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ABSTRAK

IDENTIFIKASI EKTOPARASIT PADA AYAM PETELUR (Gallus gallus)
DESA KARANG SARI KECAMATAN JATI AGUNG, KABUPATEN

LAMPUNG SELATAN

Oleh

Niswatun Hasanah

Usaha peternakan ayam ras petelur (Gallus gallus) merupakan salah satu
ternak unggas yang dapat mendukung program pemerintah, karena
keunggulannya dalam memproduksi telur. Namun, dalam pemeliharannya
terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ektoparasit yang
mengganggu perkembangan ayam. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Desember 2016 – Januari 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui jenis ektoparasit pada ayam petelur (Gallus gallus) yang
terinfeksi di Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung
Selatan. Pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling.
Sampel ektoparasit diambil dari 100 ekor ayam petelur, yang berasal dari 4
kandang, masing-masing kandang diambil 25 ekor. Pengamatan sampel
ektoparasit dilakukan dibagian kepala, leher, dada, punggung, ekor dan
kaki dengan cara menggunakan rabaan jari. Selanjutnya identifikasi
dilakukan di Laboratorium Parasitologi, Balai Veteriner Lampung. Hasil
penelitian ditemukan tiga jenis kutu yaitu, Menopon gallinae, Menacanthus
stramineus, Lipeurus caponis dan satu jenis tungau yaitu Dermanyssus
gallinae. Nilai prevalensi kutu Menopon gallinae 59,14%, Menacanthus
stramineus 8,75%, Lipeurus caponis 20,14%, dan Dermanyssus gallinae
13,14%. Prevalensi serangan ektoparasit pada ayam petelur (Gallus gallus)
di desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan
sebesar 50%.

Kata kunci : Ayam petelur (Gallus gallus), ektoparasit, kutu, tungau.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unggas merupakan salah satu komoditas ternak utama di Indonesia yang

memegang peranan penting sebagai sumber protein hewani.  Jenis unggas

yang dapat memenuhi sumber protein hewani, baik daging maupun telur

salah satunya adalah ayam petelur. Menurut Putra (2012) nilai gizi dari setiap

100 g daging ayam mengandung 74% air, 22% protein, 13% kalium, 190 mg

fosfor, dan 1,5 mg besi.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2013 tercatat

bahwa produksi daging unggas nasional antara lain ayam kampung sebesar

287.438 ton, ayam petelur sebesar 70.653 ton, ayam pedaging 1.479.812 ton.

Sedangkan pada tahun 2014 produksi daging unggas nasional sebesar

1.872.482 ton atau sekitar 66,41%. Walaupun produksi daging unggas

meningkat dari tahun 2013 sampai dengan 2014, tetapi pemenuhan terhadap

kebutuhan daging unggas dan telur belum merata.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan sumber protein hewani

khususnya daging ayam perlu peningkatan dalam usaha bidang peternakan
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ayam.  Di dalam usaha pengembangan dan peternakan ayam terdapat

beberapa kendala yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan

ayam.  Salah satunya adalah ektoparasit yang mengganggu perkembangan

ayam (Saragih, 2000).

Ektoparasit adalah parasit yang hidupnya menumpang di bagian luar dari

permukaan tubuh inangnya.  Keberadaan ektoparasit pada tubuh ayam dapat

menyebabkan kerugian yang sangat beragam, terutama yang tinggal di bagian

permukaan kulit dan diantara bulu dapat menimbulkan iritasi, gatal, kudisan,

miasis, atau berbagai bentuk reaksi alergi dan sejenisnya. Gejala-gejala

tersebut mengakibatkan rasa yang tidak nyaman yang dapat mengganggu

aktivitas hewan tersebut (Natadisastra, 2009).

Ektoparasit pada umumnya tidak menimbulkan kematian tetapi secara

ekonomi dapat merugikan. Tingkat infeksi ektoparasit yang tinggi yang

dapat mengakibatkan kematian akut, yaitu mortalitas tanpa menunjukkan

gejala terlebih dahulu. Ektoparasit akan menghisap darah ayam dan

menimbulkan kegatalan sehingga mengganggu pertumbuhan dan produksi

telur (Sommerville, 1998).

Ektoparasit terutama kutu bisa menjadi musuh utama bagi peternak ayam

dengan kondisi kandang yang kurang bersih (kandang kotor, berbau dan

kotoran yang jarang dibersihkan). Ayam yang sudah terinfeksi ektoparasit



3

biasanya akan mematuk kutu atau kulit yang terinfeksi dan dapat

menyebabkan iritasi (Akoso, 1998).

Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan

merupakan salah satu desa yang penduduknya bermata pencaharian sebagai

peternak ayam yang belum banyak memiliki informasi mengenai ektoparasit

dan akibat yang ditimbulkan oleh ektoparasit pada ayam. Melihat banyaknya

akibat yang ditimbulkan karena infeksi ektoparasit pada ayam, dan masih

sedikitnya informasi tentang ektoparasit pada ayam di Provinsi Lampung

maka penelitian ini dilakukan pada ayam petelur (G. gallus) di Peternakan

Mandiri di Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung

Selatan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ektoparasit, dan

prevalensi pada ayam petelur (G. gallus) di Desa Karang Sari Kecamatan Jati

Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

1.3 Manfaat Penelitian

Dapat memberikan informasi kepada peternak mengenai jenis-jenis

ektoparasit pada ayam petelur (G. gallus) sehingga upaya pencegahan dapat

diatasi lebih dini.
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1.4  Kerangka Pemikiran

Ayam merupakan salah satu hewan yang paling banyak dikonsumsi oleh

masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan protein hewani melalui

produksi telur dan daging. Seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia

maka kebutuhan protein hewani berupa telur dan daging yang bersumber dari

ayam juga meningkat setiap tahunnya.

Meningkatnya angka konsumsi daging unggas dan telur tersebut, maka

masyarakat perlu peningkatan angka produksi daging unggas dan telur.  Salah

satu usaha yang dilakukan didalam peningkatan produksi yaitu dilakukan

usaha peningkatan bidang peternakan khususnya peternakan ayam.  Namun,

di dalam usaha pengembangan dan peternakan ayam masih banyak

mengalami beberapa kendala yang dihadapi oleh para peternak ayam, salah

satu kendalanya adalah ektoparasit.

Keberadaan ektoparasit merupakan permasalahan yang besar di peternakan

dan semakin merugikan karena dapat menyebabkan penurunan produksi

daging dan telur. Jenis ektoparasit yang sering menyerang ayam adalah kutu.

Jenis kutu yang sering mengganggu ayam adalah kutu penggigit. Berbagai

gangguan tersebut antara lain dapat mengakibatkan iritasi, rontoknya bulu

pada ayam bahkan dapat menyebabkan kematian. Karena gigitannya dapat

menimbulkan rasa gatal, sehingga ayam dapat mengalami penurunan

produksi. Gangguan produksi dapat berupa pertumbuhan yang terlambat dan

produktivitas telur tidak tercapai secara optimal.  Infestasi kutu juga
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menyebabkan perubahan perilaku, kebotakan pada leher dan beberapa kasus

menyebabkan kematian. Melihat banyaknya kerugian akibat serangan

ektoparasit maka perlu dilakukan identifikasi ektoparasit pada ayam petelur.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Ayam Petelur (Gallus gallus)

Ayam ras petelur merupakan tipe ayam yang secara khusus menghasilkan

telur sehingga produktivitas telurnya melebihi dari produktivitas ayam

lainnya. Keberhasilan pengelolaan usaha ayam ras petelur sangat ditentukan

oleh sifat genetis ayam, manajemen pemeliharaan, dan makanan (Amrullah,

2003).

Ayam petelur adalah ayam yang berasal dari ayam hutan yang ditangkap dan

di pelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Ayam yang terseleksi untuk

tujuan produksi daging dikenal dengan ayam broiler, sedangkan untuk

produksi telur dikenal dengan ayam petelur. Selain itu, seleksi juga

diarahkan pada warna kulit telur hingga kemudian dikenal ayam petelur putih

dan ayam petelur cokelat. Persilangan dan seleksi itu dilakukan cukup lama

hingga menghasilkan ayam petelur seperti yang ada sekarang ini. Dalam

setiap kali persilangan, sifat jelek dibuang dan sifat baik dipertahankan, yang

kemudian dikenal dengan ayam petelur unggul (Suprijatna, 2005).
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2.2 Klasifikasi Ayam Petelur

Menurut Sturkie (2000) klasifikasi ayam petelur adalah sebagai berikut

Kingdom : Animalia

Pilum : Chordata

Kelas : Aves

Ordo : Galliformes

Famili : Phasianidae

Genus : Gallus

Spesies : Gallus gallus

2.3  Ektoparasit Pada Ayam

Menurut Tabbu (2006) ada 4 jenis ektoparasit yang yang sering ditemukan

pada ayam yaitu:

1. Kutu (Lice)

Ada 5 spesies kutu yang biasa menginfestasi ayam (terutama ayam petelur)

yaitu: Menopon gallinae, Menacanthus stramineus, Lipeurus caponis,

Goniocotes dissimilis, dan Cuclotogaster heterographa. Menopon gallinae

sering ditemukan di bagian tangkai bulu ayam. Lipeurus caponis cenderung

banyak ditemukan di bagian sayap. Sedangkan Menacanthus stramineus,

Cuclotogaster heterographa dan Goniocotes dissimilis menginfestasi tubuh

dan kepala ayam. Kutu jarang menimbulkan kematian, namun pada
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infestasi yang parah dapat menurunkan total produksi telur hingga 25-30%

(Arifin, 1982).

Menurut Borror dkk. (1996) kutu dan pinjal termasuk dalam kelas Insekta

(serangga) namun berbeda bangsa. Kutu seringkali dibagi menjadi dua

bangsa yang terpisah yaitu Mallophaga (kutu penggigit) dan Anoplura (kutu

penghisap). Kutu penghisap sering pula disebut “tuma” oleh masyarakat.

Menopon gallinae (Gambar 1) dan Menacanthus stramineus merupakan

salah satu contoh spesies yang dapat menghisap darah ayam dengan cara

menusuk tangkai bulu yang baru tumbuh atau melukai kulit yang

mengalami iritasi (Tabbu, 2002).

Gambar 1.  Bulu ayam yang terinfeksi telur kutu Menopon gallinae
(Teresa, 2005)
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2. Tungau / Gurem (Mite)

Sebagian besar tungau berukuran sangat kecil, memiliki panjang kurang dari

1 mm. Ada 4 spesies tungau yang hidup menumpang (parasit) pada unggas,

di antaranya Dermanyssus gallinae, Ornithonyssus bursa, Ornithonyssus

sylviarum, dan Knemidocoptes mutans (Wana, 2001).

Tungau dapat menimbulkan luka pada kaki yang bersisik dan kadang-

kadang pada kulit di sekitar paruh serta pial. Tungau membuat lubang di

bawah sisik pada kaki bagian bawah dan jari, sehingga menimbulkan rasa

gatal dan iritasi, yang akan meradang dan terbentuklah sisik yang terbuka

(gambar 2). Apabila infestasi tungau ini parah, maka ayam dapat

mengalami kelumpuhan (Dwibadra, 2008).

Tungau hidup sebagai parasit dengan cara menghisap darah ayam, yang

dapat menyebabkan anemia. Tungau memiliki kebiasaan hidup berpindah-

pindah, baik di tubuh ayam maupun di lingkungan sekitar ayam (dicelah

dinding, langit-langit, dan lantai kandang, feses, sarang / tempat mengeram,

dll) dan menyerang ayam pada siang atau malam hari. Secara umum, siklus

hidup tungau terdiri atas fase telur, larva, nimfa, dan dewasa. Tungau yang

telah dewasa akan bereproduksi dan meletakkan telurnya pada bulu-bulu

ayam dan sebagian besar diletakkan di sarang / kandang ayam. Betina dapat

hidup sampai 30-40 hari dan bertelur 5 butir tiap hari dengan jumlah total 90

atau lebih (Hadi dan Soviana 2010).
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3. Caplak (Tick)

Secara umum, caplak terdiri dari 2 jenis yaitu caplak keras dan lunak, dari

kedua jenis tersebut, caplak yang paling banyak menyerang ayam yaitu

caplak lunak. Contoh spesiesnya antara lain Argas persicus dan Argas

robertsi (Gambar 3). Caplak lunak ini bertelur di celah-celah kandang

ayam, liang-liang tanah, retakan bangunan atau di bawah celah-celah pohon

yang terlindung. Caplak bersifat penghisap darah, maka pada infestasi

caplak yang tinggi, ayam dapat mengalami anemia dan penurunan produksi

telur hingga 30%. Caplak betina setelah kenyang menghisap darah dapat

membengkak sampai 20-30 kali ukuran semula. Gejala klinis yang nampak

pada ternak adalah gatal, kerusakan pada kulit, penurunan kondisi umum

dan produksi, berat badan yang menurun (Seddon, 1976).

Gambar 2.  Kaki ayam yang terinfeksi tungau
(Hadi, 2010)
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Gambar 3.  Caplak Argas robertsi (Seddon, 1976)

4. Pinjal (Fleas)

Pinjal berbentuk tubuh menyerupai biji lamtoro pipih ke samping;

berukuran ±3 mm; seluruh tubuh tertutup bulu-bulu, mulut berupa mulut

penusuk dan penghisap. Pinjal merupakan ektoparasit yang bersifat semi-

obligat karena tidak seluruh siklus hidupnya berada pada tubuh ayam.

Parasit ini hanya hidup di tubuh ayam ketika dewasa untuk menghisap

darah, namun ketika masih stadium larva, tinggal di lingkungan luar. Pinjal

betina juga diketahui hidup lebih lama di tubuh ayam dibandingkan pinjal

jantan. Pinjal sering juga disebut sebagai kutu loncat (Kadarsan dkk.,

1983).

Beberapa spesies pinjal yang ditemukan pada unggas di antaranya

Echidnophaga gallinacea, Ceratophyllus niger (pinjal ayam Barat), dan

Ceratophyllus gallinae (pinjal ayam Eropa). Pinjal Echidnophaga

gallinacea diketahui sering menyerang ayam di Indonesia. Selain anemia,

efek lain yang dapat ditimbulkan oleh serangan pinjal yaitu iritasi dan

kebengkakan pada kulit ayam (Krantz, 1978).
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2.4 Fase Produksi Ayam Petelur

Berdasarkan fase pemeliharaannya, fase pemeliharaan ayam petelur dibagi

menjadi tiga fase, yaitu fase starter (permulaan) dimulai dari umur 1 hari – 6

minggu, fase grower (pertumbuhan) dimulai dari umur 6-18 minggu, dan fase

layer (petelur) dimulai dari umur 18 minggu (Fadilah, 2013).

Fase starter (permulaan) pada ayam petelur dimulai dari umur 1 hari hingga 4

minggu. Pada fase ini terjadi perbanyakan dan pertumbuhan sel yang tinggi,

sehingga menjadi kunci awal untuk mencapai berat badan. Pada umur 0-2

minggu proses perbanyakan sel lebih dominan terjadi. Setelah itu memasuki

minggu ke-3 proses perbanyakan dan pertumbuhan sel mulai seimbang dan

pada minggu ke-4 proses pertumbuhan sel lebih mendominasi (Fatkhuroji,

2013).

Fase grower (pertumbuhan) pada ayam petelur, yaitu dimulai dari umur 6-10

minggu atau disebut fase awal grower dimana terjadi pertumbuhan anatomi

dan sistem hormonal. Sedangkan, pada umur 10-18 minggu sering disebut

dengan fase developer (perkembangan), pada fase ini perkembangan ditandai

dengan pertumbuhan anatomi kerangka ayam dan otot (daging) yang lebih

dominan. Pada fase ini kontrol pertumbuhan dan keseragaman perlu

dilakukan, karena berkaitan dengan sistem reproduksi ayam. Periode grower

secara fisik tidak mengalami perubahan yang berarti, perubahan hanya dari

ukuran tubuhnya yang semakin bertambah dan bulu yang semakin lengkap

serta kelamin sekunder yang mulai nampak (Fadilah, 2013).
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Fase layer (petelur) merupakan masa periode ayam ras bertelur. Produksi

awal biasanya telur ayam tidak normal atau telur masih kecil kecil. Masa

bertelur pada ayam periode layer dimulai umur 22-24 minggu. Pemberian

pakan yang sesuai teknologi anjuran pemberian pakan pada ayam petelur

secara normal, menyebabkan ayam petelur mampu bertelur sampai umur 30

bulan atau usia 2,5 tahun pemeliharaan (Fahmi, 2012).

Pada periode layer (petelur) peternak ayam petelur dituntut mampu

melakukan kegiatan pengumpulan telur. Pengumpulan telur dapat dilakukan

dua kali, pagi dan sore hari. Telur harus segera diambil agar tidak rusak yang

disebabkan oleh bakteri maupun terinjak oleh ayam jika kandang yang

digunakan berupa kandang litter atau kandang postal. Kotoran ayam yang

menempel pada kulit telur akan mengundang pertumbuhan bakteri yang akan

merusak kualitas telur ayam (Rahmadi, 2009).

Pada umur induk ayam petelur 20 minggu berat telur meningkat secara cepat.

Pada umur 30 minggu berat telur secara bertahap meningkat, dan pada umur

50 minggu berat telur mencapai berat maksimal. Kenaikan berat telur ini

disebabkan oleh meningkatnya jumlah putih telur sedangkan berat kuning

telur relatif stabil (Yuwanta, 2010).

Scott, et.al (1982) mengatakan bahwa periode produksi ayam petelur dibagi

menjadi dua periode yaitu fase I dari umur 22-42 minggu dengan rataan

produksi telur 78% dan berat telur 56 g, fase II umur 42-72 minggu dengan
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rataan produksi telur 72% dan bobot telur 60 g. Penurunan produksi telur

terjadi dengan perlahan sampai menjelang pada saat ayam berumur 82

minggu dengan rata-rata produksi 55% (Wahyu, 1997).

2.5 Produksi Telur

Blakely and Bade (1991) mengungkapkan bahwa rata-rata produksi telur

yang baik adalah 20 butir per bulan. Menurut Tilman, dkk. (1986)

kemampuan ayam petelur berproduksi tinggi akan menghasilkan rata-rata 250

butir telur/ekor pertahun dengan berat kira-kira mencapai 60 g. Amrullah

(2003), menyatakan bahwa ayam petelur unggul dapat berproduksi sampai

70% atau 275 butir/tahun. Produksi telur ayam lokal di Indonesia dengan

makanan yang baik juga berkisar dari 40-50%.

Jumlah telur yang dihasilkan selama fase produksi sangat ditentukan oleh

perlakuan yang diterima termasuk pada fase starter dan grower khususnya

keseimbangan nilai gizi pakan yang diberikan. Selanjutnya penurunan rataan

produksi telur bergantung pada lingkungan, kualitas pakan, pemberian pakan,

strain dan faktor manajemen (North and Bell, 1990).

Berat dan ukuran telur berbeda-beda, akan tetapi antara berat dan ukuran telur

saling berhubungan.  Berdasarkan beratnya, telur ayam ras dapat digolongkan

menjadi beberapa kelompok yaitu: Jumbo dengan berat 65 g/butir, ekstra

besar dengan berat 60-65 g/butir, besar dengan berat 55-60 g/butir, sedang
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dengan berat 50-55 g/butir, kecil dengan berat 45-50 g/butir, dan kecil sekali

dengan berat di bawah 45 g/butir (Sarwono, 1994).

Berat rata-rata sebutir telur ayam ras yang sedang berproduksi adalah 60 gram

dengan rata-rata produksi pada titik optimal adalah 250 butir/ekor/tahun.

Membran telur 10,5%, putih telur atau albumen 58,5%, dan kuning telur atau

yolk 31,0 % dari berat telur (Tillman, 1986). Hasil penelitian Suksombat,

dkk. (2006) menunjukkan bahwa ayam petelur hisex brown yang dipelihara

pada umur 27 minggu menghasilkan produksi telur sebesar 86,73% dan bobot

telur 60,88 g/butir.

Besar telur dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk sifat genetik, tingkat

dewasa kelamin, umur, obat-obatan,dan makanan sehari-hari. Faktor

makanan merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi besar telur.

Makanan yang baik untuk produksi telur yaitu makanan yang mengandung

protein dan asam amino yang cukup. Selain ransum yang berkualitas baik air

minum juga turut berpengaruh terhadap ukuran besar telur, di mana pada

ayam jika kekurangan air minum akan mempengaruhi organ reproduksinya

(Anggorodi, 1994)

Ukuran telur yang dihasilkan dari induk ayam muda lebih kecil dibandingkan

dengan telur yang dihasilkan dari induk yang lebih tua.  Besar dan berat telur

dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungan dimana telur itu ditempatkan dan

berat maksimum dapat dicapai pada suhu lingkungan yang rendah dan berat

terendah di atas suhu 29oC (North dan Bell, 1990).
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III. METODE PENELITIAN

3.1  Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan

Januari 2017 di Peternakan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung,

Kabupaten Lampung Selatan dan identifikasi sampel dilakukan di

Laboratorium Parasitologi, Balai Veteriner Lampung.

3.2 Gambaran Umum Lokasi Pengambilan Sampel

Desa Karang Sari memiliki luas wilayah 500,30ha. Desa Karang Sari di

sebelah utara berbatasan dengan desa Karang Anyar, di sebelah selatan dan

barat dengan desa Fajar Baru, di sebelah timur berbatasan dengan desa

Jatimulyo dan desa Marga Agung. Desa Karang Sari mempunyai area untuk

peternakan ayam petelur dengan jumlah ayam petelur mencapai1000 ekor

ayam petelur (Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung, 2015).

3.3  Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroskop untuk melihat

objek yang berukuran mikroskopik, botol koleksi sebagai tempat menyimpan
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ektoparsit yang ditemukan, kamera untuk dokumentasi foto, kertas label

untuk memberikan label, cawan petri, pinset untuk memindahkan ektoparasit

dari botol koleksi kedalam cawan petri, kuas, masker, sarung tangan untuk

melindungi tangan, dan buku identifikasi ektoparasit

3.4 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ektoparasit, larutan

alkohol 70%, enthelan, dan laktophenol.

3.5 Metode Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam petelur (Gallus

gallus).  Sampel ayam yang digunakan sebanyak 100 ekor ayam. Pemilihan

sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu memilih ayam yang

berada di lingkungan ternak yang kurang sehat, seperti bulu rontok, aktifitas

kurang aktif dan kaki bersisik.

3.6 Prosedur Kerja

3.6.1 Pengambilan Sampel Ektoparasit

Sampel ektoparasit diambil dari 100 ekor ayam petelur (Gallus gallus)

dari total keseluruhan ayam dalam satu populasi sebanyak 1000 ekor

ayam petelur (Gallus gallus), 25 sampel diambil dari masing-masing
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kandang.  Pengambilan sampel ektoparasit dilakukan dengan

menggunakan metode pengambilan sampel ektoparasit secara manual

menurut Upik dan Susi (2010).  Pengambilan ektoparasit pada ayam

dimulai dengan menangkap ayam yang akan diamati, kemudian diperiksa

dengan teliti pada beberapa bagian tubuh ayam yakni pada bagian kepala,

leher, dada, punggung, ekor dan kaki (Gambar 4) dengan cara

menggunakan rabaan jari.

Gambar 4. Regio tubuh ayam petelur (tempat pengambilan ektoparasit)
(1-6: kepala, leher, kaki, punggung, dada dan ekor)
(Sumber : Lestari, 2013).

Khusus untuk ektoparasit yang berukuran kecil pengambilan ektoparasit

dilakukan dengan cara menggunakan kapas yang dibasahi alkohol 70%

dan pinset. Kapas yang sudah dibasahi dengan alkohol 70% kemudian

dioleskan ke bagian tubuh ayam jika terlihat ada ektoparasit di daerah

tersebut langsung diambil.  Sampel yang di dapatkan kemudian

dimasukkan ke dalam botol koleksi yang berisi larutan alkohol 70% dan

diberi label.

1 2 3 5 6

4
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3.6.2. Pengamatan Ektoparasit

Sampel yang sudah diperoleh dibawa ke Laboratorium Parasitologi

Balai Veteriner Lampung, sampel diidentifikasi di bawah mikroskop

dengan perbesaran 40x untuk diamati ciri morfologinya dengan

menggunakan buku panduan Nina (2006), Hidajati, dkk. (2009), Noble

and Noble (1989). Hasil yang diperoleh di hitung dan dianalisis secara

deskriptif dan di dokumentasikan dalam bentuk foto.

3.6.3  Analisis Data

Hasil identifikasi yang diperoleh di foto, selanjutnya di deskripsikan

untuk mengetahui prevalensi dari ektoparasit dan dilakukan perhitungan

dan intensitas. Data yang diperoleh disajikan dalam foto dan selanjutnya

dideskripsikan masing-masing jenisnya. Hasil yang diperoleh dihitung

berdasarkan sebarannya pada setiap bagian tubuh ayam dan untuk

mengetahui tingkat serangan ektoparasit (intensitas) dan prevalensi

menurut Cameron (2002).

Prevalensi dan intensitas dihitung dengan menggunakan rumus :

a. = Jumlah sampelterinfeksi parasit
Jumlah sampel yang diperiksa

Sedangkan intensitas parasit dihitung dengan menggunakan rumus :b. = Jumlah parasit yang ditemukan
Jumlah sampelyang terinfeksi

x 100%

x 100%
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c. Persentase Ektoparasit

Sebaran ektoparasit tiap bagian tubuh ayam (%) yaitu :

= ∑ x100%

Keterangan:

xj : jumlah satu genus ektoparasit pada satu bagian tubuh ayam
nj : jumlah total ektoparasit dari seluruh genus ektoparasit pada bagian

ayam

3.6.4  Letak Kandang Pengamatan

Adapun tata letak kandang ayam petelur yaitu sebagai berikut :

Kandang A2Kandang A2Kandang A1

Kandang B1 Kandang B2
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Keterangan :

A1 : Letak kandang di pinggir

A2 : Letak kandang di tengah

B1 : Letak kandang di tengah

B2 : Letak kandang di pinggir



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis ektoparasit yang ditemukan pada ayam petelur (Gallus gallus) adalah

kutu Menopon gallinae, Menacanthus stramineus, Lipeurus caponis dan

tungau Dermanyssus gallinae.

2. Prevalensi serangan ektoparasit pada ayam petelur (Gallus gallus) 50%,

namun prevalensi dari masing-masingjenis ektoparasit yaitu kutu Menopon

gallinae 59,14%, Menacanthus stramineus 8,75%, Lipeurus caponis

20,14%, dan tungau Dermanyssus gallinae

13,14%.

3. Ektoparasit yang paling banyak ditemukan adalah dibagian dada ayam

petelur (Gallus gallus) sebanyak 250 individu, dan ektoparasit yang paling

sedikit ditemukan adalah dibagian leher sebanyak 73 individu.

5.2  Saran

Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ektoparasit pada

unggas lainnya di Provinsi Lampung sehingga upaya pencegahan dapat

dilakukan.
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