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IDENTIFIKASI DAN PEMBEDAHAN TIKUS

Identifikasi

Pengamatan morfologi tikus dan ektoparasit

Pembedahan

Pengamatan anatomi tikus dan patogen/endoparasit

Tujuan

• Menentukan jenis tikus

• Menentukan jenis ektoparasit yang menempel pada tubuh tikus

• Menentukan jenis patogen dan endoparasit di dalam tubuh tikus



Teknik/Metode Identifikasi Tikus

Identifikasi terhadap tikus dapat dilakukan melalui tiga cara :
1. Mengamati dan mengukur karakter kualitatif dan kuantitatif dari morfologi
2. Mengukur karakter kuantitatif anatomi, terutama dimensi tengkoraknya
3. Mengamati habitatnya

Cara I → mudah dan sering dilakukan

Cara II → relatif sulit dilakukan karena memerlukan keahlian dalam membuat spesimen
kering dan mengenali perbedaan ciri khususnya

Cara III → lebih mudah untuk dilakukan daripada I tetapi tingkat kebenarannya sangat
rendah karena habitat tikus tidak tetap, bersifat sangat relatif

TEKNIK IDENTIFIKASI TIKUS



KARAKTER KUALITATIF MORFOLOGI TIKUS

Warna
Warna yang diamati pada tikus adalah warna rambutnya.  Pengamatan terhadap warna, 

dapat dibagi dua yaitu warna dorsal dan ventral.  Untuk warna dorsal juga dibagi 
dua yaitu warna badan dan ekor, demikian juga untuk bagian ventralnya

Bentuk hidung (moncong)
Bentuk hidung tikus secara umum terbagi menjadi dua yaitu kerucut terpotong yang 

biasanya terdapat pada tikus yang berukuran besar, dan kerucut yang 
biasanya terdapat pada tikus berukuran sedang dan kecil

Bentuk badan
Bentuk badan tikus secara umum juga terbagi dua yaitu silindis membesar ke belakang 

yang biasanya terdapat pada tikus yang berukuran besar, dan silindris yang 
biasanya terdapat pada tikus yang berukuran sedang dan kecil

Tekstur rambut
Tekstur rambut berkorelasi dengan ukuran tubuhnya.  Tikus yang berukuran besar mempunyai 

tekstur rambut yang kasar dan ukuran rambut yang panjang.  Sedangkan tikus yang 
berukuran kecil mempunyai tekstur rambut yang lembut/halus dan ukuran 

rambut yang pendek.  Tikus berukuran sedang berada di antaranya.



Doyourownpestcontrol.com
Perbedaan Tikus Rumah dan Tikus Got 

Perbedaan Anak Tikus Rumah
dan Mencit Rumah Dewasa



MORFOLOGI TIKUS



PUTING SUSU TIKUS

Entomologi kesehatan.com

Bandicota indica

Mus musculus Strain Albino

generasibiologi.com



PERBEDAAN TIKUS JANTAN DAN BETINA (Sexing)

Seminargunadarma.ac.id



Bobot tubuh (Weight = W)
Pengukuran bobot tubuh ini dilakukan pada saat tikus tidak aktif, yaitu dalam 
Keadaan mati atau dibius.  Bobot tubuh dinyatakan dalam satuan gram (g)

Panjang kepala dan badan (Head and Body = HB)
Pengukuran ini dilakukan pada tikus dalam keadaan terlentang, dimulai dari ujung
hidung (moncong) sampai pangkal ekor yang biasanya ditandai dengan adanya lubang
anus. Satuan pengukuran yang digunakan adalah milimeter (mm).

Panjang ekor (Tail = T)
Pengukuran dimulai dari pangkal ekor (lubang anus) sampai ujung ekor, (mm)

Panjang total (Total Length = TL)
Ukuran panjang total merupakan penjumlahan dari HB dan T, (mm)

Panjang telapak kaki belakang (Hind Foot = HF)
Pengukuran dilakukan dari tumit sampai ujung jari yang terjauh, tidak termasuk
panjang kuku, (mm)

KARAKTER KUANTITATIF



Bobot Tikus



Bobot Tikus



Panjang Kepala dan Badan (HB)  Tikus



Panjang Ekor (T)  Tikus



Panjang Telinga Tikus



Panjang Telapak Kaki 
Belakang Tikus



Pengukuran
Morfometrik
untuk Identifikasi
Tikus

Sumber: B2P2VRP.  2015.  Pedoman pengumpulan Data Reservoir (Tikus) di Lapangan.  

Berat Badan

Panjang TengkorakPanjang TelingaPanjang Telapak Kaki Belakang

Panjang EkorPanjang Total



Panjang telinga (Ear = E)
Pengukuran dilakukan terhadap daun telinga dari arah dalam, dimulai
dari lubang telinga sampai ujung daun telinga yang terjauh, (mm)

Panjang tengkorak (Skull = S)
Pengukuran dilakukan dari moncong sampai tengkuk, (mm)

Panjang dan lebar testis tikus jantan (Tidak umum dilakukan)
Satuan mm

Lebar sepasang gigi pengerat rahang atas (Incisors = I)
Pengukuran dilakukan pada bagian tengah dari sepasang gigi pengerat, (mm)

Jumlah puting susu (Mammary Formula = MF)
Dihitung jumlah puting susu di bagian dada (pektoral) dan di bagian perut
(inguinal), dinyatakan dalam satuan pasang

KARAKTER KUANTITATIF



Tengkorak Tikus



Sepasang Gigi Seri Tikus

earthkind.com



Pinterest.com

Perbedaan Tiga Jenis
Tikus Kosmopolit

Visualdictionaryonline.comTubuh Tikus



Tikus sebagai Reservoir



Prosedur
Koleksi
Ektoparasit Sumber: B2P2VRP.  2015.  Pedoman pengumpulan Data Reservoir (Tikus) di Lapangan.  



Xenopsylla cheopis
Pinjal Tikus

PINJAL (KUTU TIKUS) 
INSEKTA

fineartamerica.com microbenotes.com



saudinesia.com

Black Death 
Eropa, Afrika, Asia
Tahun 1347 - 1351
Korban ± 200.000.000 jiwa
(Kompas, 13 Maret 2020)

idwikipedia.org



Pulex irritans

Ceratophyllus sp.

Ceratophyllus niger (female)

PINJAL (KUTU TIKUS) 
INSEKTA

sciencephoto.com

K-state.edu



Myobia sp. KUTU (INSEKTA)

quizlet.com

msdvetmanual.com

Dora.misouri.edu



KUTU (INSEKTA)

Hoplopleura pasifica

phthiraptera.info

phthiraptera.info

svwikipedia.org



Polyplax spinulosa

KUTU (INSEKTA)

aminoapps.com phthiraptera.infophthiraptera.info



Tick : Amblyomma (Lone Star Tick)

CAPLAK (Tick)

delawarepublic.org



Dermacentor variabilis

CAPLAK (Tick)

commonswikipedia.org

entnemdept.ufl.edu

vetbook.org

Tampak Ventral

Tampak Dorsal



Tick : Ixodes ricinus
Ixodes pacificus

CAPLAK (Tick)

alamy.com

parasitesandvectors.biomedcentral.com



Haemaphysalis longicornis

CAPLAK (Tick)

sciencedirect.com

sciencedirect.com

BugGuide.net



TUNGAU (Mite)

tribunnewswiki.com

Demodex sp.

m.ayobandung.com

healthline.com

rosacea.org



Redmite Dermanyssus

TUNGAU (Mite)

en.wikivet.net

ces.csiro.au

chooks.co.nz



Laelaps echidninus
dan
Laelaps nutalli

TUNGAU (Mite)



KUNCI DETERMINASI PENGENALAN JENIS TIKUS HAMA

1a. Bentuk badan besar, TL > 400 mm ………………..…………………...… 2
1b. Bentuk badan sedang atau kecil, TL < 400 mm …..…………….…. 3

2a. E = 29 – 33 mm, HF = 47 – 55 mm, warna rambut badan di bagian dorsal dan ventral
sama yaitu hitam ……………………………..……………………………………..…… Bandicota indica

2b. E = 20 – 24 mm, HF = 40 – 45 mm, warna rambut badan di bagian dorsal coklat kelabu,
dan di bagian ventral putih kelabu ………………………………………….…… Rattus norvegicus

2c. E = 23 – 28 mm, HF = 42 – 45 mm, warna rambut badan di bagian dorsal coklat,
di bagian ventral krem …………………..………………………………………………. Rattus sabanus

3a. TL > 300 mm ….…………………………………….. 4
3b. TL < 300 mm .……..……………………..….….…… 6

4a. Warna badan bagian ventral putih atau terang, berbeda dengan warna bagian dorsal
yang gelap …………………………………………… 5

4b. Warna badan bagian ventral gelap, mirip dengan warna bagian dorsal … Rattus tanezumi

Sumber: Priyambodo.  2018. Buku Praktikum Manajemen Vertebrata Hama.  Lab. Vertebrata Hama, Dept. proteksi Tanaman, Fak. Pertanian, IPB.  88 p.



5a. Warna ekor tidak seragam, di bagian dorsal coklat, sedangkan di bagian ventral
berwarna putih ……………………………………………………………………………………………..…. Rattus bukit

5b. Warna ekor tidak seragam, di bagian dorsal 2/3 bagian berwarna coklat,
1/3 bagian berwarna putih, sedangkan di bagian ventral berwarna putih ……………. Rattus bartelsi

5c. Warna ekor seragam yaitu coklat, T > HB, warna rambut badan bagian ventral putih
…………………………………………………………………………………………………………….... Rattus tiomanicus

5d. Warna ekor seragam yaitu coklat, T > HB, warna rambut badan bagian
ventral putih kekuningan ……………………………………………………………………. Rattus cremoriventer

5e. Warna ekor seragam yaitu coklat, T < HB, warna rambut badan bagian
ventral putih kotor atau putih kelabu ……………………………………………...…… Rattus argentiventer

6a. Bentuk badan sedang, TL = 200 – 300 mm, W = 30 – 90 g ……………………... 7
6b. Bentuk badan kecil, TL < 200 mm, W < 30 g ……..……………………………………… 8

7a. Tekstur rambut di bagian dorsal kasar seperti jarum, T < HB ……………………... Rattus whiteheadi
7b. Teksur rambut di bagian dorsal badan sebagian halus, sebagian agak kasar,

T > HB, warna badan bagian ventral kelabu ……………………………………………………. Rattus exulans

8a. Warna rambut badan bagian ventral terang (keputihan), T < HB ………………………..……. Mus caroli
8b. Warna rambut badan bagian ventral tidak terang (putih) tetapi mirip

dengan warna bagian dorsalnya, T > HB ……………………………………………………….. Mus musculus

Sumber: Priyambodo.  2018. Buku Praktikum Manajemen Vertebrata Hama.  Lab. Vertebrata Hama, Dept. proteksi Tanaman, Fak. Pertanian, IPB.  88 p.



IDENTIFIKASI BEBERAPA GENUS PENTING PADA TIKUS

A. KUNCI IDENTIFIKASI GENUS RATTUS

1a. Ukuran besar, rambut kasar, rambut pengawal bentuk duri pipih tidak ada, 
HF > 40 mm, habitat daerah perkotaan dan pelabuhan ……........................   Rattus norvegicus

1b. Ukuran sedang, HF < 40 mm ………………………………….…………………….........    2

2a. Warna rambut pada bagian ventral dan dorsal tidak kontras …………………..…   3
2b. Warna rambut pada bagian ventral kontras dengan dorsal ….…………………….   4

3a. HF 23 – 27 mm, T > HB, warna rambut bagian ventral kelabu, MF 2 + 2 ……....  Rattus exulans
3b. HF 30 – 37 mm, T >= HB, warna rambut di bagian ventral kecoklatan atau

kelabu kehitaman, MF 2 + 3 ……………………………………………………………..………  Rattus tanezumi

4a. T > HB, warna rambut di bagian ventral putih, lempeng zygomatic kecil, 
MF 2 + 3, habitat semak belukar ...................................….………..……….…..  Rattus tiomanicus

4b. T < HB, warna rambut di bagian ventral putih keperakan, lempeng zygomatic 
relatif besar, MF 3 + 3, habitat persawahan basah, suka membuat liang di 
dalam tanah ……………………….……………...................................………..…..  Rattus argentiventer

Sumber: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit.  2015.  Suplemen Reservoir Tikus dan

Kelelawar di Indonesia.  Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.  126 p.



Lempeng Zygomatic



B. KUNCI IDENTIFIKASI GENUS BANDICOTA
1a. HF > 48 mm, tengkorak > 50 mm, habitat di padang rumput dan di sawah …………………  Bandicota indica

1b. HF < 48 mm, tengkorak < 50 mm, habitat di padang rumput, sawah, dan kebun ... Bandicota bengalensis

C. KUNCI IDENTIFIKASI GENUS NIVIVENTER
1a. Ekor panjang, warna seragam, habitat di hutan pegunungan ………………………….  Niviventer cremoriventer

1b. Ekor panjang, dua warna ……………  2

2a. Rambut pengawal berbentuk duri pipih, rambut kasar, habitat di hutan pegunungan …….. Niviventer bukit

2b. Tidak mempunyai rambut pengawal berbentuk duri pipih, rambut halus dan lebat, 

habitat di hutan pegunungan ………………………………………………………………………..……   Niviventer lepturus

D. KUNCI IDENTIFIKASI GENUS MAXOMYS
1a. Rambut halus, mempunyai sedikit rambut duri pipih, warna rambut di bagian ventral kelabu, 

habitat di hutan pegunungan ………………………………………………………………………………….  Maxomys bartelsi

1b. Terdapat banyak rambut duri pipih, warna rambut di bagian ventral putih, habitat di hutan

dataran rendah ………………………………..…………………………………………………………………….  Maxomys surifer

Sumber: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit.  2015.  Suplemen Reservoir Tikus dan

Kelelawar di Indonesia.  Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.  126 p.




