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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komponen Bakteri Pada Rumen 

Sapi merupakan ruminansia dengan lambung poligastrik yang terdiri dari 

retikulum, rumen, omasum, dan abomasum. Proses pencernaan di dalam lambung 

depan terjadi secara mikrobial. Mikroba memegang peranan penting dalam 

memecah makanan (Cole, 1962). Berat rumen pada ternak ruminansia berkisar 

antara 10-15% dari berat badan ternak tersebut. Kondisi rumen bersifat anaerobik 

dan dapat ditemukan mikroorganisme di dalam rumen. Temperatur rumen adalah 

32-42OC, pH dalam rumen yaitu 6,8 dan adanya absorbsi lemak berfungsi 

mempertahankan pH (Aurora, 1989). 

Jumlah bakteri di dalam rumen mencapai 109 sel/ml cairan rumen 

(Czerkawski, 1988). Yokoyama dan Johnson (1988) menyatakan bahwa terdapat 

tiga bentuk bakteri yaitu bulat, batang dan spiral dengan ukuran yang bervariasi 

antara 0,3-50 mikrometer. Bakteri rumen bersifat anaerob atau mampu hidup dan 

tumbuh tanpa kehadiran oksigen.  

Bakteri diklasifikasikan menjadi 8 kelompok didasarkan pada jenis bahan 

yang digunakan dan hasil akhir fermentasi. (1) bakteri selulotik, (2) bakteri 

proteolitik, (3) bakteri methanogenik, (4) bakteri amilolitik, (5) bakteri yang 

memfermentasi gula, (6) bakteri lipolitik, (7) bakteri pemanfaat asam, (8) bakteri 

hemiselulolitik (Yokoyama dan Johnson, 1988). 
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2.2  Escherichia coli 

Karsinah et al. (1994) serta Supardi dan Sukamto (1994) menyatakan bahwa 

E. coli merupakan bakteri yang mempunyai ukuran panjang 2,0-6,0 µm dan lebar 

1,1-1,5 µm, tersusun tunggal dan flagella peritrikus. Bakteri dapat menggunakan 

asetat sebagai sumber karbon, tetapi tidak dapat menggunakan sitrat. E. coli 

tumbuh pada suhu antara 10-40OC, dengan suhu optimum 37OC. pH optimum 

untuk pertumbuhan adalah 7,0-7,5. Susunan antigen yang penting dalam 

penentuan serologi ada tiga macam yaitu 150 tipe antigen O (somatik), 50 tipe 

antigen H (flagella), dan 90 tipe antigen K (kapsul). 

 Escherichia coli adalah sebuah  nama bakteri yang diambil dari nama orang  

yang menemukannya yaitu Theodor Escherich tahun 1885 (Andriani, 2005). 

Bakteri ini berbentuk batang, Gram negatif, bersifat fakultatif aerob, dapat 

memfermentasi laktosa, fermentasi glukosa dan menghasilkan gas. E. coli masuk 

kedalam kelas Schizomycetes, ordo Eubacteriales, family Enterobactericeace, sub 

family Escherichiae dan spesies Escherichia coli (Djiwoseputro, 1985). 

 Escherichia coli mempunyai sifat yang unik karena dapat menyebabkan 

infeksi primer pada usus misalnya diare pada anak dan traveler’s diarrhea. E. coli 

umumnya adalah bakteri oportunis yang merupakan flora normal di saluran 

pencernaan manusia dan hewan. Serotipe E. coli yang dapat menyebabkan diare 

pada manusia adalah EPEC (Supardi dan Sukamto, 1999). 

Enteropatogenik Escherichia coli (EPEC) merupakan penyebab penting 

diare, khususnya di negara berkembang. EPEC melekat pada sel mukosa usus 

halus. Akibat dari infeksi EPEC adalah diare cair yang biasanya sembuh sendiri 
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tetapi dapat juga bersifat kronik. Seperti halnya ETEC, EPEC juga menyebabkan  

diare tetapi berbeda dalam hal mekanisme molekular dari kolonisasi           

(Jawetz et al., 1982) 

 Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) berkaitan dengan konsumsi 

daging, buah, sayuran yang tercemar, khususnya di negara berkembang. Pangan 

asal hewan yang sering terkait dengan wabah EHEC di Amerika Serikat, Eropa, 

dan Kanada adalah daging sapi giling (ground beef), daging babi, daging ayam, 

daging domba, dan susu segar (mentah). Serotipe utama yang berkaitan dengan 

EHEC adalah E. coli O157:H7, yang pertama kali dilaporkan sebagai penyebab 

wabah foodborne disease pada tahun 1982-1983. EHEC ini menghasilkan Shiga-

like toxins sehingga disebut pula sebagai Shiga Toxin Producing E. coli (STEC). 

Shiga toxin ini mematikan sel vero, sehingga disebut pula Verotoxin-Producing  

E. coli (VTEC). Bakteri ini umumnya hidup di usus hewan, khususnya sapi, tanpa 

menimbulkan gejala penyakit. Bakteri ini juga dapat diisolasi dari feses ayam, 

kambing, domba, babi, anjing, dan kucing (Sartika et al., 2005). 

Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) adalah bagian dari patogen 

E. coli yang dapat menyebabkan diare atau kolitis hemoragik pada manusia. 

Hemorrhagic colitis kadang-kadang berkembang menjadi hemolitik uremik 

sindrom (HUS), sebagai penyebab penting dari gagal ginjal akut pada anak-anak. 

Strain EHEC yang paling sering dijumpai adalah O157:H7 (Jawet et al., 1982).  

Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) menyebabkan disentri yang serupa 

dengan shigellosis, dengan gejala demam, diare, dan muntah. Virulensi EIEC 
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disebabkan oleh invasi epitel usus. Penularan berkaitan dengan makanan yang 

tercemar (Hawley,2003). 

Enterotoksigenik Escherichia coli (ETEC) adalah penyebab diare paling 

umum pada anak sapi muda umur 4 hari. ETEC berhubungan dengan infeksi virus 

dapat menyebabkan diare pada anak sapi sampai usia dua minggu. ETEC biasa 

menunjukkan gejala klinis diare, feses berbau busuk dan berair. Diare tersebut 

dapat menyebabkan sapi mengalami dehidrasi sampai kematian. Faktor kolonisasi 

ETEC menimbulkan perlekatan pada sel epitel usus halus. Dosis infektif 

mengindikasikan bahwa diperlukan dosis ETEC yang relatif besar (106 sampai 109 

bakteri) sehingga bakteri ini dapat membentuk koloni di dalam usus halus, dapat 

berkembang biak, dan dapat menghasilkan racun. Racun yang dihasilkan bakteri 

ini merangsang sekresi cairan. Dengan dosis infektif yang tinggi, diare dapat 

terjadi dalam 24 jam setelah infeksi (Nagy et al., 1999). 

 

2.3 Escherichia coli O157:H7 

 Escherichia coli serotipe O157:H7 merupakan satu dari ratusan strain  

bakteri E. coli yang berbahaya, dapat menghasilkan toksin yang sangat kuat dan 

dapat menyebabkan beragam penyakit pada manusia diantaranya hemorrhagic  

colitis yaitu peradangan pada usus besar yang mengakibatkan perdarahan (bloody 

diarrhea) dan penyakit hemolytic uremic syndrome (HUS) yang mengakibatkan 

gagal ginjal dan anemia (Clark,  2007). 

Sejak tahun 1982, penyebaran infeksi E. coli serotipe O157:H7 telah 

ditemukan pada bermacam-macam makanan yaitu sari buah apel, susu murni, 
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kecambah tanaman alfalfa, dan daging sapi giling serta produknya (Griffin and 

Tauxe, 1991)  

Escherichia coli O157:H7 menghasilkan toksin yang berbahaya disebut 

Verotoxin (VT), dapat menyebabkan kerusakan pada dinding usus dan organ 

ginjal. Manusia yang terinfeksi bakteri ini dapat mengalami diare, demam dan 

muntah darah (Folley et al., 2003) 

Escherichia coli O157:H7 memiliki karakteristik metabolisme yang berbeda 

dengan strain E. coli yang lainnya, hal ini dibedakan dengan tidak dapat 

memfermentasi sorbitol dalam waktu 24 jam dan terdapat ketidakmampuan untuk 

tumbuh dengan baik pada suhu >44,5OC (Strockbine et al, 1998 dalam Beneduce 

et al., 2003). Selain itu, E. coli O157:H7 mempunyai komposisi antigenik 

membran sel yaitu antigen O157 didefinisikan oleh komposisi karbohidrat dan 

antigen H7 ditentukan oleh polipeptida yang unik sebagai penyusun komposisi 

flagella (Beneduce et al., 2003). 

 

2.4 Epidemiologi Infeksi Escherichia coli  O157:H7 

Keberadaan Escherichia coli O157:H7 kaitannya sebagai agen zoonosis di 

Indonesia masih jarang diungkap. Shiga toxin yang dihasilkan oleh bakteri ini  

dapat menimbulkan bahaya yang cukup fatal terutama pada anak-anak dengan 

tingkat morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi  

Di negara berkembang seperti Indonesia yang keadaan sanitasinya masih 

belum memadai, penyakit menular masih menjadi masalah utama dari kesehatan 

masyarakat. Penyakit yang mendapat prioritas untuk diberantas yaitu penyakit 
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yang memiliki angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Pemeriksaan penyakit 

diare terutama yang disebabkan oleh bakteri patogen.  E. coli  patogen termasuk 

bakteri patogen yang merupakan salah satu penyebab diare (Centers fo Disease 

Control and Prevention, 2000) 

Kabupaten Temanggung mempunyai prevalensi EHEC tertinggi (37,5%). 

Prevalensi VTEC di Kabupaten Temanggung tinggi karena kondisi peternakan 

yang sangat kotor dan ternak per kandang sangat padat. Peternak sapi perah di 

Kabupaten Temanggung mempunyai kebiasaan ternak tidak pernah dikeluarkan, 

kotoran ditumpuk bercampur dengan air kencing sapi, diinjak-injak, dan disimpan 

dalam kandang. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukan 

sebagian besar peternak memelihara ternak untuk diambil kotorannya. Kebiasaan 

ini menyebabkan ternak, kandang, dan lingkungan menjadi kotor (Sumiarto, 

2004). Tinja yang mengandung E.coli 0157:H7 merupakan sumber infeksi 

kawanan sapi perah dan sumber kontaminasi lingkungan karena E.coli O157:H7 

tahan terhadap stres lingkungan (Wang et al., 1996). 

Kejadian VTEC pada beberapa negara sub-tropis seperti, Jerman 10,8%,  

Kanada pada sapi potong 0,5% dan sapi perah 19.5%, Amerika Serikat pada sapi 

perah 5.9%, Ontario Selatan Kanada pada sapi perah 15,0% , dan Italia pada sapi 

perah 16,7%. Sapi perah merupakan reservoir utama E.coli O157:H7 karena 

manajemen peternakan sapi perah lebih cocok untuk pertumbuhan agen penyakit. 

Sebaliknya, prevalensi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan prevalensi 

VTEC di negara tropis lainnya seperti Thailand 84,0 % pada sapi di musim 

penghujan dan Sri Lanka 53,0% pada sapi perah (Rahn et al., 1996). 
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Tingkat kemiripan yang tinggi (96,6%) antara isolat E. coli O157:H7 asal 

feses manusia dengan isolat asal feses sapi, mengindikasikan hewan sapi 

berpotensi sebagai sumber penularan dari agen zoonosis  E. coli O157:H7 

(Suardana et al., 2011). 

 

2.5 Patogenitas Escherichia coli  O157:H7  

Penyakit yang ditimbulkan oleh E. coli O157:H7 pada manusia adalah 

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

thrombocytopenic purpura. Haemorrhagic colitis memiliki gejala diare berdarah, 

kram perut, gagal ginjal, dan menyebabkan kematian mikroflora dalam usus.            

(Su and Brandt, 1995).  

Jika seseorang terserang E. coli ini, kemungkinan terkena penyakit 

haemorrhagic colitis adalah 38-61%. Bila haemorrhagic colitis dibiarkan, 

penyakit ini dapat berakibat fatal karena adanya komplikasi yang disebabkan oleh 

haemolytic uraemic syndrome yang dapat menyebabkan kerusakan sel darah 

merah, dan gagal ginjal, serta diare dengan feses yang mengeluarkan darah.  

Thrombotic thrombocytopenic purpura dapat menyebabkan thrombocytopenia, 

anemia, demam, kerusakan pencernaan, dan kerusakan saraf. Penyakit-penyakit 

ini umumnya disebabkan oleh konsumsi daging maupun sayuran yang tidak 

matang. Daging maupun sayuran yang tidak matang ini merupakan habitat dari         

E. coli patogen ini (Perna et al., 2001).  

 Escherichia coli O157:H7 ini juga memiliki antigen flagella yaitu H yang 

memiliki struktur yang panjang. Antigen H ini memiliki spesifitas serologi yang 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Haemorrhagic_colitis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikroflora&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ginjal
http://id.wikipedia.org/wiki/Diare
http://id.wikipedia.org/wiki/Feses
http://id.wikipedia.org/wiki/Darah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Thrombocytopenia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://id.wikipedia.org/wiki/Demam
http://id.wikipedia.org/wiki/Daging
http://id.wikipedia.org/wiki/Sayuran
http://id.wikipedia.org/wiki/Habitat
http://id.wikipedia.org/wiki/Patogen
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ditentukan dari epitopnya. E. coli O157:H7 juga mempunyai antigen somatik 

yaitu antigen O. Bakteri E. coli O157:H7 ini memiliki toksin yang disebut dengan 

shiga (vero) toksin. Toksin yang dihasilkan E. coli galur ini adalah toksin yang 

mirip dengan Shigella dysenteriae (Ratiner et al., 2003) .  

 

2.6 Keadaan Geografis Kecamatan Petang 

Kecamatan Petang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Badung. 

Luasnya adalah 115,00 km². Pada tahun 2004, penduduknya berjumlah 27.576 

jiwa. Kecamatan Petang mempunyai 7 Desa yaitu Desa Belok, Carangsari, 

Getasan, Pangsan, Pelaga, Petang, dan Sulangai (BPS Bali, 2012).  

Kecamatan Petang terletak di Utara Badung tepatnya antara 8º14’17”-

8º28’25” LS dan 115º11’01”-115º15’09” BT. Kecamatan Petang memiliki 

ketinggian 275-2.075 meter di bawah permukaan laut yang menyebabkan udara di 

wilayah ini relatif sejuk. Sebagian besar wilayah Kecamatan Petang merupakan 

daerah pegunungan dengan suhu rata-rata 28,5OC. Curah hujan 180,3 mm dan 

jumlah hari hujan di Kecataman Petang 156 hari pada akhir tahun 2011. 

Kelembaban udara rata-rata 86%  (BPS Bali, 2012).  

 Kecamatan Petang juga merupakan sentra peternakan sapi, dengan 

populasi sapi sebanyak 15.567 ekor sapi pada tahun 2011. Sistem pemeliharaan 

sapi di kecamatan petang sebagian besar sudah menggunakan sistem 

perkandangan. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Badung
http://id.wikipedia.org/wiki/2004
http://id.wikipedia.org/wiki/Belok,_Petang,_Badung
http://id.wikipedia.org/wiki/Carangsari,_Petang,_Badung
http://id.wikipedia.org/wiki/Getasan,_Petang,_Badung
http://id.wikipedia.org/wiki/Pangsan,_Petang,_Badung
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelaga,_Petang,_Badung
http://id.wikipedia.org/wiki/Petang,_Petang,_Badung
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulangai,_Petang,_Badung


17 
 

2.7 Keadaan Geografis Kecamatan Abiansemal 

Kecamatan Abiansemal terletak di Kabupaten Badung bagian Tengah 

tepatnya antara 08º26’59”-08º36’10” LS dan 15º11’38”-15º14’57” BT. 

Berbatasan dengan Kecamatan Petang di sebelah Utara, Kabupaten Gianyar di 

sebelah Timur, Kota Denpasar di sebelah Selatan dan Kecamatan Mengwi di 

sebelah Barat. Wilayah Kecamatan Abiansemal termasuk daerah dataran rendah 

yang memiliki ketinggian antara 75-350 meter di atas permukaan laut dengan 

suhu terendah 22º C dan suhu maksimum 28º C. Kelembaban udara rata-rata 84%. 

Rata-rata curah hujan di Kecamatan Abiansemal cukup tinggi yaitu 379.8 mm. 

Kecamatan Abiansemal secara administratif memiliki 18 Desa yaitu Desa 

Darmasaba, Sibang Gede, Jagapati, Angantaka, Sedang, Sibang Kaja, Mekar 

Bhuana, Mambal, Abiansemal, Dauh Yeh Cani, Ayunan, Blahkiuh, Punggul, 

Bongkasa, Taman, Selat, Sangeh, dan Bongkasa Pertiwi. Jumlah populasi sapi di 

Kecamatan ini 13. 115 ekor (BPS Bali, 2011).  


