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ABSTRACT 

 

The present study aimed to know ectoparasites species found in the domestic cat 

population in Pekanbaru and to asses their prevalence in the population. It also 

attempted to obtain indications of the influence of cat’s race, sex and raising conditions 

on ectoparasites prevalence. The prevalence of ectoparasites on the cat was 53%. A total 

of 53 out of 100 cat were examined with the intensity was 3,1 ectoparasites/cat. A total 

of five ectoparasites species were found, namely Ctenocephalides felis, Felicola 

subrostratus, Ixodes ricinus, Otodectes cynotis and Rhipicephalus sanguineus, where 

the highest prevalence (35,8%) of Ixodes ricinus while the lowest prevalence was found 

on (1,8%) of Rhipicephalus sanguineus. The finding of this study indicated the 

importance of raising condition compared to cat race and sex.Key words: Felis 

domestica, Ektoparasit of cat’s, Pekanbaru 

Keywords: Felis domestica, Ektoparasites of cat’s, Pekanbaru 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis ektoparasit pada populasi kucing 

di kota Pekanbaru, menghitung prevalensinya dan memperoleh indikasi pengaruh ras, 

jenis kelamin, bagian tubuh dan kondisi pemeliharaan kucing terhadap serangan 

ektoparasit. Prevalensi ektoparasit pada kucing di kota Pekanbaru adalah53% dari 100 

ekor kucing yang diperiksa dengan intensitas 3,1 individu/kucing. Ektoparasit yang 

ditemukan sebanyak 5 spesies yaitu Ctenocephalides felis, Felicola subrostratus, Ixodes 

ricinus, Otodectes cynotis dan Rhipicephalus sanguineus, dimana prevalensitertinggi 

dari kelima spesies tersebut adalahpada spesies Ixodes ricinus (35,8%) sedangkan 

prevalensi paling rendah pada spesies Rhipicephalus sanguineus (1,8%). Secara umum 

temuan penelitian ini mengindikasikan pentingnya pengaruh kondisi pemeliharaan 

terhadap kerentanan kucing terserang ektoparasit dibanding pengaruh ras dan jenis 

kelamin. 

Kata kunci: Felis domestica, Ektoparasit pada kucing, Pekanbaru  
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PENDAHULUAN 

 

Kucing merupakan salah satu 

hewan peliharaan yang banyak 

dipelihara oleh masyarakat Indonesia 

termasuk di Kota Pekanbaru. Kucing 

adalah hewan yang menyenangkan 

karena lucu, menarik, jinak, cukup 

bersahabat dengan manusia dan bernilai 

ekonomi tinggi. Jenis kucing yang 

dipelihara oleh masyarakat adalah       

Felis domestica yang terdiri dari 

bermacam ras. 

Kucing yang dipelihara maupun 

tidak dipelihara dapat terserang oleh 

ektoparasit. Salah satu ektoparasit yang 

dapat memberikan kerugian bagi hewan 

peliharaan tersebut adalah tungau, 

caplak, kutu, dan pinjal. Dimana 

ektoparasit tersebut dapat berperan 

sebagai vektor suatu organisme maupun 

sebagai penyebab langsung dari suatu 

penyakit misalnya dermatitis (Bowman 

1999).  

Kesehatan kucing sangat penting 

diperhatikan mengingat ektoparasit pada 

kucing dapat berdampak buruk bagi sang 

pemilik yang sangat dekat dengan hewan 

peliharaannya dan sering membawa 

kucing dalam aktivitasnya sehari-hari. 

Ektoparasit umumnya dapat 

mengganggu kesehatan, misalnya 

penyakit kulit, anemia, gangguan 

hipersensitivitas, dermatitis dan sebagai 

vektor penularan penyakit (Mosallanejad 

et al. 2011).  

Penelitian mengenai ektoparasit pada 

kucing telah banyak dilakukan misalnya 

di Bangkok dan Targoviste-Dambovita. 

Penelitian di dua wilayah tersebut 

menunjukkan hasil banyaknya kucing 

yang positif terserang ektoparasit. Di 

Kota Pekanbaru banyak masyarakat 

yang memelihara kucing yang dijadikan 

hewan kesayangan, namun penelitian 

mengenai ektoparasit pada kucing belum 

ada. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian tentang ektoparasit pada 

kucing di Kota Pekanbaru. 

Kucing peliharaan di Kota Pekanbaru 

memiliki kondisi pemeliharaan yang 

berbeda-beda pada setiap pemelihara. 

Hal ini diduga mempengaruhi 

keberadaan dan prevalensi ektoparasit 

pada kucing. Selain ras dan kondisi 

pemeliharaan kucing, prevalensi 

ektoparasit diduga berkaitan dengan 

jenis kelamin. Ada beberapa ektoparasit 

yang dapat mengganggu kesehatan 

kucing salah satunya adalah kutu, tungu, 

caplak dan pinjal. Dimana ektoparasit ini 

dapat berperan sebagai vektor suatu 

organisme maupun sebagai penyebab 

langsung suatu penyakit. Namun masih 

sedikit sekali para pemelihara kucing 

yang kurang memperhatikan ektoparasit 

yang dapat  memberi kerugian dan 

mengganggu hewan peliharaan mereka. 

 

METODE PEN ELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Januari s/d Februari 2015. Adapun 

survei di lapangan telah dilaksanakan di 

12 kecamatan di Kota Pekanbaru, yaitu  

Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan 

Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota 

Rumbai, Rumbai Pesisir, Sail, 

Senapelan, Sukajadi, Tampan, Tenayan 

Raya. 

 Kucing peliharaan yang menjadi 

sasaran survei ini dapat dikelompokkan 

menurut ras, jenis kelamin dan kondisi 

pemeliharaannya. Ras kucing-kucing 
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yang diperiksa diidentifikasi menurut 

panduan bergambar dari Suwed (2011), 

selain informasi yang dapat diperoleh 

melalui wawancara dengan para 

pemiliknya. Berdasarkan kondisi 

pemeliharaannya, kucing-kucing yang 

diperiksa dipilah kedalam dua kelompok 

yaitu: (a) kucing-kucing yang tidak 

dibiarkan berkeliaran mencari makan 

sendiri (Kelompok A) dan (b) kucing-

kucing yang dibiarkan berkeliaran 

mencari makan sendiri (Kelompok B). 

 Pemilihan sampel kucing dengan 

mempertimbangkan dua hal, yaitu 

terwakilinya masing-masing kecamatan 

yang menjadi sasaran survei dan 

kemudahan memperoleh kucing 

peliharaan untuk diperiksa (tergantung 

izin yang diberikan oleh para pemilik). 

Pemeriksaan masing-masing 

kucing dilakukan secara sistematis, yaitu 

mulai dari kepala, telinga, badan, 

tungkai dan ekor. Ektoparasit yang 

ditemukan segera dimasukkan kedalam 

botol sampel yang berisi alkohol 70% 

dan diberi label menurut 

lokasi/kecamatan, nomor kucing dan 

bagian tubuh dimana ektoparasit yang 

dimaksud ditemukan. 

Sampel spesies ektoparasit 

diidentifikasi di Laboratorium Zoologi 

FMIPA Universitas Riau di bawah 

mikroskop cahaya (Griffin Carton, USA) 

dengan perbesaran maksimal 40X. 

Setiap parasit yang telah diidentifikasi 

didokumentasikan. Rujukan bergambar 

disertai deskripsi yang digunakan untuk 

membantu identifikasi adalah buku 

Brotowidjoyo (1987), Levine (1990), 

Prianto (2008) dan Bowman (1999).  

Prevalensi dan intensitas 

serangan ektoparasit dihitung baik secara 

umum (gabungan dari seluruh spesies 

yang ditemukan) maupun secara spesifik 

(menurut masing-masing spesies) 

menggunakan rumus:  
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 Hasil penghitungan nilai 

prevalensi yang diperoleh selanjutnya 

dirujukkan kepada Tabel 1. yaitu 

Kategori Prevalensi menurut Williams 

dan Bunkley-William (1996). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran umum 

Penelitian ini merupakan 

penelitian pertama tentang ektoparasit 

pada populasi kucing peliharaan di Kota 

Pekanbaru. Jumlah sampel kucing yang 

diperiksa pada penelitian ini sebanyak 

100 ekor, yang terdiri dari 55 ekor 

kucing jantan dan 45 ekor kucing betina, 

yang tersebar di 12 kecamatan di Kota 

Pekanbaru. Dari pemeriksaan ektoparasit 

yang telah dilakukan 53 ekor kucing 

diantaranya terserang ekoparasit. 

Prevalensi serangan ektoparasit pada 

kucing dalam penelitian ini adalah 53%,  

menurut Williams dan Bunkley-

Williams (1996) serangan ektoparasit 

pada kucing di Kota Pekanbaru termasuk 

kedalam kategori frequently. Jumlah 

total ektoparasit yang di jumpai adalah 

169 individu, jadi intensitas ektoparasit 

dalam populasi kucing yang di periksa 

mencapai 3, 1 individu/kucing.  

Hasil identifikasi yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa 

ditemukan 5 spesies ektoparasit yang 

menginfeksi kucing di Kota Pekanbaru 

yaitu Ctenocephalides felis, Felicola 

subsostratus, Ixodes ricinus, Otodectes 

cynotis dan Rhipicephalus sanguineus 

(Gambar 1). 

 

 

Tabel 1. Kategori Prevalensi (Williams dan Bunkley-William 1996) 

Kategori Infeksi Frekuensi (%) 

Always (Selalu) 100-99 

Almost always (Hampir selalu) 98-90 

Usually (Biasanya) 89-70 

Frequently (Sering kali) 69-50 

Commonly (Biasa) 49-30 

Often (Sering) 29-10 

Occasionally (Kadang-kadang) 9-1 

Rarely (Jarang) <1-0,1 

Very rarely (Sangat jarang) <0,1-0,01 

Almost never (Tidak pernah) <0,01 
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Gambar 1. Spesies ektoparasit yang ditemukan dalam populasi kucing di Kota 

Pekanbaru, (a) C. felis, (b) F. subrostratus, (c) I. ricinus, (d) R. 

sanguineus, (e) O. cynotis 

(a) 
(b) 

(c) 
(d) 

(e) 

1mm 
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Tabel 2. Prevalensi dan intensitas lima spesies yang ditemukan 

Spesies Ektoparasit Prevalensi (%) Intensitas 

Felicola subrostratus 15 4,8 

Ixodes ricinus 35,8 2,0 

Rhipicephalus sanguineus 1,8 1 

Otodectes cynotis 18,8 1,9 

Ctenocepalides felis 30 5,9 

 

 

Dalam penelitian ini, secara 

umum prevalensi ektoparasit tertinggi 

ditemukan pada spesies I. ricinus dan 

prevalensi terendah yaitu pada spesies R. 

sanguineus, dengan nilai prevalensi pada 

spesies I. ricinus (35,8%) sedangkan 

pada R. sanguineus (1,8%). Selanjutnya 

dari kelima spesies tersebut intensitas 

tertinggi terdapat pada spesies C. felis 

(5,9) dan yang terendah pada R. 

sanguineus (1). Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh R. sanguineus lebih 

banyak menyerang anjing di bandingkan 

kucing sehingga R. sanguineus biasa 

disebut caplak coklat anjing (Levine 

1994). 

Sebaran Ektoparasit pada Tubuh 

Kucing 

Prevalensi ektoparasit menurut 

bagian tubuh kucing bervariasai.  Hal ini 

dikarenakan kemungkinan masing-

masing kelompok ektoparasit juga 

memiliki preferensi terhadap bagian 

tubuh tertentu pada kucing. Dalam 

penelitian ini, secara umum prevalensi 

ektoparasit tertinggi ditemukan pada 

bagian telinga luar, telinga dalam dan 

badan (100%), sedangkan paling rendah 

ditemukan pada bagian kepala, tungkai 

dan ekor (0%). Dalam hal ini jumlah 

kasus serangan I. ricinus dan R. 

sanguineus pada bagian telinga luar 

mencapai (19) dan (1), O. cynotis pada 

bagian telinga luar (16), C. felis (10) dan 

F. subrostratus (8) pada bagian badan, 

sebaliknya pada bagian kepala, tungkai 

dan ekor (0) (Tabel 2).  
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Tabel 3. Prevalensi ektoparasit pada berbagai bagian tubuh kucing 

 

Spesies 

 

 

N 

 

 

Kepala 

 

 

T. Dalam 

 

T. Luar 

 

Badan 

 

Tungkai 

 

Ekor 

 

F. subrostratus 8 0(0) 0(0) 0(0) 8(100) 0(0) 0(0) 

I. ricinus 19 0(0) 0(0) 19(100) 0(0) 0(0) 0(0) 

R. sanguineus 1 0(0) 0(0) 1(100) 0(0) 0(0) 0(0) 

O. cynotis 16 0(0) 16(100) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

C. felis 10 0(0) 0(0) 0(0) 10(100) 0(0) 0(0) 

Total 54 0(0) 16 (30) 20 (37) 18 (33) 0(0) 0(0) 

Ket: N =jumlah kasus serangan total; (i) angka di luar kurung menyatakan jumlah kasus serangan pada 

bagian tubuh yang dimaksud, (ii) angka di dalam kurung menyatakan nilai prevalensi (dalam 

persen).   

 

Hasil pemeriksaan yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa I. ricinus 

dan R. sanguineus hanya menyerang 

bagian telinga luar, F. subrostratus dan 

C. felis di bagian badan dan O. cynotis 

hanya terdapat pada telinga luar. Namun 

hal ini kemungkinan hanya kebetulan 

saja karena umumnya I. ricinus, R. 

sanguineus, F. subrostratus dan C. felis 

tidak memiliki preferensi terhadap 

bagian tubuh tertentu karena spesies-

spesies ini juga dapat menyerang bagian 

tubuh lainnya, lain halnya dengan O. 

cynotis, spesies ini memiliki preferensi 

pada bagian telinga dalam. Hal ini 

dikarenakan makanan dari O. cynotis ini 

lebih tercukupi di bagian telinga dalam 

dibandingkan bagian tubuh lainnya, 

karena makanan dari spesies ini berupa 

sel-sel mati atau cairan yang menyerupai 

lilin yang di keluarkan oleh telinga 

bagian dalam (hasil wawancara dengan 

Drh Agung). 

 I. ricinus dan R. sanguineus 

menyerang telinga bagian luar 

kemungkinan disebabkan dua spesies 

tersebut mencari tempat yang mudah 

untuk melekat kuat dan menghindari 

goncangan pada bagian tubuh lain. 

Sedangkan F. subrostratus dan C. felis 

lebih banyak ditemukan pada bagian 

tubuh yang sulit digaruk oleh kucing 

terutama pada bagian punggung. Namun 

ektoparasit seperti pinjal dan caplak juga 

bisa menghindar dari garukan atau 

gigitan inangnya dengan cara berpindah 

ke bagian tubuh yang lebih aman 

(Levine 1990). Tidak ditemukannya 

ektoparasit pada bagian kepala (tidak 

termasuk telinga) kemungkinan 
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berkaitan dengan mudahnya bagian ini 

digaruk. Selain itu bagian kepala 

umumnya juga memiliki rambut yang 

lebih pendek, sehingga tidak banyak 

tersedia tempat persembunyian bagi 

ektoparasit. Pada bagian ekor dan 

tungkai juga tidak ditemukan ektoparasit 

hal ini mungkin dikarenakan pada bagian 

tungkai yang mudah untuk dijilat dan 

digigit oleh kucing sehingga 

memungkinkan ektoparasit untuk pindah 

pada bagian tubuh lain yang sulit di gigit 

dan dijilat, sedangkan pada bagian ekor, 

tidak adanya ektoparasit dijumpai 

mungkin dikarenakan ekor kucing yang 

sering digerakkan dan dikibas-kibaskan, 

sehingga membuat ektoparasit kurang 

nyaman di bagian tubuh tersebut.  

Intensitas ektoparasit pada bagian 

telinga luar, telinga dalam dan badan 

kucing mencapai 0,1-0,5. Faktor yang 

menyebabkan bagian badan memiliki 

intensitas tertinggi terserang ektoparasit 

adalah aktivitas dan kontak dengan 

kucing lain yang terinfeksi ektoparasit. 

Kucing sering bersentuhan langsung 

dengan tanah misalnya bermain ditanah, 

berguling-guling, dan bahkan tidur 

sehingga kucing tersebut dengan mudah 

terserang oleh ektoparasit.  

Pengaruh Jenis Kelamin Kucing 

Jenis kelamin kucing 

kemungkinan ikut mempengaruhi 

kerentanan kucing terhadap serangan 

ektoparasit. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa secara umum 

prevalensi ektoparasit pada kucing 

betina lebih tinggi dibandingkan pada 

kucing jantan (Tabel 4.). 

Penelitian ini menunjukkan hasil 

yang sama dengan yang dilaporkan oleh 

Bahrami (2012) di Iran dan Irak. Namun 

menunjukkan hasil yang berbeda dengan 

yang disampaikan oleh Hajipour (2015). 

Meskipun demikian hasil ini perlu dikaji 

 

Tabel 4. Prevalensi ektoparasit pada kucing jantan dan kucing betina 

Spesies Jantan Betina  

n P (%) N P (%) 

Felicola subrostratus 3  5,6 5 10,6 

Ixodes ricinus 8 15 10 21,2 

Rhipicephalus sanguineus 1 1,8 0 0 

Otodectes cynotis 9 16,9 7 14,8 

Ctenocepalides felis 5 9,4 5 10,6 

Total 26 49 27 57,4 

       Ket: n = jumlah kucing yang terserang ektoparasit, P= nilai prevalensi (dalam persen). 
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Tabel 5. Prevalensi ektoparasit menurut ras kucing 

Spesies Ras Lokal 

n P (%) n P (%) 

Felicola subrostratus 0 0 8 10,2 

Ixodes ricinus 0 0 18 23 

Rhipicephalus sanguineus 0 0 1 1,2 

Otodectes cynotis 6 27,2 10 12,8 

Ctenocepalides felis 5 22,7 5 6,4 

Total 11 50 42 52,5 

     Ket: n= jumlah kucing yang terserang ektoparasit, P= nilai prevalensi (dalam persen). 

 

lebih lanjut karena jumlah kucing yang 

diperiksa relatif sedikit. tidak tertutup 

kemungkinan apabila jumlah sampel 

yang diperiksa dalam penelitian ini 

diperbanyak, akan diperoleh hasil yang 

berbeda. 

Pengaruh Ras dan Kondisi Peme-

liharaan Kucing 

Ras kucing dan kondisi 

pemeliharaan kemungkinan ikut 

mempengaruhi kerentanan kucing 

terhadap serangan ektoparasit. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

prevalensi ektoparasit pada kucing lokal 

lebih tinggi dibandingkan kucing ras 

(Tabel 5.). Hal ini disebabkan oleh 

perbedaan kondisi pemeliharaan. 

Dimana kucing ras pada umumnya 

dipelihara dengan baik oleh sang pemilik 

disediakan makan dan minum bagi 

kucingnya. Berbeda dengan kucing 

lokal, tidak semua kucing lokal selalu 

dipelihara dengan baik seperti halnya 

kucing ras.  

Prevalensi ektoparasit pada kucing 

lokal lebih tinggi dibandingkan kucing 

ras (Tabel 5.). Demikian pula halnya 

dengan prevalensi ektoparasit kucing-

kucing pada kelompok B lebih tinggi 

dibanding kucing-kucing pada kelompok 

A (Tabel 6.) karena cara pemeliharaan 

berkaitan dengan ras kucing. Kucing ras 

merupakan kucing peliharaan yang 

disediakan makan dan minum bagi 

kucingnya dan diberi tempat tinggal oleh 

majikannya seperti alas karpet atau 

semen, sehingga mengurangi potensi 

terserang ektoparasit dibandingkan 

dengan kucing-kucing pada kelompok B 

yang tidak disediakan makan dan minum 

bagi kucingnya sehingga menyebabkan 

kucing pada kelompok B banyak 

berkeliaran bebas mencari makan dan 

tinggal di sembarang tempat, diatas 

tanah atau rumput sehingga potensi 

terserang ektoparasit lebih tinggi 

(Bahrami et al. 2012). 
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Tabel 6. Prevalensi serangan ektoparasit menurut kondisi pemeliharaan kucing 

Spesies Kelompok A Kelompok B 

 n P (%) n P (%) 

Felicola subrostratus 1 2,5 7 11,6 

Ixodes ricinus 1 2,5 17 28,3 

Rhipicephalus sanguineus 0 0 1 1,6 

Otodectes cynotis 7 17,5 9 15 

Ctenocepalides felis 6 15 4 6,6 

Total 15 40 38 61,6 

      Ket: n= jumlah kucing yang terserang ektoparasit, P= nilai prevalensi (dalam persen). 

 

Dalam pemeriksaan ini 

prevalensi ektoparasit pada kucing-

kucing dalam kelompok B adalah 61,6%. 

Hasil ini lebih rendah dibandingkan yang 

pernah dilaporkan oleh Jittapalapong 

(2008) pada pemeriksaan yang telah 

dilakukannya terhadap 50 ekor kucing di 

Bangkok. Prevalensi ektoparasit pada 

kucing-kucing pada kelompok B sangat 

tinggi. Ektoparasit yang menyerang 

kucing adalah masalah utama yang 

mempengaruhi kesehatan kucing.  

Kucing-kucing pada kelompok B 

lebih banyak terserang ektoparasit, 

disebabkan kemungkinan pada kucing-

kucing kelompok B umumnya tidak 

disediakan makan dan dibiarkan oleh 

sang pemilik memperoleh makanan di 

sembarang tempat atau dengan cara 

mengais sampah sehingga potensi untuk 

terserang ektoparasit lebih besar, kucing-

kucing pada kelompok B yang terinfeksi 

akan membawa ektoparasit ke tempat-

tempat umum sehingga kucing-kucing 

pada kelompok B dapat menularkan 

ektoparasit pada kucing-kucing lain dari 

interaksi secara bebas antar kucing 

ataupun melalui kontak langsung antar 

kucing (Jittapalapong et al. 2003). Selain 

itu, kondisi lingkungan dapat 

mempengaruhi proliferasi dan 

kelangsungan hidup ektoparasit. Suhu 

dan kelembaban relatif tinggi akan 

membantu larva berkembang, 

meningkatkan siklus hidup ektoparasit 

dan membantu mereka lebih bertahan 

hidup di lingkungan. Kucing yang 

terinfeksi merupakan salah satu sumber 

penularan parasit zoonosis pada manusia 

(Jittapalapong et al. 2008). 

 

KESIMPULAN 

 

Dari penelitian yang telah 

dilakukan dapat ditarik kesimpilan. 

Pertama, pada populasi kucing 

peliharaan di Kota Pekanbaru dapat 

dijumpai lima spesies ektoparasit yang 

terdiri dari yaitu Ctenocephalides felis, 

Felicola subrostratus, Ixodes ricinus, 

Otodectes cynotis, dan Rhipicephalus 

sanguineus. Kedua, prevalensi 
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ektoparasit secara umum adalah 53% 

atau termasuk dalam kategori frequently, 

dimana spesies dengan prevalensi 

tertinggi adalah I. ricinus (35,8%) 

sedangkan spesies dengan prevalensi 

terendah adalah R. sanguineus (1,8%). 

Ketiga, intensitas ektoparasit tertinggi 

ditemukan pada Ctenocephalides felis 

dan yang terendah pada Rhipicephalus 

sanguineus. 
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