
Evaluasi Manajemen Pemeliharaan terhadap Endoparasit 
Saluran Pencernaan pada Tarsius (Tarsius spectrum) 

di Pusat Studi Satwa Primata LPPM-IPB

The Evaluation of Rearing Management of Gastrointestinal Endoparasites in 
Tarsiers (Tarsius spectrum) at IPB Primate Researh Center

Abdul GRV1*, Yusuf R2, Darusman HS3,4

1Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), IPB University
2Divisi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan, Departemen Ilmu Penyakit Hewan 

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, FKH IPB University
3Divisi Farmakologi dan Taksiologi, Departemen Anatomi Fisiologi dan Farmakologi, FKH IPB University.

4Pusat Studi Satwa Primata, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IPB University

*Korespondensi: rzkvrd@gmail.com

Abstract. Tarsier (Tarsius spectrum) is primitive primates (prosimii) from the Tarsiidae family which is 
endemic in North Sulawesi. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
(IUCN) stated that T. spectrum is categorized as vulnerable animals. This study aimed to evaluate farm 
management of gastrointestinal endoparasites in T. spectrum. Faeces samples were collected from 6 T. 
spectrum for 9 days. The stool samples were collected using the native method, McMaster, simple floatation, 
sedimentation, and fecal culture, while the rearing management data were collected through observation and 
interviews. The laboratory analyses on T. spectrum at PSSP LPPM, IPB, did not show any endoparasites. 
The absence of endoparasites in T. spectrum showed that rearing management was in accordance with the 
procedures applied, such as the hygiene of the cages that was always well kept, the use of personal protective 
equipment, regular feeding and deworming.
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Pendahuluan

Konservasi merupakan salah satu 
usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah 
penurunan populasi T. spectrum dan 
mempertahankan keberadaannya di alam, 
sehingga populasinya tidak terganggu. 
Tercapainya usaha konservasi in-situ maupun 
ex-situ secara baik dengan pengamatan aspek 
biologi yang mendukung program tersebut. 
Salah satunya dengan pengamatan ekologi 
meliputi pakan alami, habitat, dan sarang. 
Pakan sangat penting untuk bertahan hidup 
dan bereproduksi. Pakan utama dari tarsius 
adalah serangga. Pencarian pakan menjadi hal 
yang sangat penting untuk kelangsungan hidup 
tarsius di alam (Napier dan Napier 1967). Pusat 
Studi Satwa Primata (PSSP) IPB merupakan 
salah satu lembaga konservasi ex-situ yang 
berusaha untuk menjaga kelestarian T. spectrum. 
Usaha konservasi yang telah dilakukan saat ini 
melalui penangkaran. Penangkaran merupakan 
kegiatan budidaya flora atau fauna meliputi 
usaha pengumpulan bibit, pengembangbiakan, 

pemeliharaan, pembesaran, dan pengembalian 
ke alam (restocking) (Wirdateti dan Dahrudin 
2002). Kendala dalam menjalankan penangkaran 
meliputi kesulitan adaptasi, minimnya 
ketersediaan pakan yang sesuai dengan habitat 
asli, perubahan perilaku satwa dan penyakit.  

Salah satu penyakit yang dapat 
menginfeksi T. spectrum yaitu endoparasit. 
Endoparasit berbahaya bagi satwa primata 
karena menghambat pertumbuhan, 
meningkatkan level stres, menurunkan sistem 
imun, dan menyebabkan zoonosis (Aguirre dan 
Tabor 2008). Risiko satwa primata yang ada 
di penangkaran atau pusat rehabilitasi untuk 
terinfeksi parasit lebih rendah dibandingkan 
dengan satwa primata di habitat aslinya. Hal ini 
karena kondisi lingkungan penangkaran yang 
selalu terjaga kebersihannya. Data mengenai 
endoparasit dan manajemen pemeliharaan pada 
T. spectrum saat ini masih kurang, sehingga 
dilakukan penelitian mengenai keberadaan 
jenis endoparasit yang menginfeksi T. spectrum 
melihat sumber penularannya Informasi awal ini 
dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan 
infeksi endoparasit.
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Metode Penelitian 

Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada Februari 

sampai Maret 2019. Pengambilan sampel feses 
di Penangkaran Tarsius Pusat Studi Satwa 
Primata (PSSP) LPPM IPB dan pemeriksaan 
sampel feses di Laboratorium Helmintologi, 
Divisi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan, 
Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas 
Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor. 

Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu feses T. spectrum, larutan gula garam 
jenuh, akuadestilata, dan methylene blue.  Alat 
yang digunakan yaitu plastik klip, tusuk gigi, 
spidol permanen, cotton bud, gelas objek, cover 
glass, pinset, kotak pendingin, ice pack, tabung 
reaksi, pipet tetes, mikroskop binokuler, timer, 
gelas Baermann, saringan teh, McMaster, dan 
mikroskop stereo.

Desain Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian ini antara 
lain, pengurusan perizinan di kantor Pusat Studi 
Satwa Primata LPPM Institut Pertanian Bogor, 
kemudian dilakukan orientasi dan habituasi 
kandang terhadap satwa primata di penangkaran. 
Sebanyak 54 sampel feses diambil dari 6 ekor 
tarsius. Setiap kandang berisi 1 ekor tarsius. 
Pengambilan feses dilakukan pada pukul 
08.00 – 10.00 WIB selama 9 hari. Pemeriksaan 
dilakukan dengan metode natif, McMaster, 
pengapungan, sedimentasi, dan pemupukan 
larva. Data manajemen pemeliharaan dalam 
penelitian ini diperoleh secara observasi dan 
wawancara secara langsung dengan pegawai.

Teknik Pengambilan Sampel
Sampel yang diambil merupakan sampel 

feses segar dari tarsius setelah defekasi kurang 
dari dua jam. Sampel kemudian dimasukkan 
kedalam zipper plastik, kemudian diberi label 
berupa nomor kandang, kondisi kandang, lokasi, 
waktu, dan tanggal pengambilan. Sampel feses 
pada plastik klip dimasukkan ke dalam kotak 
pendingin yang telah ditambahkan ice pack 
dan disimpan di dalam lemari pendingin untuk 
mencegah perkembangan telur (Shaikenov et 
al. 2004).

Identifikasi Endoparasit

Metode Natif
Sebanyak 2-3 tetes akuadestilata di atas 

gelas objek, kemudian sampel feses diambil 
menggunakan tusuk gigi dan dihomogenkan 

dengan akuadestilata pada gelas objek. Setelah 
homogen ditutup dengan kaca penutup, 
selanjutnya preparat diamati di bawah 
mikroskop dengan perbesaran 100 kali (Taylor 
et al. 2007).

Metode McMaster
Sebanyak 2 g feses dilarutkan dengan 

58 mL larutan gula garam jenuh, kemudian 
dihomogenkan, disaring dan kembali 
dihomogenkan. Suspensi yang telah homogen 
diambil menggunakan pipet tetes untuk 
dimasukkan ke dalam kamar hitung McMaster 
dan  diamkan selama 5-10 menit agar telur 
mengapung. Preparat diamati di bawah 
mikroskop dengan perbesaran 100 kali (Lestari 
et al. 2018). Dihitung menggunakan rumus 
berikut:  TTGT=(n ×Vt)/(Vk ×Bf)   Keterangan: 
n : jumlah telur di kamar hitung; Vt : volume 
sampel total; Vk: volume kamar hitung; dan Bf: 
berat feses.

Flotasi Sederhana
Sebanyak 2 g feses dihomogenkan dengan 

58 mL larutan garam gula jenuh. Suspensi yang 
telah homogen disaring dengan saringan teh, 
kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi 
hingga penuh. Tabung reaksi ditutup dengan 
cover glass dan ditunggu ± 15 menit. Cover 
glass kemudian diangkat dan diletakan pada 
object glass untuk pengamatan menggunakan 
mikroskop dengan perbesaran 100 kali 
(Natadisastra dan Agoes 2009).

Metode Sedimentasi
Sebanyak 3 g feses ditimbang dan 

dihomogenkan dengan 40-50 ml aquades.  
Selanjutnya disaring dan suspensi dimasukkan 
ke dalam tabung reaksi. Tabung berisi suspensi 
didiamkan selama 5 menit, kemudian supernatan 
dibuang dengan menyisakan sedimennya dan 
ditambahkan 5 mL akuadestilata. Selanjutnya 
biarkan selama 5 menit, supernatan dibuang 
dengan sangat hati-hati. Sedimen yang berada 
pada dasar tabung diambil menggunakan 
pipet, kemudian diletakkan pada object 
glass. Satu tetes methylene blue kemudian 
dihomogenkan dan ditutup dengan cover glass. 
Amati menggunakan mikroskop stereo dengan 
perbesaran 100 kali (Hansen dan Perry 1994).

Pemupukan larva
Pemupukan larva dilakukan untuk 

mendapatkan larva Stadium 3 dalam jumlah 
yang banyak. Sampel feses yang positif telur 
cacing dimasukkan ke dalam cawan petri dan 
ditambahkan vermiculite dengan perbandingan 
1:3, kemudian diaduk hingga campurannya 
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menjadi halus dan merata sambil diberi air 
secukupnya, agar pupukan larva menjadi 
lembab. Pupukan larva disimpan pada suhu 
kamar dan tidak terkena sinar matahari langsung 
selama tujuh hari. Setelah itu, pupukan larva 
dipindahkan ke dalam gelas Baermann yang 
berisi akuadestilata dan ditunggu selama 24 jam. 
Larva yang terkumpul pada dasar gelas diambil 
menggunakan pipet pasteur dan dimasukkan 
ke dalam tabung reaksi. Larva yang sudah 
diperoleh diperiksa dengan mikroskop stereo. 

Data Manajemen
Data manajemen berkaitan dengan 

kebersihan kandang, pakan, alat pelindung diri, 
dan pemberian antelmintik diperoleh melalui 
observasi dan wawancara dengan perawat dari 
hewan tersebut.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan 
dan hasil observasi manajemen pemeliharaan 
dianalisis secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Endoparasit pada Tarsius
Feses sebagai media mendeteksi 

mikroorganisme pada saluran pencernaan 
tarsius, salah satunya endoparasit. Berdasarkan 
hasil analisis secara makroskopis pada feses 
tarsius diperoleh hasil dalam Tabel 1 sebagai 
berikut :

Hasil  pengamatan feses menunjukkan 
bahwa konsistensi feses tarsius lembek sampai 
keras. Feses yang keras biasanya sudah cukup 
lama kering, sedangkan feses yang baru relatif 
lebih lunak. Feses tarsius menunjukkan warna 
coklat kehitaman. Gejala klinis dari adanya 
endoparasit ditandai dengan diare, feses cair 
bercampur mukus dan darah berwarna merah 
(Dewi dan Nugraha 2007). Hasil pengamatan 
mikroskopis feses tarsius tidak ditemukan 
endoparasit. Hal ini berarti manajemen 
pemeliharaan dan pakan sudah diperhatikan, 
sehingga menekan penularan parasit pada 
tarsius. Selain itu, kondisi kandang yang 

terpapar sinar matahari menghambat stadium 
preparasitik. Natadisastra dan Agoes (2009) 
menyebutkan bahwa lingkungan yang paling 
baik untuk berkembangnya telur dan larva 
cacing yaitu pada tempat yang terhindar dari 
sinar matahari langsung dan lembab. 

Infeksi parasit dapat bersumber dari air, 
pakan, dan lingkungan, serta untuk penularan 
parasit secara langsung pada satwa primata 
dipengaruhi tingginya populasi, kepadatan, dan 
besarnya ukuran kelompok (Chapman et al. 
2005). Semakin besar jumlah populasi inang 
maka infeksi semakin tinggi dan beragam 
infeksi yang akan terjadi (Baines et al. 2015). 
Selain itu, penyimpangan perilaku satwa 
primata juga berpotensi terjadinya infeksi 
endoparasit, antara lain aktivitas satwa primata 
yang lebih menyukai lantai dari pada dahan, 
daya jelajah yang relatif sempit, meminum air 
kencing sendiri, menjilati alat genital dan dubur 
satwa primata lain (Thompson dan Monis 
2004). Kandang tarsius PSSP IPB memiliki 
desain setiap kandang satu individu sehingga 
tidak mempengaruhi kepadatan. Feses tarsius 
juga tidak langsung menyetuh tanah, sehingga 
dapat mengurangi kontaminasi dari tanah dan 
lingkungan saat melakukan pemeriksaan feses 
tarsius. Lantai kandang tarsius di PSSP IPB 
dari keramik, sehingga perkembangan parasit 
pada feses dapat terhambat. Kondisi kandang 
yang selalu dibersihkan juga meminimalisir 
terjadinya kontak tarsius dengan feses. 

Iskandar et al. (2014) dalam penelitiannya 
pada T. spectrum yang mati dalam perjalanan, 
ditemukan banyak cacing genus Tarsubulura 
setelah dilakukan pembukaan saluran 
pencernaan. Tarsubulura merupakan parasit 
nematoda subulure satwa primata primitif yang 
ditemukan di Ceylon dari T. Spectrum (Ratzel 
1868), sedangkan tarsius yang diberi pakan 
belalang dan kemudian dilakukan pembedahan 
pada saluran pencernaanya ditemukan 
Tarsubulura perarmata Quentin et al. (1977). 
Hal ini menujukkan bahwa belalang merupakan 
inang antara dari endoparasit tersebut. 
Beberapa karakter morfologis nematoda yang 
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diteliti sangat mirip T. perarmata seperti 
yang dijelaskan Purwaningsih et al. (2004). 
Pemeriksaan yang dilakukan pada tarsius 
di PSSP IPB tidak ditemukannya nematoda 
pada feses tarsius. Tingkah laku hidup tarsius 
yang arboreal menyebabkannya tidak mudah 
terinfeksi endoparasit. Hal ini dapat menurunkan 
kontak tarsius dengan feses yang ada di bawah, 
sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya 
proses penularan.

Cacing trematoda tidak ditemukan, karena 
tidak adanya siput sebagai inang antara cacing 
ini. Infeksi dapat pula terjadi akibat satwa 
primata yang meminum air yang bersumber 
dari aliran air yang mengandung telur cacing 
(Munnig dan Phill 1950). Air yang diberikan 
untuk air minum tarsius berasal dari sumber air 
yang sudah di evaluasi. Trematoda yang dapat 
menginfeksi satwa primata yaitu Fasciolopsis 
buski, Watsonius watsoni dan Gastrodiscoïdes 
homini (Lacoste 2009). 

Menurut Tarmudji (2006), siklus 
hidup cacing cestoda memiliki inang antara 
yaitu serangga, rodensia, dan sapi. Serangga 
merupakan salah satu pakan tarsius sehingga 
kemungkinan terinfeksinya cestoda dapat 
terjadi, akan tetapi pakan tarsius berasal dari 
budidaya yang dapat mengurangi transmisi 
dari cestoda. Salah satu jenis cacing cestoda 
yang dapat menginfeksi satwa primata 
adalah Diphyllobothrium sp., Hymenolepis 
sp., dan Bertiella studeri (Lacoste 2009). 
Pemeriksaan natif tidak ditemukan adanya 
protozoa pada feses tarsius. Jenis protozoa 
yang dapat menginfeksi satwa primata antara 
lain Cryptospordium parvum, Entamoeba coli, 
Entamoeba histolytica, Balatidium coli, dan 
Giardia lambia (Sulistiawati 2008).

Manajemen Pemeliharaan
Manajemen pemeliharaan memiliki 

pengaruh yang sangat penting dalam suatu usaha 
penangkaran satwa. Kegiatan pemeliharaan 
yang dilakukan di PSSP IPB seperti melakukan 
sanitasi kandang, pemberian pakan, penerapan 
penggunaan PPE, dan pemberian antelmintik. 
Kebersihan kandang merupakan salah satu cara 
untuk meminimalisir penyebaran dari penyakit. 
Kandang tarsius dibersihkan setiap pagi dan 
menjelang sore baik di dalam maupun di sekitar 
kandang. Kegiatan yang dilakukan meliputi 
pengambilan sisa pakan, pengambilan kotoran, 
membersihkan lantai dan membersihkan jaring 
kandang bagian bawah, serta membersihkan 
dinding kandang.  

Kandang dilengkapi jaring pada bagian 
bawah, sehingga tarsius tidak langsung kontak 
dengan lantai kandang. Lantai kandang terbuat 

dari keramik, sedangkan dinding kandang 
dibuat dari kawat yang memudahkan tarsius 
mencekram saat melompat. Atap kandang 
terbuat dari asbes dan terdapat kanopi untuk 
sinar matahari. Terdapat kandang berukuran 
kecil untuk tarsius beristirahat pada pagi hari, 
karena tarsius termasuk hewan nokturnal. 
Ranting pohon pada kandang mempermudah 
tarsius beradaptasi dengan lingkungan selama 
di penangkaran dan membantu dalam lokomosi 
seperti di alam.  

Kondisi kandang yang tidak menyerupai 
habitat aslinya menyebabkan tarsius kehilangan 
sifat alamiah. Tarsius pada habitatnya lebih 
sering beraktivitas pada pohon besar yang 
memiliki lubang–lubang kecil dibatang pohon. 
Wirdateti dan Dahrudin (2006) menyatakan 
salah satu jenis pohon yang digunakan sebagai 
sarang adalah jenis Ficus sp., karena memiliki 
akar pohon yang mempermudah tarsius 
untuk berpegangan. Akar-akar Ficus sp. akan 
membentuk lubang-lubang kecil, sehingga 
tarsius dapat berteduh dari hujan maupun cahaya 
matahari dan menghindari predator (Lowing et 
al. 2013).

Tarsius merupakan salah satu jenis satwa 
primata pemakan serangga. Serangga yang biasa 
menjadi pakan untuk tarsius adalah jangkrik dan 
ulat jerman. Hal tersebut yang melatarbelakangi 
PSSP IPB membudidayakan jangkrik dan ulat 
jerman sebagai kebutuhan pakan hewan. Sumber 
pakan yang dibuat sendiri menyebabkan kondisi 
pakan tarsius terjaga dari kontaminan agen 
penyakit parasit. Menurut Mootnick  (1997), 
semua pakan harus diperiksa untuk menjamin 
kualitasnya. Pemberian pakan juga berpengaruh 
terhadap keberadaan endoparasit pada tarsisus. 

Berdasarkan pengamatan di areal 
kandang, tarsius diberi pakan serangga dan 
air minum pada wadah yang sebelumnya telah 
dibersihkan. Kebutuhan pakan jangkrik untuk 
setiap ekor tarsius sebanyak 40 ekor/hari, 
sedangkan untuk ulat sebanyak 20 ekor/hari. 
Selain itu, PSSP IPB secara rutin melakukan 
evaluasi air dan melakukan pengukuran pH air. 

Penerapan penggunaan Personal 
Protective Equipment (PPE) selalu dilakukan 
sebelum dan sesudah sanitasi di kandang 
tarsius. Alat pelindung diri pada pekerja 
antara lain masker, kaca mata (goggles), hair 
cap, wearpack, sepatu bot, dan sarung tangan 
(Wismaningsih dan Oktaviasari 2015). Kandang 
tarsius disediakan tempat untuk meletakkan 
alat pelindung diri yang akan dipakai lagi dan 
tempat sampah untuk membuang alat pelindung 
diri yang hanya bisa digunakan satu kali.

Pemeriksaan kesehatan tarsius di PSSP 
IPB dilakukan secara rutin. Tindakan ini 
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merupakan upaya pencegahan penyakit pada 
tarsius. Salah satu prosedur pemeriksaan 
kesehatan adalah deteksi dan kontrol parasit 
yang mencakup pemeriksaan feses. Pemeriksaan 
kesehatan dilakukan tiap enam bulan atau 
apabila ditemukan kasus. Upaya pencegahan 
infeksi parasit dilakukan dengan pemberian 
kapur tohor tiap satu tahun sekali di kandang dan 
pemberian antelmintik (deworming) golongan 
pirantel pamoat selama enam bulan sekali. 
Menurut Fauzi (2006), pengobatan infeksi 
parasit pada satwa primata biasanya dilakukan 
dengan pemberian antelmintik golongan 
pirantel pamoat dan yang berspektrum luas dari 
golongan mebendazol. Pengobatan dilakukan 
apabila pada hewan menunjukkan adanya gejala 
klinis terinfeksi parasit dan pengobatannya 
diberikan dengan interval berkelanjutan serta 
menjaga higienitas lingkungan. Frekuensi 
pemberian antelmintik yang berlebihan dapat 
memicu perkembangan resistensi antelmintik, 
meningkatkan residu obat  pada produk hewan 
dan  mempunyai efek negatif pada lingkungan. 
Kondisi tersebut kemungkinan kecil 
antelmintik akan memberikan efikasi 100% 
terhadap semua  jenis parasit dan 100% efektif 
sepanjang waktu. Hal tersebut karena  parasit 
tahan terhadap antelmintik yang membawa gen 
resisten (Waller 1993). Situasi ini menyebabkan 
perlunya strategi yang berbeda saat pemberian 
antelmintik sehingga tidak mengalami kejadian 
resisten.

Simpulan

Manajemen pemeliharaan yang 
dilakukan di PSSP LPPM-IPB sudah cukup 
baik seperti kebersihan kandang yang selalu 
dijaga, pemakaian PPE (Personal Protective 
Equipment), pemberian pakan yang teratur serta 
pemberian antelmintik secara teratur. Semua itu 
dapat menekan kejadian transmisi endoparasit.
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