
1 |   M a n k e s t e r  

 

 

BAHAN AJAR 

 

 

 

 

 

Manajemen Kesehatan dan Kesejahteraan Ternak 

 

 

dwicipto@unpad.ac.id 

http://blogs.unpad.ac.id/dwicipto 

http://mankester.wordpress.com 

 

 

 

Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran 

Bandung, 2010 

 

mailto:dwicipto@unpad.ac.id
http://blogs.unpad.ac.id/dwicipto
http://mankester.wordpress.com/


2 |   M a n k e s t e r  

 

TOPIK  I.    Konsep Manajemen Kesehatan Ternak, 
Penyakit dan Kesejahteraan Ternak  

 

 

Pendahuluan 

 

“ Perubahan global, regional dan nasional  secara langsung  maupun tidak langsung 

telah mempengaruhi pengembangan agribisnis dan agroindustri produk peternakan. 

Dampak yang paling terasa adalah adanya tuntutan  agar produk yang dihasilkan 

senantiasa kompetitif khususnya terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan 

mutu produk serta sistem penanganannya, sehingga secara kuantitatif dan kualitatif 

suatu produk  mempunyai daya saing yang tinggi dan  diterima oleh konsumen 

dengan baik karena secara normatif merupakan produk yang aman dan sehat”. 

 

Sistem keamanan pangan merupakan  kebutuhan mendesak untuk ditumbuhkembangkan 

sejalan dengan semakin  meningkatnya kesadaran manusia akan kebutuhan zat gizi dan 

dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dalam perspektif inilah mata kuliah 

Manajemen Kesehatan Ternak dan Kesejahteraan ternak diajarkan, mengingat kesehatan 

ternak buka saja  sebuah persoalan mikro yang nuansanya memiliki dampak makro bagi 

pembangunan manusia dan hubungan antar bangsa dan negara.  

 

Pembangunan sub sektor peternakan mengalami perubahan-perubahan mendasar karena 

dihadapkan pada 3 (tiga) tuntutan yaitu (a) pemanfaatan teknologi peternakan yang 

semakin meningkat oleh karena tuntutan efisiensi dan standarisasi serta berkembangnya  

industrialisasi; (b) tuntutan kualitas produk peternakan dan keamanan konsumen sebagai 

akibat tuntutan kualitas hidup dan kehidupan yang semakin meningkat; (c) tuntutan 

sistem informasi yang lebih handal antara lain untuk keperluan “market intelegence”, 

sistem informasi pasar dan harga, peramalan wabah penyakit, tingkat produksi dan 

penyakit hewan sebagai akibat pembangunan yang semakin komplek dan kompetitif. 

 

The verb manage comes from the Italian maneggiare (to handle — especially a 

horse), which in turn derives from the Latin manus (hand). The French word 

mesnagement (later ménagement) influenced the development in meaning of the 

English word management in the 17th and 18th centuries. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin
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1.1. Ruang Lingkup Manajemen Kesehatan dan Kesejahteraan Ternak 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

pengendalian upaya suatu organisasi dan proses penggunaan semua sumberdaya 

organisasi untuk tercapainya suatu organisasi yang telah ditetapkan.  Dalam banyak hal, 

manajemen adalah suatu “seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-

orang”. Batasan atau definisi manajemen yang lain mengatakan bahwa manajer untuk 

mencapai tugas organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk menjalankan 

tugas-tugas  yang tidak munkin akan dijalankan sendiri. Kesehatan ternak merupakan 

bagian integral sistem produksi. Oleh karena itu faktor-faktor produksi sangat 

mempengaruhi keberhasilan manajemen kesehatan ternak.  

Management in business and human organization activity is simply the act of getting people 

together to accomplish desired goals. Management comprises planning, organizing, staffing, 

leading or directing, and controlling an organization (a group of one or more people or 

entities) or effort for the purpose of accomplishing a goal. Resourcing encompasses the 

deployment and manipulation of human resources, financial resources, technological 

resources, and natural resources. 

 
Manajemen kesehatan ternak dapat diartikan sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian faktor-faktor produksi melalui 

optimalisasi sumberdaya yang dimilikinya agar produktivitas ternak dapat 

dimaksimalkan, kesehatan ternak dapat dioptimalkan dan kesehatan produk hasil ternak 

memiliki kualitas kesehatan sesuai dengan standar yang diinginkan. Manajemen 

kesehatan ternak harus melalui suatu proses yaitu suatu cara yang sistematis untuk 

menjalankan suatu pekerjaan.  Untuk suatu kegiatan-kegiatan tertentu proses-proses 

kegiatan harus berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi produksi dan ekonomis serta 

penggunaan semua sarana dan prasarana secara efektif dengan kaidah-kaidah yang lazim 

berlaku dalam kesehatan dan kesejahteraan ternak. Untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan tersebut di atas diperlukan sifat interaktif dari proses manajemen .  

 

Perencanaan 

Dalam manajemen kesehatan ternak perencanaan program kesehatan ternak 

memiliki peranan yang  penting. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan adalah (a) sejauhmana gambaran peta epidemiologi di daerah lokasi 

peternakan dan sekitarnya telah diperoleh dan dipelajari, (b) sejauhmana catatan atau 

http://en.wikipedia.org/wiki/Planning
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizing
http://en.wikipedia.org/wiki/Staffing
http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership
http://en.wikipedia.org/wiki/Control_%28management%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resources
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial
http://en.wikipedia.org/wiki/Technological
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resources
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recording tentang penyakit-penyakit endemic di daerah tersebut diperoleh, (c) prevalensi, 

angka mortalitas dan morbiditas ternak baik akibat serangan penyakit maupun karena 

faktor lain, (d) sejauhmana kualitas produksi ternak dan kualitas hasil ternak  yang 

dihasilkannya selama proses produksi, (e) metode  dan aplikasi usaha pencegahan dan 

pengobatan berdasarkan evaluasi kasus-kasus terdahulu, dan  (f) memperbaiki kendala-

kendala yang sering dihadapi selama proses produksi berlangsung. Khususnya yang 

berkaitan dengan pengendalian penyakit. Perencanaan merupakan bagian penting dalam 

manajemen kesehatan ternak dan kesejahteraan ternak karena munculnya kasus penyakit 

relatif lebih sulit diramalkan dibandingkan faktor produksi yang lain.  

 

Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah suatu proses pengaturan dan pengalokasian kerja, 

wewenang dan sumberdaya di lingkungan peternakan sehingga tujuan usaha peternakan 

dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Struktur, koordinasi dan rancangan organisasi 

dapat didesain sesuai karakteristik dan pola usaha peternakan.   Struktur organisasi dalam 

manajemen kesehatan harus dapat dideskripsikan dalam bentuk (a) adanya rincian jenis 

pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, (b) membagi seluruh beban menjadi 

kegiatan yang logis, (c) penggabungan tugas dengan cara yang logis dan efisien, (d) 

adanya mekanis koordinasi dan (e) memantau efektivitas struktur manajemen. 

Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran dan kegiatan unit –unit kerja yang terpisah 

untuk dapat mencapai tujuan secara efektif. Kunci koordinasi yang efektif adalah 

komunikasi. 

 

Kepemimpinan dan Pengendalian 

Dalam manajemen kesehatan ternak kepemimpinan diperlukan untuk mengrahkan, 

mempengaruhi dan memotivasi para karyawan di lingkungan peternakan supaya 

termotivasi untuk menjalankan tugas-tugas pokok dalam pengendalian penyakit. Seorang 

manajer kesehatan ternak yang baik harus juga mampu berungsi dalam pengendalian 

manajemen disamping kompetensi keilmuan di bidang tersebut. Ada empat unsur utama 

yang harus dimilikinya yaitu (a) menetapkan standar kinerja, (b) mengukur kinerja yang 

sedang berjalan, dan (c) membandingkan kinerja tersebut dengan standar yang telah 

ditetapkan dan (d) mengambil tindakan untuk memperbaiki jika ada kesalahan. 
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Manajemen Kesehatan Ternak dan Pengendalian Penyakit 

Ada dua hal yang harus diperhatikan agar tujuan manajemen kesehatan ternak 

mampu manghasilkan tujuan organisasi. Pertama adalah kompetensi keilmuan khususnya 

manajer (dokter hewan), dan paramedis atau pekerja lain yang memiliki kompetensi 

dasar dalam bidang pengendalian penyakit. Kedua adalah kompetensi dalam manajemen 

produksi dan pengendalian penyakit. Disamping factor internal pengendalian penyakit 

sangat dipengaruhi faktor eksternal. Manajer yang baik harus memiliki kemampuan baik 

secara teoritis maupun mampu dengan cepat menganalisis faktor-faktor lain yang sering 

mengganggu produktivitas ternak. 

 

Dalam ilmu produksi, pengendalian penyakit pada hakekatnya bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi produksi sehingga proses produksi berlangsung optimal dan 

diperoleh efisiensi ekonomi  dan pencapaian suatu produk yang berkualitas dengan 

memperhatikan aspek keamanan pangan pada konsumen.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrasi 1. Tata Letak Ilmu Manajemen Kesehatan dan Ilmu-ilmu Lainnya 

Tatalaksana 

Pakan 
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Efisiensi Ekonomi 

Peraturan 
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Sejalan dengan perkembangan jaman, masalah penyakit pada ternak dan pemahamannya 

mempunyai dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan banyak faktor dan variabel.  

Penyakit ternak berkaitan dengan isu global yang memiliki dimensi ekonomis, politik, 

lingkungan bahkan juga hubungan bilateral dan multilateral antar negara serta agama. 

 

Usaha peternakan harus berasas pada “keamanan dan kesehatan” yaitu penyelenggaraan 

peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk 

dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat. 

 

 

Beberapa hal yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi  produktivitas dan 

efisiensi ekonomi industri peternakan adalah: 

1. Kesehatan ternak 

2. Performans yang baik 

3. Rasio konversi pakan yang baik 

4. Ketersediaan zat nutrisi yang baik dan seimbang 

5. Memperbanyak  by product dari industri pangan  

6. Pemanfaatan bahan pakan yang tersedia. 

 

Dalam hal penentuan kualitas pangan termasuk pangan produk hasil ternak beberapa 

faktor yang menjadi bahan pertimbangan antara lain adalah: 

1. Aspek kandungan nutrisi  

2. Aspek  kesehatan dan higienis 

3. Aspek cita rasa, warna dan tekstur 

4. Aspek  ekologi 

5. Aspek  kesejahteraan ternak 

6. Asal usul  ternak  dan kehalalan 

7. Image dari makanan (daging) 

8. Harga yang kompetitif. 
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1.2. Definisi-Definisi dan Sistem  Pengendalian Penyakit 

Beberapa definisi yang perlu dimengerti dalam kaitannya dengan manajemen 

kesehatan ternak adalah sebagai berikut: 

Pengendalian penyakit adalah usaha untuk melindungi ternak  dan manusia melalui 

sistem pencegahan dan pengobatan  terhadap gangguan penyakit baik yang bersifat 

menular maupun tidak menular.  
 

Kesehatan ternak adalah suatu status  kondisi tubuh hewan dengan seluruh sel yang 

menyusun dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisiologis berfungsi normal. 

 

Kesehatan Masyarakat Veteriner  adalah segala urusan yang berhubungan dengan 

hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi kesehatan manusia.  

 

Mutu adalah pemenuhan persyaratan dengan meminimkan kerusakan yang mungkin 

timbul atau standar of zero defect 

 

Hewan Sehat adalah hewan yang tidak sakit dengan status kesehatan sebagai berikut: (a) 

bebas dari penyakit yang bersifat menular atau tidak menular, (b) bebas dari penyakit 

zoonosis, (c) tidak mengandung bahan-bahan yg merugikan manusia sebagai 

konsumen dan (d) berproduksi secara  optimum (daging, telur, susu) 

 

Biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan  pertahanan pertama untuk 

pengendalian wabah dan dilakukan  untuk mencegah semua kemungkinan 

kontak/penularan dengan  peternakan tertular dan penyebaran penyakit. 

 

Pemantauan Kesehatan Hewan adalah pengamatan untuk  melihat aras penyakit dan 

status kesehatan hewan dalam  populasi secara terus menerus. 

 

Animal Welfare: 

 

Salah satu isu global dalam penanganan hewan adalah kesejahteraan hewan atau animal 

welfare. Dalam menangani hewan perlu pendekatan manusiawi. Yang dimaksud dengan 

“manusiawi” adalah tindakan yang  merujuk pada etika dan nilai kemanusiaan, seperti 

tidak melakukan penyiksaan. Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan  

untuk memeroleh kepuasan dan/atau keuntungan dari  hewan dengan memerlakukan 

hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya 

pengglonggongan sapi. Sedangkan yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah 

tindakan untuk memeroleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan 

memerlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau 

kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku. 
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The novelist John Galsworthy once wrote: 

Butchers and slaughtermen perform a necessary task from which most of us would 

shrink, and it is unbecoming and nonsensical to suggest intentional cruelty on their 

part. I do not for a moment. But I do say that it is the business of the law so to 

control the methods of slaughter as to obviate, as far as possible, needless suffering, 

however unintentionally it may be inflicted. 

 

Ada 3 hal penting terkait dengan hal tersebut di atas yaitu: (a) diperlukannya suatu sikap 

yang baik dan respek serta  adanya kepekaan dalam memperlakukan ternak, (b) terdapat 

hubungan yang erat antara sikap tersebut diatas dengan kualitas produk dan (c) 

penanganan kesejahteraan yang kurang baik akan berakibat pada resiko berkurangnya 

penerimaan pasar atau konsumen. 

 

Society has grown to accept that, to satisfy the world’s appetite for meat, animals 

must be farmed intensively as well as extensively, but some hold strong views about 

how the animals should be kept. As a guide to moral standards many countries have 

adopted the Five Freedoms. These are a set of goals towards which animal owners 

and handlers should strive. 

 

They are: 

1. freedom from thirst, hunger and malnutrition; 

2. the provision of appropriate comfort and shelter; 

3. the prevention or rapid diagnosis and treatment of injury, disease or infestation 

with parasites; 

4. freedom from distress; 

5. the ability to display normal patterns of behaviour. 

 

 

1.2.1   Siskeswannas, Manajemen Risiko dan Keamanan Produk Ternak 

Dalam rangka pemantapan peternakan sebagai industri biologis yang dikendalikan 

manusia, maka perlu dukungan yang ideal dalam tugas dan peran bidang kesehatan 

hewan. Kondisi yang ideal berupa ternak sehat, lingkungan budidaya yang bebas dari 

penyakit berbahaya, produk peternakan yang aman, sehat, utuh/murni, dan halal untuk 

konsumsi manusia.  Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas maka pemerintah 

mempunyai sistem  pendekatan kesehatan yang disebut dengan Sistem Kesehatan Hewan 

Nasional (Siskeswannas).  
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Dalam  Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas), kesehatan hewan dipandang 

sebagai bagian dari kesehatan masyarakat (public health),  bagian dari penyediaan bahan 

pangan asal hewan (food of animal origin),  dan bagian dari pembangunan pertanian 

secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar dari sistem pengawasan bahan pangan asal 

hewan yang berisiko menyebabkan kerusakan dan kontaminasi mikroorganisme meliputi  

pencegahan dini  (preventive measure), pengawasan proses produksi mulai dari tahap 

awal sampai distribusi produk akhir (in-process inspection), dokumentasi prosedur dan 

hasil pengawasan dengan baik dan benar (record keeping) dan pengujian laboratorium.  

Dilaksanakan dan diterapkannya sistem keamanan pangan yang baku secara tidak 

langsung akan dapat meningkatkan daya saing produsen.  

 

Secara garis besar Siskeswannas memiliki komitmen dalam hal  wawasan, dimana 

kesehatan hewan harus dipandang sebagai bagian dari kesehatan masyarakat, bagian dari 

penyediaan pangan asal ternak dan bagian dari pembangunan pertanian. Pendekatan 

Siskeswannas adalah merubah pendekatan hewan  (animal diseases approach)  ke 

pendekatan kesehatan hewan secara utuh (animal health approach).  Sistem pembinaan 

kesehatan hewan nasional dikembangkan menjadi 4 subsistem yaitu (a) sub sistem 

pelayanan kesehatan hewan terpadu, (b) subsistem pengamanan lingkungan budidaya, (c) 

susbsistem pengamanan sumberdaya alam dan (d) susbsistem pengamanan hasil 

peternakan. 

 

Salah satu kendala sehingga belum terwujudnya suatu produk yang benar-benar 

menjamin kesehatan masyarakat adalah adanya kesenjangan antara suatu peraturan 

perundangan dengan pelaksanaan di lapangan. Sistem Kesehatan Hewan nasional 

tersebut nampaknya juga belum terpadu dan kurang dapat diimplementasikan  khususnya 

dalam  kaitannya dengan sistem perdagangan di pasar-pasar tradisional.  Banyak sekali 

jenis pangan yang diperdagangkan  kurang memenuhi syarat minimum kesehatan, 

misalnya karena tercemar mikroorganisme,  penggunaan bahan tambahan pangan dan 

bahan kimia non pangan.  Kendala utama kenapa pelaku tata niaga kita belum dapat 

mengadopsi teknologi dalam sistem keamanan pangan adalah belum dikembangkan dan 

dipahaminya  “manajemen risiko” dalam sistem keamanan pangan oleh kalangan 

usahawan kita.  Untuk meningkatkan kinerja manajemen resiko memerlukan skill 
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(keterampilan), pendidikan dan pelatihan serta komitmen yang kuat akan produk yang 

dihasilkannya.   

 

Persyaratan dan tata cara pemasukkan produk hewan dari luar negeri didasarkan pada 

kepentingan nasional dan risiko kemungkinan terbawanya agen penyakit hewan menular 

melalui produk hewan dengan tujuan untuk menjamin produk hewan yang masuk dapat 

memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, juga harus diperhatikan 

ketentuan Internasional, antara lain, Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) dan/atau 

Codex Alimentarius Comission (CAC). Yang dimaksud dengan “analisis risiko” adalah 

proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah 

ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan, meliputi, 

identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi (sosialisasi) 

risiko. 

 

Manajemen risiko tidak harus dilakukan oleh industri peternakan atau usaha peternakan 

yang besar-besar saja.  Pengalaman empiris menunjukkan bahwa aplikasi manajemen 

resiko yang dilakukan oleh perusahaan kecil mampu meningkatkan pendapatan karena  

pada umumnya konsumen sangat komitmen terhadap produk yang sehat. Keamanan 

pangan secara umum, merupakan hal yang kompleks dan sekaligus merupakan dampak 

dari interaksi antara toksisitas mikrobiologik, kimiawi, status gizi dan ketenteraman 

batin.  Untuk pemenuhan bahan pangan hewani asal ternak khususnya daging disamping 

pemenuhan secara kuantitatif diperlukan juga pemenuhan syarat-syarat kualitatif (aspek 

nilai gizi), syarat-syarat higiene (aspek kesehatan), syarat-syarat dan keadaan yang 

menjamin ketenteraman bathin masyarakat yang menggunakan (aspek kehalalan).   

 

1.2.2     Kebijakan Umum Pengendalian Penyakit 

 Pembangunan peternakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan 

sektoral dituntut untuk menyediakan bahan pangan asal hewan yang berkualitas dan 

aman bagi masyarakat konsumen. Untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan asal  

hewan diperlukan suatu sistem pengawasan, baik terhadap aspek kuantitatif/kualitatif 

maupun syarat-syarat higiene.  
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Untuk meningkatkan keamanan dan kualitas produk (daging, telur dan susu)  maka 

dipandang ada 3 unsur utama yang terlibat dalam pengamanan/pengendalian tersebut 

yaitu sistem untuk meningkatkan pengamanan bahan pangan asal ternak maka 

diterapkan sistem pengendalian yang intensif yaitu pengamanan dilakukan sejak pra 

produksi, proses produksi, pengolahan, penanganan, penyimpanan, pengangkutan, 

pemasaran hingga kepada konsumen (preharvest food safety program). Dalam 

pelaksanaannya sistem pengamanan ditempuh melalui cara pengamatan (surveillance), 

pemantauan (monitoring) dan pemeriksaan (inspection) terhadap setiap mata rantai 

pengadaan bahan pangan asal hewan, (b)  pengendalian infrastruktur,  antara lain melalui 

perbaikan perangkat keras (program renovasi RPH), akreditisasi dan sertifikasi RPH 

sekaligus pemberian Nomor Kontrol  Veteriner atau NKV. 

 

Yang dimaksud dengan “nomor kontrol veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit 

usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi 

sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan. Bagi unit usaha produk 

hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib 

memiliki NKV. 

 

1.2.3   Peranan Pemerintah Dalam Penerapan Sistem Keamanan Pangan 

Fungsi pemerintah dalam sistem keamanan pangan pada hakekatnya adalah membina, 

mengatur dan mengawasi proses produksi dan kualitas produk yang dihasilkan.  Fungsi 

tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan masyarakat yang idealnya berperan 

serta dalam membina  suatu proses produksi yang kompetitif dan ikut dalam mengawasi 

produk produsen sehingga konsumen memperoleh hak sesuai dengan norma yang 

berlaku.  

 

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang 

diperlukan, antara lain, untuk: (a). melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara 

klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis; (b). melakukan tindakan transaksi 

terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed-consent) kepada 
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pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, 

koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik; 

(c). melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan 

kehalalan produk hewan; (d). melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan 

hewan rujukan jika diperlukan; (e). menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan 

kepada otoritas veteriner; (f). menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit 

hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan (g). melakukan pendidikan klien 

dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan 

kaidah kesejahteraan hewan. 

 

Penerapan sistem keamanan pangan yang baik dengan mengacu pada  peraturan yang 

normatif akan memacu produksi dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan daya saing.  

Sebagai contoh, dalam perdagangan internasional telah banyak negara yang menentukan 

persyaratan agar produk-produk impor memenuhi standar yang telah ditentukan guna 

melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan manusia serta perlindungan 

lingkungan hidup atau yang biasa disebut dengan perjanjian “Technical Barriers to 

Trade” atau  Perjanjian TBT dan  Perjanjian Sanitary and Phytosanitary. Perjanjian-

perjanjian tersebut walaupun sering dipandang dianggap sebagai “polisi baru dunia” 

namun perlu dilihat secara jernih untuk pengembangan sistem pengamanan hasil 

peternakan di Indonesia. 

 

Dalam praktek operasional ternyata hanya sedikit sekali pelaku tata niaga yang 

mengetahui secara mendalam esensi dari peraturan perundangan tentang sistem 

keamanan pangan kita. Disamping itu kesadaran pelaku tata niaga dan konsumen pada 

umumnya terhadap sistem keamanan daging relatif masih harus ditingkatkan baik 

melalui penyebaran informasi (buku, leaflet dan sebagainya) dan sosialisasi peraturan 

perundangan yang berlaku, dan (c) Untuk meningkatkan kesadaran pelaku tata niaga dan 

konsumen diperlukan suatu peningkatan pemahaman terhadap berbagai  peraturan 

perundangan yang berlaku baik melalui suatu pelatihan dan pendidikan khususnya dalam 

tata cara produksi dan penanganan hasil ternak.  
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Beberapa hal yang masih menjadi kendala untuk memantapkan Siskeswannas antara lain 

adalah (a) lemahnya standarisasi mutu termasuk juga lemahnya pengaturan mengenai 

masalah residu, kontaminan, bahan tambahan makanan dan obat hewan, (b) lemahnya 

pengaturan mengenai labelisasi dan kemasan produk, (c) belum dilakukannya sistem 

akreditisasi yang baku meliputi inspeksi, pemeriksaan, dan sertifikasi untuk laboratorium 

diagnosa, (d) belum seragamnya prosedur akreditisasi prasarana dan sarana. 

 

Yang dimaksud dengan “residu” adalah akumulasi obat atau bahan kimia dan/atau 

metabolitnya dalam jaringan dan organ hewan setelah pemakaian obat atau bahan kimia 

secara sengaja untuk pencegahan/pengobatan, sebagai imbuhan pakan atau secara tidak 

sengaja terkontaminasi senyawa tersebut. Yang dimaksud dengan “cemaran” adalah 

masuknya atau kejadian adanya suatu bahaya (hazard) kimia dan/atau mikrobiologi 

termasuk mikroba pada produk hewan dan pakan hewan baik langsung maupun tidak 

langsung yang dapat menyebabkan produk hewan dan pakan hewan tidak utuh, sehingga 

dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan. 

 

1.3.  Faktor-faktor yang berkaitan dengan Kesejahteraan Ternak 

Sistem produksi, pengendalian penyakit dan kesejahteraan ternak merupakan mata rantai 

yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu industri peternakan. Isi-isu lingkungan, animal 

welfare dan etika dalam industri peternakan pun akan sangat mewarnai dalam system 

perdagangan trnak di masa depan.  Konsumen di masa depan akan makin kritis tidak saja 

terhadap masalah kesehatan masyarakat veteriner namun juga masalah di atas. 

Welfare adalah suatu karakteristik pada suatu individu hewan pada saat diobservasi atau 

diukur. Observasi atau pengamatan tersebut harus dilakukan secara objektif. Ukuran 

moral harus digunakan untuk mengukur dan mengintepretasikan kesejahteraan suatu 

hewan.  Ukuran kesejahteraan dapat dan harus diterapkan dalam sepanjang system 

produksi. Ukuran-ukuran yang dapat digunakan antara lain bagaimana  status fisiologi , 

kerusakan fisiologi, respon fiiologi dan tingkah laku serta stress pada ternak selama 

ternak dipelihara dan juga pada saat penanganan akan dipotong.  Para ilmuwan 

mengemukakan beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai criteria untuk mengukur 

“animal welfare” yaitu laju pertumbuhan, efisiensi pakan, efisiensi reproduksi, angka 
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kematian dan angka sakit. Indikator lainnya adanya kesejahteraan ternak yang terganggu 

adalah tekanan terhadap system kekebalan dan tingkah laku yang agresif. 

 

“Etika hewan” sebagai terjemahan dari kata bioethic, adalah penerapan prinsip moral, 

keintelektualan dan keprofesionalan dalam memperlakukan entitas hewan baik secara 

utuh, secara holisitik dengan lingkungannya, maupun secara sebagian, seperti sel, 

jaringan, atau organ. 

 

Berikut ringkasan beberapa hal tentang “animal right” yang dikutip dari Robert E Taylor 

(1992). 

 

Katagori/Grup Viewpoint 

Animal exploitation Kelompok ini melihat adanya pandangan bahwa keberadaan 

hewan adalah digunakan untuk kepentingan manusia, hewan 

semata-mata merupakan hak milik manusia.  Pandangan 

kelompok ini memberikan contoh pada beberapa hal antara 

lain “adu anjing”, adu ayam, penembakan pada burung dll). 

  

Animal use Kelompok ini mempercayai bahwa keberadaan hewan yang 

utama adalah digunakan untuk manusia sebagai contoh adalah 

produksi peternakan, perikanan dll. Mereka mempercayai 

bahwa hewan dapat diproduksi/dipanen untuk kebutuhan 

pangan manusia dan tidak seharusnya untuk disakiti.  

 

Animal control Kelompok ini memandang bahwa penegakan hokum, 

ordinansi, dan pengaturan (regulation) perlu diterapkan 

terhadap hewan. Hewan dapat digunakan untuk penelitian. 

Kelebihan adanya hewan tertentu dipandang harus 

dimusnahkan. 

Animal welfare Kelompok ini memandang perlunya didukung adanya 

perlakuan yang manusiawi terhadap hewan.  

Animal rights Kelompok ini memandang bahwa hewan sama halnya 

manusia memiliki human right, tidak selayaknya hewan 

dibunuh, dimakan, digunakan untuk kepentingan riset dll. 

Animal liberation Kelompok ini memandang bahwa  hewan tidak memiliki 

kekuatan untuk membantu pekerjaan atau produksi bagi 

kepentingan manusia.  
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Kesejahteraan hewan meliputi upaya-upaya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan 

dasar hewan agar bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit, bebas dari 

penganiayaan dan penyalahgunaan, bebas dari rasa takut dan tertekan, serta bebas untuk 

mengekspresikan perilaku alaminya. Upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan 

kebutuhan dasar hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 

pemeliharaan, pemanfaatan, pengangkutan, perdagangan, penyembelihan dan etanasi dan 

eliminasi. 

 

Pemerintah bersama-sama masyarakat melakukan perlindungan hewan dan upaya-upaya 

mencegah perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan ketentuan dalam undang-

undang , untuk tidak : 

a. menelantarkan hewan; 

b. membunuh hewan untuk kesenangan dan atau tanpa tujuan tertentu; 

c. memanfaatkan organ atau bagian organ hewan untuk tujuan pengobatan yang 

belum didasari kajian ilmiah; 

d. melakukan mutilasi kecuali untuk kepentingan kesehatan hewannya sendiri; 

e. memberi bahan-bahan yang memacu fungsi normal fisiologis di luar 

kemampuan hewan; 

f. melakukan tindakan transgenic yang di luar kodrat; 

g. menelantarkan satwa liar yang dilindungi yang disita dalam rangka 

penyelamatan dan pengembalian ke habitat aslinya. 

 

Menurut peraturan perundangan di beberapa negara, setiap orang atau badan hukum 

dilarang mempekerjakan atau mendayagunakan hewan muda sehingga merusak dan atau 

mempengaruhi kesehatan dan keselamatannya atau mengakibatkan kematiannya. Setiap 

orang atau badan hukum dilarang menganiaya dan atau menyakiti hewan sedemikian 

rupa sehingga mengakibatkan gangguan fisik dan atau psikologis dan atau kematian 

hewan. Setiap orang atau badan hukum dilarang memberi bahan-bahan yang memacu 

fungsi normal fisiologis di luar kemampuan hewan. Setiap orang atau badan hukum 

dilarang memanfaatkan organ dan atau bagian organ hewan hidup untuk tujuan yang 

tidak didasarkan kajian ilmiah. Setiap orang atau badan hukum dilarang membunuh 

hewan untuk kesenangan. 
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RESUME 

 

Manajemen kesehatan ternak adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengendalian faktor-faktor produksi melalui optimalisasi sumberdaya 

yang dimilikinya agar produktivitas ternak dapat dimaksimalkan, kesehatan ternak dapat 

dioptimalkan dan kesehatan produk hasil ternak memiliki kualitas kesehatan sesuai 

dengan standar yang diinginkan. 

 

Manajemen kesehatan ternak tidak dapat dipisahkan dengan masalah biosekuriti. 

Keduanya merupakan bagian integral dari si8stem keamanan pangan produk peternakan. 

Biosekuriti merupakan konsep integral yang mempengaruhi suksesnya system produksi 

ternak khususnya dalam mengurangi resiko dan konsekuensi masuknya penyakit menular 

dan tidak menular. Jika kegiatan biosekuriti dilaksanakan secara baik dan benar maka 

produktivuitas ternak, efisiensi ekonomi dan produksi akan tercapai. Sebagai bagian dari 

sistem manajemen maka biosekuriti sangat penting khususnya untuk mencegah penyakit. 

Semua komponen biosekuriti, system yang diterapkan (vaksinasi, pengobatan, kontrol 

hewan liar dan lain-lainnya) dan sarana serta prasarana yang ada memiliki arti tinggi 

terhadap keberhasilan program sekuriti.  

 

Pada umumnya biosekuriti dibagi dalam tiga tingkatan yaitu (a) biosekuriti konseptual, 

yang merupakan dasar atau basis dari seluruh program pengendalian penyakit. Beberapa 

hal yang harus dikelola antara lain pemilihan lokasi peternakan  khususnya kandang, 

pengaturan jenis dan umur ternak, (b) biosekuriti struktural,  yaitu hal-hal yang 

berhubungan dengan tata letak peternakan, pemisahan batas-batas unit peternakan, 

pengaturan saluran limbah peternakan, perangkat sanitasi dan dekontaminasi, instalasi 

tempat penyimpanan pakan dan gudang, serta peralatan kandang dan (c) biosekuriti 

operasional, merupakan implementasi prosedur manajemen untuk pengendalian penyakit 

di perusahaan terutama bagaimana mengatasi suatu infeksi panyakit menular. Aspek-

aspek yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi tujuan pelaksanaan program 

biosekuriti adalah (a) tidak adanya penyakit tertentu di dalam farm, (b) adanya jaminan 

resiko bagi konsumen terhadap produk yang dihasilkan,  (c) adanya jaminan  keamanan 
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dalam lingkupan hidup dan sustainability usaha, dan (d) jaminan terhadap tiadanya 

resiko penyakit zoonosis khususnya bagi karyawan. 

 

Animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah kondisi kecukupan dari aspek fisik 

mental atau psikis yang memperhatikan kebutuhan dasar hewan. Kesejahteraan hewan 

dalam peternakan adalah memperlakukan hewan ternak sebagaimana mestinya dari 

aspek fisik dan psikis hewan ternak serta layak dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya 

 

Agar manajemen kesehatan ternak dapat dilakukan secara efektif dan efisien maka perlu 

diperhatikan fator-faktor lain yang mempengaruhinya (lihat Bagan di bawah).   

 

 

Ilustrasi 1.1. Hubungan antara Lingkungan dan Manajemen Kesehatan Ternak 
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TOPIK 2.  Manajemen Kesehatan Ternak dan Sistem 

Produksi Ternak 

 

 

Suatu usaha peternakan memerlukan manajemen yang baik.  Manajemen adalah suatu 

proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya suatu 

organisasi dan proses penggunaan semua sumberdaya organisasi untuk tercapainya suatu 

organisasi yang telah ditetapkan.  Usaha peternakan, apapun bentuknya memiliki tujuan 

yang sama yaitu perolehan efisiensi produksi dan efisiensi ekonomi yang optimal. Untuk 

mencapai tujuan tersebut peternak harus (a) memperhatikan input dan output untuk 

tujuan produksi, (b) mengetahui paramater zooteknis, dan (c) melakukan evaluasi proses 

atau sistem produksi. 

Hewan atau ternak dikatakan sehat apabila hewan atau ternak tersebut tidak sakit 

dengan status kesehatan sebagai berikut: 

a. bebas dari penyakit yang bersifat menular atau tidak menular 

b. bebas dari penyakit zoonosis 

c. tidak mengandung bahan-bahan yg merugikan manusia sebagai konsumen 

d. berproduksi secara  optimum (daging, telur, susu dll). 

Pengendalian penyakit hewan (diseases control) ialah upaya mengurangi interaksi antara 

hospes agent (penyebab penyakit) sampai pada tingkat dimana hanya sedikit hewan yang 

terinfeksi, karena jumlah agen penyakit telah dikurangi atau dimatikan, oleh sebab 

hospes telah dilindungi dan atau atau infeksi pada hospes dapat dicegah. Pemberantasan 

penyakit hewan (disease eradication) ialah upaya mengeliminasi agen penyakit dari 

suatu wilayah (regional eradication) atau dari suatu negara (national eradication). 

 

2.1. Prinsip Dasar Program Kesehatan Ternak 

Di bidang peternakan perlu dikembangkan manajemen mutu yang berorientasi pada 

kepuasan pelanggan. Model SIPOC (akronim dari suppliers, inputs-processes-output-

customer) diperlukan dalam manajemen dan peningkatan proses termasuk dalam 

tatalaksana pemeliharaan ternak. Lihat ilustrasi 2.1. 
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Ilustrasi 2.1. Model SIPOC dalam Manajemen Pemeliharaan Ternak 

 
 
Ada 3 hal penting dalam Model SIPOC Manajemen pemeliharaan ternak yang harus 

diperhatikan yaitu sistem produksi, faktor produksi, dan proses produksi yang akan 

diterapkan. Faktor-faktor produksi yang harus diperhatikan agar prospek dan 

keberlangsungan usaha dapat dipertahankan   adalah  (a)  jenis atau bangsa yang akan 

digunakan dalam sistem produksi, (b) manajemen pemeliharaan termasuk disini adalah 

kualitas pakan, sistem dan metode perkawinan, metode pemerahan, tenaga kerja, 

pengendalian penyakit, perkandangan dan penanganan pasca panen, (c) kemudahan  

dalam memperoleh input produksi, (d) kompetitor dalam usaha dan (e) kepercayaan 

konsumen terhadap penggunaan input produksi dan jaminan keamanan pangan produk 

yang dihasilkan. 

 

Dalam manajemen agribisnis maka fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan, evaluasi dan pengendalian bersifat saling menunjang memiliki interaksi 

satu sama lainnya. Begitu juga halnya dalam manajemen produksi agribisnis maka 

perencanaan produksi,  pemilihan komoditas,  pemilihan lokasi, skala usaha peternakan, 

dan perencanaan proses produksi harus dilakukan secara cermat. Dalam perencanaan 

proses produksi maka biaya produksi, penjadwalan proses produksi, perencanaan pola 

produksi dan perencanaan dan system pengadaan input-input dan sarana produksi sangat 

menentukan suatu usaha peternakan. Pengorganisasian input-input dan sarana produksi 

peternakan, kegiatan produksi, pengawasan produksi, evaluasi dan pengendalian 

produksi merupakan bagian bagian penting dari manajemen agribisnis peternakan 
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Produksi 

Output Input 
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Produksi 
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disamping manajemen resiko, manajemen teknologi, pemasaran dan kelembagaan 

pendukung sistem agribisnis. 

Prinsip Dasar Program Kesehatan Ternak, pada umumnya adalah melalui usaha: 

(a) Mencegah timbulnya suatu organisme penyebab penyakit. 

(1) melakukan sanitasi secara baik, benar dan teratur 

(2) mengisolasi hewan yang baru datang 

(3) menjaga environment tetap baik 

(4) melakukan eradikasi jika perlu. 

(b) Menjaga agar resistensi hewan atau ternak terhadap penyakit tetap tinggi. 

(1) menjaga nutrisi yang seimbang (pakan, air, mineral, vitamin) 

(2) melakukan vaksinasi terutama untuk mencegah penularan penyakit-penyakit 

yang sering terjadi. 

(3) Melakukan seleksi yang baik. 

(c) Mengurangi penyebaran penyakit. 

(1) mengisolasi ternak yang sakit. 

(2) Melakukan observasi pada semua ternak yang ada 

(3) Melakukan diagnosa awal 

(4) Melakukan pengobatan pada ternak yang sakit 

(d) Melakukan sistem pencatatan atau recording secara adequat. 

 

Tatalaksana adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan melalui upaya menggerakan 

sumberdaya sehingga dapat bekerja optimal dalam suatu sistem yang telah 

disepakati. Tatalaksana pemeliharaan juga didefinisikan sebagai suatu pengelolaan 

faktor-faktor produksi yang terkait dengan pemeliharaan ternak agar produktivitas 

ternak dapat dioptimalkan dan efisiensi ekonomi dapat dimaksimalkan.  

 

Di dalam manajemen unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian faktor produksi.   Untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan tersebut  diperlukan sifat interaktif dari proses manajemen.  

Usaha peternakan memiliki keterkaitan dengan input teknologi  yang digunakan. Bagan 

2.1. di bawah menggambarkan perbedaan usaha peternakan yang dikelola secara 

ekstensif, semiintensif dan intensif.  
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Tabel 2.1. Ciri-Ciri  Usaha Peternakan Berdasarkan Identifikasi dan Penerapan 

Teknologi 

 
 

No InputTeknologi 
Usaha Peternakan 

Ekstensif Semiintensif Intensif 
1. Tatalaksana 

Perbibitan dan 
Teknologi 
Reproduksi 

a. Tidak melakukan  
pemilihan bibit,  

b. Mengandalkan 
perkawinan secara 
alam 

c. Tidak ada 
pengukuran efisiensi 
reproduksi 

a. Melakukan  
pemilihan bibit  

b. Perkawinan 
dilakukan secara 
alami 

c. Sudah melakukan  
pengukuran Efisiensi 
reproduksi  

a. Manajemen 
perbibitan dilakukan 
secara ketat 

b. Melakukan input 
teknologi reproduksi 

c. Melakukan  
pengukuran efisiensi 
reproduksi 

2. Tatalaksana 
Pemeliharaan  

Tidak dikelola sesuai 
prinsip manajemen 
agribisnis 
(perencanaan, 
pengorganisasian, 
pelak-sanaan, 
pengawasan, evaluasi, 
pengendalian) 

Sudah melakukan 
prinsip-prinsip 
manajemen agribisnis 
namun belum efektif 
dan efisien. 

Melakukan prinsip 
manajemen agribisnis 
secara efektif dan 
efisien. 

3. Tatalaksana 
Perkandangan 

a. Ternak lebih banyak 
di luar kandang 
(diabur) 

b. Kandang tidak 
didesain secara 
sesuai peruntukan 
(standar) 

a. Ternak lebih banyak 
dikandangkan 

b. Kandang  didesain  
sesuai peruntukan 
namun belum 
memenuhi standar 

a. Ternak 
dikandangkan 
secara terus 
menerus 

b. Kandang didesain 
secara khusus  
sesuai standar 
peruntukan ternak 

4. Tatalaksana 
Pemberian 
Pakan 

a. mengandalkan pakan 
dari  luar (diabur) 

b. Jumlah dan kualitas 
pakan terkonsumsi 
tidak terukur 

c. Efisiensi 
penggunakan pakan 
tidak terukur 

a. Pakan sudah 
dikontrol 

b. Kualitas pakan 
belum efektif 

c. Efisiensi 
penggunakan pakan 
sudah dapat diukur 

a. Jumlah dan kualitas 
pakan terkonsumsi 
tidak terukur 

b. Efisiensi 
penggunakan pakan 
diukur dan 
dievaluasi 

5. Tatalaksana 
Pengendalian 
Penyakit 

a. Tidak ada pola 
biosekuriti yang jelas 

b. Angka morbiditas dan 
mortalitas tinggi 

a. Memiliki program 
Biosekuriti namun 
belum efektif 

b. Angka morbiditas 
dan mortalitas 
masih tinggi 

a. Memiliki program 
Biosekuriti yang baik 

b. Angka morbiditas 
dan mortalitas 
rendah 

6. Penanganan 
Pasca Panen 

a. tidak memiliki 
standar  

b. tidak melakukan 
pengolahan 

a. Memiliki standar 
b. Proses 

pengolahanan 
belum dilakukan 
secara efektif  

Memiliki standar 
produksi dan proses 
pengolahanan 
dilakukan secara 
efektif  dan efisien 
(menggunakan 
standar mutu kualitas 
pangan (misalnya 
HACCP dll) 
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No InputTeknologi 
Usaha Peternakan 

Ekstensif Semiintensif Intensif 
7. Pemasaran 

hasil 
Untuk kebutuhan rumah 
tangga 

Produk sebagian besar 
dipasarkan 

Dikelola menggunakan 
prinsip-prinsip  
pemasaran  

8. Skala usaha a. merupakan usaha 
sampingan 

b. tidak direncanakan 

Merupakan usaha 
peternakan rakyat 
namun skala usaha 
masih rendah 

Merupakan industri 
peternakan (sesuai 
Peraturan Pemerintah) 

9. Kemitraan Tidak memiliki Memiliki Memiliki mitra yang 
luas 

10. Sistem Audit Tidak dilakukan Tidak dilakukan Dilakukan secara baik 
sesuai prinsip-prinsip 
akuntansi. 

11. Pengembangan 
R & D 

Tidak memiliki Memiliki tenaga ahli 
tapi belum mencukupi 

Memiliki tenaga ahli 
yang spesifik sesuai 
bidangnya 
 

 

Tatalaksana adalah suatu “seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-

orang”.  Sebagai bagian integral dari sistem produksi maka pengelolaan faktor-faktor 

produksi sangat mempengaruhi keberhasilan manajemen pemeliharaan ternak.  Melalui 

optimalisasi sumberdaya yang dimiliki maka produktivitas ternak dapat dimaksimalkan, 

sehingga tujuan dan standar produksi yang diinginkan dapat tercapai.  Pemeliharaan 

ternak harus dilakukan secara sistematis. Untuk suatu kegiatan tertentu proses-proses 

kegiatan harus berdasarkan prinsip efisiensi produksi dan ekonomis serta penggunaan 

semua sarana dan prasarana secara efektif dengan kaidah yang lazim berlaku dalam 

sistem produksi ternak. 

Dalam sistem produksi, pakan dan pengendalian penyakit merupakan faktor utama untuk 

perolehan efisiensi produksi. Pada ternak ruminansia misalnya komposisi pemberian 

bahan pakan (rumput, legum dan konsentrat),  kandungan zat nutrient ransum, jumlah 

dan frekuensi pemberian, kualitas bahan pakan penyusun ransum dan lain-lainnya  tidak 

hanya mempengaruhi faktor produksi namun juga dapat mencegah kemungkinan 

timbulnya penyakit. Pada ternak yang sehat, dimana ternak mendapatkan ransum yang 

cukup, baik, dan seimbang kandungan nutrisinya maka kekebalan tubuhnya relatif akan 

baik sehingga sistem pertahanan humoral dan selulernya juga akan baik. Peternak yang 

baik antara lain harus mengetahui kebutuhan zat nutrisi ternak peliharaannya, kuantitas 

pakan dan kualitas pakan. 
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Dalam kaitan yang lebih luas misalnya pada usaha peternakan sapi perah atau sapi 

potong, pengadaan bahan pakan sering menjadi masalah. Sistem produksi ternak 

kadangkala harus disesuaikan dengan potensi sumberdaya yang ada. Rumput merupakan 

masalah utama bagi para peternak ruminansia. Terdapat keterkaitan antara ternak, 

berbagai komponen yang berkaitan dengan sistem pengadaan rumput, dan faktor yang 

ikut berpengaruh dalam sistem pengendalian penyakit.  Pengelolan limbah misalnya 

feses secara  baik akan memberi nilai tambah bagi proses produksi misalnya untuk 

pemupun rumput sehingga produktivitas hijauan meningkat baik kuantitas maupun 

kualitas. Sebaliknya penanganan feses yang tidak baik dapat menjadi sumber malapetaka 

karena memungkinkan pertumbuhan parasit baik ektoparasit maupun endoparasit.  

Sistem produksi hijauan secara baik  berpengaruh besar  terhadap produksitivitas ternak.  

Seringkali penyakit muncul karena faktor pakan tersebut.Indikator keberhasilan akan 

tercapai  jika peternak dapat meningkatkan efisiensi produksi dan efisiensi ekonomi 

melalui pengelolaan input produksi sebagaimana dicontohkan pada ilustrasi 2.2. di 

bawah. Interaksi antara biosistem, lingkungan dan mikroorganisme penyebab penyakit  

diketahui juga mempengaruhi proses produksi.   

 

 

 

 Ilustrasi 2.2. Keterkaitan antara input-ouput usaha peternakan domba 

OUTPUT 
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Pada sapi perah misalnya resiko terjadinya penyakit mastitis dapat terjadi karena 

interaksi antara  kontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit (misalnya 

Staphylococcus sp, Streptococcus sp, E.Coli), stress dan faktor yang meungkinkan 

terjadinya transmisi mikroorganisme tersebut. Pola demikian bersifat umum dan 

mungkin saja terjadi pada ternak lainnya. Atau misalnya, stress pada unggas sehabis 

transportasi diketahui menjadi faktor predisposisi bagi penyakit. Oleh karenanya 

penanganan pasca transportasi perlu penanganan yang serius khususnya pemberian 

ransum yang baik dan seimbang, dengan vitamin dan mineral tambahan.   

 

 

2.2. Penyakit dan Metoda Pengendalian 

 

Penyakit merupakan masalah yang komplek dimana banyak sekali faktor yang saling 

berpengaruh baik kondisi internal maupun eksternal, serta penyebab maupun akibat dari 

penyakit tersebut.  Pengendalian penyakit sangat terkait dengan biosecurity dan biosafety.  

“Biosecurity” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen 

penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan 

diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan. 

Berbeda  dengan ”biosafety” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau 

operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan 

cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun 

desain fasilitas pendukung. 

Penyakit Hewan  adalah segala sesuatu yang menyebabkan hewan atau ternak menjadi 

tidak sehat. Untuk mengetahui tentang penyakit hewan perlu diketahui metoda, 

mekanisme terjadinya penyakit  dan parameter  untuk mengetahui keberhasilan suatu 

manajemen. 

Metoda Untuk Pengendalian Penyakit 

Beberapa cara yang biasa dilakukan untuk melakukan pengendalian penyakit dalam 

suatu daerah atau wilayah antara lain sebagai berikut: 

a. Depopulasi, yaitu upaya mengeliminasi hewan yang sakit atau sedang dalam masa 

inkubasi. 
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b. Menghilangkan atau mengeliminir reaktor, yaitu suatu upaya yang pada prinsipnya 

memindahkan atau mengeluarkan reaktor untuk menghentikan penyebaran penyakit 

dan mengeliminasi penyekit secara keseluruhan. 

c. Metoda vaksinasi dan eliminasi reaktor, yaitu kombinasi metoda vaksinasi dan 

eliminasi reaktor efektif untuk penyakit yang menular (communicable diseases) 

karena pemisahan hewan atau eliminasi reaktor tidak efektif. 

d. Metoda surveillance atau kombinasi dengan vaksinasi, metoda ini cukup efektif 

untuk penyakit hewan yang menyebabkan kematian dan hewan yang sembuh tidak 

sebagai “carrier”. 

e. Vaksinasi, metoda ini digunakan sebagai upaya untuk melindungi hewan dari 

serangan atau efek negatif akibat penyakit. 

f. Barrier, yaitu metoda atau prosedur yang digunakan dengan cara mencegah 

introduksi penyakit pada hewan. 

 

Berbagai metode pengendalian penyakit di atas dapat dilakukan secara bersama-sama 

disesuaikan dengan kondisi dan prevalensi penyakit di masing-masing daerah. Yang 

dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian 

penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan 

kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.  

 

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau 

meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit 

hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung 

habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos 

seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter), (c) 

pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (stamping-out), (d) pengeliminasian hewan 

yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian 

hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi 

penderitaannya.  
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Kegiatan surveilans  adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan 

sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan 

dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini 

diperlukan pengidentifikasian hewan. Sedangkan yang dimaksud dengan  “penyidikan” 

adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam 

kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan. 

 

Mekanisme terjadinya suatu penyakit: 

a. Introduksi spesies hospes baru di dalam suatu ekosistem. 

b. Memasukkan spesies hospes yang telah terinfeksi ke dalam ekosistem baru. 

c. Perubahan dinamika populasi. 

d. Perubahan ekosistem yang membawa dua ekosistem menjadi berhubungan 

e. Perubahan tingkah laku dari suatu hospes, termasuk dalam makanannya. 

f. Perubahan teknologi 

g. Mutasi dan atau rekombinasi genetik dari agent. 

 

Parameter untuk mengukur  keberhasilan strategi pembinaan dan pengendalian 

hewan antara lain dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Morbidity Rate (Angka Sakit) 

b. Mortality Rate (Angka Kematian) 

c. Case Fatality Rate (Angka Kejadian Kecelakaan) 

d. Jumlah Kelahiran/Tingkat Reproduksi 

e. Produktivitas (Pbb, Produksi Susu,Telur Dll) 

f. Incidence/Prevalence Rate (Angka Prevalensi) 

g. Carcass Condemned (Karkas Terbuang) 

h. Food Borne Disease 

i. Tingkat Kerusakan, Klaim, Reject, Penolakan  oleh  Konsumen. 

j. Tingkat Kepuasan/Pelayanan 

k. Tingkat Kesejahteraan Ternak. 
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Biosekuriti mencakup tiga hal utama :yaitu (1) Meminimalkan keberadaan  penyebab 

penyakit, (2) Meminimalkan kesempatan agen penyakit berhubungan dengan induk 

semang dan (3) Membuat tingkat kontaminasi Lingkungan oleh agen penyakit seminimal 

mungkin. Selanjutnya bila  biosekuriti dilihat dari segi hirarki terdiri atas tiga komponen 

yaikni biosekuriti konseptual, biosekuriti structural dan biosekuriti operasional.  

 

Biosekuriti konseptual merupakan biosekuriti tingkat pertama dan menjadi basis dari 

seluruh program pencegahan penyakit, meliputi pemilihan  lokasi kandang, pemisahan 

umur unggas, control  kepadatan dan kontak dengan unggas liar, serta penetapan lokasi 

khusus untuk gudang pakan atau tempat mencampur pakan.  

 

Biosekuriti struktural, merupakan biosekuriti tingkat kedua, meliputi hal-hal yang 

berhubungan dengan tataletak peternakan (farm), pernbuatan pagar yang-benar, 

pembuatan saluran pembuangan, penyediaan peralatan dekontaminasi, instalasi 

penyimpanan pakan, ruang ganti pakaian dan  peralatan kandang.  

 

Sedangkan biosekuriti operasional adalah biosekuriti tingkat ketiga, terdiri dari prosedur 

manajemen untuk mencegah kejadian dan penyebaran infeksi dalam suatu farm. 

Biosekuriti ini harus ditinjau secara berkala dengan melibatkan seluruh karyawan, 

berbekal status kekebalan terhadap penyakit. Biosekuriti operasional terdiri atas tiga hat 

pokok, yakni (a) pengaturan traffic control, (b) pengaturan dalam farm dan, (c) 

desinfeksi yang dipakai untuk semprot kandang maupun deeping seperti golongan fenol 

(alkohol, lisol dan lainnya); formalin; kaporit; detergen, iodine dan vaksinasi. 

 

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam 

menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik. Sedangkan yang dimaksud 

dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (early 

detection), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (early 

reporting), dan pengamanan secara awal (early response) termasuk membangun 

kesadaran masyarakat. 
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TOPIK  3.    Sanitasi dan Higiene  

 

 

Food safety is an issue with which most of us can easily identify. Eating is one of the 
most basic aspects of everyday life and we value highly the peace of mind that comes 
from knowing that the food we, or our  loved ones, eat is safe. When a food poisoning 
outbreak occurs it undermines our confidence in the food safety system and we are 
quick to react. So whose role is it to ensure that the foods we buy are safe? 

 

Perkembangan ilmu sanitasi kesadaran akan peranan sanitasi dewasa ini relatif sangat 

cepat sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran akan perlindungan terhadap 

penyakit.  Sanitasi yang semula hanya dilakukan di lingkungan rumah tangga, pada 

akhirnya menjadi suatu kebutuhan yang bahkan menerobos disiplin ilmu yang lain. Salah 

satu diantaranya adalah dikembangkannya higienomika.  

 

“Penjaminan higiene dan sanitasi” adalah pengupayaan dan pengondisian untuk 

mewujudkan lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan produk hewan. Yang 

dimaksud dengan “higiene” adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan 

dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen dan mengurangi 

jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia. 

 

Sanitasi  didefinisikan sebagai  usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan 

atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dalam rantai perpindahan 

penyakit tersebut. Yang dimaksud dengan “sanitasi” adalah tindakan yang dilakukan 

terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan. 

 

Penerapan dari prinsip-prinsip sanitasi adalah untuk memperbaiki, mempertahankan atau 

mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia (Betty, 1988).  Dalam industri 

pangan, sanitasi  meliputi berbagai  kegiatan secara aseptik dalam persiapan, pengolahan 

dan pengkemasan produk makanan; pembersihan dan sanitasi pabrik serta lingkungan 

pabrik dan kesehatan pekerja.  Sedangkan dalam industri peternakan. Prinsip-prinsip 

sanitasi dilakukan pada berbagai tahapan misalnya pada usaha pembibitan, usaha 

pembesaran ternak, pemerahan susu, RPH/RPU, tempat pemrosesan daging sampai pada 
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penanganan pasca panen,  pengolahan dan penyimpanan daging, susu, telur dan 

sebagainya. 

 

Kegiatan sanitasi  yang berhubungan dengan produk makanan meliputi (a) pengawasan 

mutu bahan mentah, (b) perlengkapan dan suplai air, (c) usaha pencegahan dan 

kontaminasi penyakit, (d) pengolahan, (e) penggudangan dan (f) kemasan, memerlukan 

proses sanitasi yang baik agar kualitas produk yang dihasilkan benar-benar aman dan 

sehat dari pengaruh hazard yang mungkin timbul sehingga menyebabkan penyakit pada 

konsumen. Kontaminasi mikroorganisme dapat terjadi  pada semua titik dalam proses 

produksi. Oleh karenanya sanitasi harus diterapkan pada semua proses produksi ternak 

dan penanganan pasca panen. Resiko terjadinya penyakit  pada ternak  dan juga manusia 

dipengaruhi oleh  interaksi antara 3 komponen yaitu ternak, lingkungan dan 

mikroorganisme.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
     
 
 
       Sumber:  Betty (1988) 

Sumber Kontaminasi: 

1. Ternak atau hewan 

2. Pekerja 

3. Lingkungan Prinsip Sistem sanitasi: 

Bersih secara fisik 

Bersih secara kimiawi 

Bersih secara mikrobiologis 

Sanitaiser harus mempunyai sifat sebagai berikut: 

 

1. Merusak mikroorganisme  

2. Ketahanan terhadap lingkungan 

3. Sifat-sifat membersihkan yang baik 

4. Tidak beracun dan menyebabkan iritasi. 

5. Larut dalam air 

6. Bau yang ditimbulkan dapat diterima 

7. Stabil dalam larutan pekat dan encer. 

8. Mudah digunakan. 

9. Banyak tersedia 

10. Murah 

11. Mudah  diukur dalam larutan yang telah digunakan 
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Sanitasi lebih banyak dikaitkan dengan proses pembersihan kotoran yang tidak terlihat 

dengan mata biasa.  Untuk usaha sanitasi biasanya digunakan proses pemanasan, 

penguapan atau menggunakan  satu atau lebih bahan kimia sehingga jumlah 

mikroorganisme dapat dikendalikan.  Beberapa hal sebagai akibat program sanitasi yang 

tidak efektif antara lain (a) kerusakan daging menjadi lebih tinggi misalnya mempercepat 

proses  pembusukan, (b) pendapatan produsen berkurang, dan (c)  sebagai sumber 

kontaminasi mikroorganisme yang berbahaya bagi manusia atau sebagai food born 

diseases. 

 

Sanitasi diperlukan terutama untuk memenuhi standar manajemen yang telah ditentukan, 

untuk memenuhi peraturan perundangan berlaku serta  standar produk perusahaan, dan 

untuk mengurangi resiko kerusakan bahan pangan dengan adanya kontaminasi 

mikroorganisme. 

 

Good sanitation and hygienic practices

Biosecurity: A Vital Key to Poultry Disease Prevention

Biosecurity doesn’t cost, it pays

How do microbes travel?

Dengan memperhatikan 4 kalimat kunci dan

gambar di atas,

Buat suatu artikel: minimal 60 kata

(20 menit)

 
 

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sanitasi adalah (a) ruang dan alat yang akan 

disanitasi, (b) metode yang akan digunakan, (c) bahan atau zat kimia serta aplikasinya, 

(c) monitoring program sanitasi, (d) harga bahan kimia yang akan digunakan, (e) 
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keterampilam pekerja dan (f) sifat bahan atau produk dimana kegiatan tersebut akan 

dilakukan.   Jika dengan menggunakan pemanasan air diperkirakan sudah dapat 

mengatasi masalah maka penggunaan bahan kimia sebaiknya dihindarkan. Pemakaian 

bahan kimia hendaknya juga menggunaan bahan yang aman baik untuk pekerja, bahan 

makanan atau daging dan tidak menimbulkan residu yang berbahaya. 

 

Keberhasilan program sanitasi sangat ditentukan oleh pekerja, supervisor  sanitasi dan 

lingkungan,  intensitas pekerjaan, jenis bahan dan mikroorganisme serta proses 

penanganan pangan tersebut.  Cara paling baik untuk mencegah adanya food born 

diseases dari daging dimulai dari sterilisasi alat.  Sterilisasi  adalah suatu proses untuk 

membunuh semua jasad renik yang ada sehingga tidak ada lagi jasad renik yang tumbuh. 

Sterilisasi agak sulit dilakukan dalam industri perunggasan (kecuali dalam pengemasan 

atau pengalengan daging).   

 

Cara lain untuk mengurangi kontaminasi  mikroorganisme khususnya yang bersifat 

patogenik adalah menggunakan desinfektan. Desinfeksi adalah suatu proses untuk 

membunuh jasad renik yang bersifat patogen dengan menggunakan cara fisik dan kimia.  

Kebanyakan desinfektan efektif terhadap sel vegetatif tetapi tidak selalu efektif terhadap 

sporanya (Fardiaz, 1989). Perlakuan fisik antara lain adalah pemanasan basah dengan 

cara  (a) perebusan, (b) pemanasan dengan tekanan, (c) tindalisasi dan  (d) pasteurisasi.  

Cara lainnya adalah menggunakan pemanasan kering dan radiasi untuk produk pangan 

(daging). 

Faktor Air 

Air merupakan salah satu sumber kontaminan pada saat penanganan pasca panen (setelah 

pemotongan) daging.   Sumber air dan kualitas air yang digunakan merupakan masalah 

mendasar dalam industri perunggasan kita.  Selain tingkat pencemaran mikroorganisme  

pada air yang tinggi kebanyakan para pekerja dalam industri perunggasan masih enggan 

menggunakan bahan-bahan untuk sanitasi. Akibatnya  kontaminasi mikroorganisme pada 

daging unggas terutama pada daging yang diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional 

cukup tinggi, yaitu bervariasi antara 10
6
 sampai 10

9
 sel bakteri per gramnya (dua jam 

setelah pemotongan).   
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Berdasarkan jenis mikroorganisme yang diamati, menunjukkan bahwa bakteri seperti  E. 

coli,  Enterobacter aglomerans, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii, 

Enterobacter hafnia, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae, S. liquefaciens dan S. 

rubidnea dapat dijumpai  pada daging ayam di pasar tradisional.  Hal ini menunjukkan 

bahwa faktor lingkungan (air, tanah dan pekerja) sangat berpengaruh terhadap 

kontaminasi mikroorganisme pada daging ayam (Dwi dkk, 1999).   

 

Tabel 3.1. Batas Maksimum Kandungan Zat Kimia  Dalam  Air yang  Digunakan   

                 Dalam Industri Pangan 

 
 

NNo. 

 

            Senyawa Kimia Konsentrasi Maksimum 

yang diijinkan (mg/l) 

A. Senyawa yang Mempengaruhi  Citarasa  Air: 

1 Total Padatan terlarut       1500 

2 Besi           50 

3 Mangan              5 

4 Tembaga             1.5 

5 Seng             1.5 

6 Magensium dan Natrium Sulfat        1000 

7 Alkali benzil Sulfonat  (ABS, Surfactan)             0.5 

   

B Senyawa yang Mempengaruhi Kesehatan 

1 Senyawa-senyawa fenol        0.002 

2 Arsenik        0.05 

3 Kadmium        0.01 

4 Kromium        0,05 

5 Sianida        0.2 

6 Timbal        0.05 

7 Selenium        0.01 

8 Radionuklida (aktivitas Gross Beta) (pCi/l)       1000 

   

C Indikator Polusi Kimia  

1 Chemical Oxygen Demand (COD)         10 

2 Biochemical Oxygen Demand (BOD)           6 

3 Total Nitrogen selain NO3           1 

4 NH3           0.5 

5 Ekstrak Karbon Khloroform (CCE)           0.5 

6 Gemuk           1 

 Sumber: Manual Kesmavet (1986) 
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Tempat pemotongan yang dilakukan di pasar secara signifikan juga ikut mendorong 

kontaminasi mikroorganisme tersebut.  Di pasar biasanya air yang digunakan untuk 

scalding dan eviserasi sangat tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Sudah selayaknya 

diatur kembali masalah pemotongan ayam di pasar-pasar tradisional.  Ternak sebaiknya 

dipotong di tempat pemotongan unggas yang telah ditentukan. 

 

 

Tabel 3.2.  Rekomendasi Umum Untuk Sanitaiser 

 

                  Tujuan    Senyawa yang direkomendasikan 

 Jenis Mikroba  

 Spora bakteri 

Bacteriophage 

Coliform 

Salmonella 

Psikotrops  Gram ( - ) 

Sel Vegetatif Gram (+) 

Virus 

 

Kondisi Air 

Air sadah 

 

Air dengan kadar besi tinggi 

Penanganan air 

 

Ruang/Peralatan 

Peralatan aluminium 

Udara berkabut 

Sanitasi tangan 

Peralatan pada saat akan digunakan 

Peralatan akan disimpan 

Dinding 

Permukaan porous 

Khlorin 

Khlorin, antionik-asam 

Hipokhlorit, iodophore 

Hipokhlorit, iodophore 

Khlorin 

Quat, iodophore, khlorin 

Khlorin, iodophore, anion-asam 

 

 

Anionik-asam, hipokhlorit 

Iodophore 

Iodophore 

Hipokhlorit 

 

 

Iodophore, quat 

Khlorin, iodophore, Quat 

Iodophore 

Iodophore, Khlorin 

Quat 

Quat, Khlorin 

Khlorin, Quat 

 Sumber: Betty (1988) 

 
 
Higiene 

 

Higiene pangan merupakan usaha pengendalian penyakit  yang ditularkan melalui 

pangan. Daging, air susu dan telur merupakan salah satu bahan pangan yang sangat ideal 
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untuk perkembangbiakan mikroorganisme, oleh karenanya daging, air susu dan telur 

termasuk bahan yang sangat mudah rusak atau perishable.  Selain mudah rusak bahan 

pangan tersebut dan produk olahannya juga berpotensi untuk menjadi sumber penyakit 

pada manusia.  

 

Upaya manusia untuk mengatasi kerusakan dan kemungkinan daging menjadi sumber 

kontaminan mikroorganisme  yang bersifat sudah lama dilakukan antara lain dengan 

melakukan program sanitasi dan tindakan higienis terhadap produk-produknya. 

Tujuannya adalah agar daging tidak terkontaminasi mikroorganisme.  Tindakan higienis 

harus dilakukan sejak ternak dipelihara, proses penanganan ternak (terutama pakan dan 

pengendalian penyakit), pemotongan, sampai pada penanganan daging dan 

pengolahannya. 

 

Kegiatan pencegahan penyakit melalui tindakan higienis pada ternak dapat dilakukan 

antara lain dengan menjaga environment dan lingkungan ternak agar tetap baik,  

tindakan sanitasi dan desinfeksi pada alat yang sering digunakan oleh ternak, 

mempersempit terjadinya kontak langsung dengan carrier atau hewan yang mungkin 

membawa bibit penyakit, memperkerjakan pekerja yang benar-benar sehat, dan lainnya. 

Kegiatan atau tindakan higienis juga harus dilakukan terhadap alat atau bahan yang 

digunakan untuk wadah produk yang dihasilkan serta tempat atau gudang yang 

digunakan untuk menyimpan produk.  Bahkan tempat pendinginan (refrigerator) dan 

pembekuan dagingpun sebaiknya dilakukan tindakan untuk mempertahankan suasana 

higienis. Misalnya kontrol terhadap naik turunnya suhu, udara dan kelembaban. 

 

Salah satu sumber kontaminan yang paling baik adalah air, tanah dan pekerja. Ke tiga 

komponen tersebut memerlukan perhatian tersendiri dalam kaitannya dengan masalah 

higiene. 

 

Bahan pangan seperti halnya daging relatif mudah rusak.  Untuk menjaga agar daging 

tidak  mudah rusak disamping memerlukan penanganan dan pengolahan yang baik juga 

memerlukan wadah/kemasan yang tepat dan sehat,  sehingga  dalam jangka waktu 

tertentu  bahan makanan tersebut tidak mudah rusak. Kemasan yang biasa digunakan 
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dalam industri pangan antara lain tinplate, aluminium, gelas, kaleng dan plastik.   

Beberapa bahan tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri.  Misalnya 

tinplate.  Bahan banyak digunakan dalam industri pengemasan. Daya tahan tinplate 

terhadap karat sangat penting untuk menentukan daya tahan makanan olahan dengan 

panas selama masa penyimpanan.  

 

Mata rantai perjalanan susu dari peternak-TPK (Tempat Penampungan Kelompok) – 

Truk Tanki pembawa susu- MT (Milk Treatmen) juga memiliki resiko terjadinya 

akumulasi jumlah bakteri air susu. Diperlukan suatu Good Hygienic Practices untuk 

mengurangi resiko di tempat-tempat titik kritis terjadinya kemungkinan kontaminasi. 

 

TITIK PENGAMBILAN SAMPEL SUSU

Titik pengambilan sampel susu

MT

TPK

 
Good hygienic practices,? 

 

 

 

Perlindungan terhadap resiko kemungkingan adanya kerusakan dan pencemaran dapat 

diatasi diantara melalui teknik pengemasan.  
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Menurut Bukcle dkk (1987), faktor-faktor utama yang mempengaruhi daya awet bahan 

pangan yang dikemas adalah: 

1. Sifat alamiah dari bahan pangan dan mekanisme dimana bahan ini mengalami 

kerusakan, misalnya kepekaannya terhadap kelembaban dan oksigen dan 

kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan kimia dan fisik di dalam  bahan 

pangan. 

2. Ukuran bahan pengemas  sehubungan dengan volumenya. 

3. Kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban) di mana kemasan dibutuhkan 

untuk melindungi  selama pengangkutan dan sebelum digunakan. 

4. Ketahanan bahan pengemas secara keseluruhan terhadap air, gas atmosfer dan bau, 

termasuk ketahanan dari tutup, penutupan dan lipatan. 

 

Gelas dan plastik juga sering digunakan untuk kemasan terutama untuk kemasan daging 

yang diperjual belikan di pasar swalayan dan pasar tradisional. Bahan ini gampang dan 

mudah didapatkan serta harganya relatif murah.  Namun demikian dalam industri pangan 

terdapat  kriteria penggunaan plastik yang layak digunakan untuk kemasan. Beberapa 

jenis plastik dapat digunakan sebagai bahan pengemas namun tidak semua bahan plastik 

baik untuk menyimpan bahan pangan. Pengemasan pada hakekatnya adalah untuk 

membatasi kontak antara bahan pangan dengan lingkungan sekelilingnya, sehingga 

terhindar dari  kontaminasi  mikroorganisme yang  pada akhirnya mempercepat 

kerusakan dan pembusukan  bahan pangan tersebut.  

 

Secara umum kerusakan daging disebabkan oleh karena dua hal, yaitu (1) faktor internal 

dalam daging dan (2) faktor eksternal. Faktor internal  secara alamiah terdapat dalam 

daging yang tidak dapat dicegah dengan cara pengemasan sedangkan faktor eksternal 

sangat tergantung pada lingkungan sekitar  sehingga dapat dikendalikan dengan cara 

pengemasan.  

 

Menurut Buckle dkk (1987), beberapa faktor yang menentukan besarnya pengkaratan 

pada bagian dalam kaleng  yang dibuat dari tinplate adalah (1) sifat dari bahan terutama 

pH, (b) adanya penyebab pemacu terjadinya karat seperti nitrat, belerang, zat warna, (c) 

banyaknya sisa oksigen, (d) macam tinplate, (e) suhu dan waktu penyimpanan. 
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Sebaliknya penggunaan aluminium.   Bahan ini ringan, tahan terhadap karat, tidak 

ternoda sulfit,  tidak beracun dan mudah dibentuk namun kelemahannya  tidak tahan 

lama dan  memucatkan produk. 

 

Example: 

Biosecurity guidelines for commercial poultry farms.  

 

1. Maintain lockable gates or barriers and post "Restricted Entry," "Authorized 

Personnel Only," or "Do Not Enter- Biosecurity in Effect" signs at driveway 

entrances.  

2. Keep poultry houses locked; fasten from inside while inside.  

3. Resident flock manager should have clothing (including shoes, boots, hat, 

and gloves) when caring for flocks separate from clothing worn off the farm.  

4. Flock manager and other caretakers should not visit any other poultry flocks.  

5. Do not allow visitors in or near the poultry houses.  

6. Essential visitors such as poultry catchers, repairmen, and service personnel 

must put on protective outer clothing, including boots and headgear, prior to 

being allowed near the flocks. Tools and equipment carried into the poultry 

houses should be cleaned and disinfected before they enter and upon leaving.  

7. Keep a record (log) of visitors indicating their names, company or affiliation, 

address, telephone, and place last visited.  

8. After caring for the flock, change clothes completely and wash hands and 

arms before leaving premises.  

9. Monitor vehicles entering premises for poultry pickup or delivery, feed 

delivery, fuel delivery, etc., to determine if they have been scrubbed down 

and the undercarriage and tires spray-disinfected prior to entering. If vehicle 

does not appear to be properly sanitized, do not admit the vehicle to the 

property.  

10. Do not go to auctions or sales where chickens and other poultry species are 

being displayed or sold. These birds could carry AI, LT, MG, MS, and other 

infectious and economically devastating diseases.  

11. Avoid contact with wild water-fowl and backyard chicken flocks.  

12. All coops, crates, and other poultry containers or equipment must be cleaned 

and disinfected prior to use and following use.  

13. Sick or dying birds should be submitted to a state/university laboratory for 

diagnosis. Contact your flock supervisor.  

14. Dead birds must be properly disposed of by composting or incineration.  
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15. When attending essential grower meetings or seminars:  

o After your last poultry house visit, shower and change your clothing and 

footwear before attending meeting.  

o Travel to the seminar in a vehicle that is not used on your farm.  

o After returning from the meeting, disinfect footwear and vehicle floor 

mats and change your clothing. Use different clothing, footwear, and 

vehicle to re-enter your poultry operation.  

 
 
 

Sarana dan Teknik untuk Penanganan Penyakit 

 

Tidak jarang untuk melakukan pengobatan atau penanganan penyakit, kita mengalami 

kesulitan. Beberapa teknik casting masih banyak dilakukan namun tidak menjamin atau 

dalam hal-hal tertentu kurang praktis dibandingkan dengan crush atau kandang penjepit 

lainnya. 

 

Selain pengetahuan penyakit yang memadai, penguasaan dalam proses produksi dan 

penguasaan zooteknis usaha peternakan, maka keterampilan dalam penanganan penyakit 

membutuhkan pembinaan  yang serius. Dalam kaitannya dengan penanganan penyakit,  

di perusahaan peternakan diperlukan seseorang yang terampil misalnya dalam hal teknik 

pengobatan, teknik vaksinasi maupun pengambilan spesimen. Untuk tujuan pengobatan 

biasanya diperlukan keterampilan memasukkan obat melalui oral, menyuntik secara intra 

muskuler, intra vena, sub kutan, intra mamaria (pada sapi perah), intra uterina (misalnya 

pada penanganan pasca lahir), tetes mata, tetes hidung  (misalnya  pada ayam), teknik 

pemberian salep dan sebagainya.  Cara pemberian obat baik dosis maupun teknik 

pemberiannya harus mengacu pada petunjuk yang ada. Dalam hal-hal tertentu, ternak 

mungkin sulit untuk dikendalikan sehingga kadangkala diperlukan penanganan untuk 

membantu proses pengobatan atau penanganan penyakit. 
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TOPIK 4. Prinsip-prinsip Dasar Vaksinasi pada 

Ternak 
 

 
Konsep dan teori vaksinasi 

 

Perkembangan tentang vaksin tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan ilmu 

Imunologi. ¨ Imunologi: (immunis : bebas, logos:ilmu) adalah  ilmu yang mempelajari 

system pertahanan tubuh. 

 

Tahap Empirik: 

Mithridates Eupatoris VI seorang raja dari Pontis Yunani, (132 – 63SM) dianggap ahli 

imunologi pertama. Cara: meminum racun sedikit demi sedikit sehingga orang menjadi 

kebal terhadap racun. Dikenal dengan paham mithridatisme. ¨ Pada abad ke 12, bangsa 

Cina mengenali bagaimana mengatasi penyakit cacar. Cairan atau kerak dari orang yang 

terkena cacar tapi tidak berat apabila dioleskan pada kulit orang sehat dapat melindungi 

terhadap cacar. Begitu pula orang timur tengah menggoreskannya pada orang dengan 

membubuhkan bubuk pada penderita cacar yang tidak parah akan melindungi keadaan 

yang lebih parah. Metode ini dikenal dengan: tindakan variolasi. Dr Edward Jenner 

(1749 – 1823), menggunakan bibit penyakit cacar dari sapi untuk ditularkan pada 

manusia. Mulailah penggunaan vaksinasi untuk menggantikan istilah variolasi. Vacca: 

sapi. 

 

Tahap Ilmiah 

Louis Pasteur dkk (1822 – 1895), meneliti kemungkinan pencegahan penyakit dengan 

cara vaksinasi melalui penggunaan bibit penyakit yang telah dilemahkan terlebih dahulu. 

Pada waktu itu digunakan untuk mengatasi penyakit kholera yang disebabkan Pasteurella 

aviseptica. ¨ Pfeifer (1880) murid Koch meneliti Vibrio cholerae untuk mengatasi wabah 

penyakit kholera. ¨ Elie Metchnikof (1845 – 1916) mengungkapkan bagaimana 

mekanisme efektor bekerja dalam tubuh terhadap benda asing. Memperkuat pendapat 

Koch dan Neisser. Adanya mekanisme efektor dari sel leukosit untuk mengusir bakteri 

dinamakan proses fagositosis. Sel tubuh yang memiliki kemampuan fagositosis 

dinamakan fagosit.  Fodor (1886), ilmuwan pertama yang mengamati pengaruh langsung 
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dari serum imun tehadap mikroba tanpa campur tangannya komponen seluler. Penemuan 

ini diperkuat oleh Behring dan Kitasato (1890). yang menunjukkan bahwa serum dapat 

menetralkan aktifitas tetanus dan difteri. Jules Bordet (1870 – 1961) mengemukakan 

bahwa untuk lisis diperlukan 2 komponen yang terdapat dalam serum imun. Sebuah 

diantaranya bersifat termostabil yang dikemudian hari ternyata adalah antibody  

sedangkan komponen lainnya bersifat termolabil yang dinamakan komplemen.  

 

Pada saat itulah mulai diperkenalkan istilah antigen untuk memberikan nama bagi semua 

substansi yang dapat menimbulkan reaksi dalam tubuh terhadapnya. Dan juga istilah 

antibody untuk substansi dalam serum yang mempunyai aktifitas menanggulangi 

terhadap antigen yang masuk ke tubuh. ¨ Penemuan oleh Fodor mengawali penelitian 

untuk mendukung teori mekanisme melalui imunitas humoral. Wright dan Douglas 

(1903), mengatakan proses fagositosis akan dipermudah apabila ditambahkan serum 

imun. Bahan yang diduga dikandung dalam serum itu dinamakan opsonin. Jadi 

mekanisme efektor seluler dan humoral bersifat saling memperkuat. ¨ Pada saat 

bersamaan ditemukan fenomena lain dalam imunologi yaitu adanya penyimpangan 

dalam tubuh seseorang karena bereaksi terlalu peka. Pirquet membedakan fenomena tsb 

dalam bentuk “serum sickness”, alergi dan anafilaksis.  Sampai Tahun 1940- an banyak 

dilakukan penelitian tentang aplikasi dan pengembangan tentang fenomena imunologi 

khususnya dalam penyediaan serum imun (anti tetanus, anti rabies dll), reagen untuk 

diagnostik dan program vaksinasi. Felton, menemukan fenomena lain yaitu bahwa dalam 

tubuh mungkin dapat timbul tidak adanya respon imun terhadap suatu subtansi atau 

antigen tertentu. Fenomena ini disebut toleransi imunologik. Felton berhasil memurnikan 

untuk pertamakalinya antibody dari antiserum kuda terhadap pneumococcus. 

 

Tahap Modern 

Setelah pecah perang dunia II, Miller menemukan peranan sentral kelenjar Thymus 

dalam system kekebalan. Munculah kemudian imunopatologi, imunogenetika, 

imunokimia, psikoneuroimunologi dan lain-lain.  Tahun 1973 percobaan rekayasa 

genetika pertama berhasil dilakukan 1975, hibridoma yang menghasilkan antibody 

monoclonal pertamakali diciptakan.Tahun 1980 Benacerraf, Dausset dan Snell menerima 

hadiah Nobel berkat jasanya mengungkapkan masalah antigen permukaan sel yang 



41 |   M a n k e s t e r  

 

penting dalam usaha orang untuk mencangkokkan organ melalui system HLA.untuk 

menjelaskan penolakan jaringan. Antibodi monoclonal menerima ijin di AS untuk 

digunakan dalam diagnosis  Tahun 1984, Milstein dan Kohler mendapatkan Nobel untuk 

jasanya dalam menemukan cara memproduksi antibody monoclonal 1984, interferon 

hewan diijinkan penggunaannya dalam mengatasi penyakit ternak ¨ Tahun 1987, Susumu 

Tonegawa yang bekerja dalam biologi molekuler imunoglobulin mendapat hadiah Nobel 

atas jasanya mengungkapkan mekanisme diversitas antibody.  

 

Sampai 1990-an: interferon digunakan untuk mengobati beberapa penyakit virus dan 

kanker, antibody monoclonal digunakan secara luas, misalnya untk meningkatkan 

pertahanan tubuh terhadap kanker dan penyakit lainnya.  Sampai tahun 2000-an: 

penggunaan secara luas rekayasa genetika untuk menghasilkan AB monoclonal, 

antiserum, penggunaan secara luas uji serologi, ELISA, analisis gel presipitasi (AGP), 

elektroforesis dan lain-lain untuk diagnosis penyakit dan pengobatan, pengembangan 

karakteristik antigen. 

 

Pengendalian penyakit hewan  adalah suatu upaya mengurangi interaksi antara hospes 

agent  (penyebab penyakit) sampai pada tingkat dimana hanya sedikit hewan yang 

terinfeksi, karena jumlah agen penyakit telah dikurangi atau dimatikan, oleh sebab 

hospes telah dilindungi dan atau atau infeksi pada hospes dapat dicegah.  Salah satu cara 

untuk melakukan pengendalian terhadap penyakit adalah dengan melakukan upaya 

pencegahan penyakit diantaranya dengan melakukan 

vaksinasi. Tujuan vaksinasi adalah memberikan kekebalan 

(antibodi) pada ternak sehingga dapat melawan antigen 

atau mikroorganisme penyebab penyakit. 

 

Vaksinasi adalah pemberian antigen untuk merangsang 

system kebal menghasilkan antibody khusus terhadap 

penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri dan 

protozoa. 

„Pengebalan hewan” dapat dilakukan melalui  vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), 

peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan. 
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Mekanisme efektor dalam respon imun spesifik dilaksanakan melalui 2 cara yaitu: 

1. imunitas humoral, yang menggunakan substansi berbentuk globulin yang 

dinamakan antibody yang bersifat sangat spesifik 

2. imunitas seluler, yang semata-mata melibatkan jenis limfosit yang dinamakan 

limfosit T. 

 

Respon imun adaptif dibedakan dari respon imun alamiah karena adanya ciri-ciri umum 

sebagai berikut: (a) bersifat spesifik, (b) heterogen dan (c) memiliki memory. 

 

Komponen system imun. Sistem imunterdiri dari komponen 

genetic, molekuler dan seluler yang  berinteraksi membentuk 

jaringan komunikasi yang rumit dan luas. Komponen seluler 

utama dari system imun adalah makrofag dan limfosit. Sel 

makrofag memiliki fungsi dalam fagositosis dan respon imun 

alamiah.  

 

Makrofag mampu menghasilkan beberapa mediator aktif yang dapat mengatur jenis dan 

besarnya respon imun. Gen yang terlibat dalam system imun akan menghasilkan 

molekul2 yang merupakan komponen molekuler dalam system imun. Komponen 

molekuler misalnya antibody yang berbentuk globulin yang jenisnya sangat heterogen. 

 

Fungsi Respon Imun.  Sistem imun mempunyai 3 fungsi utama yaitu: pertahanan, 

homeostasis dan perondaan. Faktor yang mempengaruhi Sistem Imun: (a). Faktor 

Metabolik, (b) Faktor Lingkungan, (c) Faktor anatomic, (d)  Faktor Fisologik, (e) Faktor 

umur, (f) Faktor antigen. 

 

Struktur dan Fungsi Imunoglobulin. Imunoglobulin merupakan molekul protein yang 

mempunyai aktifitas antibody yaitu suatu kemampuan mengikat secara spesifik dengan 

substansi yang membangkitkan respon imun sehingga dihasilkannya imunoglobulin tsb. 

Contoh imunoglobulin: IgG, IgA, IgM, IgE dan IgD. 

 

 



43 |   M a n k e s t e r  

 

Program vaksinasi: 

Program vaksinasi dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain: 

1. prevalensi penyakit 

2. resiko akan timbulnya penyakit, 

3. status kekebalan dari bibit, 

4. biaya pembuatan dan pemberian vaksin, 

5. intensitas dan konsekwensi dari reaksi vaksin, 

6. program pergantian flock, 

7. ketersediaan vaksin 

8. BC ratio dan lainnya. 

 

Metode pemberian vaksin:   

1. vaksinasi in ovo yaitu pemberian 

vaksin ke dalam telur pada hari ke 

18 masa inkubasi, 

2. vaksinasi semprot (spray)  pasca 

penetasan dengan vaksin 

3. aerosol 

4. melalui suntikan subkutan, 

5. melalui sayap, 

6. tetes mata dan hidung, 

7. air minum 

8.  intramuskuler. 

 

Pertahanan tubuh merupakan fungsi fisiologis yang amat penting bagi mahluk hidup. 

Dengan pertahanan tubuh berjalan optimal, mahluk hidup dapat tumbuh berkembang, 

berproduksi dan bereproduksi dengan optimal. Imunosupresi adalah suatu kondisi 

dimana terjadi penurunan reaksi pembentukan zat kebal tubuh atau antibodi akibat 

kerusakan organ limfoid. Dengan adanya penurunan jumlah antibodi dalam tubuh, maka 

penyakit-penyakit akan lebih leluasa masuk dan menginfeksi bagian tubuh. Hal tersebut 

akan menyebabkan adanya gangguan pertumbuhan dan produksi. Jadi, sangatlah penting 

untuk mengenali dan mengetahui imunosupresi.  
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Dalam melakukan program vaksinasi tentu antara satu farm dengan farm lainnya bisa 

berbeda karena memang tidak ada yang baku. Program vaksinasi tergantung pada 

epidemiologi penyakit, sumberdaya yang ada di farm dan pertimbangan efisiensi dan 

efektifitas kerja. Program, metode dan dosis harus menjadi pertimbangan utama. 

Misalnya jika melalui air minum tentunya sudah mempertimbangkan air yang digunakan 

untuk melarutkan vaksin. Jumlah air minum ditentukan per 1000 ekor sesuai dengan 

umur ayam, suhu, jenis ayam, kelembaban dan lain-lainnya.  

 

 

Beberapa yang harus diperhatikan dalam penggunaan vaksin 
 

1.  Jenis tipe dan strain dari vaksin yan digunakan 

a. Aktif 

Contoh : Beberapa tipe lentogenik (Strain F, Strain B1, Hitchner, Lasota dll), tipe 

Mesogenik (misalnya strain Komarov) 

b. Inaktif (Biasanya dalam larutan buffer phosphate ditambah alumuniu hydroxide 

gel sebagai adsorben. 

 

2.   Kemasan 

  Ada yang berbentuk vial, ampul dll dengan dosis yag berbeda-beda. 

 

3.   Daya simpan 

Daya simpan terutama dipengaruhi oleh suhu. Sebagai contoh :  beberapa jenis 

vaksin ND tahan 1 tahun pada suhu -5 ºC, 1 bulan pada suhu kamar dan 4 jam 

setelah direkonstitusi. 

 

4.  Rekonstitusi 

     Jenis pelarut, pengocokan berpengaruh terhadap afinitas. 

 

5.  Dosis dan aplikasi 

Dosis, cara penggunaan, jumlah ternak yag divaksin, prevalensi, kesehatan ternak, 

agriklimat yang mempengaruhi keberasilan vaksin. 

 

6.  Reaksi dan imunitas 

Vaksinasi kadang memberi reaksi yag tidak diharapkan seperti anaphilaxis, stress dll 

sehingga harus diperhatikan. 



45 |   M a n k e s t e r  

 

Pembuatan vaksin merupakan suatu proses yang rumit dan komplek. Sebagai contoh 

adalah bagaimana bagan alir pembuatan vaksin untuk mengatasi virus influenza yang 

dapat dilihat pada bagan alir di bawah. 

 

 

 

 

Beberapa istilah penting: 

 

Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan dengan 

prosedur tertentu, digunakan untuk  merangsang pembentukan zat kekebalan 

tubuh, dan dapat  menahan serangan penyakit. 

 

Vaksinasi adalah usaha pengebalan hewan dengan  menggunakan vaksin yang 

merupakan pertahanan ke dua  dalam upaya mengendalikan dan memberantas 

wabah 

penyakit. 

 

Sehat hygienis adalah secara kesehatan dapat dipertanggungjawabkan  dan bebas 

dari pencemaran bakteri dan residu bahan  kimia. 
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TOPIK  5.    Dasar-dasar Diagnosa Penyakit  
 

 

 

Pengendalian penyakit adalah usaha untuk melindungi ternak  dan manusia melalui 

sistem pencegahan dan pengobatan  terhadap gangguan penyakit baik yang bersifat 

menular maupun tidak menular. Pengendalian penyakit hewan adalah upaya mengurangi 

hubungan antara penyebab penyakit sampai pada tingkat dimana hanya sedikit hewan 

yang sakit, karena jumlah penyebab penyakit telah dikurangi atau dimatikan. Hewan 

telah dilindungi atau penyebab penyakit  pada hewan tersebut dapat dicegah. 

 

Dalam pemeliharaan ternak, salah satu penghambat yang sering dihadapi adalah 

penyakit. Bahkan tidak jarang peternak mengalami kerugian dan tidak lagi beternak 

akibat adanya kematian pada ternaknya. Upaya pengendalian penyakit pada hakekatnya 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan  melalui cara pemeliharaan yang baik, 

sehingga peternak memperoleh pendapatan secara maksimal. Upaya pengendalian 

penyakit dapat dilakukan melalui usaha pencegahan penyakit dan atau pengobatan pada 

ternak yang sakit. Namun demikian usaha pencegahan dinilai lebih penting dibandingkan 

pengobatan. 

 

Diagnosa adalah suatu proses untuk menentukan dan mengamati perubahan yang terjadi 

pada ternak atau hewan   melalui tanda-tanda atau gejala klinis yang terlihat sehingga  

suatu penyakit  dapat diketahui penyebabnya. Ketepatan diagnosa sangat tergantung pada 

banyak hal antara lain, (a) sejauhmana anamnese dapat dilakukan secara tepat, (b) gejala 

klinis yang nampak dari penyakit tersebut, (c) pemeriksaan pasca mati serta ketepatan, 

(d) kecepatan hasil pemeriksaan di laboratorium, dan kualitas spesimen yang dikirim ke 

laboratorium. 

 

Salah satu bagian penting dalam penanganan kesehatan ternak adalah melakukan 

pengamatan terhadap ternak yang sakit melalui pemeriksaan ternak yang diduga sakit 

yaitu suatu proses untuk menentukan dan mengamati perubahan yang terjadi pada ternak 
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atau hewan   melalui tanda-tanda atau gejala fisik yang terlihat sehingga  suatu penyakit  

dapat diketahui penyebabnya. 

 

   

Beberapa tanda ternak sakit dapat di lihat pada gambar di atas. 

 

Secara visual ternak sakit dan sehat dapat dibedakan sebagai berikut: 

 

Ternak Sehat Ternak Sakit 

Ternak aktif, lincah, mata jernih, 

bulu halus, bersih dll 

Ternak kurang aktif/lincah, mata sayu/pucat, 

bulu kusam dll 

Nafsu makan normal Kurang nafsu makan 

Pertumbuhan baik Pertumbuhan kurang baik atau tidak normal 

Dari lubang alami tidak keluar 

cairan atau feses abnormal 

Keluar leleran atau lendir yang tidak normal 

dari lubang-lubang alami (seperti hidung, 

telinga dll) misalnya pilek, diare/mencret dll 

Jalannya normal Jalannya pincang 

Tidak ada luka di tubuh Ada luka, gatal dll 

 

Dalam banyak hal terutama di lapangan, diagnosa kadang tidak dapat ditentukan dengan 

segera dan pasti, misalnya oleh karena kurang jelasnya atau spesifiknya perubahan klinis 

yang terjadi atau karena perubahan patologi klinisnya  mirip dengan penyakit yang lain. 

Dalam hal gejala klinis yang mirip satu sama lainnya  antar penyakit tersebut dinamakan  

diagnosa banding. Sedangkan diagnosa yang dibuat biasanya masih bersifat sementara 

atau tentatif. Oleh karena bersifat tentatif maka pengobatan sementara yang dilakukan 

biasanya bersifat sementara pula  Barulah setelah  dilakukan pemeriksaan yang lebih 

teliti di laboratorium, dapat diketahui penyebabnya sehingga selanjutnya diagnosa 
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Spesimen 

disebut dengan diagnosa definitif. Setelah diketahui diagnosa definitif maka pengobatan 

yang lebih profesional dapat dilakukan. 

 

Langkah-langkah untuk melakukan diagnose dapat dilakukan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ternak tersangka 

sakit 

Anamnese 
Diagnosa 

Fisik 

 Perubahan  Tingkah Laku 

 Patologi Anatomi 

 Patologi Klinis 

Diagnosa Lab. 

Diagnosa 

Tentatif 

Diagnosa Definitif 

Pengob. Tentatif 

(secara klinis) 

Pengobatan 

Prognosa 

Fausta, Dubius, 

Infausta 
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Tingkah laku ternak dapat dilihat dari (a) tingkah laku makan dan minum (ingestive 

behaviour), (b) perilaku memimik (allelomimetic behaviour), (c) perilaku mengeliminasi 

feses dan urine (eliminative behaviour defecation and urination), (d) berkelahi (agonistic 

behaviour combat), (e) investigasi (investigative behaviour), (f) mencari naungan 

(shelter seeking behaviour) dan (g) tingkah laku sosial (social behaviour).  

 

Tingkah laku hewan didefinisikan sebagai ekspresi dari sebuah usaha untuk beradaptasi 

atau menyesuaikan diri perbedaan kondisi internal maupun eksternal. Oleh karena itu 

pengamatan terhadap tingkah laku ternak perlu kita pelajari dan sangat penting untuk 

diketahui karena dengan pengamatan tingkah laku dapat dilakukan pencegahan apabila 

hewan terkena penyakit. 

 

Dalam banyak hal, penanganan suatu kasus penyakit harus dilakukan secara cepat 

terutama penyakit yang sifatnya mewabah atau sangat menular sehingga prognosa atau 

ramalan penyakit harus dilakukan dengan cepat pula namun teliti. Berdasarkan prognosa 

dikenal ada 3 jenis ramalan penyakit yaitu prognosa yang sifatnya fausta yaitu yang 

berdasarkan  diagnosa penyakit tersebut dapat disembuhkan, prognosa dubius atau yang 

sifatnya meragukan dan prognosa fausta yang menurut logika profesional kedokteran 

hewan penyakit tersebut tidak dapat diobati atau kalaupun diobati juga tidak ekonomis.  

 

Untuk menghasilkan diagnosa yang tepat dibutuhkan pengetahuan atau ilmu veteriner 

yang baik, mampu menggali penyebab penyakit misalnya dengan teknik anamnese yang 

baik, serta menghubungkan faktor zooteknik dengan perubahan yang terjadi di lapangan.  

Dengan teknis anamnese yang baik utamanya terhadap anak kandang atau pekerja yang 

langsung mengurusi ternak tersebut, kadangkala penyebab suatu penyakit dapat 

didiagnosa dengan cepat.  Jadi salah satu kunci utama keberhasilan diagnosa adalah 

meyakinkan pada para pekerja kandang untuk jujur mengatakan apa yang sebenarnya 

terjadi di kandang dan apa yang terjadi atas ternak tersebut misalnya bagaimana 

konsumsi pakan harian, angka morbiditas dan mortalitas, pola penyebaran dan 

sebagainya. 
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Selanjutnya jika memungkinkan dibiasakan untuk secara berkala mengirim spesimen 

ternak tersangka sakit atau yang mati untuk diperiksa di laboratorium yang lebih canggih 

atau laboratorium berwenang. Manfaat pengiriman spesimen pada lembaga yang secara 

profesional berwenang misalnya Balitvet, BPPH atau laboratorium di beberapa 

perguruan tinggi tidak hanya berarti terhadap diagnosa penyekit itu sendiri namun juga 

untuk pengendalian penyakit secara lebih luas misalnya dalam ruang lingkup 

epidemiologi. Pemerintah menjadi tahu peta penyakit di daerah-daerah sehingga nantinya 

para peternak itu sendiri yang memperoleh manfaat khususnya untuk stretegi 

pengendalian penyakit di lingkup peternakannya. 

 

Spesimen atau segala macam benda apa saja yang dianggap tercemar oleh suatu penyakit 

hewan atau jasad renik penyebab penyakit hewan termasuk bagian-bagian tubuh hewan 

atau berupa hewannya sendiri yang mati, sakit atau tersangka sakit perlu dikirim secara 

cepat dengan memperhatikan ketentuan yang diperlukan.  

 

Prinsip dasar pengumpulan spesimen adalah (a) jenis spesimen yang dikirim tergantung 

pada jenis penyakit sehingga organ yang dikirim juga spesifik khususnya organ atau 

jaringan yang secara klinis mengalami perubahan, (b) spesimen dikirim dalam keadaan 

aseptik menggunakan bahan yang ditetapkan sesuai prosedur atau peralatan yang telah 

dicuci, dikeringkan dan disterilisasi, (c) botol diberi diberi identitas yang jelas dan teknis 

pemeriksaan apa yang diinginkan, (d) botol spesimen disimpan dalam termos es dan (e) 

selama proses pengambilan spesimen lakukan secara hati-hati khususnya terhadap 

pencemaran. 

 

Untuk pengiriman spesimen diperlukan teknik pengawetn spesimen agar sel-sel jaringan 

tetap utuh atau tidak rusak. Misalnya dengan cara pendinginan (yang sering digunakan 

adalah es kering), dan pengawetan dengan bahan kimia. Misalnya dengan menggunakan 

larutan pengawet dan penyangga seperti formalin salin 10%, gliserin buffer 50%, alkohol 

70%, PBS, NaCL fisiologis dan sebagainya.  Jika memungkinkan gunakan media 

transpor dan preparat apus.  Jika hendak mengirimkan plasma darah atau serum 

perhatikan cara pemakaiannya.  
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Pada prinsipnya bahan yang diperlukan,  cara pengepakan, dan metode yang dikehendaki 

harus disesuaikan dengan apakah spesimen tersebut untuk diperiksa secara bakteriologik, 

virologik, mikologik, parasitologik, toksikologik, serologik dan pemeriksaan 

histopatologik. Penyakit dan organ yang terserang biasanya spesifik oleh karenanya 

pengiriman spesimen harus memperhatikan gejala klinis penyakit dan jenis spesimen 

serta pengawetan yang digunakan. 

 

Salah satu spesimen yang paling sering digunakan untuk pemeriksaan adalah plasma dan 

serum darah. Oleh karenanya teknik pembuatan  spesimen tersebut harus benar-benar 

dilakukan secara baik atau adequat.  Pemeriksan serologi memungkinkan diagnosa 

penyakit dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga penanggulangan penyakit 

dapat dilakukan dengan segera. Lepas dari teknik diagnosa dan prognosa yang baik, 

maka sarana dan prasarana untuk penanganan penyakit, sediaan vaksin terhadap penyakit 

yang sering terjadi, obat-obatan untuk therapy atau pengobatan (misalnya antibiotika, 

anthelmentika atau obat cacing, antihistamin, antinflamatorik, salep mata, obat untuk 

luka-luka fisik bagian luar dan sebagainya) memerlukan perhatian. Tentunya peralatan 

dan spesifikasi obat-obatan atau vaksin tergantung pada jenis usaha peternakan. Namun 

ada beberapa prinsip-prinsip dasar pengendalian penyakit yang memiliki kesamaan  

antara usaha ternak ruminansia dan non ruminansia. Karena pada prinsipnya yang 

berbeda adalah jenis penyakitnya. 
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TOPIK 6.       Prinsip-prinsip Dasar Pengobatan 

 

 
“Pengobatan penyakit hewan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, 

penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha 

perbaikan gizi, tindakan transaksi terapetik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, 

penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan 

evaluasi pasca pengobatan. 

 

Obat adalah sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk 

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka 

penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan 

kontrasepsi. 

 

Beberapa istilah penting yang perlu diketahui berkaitan dengan obat: 

(a)  “sediaan biologik” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada 

hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu 

penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik, antara lain 

berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika, dan bahan diagnostika 

biologik. 

(b)  “sediaan farmakoseutika” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses 

nonbiologik, antara lain, vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan kemoterapetik 

lainnya, antihistamin, antipiretik, dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja 

farmakologi. 

(c)  “sediaan premiks” adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau 

pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air 

minum hewan. 

(d) ”sediaan obat alami” adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan 

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-

bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. 

(e) Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain 

untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintetis dan belum ada data klinis 
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serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya 

diketahui secara empirik. 

(f)  “obat keras” adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan 

ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang 

mengonsumsi produk hewan tersebut. 

(g)  “obat bebas terbatas” adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai 

obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, 

aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda 

peringatan khusus. 

(h)  “obat bebas” adalah obat hewan yang dapat dipakai pada hewan secara bebas tanpa 

resep dokter hewan. 

 

Untuk mengurangi penyebaran penyakit pada ternak yang telah menderita sakit maka ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan ialah (a) jika ada ternak yang sakit harus segera 

dipisahkan, (b) segera lakukan pengamatan secara mendalam pada ternak-ternak yang 

lain apakah ada tanda-tanda sakit atau tidak misalnya tingkah laku ternak, tanda-tanda 

fisiknya, nafsu makan dan sebagainya, dan (c) jika perlu upayakan pengobatan 

sementara. Pemakaian obat-obatan memerlukan kehatian-hatian karena kesalahan 

pemberian akan berakibat fatal dan kalaupun tidak maka pemakaian obat yang tidak tepat 

akan merugikan peternak.  

 

Penyajian Obat. 

1. Bentuk padat (Pulvis/puyer, pilula/pil, tablet/tabula, granula, capsula, supportitoria) 

2. Bentuk cair (solutio, suspensi, emulsi, tinctura, extractum) 

3. Lain-lain (cream, unguentum aerosol) 

Bahan tambahan (odoris, coloris, saporis dll) dan bahan pembentuk (vehiculum) 

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain (a) selalu membaca label dan ikutilah 

petunjuk penggunaannya secara hati-hati, (b) jangan gunakan obat-obatan kadaluwarsa, 

(c) jangan mencampur beberapa obat-obatan sekaligus tanpa konsultasi atau anjuran 

dokter hewan, (d) berikan obat-obat sesuai jangka waktu yang ditentukan atau 



54 |   M a n k e s t e r  

 

berdasarkan resistensi mikroorganisme, (e) antibiotika dan obat-obat sulfa sebaiknya 

diberikan paling sedikit selama 3 hari atau selama 2 hari sesudah gejala penyakitnya  

 

menghilang, (f) simpan obat-obat di tempat yang dingin dan di luar jangkauan sinar 

matahari dan (g) pakailah selalu alat-alat yang steril bila menyuntikan obat. 

 

 

Berdasarkan Bentuk 

1. Kapsul  

2. Tablet  

3. Kaplet 

4. Bolus 

5. Suppositoria 

6. Unguenta 

7. Infusa 

8. Ekstrak 

9. Guttae 

10. Galenik 

11. Larutan/Cairan (injeksi, syrup, dipping, intra mamaria) 

12. Serbuk/Bubuk 

13. Salep, topical (kulit, mata)   

14. Krim 

15. Gas (Spray)  

 

 

A. Berdasarkan Cara Pemakaian/Aplikasi  

1. Intra muskuler 

2. Intra vena 

3. Intra mamaria 

4. Intra uterina 

5. Inter Paravertebrae  

6. Tetes (mata) 

7. Dioleskan (salep) 

8. Per oral  

9. Per kutan 

10. Dipping 

11. Dihisap/hirup (volatile, gas), ether, halothan,CHCl3, dll 

 

 

Sebelum alat akan digunakan untuk pengobatan maka harus dilakukan sterilisasi 

misalnya dengan dengan sabun, desinfektan dan air hangat untuk kemudian 

disterilisasikan dengan air panas selama 15 – 20 menit.  Pemberian obat dilakukan antara 
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lain melalui mulut (oral atau per os atau per enteral) dan Parenteral (para enteral) 

misalnya  disuntikan secara intra muskuler, pada daerah sub kutan (bawah kulit), 

inhalasi, dan  melalui vena. 

 Ada juga obat yang diberikan secara intra mamaria misalnya untuk mastitis (radang 

ambing), intra uterina (yang diberikan terutama pasca melahirkan), salep mata dan kulit 

(dermal).  Nama obat. Setiap obat memiliki code, nama kimiawi, nama generic, dan 

nama dagang. 

 

B. Berdasarkan Fungsi/Kegunaan dan contoh 

 

1. Antibiotika (penisilin, tetrasiklin, ampisilin, streptomisin, neomisin) 

2. Prep Sulfa (sulfadiazine, sulfamethazine, sulfamerazine, trisulfa, 

sulfanilamide, sulfa strong) 

3. Zat Warna (methylene blue, gentian violet, rivanol) 

4. Antiseptik (gusanex, antisep, kresol) 

5. Anthelmentika (kalbazen, panacur, antimosan, ascaridil, arecolin, nemural, 

ascamex) 

6. Antihistamin (delladryl, Antistin, perhidril, largatil, prometazin HCl, CTM) 

7. Antiinflamasi (cortcyclin, danzen) 

8. Anti allergi (decoderm, dexa-M, insidal) 

9. Antitusif (clobutinolum, clophedanolum, oxolamini citras) 

10. Antipiretik (novalgin, sulfirine)  

11. Antidiuritika (asetasolamide, HCl Amonium, lasix) 

12. anti diarrhea (bisthmus sub nitras) 

13. Anti parasitica (asuntol, acidum carbolicum, EBB/emulsion benzoas 

benzilicum, sulfur dipurat, neocidol, emulpan), negasunt 

14. Anti fungal (griseovulvin, vulvicin, nistatin)  

15. Anti koagulan  

16. Anti spasmodic (isaverine, novalgin, sulfas atropine, bendroflumethiazidum) 

17. Anti hipertensi (guanaclinum, mefusidum,  

18. Anti hemoragik (acidum tranexamicum, adrenochromi monosemi 

carbasonum, vit K) 

19. Antioksidan  

20. Anti irritant (insto) 

21. Anti vertigo (Betahistini mesylas) 

22. Antidota (dimercaprol) 

23. Expectorian 

24. Vasodilatator (nicotinil alcohol tartrat) 

25. Laksatif (Natrii Picosulphas) 

26. Anti depressan (amitriptylini hydrochloridum)  

27. Anti reumatika (neuro beston, acidum niflumicum, allupurinol) 

28. Antasid (isopropamidum, isocarboxazidum)  
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29. meningkatkan metabolic (biosolamin, sangobion, acetosal, acetylargan, 

catosal, calphon forte, calborol) 

30. Anastetika, transquilizer, sedative (combelin, procain HCl, Ethibernal, 

Morpin, Cocain, Lidocaine, sagatal). 

31. Anti tympani (carbachol, neometeoryl) 

32. Antitetani (AT-10) 

33. Hormon (lactocin, metritin, oxitocine, proventris) 

34. Laxansia, stimulant rumen, (MgSO4) 

 

 

Cara penggunaan penyuntikan secara intra muskuler 

Suntik ke dalam otot  utama ternak. Sebaiknya gunakan jarum ukuran 18 gauge, 2,5 – 4 

cm, tusukkan langsung ke dalam otot. Sebelum memasukkan obat, tariklah sedikit 

penghisap  untuk meyakinkan kita tidak mengenai pembuluh darah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara menyuntik secara sub kutan atau dibawah kulit 

Suntikan di bawah kulit umumbya dilakukan pada daerah leher atau belakang pundak. 

Biasanya jarum 1 – 2,5 cm disisipkan menyudut lewat kulit. Agar tidak menusuk jari-jari 

kita maka tariklah kulit dengan jari-jari dan sisipkan jarum lewat kulit sambil 

mengarahkan ujungnya menjauhi jari-jari kita. 

 

 

Cara menyuntikan secara intra vena 

Suntikan ke dalam vena biasanya vena jugularis atau vena leher. Prosedur ini 

memerlukan keterampilan khusus. Gunakan jarum ukuran 18 gauge, penyuntikan 

dilakukan secara pelan-pelan. 
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Tanaman Obat 

 

   
 

 
Seperti halnya ramuan tradisional yang sering digunakan untuk pengobatan pada 

manusia, di dunia peternakan pun sudah lama dikenal berbagai bahan alami atau organic 

yang memiliki khasiat obat untuk pencegahan dan  pengobatan  ternak yang sakit. 

Bahan-bahan tersebut relative mudah diperoleh di sekitar kita sehingga masyarakat 

banyak memanfaatkkannya sebagai pengganti obat-obat modern. 

 

Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 

No Nama tanaman Khasiat Bagian yang 

digunakan 

1 Awar-awar, Sirih popar (Ambon) 

Tagalolo, Bei, Loloyan 

(Minahasa); Ki ciyat (Sunda); 

Awar awar (Jawa) 

Flavonoid; Sterol; Khasiat: 

Sudorik; Diuretik; Emetik 

Daun Ficus septica 

dapat menghambat 

pertumbuhan 

bakteri (B. subtillis, 

M flavus dan E. 

Coli). 

 

2 Asam (Tamarindus indica Linn) Laksan; Analgesik; 

Diaforitik; Laksatif 

Daging buah; daun 

muda (sinom) ; 

kulit kayu 

3 Anting anting 

(Acalypha australis L 

Anti biotik, anti radang, 

peluruh seni, Astringent 

menghentikan pendarahan 

(hemostatik) 

Daun 

4 Daun Dewa (Gynura segetum) Batuk, muntah Daun 

5 Bayam duri Anemia Daun 

6 Saga (Abrus precaroritus) Batuk,  Daun 

7 Pepaya (Carica papaya) Demam, Cacingan Daun, Daging 

8 Jinten (Coleus amboinicus) Batuk, antioksidan Daun, Biji 

9 Kumis kucing (Orthosiphon 

stamineus) 

Diuretik Daun 

10 Randu (Ceiba pentandra) Diarhe Daun 

11 Salam (Eugenia polyantha) Astringensia Daun 

12 Jambu Biji (Psidium guajava) Diarhe Daun 

13 Daun Kelor Antipiretika Daun 

14 Kayu Manis (Cinnamomum sp) Diarhe, kembung, obat 

batuk 

Kulit batang 
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No Nama tanaman Khasiat Bagian yang 

digunakan 

15 Pulasari (Alyxia stelllata) Karminatif, kembung Kulit batang 

16 Jeruk nipis (Citrus aurantum) Antiseptik Kulit batang 

17 Delima (Punice granatum) Anthelmentika Kulit batang 

18 Brotowali (Tonospora rumphii) Demam, anthelmentika 

diarhe, kudis. 

Kulit batang 

19 Belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi) 

Batuk, melegakan nafas 

dan mencairkan dahak 

Buah 

20 Mengkudu (Morinda citrifolia) Radang usus, sakit hati, 

sembelit, antiseptic) 

Buah 

21 Kapulaga (Elettaria 

cardamomum) 

Antikembung Buah 

22 Kecubung (Datura metel) Asma, bisul Biji 

23 Kapur barus (Dryobalanops 

aromatica) 

Ganggunan pencernaan Biji 

24 Pinang (Areca catecha) Anthelmentika Biji 

25 Kedawung (Parkia biglobosa) Sakit perut, diarhe, 

astringensia) 

Biji 

26 Aren (Arenga pinnata) Anthelmentika Akar 

27 Bangle (Zingiber purpureum) Nyeri perut, kembung. Umbi, rimpang 

28 Jahe (Zingiber officinale) Pencahar, muntah, 

antiseptic) 

Umbi, rimpang 

29 Kencur (Kaempferia galanga) Radang, antiseptic, 

mengeluarkan dahak 

Umbi, rimpang 

30 Kunyit (Curcuma dometica) Diarhe, radang Umbi, rimpang 
31 Lempuyang (Zingiber zerumbet) Nafsu makan, antibacterial, 

penyakit kulit 

Umbi, rimpang 

32 Lengkuas (Languas galangal) Meningkatkan nafsu 

makan, anti bakterial, 

antifungal. 

Umbi, rimpang 

33 Temu giring (Curcuma heynaena) Anthelmentika, sakit perut. Umbi, rimpang 

34 Temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza) 

Sembelit, meningkatan air 

susu, nafsu makan, 

antibacterial. 

Umbi, rimpang 

35 Daun sirih merah dan hijau Antiseptika, batuk, mastitis Daun. 

 

 

Di samping beberapa  bahan di atas, Indonesia memiliki ribuan tanaman obat lainnya. 

Ramuan obat-obat tradisional tersebut telah dikembangkan berbagai pihak dan 

keberadaannya menjadi kekayaan plasma nutfah bangsa Indonesia. 
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TOPIK  7.    Beberapa Penyakit pada Ternak 

 

 

 

 

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, dari 43 jenis 

penyakit yang bersifat ekonomis, 14 jenis penyakit diantaranya bersifat strategis karena 

masih sering muncul dan mewabah diantaranya adalah Avian Influenza atau flu burung,  

BEF, Rabies, SE, Anthrax, Brucellosis, Gumboro, Jembrana, Anaplasmosis, Surra, 

Babesiosis, ND, BVD, MCF dan IBR. Penyakit-penyakit tersebut perlu mendapat 

prioritas untuk mencegah penyebaran ke daerah lain.  

 

Indonesia merupakan daerah kepulauan yang sangat menyulitkan untuk pengawasan 

lalulintas ternak. Oleh karenanya peta epidemiologi di daerah-daerah tertentu harus 

senantiasa disosialisasikan dan terus diperbaharui. Di sisi lain peluang masuknya 

penyakit dari luar negeri  (melalui produk import) juga tidak kurang bahayanya. 

 

Tabel 7.1. Penyakit-penyakit Hewan yang Penting  

 

No Viral No Bakterial No Parasiter 

A Unggas A Unggas A Unggas 

1 ND (tetelo) 1 Pullorum 1 Coccidiosis 

2 Gumboro 2 CRD 2 Leucocytozoonosis 

3  Avian Influenza 3 Snot 3 Aspergillosis 

4 EDS 4 Fowl Cholera   

5 ILT 5 Salmonellosis B Hewan Besar/Kecil 

6. IB   1 Surra 

7. Fowl Pox (cacar) B Hewan Besar/Kecil 2 Babesiosis 

8 Marek 1 Brucellosis 3 Distomatosis 

9 Viral arthritis 2 SE (ngorok) 4 Kaskado 

10 Tremor Epidemik 3 Anthrax 5 Theileriosis 

11 Tumor ayam 4 TBC 6 Cysticercosis 

12 Psittacosis 5 Erysipelas 7 Scabies 

  6 Malleus 8 Myasis 

B Hewan Besar/Kecil 7 Para TBC 9 Ring worm 

1 Jembrana/Rama dewa 8 Leptospirosis 10 Trichomoniasis 
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2 MCF 9 Osteomyelisis 11 Selakarang 

3 BVD 10 Malignant oedema 12 Schistomoniasis 

4 Anaplasmosis 11 Pink Eye 13 Ehrlichiosis 

5 BEF 12 Colibacillosis 14 Haemonchiasis 

6 Blue Tongue 13 Tetanus 15 Giardiasis 

7 Orf 14 Botulisme 16 Ascaris 

8 FMD/PMK 15 Echinococcosis 17 Actinomycosis 

 

C Hewan Kesayangan C Hewan Kesayangan C Hewan Kesayangan 

1  Distemper 1 Canine Leptospirosis 1 Toxoplasmosis 

2 Canine parvovirus 2 TBC 2 Demodex 

3 Canine hepatitis contg.   3 Histomatosis 

4 Feline 
encephalomyelitis 

    

 

 

 

 

Pengendalian penyakit hewan (diseases control) 

 

Adalah upaya mengurangi interaksi antara hospes agent (penyebab penyakit) sampai 

pada tingkat dimana hanya sedikit hewan yang terinfeksi, karena jumlah agen penyakit 

telah dikurangi atau dimatikan, oleh sebab hospes telah dilindungi dan atau atau infeksi 

pada hospes dapat dicegah. Pemberantasan penyakit hewan (disease eradication) ialah 

upaya mengeliminasi agen penyakit dari suatu wilayah  

 

 

Berdasarkan penyebabnya penyakit menular dapat disebabkan mikroorganisme bakteri, 

virus, parasit dan  jamur.  Sedangkan penyakit tidak menular pada umumnya disebabkan 
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oleh gangguan yang bersifat fisiologis dan individual yang disebut dengan penyakit 

metabolik.    
 

Berdasarkan cara penularannya  penyakit dibedakan menjadi  

(1) penyakit yang bersifat vertikal yaitu ditularkan langsung melalui induk pada saat 

janin masih dalam kandungan dan  

(2) penyakit yang bersifat horizontal yaitu penyakit yang secara langsung atau tidak 

langsung ditularkan dari hewan satu ke hewan lainnya. 

 

 

Mikroorganisme penyebab penyakit  dapat  masuk ke tubuh dan menyebabkan sakit  

melalui dua cara yaitu: 

(1) melalui infeksi yaitu masuknya virus, protozoa, parasit atau  sel-sel bakteri dalam 

jumlah yang cukup untuk dapat menimbulkan penyakit. Contoh: virus AI, 

Salmonella,  Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, campylobacter jejuni 

dan Escherichia coli. 

(2) Melalui intoksikasi dimana gejala sakit yang timbul disebabkan oleh toksin yang 

dihasilkan oleh bakteri pada makanan yang terkontaminasi. Contoh: Staphyllococcus 

aureus, Clostridium botulinum  dan  toksin yang diproduksi di dalam usus induk 

semang misalnya  Clostridium perfringens. 

 
History: 

Even without a sense of the true cause of disease, some healers did use a crude 

empiricism in attempting to derive treatments. 'Herbal' medicine led to the discovery 

of treatments still used or well understood today. For example, opium was 

discovered as a pain killer, honey with its antimicrobial properties was used to 

prevent wound infections, and a plant from India that was used as a sedative is now 

the source of a common drug used to treat high blood pressure. 

However, one common treatment which was found in many primitive societies 

across the globe and very recently in the South Pacific was trephination. This 

procedure involved boring a hole in the patient's skull, supposedly to release the 

affecting demons. That the patient sometimes survived the treatment is evident in 

regrowth of the skull bone seen in some human remains. 
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BEBERAPA PENYAKIT PENTING DI INDONESIA. 
 

 

1. MASTITIS atau  Radang ambing  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pendahuluan 

Mastitis atau radang ambing merupakan penyakit terpenting pada sapi perah, tidak hanya 

di Indonesia namun juga di dunia. Mastitis merupakan peradangan kelenjar susu yang 

disertai dengan perubahan fisik, kimiawi dan mikrobiologi. Mastitis berasal dari bahasa 

Greek, mastos yang berarti kelenjar atau ambing.  Mastitis pada dasarnya tidak hanya 

menyerang ambing sapi namun juga ternak lainnya seperti kambing,  kerbau, kuda dan 

lainnya.  

 

Secara anatomis ke empat ambing sapi pada bagian medialnya dipisahkan oleh lekuk 

longitudinal atau sulcus intermamaria dimana disana terdapat jaringan ikat yaitu 

ligamentum suspensorium medialis. Tidak ada hubungan secara langsung antar ke 4 

perempatan ambing. Sehingga penularan mastitis harus melalui lubang luar terlebih 

dahulu. Menurut Jasper (1980) dalam Subronto (1985), ambing kosong sapi yang sedang 

laktasi beratnya 6,5 – 75,3 kg dengan rata-rata berat 22.7 kg.  Kenaikan kemampuan 

menampung cairan berbeda pada setiap periode laktasi namun yang tertinggi terdapat 

pada laktasi pertama dan kedua. 

 

Secara fisis pada air susu sapi penderita mastitis klinis terjadi perubahan warna, bau, rasa 

dan konsistensi. Warna yang normal adalah putih kekuningan sedang pada air susu 

penderita mastitis berwarna putih pucat atau kebiruan. Bagian kelenjar ambing terdiri 

atas alveoli, lobuli dan lobi. Makin tinggi jumlah sel alveoli yang aktif maka jumlah 

produksi susu akan meningkat. Diameter alveoli dalam keadaan antara 0,1 – 0,3 mm 

dengan volume maksimum tiap lobulus adalah 1 mm
3 

air susu yang dihasilkan oleh 
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alveoli ditampung dalam sisterna laktiferus dan selanjutnya menuju ke sisterna puting 

atau sisterna papilaris.   Pada sisterna papilaris tersebut terdapat lipatan mukosa (rosa 

Furstenburg) dan otot spincter yang mampu menghalangi keluarnya air susu dari sisterna 

(Subronto, 1985). Air susu merupakan media yang baik untuk pertumbuhan 

mikroorganisme oleh karenanya mastitis merupakan masalah pada sapi perah terutama 

yang dalam pemeliharaannya kurang memperhatikan sanitasi dan higiene.   

 

Untuk mencegah terjadinya kontaminasi kelenjar susu memiliki (1) mekanisme 

pertahanan secara mekanis yang utama yaitu duktus papilaris. Permukaan duktus 

papilaris memiliki epithel squamous komplek yang secara teratur mengalami keratinisasi 

menghasilkan senyawa yang bersifat bakteriostatik bahkan juga bakteriosid. (2) 

mekanisme pertahanan seluler. Sel darah putih bersama-sama opsonin memiliki 

kemampuan melakukan fagositosis untuk melawan kuman  dan terutama mencegah 

kolonisasi kuman. (3) mekanisme pertahanan humoral, misalnya oleh adanya aktivitas 

imunoglobulin (IgG, IgM dan IgA).  Beberapa senyawa lainnya diketahui juga dapat 

berfungsi melawan infeksi kuman misalnya laktenin (protein komplemen, lisosim, 

laktoferin dan enjima laktoperoksidase). Kombinasi faktor di atas serta berat ringannya 

infeksi saling berpengaruh terhadap derajad mastitis. 

 

Berdasarkan  prosesnya  radang ambing dapat terjadi secara akut, subakut dan kronis. 

Sedangkan berdasarkan perubahan yang terjadi mastitis dapat dibedakan dalam mastitis 

klinis, mastitis sub klinis dan mastitis non spesifik.  

 

Gejala Klinis 

Mastitis terutama yang klinis dapat dilhat dengan adanya perubahan bentuk anatomi 

ambing dan fisik air susu yang keluar. Sedangkan mastitis subklinis dapat didiagnosis 

melalui uji kimiawi atau uji mikrobiologis. 

 

Faktor-faktor lainnya yang sering menjadi penyebab tidak langsung atau mendorong 

meningkatnya mastitis antara lain anatomi (besar dan bentuk ambing, puting), umur 

ternak, jumlah produksi susu, dan lainnya. Faktor ternak terutama dipengaruhi oleh 
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stadium laktasi, sistem kekebalan, kepekaan individu, anatomi dan umur serta 

penanganan pasca pemerahan. 

 

Perbedaan Air Susu Sapi Mastitis dan Normal 

 

No Pemeriksaan Air susu normal Air susu penderita mastitis 

A Fisik   

 warna Putih kekuningan Putih pucat agak kebiruan 

 Rasa Agak manis Getir atau agak asin 

 Bau Harum asam 

 Konsistensi Cair, emulsi merata Pecah, lebih cair, kadang ada 
jonjot, endapan fibrin dan bila 
dipanasi pecah. 

B Kimiawi   

 Kasein Normal Menurun 

 Protein total Normal menurun 

 Albumin Normal Meningkat 

 Globulin Normal Meningkat 

 Gula susu Normal Menurun 

 Laktosa Normal Menurun 

 Tekanan osmose Isotonis Hipotonis 

 PH air susu Normal Alkalis 

 Jumlah SCC (sel/ml air 
susu) 

0 – 200,000 Di atas 400.000 

 PMN (%) 0 - 25 Di atas 25 

C Mikroorganisme   

 Jumlah bakteri total 
dan sel radang 

yang dianggap aman  
< 500.000 
 

 

 
 

Penyebab Mastitis 

Mastitis dipengaruhi oleh interaksi 3 faktor yaitu ternak itu sendiri, mikoorganisme 

penyebab mastitis dan faktor lingkungan. Menurut para ahli penyebab utama mastitis 

adalah kuman Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysagalactae, Strptococcus uberis, 

Stafilokokus aureus dan Koliform sedangkan yang lainnya seperti  Pseudomonas 

aerogeinosa, Actinomyces pyogenes, Mycoplasma bovis, Pasteurella multocida, 

Pneumococcus spp, khamir dan lain-lainnya dapat menyebabkan mastitis namun relatif 

jarang. Mikroorganisme juga menyebabkan berat ringannya mastitis berdasarkan jenis, 

jumlah dan virulensinya. Faktor lingkungan, terutama sanitasi dan higienis lingkungan 
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kandang tempat pemeliharaan, posisi dan keadaan lantai, sistem pembuangan kotoran, 

sistem pemerahan, iklim, serta peternak itu sendiri dan alat yang ada. 

 

Patogenesis 

 

Menurut Subronto (1985), secara akademik proses keradangan dibagi dalam 3 fase 

ayaitu fase invasi, infeksi dan infiltrasi. Kuman berinvasi, masuk melalui lubang puting 

dan selanjutnya membentuk koloni dan menyebar menuju lobuli dan alveoli. Pada saat 

yang sama tubuh akan memobilisir leukosit untuk melawan kuman tersebut. Kerusakan 

air susu akam merangsang timbulnya reaksi jaringan  dalam bentuk peningkatan sel 

dalam air susu. Makin tinggi derajad mastitis maka jumlah sel khususnya runtuhan sel 

somatis akan meningkat, sehingga hal ini dijadikan indikator untuk mengetahui derajad 

mastitis sub klinis dan kualitas air susu dalam bentuk SCC (somatic cel count). 

 

Gejala Klinis 

 Gejala klinis mastitis dapat berlangsung secara perakut, akut dan kronis. Pada mastitis 

klinis jelas nampak adanya perubahan pada ambing maupun air susu. Misalnya bentuk 

yang asimetri, bengkak, ada luka, rasa sakit apabila ambing dipegang, sampai nantinya 

mengeras tidak lagi menghasilkan air susu jika sudah terjadi pembentukan jaringan ikat. 

Pada air susu sendiri terjadi perubahan bentuk fisik maupun kimiawi.  Pada mastitis 

subklinis, perubahan secara klinis pada ambung maupun air susu tidak nampak namun 

dengan pengujian secara mikrobiologi dan kimiawi akan nampak adanya perubahan. 

Penurunan produksi yang tidak wajar merupakan gejala yang dapat diperhatikan peternak 

untuk mendeteksi mastitis subklinis. 

 

Diagnosa 

Diagnosa mastitis dapat dilakukan dengan melihat perubahan patologi anatomi terutama 

pada ambing dan menguji perubahan fisik dan kimiawi serta mikrobiologis air susu.  Uji 

yang biasa dilakukan misalnya dengan Uji CMT. Whiteside Test dan lainnya  Gejala 

klinis lainnya seperti demam, penurunan nafsu makan juga sering menyertai penderita 

mastitis. ` 
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Tindakan Penanganan 

 

Usaha untuk mengatasi mastitis sebaiknya ditekankan pada usaha pencegahan. Dengan 

memperhatikan faktor-faktor predisposisi dan melakukan sanitasi secara teratur dan 

benar baik terutama terhadap kandang dan  peralatan serta memperhatikan kesehatan 

pekerja khususnya pemerah. Kebersihan kandang, kebersihan sapi, jumlah sapi dalam 

kandang, cara pemberian air susu pada pedet, metode pemerahan, pemberian  desinfektan 

pada puting setelah pemerahan merupakan sebagaian masalah yang belum dapat diatasi 

oleh peternak kita. 

 

Mastitis sub klinis merupakan masalah utama para peternak sapi perah di Indonesia, oleh 

karenanya strategi pengendaliannya harus dilakukan secara baik. Misalnya kapan harus 

kontrol air susu, pemisahan ternak yang terserang mastitis, cara pemerahan pada ternak 

yang derajad keradangannya tidak sama, kapan sapi dikeringkandangkan, kapan harus 

diobati dan sebagainya.  

 

Pengobatan dilakukan dengan memperhatikan jenis antibiotika, jumlah yang digunakan, 

aplikasinya, dan sebagainya setelah memperhatikan saran dokter hewan. Antibiotika ada 

yang bersifat long acting maupun jangka pendek, begitu juga cara pemberiannya. 

Beberapa antibiotika yang biasa digunakan antara lain Penisilin, Streptomisin, Ampisilin, 

kloksasilin, neomisin, oksitetrasiklin, tetrasiklin, kloramfenikol. Rifamisin, dan diberikan 

secara tersendiri namun juga ada yang diberikan secara kombinasi.                       
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2. ANTRAKS atau RADANG LIMPA 

 

PENDAHULUAN 

Penyakit antraks (Anthrax) atau radang limpa merupakan 

salah satu penyakit yang bersifat zoonosis, endemi di 

beberapa wilayah di Indonesia, bersifat sporadis dan perlu 

diwaspadai cukup.  Penyebaran penyakit ini cukup luas di 

dunia sedangkan di Indonesia tercatat 15 propinsi yang 

pernah terdapat kejadian penyakit antraks. Catatan kejadian antraks pertama kali di 

Indonesia adalah tahun 1885. 

Antraks yang sering disebut dengan radang limpa menyerang hewan khususnya 

ruminansia (sapi, kerbau, domba, kambing, babi), burung unta dan hewan menyusui 

lainnya. Antraks relatif membahayakan manusia dan berdampak pada kerugian ekonomi 

karena ternak terserang antraks pada dasarnya harus dieradikasi. Antraks juga banyak 

mendapat perhatian karena di masa lalu sering digunakan dalam perang biologi, dengan 

cara menyebarkan spora melalui udara sehingga spora terinhalasi dan menyebabkan 

penyakit.   

Penyakit Anthrax  menyerang ternak ruminansia dan bersifat  per akut dengan tanda-

tanda adanya with septicemia, kematian mendadak  dan perdarahan yang ke laur dari 

lubang-lubang alami.   

Penyebab 

Penyebab penyakit antraks adalah bakteri bacillus anthracis. Beberapa ciri bakteri ini 

antara lain bersifat gram positip,  berkapsul, non motil, tidak tahan asam, dan 

membentuk spora, bentuk sel vegetatifnya adalah batang dengan ciri yaitu ujung sel 

seperti siku-siku berukuran lebar antara 1 - 1,5  dan panjang 4 – 10   dan kadang 

tersusun seperti ruas bambu. Tumbuh dengan baik pada kondisi anaerob.  

Secara genotip maupun fenotip bakteri ini mirip Bacillus cereus dan Bacillus 

thuringiensis. Namun demikian terdapat perbedaan yang spesifik (lihat tabel). 
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Sumber infeksi utama adalah ternak terinfeksi, air dan tanah. Bahan-bahan lainnya 

misalnya bahan pakan juga diketahui menjadi sumber infeksi setelah bahan tersebut 

tercemari baik oleh spora maupun kumannya. Penyakit antraks bersifat endemi dan 

sporadis.  Spora mampu tahan hidup bertahun-tahun. Itulah sebabnya bersifat sporadis, 

penyakit muncul pada saat spora berkembang menyebabkan infeksi pada ternak terutama 

pada saat-saat musim penghujan. 

Bentuk spora tahan terhadap pemanasan pada suhu tinggi, pemanasan secara kering 

dengan suhu 150 C dapat membunuh spora antraks dalam waktu 1 jam, sedangkan 

pemanasan basah dengan autoclaf pada suhu 120 C akan memusnahkan spora dalam 

waktu 15 menit.  Bentuk vegetatif akan mati dengan pemanasan 55 – 60 C. 

Karakteristik B. anthracis B. cereus 

Untuk pertumbuhan membutuhkan thiamin + - 

Hemolisis pada agar darah  - + 

Kapsul glutamyl polipeptida (koloni 

mukoid) 

+ - 

Lysis by gamma phage + - 

Motilitas - + 

Pertumbuhan pada agar chloralhydrat - + 

Test String 0f pearls + - 

 

 

Virulensi bakteri dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah komponen antigenik 

yang berkaitan dengan eksotoksin kompleks dari kapsul bakteri tersebut. Setidaknya ada  

3 komponen yaitu faktor I, atau edema factor (EF), yang berkaitan dengan aktivitas 

produksi toksin, faktor II atau protective antigen (PA), yang berkaitan dengan induksi 

protektif antibodi antitoksik dan faktor III yaitu lethal factor (LF). 

 

Berdasarkan penelitian kombinasi PA+LF menghasilkan aktifitas lethal, EF+PA 

memproduksi edema,  EF+LF bersifat inaaktif dan PA+LF+EF memperoduksi edema 

dan nekrosis yang bersifat letal. 
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Masa inkubasi penyakit antraks biasanya berkisar antara 1 -  3 hari  dan kadang dapat 

lebih dari 2 minggu. Penyakit antraks dapat terjadi  secara per akut, akut dan kronis. 

Pada tipe per akut kadang tidak disertai dengan perubahan klinis dan tahu-tahu ternak 

telah mati di kandang atau padang penggembalaan. Sedang tanda-tanda umum pada tipe 

akut dan kronis adalah demam, sesak nafas, depresi dan lemah serta kadang disertai 

kejang.  

 

Tanda-tanda Antemortem: 

Bentuk perakut dan akut pada sapid an domba kadang tanpa disertai dengan perubahan 

klinis. Kematian pada bentuk akut dapat terjadi 1 -2 jam sejak ternak tersebut sakit.  Pada 

babi dan kuda, penyakit ini biasanya bersifat local dan khronis. Pada babi, inkubasinya 

lebih lama yaitu 1 – 2 minggu, disertai adanya oedematous, kesulitan bernafas dan 

kematian disertai taxaemia. Jarang terlihat terjadi septichaemia. 

 

Tanda-tanda ternak terserang antraks biasanya berbeda antar spesies. Ada beberapa tipe 

antraks yaitu (1) tipe kutaneus (kulit), yang biasanya menyebar melalui kulit yang luka 

atau membran mukosa.  Penyebaran penyakit biasanya melalui kontak langsung dengan 

bahan terkontaminasi. Pada orang tipe ini  banyak terjadi. Biasanya gejala klinis terlihat 

pada wajah/muka, leher atau lengan. Spora dari tanah atau karkas yang terkontaminasi 

kuman menjadi penyebab kasus tersebut. Spora selanjutnya bergerminasi, sel vegetatif 

berkembang dan selanjutnya menjadi edema gelatinous pada tempat luka. Perkembangan 

papula biasanya terjadi 12 – 36 jam setelah infeksi. Papula berubah dengan cepat 

menjadi vesikula (vesicle), malignant pustula dan akhirnya menjadi ulcer yang bersifat 

nekrotik dan septichaemia. bentuk bungkul (carbuncle) berwarna merah hitam dengan 

cairan bening ditengah berwarna merah Penggumpalan jaringan limfatik berlangsung 

hanya dalam waktu 7 hari.  

Jika tidak tertangani secara cepat dapat menyebabkan hal yang fatal bagi penderita. (2) 

tipe inhalasi, antraks tipe ini seringkali disebabkan ternak atau orang yang menghirup 

debu yang tercemari spora, sehingga masuk melalui saluran  pernafasan, penyakit 

menimbulkan demam yang tinggi, batuk kering, cyanosis, shock dan rasa sakit yang luar 

biasa dan akhirnya menimbulkan kematian.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 3 x 10
6
 sel per ml dalam plasma darah 

sudah dapat menyebabkan kematian pada hewan. (3) Tipe gastrointestinal. Tipe 

gastrointestinal dapat terjadi jika ternak atau orang mengkonsumsi bahan yang 

terkontaminasi kuman basil antraks misalnya seseorang yang mengkonsumsi daging 

penderita antraks yang spora atau kuman vegetatifnya tidak mati. Tidak jarang antraks 

menyebabkan keradangan pada otak karena kuman ikut aliran darah dan mencapai 

bagian tersebut sehingga menyebabkan keradangan yang bersifat fatal. 

Hewan atau ternak terserang antraks ditandai dengan demam yang disertai bakterimia 

bersifat terminal. Pada pemeriksaan postmortem akan diketemukan perdarahan pada 

saluran-saluran alaminya dan radang terutama pada limpa. Untuk pemeriksaan ternak 

tersangka mesti dilakukan secara hati-hati, tidak semua orang berhak membuka bangkai 

ternak tersebut. Ternak yang terserang antrak pada saat dibuka, jumlah kumannya 

biasanya sangat tinggi dan kuman tersebut sebagian dapat berubah membentuk spora 

yang lebih tahan pada lingkungan   dibandingkan sel vegetatifnya dan akhirnya menjadi 

sumber penyakit baru di daerah tersebut. 

 

Tanda-tanda Postmortem :  darah keluar dari lubang-lubang kumlah. Tidak terjadi 

rigor mortis, Haemorrhage pada membrane mukosa dan serosa,  lymph nodes dan  

jaringan sub kutaneus, pembesaran limpa, enteritis haemorhagica, degenerasi hati dan 

ginjal, karkas cepat membusuk. Pada babi terdapat lesi bersifat local pada daerah 

intestinum. 

 

Pada pemeriksan patologi anatomi terhadap ternak terserang antrak disamping adanya 

radang limpa juga ditemukan keradangan pada hati dan kelenjar limfe lainnya. Oedem 

dan perdarahan dapat dilihat pada jaringan subkutan, lapisan serosa dan selaput-selaput 

lendir. Daging pada ternak penderita antraks kalau sudah dimasak agak sulit dikenali 

namun karkas ternak biasanya mudah busuk, warna daging lebih gelap dan kadang 

bahkan agak kehitaman.   

Diagnosa banding penyakit antraks antara lain malignant edema, enterotoksemia, bloat, 

dan keracunan lainnya. 
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Pengendalian Penyakit 

Pengobatan penyakit antraks pada ternak sebetulnya tidak menguntungkan untuk strtegi 

pengendalian jangka panjang. Ternak terserang antrak jika ditangani dengan cepat akan 

tertolong dengan antibiotika seperti penisilin, tetrasiklin, streptomisin dan antibiotika 

lainnya. Antibiotika tersebut juga sering digunakan pada orang yang secara klinis 

terkontaminasi antraks. 

Walaupun demikian spora yang ada mungkin sulit dimusnahkan. Daerah terserang 

antraks sebaiknya dibebaskan untuk sementara dari ternak berdarah panas dan lakukan 

sanitasi dan fumigasi secara besar-besaran. Hewan yang mati tersangka antraks sangat 

dilarang untuk dibuka bangkainya.  Bangkai harus dibakar atau dikubur dalam lubang 

sedalam 2 meter kemudian diberi desinfektan misalnya dengan formalin 10% dan 

ditimbun tanah. Tidak diperkenankan untuk membawa ternak keluar dari daerah 

terserang antrak. Begitu pula produk-produk hasil ternak seperti air susu dan lain-lainnya 

tidak diperkenankan untuk dibawa keluar dari daerah tersebut. 

Program yang paling baik untuk mencegah antraks adalah vaksinasi secara teratur pada 

daerah-daerah endemi antraks. Beberapa vaksin sudah dihasilkan dan dikenal secara luas 

namun pemakaiannya harus dikontrol dan mengikuti prosedur Good Veterinary 

Practices. Program vaksinasi dilakukan satu kali dalam setahun dengan menggunakan 

vaksin spora antraks (hidup) galur 34 F2 (sterne strain) yang tidak berkapsul produksi 

Pusat Veterineria Surabaya. Dosis yang dianjurkan, untuk sapi dan kerbau adalah 1 

ml/ekor sedangkan untuk kambing dan domba adalah 0.5 ml/ekor. 

 

Formaldehid dan glutaraldehd merupakan  desinfektan efektif untuk mengurangi 

kontaminasi lokal. Uap Formaldehyde dapat digunakan untuk fumigasi peralatan. Di 

beberapa negara Barat, impor tulang, tepung tulang dan wool dari daerah endemik harus 

didesinfektan dengan pemanasan atau fumigasi untuk memusnahkan spora.  Semua 

petugas dibiasakan menggunakan bahan antiseptika seperti organic iodine solution or 1 

p.p.m. solution atau mercuric perchloride .  Spora antraks dapat mati dengan pemanasan. 

Metode paling baik dengan  autoclave, tetapi dengan memanaskan sampai titik didih 

selama 10 menit akan menurunkan viabilitas spora. Cara ini dapat mengurangi timbulnya 

food-borne infections pada daerah endemik antraks.  
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3. Brucellosis 

Penyakit brucellosis, bangs disease, demam Malta atau 

penyakit abortus pada sapi disebabkan oleh Brucella 

Abortus.  Penyakit zoonosis yang dapat menular 

kemanusia dan menyebabkan penyakit undulant. 

melalui air susu atau pakan yang tercemar oleh selaput 

janin atau cairan yang keluar dari rahim yang 

terinfeksi, melalui jilatan dari sapi sapi tersebut, melalui kawin alami atau juga dapat 

melalui proses inseminasi buatan. Penularan kepada manusia juga dapat terjadi melalui 

saluran pencernaan, melalui selaput lendir atau kulit yang luka.   

 

Brucella spp. Ukuran sangat kecil, bersifat  gram-negative, non-motile, non-spore-

berbentuk batang. Penyakit ini menyerang sapi, babi, kambing, domba dan anjing. 

Infeksi juga dapat terjadi dari manusia ke ternak secara langsung dari bahan-bahan yang 

terkontaminasi maupun secara tidak langsung melalui ingesti atau inhalasi agen 

mikroorganisme melalui udara. Konsumsi air susu yang terkontaminasi merupakan 

kejadian yang paling sering sebagai sumber infeksi. Selanjutnya daro orang ke orang 

yang bekerja pada sector yang sama, namun demikian transmisi dari orang ke orang 

sangat jarang terjadi. 

 

Pasteriurisasi air susu merupakan cara efektif untuk 

mencegah penyebaran penyakit Brucelosis. Sapi 

direkomendasikan untuk divaksinasi, terutama di daerah 

yang enzootic terhadap brucellosis. Hal yang sama juga 

berlaku untuk kambing dan domba. Lakukan eradikasi 

setelah hasil pengujian diketahui positip untuk menekan 

prevalensi brucellosis. 

 

Etiologi :  Genus brucella memiliki 6 spesies yautu Br. abortus, Br. melitensis, Br. suis, 

Br. neotomae, Br. ovis dan Br. canis. Patofisiologi:  merupakan parasit bersifat   

Facultative intracellular. Menghasilkan  s endotoxin . Dosis infeksi: 10-100 organisme,  

Masa inkubasi: 5-60 hari.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Gram-negative
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Transmisi:  Penularan  terjadi melalui produk ternak terinfeksi, jaringan atau susu yang 

tidak dipasteurisasi, vaksinasi yang terlambat. Faktor eksternal , kontaminasi pakan dan 

air susu, Jilatan sapi-sapi yang terinfeksi, kontak langsung dengan janin atau plasenta, 

melalui selaput lendir atau kulit yang luka atau infeksi melalui konjungtiva atau Inhalasi 

sedangkan Faktor internal: melalui saluran pencernaan dan kawin alam atau inseminasi 

buatan.   Faktor resiko: pekerja farm termasuk dokter hewan, tempat prosesing,  dan 

daerah-daerah endemi. 

 

Gejala Klinis  

Pada manusia:  

Demam intermiten (Undulating fever, Temperature puncak pada pagi hari sekitar 101-

104 F,  mengalami Arthralgia (90%), sakit, dan kehilangan berat badan dan sakit kepala. 

Tanda-tanda:  Hepatosplenomegaly (20-30%),  Cervical or Inguinal Lymphadenopathy 

(12-20%),  Orchitis or Epididymitis (2-40%), Purpura (5%).  

Differential Diagnosis : Tularemia,  Psittacosis,  Rickettsia,  Visceral Leishmaniasis, 

Human Immunodeficiency Virus (HIV)   

Uji Laboratorium: 

1. Kultur 

1. Darah  (70% sensitive) 

2. Lendir 

2. Complete Blood Count  

1. Thrombocytopenia 

2. Granulopenia 

3. Lymphopenia or Lymphocytosis 

4. Anemia  

3. Brucella Serology 

4. Tes Fungsi hati  (meningkat 30-60%) 

5. Bone Marrow Biopsy untuk menunjukkan granuloma.  

 

 

Pada Sapi 

 

Abortus/ Keguguran umur kebuntingan 6 sampai 9 bulan, fetus terlihat oedema, 

hemoragi, nekrotik dan adanya eksudat kental serta adanya retensi plasenta, metritis dan 

http://www.fpnotebook.com/Hemeonc/Lymph/RgnlLymphdnpthy.htm
http://www.fpnotebook.com/Urology/Testes/Epdymts.htm
http://www.fpnotebook.com/Hemeonc/DER/Prpr.htm
http://www.fpnotebook.com/ID/Vector/Tlrm.htm
http://www.fpnotebook.com/ID/Bacteria/Pstcs.htm
http://www.fpnotebook.com/ID/Bacteria/Rckts.htm
http://www.fpnotebook.com/ID/Parasite/Lshmns.htm
http://www.fpnotebook.com/HIV/Exam/HmnImndfcncyVrs.htm
http://www.fpnotebook.com/Hemeonc/Lab/CmpltBldCnt.htm
http://www.fpnotebook.com/Hemeonc/Platelet/Thrmbcytpn.htm
http://www.fpnotebook.com/Hemeonc/Lab/LymphcytCnt.htm
http://www.fpnotebook.com/Hemeonc/Anemia/Anm.htm
http://www.fpnotebook.com/ID/Bacteria/ArbcGrmNgtvRd.htm
http://www.fpnotebook.com/Hemeonc/Procedure/BnMrwAsprtn.htm
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keluar kotoran dari vagina, perubahan didalam ambing, lesi higromata pada daerah lutut 

gangguan pada kelenjar vesikula seminalis, kadang-kadang terjadi inflamasi pada testis, 

epididimis dan ampula. 

 

Pengujian terhadap ada tidaknya mikroorganisme dapat 

dilakukan melalui Brucella Milk Ring Test (BRT. Sapi yang 

posisip sebaiknya dieradikasi.  Diagnosa juga dapat 

dilakukan dengan demonstrasi adanya agent pada kultur 

darah agar tryptose. Pertumbuhan brucella seringkali lambat 

(kadangkala bahkan bisa 2 bulan) oleh karenanya petugas 

laboratorium harus waspada terhadap kuman tersebut. Uji 

ELISA atau the 2-mercaptoethanol assay for IgM antibodies 

sangat bagus untuk mengetahui keberadaan kuman brucella. 

 

Perubahan Postmortem: 

Lesi tidak menciri. Plasenta mengalami penebalan, dengan bercak merah pada lapisan 

korion. Adanya janin yang berwarna kekeruhan, kuning kecoklatan dan kadang 

mengandung nanah.  

 

Pencegahan dan pengobatan 

 

Antibiotik seperti tetrasiklin, rifampicin dan aminoglycosides streptomycin dan 

gentamicin sangat terhadap bakteri Brucella. Penggunaan lebih dari satu jenis antibiotika 

lebih dianjurkan.  Untuk pencegahan dianjurkan melalui sanitasi dan higienis alat-alat 

peternakan, RPH dan lain-lainnya. Disamping itu biasakan mengkonsumsi produk 

pasteurisasi.   

 

 
Differential diagnosis: abortus, IBR, vibriosis, leptospirosis, trichomoniasis, infeksi 

mycoplasma, mycosis, penyebab–penyebab lainnya yang mengganggu nutrisi dan 

fisiologi ternak. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Antibiotics
http://en.wikipedia.org/wiki/Antibiotics
http://en.wikipedia.org/wiki/Aminoglycosides
http://en.wikipedia.org/wiki/Streptomycin
http://en.wikipedia.org/wiki/Gentamicin
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4. TUBERCULOSIS 
 

Tuberculosis merupakan penyakit infeksi yang bersifat kronis menyerang beberapa 

spesies ternak. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dari genus Mycobacterium. Penyakit 

ini dutandai dengan dengan terbentuknya tuberkula pada beberapa organ. Pada sapi, 

tuberculosis disebabkan oleh Mycobacterium bovis yang bersifat zoonosis. 

Penularan :  

Ternak atau  orang yang terinfeksi merupakan sumber utama penularan penyakit TBC. 

Sekresi dan ekskresi mikroorganisme terinhalasi melalui udara maupun media lainnya 

dengan cepat menular menyebabkan infeksi. Namun demikian menurut para peneliti,  

penyakit ini juga dapat berlangsung secara akut dan progresif, terutama pada hewan 

muda.  TBC adalah penyakit yang menyebabkan kematian bukan saja pada ternak namun 

juga pada manusia.  Gejala yang ditimbulkan antara lain gangguan pernafasan seperti 

sesak nafas, batuk sampai berdarah, badan tampak kurus kering dan lemah. Penularan 

penyakit ini sangat cepat karena ditularkan melalui saluran pernafasan.  

 

Selain manusia satwapun dapat terinfeksi  dan menularkan penyakit TBC melalui 

kotorannya. Kotoran ternak yang terinfeksi itu terhirup oleh manusia maka membuka 

peluang  manusia akan terinfeksi juga penyakit TBC. Satwa yang punya potensi besar 

menularkan  penyakit TBC ke manusia adalah sapi perah  dan primata, misalnya orang 

utan, owa dan  siamang. Penyakit TBC sudah ada sejak zaman Mesir kuno, terbukti dari 

penemuan mummi yang  mengandung tanda-tanda khas TBC tersebut. (Masniari 

Poeloengan, dkk dari Balitvet). 

 

Bakteri TBC untuk pertama kalinya  ditunjukkan oleh ROBERT KOCH tahun 1882, oleh 

karena itu bakteri tersebut sering disebut bakteri Koch atau Mycobacterium tuberculosis.. 

Penyebab tuberculosis pada mamalia  adalah Mycobacterium tuberculosis sebagai 

penyebab utama dari tuberculosis pada  manusia, M. bovis penyebab tuberculosis pada 

sapi dan kerbau, dan M. africanum yang  menyebabkan tuberculosis pada manusia di 

Afrika Tropis. 
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Etiologi. 

 

Disebut Tuberculosis karena penyakit ini  membentuk benjolan-benjolan (tubercles) 

disertai perkijuan dan perkapuran, khususnya  di dalam jaringan paru-paru, disebabkan 

oleh  Mycobacterium tuberculosis, tergolong  actinomycetalse, familia 

mycobacteriaceace,  genus Mycobacterium yang bersifat tahan  asam, berukuran antara 

0,2-0,6 x 1,5-4 mikron,  mempunyai granula metakhromatik yang  disebut granula Much.  

 

Gambar Tuberculous granuloma pada 

mediastinal lymph nodes 

 

Bakteri ini pertama  akan membentuk tuberkel 

dalam suatu focus  yang disebut fokus primer, 

yang pada manusia  dan sapi sering terjadi di 

dalam jaringan paru paru, sedangkan pada bangsa 

unggas tuberkel  terdapat di dalam usus, 

kemudian melalui jalur sirkulasi limfe (limfositik) 

menyebar ke  jaringan lainnya.  Kuman ini berbentuk batang, mempunyai  sifat khusus 

yaitu tahan terhadap asam pada  pewarnaan, oleh karena itu disebut pula  sebagai Basil 

Tahan Asam (BTA), kuman TBC  cepat mati dengan sinar matahari langsung,  tetapi 

dapat bertahan hidup beberapa jam di  tempat yang gelap dan lembab. Kuman ini  dalam 

jaringan tubuh dapat dormant, tertidur  lama selama beberapa tahun. sebagian besar  

kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya.  EHRLICH 

membuktikan bahwa bakteri TBC  merupakan bakteri Gram positif, tetapi bersifat  tahan 

asam, sehingga dengan pewarnaan Ziechl  Nielsen berwarna merah. (Sumber: Masniari 

Poeloengan, dkk dari Balitvet). 

 

Bakteri TBC tidak membentuk spora, tidak  bergerak dinding selnya berlapis lilin. 

Lapisan  lilin inilah yang membuat bakeri tersebut lebih  tahan hidup di lingkungan alam 

dibandingkan  dengan bakteri yang tidak membentuk spora.  Misalnya bakteri yang 

berada di dalam  eksudat, tinja dan di dalam air, di dalam  jaringan paru-paru yang sudah 

membusukpun  bakteri masih bisa bertahan berbulan-bulan dan  tidak mati oleh sinar 

matahari. Setiap spesies  hewan, memiliki kerentanan pada infeksi  bakteri  masing-
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masing.  Tuberkulosis hewan terutama pada sapi,  telah lama diketahui menyebabkan 

beberapa  bentuk tuberculosis manusia.  

 

Meskipun angka insidensi tuberculosis di manusia di Indonesia ini amat tinggi, tetapi 

tipe  yang paling dominan yang menyerang adalah  tipe humanus (Mycobacterium 

tuberculosis).  RESSANG dan UMBOH (1992) menyimpulkan  bahwa hal ini 

disebabkan karena susu yang  dikonsumsi di Indonesia umumnya dimasak  terlebih 

dahulu sehingga kejadian infeksi  dengan cara kontak atau melalui saluran  pencernaan 

dengan M. bovis sangatlah jarang.  Hal ini masih berlaku sampai saat ini, karena  makin 

jarangnya pembelian susu segar  langsung dari peternakan disebabkan oleh  kurang 

sehatnya sanitasi lingkungan di  peternakan-peternakan sapi perah saat ini. 

 

 

GEJALA DAN TANDA 

 

Gambar Lesi Tuberculosis pada paru-paru  

 

Tuberculosis pada sapi pada stadium awal  

infeksi tidak menunjukkan gejala klinik. 

Gejala  klinik baru dapat dilihat apabila 

penyakit  berlanjut, yaitu dengan terlihatnya 

kondisi tubuh yang menurun, kurang nafsu 

makan dan terjadi pembengkakan permukaan 

kelenjar  limfe (limfoglandula superfisialis) sehingga  mudah diraba. Tuberculosis pada 

terbak babi akan memperliahtkan pembekakan pada kelenjar  limfoglandula superfisialis, 

juga terjadi  pembengkakan pada tulang dan sendi-sendi.  Gejala umum tuberculosis 

yang sudah agak  lanjut adalah kelemahan umum, tidak ada  nafsu makan, susah 

bernafas, kekurusan, dan  demam yang turun naik.   

 

Tuberculosis pada kelejar susu  (ambing)  akan memperlihatkan pengerasan, karena  

terbentuknya jaringan ikat di dalam ambing  yang menderita. Penderita pada ternak 

unggas  memperlihatkan penonjolan pada tulang dada,  kepucatan pada balung dan pial,  

pembengkakan sendi yang dapat menyebabkan  kelumpuhan dan diare.  Gejala umum 
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TBC yaitu batuk terus  menerus dan berdahak selama 3 (tiga) minggu atau lebih. Gejala 

lain yang sering dijumpai  yaitu dahak bercampur darah, batuk darah,  sesak napas dan 

rasa nyeri dada, badan lemah, 

nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa  kurang enak badan (malaise), berkeringat 

malam walaupun tanpa kegiatan, demam  meriang lebih dari sebulan (www.infeksi.com). 

 

Cara penularan 

Sumber penularana adalah penderita TB  BTA positif. Pada waktu batuk atau bersin, 

penderita menyebarkan kuman ke udara dalam  bentuk droplet (percikan dahak). Droplet 

yang  mengandung kuman dapat bertahan diudara  pada suhu kamar selama beberapa 

jam. Orang  dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup  kedalam saluran pernapasan. 

Selama kuman  TB masuk kedalam tubuh manusia melalui  pernapasan, kuman TB 

tersebut dapat  menyebar dari paru kebagian tubuh lainnya,  melalui sistem peredaran 

darah, sistem saluran  linfe, saluran napas, atau penyebaran langsung  kebagian-nagian 

tubuh lainnya.  

 

Daya penularan dari seorang penderita  ditentukan oleh banyaknya kuman yang  

dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat  positif hasil pemeriksaan dahak, makin 

menular penderita tersebut. Bila hasil  pemeriksaan dahak negatif (tidak terlihat  kuman), 

maka penderita tersebut dianggap  tidak menular. Kemungkinan seseorang  terinfeksi TB 

ditentukan oleh konsentrasi  droplet dalam udara dan lamanya menghirup  udara tersebut. 

 

Penularan dari manusia ke sapi 

Menurut Masniari Poeloengan, dkk dari Balitvet,  Mycobacterium yang berperan dalam  

penularan dari sapi terahadap manusai yaitu M.bovis dan M. tuberculosis. Penularan M.  

tuberculosis terhadap sapi secara  epidemiologis tidak mempunyai kepentingan,  karena 

sapi sangatlah resisten terhadapnya.  Kejadian penularan tuberculosis dari sapi  ke 

manusia banyak terjadi di peternakan peternakan  sapi. Penderita tuberculosis  pulmonal 

yang berasal dari sapi akan menularkannya kembali ke sapi yang sehat.  Peternakan yang 

sudah bebas dari tuberculosis  yang kemudain terjangkit lagi disebabkan  karena pekerja-

pekerja penderita tuberculosis  yang disebabkan oleh M. bovis. 

 

http://www.infeksi.com/
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Resiko penularan 

Mycobacterium menyerang sapi melalui saluran respirasi (90-95%) dan saluran oral (5-

10%).  Infeksi secara congenital pada fetus juga kemungkinan dapat terjadi. Lesi TBC 

dapat diklasifikasikan dalam acute miliary, nodular lesions and chronic organ 

tuberculosis. Sapi-sapi muda sangat mungkin terinfeksi melalui ingesti dari susu yang 

terkontaminasi. Kejadian TBC pada manusia yang disebabkan oleh Mycobacterium TBC 

tipe bovine dapat diatasi melalui pasteurisasi air susu dan program eradikasi sapi 

penderita TBC.   Manusia sangat peka terhadap tipe bovine. Pada sapi TBC tipe avian 

terutama pada  mesenteric lymph nodes dapat terjadi namun sangat jarang terjadi. Pada 

babi penyakit tersebut dapat disebabkan oleh tipe bovine dan avian. 

 

Menurut Masniari Poeloengan, resiko penularan setiap tahun (Annual Risk  of 

Tuberculosis Infection = ARTI) di Indonesia  dianggap cukup tinggi dan berfariasi antara 

1 - 2%. Pada daerah dengan ARTI sebesar 1%,  berarti setiap tahun diantara 1000 

penduduk,  10 (sepuluh) orang akan terinfeksi. Sebagian  besar dari orang yang terinfeksi 

tidak akan  menjadi penderita TB, hanya 10% dari yang  terinfeksi yang akan menjadi 

penderita TB.  Dari keterangan tersebut diatas, dapat  diperkirakan bahwa daerah dengan 

ARTI 1%,  maka diantara 100.000 penduduk rata-rata  terjadi 100 (seratus) penderita 

tuberculosis  setiap tahun, dimana 50% penderita adalah  BTA positif. Faktor yang 

mempengaruhi  kemungkinan seseorang menjadi penderita TB  adalah daya tahan tubuh 

yang rendah;  diantaranya karena gizi buruk atau HIV/AIDS.  

 

Diagnosia Banding : abses pada paru-paru dan lymph node abscess, pleuritis. 

pericarditis, chronic contagious pleuropneumonia, actinobacillosis, mycotic and 

parasitic lesions, tumours, caseous lymphadenitis Johne's disease, adrenal gland tumour 

dan lymphomatosis. 
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5. Haemorrhagic septicemia 
 

 

Penyakit ngorok yang sering disebut dengan Haemorrhagic septicemia atau Septichaemia 

Epizooticae (SE) merupakan penyakit sistemik, bersifat akut atau menahun  pada sapi, 

kerbau, babi, , yaks and camels  disertai septikemik. Penyakit ini disebabkan oleh kuman 

Pasteurella multocida serotype 6B dan 6E. Outbreaks penyakit ini sering berkaitan 

dengan masalah stress karena lingkungan, cuaca, dan terlalu beratnya beban kerja dari 

ternak. 

 

Pasteurella multocida adalah kuman bersifat  Gram-negative, non-motile coccobacillus 

yang sensitive terhadap penicillin. Dengan pewarnaan Giemsa atau methylene blue 

kelihatan bahwa kuman tersebut berbentuk kokoid bipolar. Penyakit bersifat zoonosis 

pada manusia.    Pasteurella multocida pertama diketemukan pada  1878  bersamaan 

dengan infeksi fowl cholera pada unggas. Orang yang pertama kali mengisolasi  kuman 

tersebut  yaitu Louis Pasteur mendapat kehormatan untuk diabadikan sebagai nama 

genus  Pasteurella. 

Penularan : 

Stress atau cekaman pada ternak merupakan predisposisi utama untuk terjadinya 

penyakit SE. Sebagian besar Negara Asean adalah endemic dengan angka sakit 

bervariasi rendah-tinggi. Namun diketahui ternak kerbau lebih rentan terhadap penyakit 

SE. Penularan terjadi  melalui ingesti dari pakan ternak yang terkontaminasi mo.  

Tanda antemortem: 

1. Penyakit ini lebih sering terjadi pada kerbau dibandingkan sapi 

2. Demam tinggi mencapai  42°C 

3. Hipersalivasi, dan kesulitan menelan 

4. Batuk dan kesulitan bernafas, dan disertai  pneumonia 

5. Bengkak dan busung edematous di beberapa tempat terutama di kepala, bagian 

bawah dada, dan kaki atau pangkal ekor. 

6. Diare, tinja berdarah dan Nampak rasa sakit pada bagian dalam tubuh. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gram-negative
http://en.wikipedia.org/wiki/Coccobacillus
http://en.wikipedia.org/wiki/Penicillin
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
http://en.wikipedia.org/wiki/Pasteurella
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Tanda Postmortem: 

1. Kematian dapat terjadi 1-2 hari setelah gejala. 

2. Lesi yang menonjol adalah busung pada  di beberapa tempat terutama bagian 

subcutaneous ditandai dengan terbentuknya larutan kekuningan yang bersifat  

ygelatinous terutama disekitar  kerongkongan, brisket dan  perineum. 

3. Kelenjar limfe atau lymph nodes mengalami pembesaran dan bersifat 

haemorragic 

4. Haemorrhage pada beberapa organ 

5. Pneumonia  

6. Kadang ada haemorrhagic gastroenteritis 

7. Petechial haemorrhage pada membrane serosa  

 

 

Gambar.  Haemorrhagic septicemia Fibrinous bronchopneumonia. 

 

Diagnosia Banding : Anthrax, blackleg, acute leptospirosis, rinderpest dan gigitan ular. 

 

Pengendalian Penyakit: 

Pengobatan dapat dilakukan dengan antibiotika Streptomisin, khloramfenikol, teramisin 

dan sejenisnya. Preparat sulfa juga cukup baik untuk digunakan. Pencegahan dapat 

dilakukan dengan vaksinasi. 

 



82 |   M a n k e s t e r  

 

7. PINK Eye 

Conjunctivitis, atau sering disebut dengan pinkeye atau radang mata menular merupakan 

radang pada selaput lendir disertai dengan kekeruhan pada kornea. Penyakit ini dapat 

berakibat pada kebutaan yang bersifat sementara.  Conjunctivitis dapat disebabkan oleh 

infeksi bakteri maupun virus, alergi dan substansi lainnya yang bersifat irritant. 

. 

Penyebab 

Pinkeye dapat disebabkan oleh beberapa bakteri dan virus serta klamidia dan riketsia. 

Bakteri utama penyebab Pinkeye adalah Moraxella bovis yang bersifat hemolitik, 

Thelazia sp, Neisseria catarrhalis. Infeksi tersebut kadangkala dapat disebabkan adanya 

infeksi lain seperti sinusitis, radang tenggorokan bahkan juga beberapa bakteri yang 

dikenal sebagai  the sexually transmitted diseases (STDs) chlamydia dan  gonorrhea. 

Bakteri staphylococci, pneumococci, and streptococci. Juga dapat menyebabkan 

Pinkeye.  

Pinkeye juga dapat disebabkan karena alergi seperti rumput, ragweed pollen, dan debu. 

Kadang-kadang beberapa bahan kimia seperti chlorine dan sabun dan polutan juga 

menyebabkan conjunctivitis. 

 

Penularan 

Penularan dapat terjadi melalui debu, lalat dan percikan air yang terkontaminasi oleh 

agen penyebab penyakit.  
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Gejala Klinis 

Masa tunas berlangsung antara 1  - 3 hari. Gejala awal ditandai dengan adanya 

pembendungan pembuluh darah pada selaput lendir mata dan kornea disertai dengan 

busung pada selapu lendir. Hewan yang terserang mengeluarkan banyak air mata, 

blefarospasmus dan fotopobia. Beberapa hewan yang terserang penyakit ini 

menunjukkan peningkatan suhu tubuh yang diikuti dengan penurunan produksi dan nafsu 

makan. 

 

Kekeruhan kornea dapat terjadi dua hari sesudah infeksi yang dimulai dari bagian tengah 

dan menyebar keluar. Ulkus pada kornea mata timbul pada hari ke empat. Seluruh 

kornea mata mengalami kekeruhan pada hari ke enam. Kesembuhan total dapat terjadi 3-

5 minggu kemudian yang dimulai dari berkurangnya kekeruhan kornea. (Budi Akosa, 

1996). 

 

Diagnosa 

Diagnosa awal dapat diamati dari perubahan selaput lendir berwarna merah dan air mata 

yang keluar secara abnormal. Penyebab Pinkeye dapat diketahui dengan mengamati 

specimen yang dikirim ke laboratorium secara cepat dan adequate. 

 

Diagnosa banding 

Trauma mekanis, Malignan Catharal Fever, IBR, Anthrax dan penyakit infeksi lainnya. 

 

Pengobatan 

Tergantung pada jenis penyebabnya. Dapat menggunakan salep atau tetes mata yang 

mengandung antibiotika berspektrum luas,  antiiritans dan lain-lainnya. 
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8. Bovine  Spongioform Encephalophaty (BSE)  atau Mad Cow  

 

Pendahuluan 

Bovine Spongioform Encephalophaty (BSE) yang juga dikenal dengan nama Mad Cow 

atau Penyakit Sapi Gila merupakan salah satu penyakit yang beberapa tahun terakhir 

menjadi sorotan banyak pihak.  Di Inggris sendiri, negara asal mula diketemukannya 

penyakit ini sudah sejak tahun 1980-an menjadi bahan perdebatan namun waktu itu 

belum jelas diketahui apa penyebabnya.  Partikel penyebab BSE diduga adalah Prion, 

suatu protein  yang termutasi atau membentuk komplek dengan prion Scrapie sehingga 

bersifat infeksious pada sapi.  Prion sebenarnya meruipakan partikel yang normal untuk 

memfungsikan sel otak namun prion yang termutasi diduga kuat menjadi penyebab 

penyakit karena akan menurunkan fungsi sel otak. 

Adanya dugaan  keterkaitan BSE dengan Creutzfeldt-Jakob Diseases (CJD), menjadi 

salah satu pemicu terhadap meningkatnya perdebatan tentang bahaya penyakit tersebut 

pada manusia.  Walaupun masih banyak penyakit lain yang bersifat zoonosis,  

menyebabkan kerugian ekonomi yang relatif tinggi dan sampai sekarang belum tuntas 

penanganannya  seperti  PMK, Anthrax bahkan TBC namun kelihatannya para pakar 

(ilmuwan), industriawan dan  politikus lebih senang pada penyakit  baru ini. Sinergi 

antara ke tiga faktor tersebut ditambah histeria konsumen menjadikan kasus  penyakit 

BSE seperti sebuah malapetaka. Banyak pihak  yang tidak proporsional lagi dalam 

menyikapi masalah tersebut. Antara fakta, pandangan  dan ilusi menjadi kabur, sehingga 

kebenaran menjadi sulit dipertanggungjawabkan lagi.   

Di beberapa negara khususnya antara Inggris dan negara Uni Eropah terjadi polemik 

yang menjurus pada perang dagang antar ke duanya. Sejak Menteri Kesehatan Inggris 

membuat pernyataan di media tanggal 20 Maret 1997, yang menyatakan bahwa Mad 

Cow atau BSE dapat menular pada manusia maka konsumen daging di Eropah menjadi 

resah.  Akibat kasus BSE. Inggris dipaksa untuk membantai 4 juta dari 11.8 juta ekor 

sapi berusia di atas 30 bulan  yang pada waktu itu seharga sekitar 23 trilyun rupiah serta 

menghadapi berbagai masalah ketenagakerjaan dan industri terkait lainnya. 
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Penyebaran BSE 

Setidaknya terdapat beberapa negara di luar Inggris yang diketahui industri 

peternakannya pernah menderita BSE yaitu Kanada, Denmark, P. Malvinas, Jerman, 

Italia, Perancis, Oman , Swiss, Irlandia dan Portugal. Indonesia,  pada tahun 1995 

memang pernah mengimpor daging dari Inggris namun dalam jumlah sangat sedikit.  Di 

Eropah sendiri kasus BSE masih merupakan masalah tersendiri.   

Kasus BSE dilaporkan juga terdapat di Kanada, Kepulauan Faukland atau Malvinas, 

Jerman, Italia dan Oman. Indonesia tidak memiliki keterkaitan atau hubungan impor sapi 

hidup secara langsung dengan negara-negara di atas sehingga relatif aman namun kita 

tetap harus waspada kemungkinan impor tidak langsung khususnya daging, jeroan dan 

tepung tulang. Hal ini disebabkan partikel penyebab BSE relatif tahan terhadap suhu 

tinggi, radiasi sinar ultra violet dan sinar gamma. 

Penyebab Penyakit  BSE 

Sesuai dengan namanya yaitu Bovine Spongioform Encephalophaty (BSE), penyebab 

BSE masih menjadi bahan perdebatan para ahli apakah protein termutasi, bakteri, parasit, 

virus atau yang lainnya namun kebanyakan para peneliti lebih banyak sepakat pada  

Protein Prion  Srcapie (PrPsc), sebagai penyebab BSE dengan gejala utama encephalitis. 

Pada awalnya BSE, termasuk dalam kelompok penyakit Scrapie, yang diduga sejenis 

parasit yaitu Sarcosporidia namun ternyata partikel Scrapie ini dapat menembus filter 

bakteri sehingga gugurlah hipotesis tersebut.  Dugaan terhadap semacam virus atau 

viroid juga gugur karena ternyata  partikel tersebut resisten terhadap inaktivasi radiasi 

ultraviolet pada panjang gelombang 254 nm yang seharusnya menghancurkan DNA atau 

RNA. Sebaliknya metode modifikasi atau menghancurkan protein partikel penyebabnya 

dapat menurunkan infeksi partikel dan dari pemurnian ternyata  tidak dapat 

membuktikan adanya molekul asam nukleat. 

Dengan dasar dan argumentasi di atas maka diduga penyebab BSE adalah  protein prion 

yang infektif (PrPsc), yaitu suatu PrPc yang termutasi.  Hal ini diyakini setelah diketahui 

bahwa PrPc isomorf dengan PrPsc. Belum diketahui dengan jelas bagaimana protein 

tersebut dapat multiplikasi atau memperbanyak diri tanpa melibatkan bahan genetik 
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konvensional asam nukleat yaitu DNA dan RNA.  Protein yang dapat memperbanyak 

diri dan bersifat infektif ini yang dikenal sebagai PrPsc dan diduga menjadi penyebab 

BSE, penyakit Kuru, Creutzfeldt-Jakob Diseases, Gerstamann-Scheinker Diseases 

(GSG) dan penyakit Fatal Familial Insomnia (FFI).  Walaupun demikian sampai 

sekarang masih terjadi perdebatan keterkaitan penyakit tersebut satu sama lainnya atau 

memang berbeda sama sekali. 

Ada juga sementara peneliti yang mengkaitkan BSE dengan penggunaan Phosnet yaitu 

suatu bahan pestisida yang mengandung preparat organo-phosphat. Konsentrasi yang 

tinggi dari phosnet diduga menyebabkan mutasi protein prion sehingga menjadi 

penyebab wabah BSE. Organo-phosphat sendiri secara empiris memang banyak 

digunakan di negara-negara yang sapinya menderita BSE dan diduga menyebabkan 

gangguan sistem syaraf pusat, syaraf tepi dan syaraf autonom.  Protein mutan yang tidak 

bisa dihancurkan tersebut terakumulasi sehingga mempengaruhi kerja sistem syaraf.  

Profesor Ebringer dari Inggris (King College), meneliti tentang BSE sejak 1997. Pada 

105 ekor ternak dimana 29 ekor didiagnosa BSE dan 76 ternak kontrol, ternyata pada 

semua ternak BSE diketemukan konsentrasi antibodi pada serum yang tinggi. Antibodi 

tersebut diketahui dihasilkan oleh kehadiran mikroorganisme Acinobactor, suatu bakteri 

yang didapatkan di tanah, feses, dan air. Menurutnya kasus penyakit mungkin timbul 

karena sistem kekebalan ternak itu sendiri.  Namun dari banyak teori tentang penyebab 

BSE sampai hari ini, banyak yang mengatakan prion lah penyebabnya, sehingga Dr. 

Stanley B Prusiner bersama Thomas L. James (co-author) dari California University 

mendapatkan hadiah Nobel tahun 1997 atas penemuan protein prion tersebut.   

Perubahan struktur protein menyebabkan degenerasi yang berakibat fatal pada kasus 

BSE. 

Gejala Klinis dan Cara Penularan 

Organ utama yang diserang oleh partikel Prion penyebab BSE adalah encephalon dan 

sumsum tulang belakang. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa gejala klinis yang 

terlihat terutama adalah inkoordinasi sistem syaraf motorik. Baik pada penderita BSE 

maupun CJD pada manusia, prion mengalami mutasi dan sel otak menjadi mati sehingga 

otak digambarkan mirip sebuah spons.  
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Partikel PrPsc diduga kuat dapat menyebar ke jaringan yang lain termasuk daging. 

Walaupun yang paling banyak mengandung prion sebenarnya adalah jaringan otak. Dari 

hasil penelitian Krakauer dkk (1996), dikatakan adanya kesamaan antara sekuen 

(susunan asam amino) gen prion sapi dan gen prion manusia, sehingga menduga adanya 

keterkaitan antara BSE dan CJD pada manusia.  CJD seperti diketahui merupakan 

penyakit yang walaupun jarang diketemukan namun ditakuti oleh manusia karena infeksi 

penyakit tersebut menyebabkan penurunan fungsi sel otak. 

Penularan penyakit Scrapie terutama melalui penggunaan dan memakan jaringan otak, 

mata dan pemakaian hormon yang berasal dari ekstraksi organ yang berasal dari ternak 

penderita penyakit tersebut.  Selain bersifat horisontal (melalui kontak langsung) 

penyakit juga dapat diturunkan atau bersifat vertikal. Penyakit scrapie pada manusia, 

awalnya diketahui terdapat pada orang-orang Yahudi yang memiliki kebiasaan makan 

otak dan  jaringan bola mata ternak yang dimasak setengah matang. Karena itu CJD pada 

manusia dapat menular melalui transplantasi kornea mata atau jaringan serta peralatan 

bedah disamping melalui penyebaran spesimen.  

Pada ternak,  penyebaran penyakit BSE diduga dapat terjadi melalui pemakaian 

suplemen makanan ternak, bahan baku (jeroan, tepung tulang dan lain-lainnya) hasil 

prosesing atau pengolahan, melalui semen beku dan juga embrio beku. Gejala klinis BSE 

memerlukan waktu relatif  lama yaitu 2 sampai 5 tahun. Sapi penderita BSE biasanya 

ditandai  dengan adanya air liur yang berlebihan, inkoordinasi gerakan dan akhirnya 

ternak lumpuh terutama pada kaki bagian depan.  Angka morbiditas penyakit tersebut 

relatif kecil sekitar 5% namun angka mortalitasnya dapat mencapai 100%. Penyakit BSE 

menular karena partikel PrPsc dapat dipindahkan dari satu individu satu ke individu 

lainnya.  

Pada manusia adanya kekhawatiran tentang hubungan BSE dan CJD barangkali 

berlebihan karena belum diyakini betul apakah prion penyebabnya sama. Diduga karena 

CJD menyebabkan  penurunan fungsi otak pada manusia maka menyebabkan BSE pada 

sapi kelihatan sangat berbahaya  bagi  manusia.  Lebih jauh lagi adalah  pengaruhnya 

pada industri peternakan dan produk sampingannya akibat meluasnya isu tersebut.  

Bahkan industri kosmetika, yang menggunakan bahan dasar ekstrak sapi seperti kolagen 
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(untuk industri bedah kosmetika), elastin (krim pelembab), keratin (bahan pembuatan 

shampo) dan lemak  sapi (untuk bahan pembuatan sabun dan lipstick) juga ikut kena 

getahnya. Padahal bahan-bahan tersebut kecuali belum tentu terdapat atau mengandung 

prion lagi dan kalaupun berasal dari ternak penderita sapi BSE sudah akan hancur 

terlebih dahulu. Namun kembali lagi citra dan image media dalam menggambarkan 

sesuatu penyakit seringkali menimbulkan histeria.  

BSE dan  Sistem Keamanan Pangan Kita 

Walaupun  masih ada perdebatan mengenai BSE pada sapi dan CJD pada manusia 

namun karena berdasarkan penelitian prion keduanya mirip satu sama lainnya, maka ada 

baiknya pihak otorita (pemerintah) mewaspadai  kemungkinan munculnya kasus 

penyakit tersebut di Indonesia.  Indonesia sendiri mengimport sapi dan daging beku 

biasanya dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Jepang yang bebas dari 

BSE. 

Komisi Eropah berdasarkan kesepakatan 14 negara (Perancis abstein), mulai telah 

melakukan program monitoring bersama untuk pengendalian BSE.  Komisi bertugas 

melakukan validasi pengujian melalui beberapa sistem pengujian, antara lain Prionics 

AG of Switzerland, French Nuclear Authority, dan Irish Company Enfer.  Hal ini 

menunjukkan bahwa BSE merupakan penyakit yang sangat serius dan mempunyai 

prioritas tinggi untuk segera diatasi. 

Belajar dari kasus BSE dan dampaknya terhadap hubungan dagang multilateral antar 

negara dan pengaruhnya bagi industri peternakan di negara-negara yang kebetulan 

bermasalah dengan adanya kasus BSE maka kita harus banyak belajar dalam 

pengendalian penyakit karena secara empiris ternyata banyak penyakit dari Luar negeri 

yang sudah banyak masuk ke Indonesia akibat terlambatnya  upaya pengendalian 

penyakit. Sebut saja Malignant Catharal Fever, BVD pada sapi yang relatif baru atau 

Gumboro pada Unggas. 

Undang-undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,  PP 

No 22 Tahun 1983 tentang Kesmavet mungkin masih relevan namun Peraturan 

Pemerintah lainnya yang mengatur  mengenai pemakaian obat, vaksin  dan hormon, 
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produk-produk rekayasa genetika dan lain-lainnya   perlu direvisi dan disinkronkan satu 

sama lainnya.  Kita memiliki Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan  

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang substansi dan 

nuansanya tidak  sejalan dengan Undang-undang Peternakan dan berbagai  peraturan 

perundangan lainnya di bidang peternakan dan pengendalian penyakit. Dalam hal ini 

tentunya UU Nomor 6 Tahun 1967 tersebut yang harus menyesuaikan dengan kondisi 

faktual pada masa kini dan tuntutan ke depan.  

Setelah peraturan perundangan di bidang keamanan produk peternakan dan hasil ternak 

dibenahi, barulah hal-hal yang bersifat seperti teknis, sosial dan ekonomi dapat dibenahi. 

Indonesia merupakan salah satu  negara yang meratifikasi Putaran Uruguay, anggota 

WTO dan tentu saja mengikuti secara baik ketentuan dalam hubungan multilateral. 

Namun tentunya sikap kritis tetap diperlukan sehingga kita tidak terombang-ambing 

dalam penentuan kebijakan. Codex Alimentarius dan OIE (Office International des 

Epizooticae) sudah sewajarnya menjadi salah satu rujukan bagi kita untuk menentukan 

ternak sehat dan produk olahan yang kita impor namun tentunya kita perlu 

memperhatikan SPS.   

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah apakah produksi ternak dan produk hasil 

ternak lainnya  telah benar-benar sesuai dengan Good Veterinary Practices atau tidak. 

Jika memang suatu negara masih terjangkit penyakit yang berbahaya, sistem produksinya  

dianggap tidak mengikuti keamanan pangan  maka dengan tegas kita memang harus 

menolak mengimpor produk dari negara tersebut.  Selanjutnya iklim yang tidak 

memungkinkan adanya kartel, seperti dugaan banyak pihak sehingga harga di pasar dapat 

dipermainkan semaunya dan yang penting buat mekanisme agar ada keseimbangan 

pelaku pasar tanpa mematikan usaha para importir  ternak dan produk hasil ternak 

lainnya.  

Pemerintah hendaknya membuat aturan yang baku, konsisten dan tegas mengenai 

kebijakan yang dilakukannya dalam hal keamanan pangan. Kasus lain yang menonjol 

adalah polemik impor daging kerbau dari India, negara yang menurut OIE masih 

terjangkit PMK. Walaupun akhirnya dibatalkan oleh tekanan opini masyarakat namun 

sesungguhnya menggambarkan lemahnya penegakan aturan perundangan. Masukan para 
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ahli atau  lembaga yang sebetulnya berdasarkan otorita keilmuan memiliki keabsahan 

untuk merekomendasikan aman tidaknya suatu ternak, daging dan produk lainnya 

kadangkala dikesampingkan oleh opini publik yang kuat dan kadang belum tentu bersifat 

netral,  karena membawa banyak kepentingan.  

Perdagangan dan politis sangat sulit dibedakan. Sebetulnya sama seperti halnya kasus 

impor daging dari Irlandia yang diduga belum bebas betul dari BSE atau daging kerbau 

India yang mungkin tidak bebas dari PMK dan Rinderpest  walaupun dari sisi 

pertanggungjawaban impor daging dari India dapat diterima namun image dan opini sulit 

untuk diatasi.  Karenanya sudah saatnya kita  memiliki aturan yang baku, konsisten, jelas  

dan tegas, otorita yang berwibawa disertai dengan sarana dan prasarana khususnya 

karantina dan RPH yang memadai dan skill serta tanggung jawab pemeriksa keamanan 

pangan (ternak, daging dan lainnya).  Indonesia yang luas ini hanya memiliki 27 UPT 

untuk karantina yang terdiri atas 5 balai, 12 stasiun dan 10 pos karantina hewan dengan 

kondisi yang menyedihkan.  Jangan sampai mengorbankan masalah keamanan pangan 

untuk alasan ekonomis, namun juga jangan sampai mematikan industri itu sendiri.   

BSE atau Mad Cow merupakan salah satu penyakit yang perlu kita waspadai karena 

penyakit tersebut kecuali berbahaya  (bersifat zoonosis) pada manusia, juga karena 

penyakit tersebut  belum masuk ke Indonesia sehingga harus ada usaha pencegahan yang 

sistematis dan terpadu. Pada dasarnya  hampir semua penyakit hewan pada taraf-taraf 

tertentu dapat dikendalikan  terutama melalui usaha pencegahan. Karenanya fasilitas 

sarana dan prasarana untuk pengendalaian penyakit (termasuk SDM) harus mendapat 

perhatian sangat serius dari pemerintah.  

Usaha pengendalian  suatu penyakit sebaiknya dilakukan secara proporsional sesuai 

dengan norma-norma internasional yang berlaku dan peraturan perundangan yang kita 

miliki. Adanya penyakit mempunyai dampak yang sangat luas dan berkaitan dengan 

banyak sektor (perdagangan, sosial ekonomi, bahkan juga politik) karenanya  publisitas 

suatu penyakit sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan bijaksana tanpa mematikan 

industrinya sendiri. 
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9. Orf, Contagious Echtyma, Dakangan 

 

Contagious Echtyma, orf atau Dakangan merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh 

virus yang sangat menular pada ternak khususnya domba dan kambing. Virus tersebut 

bersifat zoonosis sehingga harus diwaspadai.  Virus penyebab penyakit Orf menyerang 

pada semua tingkatan umur, jenis kelamin maupun iklim, dengan angka morbiditas yang 

tinggi (hampir 100%) namun angka mortalitasnya rendah.  Walaupun relatif kurang 

berbahaya namun adanya gangguan nafsu makan menyebabkan laju pertabahan bobot 

badan ternak menjadi rendah, resistensi terhadap penyakit lain menurun dan akibatnya 

penyakit sekunder masuk, menyebabkan hewan tersebut sakit.  Penyakit orf yang 

ditandai dengan adanya keropeng pada bagian muka yang tak berbulu menyebabkan 

harga jual ternak merosot drastis karena ternak menjadi kelihatan kurang higienis. 

Penyebaran penyakit orf di Indonesia telas meluas di hampir semua wilayah. 

Etiologi (Penyebab Penyakit) 

Penyebab penyakit Orf adalah virus yang termasuk dalam keluarga virus Pox atau 

golongan virus Parapox (Fauquet dan Mayo, 1991). Virus tersebut berbentuk lonjong, 

berukuran 175 – 320 nm, dengan struktur seperti rajutan benang wool (Kluge dkk, 1972). 

Virus Orf tahan pada pH 4,2 – 10,9 serta tahan terhadap bahan kimia eter namun tidak 

tahan terhadap khloroform (Precausta dan Stelmann, 1973). Virus tersebut tetap hidup 

dan infektif pada suhu rendah untuk waktu yang lama. Menurut Hart dkk (1949), virus 

Orf tetap infektif pada suhu kamar Sedangkan pada kondisi lapangan bersifat infektif 

sampai berbulan-bula (Boughton dan Hardy, 1936). Dengan sifat tersebut di atas maka 

kuman dapat menjadi sumber infeksi bagi ternak yang baru datang dari luar peternakan 

atau sebaliknya ternak yang tercemari kuman dapat menjadi sumber infeksi bagi ternak 

di dalam peternakan. 

Cara Penularan 

Pada umumnya penyakit Orf menular secara kontak langsung dari ternak satu ke ternak 

lainnya atau melalui bahan yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Penyakit dengan 

cepat menular jika ternak tertular bercampur dengan ternak yang sehat atau dapat juga 
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ternak yang sehat dapat sakit apabila dimasukkan pada kandang yang telah 

terkontaminasi virus tersebut. 

Penularan dapat melalui alat (tempat pakan, minum dan lainnya) bahkan juga melalui 

ransum atau bahan pakan dan orang atau hewan lainnya. Diduga serangga (nyamuk, lalat 

dan sebagainya) berperan sebagai mediator penyebaran penyebab walaupun belum 

terbukti. Menurut laporan, induk dapat tertular melalui anak yang sedang menyusu pada 

induk. Penyakit tersebut menular ke manusia biasanya secara kontak langsung pada saat 

peternak menangani penyekit tersebut secara tidak higienis. 

Ternak yang kelihatan sehat jika diuji secara serologik belum tentu menunjukkan negatif 

terhadap virus Orf. Banyak ternak yang kelihatannya sehat namun sebenarnya positip 

dan menjadi karrier bagi ternak lainnya. Hal  tersebut sangat mungkin terjadi misalnya 

pada saat seorang peternak membeli ternak dari pasar sehingga tidak diketahui status 

kesehatan yang sebenarnya. Sehingga setelah dibawa pulang, ternak tersebut menjadi 

sumber pembawa bibit virus Orf pada ternak yang sudah ada di kandang. 

Pengenalan Penyakit Orf 

Penyakit Orf sangat menular dengan masa inkubasi antara 1 – 3 hari. Pada hewan yang 

terserang Orf, lama penyakit biasanya berlangsung 3 – 4 minggu (Adjid, 1993) namun di 

lapangan penyakit tersebut tidak jarang berlangsung sampai berminggu-minggu. Gejala 

awal penyakit ditandai dengan adanya bintik-bintik merah pada kulit bibir, kemudian 

berubah menjadi lepuh, selanjutnya lepuh meluas dan melebar sehingga akhirnya 

terbentuk keropeng. 

Luka atau lesi terutama terdapat pada daerah permukaan bibir, mulut bagian luar, hidung, 

sekitar kelopak mata, telinga luar dan bagian tubuh lainnya yang tidak berbulu.  Luka 

biasanya bersifat lokal dan tidak menyebar secara sistemik. 

Pada pemeriksaan secara postmortem (setelah ternak tersebut mati), selain 

diketemukannya luka atau lesi pada bagian-bagian tersebut kadangkala juga ditemukan 

luka pada bagian dalam rongga mulut, terutama gusi, lidah, palatum atau langit-langit. 

Ternak pada umumnya mati buka karena virus tersebut namun lebih disebabkan ternak 

tersebut tidak dapat makan karena keradangan pada bibir dan mulut sehingga konsumsi 
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ransum sangat sedikit, ternak kekurangan zat nutrient, pertumbuhan terganggu dan 

akhirnya menyebabkan penyakit lain yang bersifat komplek.  Menurut Kluge dkk (1972), 

pada pengamatan secara histopatologi, kulit yang mengalami keradangan 

memperlihatkan tanda-tanda hiperplasia dan ada penebalan lapisan epithel antara 5-6 kali 

dibandingkan yang normal. Sel epithel akhirnya akan mengalami degenerasi atau rusak 

dan dalam sitoplasmanya ditemukan inclusion body atau badan inklusi yang bersifat 

eosinofilik yang menciri pada penyakit tersebut. 

Diagnosa penyakit dilakukan secara klinis dengan melihat perubahan klinis pada organ 

atau jaringan yang mengalami keradangan. Penyakit Orf sangat mudah diamati karena 

sifat keradangannya memiliki ciri spesifik. Diagnosa lainnya yang lebih baik misalnya 

uji histopatologi, uji agar gel presipitasi (AGP), uji CFT dilakukan terutama untuk 

mendeteksi dan membedakannya dengan penyakit yang secara klinis tidak nampak atau 

karena kesulitan dalam diagnosa banding. 

 

Tindakan Penanganan 

Pada prinsipnya usaha pengendalian penyakit dapat dilakukan melalui usaha pencegahan 

dan pengobatan. Penyakit Orf dapat dicegah melalui sistem vaksinasi, sanitasi yang baik 

dan teratur terhadap kandang dan peralatan serta melakukan kontrol secara teratur 

terutama adanya perubahan klinis yang sedini mungkin agar dapat diobati secara cepat. 

Bila sudah terjadi kasus penyakit atau wabah, penanganan harus dilakukan secara cepat 

dan serentak. Upayakan sedini mungkin untuk melihat perubahan klinis yang terjadi 

sehingga dapat diatasi. Di lapangan, pengoibatan dapat dilakukan dengan mengerok  

organ atau jaringan misalnya pada kulit bibir luar sampai bersih kemudian olesi dengan 

yodium tincture 2 – 7% atau betadine secara teratur. Untuk mencegah infeksi sekunder, 

gunakan antibiotika broadspektrum secara intra muskuler misalnya dengan preparat 

tetrasiklin, kloramfenikol dan lainnya dengan dosis menurut pemakaian obat yang 

dianjurkan.  

Cara pengerokan harus hati-hati karena bekas kerokan dapat menjadi sumber infeksi bagi 

ternak lainnya. Tempat penanganan ternak diupayakan pada tempat khusus yang dapat 
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segera dibersihkan dengan desinfektan agar kandang tidak menjadi sumber infeksi baru.  

Secara berkala ada baiknya kandang dibersihkan dan disemprot menggunakan 

antiseptika untuk membunuh tidak hanya virus Orf namun juga virus dan bakteri yang 

lainnya.  Pada umumnya  ternak yang terserang Orf, ketahanan tubuhnya menjadi 

berkurang sehingga peka pada infeksi kuman lainnya. Oleh karenanya kekebalan 

humoral dan seluler harus ditingkatkan misalnya melalui pemberian ransum yang baik 

dan seimbang, tambahan vitamin khususnya vitamin ADE, dan mineral. 
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10. Foot and mouth disease (FMD, Aphthous fever) 

Penyakit mulut dan Kuku atau FMD adalah penyakit viral yang bersifat akut, sangat 

menular dan bersifat zoonosis. Penyakit mulut dan kuku pada umumnya menyerang 

hewan berkuku genap, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, gajah, jerapah, dan 

menjangan. Penyakit biasanya ditandai dengan adanya demam tinggi, adanya lepuh 

berisi cairan didalam atau didaerah sekitar mulut, lidah, bibir dan celah kuku. Walaupun 

angka mortalitasnya rendah namun penyakit ini sangat merugikan secara ekonomi. 

Penyebab 

Ada 3 strain utama virus penyebab FMD yaitu A, O dan  C. Strain lainnya Three adalah 

SAT 1, SAT 2 and SAT 3 yang disiolasi dari  Africa and strain ASIA-1 dari Asia dan 

timur jauh.  Penyebab FMD adalah  picorna virus dari familia Picornaviridae dan genus 

Aphthovirus, virus yang sangat kecil, berdiameter ±20 milimikron, terbentuk dari asam 

inti ribo yang diselubungi protein.  Virus ini sangat tahan dan dapat bertahan hidup 

dengan baik pada bahan organik seperti darah, feses dan lain-lain serta pada kondisi 

kelembaban tinggi. Namun virus ini labil terhadap asam dan basa serta sensitif terhadap 

panas dan sinar matahari.  

Penularan 

Transmisi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung melalui kontak sekresi, 

seperti saliva, darah, urine, feses, susu dan semen, aerosol droplet dispersion, Daging 

atau jaringan yang terkontaminasi, dan juga vaksin.   

 

Tanda Antemortem: 

Masa inkubasi penyakit berlangsung 1 – 5 hari atau dapat juga 

lebih panjang. Morbiditas mendekati 100%, mortalitas 

bervariasi tergantung strain dan kepekaan hospes, kepekaan 

pada hewan muda 50% sedangkan dewasa 5%. Demam tinggi 

mencapai 41.7°C, ternak Nampak bodoh, nafsu makan turun, 

produksi susu menurun, adanya tremor.  
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Pada gusi dan lidah terbentuk leuh sehingga ternak mengalami kesulitan mengunyah 

makanan. Peradangan dapat terjadi secara hebat pada lidah sehingga mengelupas. Hal 

yang serupa terjadi pada teracak kaki yang mengalami pengelepuhan dan erosi sehingga 

ternak kesulitan untuk berjalan. 

 

Tanda Postmortem : 

1. Necrosis pada otot jantung (tiger heart), biasanya terjadi pada ternak muda yang 

mati secara akut. 

2. Ulcerative lesions pada lidah, palatum, kerongkongan, esophagus danrumen serta 

vulva dan kaki. 

Diagnosa 

Diagnosa penyakit dapat dilihat secara klinis berupa keluarnya 

air liur secara berlebihan dan ternak pincang disertai adanya 

lepuh. Namun demikian gejala tersebut harus dibuktikan 

dengan pemeriksaan specimen ke laboratorium untuk 

mengidentifikasi serotype virus. 

 

Diagnosa banding: Vesicular stomatitis, allergic stomatitis, 

feedlot glossitis, photosensitization, bluetongue, rinderpest, 

infectious bovine rhinotracheitis, malignant catarrhal fever, bovine papular stomatitis, 

bovine viral diarrhoea, pseudocowpox, ovine pox, contagious ecthyma, footrot, 

mycotoxicosis dan pemberian garam berlebihan pada konsentrat. 

Pengendalian 

Memperketat impor ternak, produk-produk ternak dari Negara tertular dan tersangka 

FMD, memperketat  lalu lintas ternak. 
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11. Malignant catarrhal fever (MCF) 

MCF atau dikenal dengan nama penyakit Ingusan adalah suatu penyakit infeksi viral 

bersifat akut, disertai dengan demam tinggi pada ternak sapi, rusa, kerbau dan bison. 

Gejala yang terjadi berupa keradangan pada membran mukosa pada hidung, mata, kornea 

dengan keluarnya lendir yang hebat dari hidung serta pembengkakan kelenjar limfe. 

MCF umumnya dibagi dalam 3 bentuk yaitu  peracute, intestinal, head-eye dan bentuk 

ringan tanpa tanda-tanda yang menciri. Penyakit ini tidak menular ke manusia. 

 

Peneliti lainnya menggolongkan MCF dalam 2 macam yaitu: (a)  wildbesst associated 

agent (ACV-1) B dan (b) tipe sheep Associated Agent (SAA). ACV-1 adalah herpes 

virus dari wildebeest yang merupakan anggota dari sub family Gamma herpesvirinae, 

family herpesviridae sedangkan SAA adalah agen yang belum diketahui secara jelas 

klasisfikasinya dan diperkirakan ditularkan oleh domba. 

 

Penularan: kontak tertutup antara ternak sapi dan dan wildebeest (gnu, antelope), pada 

saat minum bersama atau kontak langsung antara sapi dengan berbagai jenis ruminansia 

liar lainnya. Terutama pada saat ternak tersebut melahirkan. Wildbeest dan alcephaline 

virus ACV-1 mampu menerobos plasenta menunju janin. Di  Amerika dan Eropah, MCF 

sapi terinfeksi dari domba. 

Tanda-tanda Antemortem: 

1. Masa inkubasi: 9 – 44 hari 

2. Morbiditas rendah, mortalitas tinggi 

3. Peningkatan suhu tubuh 

4. Kornea mata keruh, lendir hidung keluar berlebihan 

5. Dyspnea and cyanosis 

6. Kehilangan nafsu makan 

7. Moncong kering dan  eczema pada  perineum, scrotum dan  ambing 

8. Erosi pada bibir, lidah, serta palatum durum dan palatum molle. 

9. Mata merah dan konjuctivitis 

10. Photophobia dan kurang dapat melihat 

11. Kesulitan menelan karena adanya erosi pada oesopagus 

12. Pembengkakan kelenjar limfe 

13. Berjalan sempoyongan dan gemetar. 
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Perubahan Postmortem : 

1. Pada kasus yang akut, lesi tidak Nampak 

2. Radang dan leleran eksudat mukopurulen dari rongga hidung,  

3. Kradangan pada  conjunctiva, oesophagus dan traktus gastrointestinalis 

4. Kongesti pada paru-paru disertai busung dan emphysema 

5. Adanya area berwarna keputihan pada ginjal 

6. Abomasum berwarna kemerahan 

7. Intestinal edema dan  petechial haemorrhage 

8. “Tiger striping” pada bagian distal kolon 

9. Pembesaran lymph nodes 

10. Dehydrasi dan emasiasi dari karkas. 

 

Malignant catarrhal fever Early stages of 

corneal opacity, conjunctivitis and the 

reddening of the eye lids. 

 

 

 

 

Malignant catarrhal fever. “Tiger 

striping” in the distal colon. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untuk diagnosa selain  memperhatikan perubahan klinis di atas juga dilakukan 

berdasarkan pemeriksaan spesiemen di laboratorium. Untuk pengujian laboratorium, 

specimen yang diperiksa adalah otak, limpa, hati, ginjal. 

 

Diagnosis Banding : Bluetongue, rinderpest, bovine viral diarrhoea/mucosal disease, 

foot and mouth disease, vesicular stomatitis 
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11. Bovine Viral Diarrhoea (BVD) 

BVD atau Diare ganas adalah penyakit viral yang sangat menular  ditandai dengan 

stomatitis, gastroenteritis dan diare. Penyebab BVD adalah virus RNA yang termasuk 

genus Pestivirus dari keluarga Togaviridae. Virus ini relative peka terhadap suhu tinggi. 

Pada temperature 56
0
 C atau dalam suasana asam virus menjadi tidak aktif. 

Penularan:  

Penularan terjadi secara secara kontak langsung dengan ternak yang terinfeksi atau 

carriernya., serta kontak tidak langsung melalui pakan ternak yang terkontaminasi 

dengan urine, sekresi nasal dan oral dan juga fetus yang mengalami abortus. Penularan 

juga dapat terjadi melalui aerosol droplet dispersion atau vector insekta. Infeksi pralahir 

terjadi setelah adanya infeksi lewat plasenta dari induk ke mudighah sedangkan infeksi 

pascalahir terjadi melalui kontak udara atau dengan percikan ekskresi yang mencemari 

lingkungan. 

 

Tanda Antemortem: 

1. Inkubasi: 1 – 3 hari 

2. Demam 

3. Kongesti dan erosi pada membrane mukosa  

4. Depresi dan anorexia 

5. Batuk, polypnea dan  hiper salivasi 

6. Dehidrasi dan debilasi 

7. diarrhoe 

8. Gagal ruminansi 

9. Produksi susu turun 

10. Abortus 

11. Laminitis 

12. cerebellar ataxia dan  arthritis pada sapi muda. 

Tanda Postmortem : 

1. Adanya  erosion pada moncong, mulut, pharynx, larynx, oesophagus, rumen,  

omasum, abomasums, caecum dan intestinum tenue. 

2. Erythema pada mucosa dan perdarahan pada submucosal abomasum, small 

intestinum, caecum dan colon. Garis-garis sebra “Stripped “ pada sekum dan 

kolon mirip pada  penyakit rinderpest. 

3. Cerebral hypoplasia dan  cataract pada sapi 
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Diagnosa banding: Malignant catarrhal fever, rinderpest, blue tongue and vesicular 

diseases. Gejala diare yang terjadi juga mirip dengan penyakit salmonellosis, Johne's 

disease dan  parasitism. 

 

 

Kongesti dan erosi pada mukosa rumen 

 

Keradangan pada abomasums (abomasitis, gastritis). 
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Beberapa Penyakit pada Unggas di Indonesia 
 

Nama 

Penyakit 

Penyebab Gejala Klinis 

yang Terlihat 

Usaha 

Pengendalian 

Perlakuan pemotongan 

hewan dan daging 

Aspergilosis Aspergillus 
fumigatus 

Gangguan 
pernafasan, 
gejala syarafi. 
Hewan kelihatan 
mengantuk. 

Lakukan sanitasi 
dan program 
higiene yang 
baik. Infeksi 
melalui spora 

Hewan yang menderita 
Aspergillosis dapat 
dipotong dan dikonsumsi 
setelah bagaian yang 
terkena dimusnahkan. 

Avian 
Encephalo- 
myelitis 

Picorna Virus Gangguan 
syaraf, ataksia, 
gemetar, 
paresis, dan 
kelumpuhan 

Vaksinasi 
terutama pada 
induk, sanitasi 
kandang. 
Penularan secara 
langsung/tidak 
langsung 
terutama melalui 
kotoran 

Ayam yang sakit harus 
dibinuh/ dibakar 
sedangkjan yang sehat 
dapat dikonsumsi setelah 
dimasak. 

CRD (Chronic 
Respiratorius 
Disease) 

Mycoplasma 
gallisepticum 

Ingus katar dari 
lubang hidung, 
serak nafas, 
kebengkakan 
kepala dan sinus 
dan ngorok 

Lakukan tindakan 
higiene dan 
sanitasi yang 
ketat. Immunisasi 
tidak dianjurkan 
mengingat 
kekebalan yang 
tidak sempurna 
dan penularan 
penyakit secara 
vertikal 

Bagian yang terserang 
dimusnahkan sedangkan 
Daging dari ayam yang 
tidak terlalu parah sakitnya 
dapat dikonsumsi setelah 
dimasak 

Coccidiosis Eimeria spp Berak darah, 
diare. Pada 
Coccidiosis yang 
diakibatkan oleh 
E. tenella sekum 
membesar berisi 
darah atau 
perkejuan yang 
bercampur 
darah. 

Higiene dan 
sanitasi,  
penggunaan 
koksidiostat yang 
dicampur ke 
ransum, dan juga 
preparat sulfa. 

Berantas vektor 
yang mendorong 
munculnya 
koksidiosis. 

Daging dapat dikonsumsi 
setelah dimasak. 

Coryza  (Snot) Haemophillus 
gallinarum 

Pilek, keluar 
ingus mulai dari 
encer sampai 
kental, sesak 
nafas, muka 
bengkak 

Kontak langsung 
maupun tidak 
langsung. 

Lakukan program 
sanitasi yang baik 
dan vaksinasi.  

Daging dapat dimanfaatkan 
setelah dimasak. 

Difteri Unggas 

Fowl Pox 

Pox Virus Bungkul cacar 
pada pial, 
balung, hidung 
dan telinga. 
Peradangan 
mulut 

Penularan 
melalui kontak 
langsung 
luka/keropeng 
dan atau tidak 
langsung oleh 
nyamuk yang 
menggigit atau 
menularkannya. 
Penngendalianny
a dengan 
vaksinasi, 

Daging yang masih baik 
dapat dikonsumsi setelah 
dimasak. 
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Nama 

Penyakit 

Penyebab Gejala Klinis 

yang Terlihat 

Usaha 

Pengendalian 

Perlakuan pemotongan 

hewan dan daging 

sanitasi 
lingkungan dan 
pemberantasan 
nyamuk 

Fowl Kholera Pasteurella 
multocida 

Pembengkakan 
pada pial dan 
persendian, lesu, 
diare kehijauan, 
keluar cairan 
kataral dari mata 
dan hidung 

Hindari stres, 
lakukan vaksinasi 
dan sanitasi yang 
baik. Penularan 
secara 
langsung/tidak 
langsun melalui 
air minum, 
pernafasan dan 
ekskret (feses) 

 

Pada manusia 
menyebabkan infeksi lokal 
yang khronis. 

Sebaiknya jangan 
mengkonsumsi daging 
ayam yang terserang 
Kholera. 

Gumboro Virus Inkoordiansi 
syaraf, lesu, 
pembengkakan 
bursa fabrisius, 
diare dan 
kelemahan 
tubuh. 

Penularan secara 
langsung atau 
tidak langsung 
misalnya dari 
tinja, minuman, 
peralatan dll.  

Laukan sanitasi 
dan vaksinasi 
secara baik. 

Daging dapat dikonsumsi 
setelah direbus dan 
dimasak. 

Infeksious 
Bronchitis (IB) 

Virus kelompok 
Coronavirideae 

Gangguan 
pernafasan  
akut, keluar 
lendir, sesak 
nafas dan 
ngorok.  

Pertumbuhan 
lambat. 

Sanitasi kandang 
dan lingkungan, 
vaksinasi. 

Ayam yang terserang atau 
tersangka IB boleh 
dipotong tetapi harus di 
tempat terisolasi dan 
dagingnya dapat 
dikonsumsi setelah 
dimasak. 

Infeksious 
Laryngotracheit
is (ILT) 

Virus golongan 
Herpetovirideae 
atau Herpes 
Virus 

Gangguan 
pernafasan , 
keluar ingus 
kental, eksudat 
pada mata dan 
konjuctivitis. 
Pada trachea 
ada radang 
kemerahan. 

Masa inkubasi 6 
– 12 hari. 
Penularan 
melalui kontak 
langsung. Jika 
ada penyakit ILT 
maka harus 
dilakukan 
stamping out 

 

Tidak dibenarkan untuk 
dipotong atau dikonsumsi 

Leucocyto-
zoonosis 

Leucocytozoon  
cauleryi, L. 
simondi, L. 
smithi  

Anemia, lesu, 
muntah darah 

Sanitasi. Lakukan 
pemberantasan  
terhadap  Agas 
(Culicoides), 
mrutu (Simulium) 
yang diduga 
mengandung 
parasit tersebut 

Daging yang masih baik 
dapat dikonsumsi setelah 
dimasak 

Leukosis 
komplek 

Leuko Virus Lesu, pucat, hati 
besar 

Lakukan 
vaksinasi dan 
sanitasi yang 
baik. Belum ada 
obatnya 

Hewan sebaiknya 
dimusnahkan 
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Nama 

Penyakit 

Penyebab Gejala Klinis 

yang Terlihat 

Usaha 

Pengendalian 

Perlakuan pemotongan 

hewan dan daging 

Marek Herpes Virus Paralisa kaki 
atau sayap, mati 
mendadak, 
proliferasi kulit 

Vaksinasi dan  
sanitasi. 
Penularan 
terutama melalui 
epitel kulit dan 
bulu. 

Ayam yang menderita dan 
menunjukkan gejala klinik 
Marek dimusnahkan dan 
dilarang untuk dikonsumsi. 

New castle 
Disease (ND) 

Paramyxovirus Mulai dari 
asymptomatis, 
gejala gangguan 
pernafasan, 
syaraf dan 
digesti. 
Morbiditas dan 
mortalitas tinggi, 
feses hijau putih, 
ngorok, 
inkoordinasi 
syaraf, tortikolis 

 

Gambaran 
pasca mati 
ditandai dengan 
adanya bintik 
perdaran pada 
proventikulus 
dan nekrosa 
usus.  

Penularan secara 
kontak langsung 
maupun tidak 
langsung dengan 
masa inkubasi 2 
– 15 hari 

Pencegahan 
dilakukan 
terutama melalui 
cara vaksinasi, 
sanitasi dan tata 
laksana yang 
baik. 

Ternak berpenyakit ND 
yang kondisi badannya 
masih baik dapat 
dipotong.Pemotongan 
harus dilaksanakan di 
tempat kejadian,. Daging  
dapat dikonsumsi setelah 
direbus/dimasak. 

Salmonellosis Salmonella 
pullorum 

Diare putih 
coklat, nafsu 
makan turun, 
lesu 

Cara 
penularannya 
secara 
kongenital, oral, 
dan aerogen. 
Lakukan program 
sanitasi yang 
baik.  Bibit ternak 
harus bebas dari 
penyakit ini. 

 

Setiap ayam reakto harus 
dimusnahkan. Daging boleh 
diedarkan dengan syarat 
telah direbus atau dimasak. 
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13. Mycoplasma complicated chronic respiratory disease (CRD, 

Mycoplasma airsacculitis MG, MS, MM) 

 

Kejadian:  di seluruh dunia 

Species terinfeksi:  semua 

Umur terinfeksi:  semua umur 

 

 

Penyebab: Mycoplasma gallisepticum, M. gallinarum, M. synoviae, M. meleagridis, M. 

iowae and/or TRT.  Penyebaran dapat melalui telur dan kontak dengan  litter yang 

terinfeksi., pakan, atau air. Penyebaran secara aerosol juga sering terjadi. 

 

Semua unggas pada semua tingkatan umur peka terhadap Infeksi  chronic Mycoplasma. 

Penyebab CRD diantaranya adalah  M. synoviae (MS) atau M. gallisepticum (MG) in 

ayam, M. meleagridis (MM) and M. iowae (MI) in kalkun. M. synoviae (MS) biasanya 

kurang pathogen. Pengaruh sinergitis antara  E. coli dan atau  NDV atau IBV vaccine 

viruses dapat terjadi.  

 

Mycoplasma gallisepticum berukuran 0,25-0,50 mikron berbentuk pleomorfik, kokoid 

dan tidak mempunyai dinding sel sejati. Agen ini bersifat gram negatif, dapat dibiakan 

dalam telur fertil, biakan sel, dan media buatan yang dilengkapi dengan 10-15% serum 

babi atau serum kuda yang dinon-aktifkan. Media buatan dapat berupa padat, cair, atau 

zona antara cair dan padat. 

 

Pertumbuhan optimal pada media padat diperoleh pada pH 7,8, suhu 37ºC-38ºC dengan 

penambahan CO2. Koloninya amat kecil dengan garis tengah 0,20-0,3 mm, halus, bulat 

jernih dengan daerah yang menebal dan menonjol di tengahnya. Mycoplasma 

gallisepticum memfermentasi glukosa dan maltosa menjadi asam tanpa pembentukan 

gas. 

 

Kemudian agen ini mereduksi 2,3,5-triphenyl-tetrazolium chloride serta menghidrolisa 

eritrosit kuda. Selain itu, Mycoplasma gallisepticum dapat mengaglutinasi eritrosit 

marmot, ayam dan kalkun, sehingga memudahkannya menginfeksi hewan dari jenis 

unggas tersebut. 

 

CRD komplek merupakan gabungan penyakit dengan dua komponen yaitu kolaborasi 

Mycoplasma gallisepticum dengan bakteri Escherichia coli. Faktor predisposisi CRD 

komplek adalah sistem pemeliharaan dengan suhu lingkungan yang tinggi yaitu panas 

atau dingin, kelembaban tinggi, kurangnya ventilasi, kepadatan ternak terlalu tinggi dan 

cara pemeliharaan dengan umur yang tidak seragam. Disamping itu, kebersihan kandang 

juga didaulat sebagai pemicu munculnya kasus CRD komplek ini. 
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Ngorok ayam atau CRD merupakan penyakit pernafasan yang tidak pernah tuntas 

kasusnya di lapangan, hal ini disebabkan oleh tatanan manajemen yang diterapkan 

peternak masih longgar, sehingga memudahkan agen CRD menginfeksi ayam yang 

bermuara pada munculnya ayam-ayam sakit di areal farm milik peternak. Disamping itu, 

kebersihan kandang yang sering terabaikan sejak awal pemeliharaan sampai minggu 

ketiga, disinyalir sebagai faktor pemicu munculnya kasus-kasus pernafasan pada ayam. 

“CRD biasanya muncul di farm saat pemeliharaan menginjak minggu ketiga, hal ini 

terkait dengan penurunan kualitas litter dan kurang trampilnya anak kandang dalam 

proses open and close tirai kandang. 

 

Alas kandang atau litter yang sudah digunakan cukup lama dianggap sebagai pemicu 

munculnya berbagai kasus penyakit pernafasan pada ayam. Penggunaan litter pada 

peternakan broiler dimulai sejak pemeliharaan DOC sampai minggu ketiga 

pemeliharaan. Litter difungsikan sebagai penghangat bagi anak ayam. 

 

Dalam kondisi apapun dengan bentuk kandang yang bagaimanapun, peternak harus 

menjaga agar litter selalu kering. Litter yang basah atau lembab dapat mengundang 

berbagai agen penyakit untuk hadir di lokasi peternakan ayam. 

 

Penularan 
Penyebaran penyakit dapat terjadi melalui telur dan kontak dengan sumber kontaminan 

seperti litter, pakan dan air. Sumber penularan lainya adalah orang, kendaraan, dll.  E. 

coli merupakan infeksi sekunder paling utama bagi penyakit CRD.  

  

Penyebaran secara Aerosol juga sering terjadi. Reaksi terjadi sesudah vaksinasi ND, IBV 

atau  ILT, terutama jika pemberian vaksinasi dilakukan secara  spray pada DOC yang 

terinfeksi dengan  mycoplasma atau E. coli.  E. coli merupakan bakteri yang normal 

hidup di intestinum namun merupakan  salah satu bakteri penting yang pathogen pada 

traktus respiratorius.  

  

Diagnosa: tanda klinis dapat diamati pada mata terutama conjunctivitis, batuk, “tail 

bobbing when breathing”, emasiasi, lendir yang berlebihan pada bagian nasal, sneezes, 

pada saat bernafas mulut membuka, pertumbuhan kurang baik, penurunan konsumsi 

pakan, produksi telur rendah, dan kualitas kerabang jelek. 

 

Lesi Postmortem 
Fibrin warna kekuningan pada jantung, hati dan organ viscera, adanya eksudat pada 

kantong udara, adanya mucus pada atau lendir pada trachea dan hati terlihat „kehijauan”.  

 

Diagnosa: 
  

Isolasi dan identifikasi mikroorganisme ke laboratorium dari  lesions. Deteksi koloni 

mycoplasma colonies menggunakan  fluorescent antibody test, recombinant probe dan 

hybridisation atau antigen capture ELISA. Uji serologi ELISA, plate agglutination dan  

Haemagglutination-inhibition, (HI) testing sera dari  antibody terhadap mycoplasma. 
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Pengendalian 

  

Prevention 
Mesin  penetasan harus bebas dari  infeksi  mycoplasma. Gunakan bahan pada pakan 

untuk membunuh  E. coli. Vaksinasi breeders terhadap E. coli, MG, MS, NDV, IBV, ILT 

dan infectious bursal disease (IBD) untuk mencegah serangan penyakit. 

  

Pengobatan 
Misalnya dengan  tylosin, LS 50®  dan  quinolones. 

 

 

14. Coccidiosis 

Kejadian: seluruh dunia 

Spesies tertular: kebanyakan unggas, itik, kalkun,  

angsa 

Umur terinfeksi: hampir semua tingkatan, kebanyakan 

setelah berumur lebih dari 7 hari. 

 

 

Penyebab: parasit protozoa dari genus Eimeria. Ada sembilan spesies,  6 diantaranya 

sangat penting yaitu (E. acervulina, E. maxima, E. brunette, E. nexatrix, E. mitis and E. 

tenella). sedangkan. E. adenoids, E. meleagrimitis dan E. dispersa sering menyerang 

kalkun. Penyakit ini sering terjadi karena litter yang basah dan kelembabannya tinggi. 

  

Tanda: perdarahan pada usus, pertumbuhan jelek dan  FCR rendah, anaemia, depresi, 

produksi telur dari layer turun. Morbiditas dapat mencapai 100%, mortality bervariasi 

dari  0-50%. 

  

  

Koksidia pada ayam merupakan spesies yang saling berhubungan. Mereka menyerang di 

sebagian daerah dari organ usus halus. Infeksi terjadi melalui ingesti dan sporulasi 

ookista. Dari ookista terjadi sporulasi kemudian menjadi infektif. Mereka membutuhkan 

kelembaban dan temperature tinggi, kondisi ini dipengaruhi oleh kandang dengan 

manajemen litter yang kurang baik. OOkista Eimeria mengandung 4 sporokista, masing-

masing dengan 2 sporozoites didalamnya. Cara reproduksinya melalui dua siklus yaitu 

reproduksi aseksual ( (schizogony) dan reproduksi seksual (gametogony). Proses tersebut 

memerlukan waktu sekitar  4-7 hari tergantung dari spesies Eimeria. Koksidia melalui 

perkembangan ookista menghancurkan sel jaringan. Dan menjadi parasit karena hidup 

pada jaringan epitel usus dan menyebabkan kerusakan usus.  
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Tanda Klinis: 
E. maxima, E. necatrix and E. tenella menyebabkan infeksi yang berat berupa kerusakan 

jaringan atau  nekrosis, perdarahanpada mukosa intestinal dan  diare berdarah serta 

menyebabkan kematian. Enteritis yang hebat disertai nekrosis dan perdarahan 

menyebabkan spesies di atas sangat ditakuti dibandingkan spesies yang lain.  

  

Lesi postmrtem 
Ditandai dengan Enteritis. Traktus intestinal membesar dan nekrosis disertai   

haemorrhagi, pakan tidaj tercerna dan adanya gas.  Letak lesi biasanya terkait dengan 

jenis spesies. 

 

Eimeria acervulina sering menyerang sepertiga usus bagian depan  menyebabkan 

kerusakan ringan. Sepertiga usus bagian tengah sering diserang oleh E. necatrix dan E. 

maxima. Sedangkan sepertihga usus bagian belakang  sering diserang E. brunette dan E. 

tenella. 

 

Diagnosa: 
  

Bagian intestinum yang mengalami luka dapat menjadi specimen untuk mengetahui jenis 

ookista.  Letak dan derajad lesi serta ukuran  ookista dan schizonts dapat digunakan 

untuk mengetahui spesies Eimeria. 

  

Pengendalian: 
  

Vaksin melalui air minum, spraye dan pakan dpat dilakukan untuk mengatasi 

koksidiosis. Sesudah unggas berumur 3 minggu, biasanya agak immune terhadap parasit. 

Namun jika litter agak basah pada periode ke dua, infeksi akan menyebabkan diare yang 

berat. Jika hal tersebut terjadi maka unggas harus mendapatan pengobatan secara kuratif 

dan penambahan vitamin serta mineral melalui air minum. 

  

Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan agar tetap higienis, 

meningkatkan sanitasi secara ketat, membersihkan dan mengeringkan litter dan menjaga 

kelembaban. 

  

Pemberian koksidiostat pada pakan dapat menurunkan jumlah ookista. Namun perlu 

memperhatikan  periode withdrawal time. Karena resistensi terhadap obat bisa mungkin 

terjadi. 

 

  

Treatmen Obat 

 Sulphonamides: sulfaquinoxaline (feed) (0.05%) 

 Amprolium Plus (0.024%) (water) 

 Sulfadimethoxine and Ormetoprin (water) 

 Sulfamethazine (0.1%) (water) 

 Sulfachloropyrazine monohydrate (0.03%) (water) 

 Toltrazuril 
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15.  Salmonellosis pullorum (Pullorum, Bacillary white diarrhoea) 

 

Kejadian: seluruh dunia 

Spesies terinfeksi:  semua unggas 

Umur terinfeksi: semua kelompok umur 

 

 

 

Penyebab: Bakteri Salmonella pullorum. Bersifat non-motil, non spora dan tidak 

membentuk kapsul, bakteri batang gram negative.  

  

  

Kasus: 
Berjangkit melalui telur menyebabkan kematian tinggi pada umur sehari – 3 minggu. 

Anak ayam berkumpul di sekitar pemanas, nafsu makan turun, mengantuk dan feses 

berwarna putih di keliling anus. Jika sembuh, kuman dapat bersarang dalam ovary. Bila 

telur menetas, lahir generasi yang terinfeksi kuman. 

 

Semua unggas pada semua tingkatan umur peka terhadap kuman ini dari yang bersifat 

akut sampai khronis. (Biasanya akut terjadi pada unggas muda, sedangkan pada yang tua 

bersifat khronis) 

 

 

Cara Penularan 
Penularan penyakit  secara vertical terjadi melalui telur ayam (transovarian). 

Kontaminasi juga bisa terjadi melalui  feses, pakan, dan air minum, incubator. Penularan 

secara horizontal terjadi dari unggas satu ke unggas lainnya. 

 

  

Catatan Khusus 
It is a notifiable disease. Melalui metode eradikasi sebenarnya penyakit ini umumnya 

sudah jarang diketemukan diperusahaan komersial namun namun banyak terdapat di 

usaha backyard maupun komersial di Negara-negara berkembang.  Beberapa isolate 

pullorum seringkali menyebabkan  outbreaks pada breeder ayam broiler breeder dan juga 

parent stocks. 

  

Tanda Klinis: 

Lesi pada anak: yolk sacs tidak diserap, Hati/limpa mengalami focal necrosis, adanya 

nodular pada paru-paru, jantung dan gizzard, ada material seperti keju dalam ceca dan 

bengkak pada sendi. Anak ayam biasanya berkumpul, diare putih, mengantuk. Puncak 

mortalitas pada hari ke  7-10 dan dapat mencapai kematian 100% mortality tanpa 

morbiditas atau dengan morbiditas. 
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Pada unggas dewasa: infeksi kadang tidak Nampak secara klinis. Produksi telur 

menurun,  terjadi penurunan fertilitas dan daya tetas.  Depresi, anoreksia, diare, dan 

kadang-kadang disertai dehidrasi.  Jika S. pullorum menyerang  unggas muda maka  S. 

typhimurium biasanya menyerang unggas tua. 

 

  

Tanda-tanda Postmortem 
Pada unggas muda ada pembengkkan hati berwarna kemerahan. Pembesaran limpa dan 

adanya  nodula berwarna kabuan pada peritoneum. Adanya bercak berwarna putih pada 

sekum,  kelaianan pada kuning telur, dan dapat disertai dengan  radang pusar 

(omphalitis). Daerah putih pada gizzard, hati, jantung, paru, pembengkakan ginjal juga 

dapat terlihat. 

 

Pada ternak dewasa ovarium mengalami kelainan, abses pada testis, dan bisa terjadi 

atrofik, bengkak sendi, nodular miokarditis (radang otot jantung) atau perikarditis  

(radang kantung di sekitar jantung).  

 

Diagnosis: 
  

Tidak ada diagnose definitive berdasarkan pada tanda-tanda klinis atau lesi. 

Mikroorganisme dapat ditumbuhkembangkan pada kultur Salmonella-Shigella, brilliant 

green, MacConkey‟s atau  Triple sugar iron agar. 

Dilaporakn juga bahwa penyakit ini menstimuli penyakit paratyphoid dan colibacilosis. 

  

Pengobatan dan Pengendalian penyakit: 

  

Pencegahan 
Pengujian kelompok breeder menggunakan serum aggulatination atau  enzyme linked 

immuneosorbent assay (ELISA). Kontrol secara teratur hewan carrier terutama rodensia. 

  

Lakukan penyemprotan atau fumigasi telur dengan formaldehyde.. Spray ruang 

penyimpanan telur dengan  2.5% hydrogen peroxide dan 1% quaternary ammonia. Pakan 

pellet dapat membantu  membunuh bakteri.  Proses pemanasan selama Pelleting 

membunuh bakteri. Sebagian besar negara memiliki program nasional untuk kontrol 

Salmonella pullorum melalui iradiasi pakan untuk membunuh bakteri. 

  

Treatment 
Dibanyak Negara pencegahan lebih diutamakan.   Unggas yang antibodinya positip 

dimusnahkan. 

  

NF-180® Furazolidone* (feed) (0.055%), Sulfonamide (0.5) in starter mash, 50-100 g/t. 

(Furox®), *Furacin dalam air, * Neomycin 70-140 g/t  dan preparat  sulfa dalam air 

setelah memperhatikan tanda-tanda pada unggas. 
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16. Fowl cholera 
 

 

Kejadian: di seluruh belahan dunia. 

Spesies terpengaruh: Kalkun, ayam, itik, angsa, burung 

pemangsa.  

Umur hewan yang terltular: lebih banyak terjadi pada 

hewan muda dibandingkan dewasa dan lebih banyak 

terjadi pada jantan dibandingkan betina. 

Penyebab: Gram-negatif, bakteri pembentuk spora-Pasturella multocida. Kucing, burung 

liar dan semua hewan pengerat dapat  bertindak sebagai pembawa. Menyebar dari 

burung ke burung melalui kontak. Penyakit mudah menyerang pada ternak yang 

mengalami stres atau pada saat  perubahan musiman.  

 

Effects: Peractute death without signs can occur. 

  

Acute disease manifests as high fever, thirst, cyanosis, anorexia and ruffled feathers. 

  

Chronic symptoms are torticollis (backwards retraction of head and neck), emaciation, 

sever mortality, enlargement of wattles, combs, legs, footpads and wing joints. Swollen 

sinuses, hocks and joints, dehydration, respiratory distress, drop in egg production and 

hatchability can also occur. 

 

Detailed causes: 
  

Turkeys, chickens, ducks, geese and birds of prey can be affected by peracture to chronic 

fowl cholera. Young adults are most susceptible. It is caused by a gram-negative, non-

spore-forming rod, bipolar bacteria, Pasteurella multocida. Variation in pathogenicity 

occurs between isolates. At least 16 serotypes have been demonstrated, making 

vaccination difficult. 

  

Mode of transmission 
Sources of infection include carrier birds and clinically diseased poultry that have died 

from the infection. Wild birds, rodents and cats can all be a source of infection. Spread 

from infection flocks to healthy flocks with equipment, feed bags and other fomites is 

possible. 

  

Special note 
Infected birds which recover become carriers. Relapse of the disease is common in times 

of stress such as weather change. 
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Clinical signs: 
  

Peracute death without signs can occur. Acute disease causes high fever, thirst, cyanotic, 

anorexia and ruffled feathers. 

 Chronic disease causes torticollis (retraction of the head and neck backwards), otitis (ear 

infection) emaciation, severe mortality, enlargement of wattles, combs, legs, footpads 

and wing joints and peritonitis. 

  

Swollen sinuses and hocks, dehydration, respiratory distress, swollen joints, drop in egg 

production, fertility and hatchability can also occur. 

  

Postmortem lesions 
Peracute disease produces no lesions. 

  

With peracute disease, haemorrhage on heart and fat, conjunctivitis, subepicardial and 

subserosal haemorrhage, conjested breast and septicaemia can occur. 

  

Diagnosis: 
  

Laboratory isolation of the organism is diagnositic. Pasturella should be cultured on 

blood agar or meat infusion media. A lever impression smear stained with Wright‟s stain 

will yield bipolar rods, which are diagnostic. 

  

Peracute septicaemic disease in pullets and large swollen necrotic liver give a 

presumptive diagnosis. 

  

Treatment and control: 

  

Prevention 
Vaccinate with a bacterin or a live vaccine. Sixteen serotypes have been demonstrated 

with limited cross-protection between serotypes. Serotypes 1, 3 and 4 are most common 

and found in most commercial vaccines. 

  

Treatment 
OTC (100-200 g/ton), Erythromycin, Sulfaquinoxaline and Ormetropin/Trimethoprim 

(0.125% + 0.0075%), and Sulfamethazine (0.49%) and Flumequine are effective. 
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17. Gumboro (Infectious bursal disease, IBD) 

 

Occurrence: Worldwide. Very common. 

Species affected: Mainly chickens (serotype 2 only in 

USA, in chickens, turkeys and ducks) 

Age affected: Young birds (2-16 weeks). 

 

 

Causes: Infectious bursal disease virus is a birnavirus. It is highly stable and resistant to 

many physical and chemical agents. It is highly contagious and is be spread by 

contaminated faeces, water and feed. It can also be carried by vectors such as darkling 

beetles and rats. 

  

Effects: Elevated body temperature (111ºF), watery urate diarrhoea, anorexia, 

depression, ruffled feathers, head tremors, sleepiness and lameness can occur. Morbidity 

approaches 80% in White Leghorns and 50% in broilers. Hypervirulent strains occur and 

can cause up to 100% morbidity and 80% mortality in laying hens. Normal mortality is 

not more than 40% in laying hens and 20% in broilers. The virus is immunosuppressive. 

  

Detailed causes: 
IBD occurs only in young birds (2-16 weeks) and is seen mainly in chickens. It is a 

Birnavirus. It is highly stable and resistant to many physical and chemical agents. 

  

Mode of transmission 
IBD spreads by contaminated faeces, water and feed.  

  

It is a highly contagious and hardy agent. Other vectors can harbour the virus including 

the lesser meal worms and rats. 

  

Clinical signs: 
Elevated body temperature (111oF/44oC) watery urate diarrhoea, anorexia, depression, 

ruffled feathers, head trembles, sleepiness and lameness can occur. 

  

Morbidity approaches 80% in white leghorns and 50% in broilers. 

  

Hypervirulent strains occur and can cause up to 100% morbidity and 80% mortality in 

laying hens. Normal mortality is not more than 40% in laying hens and 20% in broilers. 

It is immunosuppressive and very common throughout the world. 

  

Postmortem lesions 
The bursa is enlarged (2-4 times), haemorrhagic and/or oedematous early (3-5 days) in 

the course of the infection. 
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Other lesions include an increase in kidney urates, a swollen necrotic spleen and 

increased mucous in the intestine. 

  

Later in the infection the bursa is atrophic (7 days), ¼-½ normal size. Thymus may also 

be atrophic. The bursa remains atrophic through the life of the bird, whereas the thymus 

can regenerate. 

  

Muscle haemorrhage, rickets, dehydration, haemorrhages at the junction of the 

proventriculus and gizzard may also be seen especially with the hypervirulent strains. 

  

Diagnosis: 
Oedematous involvement of the bursa of Fabricius in young birds is diagnostic. 

  

Treatment and control: 

  

Prevention 
Vaccinate parents at 2 and 6 weeks with live vaccine and at 10 and 18 weeks with killed 

vaccine. Live vaccine can be given between 10-26 days, depending on level of maternal 

antibodies and type of vaccine used. Virulent strains can be given approximately 5 days 

broilers. For problem farms, it is recommended to measure maternal antibody levels of 

ELISA and calculate day(s) of vaccination accordingly. 

  

For breeders, in addition one killed vaccine around 16-18 days in common. 

  

Vaccinate progeny between 1 and/or 14-21 days with attenuated vaccine on problem 

farms by spray or drinking water. Some vaccine can be given in ovo at 18 days of 

embryonation mixed with MD vaccine. 

  

There are two serotypes of IBDV. Serotype 1 viruses are pathogenic, whereas serotype 2 

viruses are not pathogenic. Serotype 1 viruses are divided into 6 subtypes. 

  

Treatment 
Vitamins and minerals and/or sugar in drinking water to prevent dehydration, replace lost 

electrolytes and provide and energy burst. 
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18. Infectious coryza 

 

Occurrence: Mainly in warm and tropical / sub-

tropical climates. 

Species affected: Chickens. 

Age affected: All ages. 

 

 

 

Causes: Gram negative, non-motile bacterium- Hemophilus gallinarum. 

  

Effects: The organism gives off a strong odour of rotten eggs. Symptoms include watery 

eyes, facial oedema, diarrhoea, anorexia, and there may be a high cull rate (20%). Nasal 

discharge, swollen infraorbital sinus, laboured breathing, drop in egg production and 

poor shell quality can also occur. 

  

Detailed causes: 
  

Infectious coryza affects chickens of 15-30 weeks. It is more common in tropical humid 

areas and where multi-age pullet farms are kept. Coryza means head cold.  The causative 

agent, Hemophilus gallinarum is a gram-negative, polar-staining, non-motile bacterium 

and appears as short rods or coccobacilli. 

  

Mode of transmission 
Faecal, aerosol. 

  

Special note 
It is found in Southern US and Third World Countries (multi-age farms) and is common 

in backyard flocks. Several serotypes (A,B,C) make successful vaccination difficult. 

  

Clinical signs: 
  

Strong odour (rotten eggs) given off by the organism. Water eyes, facial oedema, 

diarrhoea, anorexia and high cull rate (20%) may be evident. Nasal discharge, swollen 

infraorbital sinus, laboured breathing, drop in egg production and shell quality can occur. 

  

Postmortem lesions 
Oral or tracheal lesions, catarrhal inflammation of nasal passages and sinuses may be 

seen. 

  

Congested lungs, facial swelling, swollen wattles, pneumonia, air sacculitis and 

conjunctivitis may be evident. 
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Diagnosis: 
  

Respiratory signs, odour and isolation of organisms are important. The organism is a 

polar-staining, facultative anaerobic gram-negative rod. Brain heart infusion and NAD-

yields tiny dew-drop colonies. 

  

Serologic tests include agar gel precipitin and haemagglutination-inhibition. 

  

It simulates many respiratory problems, fowl pox (FP), vitamin A deficiency, fowl 

cholera (FC) and mycoplasma infections. 

  

Treatment and control: 

  

Prevention 
Bacterin at 10-12 and 16-18 weeks and one age per farm can help prevent the disease. 

Destroy all clinically ill birds to contain spread of the organism. 

  

Live vaccine using homologous field strain can be given by water in tropical areas where 

bacterin is not effective. 

  

Treatment 
Administering bacterin at 8 and 16-18 weeks and keeping one age per farm can help 

prevent the disease. Treatment of all clinically ill birds will contribute to containing the 

spread of the organism. 
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19. Marek  disease (Range paralysis) 

  
Occurrence: Worldwide. 

Species affected: Chickens (all breeds), 

pheasants, turkeys and occasionally quail. 

Age affected: Usually under 16 weeks, but birds 

can die near the onset of egg production. 

 

 

Causes: Marek‟s disease virus is a cell-associated herpes virus containing double-

stranded DNA, of which there are three serotypes. Only serotype 1. 

  

Effects: It is immunosuppressive and causes increased susceptibility to other diseases. 

Signs include weakness, paleness, feed refusal, diarrhoea, poor performance culls and 

blindness. There is paralysis or perisis (partial paralysis), which can be unilateral or 

bilateral in wings and/or legs, which causes one leg to stretch forward and the other 

backwards. Tumours and tremors occur. Mortality ensues. 

  

Detailed causes: 
  

It was named after a Hungarian pathologist (Josef Marek) and also because it caused 

paralysis is chickens, which use to be reared on the range (range paralysis). It affects 

chickens (all breeds), occasionally pheasants and quail. It occurs worldwide in 

commercial flocks. Disease is chronic. It takes 4-6 weeks for tumours to form. 

  

Classical type (nervous form) is common in white layers between 6-16 weeks. Visceral 

type with tumours in various internal organs usually occurs between 16-35 weeks. 

Infection takes place at very young age, but birds can die of Marek‟s disease (MD) near 

the onset of egg production. 

  

It is caused by a cell-associated Herpes virus containing double-stranded DNA. It has 

hexagonal naked particles or nucleocapsids of 85 or 100 nm. Marek‟s disease viruses and 

Marek‟s disease vaccines are classified into 3 serotypes. Serotype 1 viruses can be 

oncogenis (cause tumours). 

 

 

Mode of transmission 
It is spread by contaminated litter, dust, down or air-borne (bird to bird). Feather (dust or 

dander) epithelium contains virus. There is an incubation period of 2 weeks for virus 

shed and for clinical signs from 3-6 weeks. 

  

Special note 
It is immunosuppressive. Tumours are a leading cause of condemnation in broilers and 

MD is the leading cause of tumours in US broilers. There has been an increase in the 
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incidence of MD in broilers in the US since the change to dry cups and nipple drinkers. 

These systems make the house drier and dustier, which provides an environment where 

the virus is more easily spread. 

  

Clinical signs: 
  

It causes increased susceptibility (immunosuppression) to other diseases. Signs include 

weak, pale, off feed, diarrhoea, poor performance, culls and blindness. 

  

In white leghorn type birds, Classical Marek is common. There is paralysis or perisis 

(partial paralysis). There can be unilateral or bilateral paralysis of wings and legs, 

mortality, tumours and central nervous system signs (tremors). One leg stretches forward 

and the other backwards due to leg paralysis. 

  

Postmortem lesions 
The peripheral nerves are often enlarged (vagus, sacaral, sciatic and brachial) with a loss 

of striations. They can also have grey or yellow discolouration and be edematous (fluid 

filled).  The bursae are sometimes enlarged with tumours, but most often is strophic. 

There are enlarged organs (gonads, spleen, heart, lungs, liver, kidneys, proventriculus, 

intestines etc) with focal to nodular, palpable tumours.  The skeletal muscles have 

tumours. The eye (iris and pupil) may have diffuse depigmentation, diffuse bluish fading 

or diffuse grey opacity of the iris. The pupil may be irregular and tiny. 

  

Diagnosis: 
The diagnosis is by observation of gross tumours in immature birds. Ocular or skin 

leucosis and nerve involvement are diagnostic for MD. Histopathologically, small to 

medium lymphocytes comprise tumours. Lymphoid cells occur in peripheral nerves. 

  

It simulates riboflavin deficiency, lymphoid leucosis, reticuloendotheliosis and 

colibaccillosis. 

  

Treatment and control: 

  

Prevention 
Vaccinate (HVT-serotype 3 alone, or HVT and SB1-serotype 2) chicks at day-old 

subcutaneously in the hatchery. Some injections are done at 18 days or embryonation (in 

ovo).  HVT and SB1 are used for broiler breeders and white leghorns at full dosage. 

HVT is used alone or HVT and SB1 at 1/3-1/4 dosage for broilers if they are to be kept 

over 50 days, although broiler vaccination is common in the US. 

  

SB1 may cause immunosuppression and increase leucosis is some Leghorn strains. HVT 

= Herpes virus of turkeys. SB1 = S (susceptible strain) and B1 (pen B1). HVT + SB1 or 

HVT + Rispens vaccine can be used.  Rispens strain (Serotype 1) may be used alone or 

in combination with HVT. Outside the USA, Rispens strain is the most commonly used 

vaccine, usually given by intramuscular injection at day old. In areas with a high 

infection risk bivalent vaccine (Rispens + HVT) is used. 

  

Treatment:  None. 
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20. Newcastle disease (ND) 
 

Occurrence: Worldwide. Very common. 

Notifiable disease 

Species affected: All. One of the most 

common respiratory diseases of poultry. 

Age affected: All. 

Causes: Virus- Newcastle disease virus is a 

single-stranded, non-segmented enveloped 

RNA virus belonging to the family 

Paramyxoviridae. There are three pathotypes: 

lentogenic (mild disease), mesogenic (moderate disease) and velogenic (severe morbidity 

and mortality). Spread is airborne by inhalation or by ingestion of the virus. 

  

Effects: Incubation period is 2-15 days. Paralysis, incoordination and central nervous 

signs following the initial respiratory signs are diagnostic of NDV. Watery eyes and a 

plug in the eye are seen with lentogenic strains. Coughing, gasping and sane mortality 

are seen with mesogenic strains. Egg production and egg quality are affected. It may 

[produce torticollis, paralysis and bloody diarrhoea. High morbidity and mortality occur 

with velogenic pathotype. 

  

Detailed causes: 
  

This disease was named after a town in England where it was first isolated. All species of 

bird of all ages are susceptible to this acute to chronic disease. It is one of the most 

common respiratory diseases of poultry and occurs worldwide. The agent involved in the 

aetiology of this disease is a single-stranded, nonsegmented, enveloped, RNA virus 

belonging to paramyoviruses. Three pathotypes or strains exist. The lentogenic cause 

mild disease, the mesogenic produce moderate disease and the velogenic produce severe 

morbidity and mortality. 

  

Mode of transmission 
It is airborne and spread by inhalation or ingestion of virus. 

  

Migratory birds may spread the infection from country to country. 

  

Special note 
VVND is a notifiable disease. 

  

It is a very common viral disease of poultry worldwide. Most poultry are vaccinated 

several times against this virus. 

  

Clinical signs: 
(The incubation period is 2-15 days). 
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 Watery eyes and a plug in the eye are seen with lentogenic strains. 

  

Coughing, gasping and sane mortality are seen with mesogenic strains. 

  

It affects egg production and quality (brown broiler eggs turn to white eggs). It may 

produce torticollis, paralysis and bloody diarrhoea. High morbidity and mortality occur 

with visceral tropic velogenic (VVND). VVND (exotic) rarely occurs in commercial 

poultry in the United States. The last outbreak of VVND occurred in 1976 in California 

and resulted in destruction of 20 million birds. However, outbreaks in pet bird 

populations are more frequent. It is a common problem in many countries such as the 

Middle East, Africa and the Far East. 

  

Postmortem lesions 
Lesions include cloudy air sacs, congestion and oedema of lungs, abdominal yolk, 

oedema of bronchi and parbronchi, mucous in trachea and nasal turbinates. Internal 

haemorrhage may be seen inn VVND (lungs, intestines, gizzard, proventriculus and 

caecal pouches).  

  

Diagnosis: 
  

The clinical disease (respiratory and central nervous signs) and gross and microscopic 

lesions in trachea, nasal trubinates and lungs are helpful in the diagnosis. 

  

Paralysis, incoordination, central nervous signs after first respiratory signs, are diagnostic 

for NDV. It can be complicated by Mycoplasma or E. coli resulting in CRD and severe 

air sacculitis. Domestic lento or mesogenic NDV cause mild respiratory disease. Isolate 

and identify virus from trachea of clinically ill birds in cell culture or chicken embryos 

for definitive diagnosis. 

  

The HI or ELISA test for measuring a rise in antibody titer is helpful. 

  

Treatment and control 
  

Prevention 
Vaccinate by coarse spray or eyedrop at one day, or by water or coarse spray at seven 

days old. In VVND areas, an inactivated vaccine may also be given at 1 and/or 14 days 

of age. 

  

Revaccination by water or spray is done at 14-21 days. 

  

Breeders or layers can be vaccinated by water or coarse spray at 6-8 week intervals 

throughout the growing period in areas with high infection pressure. 

  

An inactivated NDV vaccine can be used at around 18 weeks for breeders or layers. 

Continue live vaccination throughout lay every 6-8 weeks. 
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In the US the B1 strain is used fo rhte 1st and 2nd vaccination, and lasota or cloned 

lasota is used thereafter. Outside ht US, Hitchner B1 is less used because it gives only 

limited protection. Instead, primovaccination is given with cloned lasota. 

  

NDV vaccination is usually combined with infectious bronchitis (IB) vaccine. Outside 

the US, it is preferred to give IB and ND separate to avoid interference of these vaccines. 

Only in case of cloned IB vaccine, combinations can be used without loosing effect. 

  

Biosecurity is important to control the disease. Imported birds are subject to import 

quarantine regulations. 

  

Treatment 
In many countries, a stamping out policy is used for Newcastle disease. Were allowed, 

emergency vaccination in case of acute outbreaks help to reduce clinical problems. 

  

A broad-spectrum antibiotic can be given to control secondary invaders, especially E. 

coli from causing CRD. 

 

 

21.   Avian influenza (Fowl plague, highly pathogenic avian influenza (HPAI) 

Avian influenza is a viral disease of several avian species in various parts of the world. 

The disease can range from asymptomatic and mild to hyperacute and fatal. Avian 

influenza occurs infrequently in humans. It is seen as an occupational hazard, primarily 

to those associated with varied activities in the poultry industry; employees in abattoirs, 

vaccinators, laboratory staff and other personnel. In most cases the clinical picture is that 

of conjunctivitis with rare systemic reactions. Avian influenza is reportable disease in 

many countries. It has to be confirmed by virus isolation. 

Transmission : Secretions from infected birds, by wild birds and contaminated feed, 

equipment and people. Seabirds and migratory waterfowl comprise the main reservoir 

for avian influenza virus. 

Antemortem findings: 

1. The incubation period varies from a few hours to about seven days.  

2. The morbidity and mortality rates can reach 100 % in cases of highly pathogenic 

strain of the viruses.  

3. Marked depression, loss of appetite and watery diarrhoea  

4. Coughing, sneezing, rales, excessive lacrimation  

5. Drop in egg production in layers  

6. The conjunctiva is congested and swollen, and occasionally haemorrhagic.  

7. Swollen combs with cyanotic tips and haemorrhagic surface  

8. Edematous wattles (Fig. 187) and edema around the eyes, head and neck  

9. Ruffled feathers and dark red skin (Fig. 188)  

10. Diffuse haemorrhages between the hocks and feet  

11. Blood in the cloaca  

12. Some birds may recover, even after being severely affected.  
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Postmortem findings : 

1. Birds that die with the peracute form of AI may show no significant gross lesions  

2. Dehydration  

3. In highly pathogenic influenza virus, fibrinous exudate is found in airsacs, 

oviduct, peritoneum and pericardial sacs.  

Mild to moderate infection 

4. Inflammation of conjunctivae, trachea and airsacs  

5. Pronounced congestion of the musculature  

6. Ovarian regression in laying birds  

7. Edema of the head with congestion, haemorrhages and cyanosis of the combs, 

wattles and sinuses  

8. Vesicles and ulceration of the comb  

9. Petechial and ecchymotic haemorrhages in abdominal fat, various serosal and 

mucosal surfaces, heart, gizzards, proventriculus and small intestine (Fig. 189)  

10. The feet often appear edematous with haemorrhages. Red discoloration of the 

shanks is also noted.  

Judgement : Carcasses affected with avian influenza in any form should be condemned. 

Differential diagnosis : Fowl cholera, chlamydiosis, mycoplasmosis, velogenic 

viscerotropic Newcastle disease 

 

AI. Edematous, cyanotic comb and wattles of a chicken. 
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Bloody cloaca and dark coloured skin of a chicken that died of AI. 

 

AI. Haemorrhage in the small intestine, between two dark coloured ceca. 

 

22.   Infectious bronchitis (IB) 

Infectious bronchitis is an acute, highly contagious viral disease of chickens, manifested 

by respiratory signs, renal disease and a significant drop in egg production. 

Transmission : Airborne transmission in the direction of prevailing wind. The spread of 

infection is rapid in a flock. Some birds become carriers and shedders of the virus 

through secretions and discharges for many months after the infection. IB virus persists 

in contaminated chicken houses for approximately four weeks. 

Antemortem findings: 

1. Indifference and depression  

2. Sneezing, gasping and coughing  

3. Nasal discharge  

4. Abnormal respiratory sounds (rales)  

5. Weakness and huddling near the light source  

6. Reduced egg production in laying birds. Low egg quality and soft egg shells are 

noted.  

7. Mortality due to kidney disease caused by the nephrotropic strain of the IB virus.  

8. Inflammation of the air sacs may be a complication of IB.  
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Postmortem findings: 

1. Serous, catarrhal and caseous exudate in the upper respiratory tract including 

nasal passages, trachea, sinuses and bronchi  

2. Cloudy airsacs  

3. Abdominal airsacs may contain yellow caseous exudate (Fig. 192).  

4. Occasionally swollen and pale kidneys containing urolith deposits (uric acid 

crystals) (Fig. 193)  

5. Yolk material or fully formed egg in the abdominal cavity in layer hens  

6. Small cystic oviducts  

Judgement: Affected birds are treated as suspects on antemortem inspection. A carcass 

showing acute signs of clinical disease accompanied with emaciation is condemned. A 

carcass in good flesh and without systemic changes is approved. The affected parts are 

condemned. 

Differential diagnosis: Newcastle disease, laryngotracheitis (LT) and infectious coryza. 

Laryngotracheitis spreads slowly in a flock although respiratory signs are more severe 

than in infectious bronchitis. LT is not seen in young chicken. 

 

IB. Abdominal airsac containing yellowish caseous exudate. 
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IB. Swollen kidneys and ureters containing urolith deposits (uric acid crystals). 

 

Laryngotracheitis (LT) 

LT is an acute viral disease of chicken characterized by difficult breathing, gasping and 

coughing up of bloody exudate. 

Transmission: Virus entry in LT is via the respiratory route and the intraocular route. 

Oral infection may also occur. The transmission from acutely infected birds is more 

common than from recovered or vaccinated birds. The latter may shed the virus for a 

prolonged period of time. Mechanical transmission via fomites is another possibility. 

Antemortem findings: 

1. Incubation 6 – 12 days following natural exposure  

2. High morbidity and moderate mortality (10 – 20 %)  

3. Difficult breathing and coughing (Fig. 194)  

4. Loud gasping or wheezing sounds  

5. In mild form of LT, lacrimation, nasal discharge, swelling of conjunctivae and 

sinuses and reduced egg production.  

Most chicken usually recover in 10 –14 days and up to 4 weeks in severe cases. 

Postmortem findings: 

1. Inflammation of the larynx and trachea leading to necrosis and haemorrhage of 

mucosa  
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2. Extension of infection to the bronchi, lungs and airsacs  

3. Death due to pseudomembranes or cheesy plugs in the trachea (Fig. 195)  

Judgement: Mild form of disease and recovered birds may have a favourable judgement 

if carcass is in good flesh. If an acute condition is associated with general systemic 

changes, the carcass is condemned. 

Differential diagnosis : Newcastle disease, Infectious bronchitis and infectious coryza 

 

LT. Difficult breathing and coughing. 

 

LT. Inflamed trachea containing cheesy plugs. 
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23.   Ascaridia galli infection 

 

Occurrence: Worldwide. 

Species affected : All. 

 

 

Age affected : All. 

Causes: Parasitic nematode worm- Ascaridia galli.  

Effects: Weight depression. In severe infections, intestinal blockage can occur. At high 

levels of infection, there is loss of blood, reduced blood sugar content, retarded growth 

and greatly increased mortality. Parasite can occasionally be seen in commercial eggs. 

Detailed causes:  

This parasitic nematode worm exists in the lumen of the intestine, occasionally in the 

oesophagus, crop, gizzard, oviduct, and body cavity. 

The life history is simple and direct. Infective eggs hatch in either the proventriculus or 

the duodenum of the susceptible host. The young larvae, after hatching, live free in the 

lumen of the posterior protion of the duodenum for the first 9 days, then penetrate the 

mucosa and cause haemorrhages. The young worms enter the lumen of the duodenum by 

17 or 18 days and remain there until maturity, at approximately 28-30 days after 

ingestion of embryonated eggs. Larvae may enter the tissues as early as the 1st day and 

remain there as long as 26 days after infection. The majority spend from 8-17 days in the 

intestinal mucosa. A few of the larvae penetrate deep into the tissue, while the majority 

undergo only a brief and shallow association with the intestinal mucosa during the 

"tissue phase". A. galli eggs ingested by grasshoppers or earthworms hatch and are 

infective to chickens, although no development of the larvae occurs. 

Under optimum temperature and moisture conditions, eggs in the droppings become 

infective in 10-12 days; under less favourable conditions a longer time is necessary. Eggs 

are quite resistant to lower temperatures. 

Clinical signs:  

A. galli infection causes weight depression in the host, which correlates with increasing 

worm burden. In severe infections, intestinal blockage can occur. The nutritional state of 
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the host is also important, since weight depression is greater with high dietary levels of 

protein (15%) than with low levels (12.5%). Chickens infected with a large number of 

ascarides suffer from loss of blood, reduced blood sugar content, increased urates, 

shrunken thymus glands, retarded growth and greatly increased mortality. However, no 

effects of infection on blood protein level, packed-cell volume, or haemoglobin levels 

were found. A. galli can also have detrimental effedts through interaction (synergism) 

with other disease conditions such as coccidiosis and infectious bronchitis. A. galli has 

also been shown to contain and transmit aian reoviruses. 

One of the most striking effects of infection, at least from an aesthetic standpoint, is the 

occasional finding of this parasite in commercial eggs. Presumably the worms migrate up 

the oviduct via the cloaca, with subsequent inclusion in the egg. Infected eggs can be 

detected by candling, thus eliminating a potential consumer complaint. 

The age of the host and severity of exposure play a role in A. galli infections. Chickens 

3-months or older manifest considerable resistance to infection with A. galli. In older 

fowl, larvae are recovered that have undergone little or no development since emerging 

from the egg. Larval development is arrested in the third stage at high dose rates as a 

result of resistance rather than a dessity-dependent phenomenon. Heavier broiler breeds 

are more resistant to ascarid infections than are the lighter White Leghorns. 

Diagnosis: 

Worms have a large, thick, yellowish white head with 3 large lips. The male is 50-76 mm 

long, 490-1.21 mm wide. It has a preanal sucker oval or circular, with strong chitinous 

wall with a papilliform interruption on its posterior rim; tail with narrow caudal alae or 

membranes and 10 pairs of papillae. The first pair of ventral caudal papillae are anterior 

to the preanal sucker, the fourth pair are widely separated (compare with A. dissimillis); 

spicules nearly equal and narrow and end blunt with a slight indentation. The female is 

60-116 mm long, 900-1.8 mm wide; the vulva is in the anterior part of the body, eggs are 

elliptical, thick-shelled and not embryonated at time of deposition. 

Treatment and control: 

Control  
Modern poultry practices, especially confinement-rearing of broilers and pullets and 

caging of laying hens, have significantly influenced the quantity and variety of nematode 

infections in poultry. Many that caused extensive problems in backyard flocks are 

seldom seen in commercial operations. Others such as Ascaridia are still commonly 

found in commercial birds. 

For most nematodes, control measures consist of sanitation and breaking the life cycle 

rather than chemotherapy. Confinement-rearing on litter largely prevents infections with 

nematodes using outdoor intermediate hosts such as earthworms or grasshoppers. 

Conversely, nematodes with direct life cycles or those that utilise indoor intermediate 

hosts such as beetles may prosper. Treatment of the soil or litter to kill intermediate hosts 

may be beneficial. Insecticides suitable for litter treatment include carbaryl, 

tetrachlorvinphos (stirofos), or RonnelÂ®, SafecideÂ®. Treatment is carried out usually 
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only between grow-outs. Extreme care should be taken to ensure that feed and water are 

not contaminated. 

Treatment of range soil to kill ova is only partially successful. Changing litter can reduce 

infections, but treating floors with oil is not very effective. After the old litter has been 

removed, spraying with permethrin or a mixture of Rabon and Vapona has proved 

effective for beetle control. 

Raising different species or different ages of birds together or in close proximity is bad 

practice with regards to parasites. Adult turkeys, which are carriers or gapeworms, can 

transmit the disease to young chicks or pheasants, although older chickens are almost 

resistant to infection. 

None of the products mentioned are allowed in NL, nor to the best of our 

knowledge in western Europe. 

Treatment  
Currently used in chickens are Hygromycin B (at a level of 0.00088-0.00132%) or 

coumaphos in feed for replacements (0.004%) or layers (0.003%), Piperazine compounds 

in feed or water have been widely adopted as a method of treatment for ascaridia, since 

they are practically non-toxic. Piperazine may be administered to chickens in the feed 

(0.2-0.4%) or water (0.1-0.2%), or as a single treatment (50-100 mg/bird). A high 

concentration of piperazine in contact with worms at a given time is very important for 

maximum elimination, therefore, to be most effective it should be consumed by birds in 

a period of a few hours. Piperazine in drinking water is the most practical method of 

application for commercial flocks. Since piperazines are available as a wide variety of 

salts, the level should be calculated on the basis of milligrams of active piperazine. A 

combination of piperazine (0.11%) and phenothiazine (0.50-0.56%) as a 1-day treatment 

is only used for removal of both Heterakis and ascarids. 

None of these products are registered in the EU, where only Flubenol is used as a 

treatment. 
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24.   Raillietina (Tape worm, cestodes) 

 

Occurrence: Worldwide. 

Species affected: Chicken. 

Age affected: All. 

 

Causes: Chicken tapeworm- Raillietina species. 

  

Effects: Emaciation, degeneration and reduced growth rate. 

  

Detailed causes: 
  

Fifty percent of the intestinal tracts of chickens may contain tapeworms (cestodes) if they 

are reared on range or in backyard flocks. In contrast, birds confined within poultry 

houses seldom become infected. Tapeworm infestations are now considered rare in 

intensive poultry-rearing regions. Over 1400 species of tapeworm have been identified in 

wild and domestic birds. Of these, three families are 10 genera, including Raillietina 

species affect poultry. 

  

Tapeworms are flattened, ribbon-shaped, usually segmented worms. Millions of eggs 

may be required to complete the complicated two-hose or three-hose life cycle. The 

worms are characterised by complete absence of a digestive tract and obtain their 

nourishment by absorption from the gut contents of the host. 

  

Mode of transmission 
Birds become infected by eating an intermediate host, which transmits a larval stage of 

the tapeworm to the intestine of the definitive host. The intermediate host may be an 

insect, crustacean, earthworm, slug, snail or leech depending upon the species of 

tapeworm. Some larger tapeworms may appear to completely block the intestine of 

infected birds. Different species vary considerably in pathogenicity so identification as to 

species is desired. 

  

Clinical signs: 
  

Some large tapeworms may appear to completely block the intestine of infected birds. 

Different species vary considerably in pathogenicity so identification as to species is 

desired. 

  

Tapeworms are flattened, ribbon-shaped, usually segmented worms. Millions of eggs 

may be required to complete the complicate two-hose or three-hose life cycle. The 

worms are characterised by complete absence of a digestive tract and obtain their 

nourishment by absorption from the gut contents of the host. 
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Diagnosis: 
  

Most species of worm appear during postmortem examination of the digestive tract. 

Acute identification is necessary for effective control. A portion of the worm should be 

removed and viewed under a microscope for detailed identification. 

  

Tapeworms are flattened, ribbon-shaped, usually segmented worms. The worms are 

characterised by complete absence of a digestive tract. 

  

Most cestodes are usually host specific for a single or a few closely related birds. 

Identification of the genus and species may provide a clue to the probable intermediate 

host. 

  

Treatment and control: 
  

Most cestodes are usually host specific for a single or a few closely related birds. 

Identification of the genus and species may provide a clue to the probable intermediate 

host. The diagnositician may then be able to suggest practical control measures. 

  

Completion of a two-host life cycle depends upon a unique set of ecologic conditions. 

Thus minor changes in flock management may cause a break in the life cycle and affect a 

useful control measure. 

  

Antihelminthic drugs are not recommended as they are only a short-term remedy. The 

intermediate host should be identified and controlled. 
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TOPIK 8.                          Z o o n o s i s   

 

 
 

Zoonosa atau zoonoses  adalah penyakit-penyakit dan atau infeksi-infeksi yang secara 

alami dapat saling menularkan antara hewan vertebrata dan manusia.  Berdasarkan 

penyebabnya penyakit-penyakit zoonosa dapat disebabkan oleh Bakteri, virus, parasit, 

dan fungi. 

 

Penyakit zoonosa merupakan penyakit yang penting karena secara langsung maupun 

tidak langsung memiliki keterkaitan dengan konsumen (manusia).  Sejalan dengan 

berkembangnya higienomika pada bidang produk hasil ternak maka tuntutan produk 

hasil ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) menjadi salah satu prioritas pada 

usaha peternakan. Tidak hanya pada usaha peternakan, usaha budidaya hewan khususnya  

pet animal kadangkala dihadapkan pada masalah penyakit zoonosa. 

 

Berdasarkan Reservoir: 

1. Anthropozoonosis: penyakit
2
 yang dapat menular dari hewan ke manusia (reservoir: 

hewan) 

2. Zooanthropozoonosis: penyakit
2
 yang menular dari manusia ke hewan (reservoir: 

manusia) 

3. Amphixenosa: penyakit yang dapat tular menular antara hewan dan manusia atau 

sebaliknya (hewan/manusia sama-sama sebagai reservoir) 

Reservoir: setiap makhluk hidup atau benda mati, dimana agen infeksi dapat hidup, 

berkembang biak, yang untuk keberlangsungan hidupnya   terutama tergantung 

daripadanya dan berkembang biak sedemikian sehingga dapat ditularkan dan infeksious 

untuk hospes yang rentan. 

 

 

 

 

 

Sedangkan berdasarkan cara penularannya, dikelompokkan dalam: 

1. Direct Zoonosa 

2. Cyclo Zoonosa 

3. Meta  Zoonosa 

4. Sapro Zoonosa 
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Berdasarkan Cara Penularannya: 

 

 
1. Direct Zoonosa 

 

 

 

 

 
2. Cyclo Zoonosa 

 

 

 

 
3. Meta Zoonosa 

 

 

 

 
4. Saprozoonosa 

 

 

 
 

Keterangan: 

 V1    : Hewan  vertebrata I 

 V2    : Hewan Vertebrata 2 

 I       : Hewan Invertebrata 

 S      : Saprofit 
  

Contoh: 

Direct Zoonosis 

 

Direct anthropozoonosis 

Misalnya: Rabies 

 

 

 
Direct Zooanthropozoonosis 

Misalnya: Diphteria 

 

 

 
 

V1 

V1 

V1 V1 

I1 

S 

Anjing 

Manusia 

Sapi 

V1 V1 

V2 

V2 

V1 V1 

I1 

S 

V1 V1 

Anjing 

Manusia Manusia 
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Direct Amphixenosis 
Contoh: TBC pada sapi dan manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclo Zoonosis 

 

Obligatory Cyclozoonosis 

 
Misalnya: Taeniasis saginata 

    Taeniasis cellulosae 
 

 

 
Metazoonosis tipe I 
Misalnya: Yellow Fever 

 

 

 

 

 
Metazoonosis tipe IV 

 

               

      

 
                                                                                       

 
 

 

 

 

Sapro Zoonosis 

 

Saproanthropozoonosis                   

Contoh: Cutaneus larva migran                

 

 

 
 
 
 
 

Nyamuk 

Nyamuk 

Kera Kera 

Manusia 

Caplak 

Domba 

Manusia 

Anjing 

Anjing 

Tanah Tanah 

Manusia 

Sapi 

Sapi 

Manusia Manusia 

Sapi 
Sapi 

Manusia Manusia 

Domba 

Caplak 
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Saproamphixenosis 
Contoh: Histoplasmosis 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sapro  Metaanthropozoonosis 

Contoh: Fasciolosis 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Walaupun beberapa penyakit zoonosis telah dapat diatasi seperti Penyakit Mulut dan 

Kuku (PMK) namun beberapa penyakit zoonosis diketahui masih merupakan masalah di 

Indonesia seperti Rabies, Anthrax, dan penyakit-penyakit yang menyebabkan sakit pada 

manusia melalui kontaminasi bahan makanan.   Mycobacterium tuberculosa tipe bovine 

walaupun sangat jarang ditemukan di Indonesia namun perlu diwaspadai, mengingat 

bakteri tersebut bersifat zoonosis, begitu pula dengan Mycobacterium tuberculosa tipe 

human pada manusia.  Perlu diketahui bahwa penyakit TBC pada manusia di Indonesia 

merupakan salah satu penyakit utama, sehingga perlu dievaluasi mengenai kontaminasi 

silang tersebut. 

 

Indonesia, merupakan pasar yang relatif terbuka untuk kemungkinan terjadinya 

kontaminasi penyakit zoonosa dari luar negeri. Beberapa tahun terakhir polemik tentang 

BSE atau Mad Cow,  impor daging sapi dan kerbau dari negara-negara yang diketahui 

belum bebas penuh dari PMK, antraks dan bahkan Rinderpest perlu dicermati dan 

dipikirkan matang-matang.  Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kita hendaknya perlu 

mengacu secara tegas pada peraturan perundangan yang telah dibuat dan disepakati 

bersama serta senantiasa memonitor peta epidemiologi penyakit di dunia melalui OIE. 

Manusia 

Tanah Tanah 

Manusia 

Manusia 

Molusca 

Tanaman Domba 

Manusia 
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Tabel 8.1.  Beberapa Penyakit yang Termasuk Zoonosa 
 

Infeksi Penyebab Cara 

penularan 

Hospes Utama Prevalensi  

Manusia 

Akibat 

DIRECT. ZOONOSA 

Viral 

Contagious 

Ecthyma 

Virus Kontak Domba Sporadis Ringan 

Enchepalomyo 

carditis 

Virus Vehicle Rodensia, 

babi, primata 

Sering Ringan 

PMK Virus Kontak Sapi, domba, 

babi, mamalia 

sporadis Serius 

Rabies Virus Kontak Anjing, 

mamalia 

Sporadis Fatal 

Smallpox Virus Kontak  Sporadis Mortalitas 

Psittacosis-

ornithosis 

Virus Kontak Ayam, burung Sporadis Fatal 

 

Rickettsial 

Q Fever Coxiella 

burnetti 

Vehicle/ 

kontak 

Domba, sapi, 

mamalia 

Sering Serius 

      

 Bakteri 

 

Anthrax B. Anthracis Kontak Sapi, domba, 

kuda, mamalia 

Sporadis Mortalitas 

tinggi 

Brucellosis B. Abortus,  

B. Melitensis 

B. suis 

Vehicle/ 

Kontak 

Sapi, domba, 

kambing, babi 

Sporadis Serius 

Colibacillosis Escherichia 

spp 

Vehicle Sapi, babi Sering Serius 

Leptospirosis Leptospira spp Vehicle/ 

kontak 

Anjing/sapi 

/rodensia 

Sporadis Serius 

Listeriosis Listeria 

monocytogene

s 

Vehicle/ 

kontak 

Sapi, domba, 

burung 

Sporadis Mortalitas 

tinggi 

Pasteurellosis P.multocida Kontak Sapi/kuda/do

mba/ babi, 

anjing  

Sporadis Serius 

Tetanus C. Tetani Vehicle Kuda Sering Mortalitas 

Vibriosis V. fetus Kontak/ 

Vehicle 

Sapi Sporadis Serius 

Tuberculosis Mycobterium 

Tuberculosis 

Vehicle/ 

kontak 

Sapi, ayam, 

anjing 

sering Serius 

Fungal 

 

Ringworm Microsporum  

Trichophyton 

spp 

Kontak Sapi, anjing, 

kucing, kuda 

Sering Serius 

Candidiasis Candida 

albicans 

Kontak Unggas Sering Serius 

  

Protozoa 

Toxoplasmosis T. gondii Kontak/ 

vehicle 

mamalia Sering Serius 
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Amebiasis E. histolytica Vehicle Anjing, 

primata 

Sering Serius 

Balantidiasis Balantidium 

coli 

Vehicle Babi Sporadis Serius 

 

Helminthiasis 

Trichinosis Trichinella 

spiralis 

Vehicle Babi, 

rodensia dll 

Sporadis Serius 

 

Infestasi   Arthropoda  

Scabies Sarcoptes 

scabei 

Kontak Kuda, 

Kambing 

Sporadis Serius 

 

CYCLO  ZOONOSIS 

Infeksi Cestoda 

Taeniases Taenia solium Vehicle Babi Sporadis Serius 

Hydatid disease Echinococcus 

granulosus 

Vehicle Sapi, domba, 

babi, kuda, 

anjing 

Sporadis Serius 

 

Nematoda 

     

Anisakiasis Anisakis spp Vehicle Mamalia laut, 

ikan 

Sporadis Serius 

 

 

META ZOONOSIS 

Viral 

Enchephalo-

myelitis 

Grup A 

Arbovirus 

Nyamuk Domba, 

Kuda, burung, 

primata 

Sporadis Serius 

Louping ill Grup B 

Arbovirus 

Caplak Domba Sporadis Serius 

Meningo 

Enchephalitis 

Grup B 

Arbovirus 

Caplak Sapi, Domba, 

Kambing 

Sporadis Serius 

 

Rickettsia 

Spotted Fever R. rickettsii Caplak Kelinci, 

anjing, Rod. 

Sporadis Mortalitas 

Q Fever Coxiella 

burnetti 

Caplak Sapi, domba, 

kambing, 

burung 

Sporadis Serius 

  

Bakteri 

Plague Pasteurella 

pestis 

? Rodensia Sporadis Mortalitas 

 

 Protozoa 

Leishmaniasis L. donovani angin Anjing, 

rodensia 

sporadis Serius 

Malaria Plas. malariae nyamuk primata sporais Serius 

Trypanosomi-asis Trypanosoma 

spp 

Lalat, 

caplak 

mamalia Sering Serius 

      

Helminthiasis 

Schistosomia-sis Schistosoma 

spp 

Snail Mamalia, 

rodensia dll 

Sporadis Serius 
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TOPIK 9.  Residu  Kimiawi 

 

 
 

Makanan termasuk daging merupakan salah satu kebutuhan pokok yang 

memegang peranan penting untuk meningkatkan kesehatan dan 

kecerdasan masyarakat.  Oleh karenanya masyarakat perlu dilindungi 

terhadap produksi dan peredaran makanan olahan yang tidak memenuhi 

syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan 

agama. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu diatur pembinaan, 

pengawasan, kegiatan produksi, peredaran dan atau pemasaran makanan 

oalhan yang dilakukan secara terus menerus dan terorganisasi.  

 

Petunjuk pelaksanaan produksi dan peredaran makanan olahan sebenarnya sudah diatur 

dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan 

Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.  Selanjutnya dengan makin 

banyaknya penggunaan bahan tambahan makanan maka pemerintah melalui SK Menteri 

Kesehatan Nomor 722/Menkes/PER/IX/1988 mengatur penggunaan Bahan Tambahan 

Makanan.  Namun demikian dalam pelaksanaannya peraturan perundangan tersebut di 

atas masih harus disosialisasikan menjadi suatu gerakan nasional. 

 

Dewasa ini tuntutan konsumen dalam hal keamanan pangan semakin tinggi seiring 

dengan pendidikan masyarakat dan meningkatnya pendapatan. Aspek keamananan dari 

suatu produk bukan saja berarti tidak mengandung bibit penyakit yang dapat menular 

kepada manusia akan tetapi juga tidak mengandung residu yang dapat membahayakan 

kesehatan manusia. Laporan mengenai keracunan residu kimiawi atau data tentang hal 

tersebut di Indonesia tidak ada namun demikian diperkirakan keracunan residu bahan 

kimiawi pada daging maupun produk olahan lainnya ada.  

 

Persyaratan produk pangan hewani yang bebas residu baik terhadap bahan hayati, bahan 

kimia, pestisida, logam berat, antibiotika, hormon, obat-obatan, tidak tercemar mikroba 

yang dapat menularkan penyakit serta memiliki mutu yang tinggi akan dapat terpenuhi 

apabila pengawasan yang ketat dilakukan sejak dari teknik budidaya, pemberian pakan 

dan obat-obatan, proses pengolahan, penanganan pasca panen, penyimpanan dan 

pendistribusian sampai ke konsumen.  Dalam kaiatan ini pemerintah  berdasarkan 
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referensi organisasi internasional seperti FAO/WHO dan atas dasar Codex Committee on 

Residues of Veterinerary  Drugs in  Foods (CCRVDF) telah menetapkan Batas  Residu  

Maksimum  (BRM) dalam bahan pangan asal hewani (Anonim, 1997).  

 

Beberapa hal yang masih menjadi kendala untuk memantapkan Siskeswannas antara lain 

adalah (a) lemahnya standarisasi mutu termasuk juga lemahnya pengaturan mengenai 

masalah residu, kontaminan, bahan tambahan makanan dan obat hewan, (b) lemahnya 

pengaturan mengenai labelisasi dan kemasan produk, (c) belum dilakukannya sistem 

akreditisasi yang baku meliputi inspeksi, pemeriksaan, dan sertifikasi untuk 

laboratorium diagnosa, (d) belum seragamnya prosedur akreditisasi prasarana dan sarana 

(Manual Kesmavet, 1997) 

 

9.1.  Pencegahan  Penyakit  dari Bahan Kimiawi Makanan 

Perlindungan kesehatan masyarakat  dari berbagai faktor kritis yang berkaitan dengan 

suplai makanan masih perlu mendapat perhatian yang serius. Potensi bahaya pada 

dasarnya dapat berupa bahaya biologik, fisik dan kimiawi. Bahaya kimiawi pada 

umumnya berupa pengaruh penggunaan  logam, pestisida, bahan aditif dan residu 

kimiawi lainnya dalam makanan.  Beberapa residu dapat menimbulkan penyakit jika  

manusia mengkonsumsi sejumlah dosis di atas ambang  maksimal sehingga pengetahuan 

mengenai  hal tersebut perlu dimengerti oleh khususnya produsen, perusahaan yang 

bergerak dalam pengolahan hasil ternak dan konsumen  sehingga pencegahan terhadap 

penyakit dapat dlakukan secara baik. 

 

Bahan Kimiawi pada Makanan yang  Diatur Penggunaannya 

Beberapa bahan  kimiawi yang sering digunakan pada makanan sehingga penggunaannya 

diatur oleh peraturan perundangan adalah: 

Antioksidan yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau 

menghambat oksidasi. 

Antikempal yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mengempalnya makanan 

berupa  serbuk. 
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Pengatur keasaman yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mengasamkan, 

menetralkan dan mempertahankan derajadi keasaman makanan. 

Pemanis buatan yaitu bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa 

manis pada makanan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi. 

Pemutih atau pematang tepung yaitu  bahan tambahan makanan yang dapat  

mempercepat proses pemutihan dan atau pematang tepung sehingga dapat 

memperbaiki mutu pemanggangan. 

Pengemulsi, pemantap dan pengental yaitu bahan tambahan makanan yang 

terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan. 

Pengawet yaitu bahan makanan tambahan yang dapat mencegah atau menghambat 

fermentasi, pengasaman atau peruraian lain terhadap makanan yang 

disebabkan oleh mikroorganisme. 

Pengeras yaitu bahan makanan tambahan yang dapat memperkeras atau mencegah 

melunaknya makanan. 

Pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi 

warna pada makanan. 

Penyedap rasa dan aroma, penguat rasa yaitu bahan tambahan makanan yang 

dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa dan aroma. 

Sekuestran yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mengikat ion logam yang 

ada dalam makanan. 

 

Dalam industri daging beberapa bahan kimiawi khususnya penggunaan zat pewarna, 

antioksidan, penyedap rasa dan aroma  serta pengatur keasaman  memerlukan perhatian 

yang serius. Penggunaan bahan kimiawi diketahui  sangat esensiil dan menguntungkan 

sebagai zat nutrient, untuk melindungi makanan dari proses pembusukan, untuk 

memperbaiki kualitas makanan serta  menjamin sanitasi dan penanganan lingkungan. 

Misalnya  penggunaan  logam, vitamin  dan mineral, nitrit (untuk preservasi), 

monosodium glutamate (menambah rasa dan aroma).  Bahkan dalam proses produksi di 

farm, bahan kimia sudah biasa digunakan misalnya pestisida (untuk menangani insekta, 

kontrol rodensia dan lain-lainnya) dan  sanitaiser.  Sakit atau keracunan dapat terjadi jika 

level atau dosis penggunaan bahan biokimiawi tersebut abnormal. 
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Bahan Aditif 

Bahan aditif sering digunakan untuk meningkatkan rasa, aroma dan tektur 

bahkan juga meningkatkan nilai nutrisi makanan  dan mencegah 

pembusukan oleh mikroorganisme pembusuk atau organisme yang bersifat 

patogen namun demikian beberapa bahan aditif jika ditambahkan pada 

makanan  secara berlebihan juga akan menimbulkan masalah bagi 

kesehatan. 

 

Pada umumnya bahan aditif atau tambahan dikelompokkan dalam (a) aditif sengaja, 

yaitu aditif yang diberikan secara sengaja dengan maksud  dan tujuan tertentu misalnya 

untuk meningkatkan konsistensi, nilai gizi, cita rasa, mengendalikan keasaman atau 

kebasaan, memantapkan bentuk atau rupa, (b) aditif tidak sengaja, yaitu aditif yang 

terdapat dalam maknan dalam jumlah sangat kecil sebagai akibat dari pengolahan 

makanan (Winarno, 1984).  

Beberapa individu  sangat sensitif terhadap Monosodium glutamat pada dosis 1.5 sampai 

3.0 gram. Penyakit ini  sering disebut dengan “ "Chinese restaurant syndrome". Sulfites 

diketahui juga sering menimbulkan masalah yang sensitif  pada penderita asthma 

sehingga penderita asthma harus hati-hati terhadap hal ini. Dosis Niacin yang berlebihn 

(100 – 300 mg) yang sering digunakan untuk fortifikasi, hipervitaminosis vitamin A 

(1,000,000 – 3,000,000 IU dapat menimbulkan keracunan. Sodium nitrite yang sering 

digunakan untuk kuring daging,  sebagai senyawa antioksidan dan mencegah 

pertumbuhan C. botulinum  dapat meracuni jika sampai pada level di atas 300 mg/kg 

berat badan, nitrit karena dapat mengikat haemoglobin dalam sel darah merah dan 

mencegah transfer oksigen dalam sel. Dosis yang disarankan untuk penggunaan nitrit 

adalah 156 ppm untuk sosis dan 120 ppm untuk kuring. 

 

Zat Pewarna 

Penggunaan zat pewarna untuk tujuan yang tidak semestinya sering digunakan dalam 

perdagangan daging ayam khususnya di pasar tradisional.  Beberapa zat pewarna untuk 

tekstil misalnya sering digunakan karena harganya murah, mudah diperoleh dan lebih 

awet dibandingkan zat pewarna alami. Zat warna yang diijinkan untuk digunakan pada 

makanan dan minuman dapat dilihat pada Tabel 9.1. 
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Tabel 9.1.  Zat  Pewarna  Makanan dan  Minuman yang Diijinkan 

 

No. Warna Nama Nomor Indeks Nama 

 

I. 

 

Zat Warna Alam 

Merah 

Merah 

Kuning 

Kuning 

Kuning 

Kuning 

Hijau 

Biru  

Coklat 

Hitam 

Hitam 

Putih 

 

 

Alkanat 

Karmin 

Annato 

Karoten 

Kurkumin 

Safron 

Klorofil 

Ultramarin 

Karamel 

Carbon black 

Besi Oksida 

Titanium dioksida 

 

 

 

75520 

75470 

75120 

75130 

75300 

75100 

75810 

77007 

- 

77266 

77499 

77891 

 

 

II. 

 

Zat Warna Sintetik 

Merah 

Merah 

Merah 

Oranye 

Kuning 

Kuning 

Hijau 

Biru 

Biru 

Ungu 

 

 

Carmoisine 

Amaranth 

Erythrosin 

Sunser yellow FCF 

Tartrazine 

Quineline yellow 

Fast green FCF 

Brilliant Blue FCF 

Indigocarmine 

(indigotin) 

Violet GB 

 

 

 

14720 

16185 

45430 

15985 

19140 

47005 

42053 

42090 

42090 

42640 

Sumber: Winarno (1984) 
 

Beberapa zat warna lainnya yang juga dgunakan dalam industri pangan adalah Yellow AB 

dan OB; Guinea green,  ponceau 3 R dan ponceau SX. Berdasarkan hasil penelitian 

terdapat zat pewarna yang tetap penggunaannya dan tidak menimbulkan pengaruh 

kesehatan. Zat pewarna tersebut antara lain amaranth, ponceau SX, sunset yellow, acid 

violet 6B, indigotine, fast green.   

  

Antioksidan 

Beberapa antioksidan yang sering digunakan dalam industri perunggasan khususnya 

untuk industri makanan ternak (mengurangi kerusakan bahan baku penyusun ransum), 

dan pengolahan pasca panen  misalnya untuk mengurangi kerusakan minyak atau lemak 
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pada saat menggoreng daging ayam. Beberapa jenis antioksidan tersebut antara lain 

dapat dilihat pada Tabel 9.2. 

 

 

Tabel 9.2  Beberapa Jenis Antioksidan yang digunakan dalam  Industri   

                 Peternakan 
 

No Jenis Antioksidan Jenis/bahan Makanan Batas maksimum Penggunaan 

 

1. 

 

Askorbat (serta dalam 

bentuk garam kalium, 

garam kalsium dan garam 

natrium) 

 

Daging Olahan, daging 

awetan 

 

kaldu 

 

 

500 mg/kg, tunggal atau campuran dengan 

asam Eritorbat dan garamnya 

 

1 gr/kg produk siap konsumsi, tunggal atau 

campuran dengan sekuestrannya. 

 

2. Asam Eritorbat (serta 

garam natrium) 

Daging olahan, daging 

awetan 

 

500 mg/kg, tunggal atau campuran dengan 

asam askorbat dan garamnya 

 

3. Askorbil Palmitat Lemak dan minyak makan 

 

 

Minyak kacang, minyak 

kelapa,  minyak lainnya 

 

500 mg/kg, tunggal atau campuran dengan 

Askorbil Stearat 

 

200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan 

Askorbil Stearat 

 

4.  Askorbil Stearat Lemak dan minyak makan 

 

 

Minyak kacang, minyak 

kelapa dan minyak lainnya 

500 mg/kg, tunggal atau campuran dengan 

Askorbil Stearat 

 

200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan 

Askorbil Stearat 

 

 

5. 

 

Butil Hidroksianisol 

(BHA) 

 

Lemak dan minyak 

makan, Minyak kacang, 

minyak kelapa dan minyak 

lainnya 

 

Makanan lain kecuali 

daging, ikan dan unggas 

 

Mentega 

 

200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan 

BHT, Butil Hidrokinon atau senyawa galat 

tetapi tidak lebih dari 100 mg/kg 

 

 

200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan 

dengan BHT atau propilgalat 

 

200 mg/kg 

 

6.  Butil Hidrokinon Tersier Lemak dan Minyak Ikan 200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan 

BHA, BHT dan senyawa galat tetapi tidak 

lebih dari 100 mg/kg 

 

7. Butil Hidroksitoluen 

(BHT) 

Lemak dan Minyak Ikan 

 

 

 

Mentega 

 

Makanan lain kecuali 

daging, ikan dan unggas 

200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan 

BHA, Butil Hidrokinon tertier dan senyawa 

galat tetapi tidak lebih dari 100 mg/kg 

 

200 mg/kg 

 

200 mg/kg, kandungan lemak atau minyak, 

tunggal atau campuran dengan BHA atau 

propilgalat 
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8. Dilauril Tiopropionat Lemak dan minyak 

makan, Minyak kacang, 

minyak kelapa, minyak 

lainnya 

 

200 mg/kg 

9. Propil Galat Lemak dan minyak 

makan, Minyak kacang, 

minyak kelapa dan minyak 

lainnya. 

 

Margarin 

 

 

Makanan lain kecuali 

daging, ikan dan unggas 

100 mg/kg 

 

 

 

 

100 mg/kg, tunggal atau campuran dengan 

BHA dan BHT 

 

200 mg/kg kandungan lemak atau minyak, 

tunggal atau campuran dengan BHA atau 

BHT. 

 

10. Alpha  Tokoferol Lemak dan minyak 

makan, Minyak kacang, 

minyak kelapa dan minyak 

lainnya, Margarin 

 

Kaldu 

 

 

 

Secukupnya 

 

 

 

 

50 mg/kg produk siap konsumsi, tunggal atau 

campuran, dg Tokoferol campuran pekat. 

 

11. Tokoferol Campuran 

Pekat 

Lemak dan minyak 

makan, Minyak kacang, 

minyak kelapa, minyak 

lainnya, Margarin 

 

Kaldu 

Secukupnya 

 

 

 

 

50 mg/kg produk siap konsumsi, tunggal atau 

campuran dengan alpha Tokoferol  

Sumber: SK Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/PER/IX/1988 

 
 

Tabel. 9.3. Keuntungan dan Risiko Penggunaan Beberapa Bahan Kimiawi lainnya. 
 

Bahan Kimia Keuntungan Risiko 

Arsenic Sering digunakan sebagai  trace mineral 

(nutrient) 

Keracunan 

Zinc Untuk trace mineral Keracunan 

Vitamin A vitamin  yang esensiil  untuk nutrisi  Keracunan 

Niacin vitamin  yang esensiil  untuk nutrisi Keracunan 

Nitrite Menghambat  C. Botulinum, dan mencegah 

kerusakan pada daging 

Keracunan 

Monosodium Glutamate Food additive  untuk menambah rasa Keracunan 

Pestisida Kontrol atau pencegahan  kerusakan tanaman 

pertanian  

Keracunan 

Pembersih Membersihkan kontaminasi mikroorganisme Keracunan 
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Logam dan zat Pengikat Logam 

Beberapa logam yang perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan keracunan terutama 

adalah logam yang merupakan subtansi inorganik yang sering digunakan sebagai 

mineral.  Logam juga tersebar luas di alam (air, tanah dan sebagainya).  Beberapa logam 

yang diidentifikasi mempunyai potensi bahaya antara lain arsenic , antimony, cadmium, 

copper, lead, tin, zinc dan mercury. Keracunan logam juga sering terjadi misalnya pada 

penggunaan alat yang permukaannya korosi misalnya penggunan asam pada bahan 

pangan yang pH nya kurang dari 4,6. FDA menetapkan batas limit adalah 2.6 ppm untuk 

arsenic. Walaupun untuk makanan ikan laut toleransinya  40 to 170 ppm.  Arsenic juga 

sering ditemukan pada ikan laut (seafood). Begitu pula  keracunan arsenic melalui 

kontaminasi organo-organo-arsenical yang terdapat pada pestisida dan herbisida.  

Diketahui para pekerja pertanian sering secara khronis keracunan arsen menimbulkan 

kanker paru dan kulit serta gondok (goiter). Pada umumnya keracunan logam 

menimbulkan gejala klinis yang cepat, ditandai dengan mual, muntah dan sakit pada 

lambung dan  usus halus. 

Keracunan Mercury. Berbeda dengan keracunan logam lainnya, keracunan mercury  

terutama menimbulkan gejala syarafi dibandingkan kegagalan sistem pencernaan. 

Sumber keracunan terutama dari limbah industri dan beberapa fungisida. Pangan atau 

bahan pakan terutama biji-bijian yang terkontaminasi fungisida mengnadung mercury 

merupakan sumber potensial untuk masuknya logam tersebut pada ternak. Gejala klinis 

antara lain gangguan pada paha, paralisis dan gangguan penglihatan. Usaha pencegahan 

yang dapat dilakukan adalah mencegah kontaminasi pada makanan atau bahan pakan. 

Sekuestran atau zat pengikat logam merupakan bahan penstabil yang digunakan dalam 

berbagai pengolahan bahan makanan.  Sekuestran dapat mengikat logam dalam bentuk 

ikatan komplek sehingga dapat mengalahkan sifat dan pengaruh jelek logam tersebut 

dalam bahan. Dengan demikian dapat membantu menstabilkan warna, cita rasa dan 

tekstur (Winarno, 1984). 

 

Pestisida 

Pestisida merupakan bahan kimia  (antara lain meliputi insektisida, fungisida, herbisida, 

bakteriosid, nematisid, pengatur pertumbuhan, fumigan dan pupuk) yang dapat untuk 
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menyebabkan keracunan pada manusia melalui bahan makanan termasuk daging. Bahan 

beracun yang mengandung  organophosphat (misalnya  parathion dan diazinon), 

carbamat  (misalnya aldicarb, sevin) dan hidrokarbon  untuk chlorinasi (misalnya 

chlordane, lindane dan methoychlor) dapat menimbulkan gangguan sistem syaraf. 

  

Ternak unggas terutama itik yang digembalakan seringkali mati karena keracunan 

pestisida. Pada ternak hidup residu adanya bahan kimiawi asal pestisida sangat 

berbahaya pada manusia yang mengkonsumsinya.  Tidak diketahui data tentang 

keracunan pestisida melalui unggas namun diperkirankan kasusnya ada karena salah satu 

ciri pertanian intensif adalah penggunaan pestisida, sehingga bukannya tidak mungkin 

ternak mengkonsumsi makanan yang tercemar bahan kimia tersebut. 

 

Faktor yang mempengaruhi  masuknya terdapatnya residu ke dalam rantai makanan 

adalah melalui bioakumulasi yaitu penumpukan residu pestisida dalam jasad hidup 

dalam jumlah yang kecil untuk kurun waktu yang lama dan melalui bio magnification 

yaitu penumpukan residu yang diakibatkan oleh konsumsi dari jasad hidup yang lebih 

rendah ke jasad hidup yang lebih tinggi dalam mata rantai. Tingkat keracunan dapat 

dibedakan menjadi (a) keracunan akut, dimana keracunan terjadi karena masuknya 

sejumlah besar pestisida ke dalam tubuh, (b) Keracunan sub akut, yaitu  keracunan yang 

ditimbulkan oleh sejumlah kecil pestisida namun terjadi secara berulang dan (c) 

keracunan khrinis, dimana sejumlah kecil pestisida masuk dalam kurun waktu yang lama 

sehingga terjadi keracunan.  

 

Batas  Residu Maksimum Dalam Bahan Pangan Hewani 

 

Untuk menjaga kepercayaan konsumen, harmonisasi dan transparansi peraturan yang 

menyangkut ekspor/impor maupun standar keamanan dan mutu produk maka Codex 

Alimentarius Commision (CAC) suatu komisi internasional yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan program standar makanan dari badan dunia FAO/WHO menetapkan Codex 

Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) sebagai suatu sub 

komisi guna menetapkan standar codex batas maksimal residu obat hewan dalam 

makanan. 
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Tugas CCRVDF adalah: 

1. menetapkan prioritas jenis residu obat hewan untuk dipertimbangkan batas 

maksimumnya. 

2. Merekomendasikan batas maksimum dari residu tersebut 

3. Mengembangkan “code of practices” sesuai yang diperlukan 

4. Menetapkan kriteria untuk metoda analisa yang digunakan untuk melakukan 

pengawasan dan pengendalian residu obat hewan dalam bahan pangan asal 

hewan. 

 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan batas maksimum residu (MRL) 

adalah: 

1. Data toksikologik (efek toksisitas/karsinogeniisitas/ genositoksisitas) 

2. Data mikrobiologik 

3. Data residu (total residu mg/kg dengan “withdrawal time”, bioavailibility). 

4. Efek obat obat hewan bagi kesehatan manusia 

5. ADI (Acceptable Daily gain Intake) 

6. Metoda analisis. 

 

Suatu obat hewan yang akan ditetapkan batas residu maksimumnya oleh CCRVDF harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Obat hewan tersebut menghasilkan residu dalam bahan makanan 

2. Obat hewan atau residunya adalah suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan 

kesehatan masyarakat 

3. Residu obat hewan tersebut secara nyata mempengaruhi perdagangan internasional 

sampai pada tingkat tertentu. 

4. Residu obat hewan tersebut menimbulkan atau memiliki potensi untuk 

menimbulkan masalah komersiil. 

5. Obat hewan tersebut tersedia untuk digunakan sebagai produk komersial. 

 

Codex Batas maksimum residu untuk obat hewan  dan pestisida pada unggas dapat di 

lihat pada Tabel 9.4. dan Tabel 9.5 
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Tabel. 9.4. Codex Batas Maksimum Residu untuk Pestisida  pada unggas 
 

No Substansi MRL (mg/Kg) Komoditas Pangan 

1 Aldrin dan Dieldrin 0.1 Telur 

  0.2 Karkas daging (dalam lemak karkas) 

2. Bromophos 0.5 Lemak karkas 

3. Carbaryl 0.5 Daging unggas  
Telur 

4. Chlordane 0.02 
0.05 

Telur 
Lemak Karkas 

5. Chlordimeform 0.5 Lemak karkas 

6. Chlorfenvinphos 0.2 Lemak karkas 

7. Chlorpyrifos 0.05 
0.1 

Telur 
Lemak Karkas 

8. Crufomate 1 Daging 

9. DDT 0.5 
5 

Telur 
Karkas daging 

10. Dichlorvos 0.05 Daging Unggas 

11. Diquat 0.05 Telur dan daging 

12. Endrin 0.2 
1 

Telur 
Lemak karkas 

13. Ethion 0.2 Telur dan lemak karkas 

14. Fenchlorphos 0.01 
0.05 

Unggas 
Telur 

15. Fenthion 2 Lemak karkas 

16. Heptachlor 0.05 Telur 

17. Lindane 0.1 
0.7 

Telur 
Lemak karkas 

18. Methidathion 0.2 Unggas, lemak karkas, edible offal 

19. Monochrotophos 0.02 Telur, unggas, edible offal 

20. Thiophanate methyl 0.1 Lemak dan daging 

21. Pirimiphos methyl 0.05 Telur 

22. Chlopyrifos 0.05 Telur 

23. Edifenphos 0.02 Daging dan by product unggas 

24. Pirimicarb 0.05 Telur, daging 

25. Propargite 0.1 Telur, daging, lemak karkas 

26. Cypermethrin 0.05 Telur,  daging, karkas 

27. Permethrin 0.1 Telur, unggas 

28. Diflubenzuron 0.05 Telur, daging unggas 

29. Isofenphos 0.02 Lemak, daging, edible offal 

30. Methiocarb 0.05 Telur, daging unggas 

31. Bendiocarb 0.05 Telur, daging, lemak, by product 
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Tabel 9.5  Codex Batas Maksimum Residu untuk Obat Hewan  (unggas) 
 

No Residu Obat Hewan ADI g/Kg 

Per BB 

MRL   g/Kg 

 Anthelmentika  Otot Hati Ginjal Lemak Telur 

1. Flubendazole 0 - 12 200 500   400 

2. Levamisole 0 - 6 10 100 10 10  

        

 Antimikrobial       

1. Dihydrostreptomycin 

dan Streptomycin 

0 - 30 500 500 1000 500  

2. Spectinomycin 0 - 40 300 2000 5000 500  

3. Sulfadimidine 0 - 50 100 100 100 100  

4. Neomycin  500 500 5000 500 500 

5. Spiramycin 0 - 5 200 800 1600 600  

6. Oxytetracycline 0 - 3 100 300 600 10  

 

 
 

Hormon  Pemacu Pertumbuhan Dalam  Perspektif  Keamanan Pangan 

 

Industri sapi daging dan sapi perah  secara historis tidak dapat dipisahkan  dengan 

kemajuan teknologi, khususnya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan efisiensi 

ekonomi. Kemajuan yang sangat pesat dalam bidang bioproses, teknologi proses dan 

bioteknologi serta aplikasinya khususnya  manipulasi genetik, reproduksi dan fisiologi  

sangat mewarnai perubahan  industri peternakan  pada dekade 1980-an sehingga 

produktivitas ternak dapat efisien. Namun demikian kemajuan teknologi seringkali 

menimbulkan dampak  yang jika tidak dikelola secara baik dapat menjadi masalah besar 

bagi industri peternakan. 

 

Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor utama sapi pedaging di dunia.  

Sebagai otorita pengambil kebijakan di bidang peternakan, pemerintah dituntut untuk 

peka dan tanggap terhadap berbagai isu besar dalam bidang keamanan pangan termasuk 

penggunaan hormon  dan residunya pada produk hasil ternak. Salah satu hormon yang 

paling banyak menjadi bahan perdebatan yang sangat kontroversial adalah rekombinant 

Bovine Growth Hormon (rBGH) atau bovine Somatotropin Hormon (bST). 
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Somatotropin merupakan hormon yang diketemukan lebih dari 50 tahun yang lalu. 

Pemberiannya secara eksogenous menunjukkan efisiensi produksi yang meningkat baik 

bagi sapi daging maupun sapi perah. Sorotan tajam terutama ditujukan pada proses 

pembuatan (merupakan produk rekayasa genetika), keamanan pangan khususnya residu 

dan dampak ekonomi sosial lainnya. Sejumlah pertanyaan masih belum tuntas terjawab 

khususnya implikasinya terhadap  keamanan pada konsumen, keamanan hewan, etika, 

lingkungan  dan sebagainya. 

 

Penelitian awal menunjukkan bahwa injeksi menggunakan ekstrak kasar glandula 

pituitaria menunjukkan adanya kenaikan laju pertumbuhan hewan tersebut. Ekstrak 

tersebut dinamakan somatotropik,  berasal dari bahasa Yunani (Greek) yang berarti 

“pertumbuhan jaringan”. Berdasarkan derivasi tersebut  somatotropin disebut dengan 

“growth hormone”, hormon pertumbuhan atau GH. Sampai 25 tahun sejak 

diketemukannya,  hormon tersebut lebih banyak digunakan untuk mencoba mengatasi 

Dwarfism pada manusia dimana kelenjar pituitaria anterior penderita sangat sedikit 

memproduksi somatotropin hormon.  Langkanya hormon tersebut mendorong peneliti 

menggunakan bovine somatotropin yang berasal dari ternak sapi. Namun penelitian 

secara klinis menunjukkan bahwa respon biologi terhadap manusia tidak stabil  

(Juskevich,  and Guyer, 1990;   Kostyo and Reagan, 1976;  Wallis, 1975).  Begitu pula 

somatotropin yang diisolasi dari domba, dan babi. Aktifitas biologi baru nampak  jika 

somatotropin tersebut berasal dari primata. Kegagalan respon biologik bST pada manusia 

menjadi jelas setelah sekuen asam aminonya diidentifikasi. Sekuen asam amino bST 

berdasarkan gambaran tiga dimensi berbeda sekitar 35%  dibandingkan ST manusia. 

Dengan demikian bST tidak mampu berikatan dengan reseptor jaringan. Sebaliknya 

bovine somatotropin hanya berbeda satu asam amino posisinya dengan pada domba 

sehingga secara biologik dapat aktif jika diberikan pada domba  atau sebaliknya. 

 

Produk Rekombinan bST berbeda  dengan bST yang diproduksi dari kelenjar  pituitaria. 

Beberapa asam amino menjadi terikat selama  proses pembentukan rBST. Produksi asam 

amino yang dilakukan oleh ribosome bakterial ini, ditengarai merupakan produk 

hiperpoten terhadap sapi dan berbahaya bagi manusia (Epstein, 1989). Penambahan 

beberapa asam amino tidak meningkatkan aktifitas biologi bST pada sapi perah atau 
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untuk mengatasi  kegagalan aktivitas bST pada manusia karena bentuk tiga dimensi dari 

bagian aktif molekul tidak berubah (Hocquette, et al, 1989).  

Sejak  para peneliti Rusia melakukan penelitian pada tahun 1973,  khususnya mengenai  

metode pemurnian bST dan pengaruhnya pada sapi laktasi telah banyak diteliti oleh 

banyak orang.  Para peneliti di era 1970 an pada umumnya sepakat bahwa somatotropin 

memainkan peranan penting dalam absorbsi dan pengaturan zat nutrien sehingga dapat 

lebih efisien.  Monsanto Co., St.Louis, Mo merupakan perusahaan pertama yang 

memproduksi bST yang sering dikenal dengan nama  sometribove, yang selanjutnya 

disetujui untuk dipasarkan oleh FDA sejak  5 November Tahun 1993 dengan nama 

dagang Posilac. Walaupun demikian sejak tahun 1982, para ilmuwan Cornell telah 

melakukan penelitian pada sapi perah menggunakan rekombinan bST  yang diproduksi 

oleh Monsanto Co dan Genetech Co. Publikasi tentang hormon pertumbuhan produk 

rekayasa genetika tersebut segera mendorong perdebatan dan sejak itulah kuantitas dan 

ruang lingkup penelitian tentang bST meningkat  secara eksponensial.   

Rekayasa genetika dan bioteknologi secara luas memicu perdebatan (di lingkungan 

perguruan tinggi, pemerintahan dan lainnya) mengenai pengaruh produk bahkan juga 

etika sehingga sekarang berkembang cabang ilmu baru yaitu bioetika.  Ada semacam 

dorongan kuat agar sains digunakan untuk mewarnai pengambilan keputusan bagi 

kebijakan pemerintah. Seringkali ada tudingan tentang komersialisasi ilmu untuk 

mendukung suatu kebijakan sehingga suatu produk yang bersifat hazard  dicarikan jalan 

keluar melalui argumentasi ilmiah. Walaupun posisi sains harus netral namun secara 

empiris sulit untuk merekomendasikan suatu isu yang sudah terlanjur kontroversial. 

Karenanya pendekatan sosiologis dan yuridis harus menjadi pijakan kuat pemerintah 

untuk mengambil keputusan  yang sangat krusial.  

 

Hormon Dan  Pengaruhnya  Pada  Produktivitas Ternak  

Implantasi hormon sebagai pemacu pertumbuhan,  telah lama digunakan di negara-

negara produsen ternak dan daging. Jenis dan strategi yang digunakan sangat bervariasi. 

Implantasi hormon tersebut pada dasarnya  adalah untuk memacu hormon yang secara 

alami ada di tubuh ternak sehingga produksi hormon pertumbuhan dapat distimulasi. 

Hormon yang diimplantasikan  dalam bentuk pellet dibawah kulit telinga sapi ini mampu 
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meningkatkan pertumbuhan secara lebih cepat. Penggunaan hormon pertumbuhan secara 

efektif  dapat meningkatkan pertambahan berat antara 8 – 20%,  memperbaiki konversi 

pakan  antara 6 – 10% (Rena Orr, 1999),  serta diperkirakan meningkatkan keuntungan 

industri peternakan 80$ per ekor.  Pada saat itu diperkirakan 90% usaha feedlot di USA 

menggunakan hormon implantasi. Beberapa hormon yang sering digunakan pada ternak 

pedaging  dapat di lihat pada Tabel 2.7 di bawah. Sedangkan pengaruh pemberian 

hormon tersebut terhadap produktivitas ternak dapat di lihat pada Tabel 9.6 dan 9.7. 

 

Tabel 9.6. Nama Beberapa Hormon Pemacu Pertumbuhan dan Kandungan Senyawa  

                 Aktifnya 
 

No. N a m a Senyawa Aktif Utama Keterangan 

1. Ralgro 36 mg Z   
Z     : Zeranol 
 
P      : Progresteron 
 
EB   : Estradiol  
          Benzoat 
 
T      : Testosterone 
          Propionat 
 
TBA : Trenbolone 
          Acetate 
 
E17  : Estradiol 17 b 

2. Synovex C 100 mg P dan 10 mg EB 

3. Component E-C 100 mg P dan 10 mg EB 

4. Compudose 24 mg E17 

5. Ralgro FE72 72 mg Z dan 200 mg P 

6. Sinovex S 200 mg P dan 20 mg EB 

7. Component ES 200 mg P dan 20 mg EB 

8. Synovex H 200 mg T dan 20 mg EB 

9. Component EH 200 mg T dan 20 mg EB 

10. Component TE-S 120 mg TBA dan 24 mg E 17 

11. Synovex Plus 200 mg TBA dan 28 mg EB 

12. Revalor S 120 mg TBA dan 24 mg E 17 

13. Revalor H 140 mg TBA dan 14 mg E 17 

  Sumber: Compendium of Veterinary Products. 1997. 
 

 
Tabel 9.7. Peningkatan Produksi Susu dan Efisiensi Penggunaan Pakan pada Sapi  

                dengan Pemberian bST   
 

No. Lokasi Peningkatan Produksi 

Susu (%) 

Peningkatan Efisiensi Pengg 

Pakan (%) 

1. Arizona 8.3 2.7 

2 Cornell University 11.5 5.3 

3 Missouri/Monsanto 21.8 8.2 

4 Utah State Univ. 14.6 5.3 

5 Perancis 17.8 9.3 

6 Jerman 16.6 4.9 

7 Belanda 18.5 7.1 

8 Inggris 19.2 5.4 

 Sumber: Peel, et al, (1994)  
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Tabel 9.8. Pengaruh Strategi Implantasi terhadap Penampilan Pertumbuhan dan  

                 Komposisi Karkas Sapi  

 

Pengujian Kon Non/Rev Ral/Ral Ral/Rev Syn/Syn Syn/Rev SE 

PBB, kg/hari 1.40 1.70 1.66 1.73 1.83 1.89 0.06 

Konsumsi Bahan 

Kering, kg/hari 

10.1 10.4 10.9 10.6 11.2 10.9 0.2 

Konsumsi Bahan 

Kering, % BB 

2.08 2.10 2.22 2.18 2.30 2.20 0.03 

Efisiensi Pakan 7.06 6.39 6.74 6.29 6.25 5.72 0.2 

Hari Pemberian  101 103 98 96 95 95 4.0 

Berat Karkas, kg 309 327 317 321 322 321 4.0 

Grade Lemak, 

mm 

5.3 5.1 5.8 5.9 6.3 6.4 0.4 

Luas Mata 

Rusuk. Inch sq 

11.7 11.8 11.4 11.8 10.9 11.1 0.2 

Agric. Canada 

Lean Yield 

61 61 61 61 61 60 0.5 

Marbling Score  3.9 3.8 3.1 4.0 4.0 3.9 0.3 

Grade Karkas, $ 

per lb  

1.48 1.48 1.46 1.49 1.48 1.45 0.02 

 Sumber: McEwen and I.B Mandell. (1999). 

 

Keterangan: 

Kontrol :  sapi tanpa implantasi hormon dari fase grower - finisher                 

Non/Rev:   :  tanpa implantasi hormon pada fase grower, implantasi  dengan  Revalor pada   

                      finisher 

Ral/Ral :  sapi implantasi dengan Ralgro pada grower – finisher 

Ral/Rev :  Sapi implantasi Ralgro pada fase grower dan Revalor pada  fase finisher 

Syn/Syn :  sapi implantasi Synovex pada fase grower – finisher 

Syn/Rev :  Sapi implantasi Synovex pada fase grower dan Revalor pada fase finisher 

 

 

Pada dasarnya terdapat kesepakatan bahwa penggunaan hormon pemacu pertumbuhan 

dapat  meningkatkan produktivitas ternak.  Persoalannya  adalah pada masalah keamanan 

pangan.  Berbagai cara telah dilakukan untuk meminimalkan residu  namun konsumen 

belum dapat diyakinkan. Banyak anggapan dengan argumentasi yang kuat bahwa 

produsen ternak sulit dikontrol dalam menggunakan hormon sedangkan pemerintah 

kesulitan dalam melakukan pengawasan.  Secara logika, konsep suatu sistem keamanan 

pangan mungkin merupakan konsep yang utopis namun sebuah ide, gagasan apalagi 

peraturan perundangan memang harus bertujuan membangun kehidupan kemasyarakatan 

yang ideal. 
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Penggunaan Hormon  Dan Sistem Keamanan Pangan 

 

Banyak masalah dan isue-isue penting di bidang keamanan pangan yang memerlukan 

perhatian kita, salah satu diantaranya adalah  penggunaan hormon khususnya hormon 

produk rekayasa genetika seperti rBGH (rekombinant Bovine Growth  Hormon). Debat 

tentang penggunaan rBGH secara ilegal  antara negara-negara yang tergabung dalam Uni 

Eropa (UE), dengan USA dan Kanada merupakan contoh klasik  bagaimana sulitnya 

eksistensi kemajuan  ilmu pengetahuan (dalam hal ini bioteknologi) dan dunia industri 

peternakan, dapat diselaraskan dengan keberadaan industri itu sendiri, sistem 

perdagangan multilateral serta semakin meningkatnya kesadaran manusia terhadap 

lingkungan global dan individu.  

Masyarakat  Uni Eropah beberapa waktu yang lalu, melalui  Tim Panel, membahas 

berbagai masalah mengenai hormon khususnya 6 jenis hormon pertumbuhan yang 

terkandung pada sapi impor asal  Amerika Serikat yang diperkirakan menyebabkan 

berbagai kasus kanker pada manusia. Berdasarkan hal tersebut Komite Veterinary UE 

menetapkan bahwa  hormon 17 beta oestradiol jelas bersifat karsinogenik dan 

selanjutnya Komite menetapkan  berbagai standar karena ternyata penggunaan berbagai 

hormon tersebut menyebabkan berbagai masalah kesehatan konsumen (manusia) seperti 

kanker, kelainan pertumbuhan,  gangguan sistem kekebalan, penyakit syaraf dan 

sebagainya.  Residu pada daging dan produk daging walaupun dalam jumlah kecil tetap 

menimbulkan risiko. Oleh karenanya rekomendasi yang telah disetujui oleh  Komisi UE  

patut menjadi bahan diskusi  bagi kita,  yang  sampai sekarang ini belum mengambil 

kebijakan yang cukup tegas dalam masalah tersebut.  Rekomendasi Tim Panel UE dapat 

dilihat pada  Lampiran (Tabel I – XI)  dan Tabel pendukung  Annex  (Tabel Lampiran  1 

– 5). 

Pembahasan  mengenai hormon telah menimbulkan debat dan diskusi berkepanjangan 

karena dampaknya yang luas terhadap industri sapi baik di Amerika Utara, USA dan 

juga negara Eropah. Ke duanya saling mengancam dalam bentuk sangsi perdagangan. 

Namun di sisi lain, debat mengenai  penggunaan hormon secara langsung dan tidak 

langsung meningkatkan wacana dan kesadaran masyarakat konsumen terhadap 

penggunaan hormon tersebut, termasuk kita  yang memang harus mewaspadai  residu 
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hormon pertumbuhan pada sapi, daging dan produk olahan.  Sejak tahun 1989, negara 

Uni Eropa sudah  melarang impor  sapi potong dari Amerika Serikat dan Kanada  yang 

diproduksi dengan menggunakan hormon terutama hormon pemacu pertumbuhan 

steroid. Pada saat itu diperkirakan 90% usaha feedlot di USA menggunakan hormon 

implantasi. Berdasarkan hasil  penelitian para ahli pada uji laboratorium terhadap tikus 

menunjukkan pengaruh karsinogenik. Kelompok peneliti Eropah juga menyimpulkan 

bahwa estradiol dan metabolitnya mempunyai pengaruh genotoksik yang merusak materi 

genetik secara langsung yang memungkinkan terjadinya mutasi.  

 

Walaupun di negara Eropah implantasi hormon pertumbuhan dianggap ilegal, Namun 

pada waktu itu  FDA dan USDA dengan tegas menganggap bahwa  penggunaan hormon 

tetap aman dan tidak berbahaya pada batas-batas yang ditentukan. Bahkan menganggap 

UE telah bersikap proteksionism terhadap industri sapi potong USA.  Isu tersebut 

memacu ancaman perang dagang pada komoditas lainnya antara negara Uni Eropah dan 

USA. Adalah  Dr. Samuel Epstein dari  University of Illinois yang  mengemukakan  

“kenapa kita mesti mempertanyakan mengapa negara Eropah tidak mau membeli daging 

produk dari ternak yang diimplantasi dengan hormon, mengapa kita mengizinkan sapi  

tersebut dijual pada konsumen di USA dan Kanada.”   Seperti halnya peneliti lain  

Epstein  mengemukakan adanya bahaya kanker akibat konsumsi hormon yang berlebih.  

Implantasi  pada sapi menggunakan  Synovex-S, suatu kombinasi  estradiol  dan 

progesterone, menunjukkan  bahwa  level  estradiol  pada daging meningkat 20 kali 

dibandingkan yang tidak diimplantasi.. Diperkirakan jumlah estradiol pada 2 buah 

hamburger yang dimakan oleh anak laki-laki usia 8 tahun, jumlah hormon estradiolnya 

akan meningkat 10%. Residu hormon yang tinggi baik  dari hormon alami maupun 

sintetis menimbulkan persoalan serius terutama  kanker dada dan alat reproduksi yang 

terus meningkat di USA sejak tahun 1950. Residu tersebut  meningkatkan secara serius 

berbagai faktor perkembangan secara prematur seksual pada para gadis remaja  di negara 

tersebut.   

 

Berbagai kritik tentang penggunaan hormon untuk  “growth promotants” tersebut  terus 

berlangsung bahkan semakin keras khususnya tentang  kanker payudara dan  pubertas 

dini. 
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Hormon-hormon pemacu pertumbuhan  telah  30 tahun lebih  digunakan pada industri 

sapi potong. Hormon tersebut dapat memperbaiki kemampuan produksi ternak, efisiensi 

penggunaan pakan dan produksi lean yang lebih baik. Sejumlah lembaga di USA dan 

Kanada berpendapat bahwa penggunaan hormon untuk produksi ternak adalah aman.  

Bahkan di Kanada, the Health Protection Branch of Health Canada menyetujui 

penggunaan  hormon alami  17 -estradiol, progesterone dan testosteron serta hormon  

sintetis  zeranol, trenbolone acetate dan melengestrol acetate. Dengan kekecualian 

penggunaan melengestrol acetate, hormon  tersebut  secara sendiri maupun kombinasi 

disetujui sebagai komponen untuk implantasi. Melengestrol acetate juga disetujui 

sebagai “feed additive”. Beberapa produk komersial  hormon pertumbuhan  misalnya 

Compudose Implants, Heifer-Oido,Steer-oido, Ralgro,  Synovex dan  MGA Premix.  

 

Produk hormon rekayasa genetika dari Monsanto‟s mulai diperjual belikan di USA sejak 

tahun 1994.  Oleh banyak pihak produk rBGH  produksi  Monsanto‟s tidak dianggap 

cukup aman bagi konsumen. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat tuduhan bahwa ada usaha 

untuk menutupi-nutupi pengaruh negatif rBGH oleh pihak otorita di bidang keamanan 

pangan yaitu FDA. FDA dipandang ikut berkolaborasi. Sepuluh tahun setelah 

Monsanto‟s menemukan rBGH atau rBST, dilakukan penelitian pada 30 ekor tikus 

selama 90 hari. Hasilnya terjadi peningkatan 30% antibodi terhadap rBGH. Peneliti lain 

menemukan adanya cysta pada kelenjar thyroid dan menyebabkan kerusakan kelenjar 

prostata. 

 

Recombinant bovine somatotropin (rBST) merupakan bentuk hormon biosintetis. Bovine 

somatotropin tersebut berbeda dalam struktur dari hormon pertumbuhan kelenjar 

pituitaria manusia. Produksi rBST biasanya sangat meningkat tajam pada sapi perah. 

Pertanyaan publik adalah bagaimana pengaruh pada orang yang mengkonsumsi susu dan 

daging dari  ternak yang menggunakan rBST.  

 

Kandungan hormon, faktor-faktor pertumbuhan dan peptida lainnya telah banyak diteliti. 

Konsentrasi hormon pertumbuhan  pada air susu sapi dan hormon pertumbuhan pada 

susu manusia mirip satu dengan lainnya masing-masing lebih kurang 1 ng/ml.  

Konsentrasi insulin-like growth factor-I (IGF-I), suatu mediator untuk aksi hormon 
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pertumbuhan berkisar antara 1.5 sampai 8 ng/ml pada air susu sapi  dan 1 – 3 ng/ml pada 

air susu manusia.  Konsentrasi IGF-I akan meningkat  antara 2 – 5 ng/ml pada sapi 

dengan pemberian rBST, sedangkan konsentrasi IGF-II tidak meningkat  (National 

Institutes of Health, Office of Medical  Applications of Research; 1991).  Sebaliknya 

peneliti lain mengatakan adanya keterkaitan jumlah IGF-I dengan kanker.  Menurut para 

peneliti pemberian hormon  tersebut secara oral akan tercerna dalam traktus digestivus 

dan tidak terabsorbsi dan oleh karenanya tidak ikut melalui pembuluh darah. Namun  

peneliti lainnya mengemukakan bahwa IGF-1 tidak rusak, kandungan  kasein akan  

melindungi IGF-1 dan selanjutnya diabsorbsi  (Robert Cohen, 1994).  

 

IGF-I and II  diidentifikasi merupakan regulator pertumbuhan autocrine dan endocrine 

yang ikut memacu berbagai tipe karsinoma.  IGF-I  memainkan peranan sangat penting 

pada prolifikasi sel kanker pankreas, serta berperan dalam metabolisme glukosa dalam 

tumor CNS.  Pasteurisasi juga dikatakan menginaktifkan dan merusak BST tetapi tanpa 

pengaruh banyak terhadap IGF-I.  Pada daging, pemasakan daging akan merusak 

somatotropin dan IGF-I.  

 

Mastitis merupakan penyakit penting pada industri sapi perah. Pengaruh rBST terhadap 

mastitis sangat kontroversial. Sebagian peneliti mengemukakan adanya peningkatan SCC 

(somatic cell count) pada sapi penderita mastitis subklinis, sebaliknya sebagian peneliti 

lainnya mengatakan tidak ada pengaruhnya.  Dilaporkan  penggunaan rBST juga 

meningkatkan calving interval. Berbagai pertimbangan terutama eksistensi industri 

peternakan  ikut mewarnai debat berkepanjangan tentang peranan hormon tersebut. 

 

Secara umum  beberapa  argumentasi terhadap  penolakan dan yang menyetujui 

penggunaan bST adalah sebagai berikut: 

  

A.  Masalah Keamanan Pangan  

Argumentasi pengguna bST 

1. bST secara alami terdapat di dalam susu dan akan tercerna  dalam traktus 

digestivus.  

2. Persetujuan FDA merupakan suatu kepercayaan atau jaminan keamanan.  
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3. Keresahan konsumen dapat ditenangkan jika mereka mendapatkan informasi 

yang lengkap tentang keamanan pangan suatu produk. 

4. Perbaikan efisiensi  produksi akan mendorong pengurangan harga di tingkat 

konsumen. 

 5.   Konsumsi susu akan meningkat jika harga susu rendah. 

 6. Menurunnya harga akan menguntungkan bagi keluarga yang pendapatannya 

rendah. 

 

Argumentasi  yang menolak terhadap penggunaan hormon adalah: 

1. Tidak adanya jaminan yang pasti apakah produk yang mengandung bST benar-benar 

aman. 

2. Ada anggapan bahwa FDA kurang tenaga dan kelebihan kerja disamping 

kredibilitasnya yang meragukan,  sehingga pengawasan penggunaan hormon 

mungkin tidak berlangsung dengan baik.  

3. Konsumsen  sebaiknya tidak dipengaruhi dan biarkan pilihan hatinya terhadap 

penolakan penggunaan bST 

4. Ada anggapan bahwa ilmuwan tidak benar-benar mengetahui produk sapi yang 

dijual.  

5. Banyak organisasi yang bekerja keras meyakinkan pada konsumen bahwa 

penggunaan bST berakibat buruk. 

6. Konsumen tidak mempercayai industri kimia dan FDA  pada saat mereka 

menyangkal kampanye negatif. 

7. Industri sapi perah tidak memberikan banyak bantuan pada  saat masyarakat  

mengatakan kebenaran ilmiah. 

 .  

Terhadap masalah keamanan pangan nampaknya terdapat perbedaan yang sulit 

disamakan persepsinya. Namun setidaknya terdapat gambaran umum bahwa teknologi 

sebaiknya diuji dalam kurun waktu yang cukup sehingga masyarakat dapat diyakinkan. 
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B.  Pengaruh terhadap jumlah dan skala kepemilikan  

      

Argumentasi pengguna: 

1. bST bersifat  netral 

2. manajemen yang baik dan hati-hati akan memberikan keuntungan bagi peternak 

kecil. 

3. Implementasi bST secara efektif akan memberikan jaminan keuntungan 

4. Peternak skala kecil dapat tertolong oleh adanya teknologi ini. 

5. Skala usaha semakin meningkat dan jumlah usaha peternakan sapi cenderung 

menurun.  Hal tersebut  dapat terjadi tanpa atau dengan bST 

6. bST dapat  membuat peternak kecil punya peluang untuk memperbaiki penampilan 

produksi. 

7. Produksi manure yang meningkat dapat diturunkan dengan penggunaan bST 

8. bST membantu petani   

  

Argumentasi yang menolak pemakaian bST: 

1. Skala kepemilikan dan ekonomi bertolak belakang  dengan produsen kecil 

2. Efisiensi penggunaan  pakan pada sapi yang diberi bST jauh lebih sulit dikendalikan 

dibandingkandengan  peningkatan produksi ternak pada peternak skala kecil. 

3. Peternak kecil akan didorong keluar lebih cepat dari persaingan. 

4. Bahaya produksi susu yang berlebihan. 

5. Resiko penggunaan bST  lebih tinggi. 

6. Pekerjaan tersebut tidak menguntungkan usaha kecil. 

7. Merusak kualitas lingkungan. 

 

 

9.2 . Codex Alimentarius dan Sistem Keamanan Pangan Kita 

 

Komisi Codex Alimentarius  memiliki peranan penting menetapkan standar residu obat-

obat veteriner dalam pangan. Misi spesifik dari program komisi adalah melindungi 

konsumen dan memfasilitasi perdagangan. Pengembangan dan harmonisasi standar 

pangan antar negara difasilitasi oleh komisi ini.  Program Codex yang disponsori oleh 
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FAO dan WHO, dengan partisipasi 150 negara.   JECFA secara khusus mengevaluasi 

secara sainstifik obat-obat hewan dan pengaruhnya terhadap produk pangan dan tidak  

terkait dengan kebijakan dan politik suatu negara atau pemerintahan. Komisi juga 

bertugas  merekomendasikan ADI (an acceptable daily intake) dan MRL (maximum 

residue limit) untuk residu obat. 

 

Codex Alimentarius Commission Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 

(JECFA), dalam pertemuannya di  Roma,  2 – 11 Februari 1999 merekomendasikan  

acceptable daily intakes (ADI) untuk senyawa additive hormon estradiol-17, 

progesterone dan  testosterone. Sedangkan Maximum Residue Limits (MRL) tidak 

secara spesifik direkomendasikan. Hal ini berarti bahwa, data yang dimungkinkan  

terhadap identitas dan konsentrasi residu obat hewan pada jaringan hewan yang 

diindikasikan memiliki batas keamanan yang lebar jika penggunaan obat-obat hewan 

tersebut menggunakan cara yang baik. 

 

Komite menyimpulkan bahwa kehadiran residu obat tidak selalu disertai dengan soal 

kesehatan dan bukan merupakan risiko kesehatan terhadap manusia. Kritik terhadap 

JEFCA terutama ditujukan pada konsistensi perhatian yang sangat serius secara terus 

menerus dengan memperhatikan prosedur seleksi, komposisi, kompetensi ilmiah,  

konflik pribadi dalam tubuh lembaga tersebut (JEFCA) serta kegagalan dalam  

transparasi prosedur pemeriksaan. JEFCA nampaknya tidak menyadari persoalan yang 

sangat serius dalam kontaminasi lingkungan seperti air, feses, dan ekskresi hormon oleh 

jutaan sapi yang secara terus menerus dikonsumsi oleh ternak. 

 

Pandangan yang setuju terhadap pemakaian hormon berasumsi bahwa hormon secara 

alami terdapat pada berbagai bahan  pangan. Hormon hanya terdapat dalam jumlah kecil 

di sejumlah daging baik pada yang diimplantasi maupun tidak diimplantasi. 

Dibandingkan dengan beberapa tanaman jumlah estrogen pada daging relatif sedikit. 

Satu porsi standar kentang misalnya mengandung 225 nanogram estrogen.sedangkan 3 

ons  daging  berasal dari ternak implantasi mengandung 1.9 nanogram estrogen. 

Dikatakan bahwa secara alami tubuh manusia memproduksi hormon dalam jumlah besar 

daripada yang terdapat pada daging dan makanan lainnya yang dikonsumsi.  Debat 
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tentang bahan alami dan sintetis tidak pernah surut namun ada baiknya kita mesti 

berhati-hati apakah hormon yang digunakan  rBGH atau natural BGH. 

 

WTO telah menetapkan hasil putaran Uruguay dalam perdagangan multilateral. Paket 

perjanjian di bidang pertanian berisi reformasi jangka panjang terhadap tata perdagangan 

hasil pertanian dunia serta kebijaksanaan negara anggota dalam perdagangan hasil 

pertanian. Tujuannya adalah meningkatkan praktek dagang yang lebih transparan dan 

berorientasi pasar dalam perdagangan tersebut.  Sebagian  anggota WTO menghendaki 

diterimanya semua hasil dari Putaran Uruguay yaitu  (a) Persetujuan akses pasar, 

tarifikasi dimaksudkan antara lain untuk memperbesar tingkat transparansi, 

diterapkannya untuk semua jenis hambatan non tarif, seperti variable import levies, 

import licencing, minimum import price dan kuota bagi produk pertanian, (b) 

persetujuan subsidi domestik, subsidi diperkenankan sejauh untuk tujuan pemenuhan 

gizi, dan (c) persetujuan subsidi ekspor, dimana untuk kelompok produk tertentu 

pengurangan subsidi tertentu harus dilaksanankan berdasarkan budget outlays and 

quantity. Sebagian lainnya mementingkan perjanjian dalam SPS (Sanitary and 

Phytosanitary).  

 

Maksud  Perjanjian SPS antara lain melindungi konsumen dari resiko yang ditimbulkan 

oleh oleh bahan tambahan/imbuhan, kontaminan, racun, dan organisme penyebab 

penyakit.  Berdasarkan SPS dimungkinkan suatu negara untuk membatasi import 

berdasarkan alasan kesehatan dan keamanan pangan, yang penting tidak diskriminatif.  

Masing-masing negara pada akhirnya seringkali menggunakan standar keamanan pangan 

(hewan dan tumbuhan). Karenanya  sudah selayaknya kita mengkaji ulang impor ternak 

dan produk hasil ternak dari  negara-negara tertentu yang peternaknya secara ilegal 

menggunakan hormon pemacu pertumbuhan tersebut.  Sebaiknya bukan hanya sertifikat 

kesehatan hewan yang harus dicantumkan namun juga manajemen risiko, GMP dan GLP 

serta prosedurnya  harus disertakan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang agar 

kita tidak menjadi keranjang sampah bagi negara-negara maju. Selain itu kita mesti 

memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-undang RI 

Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan  Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen.  Siskeswannas  (sistem kesehatan hewan nasional)  
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masih harus dirinci dalam bentuk petunjuk teknis agar secara operasional  konsep 

tersebut benar-benar dapat dijalankan dan dipatuhi oleh para pelaku di bidang peternakan 

dan kesehatan hewan. 

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan  menyebutkan bahwa pangan 

merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap 

rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk 

melaksanakan  pembangunan.  Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan 

tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya 

terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan 

kesehatan. Pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan 

pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen juga ditegaskan bahwa semakin terbukanya pasar 

nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin 

peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan 

barang dan atau jasa yang diperoleh. Ke dua undang-undang tersebut bersama dengan 

peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan sistem keamanan pangan harus 

dijadikan landasan bagi kebijakan pemerintah dalam import sapi, daging  dan produk 

olahannya. 

 

Kewajiban pemerintah adalah  mengatur, membina, dan mengawasi agar suatu  peraturan 

perundangan yang berlaku dapat diaplikasikan dan dijalankan secara baik.  Landasan 

yuridis, filosofis dan sosiologis harus benar-benar menjadi rujukan dan acuan kebijakan 

keamanan pangan khususnya yang berkaian dengan pemakaian hormon pemacu 

pertumbuhan. 

 

Secara empiris beberapa negara khususnya di Uni Eropah telah melarang impor sapi dan 

produk lainnya yang menggunakan  beberapa hormon pertumbuhan non steroid. 

Karenanya peraturan mengenai pemakaian hormon di UE (Tabel Lampiran I – XI) dan 

Annex I- 5,  serta  berbagai argumentasi yang direkomendasikan tersebut dapat diadopsi 

oleh pemerintah  dengan pertimbangan dan masukan tambahan. 
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Pengaruh  suatu produk terutama produk hasil rekayasa genetika  tidak berdampak 

langsung dan barangkali dalam kurun waktu yang lama baru diketahui karena 

“keterbatasan” suatu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pemerintah perlu 

mempertimbangkan secara hati-hati pemakaian produk rekayasa genetika sampai terbukti 

bahwa pemakaiannya aman bagi  konsumen. 

 

Pemakaian hormon pemacu pertumbuhan steroid alami dalam batas-batas tertentu relatif 

aman untuk digunakan namun demikian pemakaiannya harus mengikuti “Good 

Veterinary Practices”. Pemakaian hormon pemacu pertumbuhan non steroid sebaiknya 

perlu dipertimbangkan untuk tidak digunakan oleh karenanya pemerintah perlu 

mempersiapkan peraturan perundangan berkaitan dengan pemakaian hormon dan residu 

yang aman bagi pemakaian hormon tersebut khususnya produk impor.  

 

 

LAMPIRAN 

 

Pada tanggal 30 April 1999, Komisi Eropa mempublikasikan suatu “Opinion of the 

Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health (SCVPH).  

Laporan tersebut berisi  potensi risiko pada kesehatan manusia dari berbagai residu pada 

daging dan produk daging yang ternaknya menggunakan substansi aktif hormon pemacu 

pertumbuhan. Ada 6 hormon yang dibahas yaitu oestradiol-17, testosterone, zeranol, 

progesterone, trenbolone acetate dan  melenogestrol acetate.  

 

 

Rangkuman  Hasil Rekomendasi  adalah  sebagai berikut. 
      

Tabel I : Acceptable Daily Intakes for Hormone Growth Promoters 

 

 Substance ADI (mg/kg bw) ADI (µg/60 kg person) 

1. 17ß-oestradiol 0.00005 3 

2 Progesterone 0.03 1800 

3 Testosterone 0.002 120 

4 Zeranol 0.0005 30 

5 Trenbolone acetate 0.00002 1.2 

6 Melenogestrol 
acetate 

No ADI set No ADI set 
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Table II: Estimates of maximum acceptable concentrations (µg/kg) of  hormones in  
             JECFA standard  portions of various foods eaten  by  adults 
 
 17ß-

oestradiol 
Progester

one 
Testost
erone 

Zeranol Trenbolone 

Muscle 10 6000 400 100 4 

Liver 30 18000 1200 300 12 

Kidney 60 36000 2400 600 24 

Fat 60 36000 2400 600 24 

Fish 10 6000 400 100 4 

Milk 
Products 

2 1200 80 20 0.8 

Eggs 30 18000 1200 300 12 

Honey 150 90000 6000 1500 60 

 
 
 
Table III: Estimates of maximum acceptable concentrations (µg/kg) of hormones in  
               JECFA standard  portions of various foods eaten by infants 
         

 17ß-oestradiol Progesterone Testosterone Zeranol Trenbolone 

Muscle 1.6 1000 66.6 16.6 0.6 
Liver 5 3000 50 50 2 

Kidney 10 6000 400 100 4 

Fat 10 6000 400 100 4 

Fish 1.6 1000 66.6 16.6 0.6 

Milk Products 0.3 200 13.3 3.3 0.13 

Eggs 5 3000 200 50 2 

Honey 25 15000 1000 250 10 
  
 
Table IV: Estimates of maximum acceptable concentrations  (µg/kg) of hormones in 
average daily amounts of various foods eaten by UK adults who are extreme consumers  
 

Food Extrem  chronic intake 
Of food (g/person/day 

17ß-oestr. Progesterone Testosterone Zeranol Trenbolone 

Muscle 192.2 16 9370 624 156 6.2 

Liver 35.4 85 50800 3390 847 34 

Kidney 22.5 133 80000 5330 1333 53 

Fat 44.4 68 40500 2700 676 27 

Fish ? - - - - - 

Milk 
Products 

728.8 4.1 2470 165 41 1.7 

Eggs 71.7 42 25100 1670 418 17 

Honey 26.1 115 69000 4600 1150 46 
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Table V:  Highest reported concentration (µg/kg) of hormones   naturally present in foods 

 

Food 17ß-oestradiol Progesterone Testosterone 

Muscle 2.45 27.4 2.8 

Liver 1.027 1.85 1.16 

Kidney 0.274 - - 

Fat 0.73 43.4 20.34 

Fish < 0.03 0.51 0.07 

Milk 0.06 12.5 0.15 

Butter < 0.03 300 < 0.05 

Eggs 0.22 43.6 0.49 

Potatoes < 0.03 5.07 < 0.02 
 
 
Table VI: Maximum amount of food naturally containing the  highest hormone 
concentration that may be  eaten in a day   with assurance that the ADI will not be 
exceeded 
 

Food 17ß-oestradiol Progesterone Testosterone 

Muscle 1.2 kg 66 kg 43 kg 

Liver 2.9 kg 973 kg 103 kg 

Kidney 10.9 - - 

Fat 4.1 kg 41 kg 5.9 kg 

Fish > 100 kg 3530 kg 1700 kg 

Milk 50 kg 144 kg 800 kg 

Butter > 100 kg 6.0 kg > 2400 kg 

Eggs 14 kg 41 kg 245 kg 

Potatoes > 100 kg 355 kg > 6000 kg 
 
 
Table VII: Additional oestrogen residues (µg/kg) resulting  from the use of Toreclor" (40 
mg 17ß-oestradiol +    200 mg progesterone) in steers 
         

 Free 17ß-oestradiol Conjugated  17ß-oestradiol Oestrone 

Muscle 0.017 0.011 - 

Liver 0.041 0.271 0.046 

Kidney 0.037 0.076 - 

Fat 0.112 0.014 0.071 
 
 
Table VIII: Exposure (µg/person/day) to oestrogens (free &  conjugated 17ß-oestradiol + 
oestrone) 
         

 Endogenous Normal diet Duetousein   cattle 

Men 140 0.10 0.0517 

Woman 630 0.08 0.0517 

Boys 100 0.08 0.0086 

Girls 54 0.07 0.0086 
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Table IX: Exposure (µg/person/day) to progesterone 
         

 Endogenous Normal diet Due to use in  cattle 

Men 420 10.6 0.169 

Woman 19600 9.0 0.169 

Boys 150 8.9 0.024 

Girls 250 8.1 0.024 
 
 
 
Table X: Exposure (µg/person/day) to testosterone 
               

 Endogenous Normal diet Due to use in cattle                                                                

Men 6480 0.07 0.0553 

Woman 240 0.05 0.0553 

Boys 65 0.05 0.0092 

Girls 32 0.04 0.0092 
 
 
 
Table XI: Dose from eating one fresh implant 
 

Substance 

 
Maximum amount in 

one implant (mg) 
ADI 

(mg/person) 
Consumer exposure as a 

proportion of the ADI 

17ß-oestradiol 40 0.003 13333 

Progesteron 200 1.8 111 

Testesterone 20 0.12 1667 

Zeranol 36 0.03 1200 
Trenbolone acetate 300 0.0012 250000 

 
 
 
 

Annex.  
 
Table (1) Estimated daily intakes of age and gender consumer groups in   ug/d-1 
 

 Meat/fish Dairy Products Eggs Vegetable 

Men 0.02 0.06 0.02  

Woman 0.01 0.05 0.02  

Boys (prepubertal) 0.01 0.06 0.01  

Girl (prepubertal) 0.01 0.05 0.01  

Relative 
contribution 

15 – 20% 60 – 70% 15 – 20% < 10% 
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Table (2) Estimated (ug/d-1) daily production / daily intake of oestradiol-17B + oestrone 
         

 Daily production 
(ug/day) 

Daily intake (ug/day) 

Men 140 0.10 

Woman 630 0.08 

Boys (prepubertal) 100 0.08 

Girl (prepubertal) 54 0.07 

Relative contribution   
 
 
 
Table (3). The concentration of oestradiol 17B (ng/kg) in  pregnant cows/heifers 
         

 control 120 days 180 days 240 days 

Lean Meat 5.54 13.3 27.3 32.7 

Fat 13.4 48.1 71.5 67.5 

Liver 1.54 82.5 380 1027 

Kidney 2.89 118 230 274 

     
 
 
Table (4). Estimates of oestradiol-17B in meat from pregnant     cull cows  
 

Tissue Weight (kg) E2-17B increase ng/kg 
(see above) 

E2-17B                                                             
increase net ng 

Bone 42 0 0 

Lean Meat 150 18.89 2833.5 

Fat 28 48.96 1370.9 

Liver 5.5 489.96 2694.8 

Kidney 0.6 204.44 122.4 

Total   7021.6 

 
 
Table (5) Oestradiol -17B in meat from control heifers. 
 

Tissue Weight (kg) E2-17B increase ng/kg 
(see above) 

E2-17B                                                             
increase net ng 

Bone 42 0 0 

Lean Meat 150 5.54 831 

Fat 28 13.4 375.2 

Liver 5.5 1.54 8.47 

Kidney 0.6 2.89 1.73 

Total   1216.4 
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Table (6).  Increase in oestradiol -17B consumer intake due to  pregnant cows.  
(assuming only pregnant   cow  meat is eaten) 
 

 Tissue Intake (g/day or ml/day) E2-17B increase 
pg/g 

 

Total  pg/g 

Lean Meat 300 18.89 5667 

Fat 50 48.96 2448 

Liver 100 489.96 48996 

Kidney 50 204.44 10222 

Total   67333 
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TOPIK 10.  MIKROORGANISME DAN KERUSAKAN 

BAHAN PANGAN 

 

 

10.1  Kontaminasi Mikroorganisme 

 

Kerusakan pada karkas dan daging sering diikuti oleh pembusukan.  Penyebab  

pembusukan paling utama pada daging  adalah kontaminasi mikroorganisme dan pelbagai 

perubahan enzimatis maupun non enzimatis yang terjadi setelah pasca panen, 

penyembelihan dan atau pengolahan. 

 

Menurut Buckle et al (1985),  Pembusukan pada bahan pangan terjadi karena sebagai 

berikut: 

1. Kerja mikroorganisme (terutama bakteri, ragi dan jamur), serangga, binatang 

pengerat dan lain-lain. 

2. Proses metabolisme (kerja enzim) dalam jaringan bahan pangan dan perubahan 

otolitik (daging, ikan segar dan lain-lain). 

3. Oksidasi yang mengakibatkan ketengikan pada bahan makanan berlemak dan 

kerusakan citarasa dan warna, serta reaksi kimia non enzimatik lainnya. 

4. Pengeringan dan pelayuan makanan basah. 

5. Penyerapan bau dan cita rasa dari luar. 

6. Kesalahan dalam persiapan dan pengolahan. 

7. Kerusakan mekanis dan kontaminasi dengan senyawa-senyawa yang tidak diingini. 

 

Kontaminasi mikroorganisme dapat terjadi sejak ternak masih hidup (antemortem) 

maupun postmortem. Beberapa sumber kontaminasi mikroorganisme yang penting antara 

lain adalah alat-alat yang digunakan selama melakukan operasi pemotongan,  pekerja 

(melalui tubuh, pakaian), fasilitas fisik, air yang digunakan sebagai pencuci karkas, 

mikroba yang secara alamiah hidup pada ternak tersebut baik di luar maupun di dalam, 

dan kontaminasi mikroba yang ada disekitar udara pada saat pemotongan, pengulitan, 

chilling maupun dalam ruang penyimpanan daging.  

 



169 |   M a n k e s t e r  

 

Batas  Maksimum Cemaran Mikroba 

Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, makanan yang diedarkan perlu 

memenuhi syarat kesehatan. Berkaitan dengan masalah cemaran mikroba maka 

pemerintah melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan makanan 

Nomor 03726/B/SK/VII/1989 memutuskan Batas Maksimum Cemaran Mikroba  

Makanan. 

 

Batas  Maksimum Cemaran Mikroba 

Berkaitan dengan masalah cemaran mikroba maka pemerintah melalui Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan makanan Nomor 03726/B/SK/VII/1989 

memutuskan Batas Maksimum Cemaran Mikroba  Makanan. 

 

Tabel. 10.1. Batas Maksimum Cemaran Mikroba  untuk Daging dan  Produk Olahannya  

 
No. Jenis  Makanan Jenis Pengujian Batas maksimum per gram/per 

ml 

1. Daging asap yang 

diolah dengan 

panas 

Angka lempeng  total 

MPN Coliform 

Salmonella 

Staphylococcus aureus 

5. 10
4
 

10 

negatip 

0 

2. Daging ayam 

segar dan beku 

Angka lempeng total 

Escherichia coli 

Enterococci 

Salmonella 

Staphylococcus aureus 

10
6
 

10 

10
3
 

negatip 

10
2
 

3. Daging Karkas 

beku dan daging 

tanpa tulang beku 

Angka lempeng total 

Salmonella 

10
7
 

negatip 

4. Sosis masak Angka lempeng total 

MPN Coliform 

Escherichia coli 

Enterococci 

Clostridium perfringens 

Salmonella 

Staphylococcus 

10
6
 

10 

0 

10
3
 

10
2
 

negatip 

10
2
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Tipe/jenis, jumlah dan patogenitas suatu mikroorganisme merupakan faktor penting 

dalam kontribusi kerusakan/pembusukan dan pengaruhnya terhadap konsumen.  

Beberapa bakteri meskipun diketemukan dalam jumlah sedikit namun karena sifat 

patogenisitasnya tinggi maka kuman tersebut sangat berbahaya.  Walaupun demikian 

pada dasarnya sulit untuk menghasilkan suatu produk daging yang “steril” atau bebas 

sama sekali  dari mikroba.  Usaha yang harus dilakukan adalah meminimalkan 

kontaminan serendah mungkin sesuai dengan standar keamanan daging. 

 

Daging merupakan salah satu bahan makanan yang mempunyai nilai gizi tinggi karena 

kandungan proteinnya yang cukup baik, mengandung sejumlah lemak, mineral, dan 

vitamin yang esensiil untuk manusia. Dengan nilai nutrisi yang tinggi tersebut maka 

daging juga merupakan  media yang baik untuk perkembangan dan pertumbuhan 

mikroorganisme tertentu seperti bakteri, ragi, kapang dan mushrom.  Mikroorganisme 

tersebut untuk perkembangan dan fungsi normalnya membutuhkan air, sumber-sumber 

energi, nitrogen, vitamin dan mineral. Dengan demikian mikroorganisme di atas dapat 

menjadi kontaminan pada daging yang selanjutnya mengalami perubahan dan 

pembusukan oleh adanya aktifitas mikrobia.  Beberapa mikroorganisme  juga 

menghasilkan toksin yang sangat patogen sehingga menyebabkan sakit dan atau kematian 

pada manusia yang mengkonsumsi bahan makanan tersebut.  

 

Sebelum dikonsumsi bahan pangan termasuk daging harus memenuhi persyaratan  baik 

fisik, kimiawi maupun mikroorganisme sebagai bagian dari sistem keamanan pangan.  

Perlu  pengaturan dan pengawasan usaha dan distribusi daging, utamanya adalah untuk 

mengurangi risiko masuknya penyakit dan melindungi konsumen dari penyakit zoonosa 

serta menjamin kelayakan dan ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi 

daging. 

 

Dalam kaitan itulah maka daging yang diperjualbelikan sebaiknya pada kemasannya 

memiliki label yang disertai dengan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) berupa registrasi 

rumah pemotongan hewan, perusahaan-perusahan pengolahan atau usaha-usaha  lainnya 

yang bergerak dalam bidang pengumpulan, penampungan, penyimpanan, dan pengawetan 

bahan asal hewan yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam bidang 
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kesehatan masyarakat veteriner. Beberapa penyakit diketahui bersifat zoonoses dan 

mempunyai daya penularan cepat dan berdampak sosial ekonomi tinggi atau  dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat yang serius  bagi manusia. 

 

Kontaminasi mikroorganisme pada daging dapat terjadi  dalam berbagai derajad, macam 

atau tipe, dan jumlah tergantung pada kondisi lokal yang ada. Mikroorganisme tumbuh 

dan berkembang, selanjutnya menyebabkan kerusakan dan atau pembusukan. Meskipun 

terdapat berbagai jenis mikroorganisme pada daging atau produk olahannya namun pada 

saat yang sama hanya beberapa (jarang lebih dari tiga jenis) yang berkembang lebih cepat 

dan cukup menyebabkan kerusakan dan atau pembusukan.  Tipe dan jenis serta jumlah 

masing-masing spesies mikroba merupakan faktor yang penting dalam memberi 

kontribusi terhadap laju kerusakan atau pembusukan daging. 

 

Bakteri seperti halnya  dengan ragi bersifat uniseluler dan bervariasi dalam bentuk, 

ukuran dan morfologi serta sifat patogenisitasnya sedangkan kapang merupakan 

mikroorganisme multiseluler yang secara kharakteristik ditandai dengan adanya miselium 

(filamen) dalam pertumbuhannya. Bakteri, ragi dan kapang ukurannya sangat kecil 

sehingga mudah sekali menjadi mengkontaminasi  daging melalui berbagai  macam cara. 

 

Berbagai metode penanganan, penyimpanan dan pengawetan daging  yang pada dasarnya 

adalah  memanipulasi temperatur, kelembaban dan membunuh mikroorganisme telah 

banyak dilakukan, meskipun demikian perubahan-perubahan atau kerusakan-kerusakan 

yang berakibat pada pembusukan masih merupakan masalah mendasar dalam industri 

pengolahan daging. 

 

 

 

10.2. Aktivitas Mikroorganisme Pada Daging 

Menurut Forrest et al., (1975), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan aktifitas 

mikroorganisme mengkontaminasi daging. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik. 
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Faktor Intrinsik 

Penyebab faktor intrinsik adalah aktifitas air (aw), pH, potensi oksidasi reduksi, nilai 

nutrisi dan ada tidaknya barrier atau substansi penghambat. interaksi sehingga 

mikroorganisme tumbuh dan berkembang biak. Hampir semua makhluk hidup memiliki 

suatu mekanisme pertahanan terhadap masuknya mikroorganisme (baik melalui infeksi  

dan infestasi) dan proliferasi mikroorganisme. Mekanisme pertahanan tubuh baik melalui 

sistem humoral maupun seluler yang dimiliki selama ternak tersebut hidup tidak akan 

dimiliki oleh  ternak yang mati sehingga memungkinkan mikroorganisme tumbuh dan 

berkembang dengan baik.   

Mikroorganisme memerlukan   kondisi yang optimal untuk pertumbuhannya.  

Pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh parameter intrinsik yaitu parameter yang 

disebabkan dan dimiliki oleh daging (termasuk environment) yang menyebabkan 

mikrobia yang mengkontaminasi daging tumbuh dan berkembang atau sebaliknya dapat 

menghambat perkembangannya jika kondisinya tidak menyenangkan. Sedangkan faktor 

ekstrinsik merupakan parameter yang berasal dari luar  yang memungkinkan 

pertumbuhan mikrobia. 

 

Menurut Forrest (1975), faktor intrinsik yang mempengaruhi aktifitas mikroorganisme 

dalam daging adalah kandungan air, pH, potensi oksidasi reduksi, nilai nutrisi makanan 

dan barier atau substansi yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme.  Struktur 

biologik dan konstituen antimikrobial juga merupakan parameter yang dapat menghambat 

perkembangan mikrobia. 

 

Ketahanan panas mikroorganisme dan sporanya antara lain dipengaruhi (a) umur dan 

keadaan organisme atau spora sebelum dipanaskan, (b) komposisi medium dimana 

organisme tersebut tumbuh, (c) pH dan aw media pemanasan, (d) suhu pemanasan dan (e) 

konsentrasi awal organisme atau sporanya. 

 

Mikroorganisme  pada daging dapat dimatikan dengan cara pemanasan namun demikian 

cara ini menyebabkan penurunan gizi daging.  Untuk itu harus diperhatikan thermal death 

time mikrobia dengan derajad kerusakan daging. Beberapa cara seperti  kimiawi, radiasi 

dan dehidrasi juga efektif untuk menanggulangi mikroorganisme pada daging. Jamur, 
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kapang dan ragi juga berperan dalam proses pembusukan. Sebagai obligat aerob jamur 

biasanya toleran terhadap suasana asam maupun kekeringan.  Beberapa diantaranya 

mampu menggunakan nitrat dan nitrit sebagai sumber nitrogen.  Beberapa spesies mampu 

tumbuh di bawah suhu – 5 C  (23 F), namun  pada daging segar pada temperatur rendah 

laju pertumbuhannya  relatif lebih lamban dibandingkan bakteri psychrophilic. Jamur 

tumbuh lambat pada daging segar yang tidak dibungkus dan lebih suka tumbuh pada 

permukaan daging.   Dalam industri pengepakan, faktor tersebut di atas harus menjadi 

pertimbangan untuk menjaga kualitas daging terhadap kemungkinan pencemaran atau 

kontaminasi mikroorganisme.  

 

 

10.3. Faktor-faktor  Terjadinya  Penularan  Penyakit  Melalui  Makanan  

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Penularan 

a. Terdapatnya agen penyebab penyakit pada saat pengolahan makanan yang ditularkan 

melalui bahan makanan, pekerja atau hewan. 

b. Kontaminasi silang melalui tangan, permukaan peralatan memasak atau pakaian. 

c. Adanya makanan yang berperan sebagai media perantara 

d. Penyimpanan makanan  pada suhu ruangan selama lebih dari 2 jam. 

e. Adanya subjek (manusia) yang rentan. 

 
 
Mikroorganisme penyebab penyakit  dapat  masuk ke tubuh dan menyebabkan sakit  

melalui dua cara yaitu: 

1. melalui infeksi yaitu termakannya sel-sel bakteri dalam jumlah yang cukup 

untuk dapat menimbulkan penyakit. Contoh: lSalmonella,  Listeria 

Beberapa bakteri utama penyebab penyakit yang ditularkan melalui  

daging ayam  antara lain : 

 

Escherichia coli. Salmonella, Staphyllococcus aureus, Clostridium 

perfringens, Campylobacter, Clostridium botulinum, Listeria 

monocytogenes,  Yersinia enterocolitica 
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monocytogenes, Yersinia enterocolitica, campylobacter jejuni dan 

Escherichia coli. 

2. Melalui intoksikasi dimana gejala sakit yang timbul disebabkan oleh toksin 

yang dihasilkan oleh bakteri pada makanan yang terkontaminasi. Contoh: 

Staphyllococcus aureus, Clostridium botulinum  dan  toksin yang diproduksi 

di dalam usus induk semang misalnya  Clostridium perfringens. 

 

Bakteri keluarga Enterobacteriaceae merupakan famili bakteri yang sering menimbulkan 

masalah dalam kaitannya dengan sistem keamanan pangan (daging).  Termasuk dalam 

kelompok ini adalah Salmonella sp, Escherichia coli,  Enterobacter atau Aerobacter, 

Klebsiella,  Citrobacter sp,  Yersinia, Arizona sp, Proteus sp, Enterobacter hafnia, 

Shigella sp, Serratia sp, Paracolon bacilli, dan Edwarsiella. Hampir semua spesies 

tersebut dapat tumbuh pada medium sederhana pada kisaran pH dan suhu yang luas. 

 

Karakteristik bakteri famili Enterobacteriaceae antara lain merupakan bakteri  gram 

negatif,  berbentuk batang yang berukuran medium, oxidase negatif, uji katalase positip, 

tidak membentuk spora,  bersifat fermentatif dan biasanya motil. Bakteri kelompok ini 

tumbuh pada kondisi aerobik maupun anaerobik. Pada kondisi aerobik, bakteri ini 

mengoksidasi asam amino, sedangkan jika tidak terdapat oksigen, metabolisme menjadi 

bersifat fermentatif dan energi diproduksi dengan cara memecah gula menjadi asam 

organik.  

 

Distribusi penyebaran keluarga bakteri ini relatif sangat luas (tersebar di dunia), dapat 

bersifat patogen dan non patogen, dan sebagian merupakan bagian dari traktus 

intestinalis ternak. Beberapa diantaranya seringkali didapatkan pada air dan tanah, feses 

yang terkontaminasi sehingga dapat menyebabkan bahan kontaminan pada daging.  Cara 

infeksi pada hospes adalah melalui ingesti. Manifestasi klinis dan perubahan patologi 

dapat disebabkan oleh adanya endotoksin. Salmonella, Shigella dan Yersinia merupakan 

bakteri yang bersifat patogen dan berbahaya. Shigella dapat menyebabkan disentri 

basiler (oleh S. dysenteriae) sedangkan  Yersinia enterocolitica juga dapat menyababkan 

gangguan pada traktus gastrointestinalis.  Proteus seperti P. vulgaris dan P. mirabilis, 

merupakan bakteri yang bersifat proteolitik, menyebabkan pembusukan pada daging. 
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Serratia marcescens juga sering didapatkan pada daging ayam yang diperjualbelikan 

karena kontaminasi melalui air terutama setelah pemotongan ayam. 

 

10.4. Beberapa Mikroorganisme yang Dapat Menyerang Manusia Melalui Pangan 

 

Salmonella 

Salmonella merupakan salah satu bakteri terpenting yang memerlukan penanganan 

dalam industri pangan. Salmonella dapat menyebabkan gangguan pada traktus 

gastrointestinalis, demam tifus yang diakibatkan oleh salmonella typhi dan paratifus 

(oleh S. paratyphi) serta infeksi lokal. Bakteri ini bersama-sama Campylobacter  

menyebabkan kasus yang sangat serius baik di beberapa negara. Berdasarkan US 

Communicable Diseases Center, diperkirakan  bakteri ini menimbulkan kasus lebih 

kurang 1.5 juta per tahun dimana 0.8% diantaranya menyebabkan kasus yang berakibat 

fatal (Meat Internatinal, 2000). Diperkirakan terdapat 2000 spesies  Salmonella sp yang 

telah dapat diidentifikasi secara serologis. 

Salmonela merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang, biasanya bersifat motil 

dengan flagella peritricus kecuali Salmonella pullorum  pada unggas penyebab berak 

kapur yang bersifat non motil, bersifat anaerob fakultatif dan aerogenik. Bakteri ini 

berkembang dengan baik pada substrat dengan aw 0,945 – 0,999, pada suhu 5 - 47 C 

dengan suhu optimum 35 - 37 C,   pada pH 4,1 – 9,0  dengan pH optimum 6,5 – 7,5. 

Dosis infeksi Salmonella sp relatif tinggi dan melihat kenyataan bahwa kuman ini 

sensitif terhadap panas maka sebenarnya penanganannya relatif mudah dikontrol. 

Prosesing dengan pemanasan dapat merusak kuman tersebut dan mencegah adanya 

kontaminasi sehingga daging relatif aman untuk dikonsumsi.  Setelah chilling, pada 

umumnya merupakan temperatur inkubasi ideal  mikroorganisme untuk dapat tumbuh 

dengan cepat.  Itulah sebabnya salah satu pencegahan terhadap perkembangan 

mikroorganisme pada fase ini, dilakukan dengan cara pemanasan. Jika hal tersebut 

dilakukan maka Salmonella dan Listeria monocytogenes akan dapat dikendalikan.  

Salmonella yang masuk ke dalam saluran pencernaan berkembang biak dan melakukan 

penetrasi pada saluran usus terutama illeum.  Mikroorganisme dapat menembus epithel 
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usus. Setelah menembus sistem pertahanan mukosal dan limpatik,  salmonella ikut 

pembuluh darah menyebabkan bakterimia. Endotoksin yang terdapat pada bakteri 

menyebabkan keradangan dan gejala demam tinggi  pada penderita.  Gejala demam tipus 

akan nampak setelah 7 – 14 hari infeksi. Gejala mulai muncul 12 –36 jam setelah 

mengkonsumsi bahan makanan yang terkontaminasi bakteri tersebut. Gejala lainnya 

adalah anoreksia, muntah, menggigil, pembesaran limpha dan diare terus menerus.  

Gejala klinis yang terlihat sangat tergantung pada strain, serotipe, daya virulensi dan 

ketahanan tubuh penderita.  

Penggunaan antibiotika yang tidak terkendali diduga menyebabkan resistensi bakteri 

tersebut terhadap  terbentuknya strain-strain salmonella  yang mengandung faktor R, 

suatu plasmid atau gen akstrakromosomal yang berbentuk lingkaran dan mempunyai 

segmen yang disebut RTF (Resisten Transfer  Faktor yang mengatur kontrol terhadap 

replikasi dan perpindahan plasmid dan segmen-segmen lainnya yang disebut r 

determinan yang mengatur ketahanan terhadap antibiotika.   

Salmonella dapat berkembang dengan cepat  dan mencemari makanan namun bakteri ini 

kurang dapat kompetitif dengan bakteri pembusuk lainnya yang biasa terdapat dalam 

makanan.  Penentuan adanya kontaminasi salmonella dapat dilakukan dengan uji 

serologis dan identifikasi bakteri secara fisik maupun biokimiawi. 

 

Escherichia  coli  

E. coli, Enterobacter dan Klebsiella sering disebut dengan kelompok koliform.  

Deskripsi dari bakteri ini antara lain adalah termasuk bakteri gram negatif berbentuk 

batang, dapat bersifat motil maupun non motil,  Bersifat fakultatif anaerob, tumbuh 

dengan baik pada media basal.  Secara biokimiawi biasanya aktif pada lingkungan yang 

sedikit asam dan menghasilkan  gas dari fermentasi terhadap glukosa, laktosa dan 

mannitol.  

Escherichia coli karena diketemukan dalam saluran usus hewan dan manusia disebut 

koliform fekal.  Pada manusia serotipe E. coli yang dapat menyebabkan diare pada 

manusia disebut dengan E. coli enteropatogenik. Berdasarkan sifat patogenik dan 

produksi toksinnya, strain enteropatogenik E. coli dibedakan menjadi dua yaitu strain 
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yang bersifat patogenik namun tidak menghasilkan enterotoksin (EPEC) dan strain 

enterotoksigenik (ETEC) yang menghasilkan enterotoksin. Enterotoksin yang dihasilkan 

ada stabil terhadap panas dan yang tidak stabil terhadap panas. Diagnosa dilakukan 

secara serologis dan identifikasi bentuk dan sifat kuman terhadap uji biokimiawi,  serta 

uji sifat enteropatogenik. Serodiagnosis terhadap berbagai setotipe dibedakan 

berdasarkan basis „O‟ (somatik), „K‟ (permukaan) dan „H‟ flagellar dari antigen.  

 

E. coli terdapat secara luas. Pada ternak misalnya menyebabkan mastitis atau radang 

ambing pada sapi perah, pada traktus urinarium menyebabkan pyelonephritis dan cystitis 

dan juga abses pada beberapa bagian tubuh yang terinfeksi. Selain itu menyebabkan  

colibaccilosis pada unggas, sapi, babi dan ternak lainnya dengan gejala klinis diare dan 

masih banyak lagi sehingga cukup merugikan dalam industri peternakan.   

 

Pada manusia, masa inkubasi E. coli biasanya antara 1 – 3 hari, dengan gejala klinis 

mirip Salmonellosis dan disentri. Gejala klinis pada manusia penderita E. coli umumnya 

adalah sakit perut dan diare. Salah satu faktor yang mempengaruhi sifat patogenitas E. 

coli adalah kemampuan melakukan adesi dan kolonisasi sel pada pili traktus 

gastrintestinalis.  

 

Clostridium Perfringens 

 

Bakteri ini yang juga disebut dengan  Clostridium welchii, sering  mencemari karkas 

atau daging ayam terutama daging segar baik melalui air, udara,  debu, manure dan 

bahkan kontaminasi melalui bahan intestinal hewan dan manusia. dan menyebabkan 

keracunan pada manusia karena  pemasakan yang kurang baik.  Akibatnya  setelah 

dingin, bakteri dan spora berkembang  dengan cepat terutama pada suhu  antara 37 – 55 

C.  Sedangkan suhu optimimnya adalah anatara 43 – 47 C. bakteri ini termasuk tidak 

tahan terhadap suhu rendah. Dengan cara mendinginkan atau membekukan daging maka 

jumlah sel kuman akan menurun dengan cepat.  Sebaliknya pada pemanasan diatas 60 

C,  akan mencegah pertumbuhan kuman tersebut.  Penyimpanan pada suhu rendah akan 

menghambat germinasi spora dan sel kuman.  Cara lain untuk mencegah pertumbuhan 

kuman tersebut adalah dengan mengatur nilai aw antara 0,95 – 0.97. 
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Karakteristik bakteri ini antara lain berbentuk batang, tidak motil, gram positip, mampu 

membentuk spora dan bersifat anaerob.  Tumbuh dengan baik pada substrat dengan pH 

5,5 –8,0. Endospora bakteri Clostridium  biasanya resisten terhadap desinfektan fisik 

maupun kimiawi.  Resistensi  Bakteri ini pada saat sporulasi memproduksi enterotoksin 

yang dapat menyerang saluran pencernaan dan menimbulkan penyakit.  Selain strain 

bakteri C. perfringens yang menyebabkan patogenisitas yang berbeda, maka Toksin 

Alpha, beta, epsilon, theta, iota, kappa, lambda dan mu menyebabkan  patogenitisitas 

yang berbeda-beda pula baik pada ternak maupun manusia.   Pada manusia biasanya  tipe 

A, B, E dan F.  Pengaruh enterotoksin kuman ini menyerupai bakteri lainnya seperti 

kholera, shigella, dan E. coli.  

 

Gejala klinis pada penderita antara lain,  sakit perut, diare dan muntah yang terus 

menerus.  Keracunan muncul setelah menelan makanan yang mengandung sejumlah sel 

vegetatif, yang selanjutnya kuman tersebut sporulasi dalam usus dan menghasilkan 

enterotoksin. Enterotoksin tersebut selanjutnya mengganggu penyerapan dan sekresi air 

sehingga penderita mengalami diare hebat. Serodiagnosa yang biasanya dilakukan antara 

lain identifikasi menggunakan media khusus,  fluorescent microscopy, test proteksi 

misalnya dengan diagnosa enterotoksemia.  

 

Clostridium botulinum 

 

Bakteri ini mudah tumbuh di tanah atau air terutama sporanya dan lebih bersifat saprofit.  

Keberadaan bakteri ini juga sangat luas.  Bakteri ini terutama neurotoksinnya sangat 

berbahaya. Bakteri ini merupakan kelompok bakteri gram positip berbentuk batang, 

membentuk spora, dan bersifat anaerobik.  Toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme 

ini ada delapan macam yaitu toksin A, B, C1 atau CA,  C2 atau C, D, E, F dan G.  Pada 

manusia yang sering menyebabkan penyakit  terutama adalah toksin A, B dan E. Toksin 

diproduksi secara baik pada temperatur antara 85 – 95 derajd F namun  bakteri juga 

masih dapat memproduksi toksin pada suhu 38 – 118 derajad F.  Strain A dan strain B 

dan F bersifat proteolitik dan menimbulkan bau busuk. Namun sebagian besar lainnya 

dapat tumbuh tanpa perubahan bahan makanan yang nyata. 
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Resistensi endosporanya juga tinggi terhadap perubahan fisik atau kimiawi misalnya 

dengan desinfektan  Memerlukan waktu sekitar 30 menit dengan  penguapan untuk dapat 

membunuh Clostridium botulinum.  Pertumbuhan sel dan pembentukan toksin biasanya 

terhambat pada pH di bawah 4,6 sedangkan germinasi spora terjadi pada pH 4,8 – 5,0. 

Untuk mencegah kontaminasi sebaiknya membunuh sel bakteri dan sporanya. Gejala 

klinis yang sering terlihat pada manusia adalah  gangguan perut berupa konstipasi, 

muntah dan diare. Konstriksi otot dan paralisis atau kelumpuhan dapat terjadi pada 

penderita yang berat. Gejala tersebut biasanya muncul pada 12 – 24 jam setelah 

mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. 

 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus  merupakan  mikroorganisme yang sering menimbulkan keracunan.  

Bentuk bakteri ini coccus atau bulat sering membentuk kelompok (cluster) jika dilihat 

dibawah mikroskop.  Memperoduksi toksin yang stabil terhadap panas jika tumbuh 

untuk beberapa jam dalam daging. Bakteri ini tumbuh tanpa menyebabkan perubahan 

warna, bau, tekstur maupun rasa tetapi  menghasilkan sekresi toksin yang berbahaya. 

 

Toksin Staphylococcus relatif tahan terhadap panas maupun suhu dingin. Selama 

pemanasan makanan, sel bakteri terbunuh namun toksin tidak rusak sehingga dapat 

menimbulkan  keracunan. Sumber kontaminasi adalah orang dan hean piaraan. Terutama 

melalui pernafasan dan kulit tangan pekerja.  Organisme ini tumbuh dengan baik pada 

temperatur tubuh (98 derajad F) walaupun dapat tumbuh pada suhu  antara 50 – 115 

derajad F  serta pada pH di atas 4.5. 

 

Gejala Keracunan Staphylococcus. Gejala klinis yang dihasilkan oleh adanya toksin 

staph dapat terjadi secara cepat antara 4 – 6 jam setelah mengkonsumsi. Pada umumnya 

ditandai dengan sakit kepala, mual, muntah, kram perut,  dan diare. Pencegahan terbaik 

dari keracunan staph. Adalah perlakuan pada saat penyimpanan daging. Pengurangan 

bakteri dapat dilakukan dengan menyimpan daging di bawah suhu 40 derajad F dalam 

waktu 4 jam.  Bakteri tersebut untuk tumbuh dan berkembang menghasilkan toksin 

membutuhkan waktu  yang cukup. Dengan suhu dan kondisi yang memungkinkan lebih 

kurang 2 – 4 jam diperlukan  oleh bakteri tersebut untuk menghasilkan toksin. Oleh 
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karenanya penting untuk mendinginkan atau memanaskan pada zona berbahaya yaitu 

antara 40 derajad F – 140 derajad F  secepat mungkin. Cara lain adalah mencegah 

kontaminasi kuman tersebut baik melalui higiene pekerja maupun alat selama 

pemotongan ternak dan daging. 

 

Yersinia enterocolitica 

Masalah lainnya yang berkaitan dengan keamanan pangan adalah kontaminasi Yersinia 

enterocolitica. Yersinia bacteria  merupakan bakteri patogen berbentuk batang, bersifat 

fakultatif anaerob dimana dapat tumbuh dengan maupun tanpa oksigen.  

Pertumbuhannya akan optimal pada  suhu antara 66 – 82 derajad F. Pendinginan hanya  

akan mengurangi laju pertumbuhan mikroba. Bahan pangan seperti daging, susu, buah-

buahan, telur, sayuran, ikan laut merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri 

ini. Panas dan sanitasi kimiawi akan merusak mikroba ini.  Begitu juga pH kurang dari 

4.0.  Gejala klinis dari infeksi  Yersinia enterocolitica antara lain rasa sakit pada bagian 

abdominal, demam, dan sakit kepala serta radang gastroenteritis yang terjadi 24 – 36 jam 

sesudah makan bahan yang terkontaminasi. Pencegahan dapat dilakukan melalui 

pemasakan bahan pangan yang terkontaminasi,  kebersihan, perlakuan yang higienik dan 

sanitasi. Pengasaman makanan dan kontrol pH juga dapat mengurangi risiko kontaminasi 

bakteri ini. 

 

Campylobacter jejuni 

Campylobacter jejuni, merupakan bakteri berbentuk batang, bersifat motil, tidak 

membentuk spora yang menimbulkan gangguan pada usus manusia disamping 

Salmonella or Shigella.  Bakteri ini bersifat mikroaerophilik, membutuhkan oksigen 

sedikit sekali (5% untuk pertumbuhan optimalnya) dan temperatur antara 82 – 104 

derajad F. Penyimpanan pada suhu dingin (40 derajad F) tidak akan merusak 

mikroorganisme ini. Campylobacter dapat tahan hidup pada suhu 0 derajad F selama  

satu tahun. Bakteri ini tidak tahan terhadap kondisi asam dan rusak oleh panas. 

Pemanasan dengan suhu tinggi akan dapat membunuh mikroorganisme ini. 

Campylobacter  didapatkan pada traktus intestinal manusia maupun hewan, feses dan 

sering terdapat pada unggas. Campylobacter jejuni merupakan bakteri yang penting 
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dalam sistem keamanan pangan dan kesehatan manusia. Gejala klinis yang terlihat 

adalah adanya keradangan pada traktus intestinalis, kram,  flu. Infeksi biasanya terjadi 13 

– 72 jam namun juga dapat berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kematian akibat 

mikroorganisme ini jarang terjadi. Pencegahan dapat dilakukan melalui pemasakan 

bahan makanan secara baik, menjaga sanitasi dan higienis serta menjaga kontaminasi 

silang.  

 

Vibrio Kholera 

 

Kuman Vibrio biasanya ukurannya kecil, berbentuk batang gram negatif dengan berbagai 

ukuran, motil, tidak membentuk spora bersifat aerob dan beberapa mikroaerophilik, uji 

oksidase positip dan fermentatif menghasilkan asam tapa gas.  V. cholerae tumbuh 

dengan baik pada pH 6,4 – 9,6 dengan pH optimum 7,8 – 8,0., suhu optimum pada 18 - 

37 C.  Distribusi penyebarannya luas sekali. Beberapa bakteri vibrio yang penting 

adalah V. cholera yang menyebabkan penyakit kholera pada manusia, V. fetus, V. coli 

pada babi, V. jejuni, V. metchondi dan V. parahemolyticus yang sering mengkontaminasi 

makanan laut dan menyebabkan keracunan dan diare pada manusia. V. cholerae 

memiliki dua macam antigen yaitu antigen H (flagella) dan antigen O (somatik). Antigen 

H, bersifat thermolabil, tidak protektif sedangkan antigen O bersifat toksik. 

 

V. cholerae menyebabkan penyakit kolera dengan gejala klinis gastroenteritis,  Kuman  

bermultiplikasi di usus membentuk eksotoksin yang patogen. Toksin tersebut 

merangsang dinding mukosa usus untuk meningkatkan pengeluaran air dan elektrolit 

sehingga terjadi sekresi air yang berlebihan dan timbul diare. Akibat selanjutnya adalah 

dehidrasi dan  asidosis yang berakibat fatal jika tidak segera ditangani.   
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Tabel 10.2. Beberapa janis Bakteri Penyebab Foodborn Disease dan Bahan  Makanan 

Asal Hewan Sebagai Perantara. 

 

Jenis 

Bakteri 

Masa 

Inkubasi 

Lama 

sakit 

Gejala Penyebab 

penyakit 

Jenis Makanan 

Salmonella 6 – 48 jam 3 –5  hari Sakit perut, 

diare, mual, 

kedinginan, 

demam, pusing 

infeksi Daging, daging ayam 

dan produknya, telur, 

susu 

Staphylococ

cus aureus 

0.5 – 8 jam 1-2 hari Muntah yang 

hebat, diare, 

sakit perut, dan 

kejang 

Toksin dalam 

makanan 

Daging, es krim, keju 

Clostridium 

perfringens 

9 – 15 jam 1 hari Nyeri perut , 

diare, mual 

Toksin dalam 

usus 

Daging yang telah 

dimasak dan daging 

ayam 

V. cholerae 6 – 8 jam 1 – 3 hari 

penderita 

yang 

sembuh 

masih 

dapat 

sebagai 

pembawa 

Diare, nyeri 

perut 

Endotoksin 

dan 

enterotoksin 

Daging yang 

terkontaminasi kuman 

Clostridium 

botulinum 

12 – 48 jam Kematian 

dalam 1 – 

8 hari, atau 

periode 

penyembu

han lebih 

dari 6 – 8 

bulan 

Pandangan 

kabur, kesulitan 

bicara, menelan 

dan bernafas 

Toksin dalam 

makanan 

Susu segar dan daging 

ayam 

Campylobac

ter jejuni 

2 – 10 hari 1 – 10 hari Demam, pusing, 

nyeri otot, diare, 

sakit perut, mual 

Infeksi Daging 

 

Sumber: Manual Kesmavet, 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



183 |   M a n k e s t e r  

 

 
Tabel 10.3.  Cara Penularan Penyakit dan Pengendalian 

 

Penyakit Penyebab Cara Transmisi Cara Pencegahan Pengobatan 

Keracunan 

makanan  

Staphylococcus 

Enterotoksin 

yang larut 

diproduksi oleh 

Staphylococcus 

aureus  

Menelan 

makanan yang 

terkontaminasi 

Mencegah 

kontaminasi, 

Refrigerasi 

Supportive 

(meningkatkan daya 

tahan tubuh) 

Keracunan  

Makanan 

Pertumbuhan 

Clostridium 

perfringens 

dalam makanan 

(daging) 

Menelan 

makanan yang 

terkontaminasi 

Mencegah 

kontaminasi,Meng

hidangkan makan- 

an panas tanpa 

ditunda Pemasakan 

cukup dan 

Refrigerasi 

Supportive 

Botulism Toksin larut yang 

diproduksi oleh 

pertumbuhan 

Clostridium 

botulinum 

Menelan 

makanan yang 

terkontaminasi 

Mencegah 

kontaminasi 

Pengawetan 

dengan 

pemanasanRefrige

rasi 

Antitoksin spesifik 

Keracunan 

makanan Bacillus 

cereus 

Sel dan toksin 

dari bacillus 

cereus dari alat 

pencernaan 

Menelan 

makanan yang 

terkontaminasi 

Mencegah 

kontaminasi 

Refrigerasi 

Supportive 

Keracunan 

makanan Vibrio 

parahaemolyticus 

Sel Vibrio 

parahaemolyticus 

Menelan 

makanan yang 

terkontaminasi 

Pemasakan 

secukupnya 

Supportive, 

antibiotika 

Salmonellosis Salah satu 

spesies 

Salmonella sp 

Menelan 

organisme hidup 

dalam makanan 

terkontaminasi. 

Masa inkubasi 4-

48 jam 

Mencegah 

kontaminasi, 

pembersihan 

makannan mentah, 

pemasakan dengan 

baik, refrigerasi, 

hilangkan carrier. 

Pemberian 

antibiotika 

Demam typhus 

Demam 

paratyphus 

Salmonella typhi, 

S. paratyphi A, 

S. parathypi B, 

S. paratyphi C 

Menelan 

organisme hidup 

dalam makanan 

atau air  

terkontaminasi 

Khlorinasi air, 

deteksi dan 

hilangkan carrier, 

pemasakan 

makanan dengan 

baik, immunisasi, 

sanitasi umum 

Pemberian 

antibiotika 

Shigellosis 

(Disentri basiler) 

Salah satu dari 

spesies Shigella 

Menelan 

organisme hidup 

dalam makanan 

atau air yang 

terkontaminasi 

Khlorinasi air, 

pemasakan dan 

penanganan 

makanan  dengan 

baik, sanitasi 

umum 

Pemberian 

antibiotika 
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Streptococcal 

pharyngitis 

Streptococcus 

pyogenes 

Menelan 

organisme hidup 

dalam makanan 

atau susu 

terkontaminasi, 

kontak langsung 

dan melalui 

pernafasan 

Sanitasi umum, 

pesteurisasi susu, 

pemasakan, 

penanganan dan 

penyimpanan 

makanan yang 

cocok 

Pemberian 

antibiotika 

Diphteri Corynebacterium 

diphteria 

Menelan 

mikroorganisme 

dalam makanan, 

kontak langsung 

dan melalui 

pernafasan 

Immunisasi, 

pasteuirisasi susu, 

penanganan dan 

refrigerasi yang 

baik, sanitasi 

umum 

Pemberian 

antibiotika 

Brucellosis Brucella abortus 

B. melitensis 

B. suis 

Menelan 

organisme hidup 

dalam susu atau 

daging, kontak. 

Pasteurisasi,susu, 

pemasakan produk 

susu dan daging, 

sanitasi umum 

Pemberian 

antibiotika 

Infeksi hepatitis Virus hepatitis Menelan virus 

dalam air, 

makan-an 

terkontaminasi 

atau kontak 

langsung 

Sanitasi umum Gamma globulin 

Amoebiasis 

(disentri amuba) 

Entamoeba 

histolytica 

Menelan telur 

dari organisme 

dalam air dan 

makanan 

terkontaminasi 

Sanitasi umum. 

Filtrasi air 

Antibiotika dan 

terapi kimia 

Trichinosis Larva dari 

Trichinella 

spiralis 

Menelan daging 

yang 

mengandung 

larva hidup  

Pengolahan daging 

babi yang cukup 

 

Gastroenteritis 

endemik 

Salah satu virus Menelan virus 

dalam air dan 

makanan 

terkontaminasi 

Penanganan air, 

sanitasi umum 

Terapi Supportive 

Diare akut Escherichia coli,  

Shigella sp, 

Salmonella sp 

Giardia lamblia 

Staphyllococcus 

sp 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Proteus vulgaris 

Menelan 

organisme hidup 

dalam makanan 

dan air 

terkontaminasi, 

juga dengan cara 

kontak 

Khlorinasi air, 

sanitasi umum 

Antibiotika dan 

terapi supportive, 

terutama 

keseimbangan cairan 

pada anak 

Poliomielitis   

Paralisis infantil   

Salah satu dari 3 

jenis poliovrius 

Kontak 

langsung. Air 

terkontaminasi 

Sanitasi umum, 

immunisasi 

Terapi suportive 

Tularemia Francisella 

tularensis 

Kontak 

langsung, gigitan 

serangga, 

menelan mikro-

organisme dalam 

daging yang 

terinfeksi. 

Pemasakan daging 

dengan baik 

terutama kelinci 

Terapi antibiotika 
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Tuberculosis Mycobacterium 

tuberculosis 

Kontak 

langsung, 

pernafasan, 

konsumsi 

organis-me 

dalam susu yang 

berasal dari 

hewan terinfeksi. 

Sanitasi umum, 

pasteurisasi susu, 

dan produk susu, 

pengobatan ternak 

yang terinfeksi 

Antibiotika dan 

terapi suportive 

 Sumber: Betty (1987),  Frazier dan  Westhoff (1978) 

 

 

 

10.5. Fungi,  Mikotoksin dan Pangan 

 

Mikotoksin adalah suatu fraksi kecil dari sejumlah metabolit sekunder yang 

dihasilkan fungi dalam metabolismenya.  Terjadinya metabolisme sekunder sangat 

dipengaruhi berbagai faktor antara lain keadaan morfogenesis fungi, keadaan spesies 

atau strain fungi tertentu dan keadaan substrat tempat fungi tumbuh (Turner dan 

Aldridge, 1983).  Menurut Makfoeld (1993), terdapat tiga faktor utama dalam produksi 

mikotoksin, yaitu faktor fisis, kimiawi dan biologis. Faktor fisis antara lain yaitu keadaan 

lingkungan, suhu, potensi air (aw), pengaruh anteraksi pertumbuhan spora fungi dan 

lainnya.  Pada aw 0,825 dan suhu  30 - 35 C Aspergillus flavus mampu menghasilkan 

aflatoksin sebesar 8 – 14 ppb  dan bila aw 0,975 maka Aspergillus flavus mampu 

menghasilkan aflatoksin sebesar 33 ppb. 

Berbagai macam senyawa kimia berpengaruh terhadap produksi mikotoksin (Makfoeld, 

1993). Ada beberapa senyawa yang bersifat menghambat namun juga ada memacu 

pertumbuhan.  Beberapa senyawa kimia dalam kadar rendah (0,8% v/v) antara lain 

benzen, aseton, dioksan, sikloheksan, etilasetat, etanol dan heksan akan berpengaruh 

menaikkan  produksi aflatoksin oleh A. parasiticus (Fanelli dkk, 1985).  Beberapa asam 

sitrat dan asam laktat diketahui dapat menghambat  pembentukan  mikotoksin, sehingga 

sering digunakan sebagai bahan pengawet untuk bahan pangan.  Asa. Propionat dalam 

kadar 1% akan menghambat pembentukan aflatoksin dan okratoksin (Vendengraft dkk, 

1975). 

Berdasarkan jalur biosintesis terjadinya mikotoksin, mikotoksin dikelompokkan dalam 4 

kelompok (Uruguchi dan Yamazaki, 1978), yaitu (1) mikotoksin turunan dari asam 
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amino, (b) mikotoksin turunan dari jalur mevalonat, (c) mikotoksin turunan dari jalu 

asetat-malonat dan (d) mikotoksin turunan dari jalur aromatis (asam siklimat). 

Sedangkan pengelompokkan berdasarkan kimiawi terutama gugus aktifnya sebagai 

dugaan kemungkinan gugus aktif sebagai penyebab toksik maka mikotoksin 

dikelompokan menjadi 7 macam yaitu:  

1. Mikotoksin antrakuinoid 

2. Mikotoksin bisfuranoid 

3. Mikotoksin epoksida 

4. Mikotoksin indol 

5. Mikotoksin lakton 

6. Mikotoktin halogen  

7. Mikotoksin struktur makrolida. 

 

Koehler  (1974) menyebutkan tidak kurang dari 100.000 spesies fungi. Kerusakan bahan 

pangan dan keracunan mikotoksin telah diketahui cukup lama.  Beberapa penyakit 

menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada unggas misalnya penyakit ergotisme, 

Penyakit kalkun X, dan lain-lainnya. Ternak itik diketahui sangat peka terhadap 

aflatoksin. Produksi mikotoksin dipengaruhi oleh  faktor fisik, kimiawi dan biologi. 

Beberapa fungi penting yang menyebabkan kerusakan terhadap bahan pakan ternak 

maupun kasus penyakit atau mikotoksikosis pada ternak  antara lain Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium, Cladosporium, Cephalosporium, Trichoderma dan lain-lainnya.  

Mikotoksin biasanya dikelompokkan atas dasar (a) fungi yang menghasilkan, (b) asal 

biosintesis (c) gugus kimiawi, dan (d) jenis organ yang diserangnya. 

 

Seperti halnya bahan pangan, bahan pakan ternak mudah ditumbuhi oleh berbagai 

macam fungi.  Bahkan menurut Uruguchi dan Yamazaki (1978), bahan pangan secara 

alami mengandung mikotoksin.  Beberapa mikotoksin yang sering mengkontaminasi 

bahan pangan antara lain: Aflatoktin, sterigmatosistin, Okratoksin A, Sitrinin, Patulin, 

Asam penisilat, T-2 toksin, Deoksinivalenol, Zearalenon. Aflatoksin merupakan toksin 

yang sering terdapat pada unggas (ayam buras dan itik) yang dipelihara secara ekstensif. 

 

 



187 |   M a n k e s t e r  

 

Tabel 10.4. Perbandingan Fisiologi antara Fungi dan  Bakteri Sehubungan dengan  

                    Faktor Kehidupan . 

 
Ciri Fungi Bakteri 

Suhu optimum 22 - 30 C (saprofit) 20 - 37 C (mesofil) 

PH optimum 3,8  -  5,6 6,5  -  7,5 

Cahaya (tumbuh) Tidak ada Beberapa kelompok 

fotosintetik 

Gas Aerobik obligat  (fungi) 

Fakultatif (yeast) 
Aerobik – anaerobik 

Kadar Gula medium 

laboratoris  

4 – 5 % 0,5  -  1% 

Sumber Karbon Organik Anorganik dan atau organik 

Komponen struktural 

dinding sel 

Kitin, selulosa atau glukan Peptidoglikan 

Kerentanan terhadap 

antibiotika 

Resisten terhadap penisilin, 

tetrasiklin, kloramfenikol, 

peka terhadap gliserofulvin 

Resisten terhadap griseofulvin, 

peka terhadap penisilin, 

tetrasiklin, kloramfenikol 

Sumber: Pelczar dkk., 1986 

 

 

Tabel. 10.5. Beberapa contoh Mikotoksin yang sering  Mengkontaminasi  Bahan Pangan 

 

Mikotoksin Diproduksi oleh Bahan Pangan terkontaminasi 

Aflatoksin Aspergillus flavus 

A. parasiticus 

Kacang tanah, kacang-kacangan lain, jagung 

dan serelia 

Asam penisilat Penicilium cyclopium 

P. martensii 

A. ochraceus 

A. melleus 

Serelia, barlei, kacang-kacangan 

Ergotoksin Claviceps purpurea Serelia, rumput-rumputan (rye) 

Islanditoksin P. islandicum Beras 

Okratoksin A A. Ochraceus 

A. melleus 

A. sulphureus 

P. viridicatum 

Jagung, kacang-kacangan, barlei 
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Patulin A. clavatus 

P. patulum 

P. expansum 

Apel, produk-produk dari apel 

Sitrinin P. viridicatum 

P. citrinum 

Beras 

Sterigmatosistin A. versicolor 

A. flavus 

Susu, gandum, kopi, keju 

Trikptesen Fusarium tricinctum Jagung, serelia lainnya 

Zearalenon Fusarium graminearum Jagung, serelia lainnya 

Palotoksin Amanita phalloides 

A. muscaria 

A. rubescens 

Jamur Amanita sp 

Sumber:  Fardiaz, 1989 

 

Tabel  10.6.  Mikotoksin yang Mungkin  Mempengaruhi Kesehatan Manusia 

 

Mikotoksin Penyakit Kapang yang Beracun 

Aflatoksin Kegagalan fungsi hati 

Kanker hati 

Aspergillus flavus 

A. parasiticus 

Sterigmatocystin Sirosis hati 

Kanker hati 

A. verisicolor 

Ochratoxin A Kerusakan hati A. ochraceus 

Patulin Kerusakan hati 

Kanker hati 

Penicillium patulum 

A. clavatus 

Citrinin Kerusakan ginjal P. citrinum 

Luteoskyrin Nekrosis hati 

Kanker hati 

P. islandicum 

Islanditoxin Sirosis hati P. islandicum 

Citreoviridin Neurotoksin P. citreoviride 

Rubratoxin Sindrom perdarahan P. rubrum, P. purpurogenum 

Cyclopiazoniz acid Neurotoksin P. cyclopium 

Penicillic acid Pembentukan tumor 

Kerusakan ginjal 

P. cyclopium 

Fusarenon X Berbagai penyakit P. viridicatum 

       Sumber: Buckle dkk (1987). 
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Beberapa   fungi yang menyebabkan morbiditas pada ternak antara lain sindrom 

sempoyongan karena Fusarium graminearum, Cladosporium herbarum,  dan 

Helminthosporium spp.  Selanjutnya perdarahan pada fetus sapi dan juga ayam atau 

yang dikenal penyakit Fetal Haemorhagica  juga dapat disebabkan jamur.  

Mikotoksikosis karena infestasi Dendrodochium toxicum pada jerami padi menyebabkan 

toksisitas pada sistem syaraf dan perdarahan  pada ternak kuda. Di Indonesia, fungi yang 

sering menyebabkan morbiditas dan mortalitas tinggi pada ternak adalah Aspergillus 

spp. 

 

 

10.6. Kerusakan Karkas dan Daging 

Kerusakan bahan pangan dapat dibagi menjadi dua yaitu (a) kerusakan secara alamiah 

yang agak sulit dikendalikan dengan teknologi dan (b) kerusakan yang tergantung pada 

lingkungan, yang dapat dikendalikan oleh teknologi.  Kerusakan biokimiawi pada 

daging, pencoklatan pada daging merupakan kerusakan yang sulit dihindari.  Sebaliknya 

kerusakan karena lingkungan, kontaminasi mikroorganisme relatif dapat dicegah.  

Misalnya untuk mencegah pembusukan dilakukan pengemasan. 

 

Kerusakan karkas dan daging dapat terjadi secara bervariasi namun kerusakan yang 

sering terjadi adalah  sebagai berikut: 

Aroma:  Aroma dinyatakan normal apabila karkas/potongan mem-punyai bau 

yang khas daging ayam segar 

Diskolorisasi: warna kemerah-merahan terutama pada leher, bahu dan sayap 

yang disebabkan cara penyembelihan yang kurang tepat sehingga 

mengakibatkan tidak sempurnanya pengeluaran darah. 

Dislokasi: terlepasnya tulang/ruas dari persendian/perletakannya sebagai 

akibat penanganan yang kasar sebelum pemotongan 

Dehidrasi: bagian dari kulit dan atau daging yang keputih-putihan disebabkan 

oleh pengeringan dari bagian tersebut 
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Perlemakan: perlemakan disebut sedikit bila penyebaran lemak daging 

merata dan tidak terlalu berebihan. Perlemakan disebut banyak bila 

penyebaran lemak terlalu berlebihan terutama lemak di bagian perut.  

Perototan: perototan disebut baik bila penyebaran daging di semua bagian 

karkas nampak merata dan tebal. Perototan disebut sedang bila 

penyebaran daging tidak merata dan kurang tebal. 

Kerusakan: karkas dinyatakan rusak apabila mengalami kerusakan atau 

cacat oleh sebab fisiologis, mekanis dan lain-lain yang terlihat pada 

permukaan kulit/daging. 

Warna: warna dinyatakan normal apabila karkas potongan mempunyai warna 

tidak menyimpang 

Memar: jika beberapa bagian dari karkas berwarna merah kebiru-

biruan/kehitaman, terutama di bagian dada dan paha sebagai akibat 

perlakuan yang kurang baik sebelum pemotongan. 

 

Kerusakan atau kelainan yang berakibat pada penurunan mutu karkas dan daging di atas 

kebanyakan disebabkan karena rendahnya kinerja manajemen penanganan ternak mulai 

dari farm sampai pemotongan ternak. Kerusakan tersebut umumnya disebabkan karena  

biofisik, kontaminasi mikroorganisme dan kimiawi.  Bentuk-bentuk kerusakan oleh 

mikroorganisme biasanya dalam bentuk berjamur,  pembusukan, berlendir,  dan  

perubahan warna.  

 

Warna daging  tergantung pada pigmen myoglobin pada otot dan haemoglobin. 

Perubahan warna berkaitan dengan adanya pigmen dalam daging, kimiawi pigmen dan 

faktor lainnya. Pengukuran warna dapat dilakukan dengan mengukur komponen warna 

dalam besaran value, hue dan chroma. Nilai value menggambarkan gelap terangnya 

warna, nilai hue mewakili panjang gelombang yang dominan yang akan menentukan 

apakah warna tersebut merah atau kuning, sedangkan chroma menunjukkan intensitas 

warna. Zat pewarna yang digunakan dalam industri daging unggas sangat bervariasi 

mulai dari yang legal sampai ilegal.  
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Zat warna tersebut dikelompokkan dalam zat warna alami dan zat warna sintetis.  

Beberapa pigmen (zat warna alami) telah lama digunakan misalnya kunyit dan lain-

lainnya. Penggunaan zat warna untuk makanan (daging) memerlukan perhatian yang 

serius karena masih maraknya penggunaan zat pewarna sintetis yang berdasarkan 

peraturan perundangan  tidak diperkenankan atau digunakan untuk pewarna makanan.  

Kendala tersebut sulit diatasi karena pada umumnya zat pewarna sintetis kecuali murah, 

mudah didapatkan juga warnanya sulit luntur sehingga disenangi pedagang 

dibandingankan dengan zat warna alami yang seharusnya digunakan. 

Salah satu masalah lain yang sering merugikan pedagang sekaligus juga konsumen 

adalah masalah memar atau bruise. Memar seringkali terjadi pada saat ternak unggas 

dalam perjalanan atau transportasi dan pada saat pemotongan. Memar merupakan 

penyebab utama terjadinya diskolorisasi daging unggas. Lebih kurang 29 persen karkas 

di USA mengalami penurunan kualitas dan 28 persen cacat/defek karena bruises (AMS, 

1995). Perubahan warna pada daging akibat memar dapat di lihat pada Tabel 10.7 

 

 

Table 10.7 Perubahan Warna Memar  pada  Daging Ayam Broiler  

 

Umur/Lama  Memar   Warna  

2 menit Merah 

12 jam Merah gelap-ungu 

24 jam Hijau terang-ungu 

36 jam Kuning-hijau-ungu 

48 jam Kuning-hijau (Oranye) 

72 jam Kuning-Orange 

96 jam Kuning 

120 jam Normal,  warna daging 

 

10.7. Pengawetan 

Di setiap belahan dunia, manusia senantiasa dihadapkan pada persoalan kerusakan dan 

keamanan pangan termasuk daging.  Kerusakan bahan pangan ditengarai sangat besar di 

negara beriklim tropis.  Pada tahun 1983, Komite Pakar Gabungan FAO dan WHO 

mengenai keamanan pangan menyimpulkan bahwa penyakit  terbawa-makanan (food 

born disease) yang tidak didokumentasikan dengan baik, merupakan salah satu dari 
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sejumlah besar terhadap kesehatan manusia dan merupakan penyebab penting penurunan 

produktivitas ekonomi.  Diperkirakan biaya perawatan medis dan kehilangan 

produktivitas yang diakibatkan penyakit yang ditularkan melalui daging dan daging 

unggas yang tercemar di Amerika Serikat mencapai satu milyar dolar se tahun WHO, 

1984).  Diperkirakan  kerugian  tersebut akan semakin meningkat pada kurun tahun 2000-

an sejalan dengan meningkatnya produksi dan permintaan daging. 

 

Upaya untuk mengurangi kerusakan pangan bukannya tidak ada.  Ribuan tahun yang lalu, 

manusia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kerusakan pangan dan juga 

pengawetan pangan  misalnya dengan penggaraman, pemasakan, pengasapan, 

pembekuan, pengawetan dalam kaleng dan pengawetan dengan menggunakan zat kimia, 

serta dengan iradiasi pangan.  Pengawetan dengan cara fermentasi yang ditemukan pada 

awal abad 19 juga dapat secara baik mengurangi kerusakan pangan.  Selanjutnya 

teknologi pengemasan juga dapat  mengurangi kerusakan secara sangat signifikan.  

Metode tradisional pengawetan pangan  secara umum dikelompokkan dalam  (a) 

fermentasi, (b) pengawetan dengan zat kimia, (c) pengeringan, (d) pengawetan dengan 

pemanasan dan (e) pembekuan.  Sedangkan yang dapat dikatagorikan modern adalah 

pengemasan, pengalengan, pengeringan beku dan  iradiasi. 

 

Dalam industri daging, metode yang sering digunakan adalah   pemanasan,  pengawetan 

dengan zat kimia, pengeringan, pembekuan, pengemasan dan iradiasi serta gabungan  

berbagai metode tersebut di atas. Berbagai cata atau metode tersebut mempunyai tujuan 

dan kelemahan tertentu. Pengawetan dengan cara kimiawi mungkin secara teknis mudah 

dan murah namun konsumen  dapat menjadi kendala terutama masalah keamanan residu 

kimiawinya. 

 

Fermentasi  

Fermentasi pada daging dengan tujuan untuk pengawetan diketahui dapat 

memperpanjang daya simpan produk daging. Misalnya sosis daging yang teknologinya 

sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu.  Penambahan dengan bahan lain seperti 

natrium nitrat, natrium nitrit sering digunakan pada fermentasi daging  dalam pembuatan 

sosis untuk mempertahankan warna daging. Gula dan garam  juga sering ditambahkan 
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dalam proses untuk menghasilkan produk dengan flavor yang tajam sekaligus 

meningkatkan daya awet produk.  Beberapa mikroorganisme yang dapat digunakan untuk 

tujuan fermentasi antara lain  Lactobacillus plantarum, Pediococcus cerevisiae,  

Leuconostoc mesenteroides, lactobacillus brevis dan lain-lainnya. 

 

Pengawetan dengan Zat Kimia.  

Beberapa zat kimia  seperti  garam, gula pada konsentrasi tinggi  diketahui  dapat 

mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen dan menghambat enzim namun 

penggunaan  bahan kimia lainnya walaupun diperkenakan seperti nitrit, nitrat, belerang 

dioksida dan lain-lainnya perlu diawasi dan dibatasi penggunaannya.  Di pasar-pasar 

tradisional bahkan pedagang menggunakan formalin untuk mengawetkan daging.   

Penggunaan zat kimiawi semacam ini, tentu sangat membahayakan kesehatan konsumen.  

Sebaliknya penggunaan bahan kimia untuk mengawetkan seperti asam propionat, asam 

benzoat, asam sorbat dan berbagai garamnya relatif aman.   

Beberapa ingredient  diketahui juga mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

dan memperpanjang umur sehingga digunakan sebagai bahan pengawet misalnya 

Sodium, potassium dan kalsium laktat.  Sodium dan potassium laktat   2-4% dapat 

menghambat L. monocytogenes pada daging  sapi, babi dan unggas.   Selain itu ingredian 

Glucono-delta-Lactone  0,25-0,5%; Sodium Diacetat 0,3%; Potassium Sorbat, Sodium 

Benzoat, Propyl paraben dan Asam Aminobenzoat dan asam-asam lemak bebas lainnya 

dapat menghambat mikroorganisme (Eric Johnson and Kathleen A. Glass (Meat 

Internasional. 2000). 

 

Pemanasan 

Pemanasan merupakan cara sederhana (tradisional) yang efektif dan efisien karena dapat 

dilakukan mulai dari  kalangan rumah tangga sampai industri. Namun demikian cara ini 

bukannya tanpa kelemahan.  Perlakuan panas untuk bahan pangan antara lain dirancang 

untuk menginaktifkan sejumlah besar spora seperti C. botulinum.   Mikroorganisme ini 

mampu menghasilkan racun yang mematikan.  Jumlah panas yang dibutuhkan untuk 

memberi sterilisasi komersiil pada bahan pangan kan meningkat sesuai dengan 

meningkatnya spora. Beberapa mikroorganisme diketahui tahan panas. Ketahanan panas 

mikroorganisme  dan sporanya sangat dipengaruhi oleh (a) umur dan keadaan organisme 
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atau spora sebelum dipanaskan, (b) komposisi media, (c) pH, aw media, (d) suhu 

pemanasan dan (e) konsentrasi awal mikroorganisme.   Selain itu pemanasan  biasanya 

juga merusak  kandungan zat nutrisi daging dan sifat organoleptik bahan.   

Berbagai  metode pemanasan telah umum dilakukan seperti pasteurisasi, sterilisasi, 

tindalisasi dan sebagainya. Namun demikian dalam industri pangan metode pemanasan 

biasanya hanya merupakan satu bagian dari proses pengawetan pangan secara utuh 

misalnya  sebelum pengemasan, pengalengan dan lain sebagainya. Manfaat pemanasan 

sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kerusakan akan berkurang tanpa tindakan 

pencegahan lainnya misalnya pengalengan,  pengemasan dan sebagainya. Apabila 

diproses dan dikemas dengan baik dalam wadah yang steril maka bahan pangan/daging 

secara mikrobiolok akan  tahan dalam jangka waktu yang lama. 

 

Pembekuan 

Metode ini juga relatif baik untuk pengawetan daging agar tidak rusak dalam jangka 

panjang. Biasanya sifat organoleptik daging tidak akan hilang oleh metode ini sehingga 

relatif disukai dalam industri daging.  Kendala utama metode ini adalah terjadinya 

oksidasi atau freezer burn sehingga kualitas daging menjadi menurun. Penggunaan air 

blast freezer  dapat memperbaiki mutu produk beku.   

Metode pengemasan merupakan cara yang baik untuk mengurangi kerusakan daging 

terutama di pasar tradisional. Swalayan ataupun toko daging lainnya. Daging menjadi 

rusak  karena faktor alamiah dan pembusukan.  Pembusukan tidak akan dapat dicegah 

melalui kemasan namun kemasan  dapat mempertahankan agar daging tetap dalam 

keadaan higienis. Pembusukan tetap akan terjadi selama ada kontaminasi mikroorganisme 

pembusuk. Daging  termasuk bahan pangan yang tidak tahan lama.  Umur daging (shelf 

life) dapat diperpanjang   dengan menyimpannya pada suhu  refrigerator  antara  32 - 35 

degrees F beberapa saat setelah daging diterima. Sebaiknya daging dibungkus rapat untuk 

mengatasi sirkulasi udara sehingga tidak mudah  keadaan brownish (kecoklatan). 

Penanganan dengan cara pembekuan dilakukan pada suhu 0 sampai 18 derajad F  untuk 

mempertahankan  keawetan dan  dan umur daging.  Daging terutama yang tinggi kadar 

lemaknya sehingga cepat mengalami ketengikan penanganannya (penyimpanannya)  juga 

harus cepat.  
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Daging ayam  harus segera dibungkus rapat dan disimpan pada suhu refrigerator antara  

32 – 35 derajad F. untuk mempertahankan kualitas.  Daging ayam segar mudah sekali 

rusak dan umurnya tergantung pada umur Giblet. Potongan daging unggas dapat 

membusuk lebih cepat dibandingkan jenis burung lain atau yang dalam keadaan utuh. 

Daging unggas segar dengan penyimpanan dingin  dan kemasan  kualitasnya dapat 

bertahan baik selama 3-5 hari sedangkan giblet tahan selama 1-2 hari. Sedangkan pada  

penyimpanan beku daging unggas dapat tahan selama 12 bulan sedangkan giblet tahan 

selama 3 bulan. 

.  

Iradiasi 

Iradiasi daging unggas telah banyak dilakukan di beberapa negara.  Iradiasi bertujuan 

untuk mengurangi kerusakan dan pembusukan serta membasmi mikroorganisme 

menggunakan radiasi pengion (sinar alfa, beta dan gamma).  Dosis radiasi yang 

dianjurkan oleh Komisi Codex Alimentarius FAO/WHO adalah tidak melebihi 10.000 

gray atau 10 kGy.   Beberapa mikroorganisme  keompok  bakteri gram negatif seperti 

Salmonella dapat dimusnahkan dengan metode ini. Pembasmian mikroorganisme pada 

daging baik daging segar maupun beku biasanya dilakukan dengan dosis sedang yaitu 

antara 1 – 10 kGy sedangkan untuk pensterilan daging unggas dilaukan iradiasi dengan 

dosis tinggi yaitu antara 10 – 50 kGy.  Kelemahan dosis tinggi adalah adanya perubahan 

organoleptik bahan (aroma dan tekstur).  

 

Dalam industri daging, dosis yang relatif kecil diperlukan untuk memusnahkan bakteri 

patogen seperti Salmonella, Campylobacter, Listeria dan Yersinia yang sering terdapat 

pada daging. Dosis 2 – 7 kGy sudah cukup untuk memusnahkan bakteri patogen pada 

daging unggas.  Tingkat dosis yang digunakan tersebut tidak akan mengakibatkan daging,  

kemasannya atau peralatan menjadi radioaktif.  Namun demikian dosis tersebut juga 

dipengaruhi oleh parameter radiasi, waktu singgah atau kecepatan gerak produk, dan 

kerapatan bahan yang diiradiasi. Iradiasi pada daging juga bertujuan untuk 

memperpanjang masa simpan.  Kendala utama metode ini adalah teknologi, sosialisasi 

metode yang tidak tepat,  masyarakat masih sangat peka dengan masalah radioaktif dan 

biaya.   
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Produk bahan makanan yang dalam pengawetannya menggunakan metode iradiasi  

pada labelnya  terdapat gambar sebagai berikut: 

 
Tabel 10.8.  Persyaratan Dosis dalam Berbagai Penerapan Iradiasi Pangan 
 

Tujuan Dosis (kGy) Produk 

 
Dosis rendah (sampai 1 kGy) 
 
Pencegahan pertunasan 
 
Pembasmian serangga dan 
disinfeksi parasit 

 
 
 
Perlambatan proses fisiologi 
(misalnya pematangan) 

 
Dosis menengah (1 – 10 kGy) 
 
Perpanjangan masa simpan 
Pembasimian mikroorganisme 
perusak dan yang patogen 

Perbaikan sifat teknologi pangan 
 
 
 
Dosis tinggi (10 – 50 kGy) 
Pensterilan industri (kombinasi 
dengan panas sedang) 

 
Pensterilan bahan tambahan 
makanan tertentu dan 
komponennya. 

 
 
 
0,05 – 0,15 
 
 
0,15 – 0,50 
 
 
 
0,50 – 1,0 
 
 
 
 
1,0 – 3,0 
1,0 – 7,0 
 
2,0 – 7,0 
 
 
 
 
30 – 50 
 
 
10 – 50 
 
 
 

 
 
 
Kentang, bawang putih, bawang bombay, 

jahe, dll 
 
Serealia dan kacang-kacangan, buah 

segar dan kering, ikan dan daging 
kering, daging babi segar dll 

 
Buah dan sayuran segar 
 
 
 
 
Ikan, arbei segar dll 
Hasil laut segar dan beku, daging dan 

daging unggas segar atau beku dll 
Anggur (meningkatkan hasil sari),  

sayuran kering (mengurangi waktu 
pemasakan), dll 

 
 
Daging, daging unggas, hasil laut, 

makanan siap hidang, makanan 
disterilkan (di rumah sakit). 

Rempah-rempah, sediaan enzim, gom 
alami dll 

Sumber:  Iradiasi Pangan  (WHO, 1991) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


