
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Abiansemal merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah

Kabupaten Badung. Luas wilayah Kecamatan Abiansemal adalah 69,01 km² yang

terdiri dari 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. Penduduk Kecamatan Abiansemal sebagian besar mempunyai pekerjaan

sebagai petani dan peternak (BPS Kabupaten Badung, 2009).

Sapi bali (Bibos sondaicus) diduga berasal dari hasil domestikasi banteng

liar (Bibos banteng) merupakan salah satu sapi murni dan asli Indonesia yang

populasinya cukup besar (Handiwirawan dan Subandriyo, 2004). Sapi bali banyak

dijadikan sebagai komoditi daging atau sapi potong. Sapi bali juga mempunyai

kelemahan seperti dapat terjangkiti penyakit infeksius dari agen bakteri, virus,

parasit, maupun jamur. Agen penyebab infeksi bakterial salah satunya adalah

bakteri Escherichia coli penyebab penyakit kolibasilosis pada ternak sapi.

Bakteri Coliform terdapat banyak pada feses organisme berdarah panas.

Coliform dari famili Enterobactericeae memiliki beberapa Genus antara lain

Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, dan Escherichia. Bakteri Coliform dan

Escherichia coli merupakan mikroba normal di dalam saluran pencernaan hewan

dan manusia. Escherichia coli disamping sebagai flora normal juga dapat

menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan diantaranya disebabkan oleh
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enteropathogenic Escherichia coli (EPEC), diffusely adherent Escherichia coli

(DAEC), enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC), enteroaggregative

Escherichia coli (EAEC), enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) dan

enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) (Kaper et al., 2004).

Nataro dan Kaper (1998) menjelaskan bahwa Shiga toxin yang dihasilkan

E. coli (STEC) saat ini diakui sebagai kelompok penting dari bakteri

Enteropathogens, setidaknya ada 100 serotipe dari E. coli yang mampu

menghasilkan Shiga toxin, tetapi serotipe E. coli O157:H7 yang paling dikenal

dalam mikrobiologi. Bakteri ini pertama kali diidentifikasi pada 1982 dari

penyakit haemorrhagic colitis (HC) di USA (Riley et al., 1983). Sejak saat itu,

STEC O157 terlibat dalam kasus sporadis wabah diare di dunia. Beberapa wabah

besar pernah terjadi, seperti di Jepang lebih dari 9000 anak yang terinfeksi

(Michino et al., 1998). Bakteri E. coli O157:H7 penting terkait dengan gejala

haemolytic uraemic sindrom (HUS) dan haemorrhagic colitis (HC), hal ini

dikarenakan sekitar 2-10% kasus infeksi E. coli O157:H7 menyebabkan kematian

(Ahmed and Donaghy, 1998).

Suardana et al. (2008) menyatakan salah satu strain EHEC yang terkenal

dan bersifat zoonosis adalah E. coli O157:H7 yang menyebabkan penyakit serius

pada manusia dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi khususnya

pada anak-anak. Strain E. coli O157:H7 ini tidak menyerang mukosa sel seperti

shigella, tetapi strain EHEC menghasilkan toksin yang identik dengan toksin

shigella dysentriae tipe 1 yang dikenal dengan Verocytotoxin Escherichia coli.
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Sapi diketahui sebagai reservoir utama dari Verocytotoxin-producing

E. coli O157 dan juga sebagai sumber penularan utama dari agen ini ke manusia

(Suardana et al., 2013). Pada vertebrata sebagian besar E. coli berada di ilium

bawah dan usus besar. Saat periode neonatal kolonisasi di saluran cerna terjadi

beberapa jam setelah lahir, sekitar 108 CFU/gram dengan dominan bakteri

fakultatif anaerob yang diisolasi dari feses (Glenn and Karen, 2005). Standar

normal jumlah E. coli di dalam saluran pencernaan sapi selama 12 sampai 18 jam

adalah 108 CFU (Mims, 1987). Naylor et al. (2005) menyebutkan bahwa pedet

umur 1 sampai 3 hari yang terinfeksi E. coli O157:H7 dengan dosis 1010 CFU

menunjukkan gejala diare berlendir sampai berdarah dalam 18 jam pasca infeksi,

tetapi sapi dewasa yang terinfeksi E. coli O157:H7 sering tidak menunjukkan

gejala klinis atau asimtomatis. E. coli O157:H7 di dalam feses sapi dapat hidup

selama 42-49 hari pada suhu 37°C dan 49-56 hari pada suhu 22°C dengan

kelembaban relatif 10% (Suardana et al., 2013).

Bertitik tolak dari permasalahan pedet yang sering mengalami gejala diare

berlendir sampai berdarah akibat infeksi E. coli O157:H7 dan adanya laporan

bahwa sapi merupakan reservoir utama dari Verocytotoxin-producing Escherichia

coli O157 sekaligus sebagai sumber penularan utama dari agen ini ke manusia,

maka penelitian dengan judul “Perbandingan Coliform, Escherichia coli,

Escherichia coli O157, dan Escherichia coli O157:H7 pada Feses Sapi bali di

Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung” menjadi menarik untuk dilakukan.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Berapakah perbandingan Coliform, E.coli, E.coli O157, dan E.coli

O157:H7 pada feses sapi bali di Kecamatan Abiansemal ?

2. Apakah terdapat kaitan antara Coliform dengan E.coli, E.coli O157

maupun E.coli O157:H7 pada feses sapi bali di Kecamatan Abiansemal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui perbandingan Coliform, E.coli, E.coli O157, dan E.coli

O157:H7 pada feses sapi bali di Kecamatan Abiansemal,

2. Mengetahui kaitan antara Coliform dengan E.coli, E.coli O157 maupun

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

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendapatkan informasi tentang perbandingan Coliform, E.coli, E.coli

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

2. Mengetahui kaitan antara Coliform dengan E.coli, E.coli O157 maupun

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

1.5 Kerangka Konsep

Bakteri Coliform dan E. coli merupakan golongan bakteri yang hidup di

dalam saluran pencernaan manusia dan hewan sebagai mikroba normal.
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Escherichia coli disamping sebagai flora normal juga dapat menyebabkan

kolibasilosis pada ternak sapi. Menurut Ginns (2000) E. coli dapat menyebar

melalui debu, pakan dan minuman yang terkontaminasi dengan feses.

Nataro dan Kaper (1998) menyebutkan Shiga toxin yang dihasilkan E. coli

(STEC) saat ini diakui sebagai kelompok penting dari bakteri Enteropathogens.

Serotipe E. coli yang mampu menghasilkan Shiga toxin dan paling dikenal dalam

mikrobiologi adalah serotipe E. coli O157:H7. Suardana et al. (2008) juga

menyatakan bahwa salah satu strain EHEC yang terkenal dan bersifat zoonosis

adalah E. coli O157:H7 yang menyebabkan penyakit serius pada manusia

khususnya pada anak-anak. E. coli O157:H7 ini tidak menyerang mukosa sel,

tetapi menghasilkan toksin yang dikenal dengan Verocytotoxin Escherichia coli.

Strain E. coli O157:H7 penting terkait dengan gejala haemorrhagic colitis (HC)

dan haemolytic uraemic sindrom (HUS), hal ini dikarenakan sekitar 2-10% kasus

infeksi E. coli O157:H7 menyebabkan kematian (Ahmed and Donaghy 1998).

Sapi diketahui sebagai reservoir utama dari Verocytotoxin-producing

E. coli O157 dan juga sebagai sumber penularan utama dari agen ini ke manusia.

Pedet yang terinfeksi E. coli O157:H7 menunjukkan gejala diare berlendir sampai

berdarah dalam 18 jam pasca infeksi, tetapi sapi dewasa yang terinfeksi E. coli

O157:H7 tidak menunjukkan gejala klinis atau asimtomatis. E. coli O157:H7 di

dalam feses sapi dapat hidup selama 42-49 hari pada suhu 37°C dan 49-56 hari

pada suhu 22°C dengan kelembaban relatif 10% (Suardana et al., 2013).

Memperhatikan permasalahan di atas diketahui jika semakin tinggi jumlah

Coliform maka berpeluang untuk ditemukannya E. coli, begitu juga halnya dengan
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ditemukannya E. coli O157 maupun E. coli O157:H7. Fenomena ini didukung

oleh hasil penelitian Suardana et al. (2008) yang menemukan bahwa pada feses

manusia di Kabupaten Badung presentase perbandingan antara Coliform, E. coli,

E. coli O157 dan E. coli O157:H7 yaitu 89,61% untuk Coliform, 15,58% untuk

E. coli, 6,4% untuk E. coli O157 dan 1,3% untuk E. coli O157:H7.

Berdasarkan kerangka konsep di atas maka penelitian tentang

perbandingan Coliform, Escherichia coli, Escherichia coli O157 dan Escherichia

coli O157:H7 pada feses sapi bali di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

dilakukan, dengan harapan dapat dipertimbangkan tindakan pencegahan dari

penyebaran infeksi E. coli O157:H7 selanjutnya.

1.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: terdapat perbedaan persentase Coliform, E.coli, E. coli O157 dan

E.coli O157:H7 pada feses sapi bali di Kecamatan Abiansemal,

Hipotesis 2: terdapat kaitan antara Coliform dengan E.coli, E.coli O157 maupun

E.coli O157:H7 pada feses sapi bali di Kecamatan Abiansemal,

Hipotesis 3: terdapat kaitan antara tinggi rendahnya jumlah Coliform dengan

ditemukannya E.coli O157 maupun E.coli O157:H7 pada feses sapi

bali di Kecamatan Abiansemal,
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