
BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Ayam buras (bukan ras) atau ayam kampung memiliki ketahanan tubuh 

yang relatif kuat terhadap penyakit, sehingga jarang dilaporkan adanya penyakit. 

Ayam buras di Indonesia pada umumnya dipelihara dengan tiga sistem, yaitu 

sistem ekstensif (tradisional) yang tidak dikandangkan; sistem semi intensif yang 

sudah disediakan kandang / pagar di sekitar ayam berkeliaran, dilakukan 

penyapihan anak dan induk ayam; diberi pakan tambahan dan sistem intensif, di 

mana ayam sudah dikandangkan sepanjang hari, diberi pakan dan pencegahan 

penyakit dilakukan teratur dan intensif (Suryana dan Hasbianto, 2008). 

 Peternak ayam buras umumnya jarang melakukan tindakan pencegahan 

penyakit seperti vaksinasi, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terpapar 

berbagai penyakit. Salah satu penyakit yang dapat menyerang ayam buras yaitu 

Infectious Bronchitis (IB). Infectious Bronchitis merupakan penyakit saluran 

pernafasan atas dan urogenital pada ayam yang bersifat akut dan menular. 

Penyakit IB pada unggas disebabkan oleh virus yang termasuk dalam famili 

Coronaviridae dan memiliki banyak serotipe (Cavanagh, 2008). 

 Penyakit IB mempunyai arti ekonomis yang penting pada peternakan ayam 

karena dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan, penurunan efisiensi pakan. 

Pada ayam pedaging dapat menurunkan kualitas karkas dan meningkatkan jumlah 

ayam yang diafkir, sedangkan pada ayam petelur terjadi penurunan produksi telur 

dalam kuantitas dan kualitas. Kerugian juga disebabkan oleh biaya penaggulangan 

penyakit yang besar sehubungan dengan sifat virus IB yang sangat mudah 
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menular dan adanya sejumlah serotipe yang menyulitkan tindakan pencegahannya 

(Tabbu, 2000). 

 Penyakit IB merupakan penyakit menular, maka sangat memungkinkan 

penyakit ini dapat menyebar dari ayam buras ke peternakan ayam komersial. 

Penyebaran virus IB dapat melalui rute pernapasan. Penyebaran penyakit ini 

dalam flok ayam sangat cepat. Penyebaran dari peternakan ke peternakan lain 

dapat diakibatkan karena perpindahan petugas peternakan yang terkontaminasi, 

peralatan, dan kendaraan. Setelah terinfeksi  ayam tetap bisa bertindak sebagai 

carrier virus selama beberapa minggu (Buthcer, 2002). 

Berdasarkan data statistik dari Dinas Peternakan Jawa Timur, Kabupaten 

Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi 

peternakan yang cukup berkembang, salah satunya yakni di sektor peternakan 

ayam. Populasi ayam pedaging, ayam buras dan ayam petelur pada tahun 2012 di 

Kabupaten Mojokerto masing - masing adalah 1.877.813, 745.532, 322.235 ekor 

(Dinas Peternakan Jawa Timur, 2012). 

Pasar Mojosari merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten 

Mojokerto, di pasar ini dijual berbagai kebutuhan sehari-hari, sembako, tekstil, 

dan lain-lain bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Di Pasar 

Mojosari terdapat tempat pemotongan unggas sebagai tempat untuk memotong 

unggas yang dijual di pasar ini, unggas yang dijual di Pasar Mojosari ini berasal 

dari sekitaran Kabupaten Mojokerto. 
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 Mengingat cukup besarnya populasi ayam di kawasan Kabupaten 

Mojokerto, maka peneliti ingin mengetahui prevalensi kejadian IB pada ayam 

buras yang selama ini sangat sedikit informasinya dengan melakukan deteksi 

antibodi terhadap virus Infectious Bronchitis pada ayam buras yang dipotong di 

Pasar Mojosari, Kabupaten Mojokerto. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu : 

1. Apakah terdapat antibodi terhadap virus Infectiuos Bronchitis pada ayam 

buras yang dipotong di Pasar Mojosari, Kabupaten Mojokerto ? 

2. Berapa angka prevalensi Infectiuos Bronchitis pada ayam buras yang 

dipotong di Pasar Mojosari, Kabupaten Mojokerto ? 

 

1.3 Landasan Teori 

 Ayam dewasa yang terinfeksi virus Infectious Bronchitis umumnya tidak 

menunjukkan gejala klinis yang nyata (asimptomatis) atau bersifat infeksi 

subklinis. Implikasi dari kondisi infeksi subklinis adalah ayam memiliki status 

sebagai pembawa virus dan menyebarkannya ke ayam lain maupun lingkungan 

(Jordan, 1990). 

 Menurut Hofstad yang dikutip oleh Indriani (2000) penyebaran penyakit 

IB dapat terjadi dari ayam sakit kepada kelompok ayam yang sehat baik melalui 

kontak langsung maupun tak langsung. Penularan virus IB pada ayam dapat 
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terjadi melalui alat respirasi bagian atas dan mata dengan masa inkubasi berkisar 

antara 18 – 36 jam dan menimbulkan gejala klinis berupa sesak nafas, batuk, mata 

basah dan terkadang pembengkakan sinus hidung. Penularan secara tak langsung 

dapat terjadi melalui peralatan kandang, bahan pakan, air, kotoran ayam, pakaian 

yang tercemar atau petugas kandang peternakan yang berpindah (Cavanagh,2008). 

 Uji serologi untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap virus Infectious 

Bronchitis pernah dilakukan di Indonesia pada peternakan ayam buras di 

Kecamatan Cipunegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Deteksi antibodi 

terhadap virus Infectious Bronchitis pada ayam buras ini menggunakan uji HI 

(Faslah, 2011). 

  Uji enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) untuk mengukur 

kekebalan terhadap virus Infectious Bronchitis pada unggas sering digunakan. 

Penggunaan uji ELISA menawarkan sejumlah pembandingan advance terhadap 

uji serologi tradisional termasuk peningkatan sensitisitas dan otomatisasi pada 

kesederhanaan (Indriani, 2013). Konfigurasi Indirect - ELISA sudah 

dikembangkan untuk pemeriksaan antibodi terhadap virus Infectious Bronchitis, 

teknik ini dapat mendeteksi antibodi spesifik dengan tingkat sensitivitas yang 

tinggi  dan lebih sensitif dibanding Neutralisasi dan HI (Mockett et al., 2007). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi antibodi 

terhadap virus Infectious Bronchitis pada ayam buras yang dipotong di Pasar 

Mojosari, Kabupaten Mojokerto. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui angka prevalensi 

Infectious Bronchitis pada ayam buras yang dipotong di Pasar Mojosari, 

Kabupaten Mojokerto. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis yakni diharapkan dari penelitian ini adalah bertambahnya 

pengatahuan tentang deteksi antibodi terhadap virus Infectious Bronchitis 

terutama pada ayam buras dengan menggunakan uji ELISA serta dapat 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang virus Infectious Bronchitis pada 

ayam buras yang nantinya dapat dijadikan informasi bagi peneliti selanjutnya. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau 

tidaknya antibodi virus Infectious Bronchitis dan memberikan informasi 
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prevalensi Infectious Bronchitis pada ayam buras yang dipotong di Pasar 

Mojosari, Kabupaten Mojokerto pada saat dilakukan penelitian. 
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