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Modul III
IDENTIFIKASI ARTROPODA
Nama dari filum ARTHROPODA (Artropoda) berasal dari bahasa “greek” ARTHROS
berarti ruas atau segmen dan PODOS berarti kaki, sehingga tanda karakteristik (menciri) dari
filum ini adalah memiliki kaki yang beruas-ruas atau bersegmen.
Klasifikasi, Filum arthropoda memiliki 5 kelas diataranya : (1) Krustacea, (2)
Myriapoda, (3) Pentastomida dan yang terpenting (4) Araknida dan (5) Insekta.
Kelas Araknida, termasuk : kalajengking, laba-laba, caplak, tungau, diantara anggota
dari kelas araknida struktur morfologinya sangat bervariasi. Beberapa diantaranya Caplak dan
Tungau yang terpenting untuk Kedokteran Hewan
Kelas Insekta, tubuhnya dapat dibedakan menjadi 3 bagian : kepala ditemukan sepasang
antena, Torak tersusun oleh 3 segmen yang memiliki 3 pasang kaki dan beberapa jenisnya ada
yang memiliki 2 pasang sayap dan Abdomen tersusun juga oleh beberapa segmen yang
jumlahnya bervariasi pada setiap jenis dan ada yang memiliki beberapa alat tubuh yang
mengalami modifikasi untuk tujuan tertentu. Beberapa genus yang terpenting untuk kedokteran
hewan, diantaranya : kutu, pinjal lalat dan nyamuk.
KELAS
ARACHNIDA = ARAKNIDA
Kelas Arachnida (Araknida), morfologi umumnya Stadium Dewasanya memiliki 8
buah (4 pasang kaki), Alat Mulut mengalami modifikasi (perubahan bentuk) yang jelas
kelihatan diantaranya : Kelicera, Palpus Maksilaris dan Hipostoma, yang kesemuanya berada
diatas Basis Kapituli yang diperuntukkan untuk menghisap, tidak memiliki : Antena, Sayap,
Mata Majemuk dan Mandibula)

1

Segmentasi dari tubuh araknida berbeda diantara araknida lainnya. Tubuh Caplak dan
Tungau dapat dibedakan berdasarkan cara membaginya, sehingga namanya beragam sesuai
dengan ahlinya. Secara umum tubuh artropoda dapat dibagi menjadi 4 bagian, antara lain :
1. Kapitulum (Gnatosoma), menyerupai kepala, ditemukan alat-alat mulut antara lain :
sepasang Kelisera, diantara kelisera ditemukan mulut, sepasang Palpus Maksilaris (Palpus,
Pedipalpus), dengan atau tanpa cakar dan sebuah Hipostoma
2. Propodosoma, daerah pasangan kaki ke-1 dan ke-2
3. Metasoma, daerah pasangan kaki ke-3 dan ke-4 dan
4. Opistosoma, merupakan daerah posterior
Pembagian tubuh seperti diatas dalam Levine (1990) juga dapat dibedakan menjadi 4
bagian berdasarkan kelompoknya : antara lain (1) Podosoma, kelompok Propodosoma dan
Metasoma, (2) Sefalotorak, kelompok Gnatosoma dan Podosoma, (3) Idiosoma, kelompok
Podosoma dan Opistosoma , (4) Pada beberapa tungau seperti Trombiculidae, ditemukan lekuk
yang dalam antara Propodosoma dan Metasoma, sehingga seolah-olah tubuh terbagi menjadi 2
bagian. Pada tungau bagian depan (Gtatosoma dengan Propodosoma) disebut Proterosoma dan
bagain belakang (Metasoma dengan Opistosoma) disebut Histerosoma.
Larva dari Caplak dan tungau memiliki 6 buah (3 pasang) kaki, sedangkan Nimfa dan
Dewasa memiliki 8 buah (4 pasang) kaki. Setiap kaki terdiri dari 6 segmen (dimulai dari tubuh)
antara lain : (1) Koksa, (2). Trohanter, (3) Femur, (4). Genu (Patela), (5) Tibia dan (6) Tarsus
(terdiri dari sejumlah segmen termasuk Pre-tarsus dengan sepasang cakar atau alat penghisap
disebut Petunia atau Karuncula)
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Siklus hidup : metamorfose tidak lengkap (sederhana), secara umum adalah sebagai
berikut, Telur ditempatkan pada tempat tersembunyi, kemudian telur menetas dan keluarlah
Larva berkaki 6 buah, larva mengalami ekdisis (pergantian kulit) dan berkembang menjadi
Nimfa dengan 8 kaki dan sangat mirip dengan dewasa tetapi tidak mempunyai organ kelamin,
Nimfa mengalami ekdisis untuk terakhir kalinya dan berkembang menjadi Dewasa.
Nomenklatur dan Klasifikasi, kelas araknida memiliki tiga Ordo, antara lain : (1)
Araneida (Laba-Laba),

(2) Scorpionida (Kalajengking), dan yang terpenting (3) Acarina

(Caplak dan Tungau)
Perbedaan Umum
CAPLAK & TUNGAU
CAPLAK
•
•
•
•

Ukurannya besar (makroskopis)
Tubuhnya tertutup rambut pendek
Hipostomanya menonjol dan bergigi
Tektur tubuh tampak keras (kecuali
caplak lunak)

TUNGAU
•
•
•
•

Umumnya berukuran kecil (mikroskopis)
Tubuhnya tertutup rambut panjang
Hipostomanya agak tersembunyi & tak bersenjata
Tektur tubuhnya nampak membranosa

Caplak

Caplak bersifat non-spesifik atau dengan kata lain ”host-range” (jangkauan hospes) yang
sangat luas. Dapat dibedakan menjadi caplak lunak (argasidae) dan caplak keras (Ixodidae),
dengan masing memiliki beberapa spesies. Beberapa kunci indentifikasi caplak disertakan seperti
dibawah ini ”
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KUNCI IDENTIFIKASI GENUS CAPLAK IKSODIDA
YANG PENTING (Menurut James & Harwood, 1962)
Dalam Levive, 1990.
1
2
3

4

5

6
7

8

9
10

Mata, tidak ada …………………………………………
Mata, ada ………………………………………….……
Lekuk Anal, didepan anus, Feston, tidak ada …………
Lekuk Anal, tidak didepan anus, Feston ada ……….…
Palpus, segmen ke-2 lebih panjang dibandingkan lebarnya, kebanyakan
menginfestasi Reptilia ………….
Palpus, segmen ke-2 kira-kira sama panjang dibandingkan lebarnya
………………………………….
Alat Mulut, lebih panjang dibandingkan basis kapituli, segmen ke-2
palpus lebih panjang dibandingkan lebarnya ……………
Alat Mulut, kira-kira sama panjangnya dibandingkan basis kapituli,
segmen ke-2 palpus hampir sama panjangnya dibandingkan dengan
lebarnya ……………..
Mata, sub-marginal, yang jantan dengan keping adanal, Skutum tidak
berornamen ………………………………
Mata, marginal, yang jantan tanpa keping adanal, Skutum biasanya
berornamen …………………………..
Feston, ada ………………………………..…………….
Feston, tidak ada ……………………………………….
Jantan, memiliki keping preanal, adanal dan keping tambahan tidak ada,
Koksa kaki ke-4 sangat membengkak ……………
Jantan, tidak memiliki keping preanal, terdapat keping adanal dan
keping tambahan, Koksa kaki ke-4 tidak terlalu membengkak
……………………………………..
Skutum bisanya berornamen, Keping Ventral tidak ada …...…
Skutum tidak berornamen, Keping Ventral kadang-kadang ada atau
tidak ……………………………………
Keping Ventral ada pada yang jantan ………………….
Keping Ventral tidak ada pada kedua jenis kelamin……….…..
Basis Kapituli berbentuk segi enam disebelah dorsal ….
Basis Kapituli segi empat disebelah dorsal …………….
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2
4
Ixodes
3
Aponomma
Haemaphysalis
5
6
Hyalomma
Amblyomma
7
8
Margaropus
Boophilus
Dermacentor
9
Rhipicephalus
10
Rhipicentor
Anocentor

Untuk tujuan identifikasi caplak, dapat dilakukan dengan sebelumnya membuat sediaan
(preparat) dengan beberapa metoda, diantaranya :
A. Matode Langsung
Setelah artropoda dibunuh dengan ether, ditaruh diatas gelas obyek, tetesi air dan tutup
dengan gelas penutup. Artropoda diperiksa dengan mikroskop untuk tujuan identifikasi. Tidak
semua jenis caplak dapat diidentifikasi dengan metoda ini, sangat tergantung dari jumlah darah
yang telah termakan (sehingga akan terlihat sangat gelap) dan jenis kunci yang digunakan.
B. Metoda Semi Permanen
Setelah artropoda terbunuh, ditaruh diatas gelas obyek, tubuh artropoda kemudian ditusuk
dengan jarum, secara perlahan-lahan dengan menggunakan dua gelas obyek tubuh artropoda
tersebut dijepit sampai keluar cairannya. Keringkan dengan menghisap bagian yang cair. Tetesi
entelan dan tutup dengan gelas penutup. Setelah kering periksa dengan mikroskop untuk
identifikasi. Dengan metoda ini juga sering mengalami kendala, karena saat dipencet bagaian
terpenting untuk dasar itendifikasi mengalami kerusakan sehingga sangat menyulitkan untuk
identifikasi, tetapi metoda ini cukup baik karena pengerjaannya cepat.
C. MetodaPermanen
Cara kerja metode permanen, mengikuti beberapa tahapan antara lain :
1.

Pembersihan (Clearing), caranya merendam dalam larutan KOH 10% sambil dipanaskan
(tetapi tidak boleh mendidih), atau dibiarkan pada suhu kamar beberapa jam sampai terlihat
transparan.

2.

Pengeluaran cairan (dehidrasi), caranya merendam secara berurutan kedalam larutan alkohol
: (30%, 50%, 70%, 95% ) masing-masing selama 10 menit

3.

Penempelan (fiksasi), caranya menempelkan artropoda pada gelas obyek, serta mengatur
posisi morfologinya sesuai dengan yang diinginkan. (Pengaturas posisi dilihat dengan
mikroskop sterio kemudian diatur menggunakan jarum)

4.

Penjernihan, caranya artropoda yang telah terfiksasi ditetesi minyak kayu putih secukupnya
dan dibiarkan selama minimal 15 menit.
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5.

Perlekatan, artropoda dikeringkan menggunakan kertas pengering, kemudian tetesi entelan
dan terakhir tutup dengan gelas penutup.

6.

Pemeriksaan, periksa dengan mikroskop untuk tujuan identifikasi berdasarkan ciri
morfologinya.
Tungau

Perbedaan Umum
CAPLAK & TUNGAU
CAPLAK
•
•
•
•

Ukurannya besar (makroskopis)
Tubuhnya tertutup rambut pendek
Hipostomanya menonjol dan bergigi
Tektur tubuh tampak keras (kecuali
caplak lunak)

TUNGAU
•
•
•
•

Umumnya berukuran kecil (mikroskopis)
Tubuhnya tertutup rambut panjang
Hipostomanya agak tersembunyi & tak bersenjata
Tektur tubuhnya nampak membranosa

Secara umum tungau dapat dibedakan menjadi tungau kudis (menyebabkan kudis) dan
tungau tidak kudis.
Tungau tidak kudis, salah satu genusnya yang terpenting
adalah Trombicula, Larvanya memiliki 3 pasang kaki dan
diakhiri masing-masing oleh cakar, alat mulut yang paling jelas
terlihat adalah Keliseranya diper gunakan untuk menusuk, pada
Perisai Dorsal (Skutum) ditemukan setae (rambut seperti bulu)
berjumlah 5 helai, dan sepasang “sensilai”, Stigamata kurang jelas
terlihat
Spesies : (1) Trombicula (Neotrombicula) autumnalis, (2).

T.

akamushi, (3). T. delhiensis, (4) T. sarcina (5) T. alfreddugesi (6), T. splenden, dan (7) T. batatas
Tungau Kudis yang terpenting disebakan oleh tungau folikel dan dari famili sarcoptidae
dan sporoptidae.
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Tungau folikel , adalah kelompok tungau kudis yang khusus hidup di
dalam folikel rambut dan kelenjar sebacea (kelenjar minyak) mamalia,
menyebabkan demodekosis atau kudis folikel.
Bentuk tubuhnya memanjang seperti cerutu, biasanya berukuran 0,25 mm,
memiliki kepala, torak ditemukan 4 pasang kaki gemuk pendek dan pada ujungnya
ditemukan cakar yag tumpul, abdomennya memanjang dan ditemukan garis-garis
tranversal pada permukaan ventral dan, Alat mulut yang jelas terlihat adalah :
sepasang palpus maksilaris, kelisera dan hypostomanya tidak berpasangan. Penis menonjol pada
sisi dorsal torak tungau jantan dan pulva pada sisi ventral torak tungau betina
Perbedaan Umum
FAMILI SARCOPTIDAE dg PSOROPTIDAE
PERBEDAAN

SARCOPTIDAE

PSOROPTIDAE

Bentuk

Bulat

Oval

Predileksi

Hidup dengan membuat
terowongan didalam kulit

Hidup bebas diatas
permukaan kulit

Ukuran kaki

Pasangan kaki ke-3 dan
ke-4 tidak melewati tepi
tubuhnya dilihat dari
dorsal

Semua pasangan kaki
melewati tepi tubuhnya
dilihat dari dorsal

Pedikel

Tidak bersegmen

Ada yang bersegmen

Kitin Epimeres

Tidak jelas

Jelas
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Beberapa genus dari famili sarcoptidae serta cara identifikasi, secara ringkas seperti berikut :
SARCOPTIDAE
Kulit luar

Karunkula

Anus
Hospes definitif

SARCOPTES
bergaris tranversal
dan ditemukan duri
berbentuk segitiga
Jantan (1, 2 dan 4)
Betina (1 dan 2)
Kaki (3 dan 4)
diakhiri rambut
terminal
Membuat terowongan
kedalam kulit :
anjing, babi,
kambing, kuda dan
sapi

GENUS
NOTOEDRES
KNEMIDOCOPTES
= sarcoptes, tetapi
Hampir sama dengan
tidak ditemukan duri sarcoptes, tetapi tidak
ada duri tetapi sisik
yang tidak teratur
= sarcoptes
1,2,3 dan 4
Tidak ada
dorsal
Membuat
terowongan kedalam
kulit : kucing,
kelinci, tikus

terminal
Membuat terowongan
kedalam kulit kaki,
ayam, parkit, betet
dan jenis murai

Beberapa genus dari famili Psoroptidae serta cara identifikasinya, secara ringkas seperti
berikut :
PSOROPTIDAE
Pedikel

PSOROPTES
Panjang bersegmen

Karunkula

♂ kaki 1,2 dan 3
♀ kaki 1, 2 dan 4

Hospes
definitif
Lobus
abdominal ♂

Kambing, sapi dan
kuda, kelinci
Ada

GENUS
CHORIOPTES
Pendek tidak
bersegmen
♂ kaki 1,2 ,3,4,
kaki ke-4 kecil
♀ kaki 1, 2 dan 4
Kaki ke-4 panjang
Kuda domba,
kambing, kelinci
Ada

OTODECTES
Pendek tidak
bersegmen
♂ kaki 1,2 , 3, 4
♀ kaki 1, 2
Kaki ke-4 kecil
Anjing dan kucing
nihil

Untuk diagnose dan identifikasi tungau kudis, dapat dilakukan dengan cara memeriksa
kerokan kulit.
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Cara Pemeriksaan Kerokan Kulit
Bahan yang akan dipergunakan : kerokan kulit, minyak mineral, larutan KOH 10%,dan
entelan. Alat yang dipergunakan : mikroskop sterio, telapa petri, jarum, gelas obyek, gelas
penutup.
Pengerokan kulit dilakukan tepat pada perbatasan antara kulit yang normal dengan yang
mengalami perubahan (lesi). Sebelum dikerok kulit ditetesi dengan minyak mineral agar kerokan
kulit tidak berhamburan dan tungau yang ada gerakannya dihambat. Kerokan kulit ditaruh
didalam telapa petri, tambahkan sedikit KOH 10%, biarkan beberapa saat dan periksa dibawah
mikroskop sterio. Jika terlihat adanya tungau, dipindahkan ke atas gelas obyek menggunakan
jarum, tetesi dengan canada balsem dan akhirnya tutup dengan gelas penutup. Periksan dengan
mikroskop untuk

identifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologinya yang telah diberikan

sebelumnya
KELAS INSEKTA
.
Kelas insekta, stadium dewasanya memiliki ciri karakteristik : memiliki 6 buah (3
pasang) kaki, tubuhnya tersusun oleh beberapa segmen dan dapat dikelompokkan menjadi :
Kepala, Torak (dada) dan Abdomen [1,2,3,5,6]
Pembagian Tubuh Insekta
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Bagian Kepala, secara umum tersusun oleh 6 segmen yang telah menyatu (mengalami
fusi) (2), berbentuk bulat telur atau seperti kapsul yang tersusun oleh banyak lempeng, (“plate”
atau “sklerites”) kitin (1). Pada kepala ditemukan :
• Sepasang Mata (jika ada) terletak lateral (samping) diatas pipi, berupa mata majemuk,
kalau jarak kedua mata dekat/sempit disebut “holoptic” (umumnya ditemukan pada insekta
jantan) dan jika jaraknya berjauhan/lebar dikenal “dichoptic” (umumnya ditemukan pada
insekta betina). Selain itu juga ditemukan mata tunggal atau “ocelli yang berbentuk segitiga
pada daerah dorsum atau vertex (1,5,6).
• Sepasang Antena yang bersegmen dan sangat penting untuk patokan identifikasi (1,2,5,6),
terletak diantara atau didepan mata majemuk, bentuk dan ukurannya sangat bervariasi, ada
yang berukuran panjang tersusun oleh banyak segmen (nyamuk), berukuran pendek dan
gemuk (lalat). Antena seringkali memiliki rambut : banyak (plumose), ditemukan pada
insekta jantan dan berambut sedikit (pilose), ditemukan pada insekta betina (1).
• Mulut dan Alat-alat mulut juga penting untuk identifikasi, bentuknya sangat beragam,
secara umum yang terpenting : Labrum (bibir atas) berupa pelat berengsel yang melekat pada
wajah atau clypeus (6). Sepasang Mandibula (mandible) dan Maksila (rahang sekunder)
yang memiliki permukaan yang disesuaikan untuk : memotong, mengiris atau gerinda. Pada
maksila juga bisa ditemukan Palpus maksilaris (maxillary palp) yang berfungsi sensoris dan
pemantauan makanan. Alat mulut, sesuai dengan keperluannya ada yang dipergunakan untuk
merobek, menghisap cairan (lalat rumah) dan ada yang memiliki pisau (nyamuk). (1,2,5,6).
Labium (bibir bawah), biasanya ditemukan 2 palpus sensoris labial yang mengalami
modifikasi yang sangat berbeda terutama pada lalat (6)
Bagian Torak (dada), tersusun oleh tiga segmen diberi nama : (1) Protorak (Pronotum)
adalah segmen paling anterior, (2) Mesotorak (Mesonotum) segmen yang terletak dibagian
tengah, dan (3) Metatorak (metanotum) segmen yang letaknya paling di posterior (belakang)
dan kadang-kadang juga mengalami fusi [6]. Setiap segmen dari torak, ditemukannya sepasang
kaki. Selain ditemukan kaki, pada ordo Dipteri (sesuai namanya, di = 2 dan ptera = sayap,
memiliki 2 pasang sayap) terletak pada Mesotorak dan Metatorak (1,2), tetapi ada juga yang
tidak memiliki sayap, pada : Ordo Anoplura dan Mallophaga (Kutu), serta Ordo Siphonaptera
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(Pinjal) (3). Kaki, tersusun oleh beberapa segmen antara lain : (1) Koksa, (2) Trohanter,
berbentuk segitiga berukuran pendek, (3) Femur, (4) Tibia dan (5) Tarsus. Tarsus tersusun oleh
beberapa ruas (1-5 setiap ruas disebut tarsomeres) dan paling ujung adalah pretarsus yang terdiri
dari cakar (claws) dan bantalan bergerigi (1,6).
Kebanyakan ordo insekta (serangga) memiliki 2 pasang (Diptera) sayap yang mengalami
artikulasi pada Mesotorak dan Metatorak. Beberapa insekta premitif tidak pernah mengalami
perkembangan sayap (apterygote) (1,2,6) dan beberapa lalat hippoboscid memiliki sayap
(pterygote) hanya dalam waktu singkat, setelah dewasa sayap akan dilepaskan (6). Sayap
ditopang oleh rangka disebut vena yang merupakan tabung premitif atau trakea yang berfungsi
sebagai rangka yang menyokong secara memanjang dan menyilang dan menstabilkan sayap serta
dapat membawa haemolymph dan saraf. Daerah diantara vena disebut sel. Susunan vena dan
bentuk sel pada beberapa kelompok spesies serangga cendrung karakteristik (khas) dan sangat
penting untuk identifikasi. Pada beberapa kelompok serangga, seperti kumbang, sayap yang
terletak paling atas telah mengalami modifikasi sebagai sayap penutup dan pelindung untuk
sayap yang ada di bawahnya yang ada di bagian abdomen yang dikenal dengan elytra, tetapi
pada Lalat dan nyamuk pasangan sayap yang terletak pada Metatorak mereduksi dan berubah
bentuk menjadi halter yang berfungsi sebagai alat keseimbangan dan mengeluarkan suara pada
saat terbang (1,2,6)

Sayap lalat Musca domestika
C = costa, Sc = Subcosta, R = radial, M = medial, A = anal, al = alula,
as = antisquama, sq = squama
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Bagian Abdomen tersusun oleh lebih dari 11 segmen premitif (2,6), segmentasinya
sangat jelas dan tembus pandang (transparan) (1). Pada ujung akhir dari segmen abdomen
mengalami deferensiasi (perubahan bentuk dan fungsi) menjadi alat kelamin luar atau alat
meletakkan telur (3). Saluran kelamin bermuara pada bagian abdomen padasegmen ke-8 atau ke9 dan pada segmen ini juga sering ditemukan organ eksternal yang membantu dalam reproduksi
(6)
Jenis kelamin insekta terpisah (jantan dan atau betina), pada insekta jantan alat kelamin
luar terdiri dari sepasang atau 2 pasang clasper yang digunakan untuk mencengkram betina dan
penis (aedeagus) saat kupulasi. Namun ada banyak variasi bentuk alat kelamin jantan pada
beberapa insekta dan perbedaan ini penting untuk identifikasi spesies. Pada insekta betina pada
ujung abdomennya biasanya memanjang membentuk ovipositor (6). Setelah kawin insekta betina
akan bertelur atau mengeluarkan larva tergantung jenisnya. Insikta yang bertelur, dari dalam
telurnya akan keluar larva; setelah itu akan mengalami 3 kali atau lebih perkembangan larva,
kemudian baru memasuki stadium pupa dan akhirnya dewasa. Siklus hidup, (perkembangan
telur, larva, pupa dan dewasa) mengalami perubahan bentuk yang menciri (karakteristik) dikenal
dengan Metamorfosis (2,6).
Klasifikasi kelas insekta oleh beberapa ahli pada beberapa buku ada perbedaan, pada
modul ini yang terpenting dan akan dibahas lebih lanjut adalah : kutu, pinjal, lalat dan nyamuk.

Kutu

Ciri – ciri umumnya : tubuhnya pipih atas-bawah (dorso-ventral), ukuran dan warnanya
sangat bervariasi, merupakan ektoparasit obligat permanen, yang bersifat “host spesifik” hanya
menginfestasi hewan tertentu dan biasanya pada tempat yang tertentu pula (2,6). Tidak tahan
hidup normal diluar tubuh hospes lebih dari 2- 4 hari, berparasit pada mamalia dan burung (2),
makanannya material epidermis, keratin bulu, sekresi sebaceus, gumpalan darah dan dapat hidup
pada kultur secara in-vitro (3,6). Berikut ini disertakan beberapa kunci spesies kutu yang
menginfestasi hewan.
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Pinjal
Ordo Siphonaptera atau pinjal, sesuai dengan namanya cara makannya adalah dengan
cara (“Siphon” menyipon atau menghisap) darah, sehingga alat mulutnya disesuaikan untuk
menusuk dan menghisap darah. Pinjal jantan dan betina menghisap darah umumnya anjing,
kucing dan ayam dan tidak bersifat hospes spesifik sehingga jangkauan hospesnya ‘host-range’
lebar. (1,2,5). Pinjal memiliki kira-kira 1.500 spesies, 58 genus dan 15 famili (Alan, 1994).
Pinjal merupakan
Tanda karakteristik pinjal, antara lain : insekta tidak bersayap dan pipih bilateral
(gepeng pada kedua sisinya atau samping) (1,4,5). Lapisan kitin yang melapisi eksoskeleton
(rangka luar) tebal dan berwarna coklat gelap mengkilat (1,6) sehingga licin untuk memudahkan
bergerak diantara bulu dan atau rambut (6)
Kepala, ditemukan adanya mata jika ditemukan hanya berwarna gelap sederhana
sebagai titik fotosensitif (1,6). Antenanya pendek berbentuk seperti alat pemukul dan terletak
tersembunyi pada kepala (2,5,6). Selain itu pada bagian posterior (belakang) kepala atau tepatnya
pada daerah protorak (pronatal) ditemukan bentukan duri menyerupai-sisir disebut Pronatal
ktenidia (pronatal combs) dan dibawah pipi (gena) juga ditemukan duri menyerupai-sisir
disebut Genal ktenidia (Genal combs). Ada tidaknya ktenidia serta ukurannya sangat berguna
untuk dasar Identifikasi (2,6)
Torak, tidak ditemukan sayap (1). Pasangan kaki ke-3 sangat panjang dibandingkan
dengan yang lainnya yang telah beradaptasi untuk bisa meloncat (1,2,6)
Abdomennya tersusun oleh 10 segmen dan pada segmen yang ke-9 baik pada pinjal
jantan dan betina pada bagian dorsalnya ditemukan lempeng yang disebut Sensilium atau
Pygidium yang ditumbuhi oleh bulu sensoris yang fungsinya belum diketahui. Tergum segmen
ke-9 pada pinjal jantan mengalami modifikasi menjadi bentuk klasfer. Penis (Aedeagus) pinjal
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jantan dilapisi oleh lapisan kitin yang komplek. Berikut ini disertakan beberapa kunci untuk
mengidentifikasi pinjal.

Diptera
Lalat dan Nyamuk

Diptera adalah lalat sejati, merupakan ordo terbesar pada kelas insekta, telah dilaporkan
lebih dari 120.000 spesies. Sesuai dengan namanya Diptera ( Di = dua dan Ptera = sayap)
sebagai tanda karakteristiknya yaitu memiliki dua pasang sayap yang tembus pandang
(transparan). Pasangan sayap yang ke-1 beranastomosa pada mesotorak berkembang dengan
sempurna dan dipergunakan untuk terbang, sedangkan pasangan sayap yang ke-2 beranastomosa
pada metatorak pada beberapa subordo mengalami perubahan bentuk menjadi seperti alat
pemukul disebut halter yang berfungsi sebagai keseimbangan pada saat terbang (2,5,6).
Beberapa diantaranya bersifat parasit ekternal, dan sebagai vektor, serta larvanya bisa
menyebabkan miasis (2)
Klasifikasi, ordo diptera memiliki 3 sub-ordo yang terpenting antara lain : (1)
Nematocera, (2) Brachycera dan (3) Cyclorrhapha (1,6). Tanda menciri diantara Subordo
tertera seperti dibawah ini :

Sumber : Taylor et al (2007)

Stadium dewasa ketiga subordo ini dapat dibedakan secara morfologi dengan mengamati
venasi sayap dan struktur antenanya dan juga habitat ekologinya (6)
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Sumber : Taylor et al, 2007

Berikut ini disertakan beberapa kunci untuk mengidentifikasi Diptera (lalat dan nyamuk)
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SCABIES/SKABIES
Pendahuluan, Skabies (kudis sarcoptik) adalah
penyakit

kudis

yang

disebabkan

oleh

infestasi

sekelompok jenis tungau, menyerang hampir semua
hewan dan manusia dengan prevalensi dan patogenitas
yang berbeda.
Hewan yang terserang
akan

mengalami

sehingga

akan

kegatalan
mengalami

penurunan kondisi tubuh, menyebabkan kerugian ekonomi; serta jika
terjadi pada hewan kesayangan seperti anjing dan kucing klinisnya
bisa terlihat menjijikkan dan bersifat zoonosis (menular kepada
manusia)

ETIOLOGI

Spesies Tungau

Hospes definitif dan predileksi

Sarcoptes scabiei

Berbagai jenis hewan dan predileksi utamanya pada telinga,
moncong, wajah, siku, aksial, inguinal dan jika infestasinya
berlanjut seluruh tubuh.

Notoedres cati

Terbatas pada kucing dan kelinci, berpredileksi umumnya pada
telinga, wajah, leher jika meluas sampai abdomen.

Psoroptes ovis

Domba, kambing dan sapi berpredileksi umumnya pada siku,
sekitar mata dan disebelah telinga.

Psoroptes cuniculi

Kelinci, tetapi pernah dilaorkan menginfestasi kambing, domba
dan kuda

Choriptes bovis

Kaki kuda, dan domba serta pangkal ekor sapi

Otodectes cynotis

Telinga anjing dan kucing,
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SIKLUS HIDUP dan CARA PENULARAN
Tungau

betina

akan

membuat

terowongan dalam kulit, selama hidupnya
bisa bertelur sebanyak 40 – 90 butir,
setelah 1 – 5 hari telur akan menetas dan
keluarlah larva dan selanjutnya nimpa
akan

berkembang

pergantian

kulit

dan

menjadi

mengalami
nimfa

dan

berkembang lebih lanjut dan setelah mengalami pergantian kulit selanjutnya menjadi tungau
dewasa. Cara penularannya melalui kontak langsung antara hewan yang sakit dengan yang sehat

PATOGENESA dan GEJALA KLINIS
Anjing, tungau akan membuat terowongan didalam kulit, sehingga akan terjadi
kerusakan kulit, selain itu air liurnya bersifat toksik dan menimbulkan alergi. Gejala klinis yang
menciri (karakteristik) adalah kegatalan yang berkelanjutan (terus menerus) bersamaan dengan
terlihatnya kulit kemerahan (eritema) dan terbentuk papula. Karena gatal, anjing akan
menggosok, menggigit, mencakar kulit sehingga timbul kelukaan disertai keluarnya cairan serum
atau darah yang semakin lama akan mengering dan akhirnya terbentuklah sisik (keropeng),
kerontokan rambut (Alopesia). Gejala lainnya anjing akan menjadi tidak tenagn, kulitnya keriput,
semakin lemah dan kurus, tercium bau busuk dan berakhir dengan kematian jika tidak diobati.
Kucing, kudis sarcoptik jarang pada kucing, pada beberapa kasus nampak serupa dengan
infestasi Notoedres, yaitu terjadi kegatalan, sehingga kucing akan mencakar, menggosok bagian
kulit yang gatal sehingga terjadi kerontokan rambut pada telinga, wajah, leher dan bisa meluas
sampai abdomen.

18

Babi, kegatalan yang terus menerus sehingga babi akan menggosok bagian kulit yang
mengalami kegatalan, bersamaan dengan ditemukan papula kecil berwarna kemerahan atau
terlihat luka garuk berwarna kemerahan, kerusakan kulit (exoriasis) dan diikuti terlihat
pengelupasan epidermis, berwarna kecoklatan, mengkerut, terlihat endapan dan menebal
(hyperkeratosis).
Sapi, umumnya menginfestasi sapi yang terus dikandangkan. Infestasi ringan terjadi
kegatalan sehingga sapi akan menggosok-gosokkan atau mencakar bagian kulit yang mengalami
kegatanan, sehingga kulit tampak bersisik dan sedikit terjadi kerontokan rambut, tetapi pada
kasus yang lebih berat terlihat kulit menebal dan kerontokan rambut semakin jelas, kulit menjadi
keras, serta dampak akhirnya terjadi penurunan produksi.
Domba – Kambing, sering kali bersifat kronis, pada awalnya terjadi kegatalan sehingga
domba – kambing akan menggosok atau menggaruk bagian kulit yang mengalami kegatalan,
sehingga terjadi peradangan kulit yang terlihat kemerahan, terlihat adanya nodul, kerusakan kulit
dan kerontokan rambut. Pada kasus lebih lanjut kulit menebal, mengeras.
Kuda, kejadiannya jarang, Gejala klinis umumnya dimulai dari daerah kepala, leher dan
plana, mula-mula terjadi kegatalan dan terbentukkanya papula, sehinga kuda akan menggosok,
menggigit, menggaruk bagian kulit yang mengalami kegatalan, menyebabkan bulunya rontok,
kulitnya mengalami peradangan ditandai dengan warna kemerahan serta sering terjadi kelukaan,
eksudat yang keluar dari dalam luka lama-kelamaan akan mengering dan terbentuklah keropeng,
kasus lebih lanjut terjadi penebalan kulit, kulit pecah-pecah, serta gejala umum lainnya seperti
kelemahan umum, kekurusan dan akhirnya mati.
DIAGNOSA
Diagnosa scabies adalah dengan pemeriksaan mikroskopis kerokan kulit atau keropeng
kulit (biasanya batas antara kulit yang mengalami perubahan dan yang normal), untuk
mengarahkan diagnosa, beberapa tanda yang bisa dipakai patokan antara lain : sering
menginfestasi telinga, menimbulkan rasa gatal sehingga akan digaruk atau digosok atau digigit
sehingga terlihat peradangan kulit, dan sangat menular (kontagius).
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PENGOBATAN dan KONTOL
Anjing, HCH, Bromyclen, Ronnel, Selamectin, Ivermectin, Amitraz, Benzyl Benzoate,
serbuk sulfur, Phosmet dan Rothenone (1). HCH 0,016 – 0,03% (dimandikan, direndam atau
disemprot) dengan interval 10 – 14 hari, Benzyl benzoate dalam emulsi atau dicampur ½ bagian
sabun, Tetraethylthiuram monosulphide 5%, Ivermectin (injeksi IM).
Kucing, kulit yang mengeras pertama-tama dilunakkan dengan parafin cair atau larutan
sabun sebelum diberikan acarisida. Selenium sulphide khusus direkomendasikan diperuntukkan
untuk kucing sejak diketahui Organochloride toksik pada kucing .
Babi, Amitraz, Trichlorform,Bromocyclin, Phosmet, Ivermectin.
Sapi, Hexachlorocyclohexane (HCH) (cuci atau semprot), Ivermectin (injeksi), Phosmet
(dibedaki).
Domba – Kambing, Hexachlorocyclohexane (HCH) (semprot), Ivermectin (injeksi),
Kortiko steroid (injeksi) untuk menghilangkan gatalnya.
Ruminansia : Avermectin, Ivermectin, Moxidectin, Doramectin, Eprinomectin (injeksi
IM), rendam atau semprot dengan serbuk sulfur, Phosmet dan Tetrachlorvinphos.

KUDIS KAKI BERSISIK
(“SCALY LEG)
Pendahuluan, kudis kaki bersisik adalah penyakit kudis
kulit yang disebabkan oleh tungau Genus Knemidocoptes sp,
menyerang

unggas,

berpredileksi

dibawah sisik kulit kaki atau kulit yang
jarang

bulunya

serta

membuat

terowongan didalannya, terlular karena
kontak langsung, pada saat tungau
membuat terowongan dan memakan epitel kulit mengakibatkan terjadinya
peradangan disertai eksudasi dan juga menimbulkan reaksi alergi.
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ETIOLOGI
PREDILEKSI

HOSPES
DEFINITIF

Knemidocoptes
mutans

sisik kaki

Ayam, burung yang
disangkarkan, kalkun

Knemidocoptes
gallinae.

bulu halus dasar bulu sayap,
punggung, kepala dan leher

Ayam dan burung
yang disangkarkan

Knemidocoptes
pilae.

telapak kaki, dan pangkal paruh,
kulit wajah dan seluruh tubuh

Ayam dan burung
yang disangkarkan

SPESIES
TUNGAU

SIKLUS HIDUP dan CARA PENULARAN
Siklus hidup dan cara penularan sama dengan tungau penyebab scabies.
PATOGENESA dan GEJALA KLINIS
Knemidocoptes mutans akan menggali terowongan dibawah sisik kaki, menyebabkan
peradangan serta disertai eksudasi dan kegatalan. Eksudat yang keluar lama-kelamaan akan
mengering dan mengeras berbentuk seperti kapur, mengakibatkan sisik kaki terangkat,
permukaannya tidak rata dan tidak teratur. Gejala klinis lainnya terjadi kepincangan, terlihat jari
kuku kaki bengkok.
Knemodocoptes gallinae, berpredileksi pada bulu halus dasar bulu sayap, punggung,
kepala dan leher, tungau akan membuat terowongan dan masuk kedalam lubang pangkal bulu
dan timbul rasa gatal. Gejala klinis nampak terjadi peradangan kulit yang ditandai dengan warna
kemerahan, akibat rasa gatal unggas akan mematuk, mencakar tempat gigitan sehingga
menyebabkan bulu rontok (terjadi kerontokan bulu) yang sering terlihat pada daerah punggung,
sayap, kepala dan leher.
Knemidocoptes pilae dan Knemidocoptes jamaicensis, tungau akan membuat terowongan
didawah kulit telapak kaki, pangkal paruh, kulit wajah dan seluruh tubuh, paling sering
menginfestasi

burung sejenis betet, tetapi juga psitacines seperti parkit dan kenari pernah
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dilaporkan. Gejala klinisnya terjadi kegatalan, sehingga burung akan mematuk, mencakar tempat
gigitan, tetapi kelainan kulit berlangsung lambat.
DIAGNOSA
Menemukan tungau dalam pemeriksaan kerokan kulit secara mikroskopis dihubungkan
dengan rontoknya bulu pada tempat predileksi tungau.
PENGOBATAN dan KONTOL
Knemidocoptes mutans, kaki direndam dengan larutan HCH 0,1% atau sulfur 10% atau
Sodium floride 0,5% atau Coumaphos atau Carbaryl 1% .
Knemidocoptes gallinae, Carbaryl, HCH (mandi debu atau semprot), campuran Sodium
floride, Sulfur, sabun dan air; Lindanr 0,02%, Pyrethrum, 10% emulsi Benzyl Benzoate
(direndam).

DEMODEXOSIS
(KUDIS FOLIKEL)
Pendahuluan, Demodekosis adalah penyakit kudis
menular, disebabkan oleh infestasi tungau Demodex spp,
menyerang hampir semua ternak (kecuali unggas). Tungau
Demodex spp adalah flora normal pada kulit hewan,
jumlahnya akan semakin banyak sangat berhubungan dengan
menurunnya kekebalan tubuh, penyakit sistemik dan pengobatan
immunosupresif, selain itu sebagai predisposisi infestasi tungau antara
lain : gizi buruk, stres dan keturunan. Tungau berpredileksi didalam
folikel rambut, kelenjar (sebacea atau meibon), dan baru-baru ini ada
ditemukan berpredileksi pada epidermis kulit, tertular secara kontak
langsung dengan ternak terinfeksi, tanda karakteristiknya untuk

22

membedakan dengan kudis lainnya adalah kegatalan yang terjadi tidak seserius scabies, jika
tidak diikuti infeksi sekunder, serta gejala lainnya secara umum terjadi perubahan kulit
berbentuk squamous atau Nuduler, disertai tercium bau khas kudis folikel.
Sebagai predisposisi dari Demodekosis adalah : umur, gizi buruk, infeksi (terutama
virus), penyakit sistemik (misalnya hyperadrenocortism, hipotiroidisme,

diabetes mellitus,

neoplasis), terapi imunosupresif dan penggunaan shampo atau sabun alkali yang tidak
semestinya. Tungau Demodex spp adalah flora normal kulit, hampir 53% kulit binatang
terinfestasi tungau ini tanpa menampakkan kelainan, gejala klinis baru akan terlihat jika
pertahanan tubuh gagal mengatasi patogenitasnya
ETIOLOGI
SPESIES
TUNGAU
Demodex
phyloides

HOSPES
DEFINITIF
Babi

PREDILEKSI

Demodex
canis,
injai,
cornei

Anjing –
kucing

wajah dan lengan, disekeliling mata, mulut dan
diatas penonjolan tulang kaki.

Demodex
canis,

kucing

wajah dan lengan, disekeliling mata, mulut dan
diatas penonjolan tulang kaki.

Demodex
bovis

Sapi

leher, kaki depan, kelopak mata, vulpa dan skrotum

Demodex
equi

Kuda

Folikel rambut dan kelenjar Meibon seluruh tubuh

seluruh tubuh

SIKLUS HIDUP dan CARA PENULARAN
Hampir sama dengan tungau kudis lainnya, dimana telur, larva,
nimfa dan dewasa kesemuanya terjadi pada tempat predileksinya.
Siklus hidup diselesaikan dalam 18 – 24 hari dan cara penularannya
secara kontak langsung.
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PATOGENESA dan GEJALA KLINIS
Anjing, umumnya menginfestasi anjing umur 3 – 9 bulan, patogenesanya sangat
komplek yang terpenting, pada beberapa kasus terjadi immunosupresi (karena terjadi penekanan
produksi limfosit T)
Gejala klinis, berupa kelainan kulit pada kasus demodekosis dapat dibedakan menjadi 2
bentuk , antara lain : :
1. Bentuk squamosa, (sebab D. canis, D. cornei dan D. injai) teramati kulit sedikit kemerahan
(kudis merah), kasar dan kering, kebotakan atau rambut jarang secara menyeluruh, terjadi
pengelupasan kulit dan disertai penebalan kulit dan berkerut-kerut, akibat infeksi sekunder
(kuman Staphylococcus sp) menyebabkan terbentuknya pustula, pada beberapa kasus tercium
bau khas kudis folikel (bau tidak enak).
2. Bentuk Nudoler, (sebab D. canis, D. cornei dan D. injai), karena adanya infeksi bakteri
(Staphylococcus sp) serta diikuti oleh infiltrasi sel-sel netrofil dan plasma sel, ditandai
dengan ditemukan beberapa bentuk nodul yang besarnya sebesar biji kacang polong, atau
abses dengan peradangan yang terlokalisir. Selain itu bentuk kudis ini disertai dengan bentuk
squamous, seperti kulit terlihat berkerut dan menebal dan ditemukan beberapa pustula kecil
yang didalamnya mengandung serum, nanah dan hancuran darah, sehingga bentuk kudis ini
umum dikenal dengan kudis merah. Pada anjing sering disertai dengan bau khas kudis
folikel. Kematian pada kasus Demodekosis pada anjing disebabkan karena toksimea dan atau
kekurusan. Bentuk pustula oleh D. injai, gejala klinisnya seperti diatas, kecuali tidak terjadi
alipesia.
Sapi, tungau Demodex sp pada sapi umumya merupakan flora normal. Gejala klinis yang
terpenting (karakteristik) untuk membedakan dengan kudis lainnya : adalah bentuk Noduler dan
tidak terjadi kegatalan. Pada awalnya terlihat adanya nodul atau pustula yang berukuran sebesar
kacang polong, bahkan bisa sampai sebesar telur, didalamnya ditemukan material kaseus; nanah
berbentuk pasta dan beberapa ribu tungau. Infestasi tungau ini sangat merugikan perusahaan
penyamakan kulit di Australia, karena tempat nodul atau pustule akan menyebabkan robeknya
kulit.
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Domba - Kambing, mirip pada sapi, nodul berukuran bisa lebih dari 2 cm yang
didalamnya ditemukan masa kekuningan, material kaseus dan banyak tungau.
Babi, gejala klinisnya ditemukan nodul dan penebalan kulit, pustula sebesar kacang
polong, keberadaannya sangat rapuh dan mudah pecah.
Kuda, (jarang), kalau terinfestasi gejala klinisnya lebih sering ditemukan dalam bentuk
squamous dibandingkan bentuk pustular, gejala yang nampak rambut rontok dan terlihat
terbentuk pustula.
Kucing, menyerupai anjing, biasanya permulaan lesi terjadi pada kepala dan jarang
sampai menyerang seluruh tubuh.
DIAGNOSA
Melakukan pemeriksaan mikroskopis kerokan kulit yang dikerok sampai cukup dalam
(sampai keluar darah), tetapi sebelumnya kulit ditetesi parafin cair, KOH, selain itu pada bentuk
noduler dilakukan pemeriksa isi pustula atau abses.
PENGOBATAN dan KONTOL
Anjing, karena predileksinya didalam folikel rambut dan kelenjar sebacea maka
pengobatannya tidak gampang menggunakan acarisida secara topikal serta pengobatannya
memerlukan waktu yang cukup lama. Amitaz baru menampakkan hasil setelah 14 hari
pengobatan, Benzyl Benzoate (lotion), Rotenone (salep kulit), Ronnel, Cythioate, Amitraz dalam
alcohol 1%, bawang putih, Rotenone 3% (dioleskan pada daerah kecil), Emulsi Benzyl Benzoate
20%, Benzyl cresol 0,5%, BHC 0,25% (dioleskan setiap hari pada area kecil, tetapi Benzyl
Benzoat toksik pada area besar), Fenchlorphos, Trichlorphon, Dichlorphos 30 mg/kg dengan
interval 2 minggu, Amitraz 250 ppm diberikan 3 – 6 kali pengobatan.
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