
1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ternak kerbau merupakan salah satu komoditas yang potensial bagi

masyarakat di Indonesia. Di berbagai daerah, kerbau merupakan sumber tenaga

tarik (tenaga kerja) dan penghasil pupuk organik di bidang pertanian. Selain itu

komoditas ini juga telah diusahakan secara komersil sebagai penghasil daging

yang merupakan komplemen atau substitusi daging sapi karena ternak kerbau

mempunyai prosentase karkas yang relatif tinggi (Kristianto dkk, 2006). Kerbau

juga dianggap sebagai komponen penting dalam kehidupan sosial budaya

masyarakat serta dapat dimanfaatkan dalam kegiatan hobi, agrowisata, dan olah

raga (Soepranianondo dan Mawi, 2006).

Kerbau rawa merupakan plasma nuftah di Kalimantan Timur sejak tahun

1926 (Sahlan, 2011). Kerbau rawa merupakan ternak yang telah dikembangkan

sejak lama oleh masyarakat di Kalimantan Timur di sekitar kawasan sungai dan

rawa, khususnya masyarakat Kutai Kartanegara terutama di Kecamatan Muara

Muntai dan Muara Wis (Nasir dan Syahrumsyah, 2011). Kerbau rawa bagi

masyarakat di sepanjang hulu sungai Mahakam Kecamatan Muara Wis dan Muara

Muntai mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai salah satu usaha

ternak yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan keluarga yang

menjanjikan karena dengan sedikit usaha yang dilakukan namun dengan beternak

kerbau ini dapat menambah penghasilan keluarga, sebagai usaha ternak yang

cocok untuk lingkungan atau wilayah masyarakat yang kehidupan sehari-harinya
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mengandalkan hulu sungai Mahakam sebagai tempat tinggal, dan  merupakan

usaha ternak warisan keluarga yang harus diteruskan (Kristianto dkk, 2007).

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan kerbau rawa ini

adalah produktivitas dan reproduktivitas ternak yang masih rendah, serangan

penyakit, skala usaha kecil dan tersebar, kurangnya jumlah dan kualitas pakan,

keterampilan peternak yang masih rendah, teknik budidaya sebagian besar masih

tradisional, hambatan sosial ekonomi dan berbagai kendala lainnya yang

menyebabkan secara umum populasi ternak menurun (Suryana dan Hasbianto,

2006). Beberapa kendala produksi dan reproduksi ternak antara lain adalah

gangguan penyakit yang sulit disembuhkan dan sering mucul secara sporadis yang

dapat menyebabkan kematian ternak (Suryana, 2005).

Penyakit merupakan salah satu kendala dalam usaha pengembangan ternak

kerbau. Jumlah ternak yang relatif sedikit dan tersebar secara luas, maka akan

mempersulit dalam pengendalian penyakit diantaranya penyakit Trypanosomiasis

(Martindah dan Husein, 2009). Trypanosomiasis atau penyakit surra merupakan

penyakit parasit darah menular pada ternak ruminansia besar, yang disebabkan

oleh Trypanosoma evansi. Infeksi yang disebabkan parasit darah ini, terutama

pada sapi dan kerbau dapat bersifat perakut, akut maupun kronis. Salah satu yang

berperan menjadi vektor dalam penularan penyakit ini adalah lalat Tabanus sp.

dan Stomoxys sp., (Suryana, 2005).

Kejadian penyakit Trypanosomiasis di Kutai Kartanegara berawal dari

masuknya kerbau bantuan presiden pada tahun 1989 yang berasal dari Kabupaten

Donggala, Sulawesi Tengah. Kerbau ini disebar dibeberapa kelompok ternak
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kerbau rawa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun 1990 Dinas Peternakan

Kabupaten Kutai mendapat laporan bahwa telah terjadi kematian kerbau rawa di

kelompok ternak Lebak Singkil Kecamatan Muara Wis diatas 100 ekor yang

terdiri dari kerbau anakan, betina dewasa dan pejantan yang sudah tua. Menurut

pemeriksaan tim pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang diketuai oleh

drh. Soegiman (ketua bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan provinsi

Kalimantan Timur) ditemukan adanya parasit darah Anaplasma sp. dan

Trypanosoma sp. pada ulas darah yang diambil dari 11 ekor kerbau di Lebak

Singkil dengan ciri-ciri suhu badan tinggi 42oC, gemetar, anoreksia, dan

pergerakan lambat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dilakukan

pengobatan untuk mengatasi penyakit Trypanosomiasis (Mawi, 2015).

Tahun 1993 kejadian penyakit sangat berkurang namun setelah itu terjadi

outbreak surra tiap lima tahun sekali dan outbreak terakhir terjadi pada tahun

2008 (Mawi, 2015). Menurut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Kutai Kartanegara (2015) tetap ditemukan kejadian penyakit Trypanosomiasis

setiap tahunnya, namun dalam jumlah kecil. Sebelum berakibat fatal pada kerbau

yang terinfeksi Trypanosoma sp., peternak segera menjual kerbau tersebut untuk

menghindari kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian tentang

prevalensi penyakit Trypanosomiasis pada ternak kerbau rawa di Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kalimantan Timur.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut: Berapakah prevalensi penyakit Trypanosomiasis pada

ternak kerbau rawa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur?

1.3 Landasan Teori

Penyakit Trypanosomiasis atau Surra di Indonesia disebabkan oleh parasit

darah Trypanosoma evansi yang merupakan salah satu penyakit ternak yang

penting dan dapat menular dari hewan satu ke hewan lainnya (Martindah dan

Husein, 2009). Penyakit Surra merupakan penyakit yang dapat bersifat akut

ataupun kronis (Suryana, 2005). Penyakit ini ditularkan dari hewan satu ke

lainnya oleh gigitan lalat penghisap darah yang bertindak sebagai vektor, terutama

Tabanus sp. dan Haematopota sp., (Martindah dan Husein, 2009).

Gejala klinis yang nampak pada ternak besar seperti sapi dan kerbau tidak

begitu jelas pada saat parasitemia belum parah, namun pertumbuhan ternak

terhambat dan semakin kurus serta ternak yang terlihat lemah. Patogenitas

penyakit ini pada saat parasitemia berat terdapat gejala gangguan saraf seperti

ternak bergerak berputar (mubeng) serta membenturkan kepalanya di kalang.

Kerugian ekonomis yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah penurunan berat

badan secara drastis, keguguran, gangguan pertumbuhan, penurunan produksi

susu dan dapat menimbulkan kematian (Suryana, 2005).

Gejala klinis infeksi T. evansi tidak bersifat khas (patognomonis), maka

pemeriksaan gejala klinis sebaiknya juga ditunjang dengan pengujian di
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laboratorium untuk konfirmasi agen penyebab. Uji parasit, uji serologi dan uji

molekuler merupakan teknik pengujian yang digunakan untuk diagnosis

konformatif di laboratorium. Uji parasit diantaranya dilakukan dengan

pemeriksaan haematologi (mikroskopik), Microhematocrite Centrifugation

Technique (MHCT) dan Mouse Inoculation Test (MIT). Uji serologi dapat

dilakukan dengan metode Card Agglutination Test For Trypanosomes (CATT)

dan Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), sedangkan uji molekuler

menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR) (Solihat, 2002).

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk:

Mengetahui prevalensi penyakit Trypanosomiasis pada ternak kerbau rawa di

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

prevalensi penyakit Trypanosomiasis pada ternak kerbau rawa di Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kalimantan Timur dan agar dapat dipakai sebagai acuan oleh Dinas

terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk memberikan

sosialisasi kepada para peternak kerbau rawa agar melakukan pencegahan

terhadap penyebaran penyakit Surra pada ternak kerbau rawa.
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