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INTISARI 

 (Aminah, Siti 2019). Identifiksi telur Toxoca canis pada feses anjing 
sebelum diberi obat cacing dan sesudah diberi obat cacing ”Di Klinik 
Hewan Adika Solo” Program Studi D-III Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Setia Budi.  
 Ascariasis merupakan penyakit terpenting dari penyakit cacingan 
oleh golongan ascaridida. Ascaridida yang paling banyak mengakibatkan 
kerugian pada anjing adalah Toxocara canis. Ascaridida lainnya, meskipun 
dapat menginfeksi anjing dan kucing, yaitu Toxascaris leonina tidak begitu 
mengganggu dibandingkan Toxocara canis Toxocariasis adalah penyakit 
parasiter yang disebabkan oleh infeksi cacing Toxocara sp. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi telur Toxocara canis 
pada anjing sebelum diberi obat cacing dan sesudah diberi obat cacing “Di 
Klinik Hewan Adika Solo” penelitian ini dilakukan pada bulan januari 2019. 
Sampel feses diambil dari 25 ekor anjing  sesudah diberi obat cacing dan 
25 anjing sebelum diberi obat cacing Di Klinik Hewan Adika Solo. Sampel 
fases diperiksa mengunakan metode langsung dan metode sedimentasi 
untuk mengetahui keberadaan telur Toxocara canis berdasarkan 
morfologinya. 

Hasil penelitian menunjukan dari 25 sampel sebelum diberi obat 
cacing didapatkan hasil positif 4 teridentifikasi Toxocara canis dengan 
persentase 16%. Negatif pada 21 sampel feses anjing sebelum diberi obat 
cacing dengan persentase 84% dan negatif pada 25 sampel feses anjing 
sesudah diberi obat cacing dengan persentase 0%.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hewan kesayangan telah menjadi bagian terpenting bagi masyarakat 

dalam lingkungan keluarga, bukan menjadi rahasia umum lagi kehadiran 

hewan kesayangan kususnya anjing mampu menekan stres, meningkatkan 

kehidupan sosial dan menjadi salah satu kebangaan bagi pemiliknya. 

Berbagai penelitian psikologi dan kesehatan bahkan membenarkan bahwa 

hewan peliharaan dapat menjadi alat terapi bagi seseorang yang menderita 

berbagai macam penyakit tertentu (Fika Yuliza Purba, 2012).  

Klinik Hewan Adika Solo berada di Jl. K.H Ahmad Dahlan No.52, 

Keprabon, Kec Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah (57131). Klinik 

Hewan Adika Solo mampu merawat untuk penyembuhan hewan 

pemeliharaan yang sakit, tempatnya yang bersih nyaman dan dekat dengan 

keramaian. Klinik tersebut menyediakan rawat inap maupun rawat jalan, jam 

operasional yakni hari senin- sabtu jam 10.00-21.00 pada hari mingu Klinik 

Hewan Adika buka jam 10.00-14.00. 

Anjing merupakan mamalia yang telah mengalami dosmetikasi dari 

srigala abu-abu, anjing sangat cocok sebagai hewan pemeliharaan dirumah, 

tidak hanya itu anjing memiliki kelebihan tersendiri berupa indera penciuman, 

indra pendengaran dan indera penglihatan yang sensitif menjadikan anjing 

dapat diandalkan sebagai alarm yang setiap saat memberikan kode agar 

pemilik waspada akan datangnya bahaya. Kota solo peminat pemeliharaan 
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anjing semakin meningkat karena dapat berdampak mengurangi munculnya 

stres dan dapat mengubah gaya hidup modern. Kejadian tersebut 

mendorong agar masyarakat untuk memberikan tempat yang layak untuk 

dijadikan teman pendamping. Populasi anjing dikota solo sebagian hewan 

kesayangan dan pemeliharan jumlah populasinya semakin meningkat. 

Tingginya populasi tersebut akan menyebabkan dampak negatif bagi 

masyarakat dan lingkungan sekitar. Penyakit yang dapat menginfeksi 

masyarakat dan lingkungan sekitar biasanya virus, bakteri dan parasit. Salah 

satu parasit yang menginfeksi anjing adalah ascariosis yang disebabkan 

oleh golongan nematoda yaitu Toxocara canis (Estuningseh, 2005). Selain 

itu dimana hewan dan manusia hidup secara berdampingan, tumpukan feses 

adalah jalan utama penyebaran dari infeksi cacing yang melibatkan anjing 

dan dapat bersifat zoonosis (Rianto, 2011). Kebanyakan parasit internal 

pada anjing adalah cacing dan organisme uniseluler yang berada di dalam 

usus anjing. Jenis cacing yang umum adalah ascaridida, Ancylostoma, 

Trichuris dan cestoda (Yusuf dan Purba, 2008).  

Ascariasis merupakan penyakit terpenting dari penyakit cacingan oleh 

golongan ascaridida. Ascaridida yang paling banyak mengakibatkan 

kerugian pada anjing adalah Toxocara canis. Ascaridida lainnya, meskipun 

dapat menginfeksi anjing dan kucing, yaitu Toxascaris leonina tidak begitu 

mengganggu dibandingkan Toxocara canis (Zaiman, 2006).  

Toxocariasis adalah penyakit parasiter yang disebabkan oleh infeksi 

cacing Toxocara sp. Terdapat tiga spesies Toxocara yang sangat penting di 

dunia kedokteran hewan yaitu Toxocara canis menyerang anak anjing dan 

anjing dewasa, Toxocara cati menyerang anak kucing dan kucing dewasa, 
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dan Toxocara vitulorium menyerang anak sapi dan anak kerbau beserta 

induknya (Norman D. Levine 2012).  

Toxocariasis tidak hanya terjadi pada anjing, tapi juga dapat menginfeksi 

manusia. Toxocariasis pada manusia adalah salah satu infeksi parasit yang 

paling umum pada manusia di dunia (Manurung dan Siahaan, 2012). 

Kejadian toxocariasis pada manusia sangat tergantung pada kejadian 

toxocariasis pada hewan peliharaan. Potensi terjadinya toxocariasis pada 

manusia sangat dimungkinkan mengingat anjing adalah hewan peliharaan 

yang umum pada sebagian orang.  

Ditemukan pada manusia bahwa hampir 14% dari populasi Amerika 

Serikat telah terinfeksi Toxocara sp. Secara global, toxocariasis ditemukan di 

banyak negara dan tingkat prevalensi dapat mencapai setinggi 40% atau 

lebih di seluruh dunia. Seseorang lebih mungkin terinfeksi dengan Toxocara 

canis jika mereka memiliki anjing (CDC, 2013).  

Menurut WHO (2010), prevalensi ascariasis pada manusia di seluruh 

dunia adalah 55,83%, toxocariasis 16,67%, giardiasis 12,5%, 

strongyloidiasis 5,83% dan enterobiasis 3,33%. Lingkup epidemiologi dan 

klinis penyakit parasit terus berkembang terutama disebabkan oleh 

perubahan perilaku manusia dan lingkungan (WHO, 2010).  

Toxocara cati dan Toxocara canis juga tersebar secara kosmopolit dan 

ditemukan di Indonesia. Prevalensi toxocariasis Di Jakarta pada anjing 

38,3% dan pada kucing 26% (Taniawati et al., 2008). Sebuah penelitian di 

AS pada tahun 1996 menunjukkan bahwa 30% anjing yang usianya dibawah 

6 bulan menyimpan telur Toxocara canis dalam kotorannya, penelitian lain 

menunjukkan bahwa hampir semua anak anjing yang lahir sudah terinfeksi 

Toxocara canis. Tingkat infeksi lebih tinggi untuk anjing yang dibiarkan 
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bermain di luar rumah. Selain itu, lokasi geografis juga berperan, karena 

Toxocara canis lebih mudah hidup di tempat yang lembab di mana telur bisa 

bertahan di dalam tanah (CDC, 2013).   

Penelitian mengenai identifikasi Toxocara canis pada fases anjing yang 

belum diberi obat cacing dan yang sudah diberi obat cacing di Klinik Hewan 

Adika Solo belum pernah dilakukan, sedangkan masyarakat dan lingkungan 

sekitar kebanyakan memelihara anjing jadi kemungkina besar penyakit yang 

menginfeksi anjing juga besar. Dengan melihat lingkungan dan warga sekitar 

memelihara anjing bahwa potensi anjing sangat tinggi dan mungkin terjadi 

penyakit bersifat zoonosis dapat merugikan kesehatan anjing serta dapat 

menimbulkan kerugian ekonmi bagi pemilik. Maka penelitian tentang 

“Identifikasi Toxocara canis pada anjing yang sudah di beri obat cacing dan 

pada anjing yang belum di beri obat cacing” sangat penting untuk dilakukan 

agar bisa mengidentifikasi adanya Toxocara canis pada anjing sehingga bisa 

dilakukan tindakan pengendalian sedini mungkin.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

a. Apakah ditemukan telur Toxocara canis pada feses anjing yang 

sudah diberi obat cacing dan belum diberi obat cacing di Klinik 

Hewan Adika Solo? 

b. Berapa persentase anjing yang terinfeksi Toxocara canis? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah ditemukan telur Toxocara canis pada 

feses anjing yang sudah diberi obat cacing dan belum diberi obat 

cacing di Klinik Hewan Adika Solo. 

b. Untuk mengetahui berapakah persentase anjing yang terinfeksi 

Toxocara canis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Memberikan pengetahuan tentang bahaya parasit pada anjing 

bagi manusia. 

b. Memberikan informasi tentang distribusi parasit Toxocara 

canis pada fases anjing. 

c. Memberikan pengetahuan tentang pentingya menjaga 

kebersihan dari anjing pemeliharaan. 

 


