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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Etiologi  Penyakit Rabies 

Rabies merupakan penyakit virus menular yang disebabkan oleh virus dari 

Family Rhabdoviridae dan Genus Lyssavirus. Virus rabies mempunyai bentuk 

menyerupai peluru dan tersusun atas RNA, protein, lemak, dan karbohidrat. Virus 

ini berukuran panjang antara 150-260 nm, lebar 100-130 nm, diameter 75 nm. Pada 

permukaannya terdapat bentuk-bentuk paku (spikes) dengan ukuran panjang 9 nm. 

Virus rabies dapat menginfeksi hewan berdarah panas serta manusia dan 

menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat. Hewan berdarah panas yang dapat 

tertular rabies antara lain yaitu anjing, kucing, kelelawar penghisap darah, rakun, 

dan sapi. Hewan pembawa rabies (HPR) yang paling banyak menularkan rabies ke 

manusia dan hewan lainnya adalah anjing (Menezes, 2008). Hingga saat ini, 

penularan rabies oleh kelelawar penghisap darah dan rakun belum pernah terjadi di 

Indonesia (Dharmojono, 2001), sedangkan kejadian rabies pada manusia dan sapi 

bersifat accidential. 

Virus rabies memiliki inti yang dikelilingi oleh ribonukleoprotein yang 

disebut kapsid, yang berkombinasi dengan inti membentuk nukleokapsid. 

Nukleokapsid dibungkus oleh kapsomer, dan di luarnya terdapat envelope dengan 

spikes pada permukaannya. Envelope mengandung lipida yang peka terhadap zat 

pelarut lemak (detergen, ether, kloroform, dan aceton), ethanol 45-70%, dan 

iodium. Virus rabies dapat hidup dalam bangkai hewan yang tertular oleh virus ini. 

Pada pemanasan 56C, virus dapat bertahan hingga 30 menit, dan 2-3 menit pada 

pemanasan kering 100C. Apabila disimpan dalam gliserin 50%, virus dapat 

bertahan hidup hingga dua tahun. Dalam gliserin yang tidak diencerkan, virus dapat 

bertahan hidup selama beberapa lama dalam suhu kamar dan beberapa bulan dalam 

temperatur 4C. Dalam keadaan kering beku dengan penyimpanan 4C, virus dapat 

tahan hingga beberapa tahun. Pada penyimpanan -70C virus dapat bertahan hidup 

hingga waktu yang tak terbatas. Dalam air liur dengan suhu udara panas, virus dapat 

bertahan hidup selama 24 jam (Dharmawan, 2009).  
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2.2 Penyebaran Rabies di Provinsi Bali 

Rabies merupakan penyakit zoonosis tertua di dunia dan pertama kali 

diketahui terjangkit pada anjing. Informasi ini diketahui dari pustaka yang dibuat 

pada zaman pre-mozaik di Kota Eshmuna pada tahun 1885 SM (Sebelum Masehi). 

Pada saat itu telah ditemukan adanya suatu peraturan khusus tentang kewajiban 

seorang pemilik anjing untuk memelihara dan merawat anjing peliharaannya secara 

bertanggungjawab. Bagi anjing yang ditemukan telah menggigit manusia dan 

kemudian oleh pihak yang berwenang dinyatakan mengidap penyakit menular akan 

mendapatkan sanksi hukuman (Dharmawan, 2009). 

Rabies pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tahun 1889 pada seekor 

kerbau di Banten, sedangkan kejadian rabies pada manusia pertama kali dilaporkan 

pada tahun 1894 oleh E. V. De Haan (Dharmojono, 2001). Selanjutnya, kejadian 

rabies cenderung meluas di berbagai daerah di Indonesia. Sampai saat ini rabies 

telah tersebar di 24 provinsi. Salah satu dari provinsi tersebut adalah Bali. Dari 34 

provinsi yang ada di Indonesia, hanya 10 provinsi yang masih dinyatakan bebas 

rabies, yakni Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa 

Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2014). 

Provinsi Bali dinyatakan sebagai daerah wabah rabies secara resmi oleh 

pemerintah pada tanggal 1 Desember 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Pertanian No.1637/2008. Kondisi tersebut juga dinyatakan dalam 

Peraturan Kabupaten Badung No.53/2008; Peraturan Gubernur Bali No.88/2008; 

dan Office International of Epizootic (OIE) sejak 18 Desember 2008. Bali 

sebelumnya merupakan suatu wilayah kerisedenan pada pemerintahan Hindia 

Belanda yang  dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Pernyataan ini tertuang 

dalam Hondsdolhed Ordonantie (Staatblad 1926 No 451 yunto Stbl 1926 No 452). 

Pada bulan Oktober 2008, Provinsi Bali yang semula merupakan daerah 

bebas rabies dikejutkan dengan teridentifikasinya kasus rabies pada hewan anjing 

di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, dan di Desa Kedonganan, Kecamatan 

Kuta, Kabupaten Badung. Kasus rabies pada manusia muncul pertama kali pada 
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bulan November 2009 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten 

Badung. Sejak kemunculannya pertama kali, kejadian rabies cenderung menyebar 

ke kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Kabupaten yang paling akhir diketahui 

terserang rabies adalah Kabupaten Jembrana pada bulan Juni 2010. 

Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus rabies baik pada hewan maupun 

manusia setiap tahunnya (Dinas Peternakan Provinsi Bali, 2012), kejadian rabies di 

Provinsi Bali masih tetap berjangkit hingga saat ini. Pemerintah Provini Bali telah 

melakukan berbagai usaha demi memberantas penyebaran rabies. Beberapa 

tindakan yang telah dilakukan tersebut adalah vaksinasi masal, eliminasi anjing liar, 

surveilans, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan akan bahaya 

rabies. 

 

2.3 Patogenesis Rabies 

Sebagian besar penularan virus rabies terjadi melalui gigitan anjing yang 

telah terinfeksi rabies. Virus masuk ke dalam tubuh melalui luka bekas gigitan 

hewan terinfeksi rabies dan luka terbuka yang terpapar saliva dari hewan pembawa 

rabies yang telah terinfeksi. Penularan rabies juga dapat terjadi melalui jilatan 

hewan, transplantasi kornea, dari donor terinfeksi rabies (Mattos et al., 2001).  

Bahkan vaksin rabies inaktif yang menyebabkan infeksi rabies juga pernah 

dilaporkan. Selain itu, rabies juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran 

pernafasan yang terluka dan terkena air liur yang mengandung penyakit rabies, 

melalui saluran pencernaan yang terluka saat memakan bahan makanan yang 

tercemar virus rabies, serta terbawa angin dan masuk ke dalam kornea mata 

(Dharmojono, 2001). Virus yang masuk ke dalam tubuh akan bereplikasi di 

neuromuscular junction dan kemudian menjalar melalui lapisan lemak sistem saraf 

menuju sistem saraf pusat (Childs dan Real, 2002). 

Di dalam sistem saraf pusat, virus rabies kemudian menyebar dan 

memperbanyak diri dalam neuron. Virus berpredileksi di sel-sel sistem limbik, 

hipotalamus, dan batang otak. Setelah memperbanyak diri dalam neuron, virus 

kemudian bergerak ke arah perifer dalam serabut saraf eferen maupun saraf 
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otonom. Dengan demikian virus menyerang hampir setiap organ tubuh penderita 

dan berkembang biak pada jaringan seperti kelenjar ludah (Andriani, 2015).  

 

2.4 Masa Inkubasi  

Masa inkubasi yang dibutuhkan oleh virus rabies untuk dapat 

menimbulkan gejala klinis sangat bervariasi tergantung dari jenis inang yang 

diserangnya (Suatha et al., 2015). Pada hewan anjing, masa inkubasi yang 

diperlukan kurang lebih adalah dua minggu, akan tetapi pada beberapa kasus dapat 

pula terjadi antara 10 hari hingga delapan minggu. 

Pada korban manusia di Bali, masa inkubasi yang diperlukan adalah antara 

30-60 hari. Namun, masa inkubasi yang hanya lima atau enam hari juga ada, dan 

hanya sekitar 1-3% kasus rabies pada manusia yang memperlihatkan masa inkubasi 

di atas enam bulan (Faber et al., 2009). Lamanya masa inkubasi ini bergantung pada 

beberapa faktor, yaitu dosis virus yang masuk ke dalam tubuh, jarak lokasi 

masuknya virus dengan sistem saraf pusat, dan tingkat keparahan luka gigitan 

hewan penginfeksi rabies (jumlah dan tingkat kedalaman luka) (Suardana dan 

Soejoedono, 2005). Semakin dekat lokasi masuknya virus rabies dengan sistem 

saraf pusat, maka semakin singkat juga masa inkubasinya. Begitu pula apabila 

tingkat keparahan luka akibat gigitan hewan pembawa rabies yang telah terinfeksi 

semakin tinggi.  

 

2.5 Gejala Klinik Rabies 

2.5.1 Gejala Klinik Rabies pada Anjing 

Gejala klinik rabies pada anjing mempunyai tiga fase, yaitu: 

1. Fase prodormal 

Fase prodormal merupakan fase awal dari terjadinya penyakit rabies. 

Stadium ini berlangsung sekitar 1-3 hari. Pada fase ini, anjing mulai 

menunjukkan perubahan perilaku dalam tingkat ringan. Anjing menjadi 

pendiam, menghindar dari pemilik, dan tidak peduli terhadap perintah tuannya. 

Anjing mencari tempat-tempat yang gelap dan sunyi untuk bersembunyi. 

Apabila dikejutkan oleh sesuatu, anjing menjadi mudah marah, memberontak 
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bila ada provokasi, dan menggigit. Gejala ini biasanya diikuti dengan tingginya 

suhu tubuh hewan. Pada anjing yang dipelihara dengan dibebasliarkan, 

membuat anjing kurang mendapat perhatian dari pemiliknya, fase ini biasanya 

tidak teramati. Pada fase selanjutnya barulah penyakit teridentifikasi oleh 

pemilik dengan perubahan perilaku pada anjing yang lebih mencolok (Akoso, 

2007). 

2. Fase eksitasi 

Fase eksitasi  merupakan stadium lanjutan dari fase prodormal yang 

berlangsung selama 3-7 hari. Pada fase ini, gejala mulai terlihat secara lebih 

jelas sehingga mudah dikenali oleh pemilik. Anjing menjadi mudah merasa 

terganggu, emosional, dan cepat bereaksi agresif jika merasa terganggu. Dalam 

keadaan tidak terprovokasi, anjing cenderung terlihat murung, kelelahan, dan 

ketakutan.  Apabila melihat atau terkena cahaya, anjing bereaksi secara 

berlebihan dan terlihat ketakutan serta menyalak, menggeram, melolong, 

bahkan menyerang. Kondisi ini disebut juga dengan fotophobia. Selain itu, 

anjing juga menunjukkan perilaku aneh dengan terlihat seperti berhalusinasi 

menggapai dan mencaplok objek maya yang ada di udara. Anjing juga mulai 

menggigit dan mengunyah benda-benda di sekitarnya, seperti batu, kayu, dan 

benda asing lainnya. Keadaan ini disebut dengan pika (Akoso, 2007). 

Pada anjing yang tidak dikandangkan biasanya menunjukkan perilaku 

senang mengembara dan berjalan tanpa tujuan. Bila rabies menyerang anjing 

peliharaan, anjing tersebut biasanya tidak akan dapat lagi berjalan kembali ke 

rumah tuannya karena ingatannya yang terganggu atau hilang ingatan. 

Perubahan juga terjadi pada suara yang semakin parau akibat otot pita suara 

melemah.  

3. Fase paralisis 

Fase paralisis merupakan fase terakhir dari penyakit rabies. Stadium 

ini berlangsung secara singkat sehingga seringkali gejalanya sulit dikenali dan 

biasanya langsung berujung pada kematian. Fase ini ditandai dengan 

munculnya gejala kelumpuhan (paralisis) pada beberapa bagian tubuh hewan. 

Kelumpuhan pada otot pengunyah menyebabkan rahang anjing menggantung 
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ke bawah dan anjing menjadi sulit untuk menutup mulutnya. Akibatnya, anjing 

mengalami kesulitan untuk makan dan minum. Kelumpuhan pada  otot 

tenggorokan menyebabkan air liur keluar secara tidak terkendali dan keluar 

terus menerus. Apabila virus telah menyerang daerah kepala dan leher, 

kelumpuhan akan berlanjut ke seluruh tubuh karena infeksi susunan saraf pusat 

dan menyebabkan kematian (Akoso, 2007). 

Lamanya setiap fase pada anjing yang terserang rabies tidaklah sama. 

Pada anjing dengan fase eksitasi berlangsung lebih lama dan menonjol disebut 

dengan furious rabies, sedangkan pada anjing yang mengalami fase prodormal 

dan eksitasi dengan cepat hingga terkadang tidak terlihat gejalanya atau 

langsung menunjukkan gejala pada fase paralisis disebut dengan dumb rabies 

(Akoso, 2007). 

2.5.2 Gejala Klinis Rabies pada Manusia 

Seperti halnya pada hewan, gejala rabies pada manusia juga terdiri 

atas beberapa fase. Terdapat lima fase gejala rabies pada manusia, yaitu fase 

prodormal, fase neurologik akut, fase furious, dan fase koma (Soeharsono, 

2002). Akan tetapi ada pula beberapa sumber lain yang menyatakan bahwa 

gejala rabies pada manusia terdiri atas empat fase, yaitu fase prodormal, fase 

sensoris, fase eksitasi, dan fase paralisis. Baik lima maupun empat fase 

tersebut menunjukkan tanda-tanda yang sama (Dharmawan, 2009). 

1. Fase prodormal 

Pada fase awal ini, gejala yang ditunjukkan umumnya bersifat ringan 

dan tidak spesifik. Gejala awal yang terlihat sewaktu virus menyerang susunan 

saraf pusat adalah munculnya perasaan tidak tenang dan diikuti dengan 

peningkatan suhu tubuh, mual, nyeri kepala, kedinginan, merasa seperti 

terbakar, gatal, badan terasa lemah, menurunnya nafsu makan, dan munculnya 

rasa nyeri di tenggorokan (Dharmawan, 2009).  

 

 

2. Fase sensoris 
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Pada fase sensoris, penderita penderita mulai merasakan nyeri, panas, 

dan kesemutan pada daerah sekitar luka bekas gigitan hewan pembawa rabies 

(HPR). Gejala ini diikuti dengan munculnya perasaan cemas dan reaksi 

berlebihan terhadap rangsangan sensoris (Dharmawan, 2009).  

3. Fase eksitasi 

Pada fase ini, penderita mengalami ketakutan yang berlebihan, 

kehausan, takut terhadap cahaya (fotofobia), takut terhadap tiupan angin 

(aerophobia), takut terhadap air (hidrofobia), dan takut terhadap suara keras. 

Gejala ini dapat diidentifikasi dengan cara mencoba menghembuskan napas 

atau meniupkan udara di bagian wajah penderita dan membujuk penderita 

untuk minum, akan terlihat reaksi penolakan dari penderita. Suhu tubuh 

penderita juga meningkat. Selain itu penderita juga merasakan bingung, 

gelisah, tidak nyaman, kemudian mulai berhalusinasi, menjadi agresif, merasa 

takut berlebihan, dan tubuh gemetar. Gejala stimulasi saraf otonom juga 

dialami oleh penderita, seperti peningkatan volume saliva, mengeluarkan 

banyak keringat, lacrimasi, dilatasi pupil, dan piloereksi. Pada umumnya, fase 

ini bertahan hingga penderita meninggal, akan tetapi pada beberapa kasus ada 

juga gejala yang berlanjut ke fase paralisis (Dharmawan, 2009). 

4. Fase paralisis 

Pada umumnya penderita rabies meninggal pada fase eksitasi, akan 

tetapi terkadang juga penderita tidak menunjukkan gejala eksitasi, melainkan 

terjadi paresis otot yang bersifat progresif. Hal ini terjadi karena gangguan 

sumsum tulang belakang yang memperlihatkan gejala paresis otot pernafasan. 

Pada fase paralisis ini terlihat perubahan patologi yang dijumpai pada bagian 

terendah dari medula oblongata, tempat sumsum tulang belakang berasal 

(Soeharsono, 2002). 

 

2.6 Diagnosis Rabies 

Rabies dapat didiagnosis berdasarkan pemeriksaan terhadap perubahan 

perilaku yang ditunjukkan oleh penderita. Selain itu, pemeriksaan laboratorium 

juga perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis. Cara yang paling mudah dan 
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cepat untuk melakukan diagnosis terhadap rabies adalah dengan menemukan 

adanya badan inklusi atau negri body pada sampel sel otak hewan terduga rabies. 

Pemeriksaan ini memerlukan preparat sentuh dari jaringan otak hewan yang telah 

menggigit atau menunjukkan gejala klinis rabies dengan metode Seller. Dengan 

metode ini, badan inklusi menunjukkan warna magenta dengan granul kecil  

berukuran 0,2-0,5 µm berwarna basofil pada bagian interiornya. Metode ini 

memiliki keuntungan dari segi ekonomi karena mudah dan cepat, yaitu 5-10 menit 

dengan spesifisitas hingga hampir 100%. Namun, metode ini juga memiliki 

kelemahan berupa sensitivitas yang rendah, yaitu dapat mencapai 30%. Kurang 

sensitifnya metode Seller tersebut, maka diperlukan metode lain dengan sensitivitas 

lebih tinggi, seperti metode Indirect Fluorescent Antibody Technique (IFAT) atau 

inokulasi pada hewan percobaan (Soeharsono, 2002).  Metode IFAT memerlukan 

waktu yang lebih lama dari metode Seller, yaitu dua jam, dan harus dilakukan di 

laboratorium yang memiliki mikroskop khusus IFAT. Akan tetapi metode ini jauh 

lebih akurat dari metode Seller karena memiliki sensitivitas hingga mendekati 

100% (Suardana dan Soejoedono, 2005). 

Apabila setelah pemeriksaan dengan metode IFAT dan atau inokulasi pada 

hewan percobaan didapatkan hasil yang negatif, maka perlu dilakukan pemeriksaan 

lanjutan dengan uji biologik. Pemeriksaan ini memakan waktu lebih lama dari 

metode IFAT, yaitu mencapai 4-21 hari. Kini diagnosis rabies dilaporkan juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknik monoklonal antibodi pada anjing penderita 

rabies (Astawa et al., 2010). 

Untuk mendukung hasil diagnosis laboratorium, maka terdapat beberapa 

hal yang dapat dilakukan di lapangan untuk mengawal kasus teduga kuat rabies, 

yaitu: 

1. Apabila terdapat hewan yang menggigit manusia, maka hewan tersebut 

harus ditangkap dan diobservasi untuk melihat perkembangan penyakit 

rabies. Observasi dilakukan selama 10-15 hari pada hewan yang menggigit 

tersebut. Riwayat penggigitan ditelusuri dan dicermati ada tidaknya 

provokasi. Mahardika et al.,  (2009) menyatakan bahwa jika tanpa adanya 
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tindakan provokasi, anjing dapat terduga kuat rabies rabies di lapangan, jika 

ada indikasi sebagai berikut: 

a. Bila dalam satu hari ada seekor anjing menggigit satu orang tanpa 

provokasi, maka kemungkinan hewan tersebut positif rabies 25%. 

b. Bila dalam satu hari ada seekor anjing menggigit dua orang tanpa 

provokasi, maka kemungkinan hewan tersebut positif rabies 50%. 

c. Bila dalam satu hari ada seekor anjing menggigit tiga orang tanpa 

provokasi, maka kemungkinan hewan tersebut positif rabies 75%. 

d. Bila dalam satu hari ada seekor anjing menggigit empat orang tanpa 

provokasi, maka kemungkinan hewan tersebut positif rabies 100%. 

2. Dilakukan penelusuran terhadap jumlah korban gigitan yang digigit oleh 

hewan yang sama. 

 

2.7 Kerangka Konsep 

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang sangat berbahaya karena dapat 

menyebabkan kematian dan belum ditemukan obatnya. Kasus rabies di Provinsi 

Bali pertama kali dilaporkan pada bulan Oktober 2008 di Kabupaten Badung dan 

hingga saat ini telah menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali. Denpasar sebagai 

salah satu kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung, dalam tempo 

dua bulan dengan cepat terjangkit rabies pada Desember 2008. 

Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki kepadatan 

penduduk dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Bali. Tingginya kejadian dan 

penyebaran rabies di Provinsi Bali, salah satunya diakibatkan karena perbandingan 

jumlah penduduk dan anjing di Bali yang cukup tinggi, yaitu 1:16 (Mahardika et 

al., 2009). Hal ini menunjukkan interaksi antara penduduk dan anjing yang cukup 

tinggi. Di Bali, anjing bukan hanya dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan, tetapi 

juga sebagai hewan penjaga, pemburu, dan sarana upacara keagamaan 

(Dharmawan, 2009). 

Rabies pada tahun 2011 telah menyerang 25 desa yang tersebar di empat 

kecamatan di Kota Denpasar. Sejak kemunculannya pada Desember 2008, hingga 

akhir tahun 2011 telah terjadi 45 kasus rabies pada anjing di Kota Denpasar, 
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sedangkan pada manusia terjadi 11 kasus. Meskipun pemerintah telah melakukan 

berbagai usaha untuk mencegah penyebaran rabies, permasalahan ini belum dapat 

diatasi. Tingkat kepedulian dan perhatian masyarakat dalam memelihara anjing 

dalam upaya mendukung Bali bebas rabies masih rendah (Suartha et al., 2014), 

sehingga upaya penanggulangan rabies menjadi tidak mudah dan berdampak besar 

pada masyarakat secara umum (Andriani, 2015). 

Penelitian ini akan memetakan persebaran rabies, mencatat desa-desa 

tertular rabies, dan mencari hubungan antara kejadian rabies pada anjing dan 

manusia di Denpasar dari tahun 2008 hingga 2015. 
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