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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi bali merupakan salah satu bangsa sapi asli Indonesia dan keturunan asli 

banteng dan telah mengalami proses domestikasi. Sapi bali telah tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia dan disukai oleh peternak yang umumnya berskala 

usaha kecil. Sapi ini mudah beradaptasi dengan baik pada berbagai lingkungan. 

Pemeliharaan ternak sapi di Indonesia umumnya masih sangat sederhana 

dan tradisional. Pemeliharaan secara sederhana tersebut bisa menimbulkan 

cemaran bakteri, pengendalian terhadap cemaran bakteri merupakan masalah 

penting dalam upaya meningkatkan kesehatan dan populasi ternak sapi. 

Pemeliharaan sapi di Indonesia masih dikelola di lahan sempit dan limbah ternak 

dibiarkan tanpa dikelola dengan baik. Berdasarkan hal tersebut risiko terjadinya 

pencemaran lingkungan peternakan terutama air dan infeksi Escherichia coli 

O157:H7 pada sapi cukup tinggi (Hanif et al., 2003). 

Kebutuhan sapi di Indonesia cukup tinggi sehingga mewajibkan jaminan 

kualitas kesehatan pada sapi merupakan faktor yang sangat penting. Kualitas 

kesehatan sapi bisa ditinjau dari higienisitas dan sanitasi. Kurangnya pengetahuan 

peternak tentang higienisitas dan sanitasi dalam pemeliharaan sapi, merupakan 

faktor yang merugikan peternak itu sendiri maupun konsumen, khususnya 

terhadap bahaya infeksi dari bakteri. 

Infeksi bakteri pada sapi dikarenakan cara pemeliharaan yang kurang tepat, 

sehingga memudahkan dalam perkembangbiakannya. Salah satu faktor 
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pendukung untuk berkembangnya bakteri adalah kondisi kandang. Kandang sapi  

di Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal pada umumya terbuat dari 

tanah, sehingga kotoran sapi tidak dapat dibersihkan secara sempurna. Kondisi ini 

akan mempermudah perkembangbiakan bakteri. 

Paiva (2006) menyatakan bahwa Escherichia coli adalah bakteri berbentuk 

batang Gram negatif (bacillus) dalam keluarga Enterobacteriaceae. Pada 

umumnya E. coli adalah bakteri yang normal ditemukan dalam saluran usus. 

Adapun virotipe E. coli yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem 

pencernaan yaitu virotipe Enteropatogenik Escherichia coli (EPEC) menyebabkan 

diare berair dan berlendir, virotipe Enterotoksigenik Escherichia coli (ETEC) 

yang menyebabkan dysentri, virotipe Enteroagregative Escherichia coli (EAEC) 

yang menyebabkan diare akut dan kronis, sedangkan virotipe Enterohemorrhagic 

Escherichia coli (EHEC)  patogen menyebabkan penyakit diare. 

Escherichia coli O157:H7 adalah bakteri yang mempunyai peran cukup 

penting dalam penyakit zoonosis. E. coli O157:H7 merupakan bentuk mutan dari                  

E. coli yang biasanya ditemukan di saluran pencernaan ternak sapi. Bakteri ini 

merupakan bakteri fakultatif anaerob yang dapat tumbuh dalam keadaan dengan 

atau tanpa oksigen (Andriani, 2005). Sapi merupakan reservoir bakteri E. coli  

O157:H7 dan merupakan patogen enterik, karena dapat menyebabkan gejala klinis 

diare, hemorrhagic colitis (HC) dan hemolytic uremic syndrome (HUS) 

(Boldtsetseg, 2005) 

Verocytotoxigenic Escherichia coli (VTEC) mempunyai arti penting dalam 

kesehatan manusia karena dapat menyebabkan diare berdarah, HUS dan 
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Thrombotic thrombocytic purpura (TTP). Kejadian kematian akibat HUS 

bervariasi antara 5 sampai 10 % disebabkan oleh serotipe E. coli O157:H7.  

Pada tahun 1995, di Amerika dilaporkan bahwa dalam tiga tahun terakhir 

banyak kejadian diare berdarah yaitu HUS pada masyarakat yang mengkonsumsi 

daging sapi dan susu yang tidak dipasteurisasi. Dinyatakan bahwa makanan 

tersebut telah terkontaminasi oleh  E.coli O157:H7. Tertularnya manusia dapat 

disebabkan oleh makanan yang terinfeksi  E.coli O157:H7 baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Penularan E. coli O157:H7 antar sapi dapat terjadi 

melalui kontak langsung dengan kulit hewan terinfeksi. Prevalensi E. coli O157 

pada kulit hewan mencapai 10,7 sampai 28,8%. Penelitian yang sudah dilakukan 

menyatakan bahwa prevalensi E. coli  O157:H7 pada sapi berkisar antara 2-24% 

(McGee et al., 2004).  

Kudva et al. (1996) menyatakan bahwa tingginya infeksi VTEC pada ternak 

disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kondisi geografi dan musim. 

Kecamatan Petang merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 275-2.075 

meter di atas permukaan laut dan suhu rata-rata 28,5OC. Kelembaban udara rata-

rata 86%, curah hujan 180,3 mm. Populasi ternak khususnya sapi bali di 

Kecamatan tersebut 15.567 ekor pada tahun 2011. Sistem pemeliharaan di 

Kecamatan Petang masih menggunakan kandang sederhana. 

Kecamatan Abiansemal merupakan dataran rendah yang memiliki 

ketinggian antara 75 - 350 meter diatas permukaan laut dengan suhu 22OC sampai 

28OC, kelembaban udara rata-rata 84%, rata-rata curah hujan di Kecamatan 



4 
 

Abiansemal cukup tinggi yaitu 379.8 mm. Populasi ternak di Kecamatan tersebut 

khususnya sapi berjumlah 13.115 ekor. 

 Bertolak dari permasalahan perbedaan geografi kedua Kecamatan maka 

penelitian tentang insidensi E. coli  khususnya serotipe E. coli  O157:H7 pada sapi 

bali di Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal ini dilakukan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah sapi bali di Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal 

terinfeksi bakteri E. coli  O157:H7 ? 

2. Apakah terdapat perbedaan insidensi bakteri E. coli  O157:H7 pada sapi bali 

di Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui keberadaan bakteri E. coli  O157:H7 pada sapi bali di 

Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal. 

2. Untuk mengetahui insidensi bakteri E. coli  O157:H7 pada sapi bali di 

Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi mengenai 

keberadaan bakteri patogen E. coli  O157:H7 dan insidensinya serta pengaruh 

terhadap ternak sapi dan masyarakat khususnya di Kecematan Petang dan 

Kecamatan Abiansemal, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk 

mengurangi tingkat kejadian penyakit yang disebabkan  E. coli  O157:H7. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Sapi merupakan salah satu ternak yang hampir tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, namun sapi juga merupakan salah satu hewan yang rentan 

terhadap infeksi bakteri. Populasi bakteri yang sangat beragam dan ditemukan di 

seluruh retikulorumen, serta saluran usus ruminansia. E. coli (diwakili oleh 

banyak virotipe, termasuk EHEC) dapat hidup dalam usus mamalia, termasuk sapi 

(Drasar dan Barrow, 1985 dalam Callaway et al., 2003). E. coli jarang 

berkembang dalam jumlah tinggi dari rumen sapi (kurang dari 106 sel/ml dari 

populasi 1010sel /ml) (Wolin, 1969 dalam Callaway et al., 2003). 

Sapi  merupakan komoditas besar di Indonesia dan memerlukan perawatan 

kesehatan yang memadai untuk meningkatkan populasi sapi itu sendiri. Usaha 

yang dapat dilakukan untuk mengendalikan terjadinya penularan dan 

perkembangan mikroba adalah melakukan penerapan desinfektan pada kandang 

dan manipulasi diet (McGee et al.,  2004). 
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Penularan E. coli O157:H7 antar sapi dapat terjadi melalui kontak dengan 

kulit hewan terinfeksi. Prevalensi E. coli O157:H7 pada kulit sapi mencapai 10,7 

sampai 28,8% (McGee et al.,  2004).  

Alexa et al. (2011) menyatakan bahwa infeksi E. coli O157 dapat 

menyebabkan komplikasi berupa hemolytic uremic syndrome (HUS). Sekitar                   

2 - 7% dari infeksi E.  coli O157:H7 menyebabkan HUS. 

Keadaan umum higienisitas dan sanitasi kandang di kedua Kecamatan yaitu 

Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal dirasakan masih kurang. Keadaan 

geografis secara umum Kecamatan Petang berada di ketinggian 275-2.075 meter 

dari atas permukaan laut, kelembaban udara di Kecamatan Petang rata-rata 86%, 

suhu 28,5OC, curah hujan 180,3 mm dan populasi ternak sapi di Kecamatan ini 

mencapai 15.567 ekor.  

Peternak sapi di Kecamatan Petang sebagian besar sudah membuat sistem 

perkandangan, namun masih menggunakan kandang yang sederhana, dengan 

keadaan kandang berlantai semen dan tanah. Peternak kurang memperdulikan 

masalah higienisitas dan sanitasi sehingga feses sapi menumpuk dan 

menimbulkan bau yang kurang sedap. Kebersihan sapi itu sendiri kurang bersih 

karena keadaan di Desa Petang masih kekurangan air dan air minum sapi diambil 

dari sungai.  

Keadaan geografi di Kecamatan Abiansemal berbeda dengan Kecamatan 

Petang, keadaan geografis secara umum Kecamatan Abiansemal berada di dataran 

rendah dengan ketinggian 75 - 350  meter di atas permukaan laut, kelembaban 

udara rata-rata 84%, suhu rata-rata 22-28OC, Rata-rata curah hujan di Kecamatan 
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Abiansemal cukup tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Petang yaitu 379.8 

mm, populasi ternak sapi pada Kecamatan Abiansemal mencapai 13.115 ekor 

(BPS, 2013). Keadaan umum sapi di kecamatan Abiansemal tidak jauh beda 

dengan Kecamatan Petang. Kandang sapi sebagian besar juga sudah beralaskan 

semen namun juga masih terdapat kandang beralaskan tanah. Sanitasi kandang 

yang kurang baik dan feses sapi yang dibiarkan menumpuk, sehingga rentan untuk 

perkembangbiakan E. coli. Rasyid (2007) menyatakan bahwa kandang yang ideal 

sebaiknya memiliki ventilasi dan pembuangan kotoran, namun di kedua 

kecamatan tersebut kurang memperhatikan higienisitas dan sanitasi sehingga 

berpeluang menyebabkan tingginya cemaran E. coli. 

Sumiarto (2004) menyatakan faktor penyebab cemaran bakteri antara lain 

kebersihan sapi, kebersihan lantai kandang, jarak sumber air dari kandang, 

kebersihan peternak, kebersihan air, sumber air. Air merupakan faktor penting 

dalam adanya VTEC pada peternakan sapi. 

 Berdarkan perbedaan geografi maka penelitian tentang insidensi infeksi 

E.coli O157:H7 pada sapi bali di Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal 

ini dilakukan. 
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1.6 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitian ini 

adalah: 

Hipoteisi 1  : Ditemukan bakteri E. coli O157:H7 pada sapi bali di 

Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal. 

Hipotesis 2  : Terdapat perbedaan insidensi E. coli  O157:H7 pada sapi bali 

di Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal. 


