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BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Parasit 

2.1.1 Klasifikasi E. tenella 

 E. tenella merupakan protozoa bersel satu. Taksonomi E. tenella menurut 

Soulsby (1985) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Protista       

Filum  : Apicomplexa    

              Kelas  : Sporozoa 

   Sub Kelas : Coccidia 

              Ordo  : Eucoccidiae 

   Sub Ordo : Eimeriina 

              Famili : Eimeriidae 

              Genus           : Eimeria 

              Species : E. tenella 

2.1.2 Morfologi E. tenella 

 E. tenella adalah salah satu dari koksidia yang paling umum dan paling 

patogen pada unggas domestik (Tabbu, 2006). Ookista E. tenella berbentuk avoid 

lebar, mempunyai ukuran panjang berkisar antara 14,2 - 31,2 mikron dan lebar 9,5 

– 24,8 mikron dengan dinding berlapis dua yang terdiri dari lapisan luar dan lapisan 

dalam. Dinding ookista halus dan tidak memiliki mikrovilli. Ookista ini pada 

kondisi yang optimal akan dewasa menjadi ookista yang infektif (bersporulasi). 

Waktu yang dibutuhkan untuk bersporulasi E. tenella 18 jam hingga dua hari. Di 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EKSPLORASI DOSIS SPOROZOIT Eimeria tenella  
SEBAGAI NON ATTENUATED LIVE VACCINE TERHADAP  
INDUKSI PROTECTIVE IMMUNITY PADA KOKSIDIOSIS AYAM BROILER

TITAH APRILIA RIADIANI



10 
 

 

 

dalam ookista yang bersporulasi terdapat 4 sporokista yang masing-masing berisi 2 

sporozoit. E. tenella membutuhkan waktu bersporulasi 18 jam pada suhu 29o C, 21 

jam pada suhu 26 – 28oC, 24 jam pada suhu 20-24oC dan 24-28 jam pada suhu 

kamar serta tidak terjadi sporulasi pada suhu di bawah 80C (Soulsby, 1986). 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur ookista E. tenella yang telah bersporulasi (Levine, 1971) 

 

2.1.3 Siklus Hidup 

 Eimeria mempunyai siklus hidup yang kompleks dan menciri, yang 

berlangsung sekitar 7 hari. Siklus hidup E. tenella meliputi beberapa stadium 

aseksual dan seksual. Stadium aseksual terdiri dari skizogoni dan merogoni, 

sedangkan stadium seksual terdiri dari sporogoni. Koksidiosis yang disebabkan 

oleh E. tenella  adalah suatu penyakit yang ditularkan dari satu unggas ke unggas 

lain melalui ookista yang sudah bersporulasi. Ookista merupakan suatu zigot 

berdinding tebal yang terdapat di dalam feses hospes yang terinfeksi. Ookista 

biasanya bersifat resisten terhadap kondisi lingkungan dan berbagai desinfektan, 

meskipun kemampuan untuk bertahan bervariasi menurut keadaan. Ookista dapat 

hidup selama berminggu-minggu di dalam tanah, tetapi ketahanan protozoa tersebut 

dalam litter hanya beberapa hari karena pengaruh amoniak, jamur, dan bakteri yang 
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dihasilkan oleh litter. Ookista dapat bertahan selama beberapa minggu pada kondisi 

optimal, tetapi akan mati dengan cepat jika kontak dengan temperatur tinggi atau 

sangat rendah atau kondisi kekeringan (Tabbu, 2006). 

 Eimeria mempunyai satu generasi ookista. Ookista harus mengalami 

sporulasi agar menjadi infektif. Waktu untuk bersporulasi  bervariasi dari 12 - 30 

jam pada suhu kamar. Sporulasi ookista yang optimal berlangsung pada suhu 25oC 

- 30oC dengan kelembaban dan kadar oksigen yang tinggi (Tabbu, 2006). Hal ini 

juga dikatakan oleh Soulsby (1986) bahwa sporulasi terjadi setelah ookista 

dikeluarkan bersama feses dari ayam terinfeksi. Proses ini terjadi bila lingkungan 

sekitar mendukung, seperti cukup oksigen, kelembaban tinggi dan temperatur yang 

optimal yaitu sekitar 26oC - 28oC mengalami sporulasi 21 jam. 

 Ookista dilindungi oleh suatu dinding pada bagian luar yang tebal dan terdiri 

atas sel tunggal, yang kemudian akan memulai proses sporulasi untuk menghasilkan 

stadium infektif dalam waktu sekitar 48 jam. Ookista yang infektif mengandung 4 

sporokista, yang selanjutnya mengandung 2 sporozoit. Jika ookista diingesti, maka 

dinding ookista akan digerus di dalam kimotripson serta garam empedu di dalam 

usus halus. Setelah dinding ookista dirusak di dalam ventrikulus dan sporozoit 

dibebaskan, maka sporozoit akan memasuki sel epitel di daerah mukosa usus dan 

memulai siklus sel yang selanjutnya menjadi proses reproduksi. Sejumlah 

mikrogamet yang kecil dan motil akan mencari dan bersatu dengan makrogamet. 

Zigot yang dihasilkan akan menjadi dewasa untuk menjadi ookista, kemudian 

dibebaskan dari mukosa usus dan bercampur dengan feses. Pada spesies E. tenella 

kerusakan jaringan maksimal (perdarahan dan nekrosis) dapat ditemukan pada saat 
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skizon generasi kedua yang ditandai dengan mengalami ruptur untuk membebaskan 

merozoit (Tabbu, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Siklus hidup E. tenella (Levine, 1995 dalam Suwanti, 2012) 

Keterangan Siklus hidup E. Tenella : Sporozoit (1) masuk ke dalam epitel usus 

(2) membulat, membelah banyak, inti membentuk skizon generasi pertama (3 

dan 4) merozoit terbebas bersama dengan pecahnya sel induk semang(5) Dan 

menginfeksi epitel usus yang masih utuh (6) Membulat, berkembang menjadi 

skizon generasi ke dua (7,8, 9,10). Merozoit generasi kedua terbebas bersama 

pecahnya sel induk semang (11) menginfeksi sel yang masih utuh, berbiak 

seperti cara sebelumnya menjadi generasi ketiga (12,13, 14) sebagian besar 

merozoit generasi ke tiga (15) dan beberapa dari generasi kedua (11) 

menginfeksi sel baru dan berkembang menjadi makrogamet (19 dan 20). 

Sebagian kecil dari merozoit generasi ketiga (15) menginfeksi sel baru dan 

berubah menjadi mikrogamet (16, 17, 18). Mikrogamet (18) membuahi 

makrogamet dewasa (20) membentuk zigot yang disebut ookista (21) ookista 

dipasasekan ke lumen usus (22) dan keluar bersama feses, keluar tubuh induk 

semang, di luar mengalami sporulasi (23,24) sewaktu ookista tertelan sporozoit 

terbebasdari saluran pencernaan (1). 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EKSPLORASI DOSIS SPOROZOIT Eimeria tenella  
SEBAGAI NON ATTENUATED LIVE VACCINE TERHADAP  
INDUKSI PROTECTIVE IMMUNITY PADA KOKSIDIOSIS AYAM BROILER

TITAH APRILIA RIADIANI



13 
 

 

2.1.4 Penularan 

 Eimeria tidak menular secara langsung dari satu ayam ke ayam lain. 

Penularan alami koksidiosis hanya terjadi dengan cara menelan ookista hidup yang 

telah bersporulasi (Tabbu, 2006). Penularan penyakit melalui tertelannya ookista 

yang sudah bersporulasi yang mencemari pakan dan air minum (Mufasirin, 2012). 

Menurut Akoso (2007), penularan dapat terjadi melalui tinja dan kotoran kandang 

yang mencemari ayam yang rentan melalui alat, pakan atau minuman.  

2.1.5 Patogenitas 

 E. tenella merupakan salah satu spesies Eimeria paling patogenik untuk 

ayam (Tabbu, 2006). Penyakit ini terutama menyerang ayam muda dan 

menyebabkan kematian yang tinggi, yang berlokasi pada sel epitel sekum. 

Sedangkan infeksi kronis pada ayam dewasa dapat mengakibatkan penurunan berat 

badan (Soulsby, 1986). Stadium yang paling patogenik pada E. tenella adalah 

skizon generasi kedua, yang berukuran besar dan dapat mengandung ratusan 

merozoit. Pada umumnya, kematian terjadi pada hari ke-5 sampai ke-6 pasca 

infeksi. Pada infeksi akut, kematian dapat terjadi dalam waktu beberapa jam setelah 

tejadi gejala klinik awal. Pada sejumlah kasus, kematian disebabkan oleh terjadinya 

ruptur (sobek) pada sekum (Tabbu, 2006).   
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Gambar 2.3 topografi perlukaan pada usus ayam berdasarkan spesies Eimeria  

        (Cahyaningsih, 2013). 

 

2.1.6 Gejala klinik 

 Tabbu (2006) menyebutkan gejala klinis pada koksidiosis ditandai dengan 

diare yang bersifat mukoid atau hemoragik. Gejala diare biasanya akan diikuti oleh 

dehidrasi, bulu berdiri, anemia, lesu, lemah, menekuk kepala dan leher, serta 

mengantuk. Hal ini juga dikatakan oleh Mufasirin (2012) bahwa infeksi E. tenella 

pada umumnya berjalan akut, berak darah mulai terlihat pada hari ke-4 atau hari ke-

5 pasca infeksi. Hewan tampak lesu, sayap terkulai, bulu kusut dan dikotori oleh 

darah. Perdarahan hebat terjadi pada hari ke-5 dan ke-6 pasca infeksi. Apabila 

hewan tersebut bertahan, penyakit dapat sembuh dan memperoleh kekebalan 

setelah hari ke-7. Pada infeksi berat, kematian biasanya terjadi pada hari ke-4 

sampai ke-5 pasca infeksi. Koksidiosis menyebabkan nafsu makan menurun tetapi 

nafsu minum meningkat. Angka kematian akibat penyakit ini cukup tinggi 

tergantung tingkat pertahanan tubuh dan umur ayam (Akoso, 2007). 
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2.1.7 Histopatologi Koksidiosis 

 Suprihati, dkk (2000) yang dikutip oleh Rahmawati (2013) menyebutkan 

bahwa hasil pemeriksaan mikroskopis sekum pada ayam yang diinfeksi dengan 

5000 ookista terlihat adanya nekrosis sel, degenerasi, penebalan lapisan muskularis, 

infiltrasi sel radang dan adanya parasit yang dikelilingi oleh sel radang serta 

perdarahan. Gambaran histopatologi sekum ayam yang diinfeksi dengan ookista 

menunjukkan kerusakan sekum. Mufasirin (2012) menyebutkan bahwa infeksi 

dengan E. tenella ditemukan ptekial sampai perdarahan pada awal penyakit. Sekum 

membesar dan berisi bekuan darah. Pada kasus kronik, dinding usus menebal dan 

mengalami fibrosis.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Perubahan histopatologi sekum ayam yang dinekropsi pada hari ke-7   

setelah diinfeksi dengan 5000 ookista E. tenella. Pembesaran 20 x 10 

(Rohayati, 2011). 

 

Keterangan: a. Eritrosit ekstravaskuler, b. Skizon, c. Sel radang, d. Membentuk 

zigot disebut ookista. 
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Gambar 2.5 Histopatologi sekum ayam normal. Pembesaran 10 x 10 (Rohayati,     

2011). 

Keterangan: a. Tunika mukosa, b. Tunika submukosa, c. Tunika Muskularis,  

 d. Tunika serosa. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Sekum ayam terinfeksi E. tenella. (Cahyaningsih, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Sekum ayam normal (Cahyaningsih, 2013). 
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2.2 Ayam Broiler 

2.2.1 Klasifikasi Ayam 

 Menurut Prahasta dan Masturi (2009) yang dikutip oleh Kusumaningtyas 

(2012) ayam termasuk unggas peliharaan dari bangsa (ordo) Galliformes, suku  

(family) Phasianidae. Taksonomi dari ayam (Gallus gallus) adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Classis  : Aves 

Ordo  : Galliformes 

Familia : Phasianidae 

Genus  : Gallus 

Species : G. gallus 

Sub Spesies   : G.g. domesticus 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Ayam Broiler (Deptan, 2007). 
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2.2.2 Potensi Ayam Broiler 

 Ayam broiler merupakan salah satu komoditas penghasil daging yang cukup 

potensial dari golongan unggas yang mengalami perkembangan cukup spektakuler 

sejak tahun 1972 sampai sekarang. Hal ini didukung dengan perkembangan yang 

kuat dari sektor industri pendukung seperti pabrik pakan, pembibitan, rumah 

potong, farmasi, dan sektor industri pendukung (Mulyantini, 2010). Ayam broiler 

adalah ayam tipe pedaging yang dihasilkan dari hasil seleksi sistematis sehingga 

dapat tumbuh dan mencapai berat badan tertentu dalam waktu relatif singkat. Tipe 

pedaging yang dimaksud adalah ayam yang dipelihara dengan tujuan untuk dipanen 

dan diambil dagingnya (bukan telur) sebagai sumber protein hewani bagi 

konsumen. Berbagai strain broiler yang ada di Indonesia yaitu Hubbard, Cobb, 

Ross, Lohman, dan Hybro. Pertumbuhan broiler saat ini semakin cepat oleh karena 

adanya pemulyaan terus menerus (Murwani, 2010).  

Ayam broiler dipelihara selama ± 6 – 7 minggu. Pada ayam umur 5 minggu 

beratnya kira-kira sama dengan ayam petelur dewasa yaitu ± 1,5 kg. Cara 

pemeliharaan ayam daging sama dengan ayam petelur dari periode starter sampai 

grower (Jahja, 2000). Ayam pedaging atau broiler dipanen pada umur 31 – 33 hari 

dengan berat badan rata – rata 1,67 – 2,10 kg/ekor. Umumnya pemanenan ayam 

pedaging dilakukan saat berat badan ayam mencapai 1,70 kg/ekor. Hal ini 

dikarenakan konsumen cenderung membeli karkas utuh yang tidak terlalu besar, 

selain itu dagingnya cukup lunak, lemaknya tidak terlalu banyak dan tulangnya 

tidak terlalu keras (Mulyantini, 2010). 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EKSPLORASI DOSIS SPOROZOIT Eimeria tenella  
SEBAGAI NON ATTENUATED LIVE VACCINE TERHADAP  
INDUKSI PROTECTIVE IMMUNITY PADA KOKSIDIOSIS AYAM BROILER

TITAH APRILIA RIADIANI




