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ABSTRAK 

  Telah dilakukan Surveilans dan Monitoring Parasit Gastrointestinal untuk 
mengetahui jenis dan prevalensi  infeksi parasit gastrointestinal pada sapi bali di Propinsi 
Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka 
pengobatan dan pengendalian  parasit gastrointestinal secara efektif dan efisien.  

Sejumlah specimen feses dikoleksi dari 2.495 ekor sapi di Provinsi Bali, NTB dan NTT 
diambil secara  acak  sejak bulan Januari – Nopember 2014. Seluruh sampel diperiksa 
terhadap parasit gastrointestinal dengan teknik uji flotasi dan uji sedimentasi di 
Laboratorium Parasitologi, Balai Besar Veteriner Denpasar 

Hasil pemeriksaan sampel menunjukkan bahwa  38.4% ( 958 dari 2.495)  sapi Bali di 
Provinsi Bali, NTB dan NTT terinfeksi  oleh parasit gastrointestinal jenis Trematoda 
21.6% (Paramphistomum sp dan Fasciola sp.);, Nematoda 15.5% (Mecistocirrus spp, 
Ostertagia spp, Cooperia spp, Chabertia spp.  Toxocara spp. Oesophagustomum spp 
Trichostrongylus spp and Strongyloides spp. ) 2.9% - 51.9% dan Coccidia 9.6% (Eimeria 
spp).dengan intensitas infeksi Trematoda. berkisar 10-200,telur. per gram feses ( egg per 
gram feses,epg) dan dari klas Nematoda dan  berkisar 40- 800 epg.Sedangkan dari Klas 
Coccidia 9.6% (Eimeria sp.) berkisar 40 – 1040 opg (oocyte per gram ) tinja.  Akan tetapi 

selama surveilans, tidak  ditemukan telur cacing dari klas Cestoda.  

Kata Kunci: Surveilan, Parasit Gastrointestinal, Sapi Bali,  

  

ABSTRACT 

Surveilance and monitoring has been carried out to determine the type and prevalence of 
gastrointestinal parasites infection in Bali cattle ( Bos sundaicus ) in Bali, West Nusa 
Tenggara ( NTB) and ,East Nusa Tenggara Province to find out  more effective and 
eficien ways of treating and controlling the parasites 

Fecal samples from 2.495 Bali cattle  were obtained periodically  from Januari - 
November 2014. Samples were tested for  gastrointestinal parasites using floating and 
sedimentation techniques at Parasitology Laboratory, Regional Veterinay Laboratory, 
Denpasar. 

The result showed that 38.4% ( 958 from 2.495) Bali cattle in Bali, West Nusa Tenggara ( 
NTB) and ,East Nusa Tenggara Province  were infected by gastrointestinal parasites 
namely trematode 21.6% (Paramphitomum sp and Fasciola,sp.);, nematoda 15.5% 
(.Mecistocirrus spp, Ostertagia spp, Cooperia spp, Chabertia spp. Toxocara spp. 
Oesophagustomum spp Trichostrongylus spp.dan Strongyloides spp.) 2.9% - 51.9%  and  
Coccidia 9.6% (Eimeria sp.)  with    10 – 200 epg.;40-800 epg;  and  40 –1.040 opg  

infection intencity conscecutively. 
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I. PENDAHULUAN  

 Sapi Bali merupakan  
salah satu bangsa sapi hasil 
domestikasi dari Banteng  
(Bossondaicus)  yang memiliki 
potensi internal sebagai plasma 
nutfah dan dapat diandalkan 
sebagai primadona ternak sapi 
potong  untuk menunjang  
pembangunan peternakan di 
Indonesia di masa akan datang  
sehingga kebijakan tentang 
pemulia biakan  sapi bali sangat 
diperlukan (Sastradipraja, 1990).  
Sejak lama sapi asli pulau Bali  
ini  sudah menyebar ke seluruh 
Indonesia dan perkembangannya  
sangat cepat dibanding dengan 
sapi potong lainnya. Sapi bali 
lebih diminati oleh peternak 
karena beberapa keunggulannya 
antara lain: tingkat kesuburannya 
tinggi, sebagai sapi pekerja yang 
baik, cepat beradaptasi, lebih 
tahan dengan kondisi lingkungan 
yang kurang baik dan efesien 
serta dapat memanfaatkan 
hijauan yang kurang 
bergizi,(Pane, 1990)     

 Provinsi Bali, Nusa 
Tenggara Barat (NTB) dan Nusa 
Tenggara Timur (NTT) adalah 
salah satu wilayah penghasil 
ternak sapi  bali yang potensial di 
Wilayah Indonesia Timur.  
Populasi sapi bali saat ini ditaksir 
4.8 juta ekor, sekitar 32.4% dari 
populasi sapi potong di Indonesia 
sebanyak 14,6 juta. (Anonimus, 
2008b).  Dan sebanyak 2,5 juta 
ekor diantaranya tersebar di 
Provinsi Bali,NTB dan NTT  
dengan tingkat pertumbuhan 
2,13.% (Anon 2008). Akan tetapi 
dalam  beberapa tahun terakhir 
tingkat pertumbuhan populasi 
ternak  sapi bali cendrung 

mengalami stagnasi. Selain 
dipicu oleh factor eksternal 
bahwa selama ini  permintaan 
sapi lokal meningkat seiring 
meningkatnya kebutuhan daging 
dalam negeri dan mahalnya 
harga daging sapi impor. 
Sejumlah besar sapi bali hidup 
dikirim ke kota- kota besar di 
pulau Jawa sering terlihat 
belakangan ini. Sedikitnya 
275.000 ekor sapi bali setiap 
tahunnya ditransportasikan dari 
Provinsi Bali, NTB dan NTT. Juga 
karena faktor internal yaitu 
menurunnya produksi dan 
reproduktivitas ternak karena  
adanya gangguan penyakit 
hewan menular (PHM)  bersifat 
infeksius maupun non 
infeksius,termasuk infeksi parasit 
gastro-intestinal (PGI)..Beberapa 
peneliti terdahulu melaporkan 
bahwa  PGI seperti ascariasis 
dan koksidiosis umumnya pada 
pedet umur dibawah 6 bulan. 
Menurut . Gunawan dan Putra 
(1981) bahwa prevalensi infeksi 
oleh Toxocara vitulorum / 
ascariasis pada pedet di Bali 
mencapai 75% , sedangkan pada 
ternak sapi  muda rentan 
terhadap berbagai penyakit 
infestasi cacing (helminthiasis) 
dan infeksi parasit 
gastrointestinal lainnya.   Pada 
umumnya gejala klinis 
hemnintiasis mulai dari lesu,  
diare, anemia, ikterus dan kurus 
sedangkan pada kasus yang 
berat terjadi 
kematian.(Soulsby,1982,Purwant
a dkk.(2006)  Penelitian tentang 
infeksi PGI pada sapi muda  
sampai dewasa telah dilaporkan 
oleh beberapa peneliti terdahulu 
yamg melaporkan bahwa  
prevalensi cacing trematoda 
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Fasciola gigantica pada sapi di 
Indonesia mencapai 10-
80%.(Estuningsih.2004). 
Kemudian Mastra (2006)  
melaporkan seroprevalensi 
F.gigantica (Fasciolosis) pada 
sapi di Bali berkisar 22.3%-
72.5.%,.dan lebih banyak 
ditemukan pada sapi muda dan  
dewasa, dengan gejala klinis 
mulai dari anoreksia, konsitpasi, 
diare, anemia, ikterus dan pada 
kasus yang berat terjadi 
kematian.(Purwanta dkk,.2006)  
Sebaliknya  pada pedet umur 
dibawah 6 bulan  lebih sering 
diinfeksi oleh Toxocara vitulorum 
dengan prevalensi  mencapai 
75%  ( Gunawan dan Putra 
.1981)  Kemudian dengan 
semakin meningkatnya 
pemahaman dan kemampuan 
peternak dalam tata laksana dan 
kesehtan hewan secara 
berangsur - ansur semakin 
menurun prevalensi Toxocara 
vitulorum  rata-rata 1.3 %  
(Mastra, 2013) Demikian juga 
menurut Soulsby (1982) bahwa 
pada sapi-sapi umur muda 
sangat rentan terhadap infeksi 
Eimeria sp (koksidiosis), dengan 
gejala klinis diare berdarah, 
dihidrasi, kurus,, lemah dan  
terjadi kematian apabila tidak 
mengdapat penanganan yang 
baik..  

 Dalam rangka percepatan 
keberhasilan Program 
Swasembada Daging Sapi dan 
Kerbau (PSDS/K) pada tahun 
2014/2015 tentu saja diperlukan 
adanya upaya upaya  
peningkatan populasi dan 
perbaikan produktivitas ternak 
sapi. Salah satu diantaranya 
melalui surveilan dan  monitoring 

serta upaya pencegahan dan 
pengendalian parasit 
gastrointestinal pada sapi di Bali, 
NTB dan NTT 

 

II. MATERI DAN METODE 

Sampel 

Sampel tinja sapi diambil 
dari 2.495  ekor sapi umur 6 
bulan sampai dengan 10 tahun 
yang berasal dari berbagai 
desa,kecamatan dan kabupaten 
di Provinsi Bali,NTB dan NTT.  

Bahan  

Selain sampel tinja/ feses 
dalam surveilan dan monitoring  
ini juga diperlukan  bahan  antara 
lain : garam jenuh, methyline blue 
1%. 

Alat 

Peralatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah satu 
set alat universal Whitlock yaitu; 
syringe 10 ml, silinder pencampur 
100 ml, alt pengaduk tinja, tabung 
penyaring,dengan ukuran 
saringan besar (untuk Uji Apung) 
, tabung pompa penyaring 
khusus dengan saringan kecil 
(untuk uji Sedimentasi), pipet 
Pasteur, slide kamar penghitung 
telur cacing,ookista koksidia , 
cawan (conical flask) sedimentasi 
dan alat penahan larutan 
tinja(plug), serta mikroskop 
(electric binukuler microscope)  
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Pemeriksaan telur cacing 
Nematoda, Cestoda dan 
Coccidia dilakukan dengan 
teknik uji Floatasi 

Ke dalam syrine pengukur yang 
berukur 10 ml yang telah diisi air 
7 ml, ditambahkan 3 gram tinja. 
Seluruh isi syrine kemudian 
dimasukkan ke dalam silinder 
pencampur yang berisi 50 ml. 
larutan garam jenuh. Tinja yang 
berada dalam silinder pencampur 
diaduk sampai tercampur merata 
dengan menggerakkan alat  
pengaduk secara pelan pelan 
naik turun. Setelah tinja 
tercampur merata lalu  tabung 
penyaring dimasukan ke dalan 
silinder pencampur.Larutan tinja 
yang telah tersaring lalu diambil 
dengan menggunakan dengan 
pipet Pasteur. Larutan tinja yang 
berada dalam pipet dimasukkan 
ke dalam kamar penghitung telur 
cacing. Tabung penyaring diaduk 
pada setiap pengisian kamar 
penghitung telur cacing. Alat 
penghitung telur Universal 
(Universal slide counting 
chamber) berisi 4 kamar dan 
setiap kamar menampung 0.5 ml 
larutan. Setiap kamar berisi 5 
garis/strip vertical dan setiap 
kolom memiliki  volume 0.1 ml. 
Dalam penghitungan telur cacing 
dapat dipergunakan kamar atau 
strip tergantung pada derajat 
infeksi parasitnya (berat, sedang,  
atau ringan). Penghitungan 
jumlah telur cacing per gram tinja 
menggunakan angka 
pengenceran 1: 20 dan 
menggunakan 0.5 ml larutan 
tinja, sehingga jumlah telur yang 
ditemukan dikalikan dengan 
factor 40 ( Whitlock et al.1980) 

Pemeriksaan telur cacing 
Trematoda dilakukan dengan 
teknik uji Sedimentasi 

Ke dalam syrine pengukur 
yang berukur 10 ml yang telah 
diisi air 9 ml, ditambahkan 1 gram 
tinja. Seluruh isi syrine kemudian 
dimasukkan ke dalam silinder 
pencampur yang berisi 50 ml. 
larutan garam jenuh. Tinja yang 
berada dalam silinder pencampur 
diaduk sampai tercampur merata 
dengan menggerakkan alat  
pengaduk secara pelan pelan 
naik turun. Setelah tinja 
tercampur merata lalu  tabung 
penyaring khusus dimasukan ke 
dalan silinder pencampur sampai 
batas leher silinder. Cawan 
(flask) sedimentasi ditaruh dalm 
posisi terbalik diatas tabung 
penyaring khusus. Selanjutnya 
cawan (flask) sedimentasi 
dipegang/ditekan dengan kedua 
tangan dan dibalik menghadap ke  
atas. Tabung penyaring khusus 
dipegang di dalam cawan (flask) 
sedimentasi. Kemudian 
ditambahkan dengan 50.ml air ke 
dalam cawan (flask) sedimentasi  
yang telah berisi larutan tinja dan 
endapkan selama 6 menit. 
Selanjutnya, dimasukkan secara 
pelan pelan plug ke dalam cawan 
(flask) sedimentasi. Pegang plug 
kuat kuat  dan balikkan (flask) 
sedimentasi sehingga cairan 
supernatant terbuang. 
Tambahkan 50 ml air bersih ke 
endapan dalam cawan (flask) 
sedimentasi,  aduk dengan baik 
dan kemudian endapkan kembali 
selkama 6 menit. Selanjutnya alat 
penahan (plug) larutan tinja  
dimasukkan secara pelan pelan 
ke dalam cawan (flask) 
sedimentasi. Pegang plug kuat 
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kuat  dan balikkan (flask) 
sedimentasi sehingga cairan 
supernatant terbuang dan sisa 
endapan  larutan tinja sebanyak 5 
ml. Air bersih sebanyak 50 ml 
ditambahkan ke dalam endapan, 
diaduk dengan baik dan 
kemudian diendapkan kembali 
selama 6 menit. Selanjutnya alat 
penahan (plug) larutan tinja  
dimasukkan secara pelan pelan 
ke dalam cawan (flask) 
sedimentasi. Pegang plug kuat 
kuat  dan balikkan (flask) 
sedimentasi sehingga cairan 
supernatant terbuang dan sisa 
endapan  sebanyak 5 ml. 
Kemudian endapan tersebut 
ditambahkan 2 tetes larutan 
methylene blue 1% dan diaduk 
hingga merata dengan pipet.lalu 
larutan tersebut segera diisap 
dengan pipet Pasteur dan 
masukan ke dalam slide alat 
penghitung telur . Telur 
diidentifikasi dan jumlah telur 
cacing dihitung.di bawah 
mikroskop dengan pembesaran 
lemah (40x). Telur cacing 
Fasciola sp. akan terlihat coklat 
keemasan dan telur 
Parampistomum sp.terlihat 
bening /terang. ng. Tabung 
penyaring diaduk pada setiap 
pengisian kamar penghitung telur 
cacing.  Universal (Universal slide 
counting chamber)  Dalam 
penghitungan telur cacing dapat 
dipergunakan kamar atau strip 
tergantung pada derajat infeksi 
parasitnya. (berat, sedang,  atau 

ringan). Penghitungan jumlah 
telur cacing per gram tinja 
menggunakan angka 
pengenceran 1: 5 dan 
menggunakan 0.5 ml larutan 
tinja, sehingga jumlah telur yang 
ditemukan dikalikan dengan 
factor 10 ( Whitlock et al.1980) 

 

III. HASIL 

Hasil pemeriksaan laboratoris 
terhadap  2.495 sampel feses  
sapi Bali yang berasal dari 
beberapa lokasi 
(desa,kecamatan) di Propinsi 
Bali, NTB dan NTT tahun  2014 
menunjukkan bahwa  secara 
umum terinfestasi oleh parasit 
gastrointestinal dengan rata-rata 
prevalensi  38.4% ( 958 dari 
2.495 ),yang terdiri dari jenis 
Trematoda 26.1%, 
(Paramphistomum spp dan 
Fasciola spp.), Nematoda 14.7% 
yang terdiri dari  genus 
Mecistocirrus spp 
Oesophagustomum spp, 
Ostertagia spp, Cooperia spp,  
Trichostrongylus spp Toxocara 
spp. dengan prevalensi masing-
masing berkisar antara 1.6%- 
80.4%;  3.7% - 27.7 %;  dan 1.4% 
- 5.5%  dengan intensitas infeksi 
berturut turut berkisar antara  10 -
60 epg dan 10-200 epg.; 40- 800 
epg dan 40-1.040   Hasil  lebih 
rinci disajikanseperti pada Tabel 
1 - 4.   
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Tabel.1 

 Distribusi Prevalensi Parasit Gastrointestinal Pada Sapi Bali                                                
 di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 
Sampel 

Positif 
Trematoda 

Positif 
Nematoda 

Positif 
Coccidia 

Prevalensi 
PGI ( % ) 

BALI 1.799 475 (26.4%) 239 (13.3%) 176(9.8%) 746(41.5.%) 

NTB   289 60 (20.7%)  72(24.9%) 52.(17.9%)  129(44.6%) 

NTT   407 6 (1.5%)  76 (18.7%) 13(3.2%)    83 (29.4%) 

 TOTAL 2.495    541 (21.6%) 387 (15.5%) 241 (9.6%)  958 (38.4%) 

 

 

Tabel 2 

Distribusi Prevalensi Parasit Gastrointestinal Pada Sapi Bali Per 
Kabupaten di Propinsi Bali 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 
Sampel 

Positif 
Trematoda 

Positif 
Nematoda 

Positif 
Coccidia 

Prevalensi 
PGI ( % ) 

Tabanan 191 82 (41.6%) 20 (1.05%) 13 (6.8%) 82 (41.6%) 

Buleleng 109 22 ( 20.2%) 25 (22.9%) 12 (11.0%) 25 (22.9%) 

Klungkung 243 72 ( 29.6%) 23 (9.5%) 13 (5.3%) 72 ( 29.6%) 

Gianyar 159 96 (60.4% ) 27 (28.1%) 24 (15.1%) 96 (60.4% ) 

Bangli 193 18 (9.3% ) 37 (19.2%) 35 (18.1%) 37 (19.2%) 

Karangasem 234 46 (19.6% ) 22 (9.1%) 42 (17.9%) 46 (19.6% ) 

Denpasar 13 3 (23.1% ) 2 (15.4%) 0 (0.0%) 3 (23.1% ) 

Jembrana 439 127 (28.9%) 56 (12.7%) 23 (5.2%) 127 (28.9%) 

Badung 218 19 (8.7% ) 19 (8.7%) 14 (6.4%) 19 (8.7%) 

Total 1799 475 (26.4%) 39 (13.3%) 176 (9.8%) 746 (41.5.%) 
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Tabel.3 

 Distribusi Prevalensi Parasit Gastrointestinal Pada Sapi di 
Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Barat  

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 
Sampel 

Positif 
Trematoda 

Positif 
Nematoda 

Positif 
Coccidia 

Prevalensi 
PGI ( % ) 

Dompu 66 0 (0.%) 10(15.2.%) 6(9.1%)  16(24.2-%) 

Mataram 98 8(16.6.%) 26(54.1.%) 7(14.6.%)  31(31.6%) 

 Bima 100 19(12.6.%) 9(9.0.%) 10(10.0.%) 38(38.0.%) 

Lotim  25 9(36.0.%) 3(12.0.%) 2(8.0.%) 14(56.0.%) 

 TOTAL 289 36(12.5.%) 48(016.6%) 25(8.6.%) 129(44.6%)  

 

Tabel.4 

Distribusi Prevalensi Parasit Gastrointestinal Pada Sapi di 
Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah 
Sampel 

Positif 
Trematoda 

Positif 
Nemada        

Positif 
Coccidia 

Prevalensi 
PGI ( % ) 

Kupang  10 0 (0.%) 1 (10.0%) 0 (0.%) 1 (10.0%) 

Manggarai  52 0 (0.%) 14(26.9%) 4 (7.6.%) 14 (26.6.%) 

Ruteng  10 3 (0.%) 0 (0.%) 0 (0.%) 3 (0.%) 

Ngada 102 2 (1.9.%) 13(12.7.) 1 (0.9%) 13 (12.7.%)  

Sikka  54 0 (0.%) 10(18.5.) 2 (2.7.%) 10 (18.5.%) 

 Belu 110 3 (2.7.%) 30(27.3%) 4 (3.6.%) 30 (27.3%)  

TimorTengah 
Selatan 

  17 0 (0.%) 7 (0.%) 0 (0.%) 10 (0.%) 

Total 407 8(1.9%) 64(15.7%) 11(2.2%)  83 (29.4%) 
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IV. PEMBAHASAN 

Hasil  pengujian terhadap 
2.495 sampel tinja sapi bali di 
Propinsi Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur 
menunjukkan bahwa 958 ( 38.4% 
) positif terinfeksi oleh parasit 
gastrointestinal dan 1537 (63.6%) 
diantaranya negatif. Setelah 
dilakukan identifikasi berdasarkan 
morfologi dan penghitungan telur  
ditemukan cacing trematoda 
terdiri atas  genus 
Paramphistomum spp., Fasciola 
spp. dengan prevalensi 21.6% 
dan cacing nematoda terdiri atas 
genus Mecistoccirus 
spp.,Ostertagia 
spp,Trichotrongylus spp. 
Meccistosirus sp. Cooperia sp. 
Oesophagustomum sp dan 
Tococara spp. prevalenisnya 
15.5% Serta Coccidia dari genus 
Eimeria spp 9.6% dengan variasi 
distribusi prevalensi di daerah  
survey, yaitu tertinggi  di NTB  
sebesar 44.6% diikut di Propinsi 
Bali  41.5.%, dan terendah 29.4% 
di NTT.  

Berbagai jenis parasit 
gastrointestinal yang dapat 
menginfeksi ternak ruminansia 
tersebar secara kosmopolitan, 
kecuali jenis-jenis tertentu hanya 
ditemukan pada suatu wilayah 
geografis tertentu. Kejadian 
parasit gastrointestinal pada sapi 
dengan kepentingannya secara 
ekonomis sangat dipengaruhi 
oleh lokasi geografis dan iklim 
serta musim sepanjang 
tahun.(Anonim 2008b)  Seperti 
halnya tingkat prevalensi dan 
intensitas  infestasi parasit  
gastrointestinal pada sapi Bali di 
Bali,NTB dan NTT tahun 2014 ini 
menujukkan bahwa cendrung 

terjadi lebih rendah dibandingkan 
dengan penelitian sebelumnya. 
(Mastra dkk.2013)   

Intensitas infeksi berdasarkan 
perhitungan jumlah telur cacing ( 
eggs per gram faeses,epg ) dari 
Trematoda  adalah  tergolong 
ringan sampai sedang . .Menurut 
acuan  bahwa 10-20 epg ringan, 
>.20- 60 epg sedang dan > 60 
berat, sedangkan Nematoda 
,Cestoda dan Coccidia  40-500 
epg. ringan, 500-1000 epg 
sedang dan > 1000 berat .( 
Whitlock,1980) Pada surveilan 
dan monitoring ini intensitas 
infeksi oleh Trematoda, dan 
Nematoda   tergolong infeksi 
ringan – sedang,  khususnya 
beberapa pedet /sapi muda 
ditemukan infestasi Toxocara  
(Neoascaris vitulorum) dan 
infeksi Eimeria spp(Coccidia) 
dengan intensitas infeksi sedang 
– berat yaitu  pedet umur < 6 
bulan masing asal Kabupaten 
Jembrana.Bali dan Bima, NTB.  
Hal ini disebabkan di beberapa 
lokasi peternakan sapi di 
pedesaan, khususnya program 
pengendalian parasit 
gastrointestinal, perbaikan 
managemen pemeliharaan dan 
pemberian obat cacing / 
antelmentik ataupun anti coccidia 
tidak dilakukan secara periodik 
Selain karena keterbatasan 
pengetahuan peternak tentang 
penyakit, harga obat  cukup 
mahal dan susah didapat, 
sehingga  pada infeksi yang 
intensitasnya sedang sampai 
berat, apabila tidak dilakukan 
pengobatan secara periodik dan  
penanganan yang baik sering 
terjadi kematian ternak. 
khususnya pada pedet.  
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Admadilaga (1975) pernah 
melaporkan bahwa angka 
kematian pedet sapi Bali sebesar 
10–80%, sedangkan Darmadja 
(1980) yang melakukan penelitian 
di Bali memperoleh kematian 
pedet sebesar 7,3%, terhadap 
kelahiran atau sebesar 1,84% 
dari populasi. Kemudian hasil 
survei pendahuluan Gunawan M. 
(1984) bahwa  prevalensi 
infestasi Toxocara vitulorum atau 
Neoascaris vitulorum ( ascariasis) 
mencapai prevalensi 75 % pada 
pedet umur 3- 4 minggu 
kemudian menurun  55.5% terjadi 
pada pedet berumur 5-6 
bulan.Pada kasus- kasus  infeksi 
kronis ringan  yang berulang  
pada sapi  dalam kurun waktu 
tertentu  di dalam tubuh akan 
terbentuk pertahanan  berupa zat 
kebal  atau antibodi terhadap 
parasit gastrointestinal sehingga 
pada infeksi berikut intensitasnya 
cendrung   berkurang. . Namun 
demikian, pada infeksi yang 
intensitasnya sedang sampai 
berat, apabila tidak dilakukan 
pengobatan secara periodik dan  
penanganan yang baik akan 
terjadi kerugian ekonomi akibat 
penurunan produkstivitas bahkan  
kematian terutama pedet dan 
ternak sapi muda lainnya 
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil 
surveilan dan monitoring parasit 
gastrointestinal di Provinsi 
Bali,NTBdan NTT Tahun 2014 
dapat disimpulkan bahwa  

1. Tingkat prevalensi parasit 

gastrointestinal (PGI) di 

Bali,NTB dan NTT rata 

rata sebesar 38.4% 

dengan variasi tertinggi 

44.6% di NTB, kemudian 

41.5.% di Bali dan 

terendah 29.4% di NTT 

2. Ada tiga jenis Parasit 

Gastrointestinal yang 

menginfeksi sapi bali di 

Propinsi Bali, NTB dan 

NTT yaitu : cacing 

Trematoda, Nematoda dan 

Coccidia. Dari Trematoda 

diidentifikasi  genus 

Paramphistomum sp dan 

Fasciola sp. dengan 

prevalensi 21.6%, Dari 

Nematoda terdiri atas 

genus,Mecistoccirus spp. 

,Ostertagia 

spp,Trichotrongylus spp.. 

Cooperia spp. 

Oesophagustomum spp. 

dan Toxocara spp 

prevalenisnya 13.3% ,  

sedangkan dari protozoa  

genus Eimeria spp. 9.6%.  

3. Intensitas infeksi dari 

genus Paramphistomum 

sp 10-200 dan Fasciola sp. 

10-60 epg dan genus 

Strongylus  40-800 epg 

sedangkan dari genus 

Emeria sp 40-1040 opg. 
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Saran -Saran 

1. Untuk mengendalikan 

inpeksi parasit 

gastrointestinal pada sapi 

di Bali, NTB dan NTT 

disarankan penggunaan 

obat cacing khusus untuk 

Toxocara/(ascariasis) 

pada pedet dengan 

piperasin, sedangkan 

untuk cacing trematoda 

dan nematoda, gunakan 

antelmintik berspektrum 

luas antara lain 

albendazole, febendazole. 

Serta pengobatan 

terhadap coccidia 

(Emeria.) menggunakan 

preparat sulfa sesuai dosis 

anjuran  

2. Perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut tentang 

dampak ekonomi yang 

ditimbulkan oleh infeksi 

parasit gastrointestinal 

pada sapi / kerbau di Bali, 

NTB dan NTT 
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