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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kolibasilosis adalah penyakit infeksius pada unggas yang disebabkan oleh 

bakteri Escherichia coli patogen sebagai agen primer maupun sekunder mengikuti 

penyakit lainnya (Tarmudji, 2003). Lebih lanjut Dziva and Mark (2008) menyatakan 

bahwa strain E. Coli yang menyebabkan penyakit sistemik pada perunggasan (avian 

colibacilosis) kini disebut sebagai avian pathogenic Escherichia coli (APEC). 

Penyakit ini merupakan salah satu penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas 

terkait dengan industri perunggasan yang berdampak pada kerugian ekonomi yang 

tinggi (Janβen et al., 2001). Manifestasi terparah dari kolibasilosis pada unggas 

adalah septikemia, yang ditandai oleh air sacculitis, pericarditis, perihepatitis, dan 

salpingitis (Gross, 1994 dalam Delicato et al., 2003). 

Infeksi E. coli atau  kolibasilosis dapat terjadi pada ayam pedaging maupun 

petelur dari semua kelompok umur, serta unggas lainnya seperti kalkun dan itik 

(Charlton et al., 2000). Pada kasus yang terjadi di lapangan, timbulnya kolibasilosis 

terutama akibat pengaruh imunosupresif dari gumboro dan sebagai penyakit sekunder 

pada chronic respiratory disease (CRD), infectious coryza (snot), swollen head 

syndrome (SHS), infectious laryngotracheitis (ILT) dan koksidiosis (Tabbu, 2000). 

Pada ayam petelur, kolibasilosis sering dijumpai pada ayam dara atau dewasa, 

menjelang produksi maupun masa produksi, dan menyebabkan kelainan pada alat 

reproduksinya, berupa ooforitis dan salpingitis yang cenderung bersifat kronis. Pada 
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ayam petelur berumur 20 minggu dapat terjadi septikemia akut dan menimbulkan 

kematian. Perubahan lesi pada hati (membesar, mengeras, dan berwarna belang), juga 

terdapat bungkul-bungkul pada duodenum, sekum dan mesenteriumnya. Hal ini 

mungkin akibat reaksi jaringan bersifat lokal dari koliseptikemia (Tarmudji, 2003). 

Avian pathogenic Escherichia coli (APEC) dapat pula menyebabkan infeksi yolk sac 

(kuning telur) (Janβen et al., 2001).  

Penyebaran E. coli secara sistemik melalui yolk sac memungkinkan terjadinya 

penyebaran infeksi pada organ lainnya karena bakteri ini bersifat bakteriemia 

(Wibowo dan Amanu, 2009). Semua substansi bekteri yang mengakibatkan penyakit 

dapat dianggap sebagai toksin (Kumar et al., 2015).  Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Wientarsih dkk. (2013) membuktikan terjadinya penurunan jumlah eritrosit 

diduga karena adanya endotoksin yang dikeluarkan oleh E. coli, sedangkan pada 

pemeriksaan hemoglobin dan nilai hematokrit berada dalam kondisi normal. 

Endotoksin yang diproduksi oleh bakteri E. coli dapat merusak struktur membran 

eritrosit. Menurut Jain (1993), kerusakan bentuk pada membran eritrosit dapat 

mempengaruhi masa hidup eritrosit.  

Mayoritas spesies Terminalia dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan (Fahmy 

et al., 2015). Antioksidan memiliki efek perlindungan terhadap membran sel 

sehingga dapat mempertahankan kekuatan membran sel terhadap endotoksin yang 

diproduksi oleh E. coli (Wientarsih dkk., 2013). Peran antioksidan didalam eritrosit 

dan jaringan lain adalah dengan mengaktifkan enzim glutation peroksidase (GPx) 

yang akan mengkatalisis destruksi H2O2 dan lipid hidroperoksida dengan 
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menggunakan glutation tereduksi (GSH), melindungi lipid membran dan hemoglobin 

dari serangan oksidasi oleh H2O2, sehingga mencegah terjadinya hemolisis yang 

disebabkan oleh serangan peroksida (Werdhasari, 2014). Uji fitokimia pada tanaman 

T. catappa menunjukkan adanya kandungan alkaloid dan flavonoid yang memiliki 

fungsi anti-inflamasi serta antibakterial. (Neelavathi et al., 2013; Ram et al., 2015; 

Lin et al., 2000).  

Dari hasil uji kandungan fitokimia daun ketapang diatas, dapat diketahui 

besarnya potensi daun ketapang sebagai pengobatan alternatif kolibasilosis pada 

ayam petelur maupun pedaging. Lisisnya membran eritrosit oleh endotoksin APEC 

dapat dicegah dengan pemberian ekstrak daun ketapang karena memiliki aktifitas 

antioksidan dan anti-inflamasi yang mampu menstabilkan membran eritrosit 

(Muzammil et al., 2014; Wientarsih dkk., 2013).  Menurut Guyton yang dikutip 

dalam Wardhana (2001) dengan melakukan pemeriksaan darah (hematologi klinis) 

meliputi jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai hematokrit dapat diketahui 

gambaran tentang keadaan patologis dan fisologis hewan tersebut.  

1.1 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apakah pemberian ekstrak daun ketapang (T. catappa) mampu 

mempertahankan jumlah eritrosit ayam layer setelah diinfeksi avian 

pathogenic E. coli (APEC) ? 

1.2.2 Apakah pemberian ekstrak daun ketapang (T. catappa) mampu 

mempertahankan kadar hemoglobin ayam layer setelah diinfeksi avian 

pathogenic E. coli (APEC) ? 
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1.2.3 Apakah pemberian ekstrak daun ketapang (T. catappa) mampu 

mempertahankan nilai hematokrit ayam layer setelah diinfeksi avian 

pathogenic E. coli (APEC) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui ekstrak daun ketapang (T. catappa) mampu mempertahankan 

jumlah eritrosit ayam layer setelah diinfeksi avian pathogenic E. coli (APEC)  

1.3.2 Untuk mengetahui ekstrak daun ketapang (T. catappa) mampu 

mempertahankan kadar hemoglobin ayam layer setelah diinfeksi avian 

pathogenic E. coli (APEC)  

1.3.3 Untuk mengetahui ekstrak daun ketapang (T. catappa) mampu 

mempertahankan nilai hematokrit ayam layer setelah diinfeksi avian 

pathogenic E. coli (APEC)  

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Apabila ekstrak daun ketapang (T. catappa) terbukti dapat mencegah 

terjadinya kerusakan pada membran sel darah merah (eritrosit) serta dapat 

mempertahankan jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai hematokrit 

maka penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain serta dapat 

menambah referensi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Apabila ekstrak daun ketapang (T. catappa) terbukti dapat mecegah 

terjadinya kerusakan pada membran sel darah merah (eritrosit) serta dapat 
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mempertahankan jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai hematokrit 

maka dapat dikembangkan sebagai pengobatan berbasis herbal. 

1.5 Landasan Teori 

Sejauh ini, serotipe APEC yang banyak menyebabkan penyakit pada unggas 

adalah O1, O2, O35 dan O78 (Janβen et al., 2001; Tabbu, 2000; Wibowo dan 

Wahyuni, 2008). Menurut Gupte (1990); Lay dan Hastowo (1992) dikutip dalam 

Tarmudji (2003), berdasarkan karakteristik antigenik dari protein strukturalnya ada 

tiga macam jenis antigen yang penting dalam klasifikasi E. coli yaitu, antigen O 

(Somatik), antigen K (kapsula), dan antigen H (Flagella). Lebih lanjut dijelaskan oleh 

Dho-Moulin dan Fairbrother (1999) ada berbagai faktor penentu virulensi E. coli 

yang terpenting pada unggas adalah antigen polisakarida K-1. Antigen tersebut 

terdapat pada bagian kapsula dan sangat menentukan resistensinya terhadap 

pertahanan inang selama proses septikemia. E. coli yang patogen mempunyai struktur 

dinding sel yang disebut “pili”, yang tidak ditemukan pada serotipe non-patogen 

(Tabbu, 2000). Pili ini menentukan sifat adhesi bakteri, ada dua tipe pili yaitu pili tipe 

I dan pili tipe P. Pili tipe I berperan dalam kolonisasi awal bakteri pada saluran 

pernafasan bagian atas, sedangkan pili tipe P bertanggung jawab atas kolonisasinya 

pada organ internal, di luar saluran pencernaan. Pili tipe P inilah yang berperan 

penting dalam infeksi sistemik (Knobl et al., 2006 dalam Wibowo dan Wahyuni, 

2018). 

Jumlah eritrosit dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya umur, jenis 

kelamin, ras, keadaan gizi, volume darah, temperatur lingkungan, ketinggian dan 
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faktor lainnya. Faktor-faktor ini tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah eritrosit 

tetapi juga kadar hemoglobin, nilai hematokrit, dan konsentrasi kandungan darah 

lainnya (Cunningham, 2002 dalam Wientarsih et al., 2013).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Neelavathi et al. (2013) ekstrak daun 

T. catappa mengandung alkaloid, flavonoid, tannin, saponin, triterpenoid, fitosterol, 

dan komponen fenol. Flavonoid bermanfaat sebagai antiinflamasi dan antioksidan 

(Ram et al., 2015 dan Neelavathi et al., 2013), alkaloid berfungsi sebagai 

antibakterial (Batubara et al., 2016). Mekanisme alkaloid sebagai antibakterial 

dengan cara menggangu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel bakteri 

(Robinson, 1995).  

Senyawa flavonoid yang terkandung didalam daun ketapang memiliki fungsi 

sebagai antibakteri dengan cara merusak membran sitoplasma (disebabkan oleh 

perforasi dan penurunan kestabilan membran), menghambat sintesis asam nukleat, 

serta menghambat metabolisme energi bakteri disebabkan oleh penghambatan 

NADH-cytochrome c. reductase (Chusnie and Lamb, 2011).  

Kandungan senyawa tannin juga dapat menghambat bakteri dengan 

menghancurkan membran plasma bakteri. Tannin akan bereaksi dengan protein dan 

membentuk ikatan hidrogen sehingga protein akan terdenaturasi, akibatnya membran 

sel bakteri akan rusak. Kerusakan ini akan menghambat masuknya nutrisi untuk 

bakteri sehingga bakteri tidak dapat menghasilkan energi dan berakibat pada 

pertumbuhan bakteri (Mailoa et al., 2014). Kandungan antioksidan dalam ekstrak T. 
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catappa yang dapat melindungi hemoglobin dari oksidasi. Reaksi oksidatif dapat 

merusak hemoglobin (Mayer dan Harvey, 2004).  

Hematokrit  mengukur konsentrasi keseluruhan volume eritrosit atau sel darah 

merah dalam volume darah lengkap yang dipisahkan dari plasmanya didalam tabung 

kapiler dengan cara disentrifugasi. Dinyatakan dalam persentase dari total volume 

sampel darah (Ciesla, 2007). Nilai hematokrit digunakan untuk mengetahui nilai 

eritrosit rata-rata dan untuk mengetahui ada tidaknya anemia. Penetapan nilai 

hematokrit dapat dilakukan dengan cara makro dan mikro (Ganda Soebrata, 2004 

dalam Kurniawan, 2017). 

1.6 Hipotesis   

1.6.1 Pemberian ekstrak daun ketapang (T. catappa) dapat mempertahankan jumlah 

eritrosit pada ayam layer setelah diinfeksi oleh APEC. 

1.6.2 Pemberian ekstrak daun ketapang (T. catappa) dapat mempertahankan kadar 

hemoglobin pada ayam layer setelah diinfeksi oleh APEC. 

1.6.3 Pemberian ekstrak daun ketapang (T. catappa) dapat mempertahankan nilai 

hematokrit pada ayam layer setelah diinfeksi oleh APEC. 

 

  


