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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Pada unggas dapat ditemukan sejumlah penyakit yang disebabkan protozoa 

yang bersifat parasitik dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Salah satu 

penyakit tersebut adalah koksidiosis yang banyak mengakibatkan masalah dan 

kerugian pada peternakan ayam. Kerugian yang ditimbulkan meliputi kematian 

(mortalitas), penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, nafsu makan 

menurun, produksi daging turun, meningkatkan biaya pengobatan, upah tenaga 

kerja dan lain-lain (Tabbu, 2006).  

 Meskipun secara umum penyakit ini dapat diatasi, namun biaya yang 

dibutuhkan dalam menanggulangi penyakit ini sangat mahal, bahkan dalam suatu 

riset disebutkan, biaya pengobatan dan pemberian anti koksidia dalam pakan tidak 

kurang dari US $ 300 juta per tahun untuk wilayah penghasil unggas di dunia 

(Poultry Indonesia, 2007). Koksidiosis menimbulkan kerugian yang paling besar 

apabila dibandingkan dengan penyakit ayam yang lain dan diperkirakan mencapai 

800 juta dolar/tahun (Allen and Fatterer, 2002). Di Indonesia, koksidiosis 

merupakan salah satu penyakit yang hampir selalu muncul pada setiap periode  

pemeliharaan ayam (Tabbu, 2006). 

 Menurut Juwandi (2000) menyebutkan bahwa berbagai usaha pengendalian 

koksidiosis telah dilakukan namun sampai saat ini belum sepenuhnya berhasil. 

Pemeliharaan sanitasi dengan baik dapat memutus siklus perkembangan Eimeria, 

tetapi cara ini masih belum sepenuhnya dapat mencegah terjadinya koksidiosis 
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karena ukuran ookista yang sangat kecil sehingga dapat mencemari air, pakan, dan 

peralatan kandang. Menurut Bharatawidjaja (2006) saat ini pemberian banyak 

antibiotika dan obat antiparasit sudah tidak efektif lagi untuk membunuh parasit.  

Harimzah (2006) menyatakan bahwa penggunaan anti parasit secara terus menerus 

dalam waktu lama dapat menimbulkan resistensi terhadap obat tersebut serta 

mengakibatkan keracunan. Pemberian koksidiostat pada ayam jangka lama 

diketahui juga dapat menimbulkan residu pada daging maupun telur sehingga 

membahayakan konsumen. 

 Wallach dan Waldenstedt (1999) menyatakan bahwa pemberian vaksin 

untuk pemberantasan koksidiosis jauh lebih baik dibandingkan dengan pemberian 

koksidiostat karena pemberian vaksin tidak menimbulkan residu pada daging, tidak 

menimbulkan resisten terhadap koksidiostat serta mengurangi biaya pengobatan. 

Tindakan pengendalian terhadap penyakit koksidiosis sangat diperlukan agar tidak 

menimbulkan kerugian yang lebih besar dari penggunaan koksidiostat. Peningkatan 

respon kekebalan dari infeksi E. tenella merupakan pengendalian alternatif yang 

potensial (Caron et al., 1997).  Salah satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu 

dengan menggunakan vaksin dengan cara memberikan dosis infeksi ookista E. 

tenella yang dapat menginduksi kekebalan tetapi tidak menimbulkan gejala klinis. 

Vaksin terhadap koksidiosis dengan menggunakan ookista hidup yang dilemahkan, 

yang diberikan bersama pakan atau air minum ternyata memberikan hasil yang 

menjanjikan untuk menekan timbulnya infeksi pada ayam. Walaupun hasil 

vaksinasi tidak dapat mencegah kejadian koksidiosis secara tuntas, tetapi jika 

didukung oleh aspek manajemen yang optimal, kejadian infestasi penyakit ini dapat 
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ditekan sampai tingkat ringan dan mudah ditanggulangi (Tabbu, 2006). 

Kebanyakan vaksin yang dibuat menggunakan organisme hidup (live vaccine) itu 

sendiri dapat menginduksi protective immunity  yang dikehendaki. 

 Dalam rangka pengembangan vaksin tersebut perlu dieksplorasi material 

aktif sporozoit dengan berbagai dosis untuk menginduksi protective immunity  pada 

ayam dalam upaya mencegah timbulnya infeksi. Eksplorasi dosis sporozoit yang 

optimum untuk menginduksi respon kekebalan perlu dilakukan agar dapat diketahui 

respon kekebalan yang diinduksi pada ayam dan dapat diketahui konversi dosis 

ookista apabila digunakan sebagai live vaccine. Protective immunity  terhadap 

koksidiosis pada ayam dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: gejala klinis 

yang tampak pada ayam, produksi ookista pada ayam yang diinokulasi, dan 

gambaran histopatologi (Reid ed al., 1984 dalam Priyowidodo, 2005) .  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian sporozoit E. tenella dapat menimbulkan protective 

immunity pada ayam broiler? 

2. Apakah ada perbedaan dosis sporozoit dalam menimbulkan protective 

immunity pada ayam broiler? 

3. Berapakah dosis sporozoit E. tenella optimum yang diperlukan dalam 

menginduksi kekebalan yang baik. 

1.3 Landasan Teori 

Koksidiosis merupakan salah satu penyakit yang banyak menimbulkan 

masalah dan kerugian pada peternakan ayam. Kerugian yang ditimbulkan meliputi 

kematian, penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, nafsu makan menurun, 
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produksi daging turun, meningkatnya biaya pengobatan, upah tenaga kerja dan lain-

lain. Kerugian yang ditimbulkan dapat menghambat perkembangan peternakan 

ayam dan menurunkan produksi protein hewani (Tabbu, 2006). 

Lesi yang ditimbulkan oleh koksidiosis dilihat berdasarkan lokasi lesi. Salah 

satu lokasi lesinya yaitu sekum yang disebabkan oleh E. tenella. Spesies ini 

menyebabkan kerusakan pada usus yang ditandai dengan adanya perdarahan yang 

disertai morbiditas dan mortalitas yang tinggi serta hambatan dalam pertambahan 

berat badan (Tabbu, 2006). Perdarahan yang timbul diakibatkan karena adanya 

kerusakan jaringan, yaitu pecahnya kapiler. Shock dan gangguan pencernaan yang 

drastis menyebabkan penurunan berat badan, konversi pakan memburuk, dan sering 

menimbulkan kematian (Kabay, 2006). 

Temperatur, pH dan kelembaban yang optimum untuk sporulasi ookista 

masing-masing spesies berbeda-beda. Biasanya temperatur yang cocok bervariasi 

21oC – 32oC, tergantung spesies koksidia. Pada suhu tersebut sporulasi berlangsung 

1 – 2 hari.  Jika ookista yang telah sporulasi tertelan oleh ayam, maka sporozoit 

akan dibebaskan dan berkembang menjadi skizon. Skizon yang telah dewasa akan 

pecah dan menghasilkan merozoit yang akan berkembang menjadi mikrogametosit 

dan makrogametosit yang keduanya akan bertemu menghasilkan zygot, ookinet, 

dan ookista. Ookista akan dilepaskan bersama feses (Rahayu, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2009) tentang patogenitas akibat 

inokulasi Eimeria mivati pada ayam pedaging menjelaskan bahwa perkembangan 

parasit terjadi pada sel epitel penutup villi usus halus terutama di daerah separuh 

atas tinggi villi. Kerusakan villi yang ditimbulkan adalah pembengkakan dan 
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pemendekan villi. Kerusakan villi mengakibatkan luas permukaan mukosa usus 

halus berkurang untuk menyerap nutrisi, dengan demikian infeksi Eimeria mivati 

dapat mengganggu absorbsi nutrisi sehingga berpotensi terhadap penurunan berat 

badan ayam.  

Menurut Joyner dan Norton (1980) yang dikutip oleh Hasan (2009), infeksi 

dengan 1 x 104 sampai dengan 1 x 105 ookista/ayam menimbulkan efek patologi 

pada ayam. Apabila ayam diinfeksi dengan 1 x 103 sampai dengan 1 x 105 

ookista/ayam maka terlihat peningkatan jumlah produksi ookista.  

Pada kasus di lapangan, ayam yang telah pernah terinfeksi oleh Eimeria 

akan mendapatkan kekebalan apabila terjadi infeksi ulangan dengan spesies yang 

sama. Kekebalan yang disebabkan oleh Eimeria bersifat spesies spesifik (Hasan, 

2009). Menurut Lillehoj (2006) yang dikutip oleh Hasan (2009), imunitas pada 

ayam dikatakan baik apabila Eimeria tidak berhasil menyelesaikan siklus hidupnya 

secara lengkap di dalam usus halus ayam. Infeksi dengan berbagai dosis ookista 

Eimeria dapat mengakibatkan perbedaan perubahan tingkat patogenitas pada 

kelompok anak ayam yang berbeda umur dan berbagai dosis.  

 Ditinjau dari cara memperolehnya, kekebalan tubuh dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif (Campbell et al., 2006 dalam 

Karmana, 2007). Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dibentuk oleh tubuh 

itu sendiri. Tubuh membentuk antibodi karena adanya infeksi antigen. Pada ayam 

yang terinfeksi penyakit, maka dalam tubuhnya dikembangkan kekebalan humoral 

dan selular terhadap suatu penyakit sehingga menjadikan kebal terhadap penyakit 

tersebut. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh dari luar tubuh yang 
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dimasukkan ke dalam tubuh (Karmana, 2007). Kekebalan dalam tubuh dapat 

diinduksi menggunakan vaksin. Berbagai jenis vaksin telah banyak dikembangkan 

untuk mengatasi dan mencegah penularan penyakit infeksi. Beberapa pendekatan 

teknologi perancangan vaksin telah mengalami perkembangan yang cukup pesat 

untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kerumitan 

penanggulangan penyakit infeksi (Radji, 2009).  

 Vaksin terdiri dari empat generasi. Generasi pertama merupakan vaksin 

yang mengandung mikroorganisme hidup yang biasa disebut dengan vaksin aktif 

(live). Vaksin aktif ini terdiri dari dua macam, yaitu vaksin hidup yang tidak 

dilemahkan (non attenuated live vaccine) dan vaksin hidup yang sudah dilemahkan 

(attenuated live vaccine). Generasi kedua yaitu vaksin yang mengandung 

mikroorganisme yang dimatikan, serta vaksin generasi ketiga merupakan vaksin 

rekombinan yang juga dikenal sebagai vaksin sub unit yang mengandung fragmen 

antigenik dari suatu mikroorganisme yang dapat merangsang respon imun. Vaksin 

generasi keempat merupakan vaksin DNA (Radji, 2009). 

 Pada koksidiosis, jenis vaksin yang paling baik untuk digunakan yaitu jenis 

vaksin aktif, dimana vaksin berfungsi untuk mendapatkan proteksi yang dapat 

diberikan berupa vaksin hidup (Yunus, 2001). Vaksin hidup yang baik harus mudah 

diperoleh, murah, serta stabil dalam cuaca ekstrim dan nonpatogenik. Selain itu, 

efek dari vaksin aktif ini harus tahan lama (Baratawidjaja, 2006).  

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 
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1. Mengetahui pengaruh pemberian sporozoit E. tenella terhadap timbulnya 

protective immunity pada ayam broiler. 

2. Mengetahui pengaruh perbedaan dosis sporozoit E. tenella terhadap protective 

immunity pada ayam broiler. 

3. Mengetahui dosis optimum sporozoit E. tenella yang dapat menghasilkan 

protective immunity yang baik pada ayam broiler. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Memberikan informasi tentang potensi sporozoit E. tenella dalam 

menimbulkan protective immunity. 

2. Memberikan informasi dosis sporozoit E. tenella yang baik sehingga bisa 

digunakan sebagai vaksin untuk mendapatkan protective immunity.  

3. Memberikan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi pada peneliti lain untuk menunjang dalam mengembangkan 

penelitian pada objek yang sama di bidang peternakan unggas serta 

penanggulangan penyakit unggas khususnya koksidiosis unggas. 

1.6 Hipotesis 

 Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut di atas dapat 

diajukan hipotesis penelitian bahwa: 

1. Terdapat pengaruh sporozoit E. tenella terhadap protective immunity pada ayam 

broiler. 

2. Terdapat perbedaan dosis sporozoit E. tenella dalam timbulnya protective 

immunity pada ayam broiler. 
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3. Diperlukan dosis optimum sporozoit E. tenella yang dapat menghasilkan 

protective immunity yang baik pada ayam broiler. 
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