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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui diferensial leukosit biawak air (Varanus salvator) yang telah
didomestikasi dan biawak air liar. Dalam penelitian ini digunakan 16 ekor biawak air yang dibagi dalam dua
kelompok, yaitu 8 ekor biawak air yang didomestikasi (BD) dan 8 ekor biawak air liar hasil tangkapan (BT).
Kelompok BD dipelihara selama 60 hari dan diberi makanan ikan, udang dan jangkrik. Untuk pembuatan preparat
darah hapus, darah diambil dari BD pada hari ke 60, sedangkan untuk BT pengambilan darah dilakukan saat
penangkapan. Hasil penelitian nilai diferensial leukosit BD sebagai berikut: heterofil 36,7%, basofil 13,0%, limfosit
12,0%, eosinofil 15,3%, monosit 14,0%, dan azurofil 8,8%; sedangkan BT sebagai berikut: heterofil 29,3%, basofil
16,3%, limfosit 14,1%, eosinofil 9,1%, monosit 17,7% dan azurofil 13,2%. Hasil analisis data dengan menggunakan
uji T menunjukkan bahwa diferensial leukosit BD tidak berbeda nyata (P>0.05) dengan BT. Hasil penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa diferensial leukosit biawak air yang didomestikasi tidak berbeda dengan biawak air liar.
Kata kunci: Diferensial leukosit, Biawak air (Varanus salvator), Domestikasi..
ABSTRACT
The aim of this research was to determine the differential leukocyte between domesticated water monitor
lizard (Varanus salvator) and wild water monitor lizard. This study used 16 water monitors lizard which devided
into 2 groups, eight domesticated water monitors lizard (BD) and eight wild-caught water monitors lizard (BT). The
BD group kept in cage for 60 days and fed with shrimps, fishes, and crickets. Blood smear slides were made for BD
group, after 60 days, meanwhile for BD group, blood smear were made just after taken from wild. Differential
leukocyte between BD and BT groups were analyzed by using T test. From the examination, obtained result for
differential leukocyte of BD group as follows: heterophils 36,7%, basophils 13,0%, limphocytes 12,0%, eosinophils
15,3%, monocytes 14,0%, and azurophils 8,8%; while for BT group as follows: heterophils 29,3%, basophils
16,3%, limphocytes 14,1%, eosinophils 9,1%, monocytes 17,7% and azurophils 13,2%. The result of the T test
showed that differential leukocyte of BD group was not significantly differerent from BT group (P>0.05). From this
research it can be concluded that the differential leukocyte of domesticated water monitors lizard is not different
from wild-caught water monitors lizard.
Keyword: Diferential leukosit, Water monitor Lizard (Varanus salvator), Domestication

PENDAHULUAN
Reptil telah menjadi semakin popular sebagai hewan peliharaan dan sering ditemukan
dalam kebun binatang dan tempat penangkaran. Saat ini, memelihara reptil tidak hanya sekedar
hobi, tetapi telah menjadi gaya hidup sebagian orang. Reptil yang dulunya merupakan hewan liar
sekarang banyak dijadikan hewan kesayangan yang semakin diminati. Biawak air banyak
digemari oleh para penghobi reptil sebagai hewan kesayangan dan didukung juga oleh tempat
hidup biawak air yang sangat cocok dengan iklim Indonesia sehingga semakin meningkatkan
minat para pemelihara reptil untuk menjadikan hewan eksotik yang satu ini sebagai hewan
peliharaan (Stacy dkk., 2011).
Indonesia memiliki banyak jenis reptil terutama biawak. Arida (2014), menyatakan saat
ini di Indonesia terdapat 29 jenis biawak. Salah satu jenis biawak yang banyak ditemukan di
nusantara adalah biawak air (Varanus salvator). Bennet (1995) yang disitasi dari Gumilang
(2001) menyatakan bahwa dalam daftar The Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES), biawak air termasuk kategori Appendis II. Dengan
meningkatnya peminat pemelihara biawak air, maka diperkirakan akan semakin banyak pula
masalah kesehatan yang akan dialami oleh biawak air peliharaan tersebut dan masalah kesehatan
hewan merupakan tanggung jawab bagi dokter hewan.
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Mendyk dkk. (2013) melaporkan bahwa dari hasil bedah bangkai biawak yang dilakukan
pada biawak yang mati di Kebun Binatang Bronx dalam kurun waktu antara 1968-2009,
mendapatkan penyebab dari kematian biawak-biawak di kebun binatang tersebut diakibatkan
oleh infeksi bakteria, neoplasia, gangguan reproduksi pada biawak betina, enteritis dan
endoparasit.
Untuk mendukung diagnosa dan penetapan status kesehatan pada seekor hewan, dokter
hewan harus memiliki data normal dari jenis hewan yang akan ditanganinya. Yesen (2012)
mengatakan, data dasar nilai fisiologis darah sangat diperlukan sebagai acuan dalam interpretasi
kesehatan. Pemeriksaan hematologi darah sangat penting sebagai salah satu alat bantu diagnostik
yang sangat umum dan mudah diterapkan, terutama untuk mengawali pengetahuan medis.
Data tentang hemogram biawak air belum banyak dilaporkan, terutama biawak air yang
di Indonesia. Atas dasar ini, peneliti tertarik untuk meneliti gambaran leukosit biawak air yang
telah didomestikasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran data leukosit
biawak air yang telah didomestikasi.
MATERI DAN METODE
Penelitian biawak domestikasi dilaksanakan di Desa Lhong Cut, Banda Aceh.
Pemeriksaan diferensial leukosit dilakukan di Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran
Hewan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni
sampai dengan Agustus 2016.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang kawat berukuran 70x30x30cm,
spuit 1 ml, kaca objek, mikroskop. Bahan yang digunakan adalah Asam Etilen Diamin Tetra
Asetat (EDTA), metil alkohol, larutan Giemsa, akuades dan minyak emersi.
Penelitian ini menggunakan 16 ekor biawak air yang terdiri dari biawak yang telah
didomestikasi (BD) yang dibeli dari penangkaran di daerah Palembang sebanyak 8 ekor, dan
biawak liar (BT) diperoleh dari hasil tangkapan di sekitar Banda Aceh sebanyak 8 ekor. Kisaran
panjang tubuh BD dan BT adalah 20-30 cm.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Darah biawak air diperiksa
diferensial leukosit dengan pembuatan sediaan apus. Pembuatan preparat apus darah dan
penetapan Hitung Jenis Leukosit dengan menggunakan metode Romanowski (Suntoro, 1983).
Pada biawak air tangkapan langsung dilakukan koleksi darah setelah ditangkap dan
pemeriksaan diferensial leukosit di Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Syiah Kuala. Biawak air dari penangkaran dipelihara selama 2 bulan di dalam
kandang dengan pemberian pakan ikan kecil, udang, dan jangkrik. Setelah 2 bulan, biawak air
tangkaran telah dibawa ke Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas
Syiah Kuala untuk pengoleksian darah dan pemeriksaan diferensial leukosit.
Pengambilan sampel darah dilakukan di vena caudalis pada bagian ekor dengan
menggunakan spuit 1 ml yang telah diberikan larutan EDTA sebagai antikoagulan. Darah
dikoleksi sebanyak 0,5 ml yang kemudian dilakukan pembuatan preparat darah hapus dan
diwarnai dengan pewarnaan Giemsa.
Analisis Data
Data dari biawak air tangkapan dan biawak air domestikasi dianalisis menggunakan uji t
(Lisa, 2014).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pemeriksaan diferensial leukosit BD yang dibandingkan dengan BT sebagaimana
disajikan pada Tabel 1. Terlihat pada tabel nilai dari diferensial leukosit BT lebih tinggi dari nilai
diferensial leukosit BD.
Tabel 1. Diferensial leukosit (Rataan ± SD) BD dan BT.

BD
BT

Heterofil

Basofil

Limfosit

Eusinofil

Monosit

Azurofil

36,7±7,0a

13,0±3,3a

12,0±5,2a

15,3±4,8a

14,0±3,2a

8,8±5,3a

29,3±9,0a

16,3±6,6a

14,1±3,7a

9,1±5,6a

17,7±5,5a

13,2±6,4a

SD = standar deviasi, a superskrip yang tidak berbeda pada kolom yang sama (P>0,05)

Pada Tabel 1 terlihat bahwa nilai heterofil, basofil, dan limfosit dari BD adalah 36,7%,
13,0% dan 12,0%, sedangkan BT adalah 29,3%, 16,3% dan 14,1%. Terlihat bahwa nilai heterofil
BD lebih tinggi dari pada BT, sedangkan nilai basofil dan limfosit BT lebih tinggi dari BD. Hal
ini bisa dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan lokasi tempat hidup biawak air (Campbell,
2005).
Nilai basofil dan limfosit BT lebih tinggi dari BD disebabkan karena BT hidup pada
habitat asli yang kurang higienis sehingga diduga dapat memperoleh sumber makanan yang
kurang higienis dan menyebabkan BT lebih rentan terserang agen bakteri dan parasit (Gumilang,
2001). Sesuai fungsinya, basofil akan meningkat karena infeksi parasit yang didapat dari
lingkungan dan pakannya (Stacy dkk., 2011). Hal ini juga didukung Guyton dan Hall (2006),
yang menyatakan bahwa pada mamalia, basofil meningkat saat terjadi inflamasi yang
diakibatkan oleh agen bakteri dan parasit. Limfosit pada biawak air tangkapan lebih tinggi dari
pada biawak air domestikasi, hal ini bisa diakibatkan oleh keterbatasan makanan yang diperoleh
sebagai sumber gizi sesuai dengan fungsi dari limfosit yang akan meningkat ketika reptil
kekurangan asupan nutrisi dari makanan (Stacy dkk., 2011). Biawak air tangkapan hidup di alam
bebas, sumber makanan tergantung pada ketersediaan pakan yang terdapat di alam. Biawak air
yang hidup di alam harus berburu sendiri untuk mendapatkan makanan, sehingga memungkinkan
gizi yang didapat biawak air tangkapan tidak sama seperti gizi yang didapat oleh biawak air
domestikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
Nilai heterofil BD lebih tinggi dari BT disebabkan oleh faktor toksik. Hal ini diperkuat
oleh Stacy dkk. (2011) yang menyatakan bahwa heterofil akan tinggi pada reptil saat mengalami
toksisitas. Zat toksik yang didapat oleh BD berasal dari makanan yang diberikan pada BD yang
diperkirakan mengandung zat toksik seperti formalin. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
Irianto dan Soesilo (2007), menyimpulkan bahwa penggunaan formalin sebagai pengawet pada
ikan banyak di temukan dipasar. Peneliti menggunakan ikan dan udang sebagai pakan pada BD
yang dibeli dari pasar, sehingga memungkinkan ikan yang diberikan kepada BD merupakan ikan
yang telah diberi formalin oleh penjual.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa nilai eosinofil, monosit dan azurofil BD adalah 15,3%,
14,0% dan 8,8%, sedangkan BT adalah 9,1%, 17,7% dan 13,2%. Terlihat bahwa pada BD
eosinofil lebih tinggi, sedangkan BT memiliki nilai monosit dan azurofil lebih tinggi. Monosit
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dan azurofil akan meningkat pada saat terjadi infeksi bakteri dan parasit (Stacy dkk,, 2011). Hal
ini juga diperkuat oleh pendapat Weiss dan Wardrop (2010), pada mamalia peningkatan monosit
berkaitan juga dengan agen infeksi pada tubuh hewan tersebut. Menurut Laurenti yang disitasi
dari Gaulke (1991), biawak air mempunyai kebiasaan membangkai (scavenger), dimana pada
saat membangkai ini BT akan terserang oleh agen bakteri dan parasit.
Menurut Stacy dkk. (2011), eosinofil akan meningkat pada saat terinfeksi bakteri. BD
sering berendam pada wadah air yang terdapat di dalam kandang dan juga membuang kotoran
dalam wadah air tersebut. Perilaku berendam BD yang membuang kotoran pada wadah air dan
tempat berendam diduga menjadi sumber bakteri di dalam kandang biawak air domestikasi.
Hasil analisis data menggunakan uji t menunjukkan bahwa hasil diferensial leukosit BD
dan BT tidak berbeda nyata (P>0,05). Nilai diferensial leukosit BD dan BT mempunyai
perbedaan, tetapi tidak memiliki jarak yang signifikan dan tidak memiliki perbedaan yang nyata.
Faktor umur, makanan, dan tempat hidup mengakibatkan tidak adanya perbedaan yang
nyata antara diferensial BD dan BT. Biawak air domestikasi dan biawak air tangkapan memiliki
umur dan kisaran panjang yang sama. Apabila ditinjau dari aspek lingkungan, BD dipelihara di
Banda Aceh dan juga BT ditangkap di daerah Banda Aceh sehingga keadaan iklim dan suhu
yang diperoleh BD sama dengan yang diperoleh oleh BT. Kondisi kandang BD selama
pemeliharaan dibuat seperti habitat hidup biawak air di alam liar. Hal ini diperkuat oleh
pendapat Stacy dkk. (2011) yang menyatakan bahwa usia, jenis kelamin, lingkungan, dan pola
makan dari reptil dapat secara umum mempengaruhi hemogram reptil dan bentuk morfologi sel
serta konsentrasi sel dalam darah perifer.
Gaulke (1991) menyatakan bahwa biawak air sering memangsa ikan dan juga memangsa
hampir semua jenis serangga. Pakan yang diberikan oleh peneliti pada BD sesuai dengan hasil
penelitian dari Gaulke (1991) yang menyatakan bahwa biawak air di alam sering memakan ikan
dan semua jenis serangga, sehingga memungkinkan tidak ada terjadinya perbedaan gizi yang
didapatkan oleh BD dan BT.
Data dari hasil penelitian ini diduga mendekati nilai normal diferensial biawak air. Yesen
(2012) yang menyatakan bahwa nilai fisiologis darah sangat diperlukan sebagai acuan dalam
interpretasi kesehatan. Kumala (2010) juga menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan diferensial
leukosit memberi informasi yang lebih spesifik mengenai infeksi dan proses penyakit, sehingga
dapat melakukan pengobatan yang tepat.
KESIMPULAN
Hasil penelitian diperoleh nilai heterofil, basophil, limfosit, eusinofil, monosit dan
azurofil BD adalah 36,7%, 13,0%, 12,0%, 15,3%, 14,0% dan 8,8%, sedangkan BT adalah
29,3%, 16,3%, 14,1%, 9,1%, 17,7% dan 13,2%. Tidak terdapat perbedaan antara diferensial
leukosit biawak air tangkapan/liar dan diferensial biawak air domestikasi.
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