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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Burung puyuh merupakan salah satu ternak yang mulai digemari

masyarakat karena mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Burung puyuh

dapat dimanfaatkan sebagai penghasil daging dan telur serta kotorannya dapat

dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Kandungan gizi daging burung puyuh tidak

kalah dengan daging sapi maupun unggas. Kadar protein daging burung puyuh

sebesar 21,10% dan kadar lemak 7,7 % (Putri, 2009). Manfaat dan keunggulan

lainnya yaitu kotoran burung puyuh dapat dimanfaatkan kembali sebagai pakan

ternak, cara pemeliharaan yang mudah, tidak harus mengeluarkan modal yang

besar apabila diternakkan secara intensif, dan dapat diternakkan bersama hewan

lain.

Kunci sukses untuk memperoleh produksi telur dan daging puyuh yang

tinggi adalah mampu menjaga ternak puyuh dari serangan penyakit. Penyakit

yang menyerang ternak puyuh bisa mengurangi produksi daging dan telur sampai

100%, bahkan bisa menyebabkan kematian (Agromedia, 2007). Menurut Murtidjo

(2005), penyakit adalah salah satu masalah yang menentukan keberhasilan

produksi peternakan, oleh karena itu pengamanan dan pencegahan penyakit harus

memperoleh prioritas dan perhatian khusus demi keberhasilan usaha peternakan

unggas.

Kolibasilosis adalah penyakit infeksius pada unggas yang disebabkan oleh

bakteri Escherichia coli (E. coli) patogen sebagai agen primer ataupun sekunder.

Infeksi E. coli atau koliseptikemia ini dapat terjadi pada ayam pedaging dan
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petelur dari semua kelompok umur, serta unggas lainnya seperti kalkun dan itik

(Charlton et al., 2000). E. coli merupakan penghuni normal dalam saluran

pencernaan, sehingga adanya bakteri tersebut dalam air minum merupakan suatu

petunjuk pencemaran oleh feses. Infeksi E. coli dapat menimbulkan reaksi

keradangan, pembuluh darah mengalami vasodilatasi dan meningkatkan tekanan

hidrostatik. Meningkatnya tekanan hidrostatik menyebabkan cairan plasma dan

protein keluar ke jaringan interstitial sehingga mengakibatkan edema (Puspitasari,

2008; Baharudin, 2013). E. coli banyak ditemukan di usus terutama pada usus

halus bagian tengah (jejunum), bagian bawah (ileum) dan sekum. Penyakit

kolibasilosis dapat dimanifestasikan dalam bentuk kelainan organ, seperti

enteritis, koligranuloma, omfalitis, sinusitis, airsacculitis, arthritis/ synovitis,

peritonitis, pericarditis, selulitis dan swollen head syndrome (SHS) (Zanella et al.,

2000), oovoritis, salpingitis, panopthalmitis dan bursitis sternalis (Barnes dan

Gross, 1997; Tabbu, 2000). Menurut Shivaprasad (2008), kelainan dalam bentuk

enteritis banyak ditemukan pada organ sekum. Kerusakan pada mukosa sekum

mengakibatkan terganggunya reabsorbsi air dan garam organik serta terjadinya

fermentasi oleh bakteri selulolitik. Mukosa sekum memiliki lebih banyak sel

goblet dibandingkan usus halus, sehingga kerusakan pada mukosa juga

mengakibatkan berkurangnya jumlah sel goblet sebagai penghasil mukus

(Susilowati, 2009).

Kolibasilosis mempunyai arti ekonomi penting bagi industri perunggasan,

karena dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan, penurunan produksi,

peningkatan jumlah ayam yang diafkir, penurunan kualitas karkas dan telur, serta
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kualitas anak ayam (DOC). Infeksi E. coli merupakan faktor pendukung

timbulnya penyakit komplek pada saluran pernafasan, pencernaan atau reproduksi

yang sulit ditanggulangi (Tabbu, 2000).

Berbagai jenis antibiotika dan obat-obatan telah digunakan untuk

pengobatan kolibasilosis, diantaranya adalah tetrasiklin, neomisin, obat-obat sulfa,

fluoroquinolon dan sebagainya (Charlton et al., 2000). Menurut Tabbu (2000),

pengobatan untuk kolibasilosis yang ringan mungkin masih bermanfaat, namun

sebelum dilakukan pengobatan perlu dilakukan uji sensitivitas terlebih dahulu,

terutama bila pengobatan ditujukan untuk penyakit yang merupakan masalah

dominan pada suatu populasi. Dosis antibiotika yang kurang tepat dan pemakaian

yang terlalu sering dapat menimbulkan adanya resistensi (Bogaard et al., 2001;

Wibowo dkk., 2011). Resistensi adalah berkurangnya pengaruh obat antiinfeksi

terhadap bakteri atau secara alamiah bakteri tidak sensitif terhadap antibiotik

(Wibowo dkk., 2011).

Saat ini di Indonesia sedang berkembang paradigma baru dalam bidang

kesehatan yaitu penggunaan ramuan alami dan obat-obatan tradisional. Tanaman

obat sebagai kekayaan alam masih sangat terbuka untuk diteliti dan

dikembangkan untuk menemukan obat yang efektif sebagai anti mikroba

(Anggarini, 2009).

Jintan hitam atau Nigella sativa atau Habbatussauda’ dilaporkan dapat

mengobati berbagai penyakit seperti sakit kepala, sakit gigi, dan penyakit internis.

Pada masa zaman keemasan Islam, Al Biruni menggunakan biji jintan hitam

sebagai bahan nutrisi. Pengobatan di Greco-Arab atau Yunani-Tibb, dari
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Hippocrates, Galen, dan Ibnu Sina, jintan hitam merupakan penyembuh yang

sangat bernilai dalam mengobati disfungsi pencernaan dan hepatitis yang

digambarkan sebagai stimulan untuk kondisi-kondisi yang berbeda (Hilman,

2005).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jintan hitam mengandung

minyak atsiri (volatile oil) yang bersifat antibakteri dan antiinflamasi (Ferdous,

2006). Antibakteri dari ekstrak biji jintan hitam berupa senyawa aktif, diantaranya

alkaloid, saponin, tannin, melantin, derivat terpenoid, dan thymoquinone (Katzer,

2006). Efek Nigella sativa terhadap strain bakteri Vibrio cholera dan E. coli telah

banyak diteliti. Minyak atsiri lebih ampuh membunuh kedua bakteri ini

dibandingkan antibiotik ampicillin dan tetrasiklin (Ferdous, 2006). Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Asniyah (2009) bahwa minyak biji jintan hitam

memiliki efek antimikroba dengan menghambat pertumbuhan E. coli secara in

vitro. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak biji jintan

hitam (Nigella sativa Linn) terhadap gambaran histopatologi sekum burung puyuh

(Coturnix-coturnix japonica) yang diinfeksi Escherichia coli.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengajukan

rumusan masalah

1. Apakah ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn) dapat menurunkan

edema submukosa sekum burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica)

yang diinfeksi Escherichia coli ?
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2. Apakah ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn) dapat menurunkan

kerusakan epitel mukosa sekum burung puyuh (Coturnix-coturnix

japonica) yang diinfeksi Escherichia coli ?

3. Apakah ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn) dapat menurunkan

jumlah sel radang PMN pada lamina propria sekum burung puyuh

(Coturnix-coturnix japonica) yang diinfeksi Escherichia coli ?

4. Apakah ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn) dapat berpengaruh

terhadap jumlah sel goblet sekum burung puyuh (Coturnix-coturnix

japonica) yang diinfeksi Escherichia coli ?

1.3 Landasan Teori

Kolibasilosis adalah penyakit pada unggas yang disebabkan oleh bakteri E.

coli yang patogen, sebagai agen primer ataupun sekunder. E. coli banyak

ditemukan di usus terutama pada usus halus bagian tengah (jejunum), bagian

bawah (ileum) dan sekum yang dapat menyebabkan enteritis. Bentuk kelainan

enteritis terutama ditemukan pada sekum. Infeksi E. coli dimulai dari perlekatan

dan multiplikasi bakteri di dalam epitel mukosa sekum.  Produksi endotoksin oleh

E. coli dapat menyebabkan kerusakan epitel. Kerusakan epitel mukosa oleh

infeksi E. coli juga memicu penurunan jumlah sel goblet sehingga produksi lendir

menurun, karena sel goblet berperan sebagai penghasil lendir.

Selanjutnya endotoksin yang masuk ke dalam sirkulasi akan memacu

makrofag untuk mengeluarkan mediator seperti TNF-α dan interleukin-1. Sitokin

proinflamasi ini merangsang terjadinya adhesi neutrofil pada endotel vaskular dan

terbentuknya mediator lain seperti prostaglandin dan leukotrin yang
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mengakibatkan neutrofil teraktivasi (Jawetz and Adelberg’s, 2005). Prostaglandin

menunjukkan efek fisiologis seperti peningkatan permeabilitas vaskuler, dilatasi

vaskuler, dan induksi kemotaksis neutrofil (Wijayanti, 2011). Menurut Zein

(2004), shiga-like toxin yang dihasilkan oleh E. coli dapat menimbulkan edema.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jintan hitam mengandung

minyak atsiri (volatile oil) yang bersifat antimikroba dan antiinflamasi (Ferdous,

2006). Beberapa zat aktif Nigella sativa L. meliputi thymoquinone,

thymohydroquinone, dithymoquinone, thymol, carvacrol, nigellicine, nigellimine-

x-oksida, nigellidine dan alpha-hedrin (Aljabre et al., 2005). Thymoquinone

merupakan kandungan utama minyak jintan hitam yang telah diketahui memiliki

efek farmakologi sebagai antibakteri, antiinflamasi dan antioksidan.

Minyak atsiri bekerja dengan meningkatkan permeabilitas membran sel

bakteri terhadap proton (seperti H+) yang dapat mengganggu keseimbangan pH

intraseluler sehingga sintesis protein dan ATP terganggu (Bhumi, 2004),

sedangkan Thymoquinone yang bersifat sebagai antibakteri bekerja dengan cara

membentuk kompleks yang irreversibel dengan asam amino nukleofilik pada

protein bakteri yang menyebabkan inaktivasi dari protein (Stern et al., 2000;

Clorinda, 2012) . Hal ini merupakan penyebab bakteri tidak dapat tumbuh dan

kemudian mati, sehingga kerusakan sel epitel mukosa sekum akibat endotoksin E.

coli dan penurunan jumlah sel goblet terhambat. Sebagai antiinflamasi

Thymoquinone bekerja dengan menghambat metabolisme asam arachidonat

melalui jalur siklooksigenase maupun jalur lipooksigenase, sehingga terjadi
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hambatan produksi prostaglandin. Hambatan produksi prostaglandin

menyebabkan penurunan mediator induksi kemotaksis dari neutrofil.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa :

1. Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn) dapat menurunkan edema

submukosa sekum burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) yang

diinfeksi Escherichia coli

2. Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn) dapat menurunkan

kerusakan epitel mukosa sekum burung puyuh (Coturnix-coturnix

japonica) yang diinfeksi Escherichia coli

3. Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn) dapat menurunkan jumlah

sel radang PMN pada lamina propria sekum burung puyuh (Coturnix-

coturnix japonica) yang diinfeksi Escherichia coli

4. Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn) dapat mempengaruhi jumlah

sel goblet sekum burung puyuh (Coturnix-coturnix japonica) yang

diinfeksi Escherichia coli

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data tentang

pengaruh ekstrak biji jintan hitam terhadap histopatologi sekum burung puyuh

yang diinfeksi E. coli, sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut untuk

pengembangan pengobatan herbal pada unggas yang menderita kolibasilosis.

Penelitian ini juga diharapkan dapat mengeksplorasi herbal medicine terhadap
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infeksi E. coli yang lebih sederhana, alami, mudah diaplikasikan dan ramah

lingkungan.

1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Pemberian ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn) dapat

menurunkan edema submukosa sekum burung puyuh (Coturnix-coturnix

japonica) yang diinfeksi Escherichia coli

2. Pemberian ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn) dapat

menurunkan kerusakan epitel mukosa sekum burung puyuh (Coturnix-

coturnix japonica) yang diinfeksi Escherichia coli

3. Pemberian ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn) dapat

menurunkan jumlah sel radang PMN pada lamina propria sekum burung

puyuh (Coturnix-coturnix japonica) yang diinfeksi Escherichia coli

4. Pemberian ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn) berpengaruh

terhadap jumlah sel goblet sekum burung puyuh (Coturnix-coturnix

japonica) yang diinfeksi Escherichia coli
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