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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kambing Peranakan Etawa (PE) merupakan kambing yang mudah 

menyesuaikan diri dengan iklim di Indonesia dan sebagai penghasil susu dan 

daging. (Sodiq dan Abidin, 2007). Pemeliharaan dan pengembangan 

kambing PE cukup sederhana, tidak memerlukan lahan yang luas sehingga 

dapat menjadi usaha sampingan keluarga (Setiawan, 2002).  

Saat ini pengembangan usaha ternak kambing PE yang ada di 

Kabupaten Poso sangat meningkat, terbukti dengan meningkatnya produk 

ternak potong berupa daging yang menjadi standar kebutuhan yang 

dikonsumsi oleh masyarakat. Akan tetapi pengembangan usaha ternak 

kambing PE ini juga dihadapkan pada bermacam-macam persoalan yang 

harus diantisipasi dan di atasi. Penyakit menjadi salah satu masalah yang 

berpengaruh pada kelangsungan hidup ternak. Infeksi pada ternak dapat 

merusak kehidupan pada ternak dan dapat menular pada manusia, sehingga 

dapat menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi peternak. 

 Salah satu infeksi penyakit yang sering dijumpai pada ternak yaitu 

infeksi parasit cacing (kecacingan). Infeksi ringan pada penyakit parasite ini 

sering tidak ditandai dengan gejala klinis yang menciri tetapi dapat 

mengakibatkan kerugian ekonomi besar yang secara langsung  ditimbulkan 

antara lain: kematian, penurunan pertambahan berat badan dan gangguan 

reproduksi (Silva et al., 2014; dalam Dias A.D et al., 2020). Indonesia 

merupakan negara beriklim tropis, sehingga dapat menjadi tempat yang tepat 
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sebagai perkembangbiakan cacing, salah satunya cacing hati (fasciolasis). 

Penyakit fasciolosis disebabkan oleh cacing fasciola sp dengan spesies 

fasciola gigantica dan fasciola hepatica. Penyebaran penyakit ini hampir 

terjadi pada semua ternak produksi, seperti sapi dan kambing. Kejadian 

penyebaran cacing hati terhadap ternak ruminansia disebabkan oleh 

pencemaran metaserkaria dalam hijauan pakan dan air minum ternak. 

Penyebaran penyakit fasciola sp pada ternak yaitu melalui siput . Umumnya 

cacing fasciola hepatica ditemukah di lingkungan yang sejuk, melainkan 

fasciola gigantica ditemukan di tempat yang panas dan lembab  (Kaplan 

2001; dalam Munadi, 2011). Adapun jenis cacing yang menginfeksi kambing 

di Indonesia adalah cacing fasciola gigantica. 

Hati yang terinfeksi cacing menunjukkan penebalan dan pengapuran 

disekeliling permukaan hati, apabila hati dibelah maka terdapat  liang – liang 

pada jaringan hati. hal tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan yang 

terhambat atau penurunan berat badan yang berakhir pada kematian 

(Munadi, 2011). 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilakukan penelitian mengenai 

“Prevalensi Infeksi Cacing Hati (Fasciolasis) Pada Ternak Kambing 

Peranakan Etawa (PE) Di Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota 

Kabupaten Poso”. Sebab dengan adanya informasi prevalensi cacing yang 

akan di peroleh diharapkannya usaha untuk pencegahan dan pengobatan 

pada penyakit cacing hati yang dapat merugikan ternak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini yaitu :  

1. Apakah kambing PE di Kelurahan Gebangrejo terinfeksi parasit cacing 

hati (fasciolasis)? 

2. Bagaimana prevalensi infeksi parasit cacing pada hati kambing PE di 

Kelurahan Gebangrejo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi infeksi 

parasite cacing dan apa saja jenis cacing yang ada di dalam hati  kambing 

PE di Kelurahan Gebangrejo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari tinjauan ini dapat digunakan sebagai data bagi peternak 

sehubungan dengan penyakit dan dominasi penyakit parasit kecelakaan hati 

pada kambing PE. 

 

 

 

 

 

 


