
Tinjuan pustaka 

1.1 Klasifikasi dan Morfologi Fasciolosis spp 

Menurut Kusumamiharja (1992) klasifikasi taksonomi cacing hati sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum : Platyhelmints 

Kelas : Trematoda 

Ordo : Digenea 

Famil : Fasciolidae 

Genus : Fasciola 

Spesies :  - fasciola hepatica 

- fasciola gigantic 

 

Cacing dewasa Fasciola spp berbentuk pipih sepeti daun tanpa rongga tubuh. 

Perbedaan dari kedua jenis cacing Fasciola spp adalah pada bentuk tubuh dan ukuran telur. 

Telur cacing hati (Fasciola spp) berbentuk oval, berdinding halus dan tipis berwarna 

kuning dan bersifat sangat permiabel, memiliki operkulum pada salah satu kutubnya. 

Operkulum merupakan daun pintu telur yang terbuka saat telur akan menetas dan larva 

miracidium yang berslia dibebaskan (Noble dan Elmer 1989). Cacing dewasa Fasciola spp 

berbentuk pipih seperti daun tanpa rongga tubuh. 

Tubuh Fasciola gigantic  relatif lebih bundar dimana bagian posteriornya terlihat 

lebih mengecil dan ukuran telurnya lebih besar dibanding Fasciola hepatica (Adiwinata 

1955). Menurut Brown (1979) cacing dewasa dapat dibedakan dari Fasciola hepatica 

karena lebih panjang, kerucut kepala lebih pendek, alat reproduksi terlihat lebih arterior, 

batil isap perut lebih besar. Fasciola hepatica memiliki cirri-ciri : batil isap mulut dn 

kepala yang letaknya bedekatan, divertikulum usus alat kelaimin jantan (testis) yang 

bercabang dan berlobus. Sedangkan alat kelamin betina mempunyai kelenjar vitellaria yang 

memenuhi sisi lateral tubuh. Memiliki sebuah pharing dan oesphagus yang pendek, uterus 

pendek dan bercabang-cabang (Soulsby 1986). Metabolisme Fasciola hepatica secara 

anaerob, mendapat makanan dari sekresi empedu dan dapat hidup selama 10 tahun (brown 

1979). Fasciola hepatica dewasa berukuran 20 mm samapai 50 mm (Noeble dan Elmer 

1989). Sedangkan Fasciola gigantica mempunyai ukuran yang lebih besar dari Fasciola 



hepatica yaitu 20 mm sampai 75 mm (Soulsby 1986). Di Indonesia Fasciola gigantica 

dewasa panjangnya 14 mm sampai 54 mm. Sisi kiri dan kanan hamper sejajar, bahu kurang 

jelas, alat pengisap vental sejajar dengan bahu, besarnya hampir sama dengan alat pengisap 

mulut, kutikula dilengkapi dengan sisik. Usus buntunya bercabang-cabang sejajar dengan 

sumbu badan, sirus tumbuh sempurna dan kantung sirus mengandung kelenjar prostat sera 

kantong semen, ovarium bercabang terletak disebelah kanan garis median, kelenjar vitelin 

mengisi bagian lateral tubuh (Kusumamiharja 1992). 

 

  

Gambar 1 : Morfologi cacing hati  

 

1.2 Siklus Hidup 

Siklus hidup parasit sngat komplek, pendek dan cepat penularannya (Gambar 2). 

Fasciola spp mengalami mata rantai siklus perkembangan atau stadium dalam siklus 

hidupnya sampai ke saluran empedu. Daur hidup cacing hati dimulai dari telur yang 

dikeluarkan dari uterus cacing masuk ke saluran empedu, kandung empedu atau saluran 

hati dari induk semang. Telur terbawa ke dalam usus dan meninggalkan tubuh bersama 

tinja. Seekor cacing hati (F. hepatica) dalam sehari dapat memproduksi rata-rata 1331 butir 

telur pada domba dan 2628 butir telur pada sapi (Dixon 1964). Jumlah cacing didalam 



pembulu-pembulu empedu tidak dpat ditentukan hanya berdasarkan jumlah telur dalam 

tinja.  

 

Gambar 2 : Siklus hidup cacing hati 

 

Jumlah telur dalam tinja akan mencapai maximum dalam waktu 2 bulan setelah 

periode prepaten, kemudian menurun lagi secara pesat (Soulsby 1986). Telur tidak dapat 

berkembang dibawah suhu 10 
0
C, tetapi dapat berkembang dengan baik pada suhu 10 

0
C 

sampai 26 
0
C (Levine 1977). 

Perkembangan dari stadium telur sampai metacecaria hanya dapat terjadi pada 

lingkungan yang tergenang air yang bertindak sebagai factor pembatas siklus hidup cacing 

diluar tubuh ternak (Noble dan Elmer 1989). Apabila telur masuk ke dalam air, operkulum 

membuka dan miracidia yang bersilia dibebaskan. Miracidia hanya dapat keluar apabila 

mendapat cukup cahaya. Cahaya mengaktifkan miracidium yang kemudian mengubah 

permeabilitas suatu bantalan kental yang terletak dibawah operculum. Telur yang sudah 

menetas menghasilkan meracidium. Tubuh meracidium diliputi ciliae yang berfungsi 

sebagai alat penggerak di air. Gerakan miracidim dipengaruhi oleh cahaya (Brown 1979). 

Miracidium berenang selama beberapa jam dan kemudian menebus tubuh siput (Lymnaea 

rubiginosa). Miracidium hanya dapat dalam waktu singkat (24 jam) untuk mencari sipus 

sebagai induk semang antara. Apabila ditemukan siput yang sesuai miracidium akan 

melekat dan menusukkan papillanya. Setelah miracidium berhasil menembus jaringan 

siput, cilae dilepaskan kemudian menempati rumah siput tersebut. Setelah 36 jam, 

miracidium berbentuk gele,bung dengan dinding transparan yang disebut sporokista. 

Didalam tubuh siput setiap miracidium berkembang menjadi sebuah sporokista (Noble dan 

Elmer 1989). Selanjutnya  sporokista berubah bentuk menjadi oval setelah 3 hari berada di 



dalam hati siput. Sporokista memperbanyak diri dengan pembelahan transvertal, sehingga 

dari satu miracidium terbentuk banyak sporokista. Setelah 10 hari tibuh siput terinfeksi 

miracidium terlihat gumpalan sel didalam sporokista yang kemudian tumbuh menjadi redia 

(Brown 1979). Pada hari ke 12 redia induk mulai tampak. Pada hari ke 23 redia anak mulai 

terbentuk, hari ke 25 redia anak membebaskan diri. Setelah redia anak terbentuk emudian 

redia berkembang sendiri-sendiri untuk membentuk cecaria. Tubuh redia berbentuk silinder 

dengan otot kalung leher (colar). Didalam kalung redia terdapat sel ekskresi dan sel 

pertumbuhan. Satu redia induk biasaya mengandung 3 redia anak yang sudah berkembang 

sempurna. Selama musim panas, biasanya hanya terdapat satu generasi redia. Redia 

menghasilkan cercaria yang akan meninggalkan siput (Noble dan Elmer 1989). 

Tubuh cercaria berbentuk bulat telur dan memiliki ekor untuk berenang. Cercaria 

yang keluar dari tubuh siput membebaskan diri dan berenang kemudian mencari tumbuh-

tumbuhan air untuk melekat dan melepaskan ekornya. Circaria dapat dilihat dengan mata 

telanjang sebagai bintik-bintik putih yang bergerak-gerak dan akan terlihat jelas pada air 

jernih dengan alas stoples yang gelap dan disinari cahaya terang. Circaria hidupnya terbatas 

kecuali menemukan tumbuh-tumbuhan atau hewan yang sesuai untuk menjadi kista dan 

kemudian berubah menjadi metacercaria (Brown 1979). Setelah melekatkan diri pada 

tumbuhan air contohnya batang padi dengan jarak 10 cm dari batang kemudian ekor 

dilepaskan. Selanjutnya cercaria berubah menjadi kista dengan cara mensekresikan 

subtansi viskus untuk melapisi tubuhnya. Cercaria yang telah menjadi kista disebut 

metacercaria. Proses pembentukan dinding kista disertai pembentukan alat-alat dalam 

tubuh, berupa alat tubuh cacing dewasa, proses ini berlangsung 2-3 hari, setelah itu 

metacercaria bersifat infeksius serta tahan kering dan panas (Noble dan Elmer 1989). 

Metacercaria berdinding tebal berlapis dua apabila termakan oleh sapi dewasa didalam 

lambungnya  dinding kista yang berhasil dihancurkan oleh asam lambung  hanya lapisan 

luarnya saja. Pada anak sapi, kemampuan lambung untuk merusak lapisan luar sangat 

terbatas sekali, hal ini menyebabkan tingkat prevalensi infeksi cacing hati pada anak sapi 

tidak berpengaruh secara nyata. Dalam kista ini metacercaria berkembang menjadi cacing 

muda (Suweta 1982). Agar dapat menginfeksi induk semang definitif, metacercaria 

didalam induk semang antara (ikan, crutacea dan keong) atau tumbuhan air harus termakan 



dahulu. Setelah mencapai saluran-saluran empedu hati dan mencapai dewasa kelamin, 

maka mulai memproduksi telur. Telur berada dalam cairan empedu, terbawa arus ikut 

mengalir ke dalam kantung empedu yang kemudian masuk ke dalam usus halus melalui 

ductus choleduchus. Dalam usus terbawa keluar bersama tinja (Brown 1979). 

Siput yang menjadi induk semang antara berbeda spesies dalam wilayah Negara 

yang berbeda. Pada umumnya jenis-jenis siput yang menjadi induk semang antara 

sementara cacing hati dari Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica termasuk family 

Lymnaeacidae. Lymnaea rubuginosa merupakan induk semang antara cacing ahti Fasciola 

gigantica di Indonesia. Di afrika Lymnaea natalensis, di Pakistan serta india adalah 

Lymnaea rufescens, Lymnaea truncatula di eropa dan  Lymnaea tomentosa di Australia 

(Kusumamiharja 1992). Siput Lymnaea rubuginosa bentuk oval dengan lingkaran spiral 

pada ujung ekor. Dinding rumah transparan berwarna kuning kecoklatan atau agak 

kehitaman (Suweta 1978). 

 

1.3 Patogenesa dan Gejalah Klinis 

Fasciola spp hidup dalam tubuh ternak yang terinfeksi sebagai parasit didalam 

saluran empedu. Haidup dari cairan empedu merusak sel-sel epitel, dinding empedu untuk 

mengisap darah penderita. Cacing dewasa dianggap sebagai pengisap darah yang setiap 

ekornya mampu menghabiskan 0,2 ml darah setiap hari (Kusumamiharja 1992). Secara 

umum pateogenesa dan gejalah klinis yang disebabkan cacing hati (Fasciola spp) 

tergantung dari derajat infeksi dan lamanya penyakit. Serta factor lain seperti lokasi 

didalam induk semang, jumlah cacing yang menginfeksi, invasi telur, larva dan cacing 

dewasa didalam jaringan (Brown 1979). Gejalah klinis fasciolosis dapat bersifat kronis 

akibat dari infeksi yang berlangsung sedikit demi sedikit (Kusumamiharja 1992). Gejalah 

akut pada sapi berupa gangguan pencernaan yaitu gejalah konstipasi yang jelas dengan 

tinja yng kering dan kadang diare, terjadi pengurusan yang cepat, lemah dan anemia. 

Kematian mendadak pada kambing dan domba (Anonim 2004). Gejalah kronis berupa 

penurunan produktivitas dan pertumbuhan yang terhambat pada hewan muda, keluar darah 

dari hidung dan anus seperti pada penyakit anthrax, kelemahan otot berupa gerakan-

gerakan yang lamban, nafsu makan menurun, selaput lendir pucat, bengkak diantara rahang 



bawah (bottle jaw), bulu kering, rontok, kebotakan, hewan lemah dan kurus. Pemeriksaan 

pasca mati penderita fasciolosis akut menunjukkan terjadinya pembendungan dan 

pembengkakan hati, bercak-bercak warna merah baik di permukaan sayatan mauoun di 

sayatannya, kantung empedu dan usus mengandung darah. Kondisi kronis ditemukan 

didinding empedu dan sluran empedu menebal, anemia, kurus, hidrotoraks, 

hiperperikardium, degenarasi lemak dan sirosis hati (Anonim 2006) 

 

1.4 Epidemiologi dan Kerugian Ekonomi 

Fasciola gigantica merupakan cacing hati asli Indonesia, sedangkan Fasciola 

hepatica diduga masuk Indonesia bersama-sama dengan sapi-sapi yang didatangkan dari 

luar negeri. Val velzen, merupakan orang pertama yang melaporkan penemuan adanya 

cacing tanah Fasciola spp pada hewan ternak kerbau yang mati karena Rinderpest di 

tanggerang pada tahun 1890 (Muchlis 1985). Pada umumnya infeksi Fasciola spp 

menyerang sapi, domba dan kambing. Selain itu juga dapat menyerang hewan lain seperti 

babi, anjing, rusa, kelinci, marmot, kuda bahkan infeksinya pernah ditemukan pada 

manusia di cuba, prancis selatan, inggris dan aljazair (Brown 1979). Infeksi pada manusia 

kurang dari 1 % (Noble dan Elmer 1989). 

Tingkat prevalensi penyebaran cacing tanah (Fasciola spp) pada ternak masih 

menunjukkan angka-angka yang tinggi, terutama di Negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia. Prevalensi penyebaran Fasciola spp di Indonesia menurut FAO (2012), 

mencapai 14 % - 28 %. Infeksi pada sapi dan kerbau lebih tinggi apabila dibandingkan 

dengan kambing dan domba, pada sapi dan kerbau mencapai 25-30% pada domba dan 

kambing 6-10%  (Anonim 2006). 

Kejadian infeksi Fasciola spp berkisar antara 50-80% untuk sapi dan kerbau di 

pulau jawa dan dibawah 10% untuk pulau sumba (muchlis 1985). Kejadian infeksi cacing 

hati di Indonesia, dari dataran rendah sampai ketinggian 2000 m tetap ditemukan Fasciola 

gigantica. Hal ini karena Lymnaea rubiginosa merupakan satu-satunya siput yang menjadi 

hospes antara manpu hidup baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Siput dapat 

ditemukan dalam air yang mengalir dengan kecepatan dibawah 20 cm tiap detik. Dalam air 

yang tergenang dan air yang keruh tidak ditemukan, hal ini dimungkinkan kandungan 



oksigen yang rendah dan lebih tinggi pada air jernih dan bergerak (Brotowijoyo 1987). 

Lymnaea rubiginosa tidak tahan kekeringan, tanpa makanan dalam lumpur yang memiliki 

kelembabab 35 % siput mati dalam waktu 2-14 hari, kelembaban 76% mati dalam 4-16 hari 

dan dalam kelembaban 80% mati dalam 8-16 hari. Kelangsungan hidup cacing hati 

tergantung pada kehadiran siput serta kecocokan toleransi siput dan fase hidup bebas 

cacing, terutama suhu dan pH air (Kusumamiharja 1992). 

Kerugian akibat infeksi cacing sulit diperkirakan, kerugian yang diakibatkan cacing 

hati biasanya berupa kematian terutama pada pedet, penurunan produksi, keterlambatan 

pertumbuhan, kerusakan jaringan, penurunan berat badan, penurunan daya tahan tubuh, 

penurunan tenaga kerja juga dapat menyebabkan penurunan mutu daging. Kerusakan organ 

tubuh yang mengakibatkan diafkir pada waktu infeksi daging, pembayaran tenaga 

professional, biaya pembelian obat-obatan  serta menurunnya efisiensi makanan (Levine 

1990). 

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan pada umumnya dijumpai angka yang tinggi. 

Kerugian dibeberapa daerah di Indonesia bervariasi, infeksi pada sapi  dan kerbau ditaksir 

mencapai 5-7,5 juta kilogram daging pertahun. Kerugian mencapai Rp. 513 miliar pertahun 

(Anonim 2006). Menurut informasi terdahulu hasil survey direktorat jendral peternakan 

Jakarta (1973 ; 1980) kerugian ekonomi akibat infeksi cacing hati ditaksir sekitar Rp. 22 

milyar pertahun, kerugian ini merupakan kerugian nomor dua terbesar setelah New Castle 

Disease. Menurut FAO (2007), kerugian akibat infeksi cacing hati (Fasciola spp) di 

Indonesia mencapai $ 32 juta pertahun atau sekitar 28% 

 

1.5 Diagnosis  

Penegakkan diagnose berdasarkan gejalah klinis yang diperkuat dengan penemuan 

telur cacing dalam tinja (Kusumamiharja 1992). Telur Fasciola bentuk ovoid dan memiliki 

operculum di salah satu kutubnya. Telur cacing ini memiliki kerabang telur yang tipis. 

Didalam telur ditemukan blastomer yang memenuhi rongga telur (Gambar 3). 



 

Gambar 3 : Telur Fasciola spp (a) operculum, (b) kerabang telur, (c) Blastomer 

 

PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS 

Metode apung (Flataion method) 

Metode ini digunakan larutan NaCl jenuh atau larutan gula atau larutan gula jenuh yang 

berdasarkan atas BD (berat jenis) telur sehingga telur akan mengapung dan mudah diamati. 

Metode ini digunakan untuk pemeriksaan feses yang mengandung sedikit telur. Cara 

kerjanya didasarkan berat jenis larutan yang digunakan, sehingga telur-telur terapung 

dipermukaan dan juga untuk memisahkan partikel-partikel yang besar yang terdapat dalam 

tinja. Pemeriksaan ini hanya berhasil untuk telur-telur Nematoda, schistoma, 

dibothriosephalus, telur-telur Achantocephala ataupun telur Ascaris yang infertile. 

Maksud  : mengetahui adanya telur cacing parasit usus untuk infeksi ringan 

Tujuan : mengetahui adanya infeksi cacing parasit usus pada seseorang yang 

diperiksa fesesnya. 

Dasar teori : berat jenis NaCl jenuh lebih berat dari berat jenis telur 

Kekurangan : penggunaan feces banyak dan memerlukan waktu yang lama, perlu 

ketelitian tinggi agar telur dipermukaan larutan tidak turun lagi. 

Kelebihan  : dapat digunakan untuk infeksi ringan dan berat, telur dapat terlihat dengan 

jelas. 

 

Cara menghitung telur pada pemeriksaan dengan metode kato kuantitatif. 

Penyelidikan mengenai penduduk yang terkena infeksi diharapkan dapat menentukan berat 

infeksi dengan mendapatkan jumlah telur yang diperkirakan. Telur yang dikeluarkan tiap 



harinya berbeda-beda maka diperlukan perhitungan atas beberapa bahan, terdapat siklus 

dalam pembentukan telur, pengaruh dari kepadatan tinja, makanan, pencernaan yang salah 

dan faktor-faktor lain yang diketahui dan pengeluaran telur tiap cacing mungkin berbeda 

untuk hospes yang berbeda. Jumlah telur yang dikelurakan tiap harinya lebih dapat 

dipercaya dari pada jumlah telur dalam tiap gram tinja. Menghitung jumlah telur sebelum 

pengobatan dapat menentukan pengobatan yang diperlukan untuk menghitung jumlahnya 

setelah pengobatan dapat menentukan hasilnya (Brown 1969) 

Empat kriteria untuk infeksi oleh cacing parasit (Darwin Karyadi) 

 Infeksi sangat ringan : 1-9 (15-149 butir telur) 

 Infeksi ringan : 10-24 (150-375 butir telur) 

 Infeksi sedang : 25-49 (375-749 butir telur) 

 Infeksi berat : > 50 (750 butir telur lebih) 

 

1.6 Pengobatan   

Benzimidazol sintesis dengan dosis 5 mg/kg BB dan 10 mg/kg BB sebagai 

faciolicidal pada domba (Anonim 2002). Albendazol plus closantel yang diberikan secar 

oral dapat membunuh Fasciola gigantica,  cacing pita dan nematode (100%) (Al-quddah at 

all. 1998). Fenbendazol dan clorsulon dengan dosis 25 mg/kg BB dan dosis 35 mg/kg BB 

mengurangi infeksi cacing hati dewasa (99,6%) dan cacing hati muda (Malone at all. I997). 

Closantel dan Rafoxaniade dengan dosis masing-masing 7,5 mg/kg BB dan 10 mg/kg BB 

dapat a b c digunakan untuk mengontrol Haemonchus spp dan Fasciola spp (Swan 1999). 

Diamphenethide dengan dosis 10 mg/kg BB juga dapat digunakan untuk pengobatan 

infeksi Fasciola spp pada domba (Anonim 2012) 

 

1.7 Pengendalian 

Ppencegahan yang efektif yang sulit dilakukan karena sulit untuk menghindari sapi 

dari sawah atau daerah basah yang merupakan habitat siput, mungkin dapat digunakan 

bebek yang digembalakan sehabis panen untuk memberantas siput (Kusumamiharja 1992). 

Pencegahan jangka panjang tergantung eradikasi penyakit pada binatang herbivore, 

pengobatan untuk binatang peliharaan  mungkin dapat diberikan, tetapi untuk binatang liar 



tidak memungkinkan. Infeksi pad manusia didaerah endemi dapat dicegah dengan tidak 

makan sayuran mentah (Brown 1979). Menurut Suweta (1982), upaya pengendalian 

penyebarluasan penyakit dapat dilaksanakan dengan memutuskan siklus hidup cacing, 

yaitu dengan memberantas siput yang hidup di air persawahan dan lainnya dengan cara : 

1. Mengeringkan tempat-tempat berair yang tidak diperlukan sehingga siput-siput 

mati kekeringan 

2. Dengan zat kimia antara lain peruse (CuSO4) yang ditaburkan kedalam lahan 

berair. Cara ini tidak dianjurkan karena menimbulkan pencemaran lingkungan. 

3. Dengan menggalakkan pemerliharaan itik (bebek) di lahan sawah, karena bebek 

akan memakan siput-siput yang menjadi tempat berkembangbiak larva cacing 

hati. 

Menurut Lubis (1983) pencegahan infeksi cacing hati dapat dilakukan dengan 

pemberian ransum yang baik sangat perlu diperhatikan untuk menambah daya tahan ternak. 

Disamping itu sebaiknya dilakukan pelayuan hijauan sebelum diberikan pada ternak agar 

larva yang mencemari hijuan tersebut mati. 


