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ABSTRACT
Flies are able to transmit diseases to the sumatran elephant (Elephas maximus sumatranus) at the Elephant Training Center of Way Kambas National Park. The disease can be transmitted by flies through vomit drops, feces or bites. The purpose of this research is to find out the types of flies in the Sumatran elephant grazing area at the Elephant Training Center of Way Kambas National Park. This research was carried out under the TFCA Sumatra, Vesswic and FKH UGM programs with the aim of supporting the implementation of the activity entitled "Improving the Quality of Management of Fostered Sumatran Elephants in Sumatera". This research was conducted on 11December  2018 – 20 February 2019 at the Elephant Training Center of Way Kambas National Park. Sumatran elephant sample selection was done by purposive sampling and flies sample were captured using the NZ-1 fly trap. Sampling of flies is carried out at intervals two hours once starting at 08.00-10.00 WIB, 10.00-12.00 WIB, 12.00-14.00 WIB and 14.00-16.00 WIB. The results founded 12 species of flies from 4 main families namely Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Neomyia sp, Eudasyphoria sp included in the Family Muscidae, Tabanus sp, Tabanus optatus, Tabanus megalops, Chrysops dispar, Chrysops fasciata included in Family Tabanidae, Chrysomya megacephala and Stomorhina discolor included in Family Calliphoridae, and Sarcophaga sp flies included in Family Sarcophagidae.

Keywords:  flies, grazing areas, sumatran elephant.

PENDAHULUAN
Lalat merupakan salah satu organisme ektoparasit yang sering mengganggu aktivitas gajah sumatera binaan di Pusat Latihan Gajah (PLG) Taman Nasional Way Kambas. Aktivitas lalat di sekitar satwa dapat menyebabkan  miasis, iritasi, peradangan dan berbagai reaksi alergi lainnya sehingga menyebabkan stres dan berat badan hewan menjadi menurun (Hadi dan Soviana, 2010).
Selain sebagai serangga pengganggu,  lalat dapat berpotensi sebagai vektor penyakit pada gajah sumatera karena lalat hidup pada lingkungan yang kotor seperti pada kotoran hewan ataupun pada tumpukan sampah yang banyak mengandung organisme patogen. Lalat mampu mentransmisikan patogen melalui vomit drops, gigitan, feses ataupun bagian tubuh lalat yang telah terkontaminasi patogen (Sigit, 2006). 
Selain sebagai vektor penyakit, gigitan lalat penghisap darah dapat menyebabkan luka pada kulit gajah sehingga dapat memicu reaksi alergi dan infeksi mikroba. Menurut Hopla dkk. (1994), gigitan lalat penghisap darah yang berkelanjutan dapat menyebabkan anemia pada hewan, penurunan berat badan serta melemahnya sistem kekebalan tubuh hewan tersebut. Melemahnya sistem kekebalan tubuh ini dapat menyebabkan hewan yang dikonservasi mudah terserang penyakit.
Penelitian ini dilakukan di PLG TNWK dimana di area tersebut terkadang masih ditemukan kerbau rawa milik masyarakat yang masuk ke dalam area konservasi (PLG). Kerbau-kerbau tersebut dikhawatirkan dapat menularkan berbagai penyakit pada gajah sumatera binaan di PLG  melalui perantara lalat (transmisi mekanis). Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui keragaman spesies lalat di area 
penggembalaan gajah sumatera di PLG TNWK.

METODE 
Pengambilan Sampel Lalat
Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Desember 2018 - 18 Desember 2018 di PLG TNWK. Sedangkan proses identifikasi sampel lalat dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 - 20 Februari 2019 di Laboratorium Zoologi, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.  Pemilihan sampel gajah sumatera dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dimana sampel gajah sumatera dipilih berdasarkan jenis kelamin dan umur yang sama/berdekatan. Sampel lalat ditangkap dengan menggunakan NZ-1 fly trap yang dipasang dengan jarak ±10 meter dari gajah sumatera. Perangkap tersebut dipasang dengan ketinggian ±10 cm dari permukaan tanah. Sampel lalat diambil setiap 2 jam sekali yaitu
dimulai pada pukul 08.00-10.00 WIB, 10.00-12.00 WIB, 12.00-14.00 WIB dan 14.00-16.00 WIB. Sampel lalat yang telah diperoleh selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah diisi dengan kapur barus sebagai pengawet kering dan kemudian disimpan ke dalam kulkas. Lalat yang telah didapat kemudian diidentifikasi.


B. Identifikasi Lalat
Lalat yang telah diperoleh, diamati ciri morfologinya dengan menggunakan mikroskop stereo. Lalat kemudian diidentifikasi dengan menggunakan beberapa buku panduan identifikasi diantaranya yaitu Tumrasvin dan Satoshi (1978), Borror dkk. (1992), Carvalho dan Mello (2008), Philip (2007), serta Maity dkk. (2017).

Analisis data
Data lalat yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 12 spesies lalat di area penggembalaan gajah sumatera di PLG TNWK yang masuk ke dalam 4 family utama  yaitu Muscidae, Tabanidae, Calliphoridae dan Sarcophagidae. Spesies-spesies lalat tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
Pembahasan
Karakteristik  morfologi setiap spesies lalat yang didapat (Tabel 1) yaitu sebagai berikut:

Musca domestica
Lalat  M. domestica  merupakan salah satu serangga yang tersebar secara kosmopolitan di seluruh dunia. Panjang tubuh lalat M. domestica jantan berkisar antara 5,8-6,5 mm sedangkan pada lalat M. domestica betina 6,5-7,5 mm (Carvalho dan Mello-Patiu 2008). Lalat M. domestica memiliki ukuran kepala relatif besar dengan mata majemuk yang menyatu pada lalat jantan sedangkan pada lalat betina mata Tabel 1.  Jenis-jenis lalat pada gajah sumatera  di PLG Taman Nasional Way  Kambas
No.
Family
Nama spesies
Gambar sampel
Gambar referensi
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Muscidae




Musca domestica

file_0.png

file_1.wmf



file_2.png

file_3.wmf


           (Merrit dkk., 2003)
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Neomyia sp
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(Falk, 2016)
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Eudasyphora sp
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(Falk, 2016)
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Stomoxys calcitrans
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(Putri, 2013)
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Tabanidae

Tabanus optatus
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(Walker, 1857)
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Tabanus megalops
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(Wiedemann, 1821)
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Tabanus sp
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(Desquesnes dkk.2018)
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Chrysops dispar
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(Maity dkk.,2017)
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Chrysops fasciata
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(Mazaya, 2018)
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Calliphoridae
Chrysomya megacephala
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(Putra, 2016)
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Stomorhina discolor
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(Moophayak dkk., 2017)

12
Sarcophagidae
Sarcophaga sp
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(Sinaga, 2014)



majemuknya terpisah oleh ruang muka. Pada bagian thorax, lalat M. Domestica terdapat pada bagian tengah abdomennya. Lalat M. domestica memiliki antena yang terdiri dari 3 ruas,  memiliki probosis tumpul dengan bagian ujungnya yang melebar. Lalat
memiliki 4 garis hitam longitudinal. Abdomen lalat M. domestica berwarna abu-abu atau coklat tua dengan garis hitamini memiliki sayap transparan dengan venasi sayap M1+2 membentuk lengkungan sudut yang tajam serta venasi sayap R5 tertutup pada bagian distal  (Sembel, 2010).

Neomyia sp
Menurut Pont (2012), lalat ini memiliki ciri-ciri ukuran tubuh berkisar antara 8-10 mm, thorax dan abdomen berwarna hijau kekuningan metalik,  front lalat berwarna hijau metalik dengan antena berwarna putih. Lalat Neomyia sp  memiliki  femur dan tarsus berwarna hitam sedangkan tibianya berwarna hitam keabu-abuan. Venasi sayap lalat Neomyia sp hampir menyerupai venasi sayap lalat Lucilia sp Perbedaannya hanya terdapat pada venasi M pada sayap, dimana lalat Neomyia sp memiliki venasi M yang lebih lurus sedangkan pada lalat Lucilia sp venasi M sayapnya lebih melengkung tajam.
Eudasyphora sp
Lalat Eudasyphora sp memiliki thorax dan abdomen berwarna hijau/biru metalik, terdapat 2 garis longitudinal gelap pada permukaan thoraxnya. Sekilas, lalat ini memiliki kemiripan dengan lalat Lucilia dari family Calliphoridae yaitu sama-sama memiliki tubuh berwarna hijau metalik. Perbedaannya terletak pada venasi M1+2 sayap. Venasi M1+2 pada sayap lalat Eudasyphora sedikit melengkung bahkan cenderung lurus sedangkan vena sayap M1+2 pada lalat Lucilia lebih tajam. Lalat jenis ini memiliki tipe mulut penjilat (Naturespot, 2011).
Stomoxys calcitrans
Lalat S. calcitrans memiliki warna tubuh abu-abu dan memiliki 4 garis longitudinal pada bagian thoraxnya. Pada bagian abdomennya terdapat noktah berwarna hitam atau coklat yang simetris pada bagian segmen abdomen 3 dan 4 (Masmeatathip dkk., 2006). Venasi sayap lalat Stomoxys ini tidak menyatu pada bagian M1+2 dan R4+5. Lalat ini memiliki probosis tipe penusuk dan penghisap serta palpi yang berukuran kurang dari setengah ukuran probosisnya (Putra, 2016).
Tabanus optatus
 Lalat T. optatus dewasa memiliki wajah yang ditutupi oleh rambut halus berwarna putih, subkalus berwarna putih dan tomentum berwarna coklat. Basal kalus lalat ini berbentuk seperti botol dengan perpanjangan kalusnya hingga mencapai vertex. Tubuh lalat ini dominan berwarna coklat kemerahan dengan bagian posterior tubuhnya berwarna lebih gelap. Pada bagian thoraxnya, terdapat 3 garis longitunidal berwarna merah kecoklatan. Lalat ini memiliki femur berwarna coklat sedangkan tibia dan tarsusnya berwarna hitam. Lalat jenis ini memiliki pita berwarna coklat gelap yang  menyilang pada bagian tengah margin sayapnya dan pada bagian median abdomennya terdapat noktah berwarna putih. Lalat dewasa biasanya memiliki ukuran tubuh berkisar antara 15-18 mm.
Tabanus megalops
Lalat ini memiliki wajah yang ditutupi olehi rambut berwarna abu-abu putih, antena kuning kemerahan dengan warna hitam pada bagian apeksnya. Subkalus lalat berwarna abu-abu putih sedangkan basal kalusnya berwarna coklat gelap/hitam dengan perpanjangan kalusnya mencapai bagian vertex. Lalat T. megalops memiliki Ocelli yang mengalami rundimenter dan hanya berbentuk titik pada bagian verteks. Pada bagian thoraxnya lalat T. megalops memiliki 3 buah garis longitudinal berwarna putih dan Spirakel anteriornya berwarna kekuningan. Abdomen lalat T. megalops berwarna kecoklatan dan terdiri dari 3 buah garis. Garis median abdomen mencapai segmen abdomen ke-7 dan kedua garis lateral andomennya mencapai segmen abdomen ke-5 (Maity (2017). 
Tabanus sp
Spesies lalat yang termasuk dalam Family Tabanidae ini memiliki tubuh berwarna abu-abu kehitaman yang tutupi oleh rambut-rambut halus berwarna putih pada bagian permukaannya. Subkalus  dan basal kalus lalat Tabanus sp berwarna hitam. Basal kalus lalat ini berbentuk oval dengan perpanjangan kalusnya tidak mencapai bagian vertex. Lalat Tabanus sp memiliki maksila yang tajam serta probosis yang pendek yang digunakan untuk merobek dan menghisap darah dari kulit inangnya. Sayap bagian basal hingga bagian R2+3 berwarna kuning kecoklatan. Femur dan tibia lalat ini berwarna putih kekuningan sedangkan bagian tarsusnya berwarna hitam. 
Chrysops dispar
Lalat C. dispar dewasa memiliki ukuran tubuh berkisar antara 7-10 mm. Lalat ini memiliki ciri khusus yang mudah untuk dikenali yaitu berupa tanda bewarna hitam berbentuk V yang terdapat pada bagian abdomen. Tanda ini biasanya terdapat pada segmen abdomen kedua dan ketiga atau terkadang tanda tersebut meluas hingga segmen abdomen keempat (Maity dkk., 2017). Thorax C. dispar berwarna hitam atau coklat dengan rambut berwarna keemasan terdapat pada bagian tepi thoraxnya. Antena lalat ini ramping dan panjang dengan bagian flagellum antena berwarna hitam. Pada bagian sayap C. dispar terdapat pita berwarna coklat yang memanjang dari bagian pangkal (basal) hingga ke bagian apeks sayap serta terdapat pita berwarna coklat dengan ukuran yang lebih besar yang menyilang pada bagian tengah margin sayap. 
Chrysops fasciata
Lalat C. fasciata memiliki front berwarna coklat kekuningan. Thorax lalat C. fasciata berwarna hitam dengan rambut keeamasan terdapat pada bagian tepinya. Abdomen lalat ini terdiri dari 3 warna yaitu hitam, putih dan coklat kemerahan. Segmen abdomen pertama berwarna putih dengan sedikit warna hitam pada bagian atas segmen sedangkan pada segmen abdomen kedua berwarna putih dengan warna hitam terdapat pada bagian bawah segmen dan terdapat warna coklat kemerahan kontras pada bagian segmen abdomen ke 4, 5 dan 6 (Mazaya,  2018). Lalat C. fasciata memiliki pola/corak sayap  yang sama dengan corak sayap lalat C. dispar, perbedaannya hanya terletak pada warna pitanya saja. Pita sayap lalat C. fasciata  berwarna lebih gelap dibandingkan dengan pita pada sayap lalat C. dispar.  Lalat C. fasciata memiliki femur dan tibia berwarna coklat kehitaman dengan bagian tarsus berwarna coklat kemerahan.
Chrysomya megacephala
Lalat C. megacephala memiliki pipi berwarna kuning kecoklatan, dengan mata majemuk yang menyatu (holoptik) pada lalat jantan sedangkan pada lalat betina mata majemuknya saling terpisah (dikoptik). Lalat C. megacephala memiliki spirakel anterior berwarna hitam kecoklatan dan lower squama berwarna gelap. Pada bagian abdomennya, lalat C. megacephala memiliki garis hitam yang memisahkan setiap segmen abdomennya. Menurut Hadi dan Soviana (2010), lalat C. megacephala memiliki ukuran tubuh sekitar 1,5 kali dari lalat rumah serta memiliki sayap yang transparan dengan venasi sayap yang jelas.
Stomorhina discolor
Lalat S. discolor dewasa memiliki panjang tubuh berkisar antara 4,8- 9 mm. Lalat S. discolor memiliki mata majemuk dengan pola garis berwarna ungu (Moophayak dkk., 2017). Thorax berwarna hitam dengan noktah putih berukuran kecil tersebar pada bagian permukaannya. Sayap lalat S. discolor transparan dengan bintik gelap pada bagian apikalnya. Abdomen lalat S. discolor terdiri dari 4 segmen. Pada segmen abdomen 1-3 terdapat warna orange kontras sedangkan pada segmen abdomen ke 4 berwarna hitam. 
Sarcophaga sp.
Tubuh lalat Sarcophaga sp berwarna abu-abu tua dengan ukuran tubuh berkisar antara 6-14 mm, memiliki 3 garis hitam longitudinal pada permukaan thoraxnya, lower squama berwarna putih, kaki lalat berwana hitam dan memiliki corak abdomen yang menyerupai corak papan catur (Hadi dan Soviana, 2010).
Potensi Lalat sebagai Vektor Penyakit
Spesies lalat tertentu dapat berperan penting dalam mentransmisikan organisme patogen dari satu hewan ke hewan lainnya. Kelompok lalat penghisap darah misalnya Tabanus sp, Chrysops sp, dan Stomoxys sp dapat menjadi vektor mekanis penularan virus, bakteri, ataupun protozoa patogen dari kerbau milik masyarakat desa penyangga ke gajah sumatera binaan ataupun sebaliknya. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan epidemi penyakit tertentu pada gajah sumatera binaan di PLG TNWK sehingga kelestarian dan keberhasilan konservasi gajah sumatera binaan di lokasi tersebut menjadi terancam. Selain itu  spesies lalat lainnya seperti lalat Chrysomya megacephala, Sarcophaga sp, Eudasyphora sp dan Musca domestica dapat meyebabkan miasis pada gajah sumatera binaan di PLG TNWK. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan daerah konservasi serta upaya pelarangan pelepasliaran hewan ternak milik masyarakat desa penyangga sehingga transmisi penyakit ke gajah sumatera binaan di PLG TNWK melalui vektor lalat ataupun serangga penghisap darah lainnya dapat diminimalisisr. Selain itu, kegiatan survey penyakit dan pengecekan kesehatan pada gajah sumatera penting dilakukan secara rutin sehingga gangguan kesehatan pada gajah sumatera akibat infeksi patogen berbahaya dapat dideteksi sejak dini.


KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan 12 spesies lalat di area penggembalaan gajah sumatera di PLG TNWK yaitu Musca domestica, Neomyia sp, Eudasyphora sp, Stomoxys calcitrans, Tabanus optatus,  Tabanus megalops, Tabanus sp, Chrysops dispar, Chrysops fasciata, Chysomya megacephala, Stomorhina discolor dan Sarcophaga sp. 
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