
1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Newcastle Disease (ND) adalah penyakit unggas sistemik yang sangat

menular serta menimbulkan banyak kematian dan menyerang berbagai jenis

unggas terutama ayam. Newcastle Disease ditemukan pertama kali oleh

Kraneveld di Indonesia pada tahun 1926, karena menyerupai pes ayam maka

disebutnya “Pseudovogelpest”. Pada tahun 1927, Doyle menemukan penyakit

yang sama dekat Newcastle on Tyne, Inggris, dan memberi nama penyakit ini

Newcastle Disease (Kusmaedi, 2001; Amanu dan Rohi, 2005).

ND merupakan penyakit endemik di Indonesia (Adi et al., 2009). ND

merupakan penyakit menular pada ayam dan unggas lain yang berpotensi

menyebar secara cepat dan sangat serius, memiliki dampak yang besar dan

mempunyai nilai penting dalam perdagangan hewan dan produk hewan

internasional. ND merupakan masalah yang besar bagi dunia peternakan unggas

karena penyakit ini menimbulkan angka kematian yang sangat tinggi dan waktu

penyebarannya yang sangat cepat baik pada ayam ras, ayam buras maupun jenis

unggas yang lain.

Serangkaian upaya isolasi virus ND dari itik yang sehat dari berbagai

daerah telah dilakukan di Indonesia sejak tahun 1977 hingga tahun 1995. Tetapi

setelah tahun 1995, penelitian ke arah tersebut belum pernah dilaporkan.  Pada

tahun 1977 di daerah Kalimantan dan Jawa Barat pernah dilakukan upaya

pengisolasian virus ND pada itik, dan dilaporkan bahwa telah berhasil diisolasi
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virus ND dari itik sehat dan itik sakit tersebut, yang terdeteksi merupakan infeksi

secara alami. Keberadaan virus ND pada itik juga pernah dilaporkan terjadi di

Hongkong dan RRC. Sebanyak 25 isolat dari 787 sampel trakea dan kloaka

(3,2%) asal Hongkong dan 23 isolat dari 688 sampel kloaka dari itik sehat (3,3%)

asal RRC dinyatakan positif mengandung virus ND galur ganas. Darminto et al.,

(1993) berhasil mengisolasi virus ND dari itik sehat di daerah Jayapura, Merauke

dan Wamena. Johnston (1990) juga melaporkan bahwa di Vietnam galur virus ND

yang ganas pada ayam berhasil diisolasi dari itik (Saepulloh dan Darminto, 2005).

Pada tahun 2000 terjadi outbreak ND pada ayam di daerah Tamilnadu,

India yang diakibatkan oleh virus ND ganas pada itik. Berdasarkan laporan

tersebut, virus ND pada itik ternyata menimbulkan gejala klinis yang khas seperti

yang ditimbulkan oleh infeksi virus ND pada umumnya, yaitu diare kehijau-

hijauan, sedangkan pada bedah bangkai menunjukkan adanya lesi hemoragi pada

usus dan bercak darah pada proventrikulus (Roy et al., 2000; Saepulloh dan

Darminto, 2005).

Di Indonesia, kejadian outbreak ND pada ayam broiler komersial dimulai

pada periode akhir tahun 2010 dan berlanjut hingga tahun 2011. Outbreak ND ini

tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di beberapa negara di Asia

lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan Jepang mempunyai kasus yang

sama dan terjadi pada kurun waktu yang hampir bersamaan (Natsir, 2011).

Peternakan itik didominasi oleh peternakan dengan sistem pemeliharaan

tradisional di mana itik digembalakan di sawah atau di tempat-tempat yang

banyak airnya, di pedesaan yang dekat dengan sungai, rawa atau pantai. Namun
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ada pula peternakan itik yang dilakukan secara intensif dimana itik sepenuhnya

terkurung dalam kandang (Naipospos, 2013). Lokasi dari peternakan itik yang

dekat dengan peternakan unggas yang lainnya akan dapat memicu penularan ND

pada unggas lain yang peka, yang disebabkan oleh virus ND pada itik. Kabupaten

Lumajang merupakan salah satu wilayah yang memiliki tempat pemotongan itik

dengan jumlah itik yang dipotong cukup banyak, dan mempunyai pasar hingga ke

luar provinsi Jawa Timur, bahkan hingga ke luar pulau Jawa (Brantas News Jatim,

2012).

Virus ND bersifat patogen pada manusia walaupun tidak ada gejala klinis

spesifik yang menciri. Gejala yang paling sering timbul adalah konjungtivitis

(unilateral atau bilateral) dan pembengkakan serta kemerahan pada kelopak mata

(OIE, 2012).

Mengingat adanya virus ND yang ditemukan pada itik dewasa ini dan

tidak dilakukannya program vaksinasi ND pada itik, perlu diketahui bila itik yang

dipotong di tempat pemotongan di Kabupaten Lumajang sudah terpapar virus ND.

Salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan melakukan studi

seroprevalensi ND pada itik yang dipotong di tempat pemotongan di Kabupaten

Lumajang. Uji hambatan hemaglutinasi (HI test) merupakan pengujian yang

paling umum digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar

seroprevalensi virus ND pada itik yang dipotong di tempat pemotongan di

Kabupaten Lumajang.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan

masalah sebagai berikut :

1. Berapakah seroprevalensi ND pada itik yang dipotong di tempat pemotongan di

Kabupaten Lumajang ?

2. Bagaimanakah sebaran antibodi ND pada itik yang dipotong di tempat pemotongan

di Kabupaten Lumajang ?

1.3 Landasan Teori

Newcastle Disease (ND) adalah penyakit unggas sistemik yang sangat

menular serta menimbulkan banyak kematian dan menyerang berbagai jenis

unggas terutama ayam (Amanu dan Rohi, 2005). ND merupakan penyakit unggas

yang sangat fatal, karena angka kematian yang disebabkannya sangat tinggi,

mengakibatkan penurunan produksi telur serta daya tetasnya, dan menghambat

pertumbuhan pada anak ayam. Ketika di suatu wilayah ditemukan ayam yang

positif terinfeksi ND, maka secara cepat wilayah di sekitarnya pun akan

mengalami hal yang sama. Hal tersebut terjadi karena virus ND menyebar dengan

sangat cepat hingga terjadilah wabah yang mengakibatkan kematian unggas yang

sangat banyak (Rajab, 2015).

Itik diketahui sebagai host reservoir virus ND, tetapi pada

perkembangannya itik juga bisa menunjukkan gejala klinis ND bila terinfeksi

virus ND (Saepulloh dan Darminto, 2005). Hal ini perlu sangat diperhatikan
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mengingat virus ND yang terdapat pada itik akan dapat memicu terjadinya wabah

ND pada ayam serta unggas lain dengan penularan melalui percikan cairan hidung

dan mulut yang mencemari air serta pakan di tempat pemeliharaan. Selain itu,

penelitian dan atau laporan tentang adanya virus ND pada itik tidak banyak

dilaporkan. Dengan terungkapnya kasus ND pada itik, maka penyebar luasan

mengenai ND kepada peternak sangatlah diperlukan, sehingga masyarakat

peternak bisa lebih mengetahui mengenai penyakit ini dan lebih berhati-hati

(Saepulloh dan Darminto, 2005).

Tempat pemotongan itik di Kabupaten Lumajang merupakan salah satu

tempat pemotongan itik dengan jumlah itik potongnya yang besar serta

mendistribusikan itik hasil potongannya ke berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa

Barat dan Bali. Untuk memenuhi permintaan pasar dari berbagai kota tersebut,

tempat pemotongan ini mendapatkan itikitik dari peternak di luar daerah seperti

Jember, Malang, dan kotakota lain serta dari peternak itik di Kabupaten

Lumajang sendiri.

Adanya infeksi virus ND dapat diketahui dengan terdeteksinya antibodi

dalam serum. Adanya antibodi terhadap ND pada itik dapat diketahui dengan uji

HI serum itik. Uji HI digunakan dan keberadaannya menjadi wajib di tiap

laboratorium karena sifatnya yang lebih spesifik dan tidak memerlukan peralatan

khusus sehingga lebih ekonomis (Syukron dkk., 2013). Prinsip uji HI adalah

adanya antibodi spesifik yang dapat menghambat aglutinasi sel darah merah oleh

virus (Wibowo et al., 2013). Titer antibodi ND ≥ 4 Log2 menunjukkan bahwa itik
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telah terpapar oleh virus ND (OIE, 2012). Uji HI merupakan pengujian yang

paling umum digunakan dan bersifat spesifik. Uji HI lebih banyak dipakai karena

selain mudah dan biayanya murah, uji HI dapat menunjukkan status kekebalan

unggas. Antigen standart digunakan untuk uji HI. Sampel serum itik diambil dari

dua tempat pemotongan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dengan tujuan

untuk mengetahui seroprevalensi ND pada itik yang dipotong di tempat

pemotongan di Kabupaten Lumajang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seroprevalensi ND pada itik yang dipotong di tempat

pemotongan di Kabupaten Lumajang

2. Untuk mengetahui sebaran antibodi ND pada itik yang dipotong di tempat

pemotongan di Kabupaten Lumajang

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi institusi

terkait mengenai seroprevalensi ND di Kabupaten Lumajang, sehingga dapat

dilakukan tindakan pencegahan penyebaran penyakit ND yang lebih luas.
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