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Identifikasi Vektor

 Klasifikasi

Phylum Chordata

Clas Mammalia

ordo rodentia

sub ordo Myormorpha

family muridae

sub famili Murinae

Genus Bandicota, Rattus, Mus

Spesies tikus yang paling dikenal adalah mencit (Mus spp.)
serta tikus got (Rattus norvegicus) yang ditemukan hampir
di semua negara .



• Biologi
Potensi reproduksi tikus dan mencit sangat tinggi

gigi serinya beradaptasi untuk mengerat .

Tidak mempunyai taring dan graham (premolar)

berjalan dengan telapak kakinya

Dalam tubuh tikus terdapat parasit diantaranya
endoparasit ex: cacing, virus, jamur, protozoa, bakteri
di hati dan ginjal tikus, ektoparasit tikus ex : pinjal
(fleas) 



• Morfologi



• Jenis-jenis Tikus
1. Tikus Rumah (Rattus tanezumi)

 Panjang 220-370 mm,ekor 101-180 mm, kaki,   belakang 20-
39 mm, ukuran telinga 13-23 mm

 Warna badan atas coklat tua dan badan bawah (perut) 
coklat tua kelabu.

 Umur tikus rumah rata-rata satu tahun

 Tikus mempunyai kebiasaan mencari makan dua kali sehari
yaitu pada 1-2 jam setelah matahari tenggelam dan pada 1-2 
jam sebelum fajar.

Yang termasuk dalam jenis tikus rumah (rattus rattus) yaitu
tikus atap (roof rat), tikus kapal (ship rat), dan black rat.



2. Tikus Got (Rattus norvegicus)

 panjang ujung kepala sampai ekor 300-400 mm, 
panjang ekornya 170-230 mm, kaki belakang 42-47 
mm, telinga 18-22 mm.

 Warna rambut bagian atas coklat kelabu, rambut
bagian perut kelabu. 

3. Tikus Ladang (Rattus exulans)

 panjang ujung kepala sampai ekor 139-365 mm, 
panjang ekor 108-147 mm, kaki belakang 24-35 mm 
dan ukuran telinga 11-28 mm.

 Warna rambut badan atas coklat kelabu rambut
bagian perut putih kelabu.



4. Tikus Sawah (Rattus Argentiveter)
 Panjang tikus sawah dari ujung kepala sampai ujung

ekor 270-370 mm, panjang ekor 130-192 mm, dan
panjang kaki belakang 32-39 mm, telinga 18-21 mm .

 Warna rambut badan atas coklat muda berbintik-bintik
putih, rambut bagian perut putih atau coklat pucat.

5. Tikus Wirok (Bandicota indica)
 Panjang dari tikus wirok ini dari ujung kepala sampai

ekor 400-580 mm, panjang ekornya 160-315 mm, kaki 
belakang 47-53 mm, telinga 29-32 mm.

 Warna rambut badan atas dan rambut bagian perut
coklat hitam, rambutnya agak jarang dan rambut di
pangkal ekor kaku seperti ijuk.

 banyak dijumpai di daerah berawa, padang alang-alang
dan kadang-kadang di kebun sekitar rumah. 



6. Mencit (Mus musculus)

Mencit percobaan (laboratorium) dikembangkan

dari mencit, melalui proses seleksi.

 panjang ujung kepala sampai ekor kurang dari 175 mm, 
ekor 81-108 mm, kaki belakang 12-18 mm.

 Warna rambut badan atas dan bawah coklat kelabu. 
Serta berwarna putih.



• Siklus Hidup Tikus





• Perilaku Tikus
 Kebiasaan dan Habitat

 R. norvegicus
Menggali lubang, berenang dan menyelam, menggigit benda-benda
keras seperti kayu bangunan, aluminium dsb. Hidup dalam rumah,
toko makanan dan gudang, diluar rumah, gudang bawah tanah, dok
dan saluran dalam tanah/riol/got.

 R. ratus diardii
Sangat pandai memanjat, biasanya disebut sebagai pemanjat yang
ulung,
menggigit benda-benda yang keras. Hidup dilobang pohon, tanaman
yang
menjalar. Hidup dalam rumah tergantung pada cuaca.

 M.musculus
Termasuk rondensia pemanjat, kadang-kadang menggali lobang,
menggigit
hidup didalam dan diluar rumah.



 Kemampuan Fisik

 Menggali

R. norvegicus adalah binatang penggali lubang. Lubang digali untuk tempat
perlindungan dan sarangnya. Kemampuan menggali dapat mencapai 2-3
meter tanpa kesulitan.

 Memanjat

R. komensal adalah pemanjat yang ulung. Tikus atap atau tikus rumah yang
bentuk tubuhnya lebih kecil dan langsing lebih beradaptasi untuk memanjat
dibandingkan dengan tikus riol/got. Namun demikian kedua spesies tersebut
dapat memanjat kayu dan bangunan yang permukaannya kasar. Tikus riol/got
dap memanjat pipa baik di dalam maupun di luar.

 Meloncat dan Melompat

R.norvegicus dewasa dapat meloncat 77 cm lebih (vertikal). Dari keadaan
berhenti tikus got dapat melompat sejauh 1,2 meter. M.musculus meloncat
arah vertikal setinggi 25 cm.

 Menggerogoti

Tikus menggerogoti bahan bangunan/kayu, lembaran almunium maupun
campuran pasir, kapur dan semen yang mutunya rendah.

 Berenang dan menyelam

Baik R. norvegicus, R. rattus dan M. musculus adalah perenang yang baik.
Tikus yang dusebut pertama adalah perenang dan penyelam yang ulung,
perilaku yang semi akuatik, hidup disaluran air bawah tanah, sungai dan areal
lain yang basah.



Sarang Tikus

Sarang yang dibuat biasanya mempunyai lebih dari
satu pintu.

 pintu utama untuk jalan keluar dan masuk setiap hari.

 pintu darurat yang digunakan dalam keadaan yang 
membahayakan, misalnya pada saat dikerjar oleh
predator ataupun pada saat dilakukan gropyokan.

 pintu yang menuju ke sumber air sebagai minumnya.

Selain itu, sarang tikus juga terdiri dari lorong yang 
berkelok-kelok.

Sarang tikus juga dilengkapi dengan ruangan/kamar yang 
difungsikan untuk beranak dan kamar sebagai gudang
tempat menyimpan bahan makanan.



Makanan Tikus

Tikus merupakan hewan yang mempunyai preferensi
makanan yang banyak, baik yang berasal dari tumbuhan
maupun dari hewan. Walaupun demikian biji-bijian
seperti gabah, beras dan jagung tampaknya lebih
disukai daripada yang lain. Seekor tikus dapat merusak
283 bibit padi per hariatau 103 batang padi bunting per
hari.

Hasil penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa
kebutuhan makanan seekor tikus setiap hari kira-kira
10% dari bobot tubuhnya.



• Indera Pada Tikus
1. Indera Penglihatan Tikus

Tikus ternyata  tikus mempunyai pengelihatan yang jelek, 
yaitu ternyata tikus adalah hewan yang buta warna, artinya 
ia hanya dapat melihat benda-benda berwarna hitam dan 
putih. Akan tetapi, tikus tampaknya tertarik pada warna-
warna hijau, kuning dan hitam.

2. Indera Penciuman Tikus
Organ penciuman tikus sangat baik, terutama untuk 
mencium bau makanannya.

3. Indera Pendengaran Tikus
Pendengaran tikus sangat baik. Tikus dapat mendengar 
suara-suara dengan frekuensi tinggi, yang tidak dapat 
didengar oleh manusia.



4. Indera Pengecap Tikus

Rasa mengecap pada tikus berkembang sangat baik.
Tikus dan mencit dapat mendekteksi dan menolak air
minum yang mengandung phenylthiocarbamide 3
ppm, pahit.

5. Indera Peraba atau Penyentuh Tikus

Sentuhan badan dan kibasan ekor akan tetap
digunakan selama menjelajah, kontak dengan lantai,
dinding dan benda lain yang dekat sangat membantu
dalam orientasi dan kewaspadaan binatang ini
terhadap ada atau tidaknya rintangan didepannya.



• Tanda-tanda Keberadaan Tikus
1. Droping 

Adanya kotoran tikus yang ditemukan di tempat/ruangan yang 
diperiksa.

2. Run ways 
Jalan yang biasa dilalui tikus dari waktu ke waktu disuatu tempat

disebut run ways. Tikus mempunyai kebiasaan melalui jalan
yang sama, maka jalan yang dilaluinya lambat laun menjadi hitam.

3. Grawing
Grawing merupakan bekas gigitan yang dapat ditemukan.

4. Borrow 
Borrow adalah lubang yang terdapat pada sekitar beradanya tikus 
seperti dinding, lantai, perabotan dan lain-lain.

5. Bau 
Tikus akan mengeluarkan bau yang disebabkan oleh tubuh tikus atau urinnya.

6. Tikus hidup
Tikus hidup akan berkeliaran walaupun hanya sebentar.

7.      Ditemukannya bangkai tikus baru atau lama di tempat yang 
diamati.



Aspek Kesehatan Masyarakat
 Penularan dan Penyebaran Tikus

 Penyakit bersumber rodensia yang disebabkan oleh
berbagai agen penyakit seperti virus, rickettsia, bakteri,
protozoa dan cacing dapat ditularkan kepada manusia
secara langsung. sedangkan secara tidak langsung dapat
melalui feses, urin dan ludah, melalui gigitan vektor
ektoparasit tikus dan mencit (kutu, pinjal, caplak,
tungau).



 Data dari International Leptospirosis Society (ILS)
menyebutkan bahwa Indonesia dinyatakan sebagai
negara insiden leptospirosis tingkat tiga di dunia untuk
mortalitas dengan kisaran kasus kematian antara 2,5%-
16,45% atau rata-rata 7,1%.

 Tikus merupakan reservoar penting bagi bakteri
leptospira, karena >50% tikus dapat mengeluarkan
bakteri leptospira secara masif (terus menerus) melalui
urin (kencing) selama hidupnya, tanpa menunujukkan
gejala sakit. . Serovar leptospira yang ditularkan oleh
tikus merupakan serovar yang paling berbahaya, dari
semua reservoar yang ada.



• Penyakit yang Disebabkan Oleh 
Tikus 
1. Leptospirosis

Leptospirosis merupakan infeksi akut disebabkan oleh
bakteri leptospira berbentuk spiral yang menyerang
mamalia dan dapat hidup di air tawar selama lebih
kurang 1 bulan. Tetapi dalam air laut, selokan dan air
kemih yang tidak diencerkan akan cepat mati.

Bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui
selaput lendir (mukosa) mata, hidung, kulit yang lecet
atau atau makanan yang terkontaminasi oleh urine
hewan terinfeksi leptospira.Masa inkubasi selama 4 -
19 hari.





Komplikasi Leptospiros

 Pada hati : kekuningan yang terjadi pada hari ke 4 
dan ke 6 

 Pada ginjal : gagal ginjal yang dapat menyebabkan
kematian. 

 Pada jantung : berdebar tidak teratur, jantung
membengkak dan gagal jantung yang dapat 
mengikabatkan kematian mendadak. 

 Pada paru-paru : batuk darah, nyeri dada, sesak nafas. 

 Perdarahan karena adanya kerusakan pembuluh darah dari 
saluran pernafasan, saluran pencernaan, ginjal, saluran 
genitalia, dan mata (konjungtiva). 

 Pada kehamilan : keguguran, prematur, bayi lahir cacat 
dan lahir mati.



Pencegahan
 Menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar terhindar dari tikus.

 Mencucui tangan dengan sabun sebelum makan.Mencucui tangan, kaki serta 
bagian tubuh lainnya dengan sabun setelah bekerja di sawah/ 
kebun/sampah/tanah/selokan dan tempat-tempat yang tercemar lainnya.

 Menghindari adanya tikus di dalam rumah/gedung.

 Menghindari pencemaran oleh tikus.Melakukan desinfeksi terhadap tempat-
tempat tertentu yang tercemar oleh tikus Meningkatkan penangkapan tikus.

 Sanitasi sekitar rumah dan lingkungan, higiene perorangannya dilakukan 
dengan menjaga tangan selalu bersih. Selain terkena air kotor, tangan dapat 
tercemar kuman dari binatang piaraan yang sudah terjangkit penyakit dari 
tikus atau hewan liar.

 Hindari kontak dengan kencing binatang piaraan.

 Biasakan memakai alat pelindung diri, seperti sarung tangan karet sewaktu 
berkontak dengan air kotor, pakaian pelindung kulit, beralas kaki, memakai 
sepatu bot, terutama jika kulit ada luka, borok, atau eksim.

 Selalu membasuh tangan sehabis menangani binatang, ternak, atau 
membersihkan gudang, dapur, dan tempat-tempat kotor.

 Kebersihan lingkungan, khususnya rumah, harus dilakukan secara terus 
menerus. Jangan memberi kesempatan tikus berkembang biak di dalam 
rumah..



Pengobatan

Pengobatan dini sangat menolong karena bakteri
Leptospira mudah mati dengan antibiotik yang
banyak di jumpai di pasar seperti Penicillin dan
turunannya (Amoxylline) Streptomycine, Tetracycline,
Erithtromycine.Bila terjadi komplikasi, angka lematian
dapat mencapai 20%, segera berobat ke dokter
terdekat.



2. Plague/Penyakit pes/Sampar/La 
Peste

Penyebaran penyakit plague/pes Plague, disebut juga
penyakit pes, adalah infeksi yang disebabkan bakteri
Yersinia pestis (Y. pestis) dan ditularkan oleh kutu
tikus (flea), Xenopsylla cheopis. Pess terbagi menjadi 2
yaitu :

 Pes Bubo

 Pes Pneumonik





Pencegahan

 Orang atau binatang di sekitar penderita plague harus 
diobati dengan antibiotic selambat-lambatnya 7 hari 
setelah kontak dengan penderita.

 Memakai sarung tangan, baju panjang, masker, dan goggle 
(kacamata) pada waktu kontak dengan penderita plague.

 Tidak mengijinkan kucing makan tikus, kelinci atau 
binatang hidup berdarah panas lainnya.

 Tidak mengijinkan kucing bermain di luar rumah, 
terutama di daerah yang banyak terdapat sarang tikus.

 Mengontrol populasi tikus dan kutu di lingkungan anda.
 Vaksinasi plague apabila akan bepergian ke daerah epidemi 

plague.



Pengobatan 
Plague pada manusia dan kucing dapat diobati dengan
Streptomycin, Tetracyclin, Doxycyclin, Gentamycin.
Streptomycyn dosis tinggi terbukti lebih efektif
mengobati plague.Penicilin tidak efektif untuk
penyakit plague.Diazepam diberikan untuk
mengurangi rasa lelah.Heparin biasanya diberikan
apabila terdapat gejala pembekuan darah.



3. Rat-Bit Fever atau demam
gigitan tikus
 Rat-gigitan demam (RBF) adalah penyakit sistemik

yang disebabkan oleh bakteri Moniliformis
Streptobacillus yang dapat diperoleh melalui gigitan
atau goresan dari binatang pengerat atau menelan
makanan atau air yang terkontaminasi dengan kotoran
tikus.

 Gejala-gejala yang disebabkan oleh penyakit ini adalah
demam, mual, muntah, sakit kepala, nyeri punggung
dan sendi



Pengendalian Vektor Tikus
Menurut WHO (2005), vektor adalah serangga atau hewan
lain yang biasanya membawa kuman penyakit yang
merupakan suatu risiko bagi kesehatan masyarakat.
 Pengendalian Kimia

Pengendalian dengan cara kimiawi dilakukan dengan
menggunakan umpan yang mengandung rodentisida (racun
tikus).

Pengendalian secara kimiawi dilakukan semata-mata atas
pertimbangan bahwa pengendalian secara mekanis tidak
memberikan hasil yang optimal. Pengendalian secara kimiawi
tidak digunakan pada lokasi yang terdapat aktifitas
pengolahan/produksi makanan / farmasi/ area sensitif
lainnya.



 Pengendalian Lingkungan
 Minimalisasi tempat bersarang/harborages antara lain : 

eliminasi rumput/semak belukar 

 Meletakkan sampah dalam garbage/tempat sampah yang 
memiliki konstruksi yang rapat, kuat, kedap air, mudah
dibersihkan, bertutup rapi dan terpelihara dengan baik.

 Meniadakan sumber air yang dapat mengundang tikus, 
karena tikus membutuhkan minum setiap hari 

 Menyimpan semua makanan atau bahan makanan dengan
rapi ditempat yang kedap tikus. 

 Sampah harus selalu diangkut secara rutin minimal sekali
sehari. 

 Meningkatkan sanitasi tempat penyimpanan barang/alat
sehingga tidak

 dapat dipergunakan tikus untuk berlindung atau bersarang.



 Pengendalian Biologis
Memelihara binatang pemangsa tikus (predator), seperti 
kucing.

 Pengendalian Fisik dan Mekanik
 Proofing Infestation

Memastikan bahwa seluruh konstruksi rumah tidak adanya 
celah yang memungkinkan tikus masuk, baik dari bawah 
pintu, lubang pembuangan air dll

 Treatment Tikus (Rodent Control)

Pengendalian tikus menggunakan Rat Baiting. Penggunaan 
trap untuk jangka panjang menimbulkan tikus jera umpan 
dan neophobia terhadap trap.



Thank You


