya dengan

menggunakan buku panduan Hidajati, et. al. (2009), Lilies (1991),

Noble and Noble (1989). Penentuan jenis dan jumlah ektoparasit

dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil identifikasi

ciri-ciri yang diamati.
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3.7. Analisa data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, foto dan selanjutnya

dideskripsikan masing-masing jenisnya. Untuk mengetahui tingkat

serangan parasit dihitung menggunakan rumus menurut Brotowidjoyo

(1987) :

Tingkat serangan =
( )

x 100 %

Untuk mengetahui dominasi ektoparasit yang diperoleh yaitu dengan

mengetahui kelimpahan nisbi dan frekuensi tertangkap dengan

menggunakan rumus menurut (Odum, 1993) :

a. Kelimpahan nisbi= x 100%

b. Frekuensi tertangkap =

Hasil dominasi ektoparasit diperoleh dengan mengalikan hasil kelimpahan

nisbi dengan frekuensi tertangkap (Kelimpahan nisbi x Frekuensi

tertangkap).

Hasil dominasi yang diperoleh dibedakan menjadi beberapa kriteria menurut

Hadi, et. al. (2011) yaitu :

<1% : Sangat rendah

1% - 10% : Rendah

10% - 20% : Sedang

20% -30% : Tinggi

> 30% : Sangat Tinggi


