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Endoparasites have the potential to cause significant health problems in tarsiers (Tarsius bancanus). 
This study aimed to evaluate the rearing management of the presence of endoparasites T. bancanus. The 
rearing management data were obtained through observation and discussion with animal veterinarians 
or caretakers. Parasite-related data were obtained by examining fecal samples using the native method, 
McMaster, floatation, sedimentation method. The Baermann technique was used to identify larvae in fecal 
culture. The results of the examination showed that neither protozoa, helmint’s eggs nor larvae (L3) were 
found. The results also showed that cages of tarsius were made in accordance with the original habitat so 
that the animals could behave naturally. Animal feed in the form of cicada and superworms were given in 
accordance with the needs of the animals to avoid malnutrition, and drinking water was provided ad libitum. 
The use of Personal Protective Equipment (PPE) was to prevent cross infection between animal caretakers 
or veterinarian and animals. Sanitation and disinfection of cages, feeding and drinking sites were carried 
out every day. It can be concluded that the results of examination using the parasitology techniques showed 
negative of endoparasites in T. Bancanus. The rearing management performed could reduce the transmission 
or reinfection of endoparasites in T. bancanus.
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Pendahuluan

Sebagian besar fauna yang dimiliki 
Indonesia merupakan satwa endemik, termasuk 
satwa primata yang saat ini menjadi perhatian 
penting bagi masyarakat maupun pemerintah. 
Peningkatan pemanfaatan sumberdaya 
alam dan eksploitasi serta konversi hutan di 
Indonesia menyebabkan kerusakan habitat 
satwa yang ada di dalamnya. Ancaman 
lainnya berupa banyaknya perdagangan satwa, 
walaupun secara hukum terdapat undang-
undang untuk perlindungan satwa. Keadaan 
ini mengakibatkan penurunan populasi hingga 
mengalami ancaman kepunahan.

Sekitar 12 dari 62 spesies primata yang 
ada di Indonesia merupakan Famili Tarsiidae. 
Tarsius bancanus merupakan salah satu primata 
Famili Tarsiidae yang berstatus dilindungi 
secara hukum oleh PP RI No. 7/1999 dalam 
kategori satwa terancam punah, serta tercantum 
dalam Appendix II konvensi Convention on 

International Trade in Endangered Species 
(CITES) (Suyanto et al. 1998; Farida et al. 2008). 
Menurut International Union for Conservation 
of Nature (IUCN) (2008), tarsius dalam Red Data 
Book International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources termasuk dalam 
kategori vulnerable (rentan). Satwa primata ini 
nokturnal atau aktif pada malam hari, dan hidup 
diatas pohon (arboreal) (Payne et al. 2000). 
Satwa ini memiliki mata merah, besar, dan 
bulat yang memiliki kemampuan untuk melihat 
dengan jelas pada saat malam hari. Mamalia ini 
memiliki tulang tarsus yang lebih panjang dari 
badannya sehingga disebut sebagai pelompat 
vertikal dan pencengkeram (Amnur 2010). 
T. bancanus tersebar di Pulau Kalimantan, 
Bangka, Natuna, dan Sumatera. 

Penyakit parasit yang sering ditemui 
berasal dari endoparasit (cacing dan protozoa). 
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi 
manajemen pemeliharaan T. bancanus terhadap 
infeksi endoparasit. Data yang akan diperoleh 
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dapat menjadi acuan untuk menentukan langkah 
medis yang akan dilakukan agar dapat menekan 
tingkat kematian T. bancanus akibat infeksi 
endoparasit saluran pencernaan.

Metode Pengambilan Data
Penelitian ini dilakukan di hutan lindung 

Kondang Merak yang secara administratif 
berada di Resor Pemangku Hutan (RPH) 
Sumbermanjing Kulon Badan Kesatuan 
Pemangku Hutan (BKPH) Sengguruh  
Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Malang 
Desa Kondang Merak Desa Sumber Bening 
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Provinsi 
Jawa Timur (Gambar 1). Penelitian dilakukan 
bulan Maret-April 2018 pada petak 97A dengan 
luas kawasan 339 ha. 

Materi dan Metode

Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2018. Penelitian ini dilakukan 
dalam tiga tahap yaitu wawancara dengan 
petugas kandang, pengambilan sampel, dan 
pemeriksaan laboratorium. Pengambilan sampel 
dilakukan di Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) 
LPPM-IPB. Pemeriksaan feses dilakukan di 
Laboratorium Helmintologi, Divisi Parasitologi 
dan Entomologi Kesehatan, Departemen Ilmu 
Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat 
Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut 
Pertanian Bogor.

Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini feses Tarsius bancanus, larutan gula garam 
jenuh, methylene blue, vermiculite dan akuades. 
Alat yang digunakan zipper plastic, tusuk gigi, 
gelas obyek, gelas penutup, pinset, pipet pastur, 
kotak pendingin, kantung es, tabung reaksi, 
pipet tetes, cawan petri, mikroskop binokuler, 
mikroskop stereo, stopwatch, gelas Baermann, 
saringan teh, kain kassa, dan kamar hitung 
McMaster.

Prosedur Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian ini antara 
lain, pengurusan perizinan di kantor PSSP 
LPPM-IPB, selanjutnya dilakukan orientasi 
dan habituasi kandang terhadap satwa di 
dalamnya. Diambil 27 sampel yang berasal dari 
tiga kandang yang berbeda. Terdapat masing-
masing seekor tarsius pada kandang 1 dan 10, 
dan pada kandang 9 terdapat dua ekor tarsius 
yang berpasangan. Pengambilan feses dilakukan 
pada hari Kamis–Sabtu pada jam 08.00 WIB 

hingga 10.00 WIB. Pemeriksaan dilakukan 
dengan metode natif, metode McMaster, 
metode pengapungan, metode sedimentasi, 
dan pemupukan feses (Fecal Culture). Data 
manajemen pemeliharaan dalam penelitian ini 
diperoleh dengan observasi dan wawancara 
secara langsung dengan petugas perawat satwa.

Teknik Pengambilan Sampel
Sampel yang diambil merupakan sampel 

segar yang baru defekasi kurang dari dua 
jam. Pengambilan sampel feses dikoleksi 
menggunakan pinset dan dimasukkan ke dalam 
zipper plastic berlabel. Kemudian dimasukkan 
ke dalam kotak pendingin (cooler box) berisi 
kantung es, selanjutnya disimpan di dalam 
lemari pendingin sampai dilakukan pemeriksaan 
laboratorium.

Metode Natif
Akuades diteteskan di atas gelas obyek 

2–3 tetes. Sampel feses diambil menggunakan 
tusuk gigi kemudian dihomogenkan dengan 
akuades yang telah diteteskan. Setelah homogen 
ditutup dengan kaca penutup. Preparat diamati 
di bawah mikroskop dengan perbesaran 10×10 
(Taylor et al. 2007).

Metode McMaster
Metode ini diperkenalkan Gordon dan 

Whitlock (1939). Feses ditimbang dua g 
dilarutkan dengan larutan gula garam jenuh 58 ml 
lalu dihomogenkan, kemudian disaring ke dalam 
gelas, dan dihomogenkan kembali. Suspensi 
yang telah homogen diambil menggunakan pipet 
tetes dan dimasukkan ke dalam kamar hitung 
McMaster hingga penuh tanpa ada gelembung 
udara. Selanjutnya diamkan selama 5–10 menit 
agar telur mengapung. Preparat diamati dibawah 
mikroskop pada daerah bergaris dengan 
perbesaran 10×10. Pemeriksaan kuantitatif ini 
bertujuan untuk mengetahui banyaknya telur 
cacing dalam gram feses (Hansen dan Brian 
1994), dapat dinyatakan menggunakan rumus 
berikut: TTGT = (n ×Vt)/(Vk ×Bf) , dengan 
keterangan: n =  jumlah telur di kamar hitung; 
Vt = volume sampel total; Vk = volume kamar 
hitung; dan Bf: berat feses.

 
Metode Pengapungan

Sampel sebanyak dua g dilarutkan dengan 
58 ml larutan NaCl dan dihomogenkan (Taylor 
et al 2007). Setelah homogen, larutan disaring 
menggunakan saringan teh. Kemudian larutan 
dituangkan ke tabung reaksi hingga membentuk 
meniskus. Setelah itu ditutup menggunakan 
kaca penutup dan dibiarkan selama 5–10 menit.  
Kemudian kaca penutup diletakkan di gelas 
obyek dan diamati di bawah mikroskop dengan 
perbesaran 10×10.
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Metode Sedimentasi
Feses ditimbang sebanyak 3 g dan 

dihomogenkan dengan 40–50 mL akuades. 
Selanjutnya, disaring menggunakan saringan 
teh, lalu suspensi dimasukkan kedalam tabung 
reaksi. Tabung berisi suspensi didiamkan selama 
lima menit. Setelah itu, bagian supernatan 
dibuang menggunakan pipet dengan menyisakan 
sedimennya. Kemudian ditambahkan aquades 
5 mL dan dibiarkan selama lima menit. 
Supernatan dibuang dengan sangat hati-hati. 
Sedimen yang berada pada dasar tabung diambil 
menggunakan pipet, kemudian diletakkan di 
gelas objek. Kemudian, ditambahkan satu tetes 
methylene blue kemudian dihomogenkan, lalu 
ditutup dengan kaca penutup, kemudian diamati 
menggunakan mikroskop binokuler dengan 
perbesaran 10×4 (Hansen dan Brian 1994).

Kultur Feses
Feses yang mengandung telur cacing 

dilumatkan ke cawan petri. Setelah itu feses 
dicampur dengan vermiculite. Setelah bahan 
tercampur, campuran tersebut dimasukkan 
kedalam gelas air mineral dan ditutup dengan 
kertas yang berlubang. Menurut Kosasih 
(2003), pemupukan ini ditambahkan air 
agar kelembaban tetap terjaga. Pemupukan 
berlangsung tujuh hari dengan suhu kamar dan 
terhindar dari sinar matahari. Setelah tujuh hari 
pemupukan, hasilnya di pindahkan ke gelas 
Baermann yang berisi aquades, kemudian 
didiamkan selama 24 jam. Larva akan terkumpul 
pada dasar gelas dapat diambil dengan pipet 
pastur kemudian dimasukkan ke dalam tabung 
reaksi. Larva dapat diamati langsung dibawah 
mikroskop stereo. 

Manajemen Pemeliharaan
Data manajemen meliputi sistem 

perkandangan, pemberian pakan, dan Personal 
Protective Equipment (PPE) diperoleh dari 
observasi dan wawancara secara langsung 
kepada petugas kandang tarsius di PSSP. 
Pengumpulan data dilakukan selama dua 
minggu pada bulan Agustus 2018. 

Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan 

laboratorium dan hasil observasi manajemen 
pemeliharaan dianalisis secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen Pemeliharaan
Sistem perkandangan Tarsius bancanus 

pada Lembaga PSSP merupakan kandang 
tertutup yang dibatasi dengan atap dan dinding. 
Bagian atap kandang terbuat dari asbes dan 

terdapat bagian transparan, sehingga sinar 
matahari dapat masuk kedalam kandang. 
Dinding kandang terbuat dari kawat ram yang 
terdiri dari dua lapis. Kawat ram kemudian 
dilapisi dengan jaring berwarna hitam serta 
tirai bambu pada bagian paling luar untuk 
mempertahankan suasana gelap dalam 
kandang. Setiap pagi hari tirai bambu dibuka 
agar sinar matahari dapat masuk kedalam 
kandang, sehingga kondisi kandang tidak 
lembab. Lantai kandang terbuat dari beton 
dan porselin yang diatasnya diberi kawat ram 
(jarak antar lantai dan kawat ram sekitar 50 
cm) tujuannya agar feses tidak langsung jatuh 
ke lantai sehingga mudah dibersihkan. Bagian 
dalam kandang dirancang menyerupai habitat 
aslinya. Terdapat pohon yang bercabang banyak 
atau bambu dengan sedikit daun dan lubang 
tempat persembunyian. Sanitasi kandang dan 
desinfeksi dilakukan setiap hari pada pagi 
hari. Bagian yang dibersihkan meliputi luar 
dan dalam kandang. Kotoran yang menumpuk 
di dalam kandang akan mengundang vektor 
infeksi cacing (Purwaningsih et al. 2017). 

Pemberian pakan tarsius dilakukan 
pada sore hari. Pakan tarsius berupa jangkrik 
dan ulat jerman yang berasal dari hasil 
budidaya langsung oleh petugas kandang 
satwa di PSSP. Budidaya tersebut dimulai 
dari mempersiapkan sarana dan peralatan, 
pemilihan bibit, pembibitan, pemberian pakan, 
serta pemeliharaan. Pemberian pakan sesuai 
dengan kebutuhan satwa, sehingga pakan 
tarsius terpenuhi dan terhindar dari malnutrisi. 
Banyaknya pakan yang diberikan antara lain, 
jangkrik 10–12 g dan ulat jerman 5–6 g pada 
masing-masing kandang individu. Lengkap 
dengan pemberian air minum secara ad libitum 
yang tersedia dalam mangkuk air. Kebersihan 
tempat pakan dan air minum pada kandang 
sangat diperhatikan. Setiap hari tempat pakan 
dan minum dibersihkan serta diganti dengan 
tempat yang kering dan bersih. 

Petugas yang masuk kandang maksimal 
dua orang dan harus memakai Alat Pelindung 
Diri (APD) yang meliputi scrub (digunakan 
untuk lingkungan luar kandang), haircap, 
gloves, baju khusus kandang, dan sepatu boots. 
Hal ini perlu diperhatikan untuk melindungi diri 
dan juga mencegah kontak langsung dengan 
satwa. Terjadinya infeksi cacing parasit dapat 
disebabkan oleh kondisi stres akibat seringnya 
kontak dengan manusia (Morgan dan Tromborg 
2007). Petugas yang akan masuk lingkungan 
kandang harus melewati tahap pemeriksaan 
kesehatan, karena dapat berakibat fatal bila 
terjadi suatu gangguan. 
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Endoparasit pada Tarsius bancanus
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang 

dilakukan tidak menunjukkan adanya infeksi 
telur cacing pada masing-masing sampel 
(Tabel 1). Salah satu faktor yang menyebabkan 
hasil tersebut negatif adalah biosekuriti dan 
manajemen pemeliharaan yang diterapkan 
sudah baik. Infeksi cacing terhadap inang 
definitif dapat terjadi secara langsung 
melalui lingkungan dan melalui inang antara. 
Biosekuriti dan manajemen pemeliharaan 
yang dilakukan merupakan salah satu langkah 
pencegahan terhadap kejadian infeksi cacing, 
sehingga siklus hidup cacing dapat terputus 
pada stadium telur dan larva infektif. Hal ini 
karena siklus hidup cacing pada stadium telur 
dan larva berada pada lingkungan. Ketersediaan 
parasit dilingkungan (fase pre-parasitik) lebih 
tinggi daripada di dalam tubuh inang (Winarso 
et al. 2015). 

Menurut Citraningputri (2009), tarsius 
merupakan satwa yang rentan terhadap stres, 
sehingga kandang harus dibuat menyerupai 
habitat aslinya. Kandang harus tersedia 
area terang dan area gelap (lubang tempat 
persembunyian) (Supriatna dan Wahyono 2000). 
Konstruksi kandang harus kuat dan tahan lama. 
Penataan dan perlengkapan kandang hendaknya 
dapat memberikan kenyamanan kerja bagi 
petugas dalam proses produksi seperti memberi 
pakan, pembersihan, pemeriksaan birahi dan 
penanganan kesehatan (Rasyid dan Hartati 
2007). Selain itu, kandang antar satwa dipisah 
sehingga tidak ada kemungkinan terjadi infeksi 
silang. 

Pemberian antelmintik merupakan salah 
satu usaha pengendalian dan pencegahan 
infeksi cacing (Haryuningtyas dan Beriajaya 
2002). Pemberian antelmintik secara berkala 
setiap enam bulan sekali menyebabkan 
keberadaan telur cacing pada T. bancanus 
tidak ada. Antelmintik yang digunakan 
adalah Combantrin golongan pirantel pamoat. 
Golongan obat tersebut memiliki spektrum 
sempit dan hanya efektif digunakan untuk 
menanggulangi infeksi cacing khususnya 
nematoda. Pemberian antelmintik sebenarnya 
tidak dapat memberantas populasi cacing secara 

keseluruhan, sehingga satwa dapat terinfeksi 
kembali. Faktor yang mempengaruhi kembali 
terinfeksi cacing disebabkan masa kerja obat 
yang diberikan, jumlah populasi, lingkungan, 
suhu, dan kelembaban (Harliyanda et al. 2017). 
Suhu optimal lingkungan untuk perkembangan 
stadium telur dan larva infektif cacing ialah 
18,3ºC–34,0ºC (Al-Shaibani et al. 2008). 

Spesies cacing nematoda yang dapat 
menginfeksi tarsius yaitu Tarsubulura 
perarmata pada stadium larva, kemudian 
dewasa pada usus halus. Spesies cacing ini 
merupakan endoparasit yang menggunakan 
T. bancanus sebagai inang definitifnya. T. 
perarmata merupakan spesies cacing yang dapat 
menginfeksi T. bancanus (Brack dan Niemizt 
1984). Pertama kali diidentifikasi Ratzel (1868) 
dengan nama Heterakis perarmata. Kemudian 
spesies ini dideskripsikan kembali Purwaningsih 
et al. (2004).

Menurut Integrated Taxonomic 
Information System (ITIS) cacing ini merupakan 
salah satu ordo Ascaridida. Nematoda dengan 
famili Subuluridae dan subfamili Labiobulurinae 
(Inglis 1958; Quentin et al. 1977). Hasil 
pengkajian dan pencarian informasi mengenai 
spesies cacing tersebut tidak ditemukan secara 
detail. Cacing dewasa spesies ini ditemukan 
Purwaningsih et al. (2004), pada T. bancanus 
yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah dengan 
metode nekropsi. Larva maupun cacing dewasa 
T. perarmata belum ditemukan kembali hingga 
saat ini. Telur maupun larva spesies cacing ini 
tidak ditemukan pada pemeriksaan. Beberapa 
kemungkinan yang menyebabkan spesies ini 
tidak ditemukan pada pemeriksaan. Pertama, 
pengendalian terhadap cacing dilakukan 
sebelumnya telah berhasil. Kedua, terjadinya 
proses putusnya rantai infeksi. Ketiga, salah 
satu faktor kejadian penyakit dari sudut pandang 
epidemiologi yaitu agen penyakit tidak lagi 
tersedia di lingkungan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang 
dilakukan, protozoa dalam feses tidak 
ditemukan. Protozoa dapat menginfeksi saluran 
pencernaan inang karena adanya kontaminasi 
pakan, air, kondisi iklim, dan malnutrisi 
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(Giarratana et al. 2012). Hal ini didukung 
oleh biosekuriti dan manajemen pemeliharaan 
yang sudah baik. Kejadian infeksi protozoa 
juga berkaitan langsung dengan lingkungan. 
Banyak di antara protozoa usus menginfeksi 
inang melalui pakan yang terkontaminasi 
stadium infektif (kista atau trophozoit) seperti, 
Balantidium coli, Entamoeba hystolitica, dan E. 
coli. 

Sanitasi dan desinfeksi kandang yang 
dilakukan secara berkala dapat menekan 
terjadinya infeksi protozoa. Manajemen 
pemberian pakan yang baik dengan menjamin 
kualitas pakan dapat menekan kontaminasi 
protozoa dari lingkungan luar. Tarsius dapat 
terinfeksi protozoa usus melalui kontak 
langsung dengan inang definitif maupun karena 
mengkonsumsi air yang terkontaminasi feses 
dari inang definitif seperti Cryptospiridium sp.  
Posisi kandang yang jauh dari perairan dapat 
menekan kejadian infeksi protozoa yang berasal 
dari air yang terkontaminasi feses dengan 
protozoa.

Hal lain yang dapat membuktikan bahwa 
pada sampel feses tidak ditemukan adanya 
endoparasit yaitu, sebagian besar aktivitas yang 
dilakukan tarsius berada pada bagian kandang 
atas (arboreal). Selain itu, tarsius juga enggan 
mengambil pakan yang telah jatuh ke bawah. 
Hal tersebut mampu mengurangi kontak satwa 
dengan kotoran yang jatuh ke bawah maupun 
memakan pakan yang kemungkinan terinfeksi 
stadium infektif cacing, sehingga dapat 
mencegah proses transmisi maupun reinfeksi.

Simpulan

Manajemen pemeliharaan meliputi 
pemberian antelmintik, pemberian pakan, 
dan sanitasi kandang yang dilakukan Pusat 
Studi Satwa Primata-LPPM IPB dapat 
menekan kejadian penularan maupun reinfeksi 
endoparasit yang telah dibuktikan melalui 
evaluasi endoparasit pada feses Tarsius 
bancanus menunjukkan hasil negatif.
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