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BAB 1 PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

The man’s best friend adalah julukan yang pantas diberikan pada anjing. 

Binatang ini sudah menjadi sahabat manusia sejak ribuan tahun silam. Kedekatan 

anjing dan manusia tidak dituangkan dalam lukisan atau patung sejak ratusan tahun 

yang silam (Rakhmatdi dan Budiana, 2008). 

Anjing yang sakit akan segera tertangani apabila pemilik maupun pecinta 

anjing melakukan konsultasi dan membawa anjingnya ke pelayanan kesehatan 

hewan, ketika anjing maupun hewan lain di konsultasikan maka akan dilakukan 

pencatatan, pencatatan hasil pemeriksaan disebut ambul. Rekaman atau catatan 

rutin data klinis dapat berupa pembukuan dan data elektronik yang mudah dikelola, 

sebagai contoh di Amerika Serikat, Rumah Sakit Hewan Banfield Grup memiliki 

kemajuan kemampuan merekam klinis dalam data elektronik (Moore et al., 2007).  

Data rekam medis dalam bentuk data elektronik sangat membantu dalam 

banyak hal terutama pencarian data yang lebih cepat, penghematan sumber daya, 

dan lain sebagainya. Oleh karena itu pencatatan rutin sangat mendukung dan 

diperlukan untuk memperkecil resiko di masa mendatang dan lebih memudahkan 

apabila dibentuk dalam format eloktronik yang mudah dikelola. 

Anjing merupakan hewan peliharaan yang saat banyak dipelihara 

masyarakat secara luas, karena sifatnya yang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi 

dibanding hewan lain menjadikan anjing ini teman bagi pemeliharanya, anjing 

dapat mengerti perintah jika dilatih, ini juga menjadikan ketertarikan masyarakat 

untuk memiliki anjing. 
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Geriatri sering dikaitkan dengan orang-orang tua dan WHO (1963) telah 

mendefinisikannya  'usia menengah' yaitu usia 45-59 tahun, 'tua' yaitu usia 60-74 

tahun dan yang 'lanjut usia' yaitu usia lebih dari 75 tahun. Dalam istilah manusia, 

orang tua merupakan usia paling sering membutuhkan bantuan, serta merupakan 

sumber yang berguna karena pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman (Davies, 

1996).  

Sayangnya tidak ada klasifikasi yang sama untuk setiap spesies dan tidak 

ada definisi khusus dari hewan geriatri, meskipun kita semua mengenali tanda-

tanda eksternal dari bertambahnya usia yaitu seperti perubahan moncong, kekakuan 

dalam gerakan, perubahan postur, berkurangnya respon terhadap rangsangan luar. 

Penuaan bukanlah penyakit, tetapi proses fisiologis yang kompleks, yang 

mempengaruhi banyak sistem tubuh dan meningkatnya kerentanan penyakit. 

Penuaan dan umur pada anjing berkorelasi negatif dengan ukuran tubuh.  

Anjing large breed memiliki umur lebih pendek daripada anjing small 

breed, namun ada perbedaan dalam panjang umur antara keturunan individu dengan 

berat yang sama, dan breed anjing campuran hidup lebih lama daripada rata-rata 

anjing breed lain. Secara umum, pasien geriatri didefinisikan sebagai mereka yang 

telah menyelesaikan 75-80% dari rentang umur perkiraannya (Triakoso, 2011). 

Anjing dengan perawatan kesehatan dan gizi yang baik dapat membuat anjing 

peliharaan tersebut hidup lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Seiring dengan 

bertambahnya usia, bagaimanapun peningkatan prevalensi suatu penyakit 

ditemukan pada pasien anjing geriatri.  
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Tetapi saat ini, belum ada data angka kejadian atau prevalensi penyakit pada 

pasien anjing  geriatri di Indonesia, khususnya di Surabaya. Pencatatan banyaknya 

kasus anjing geriatri masih dinilai sangat kurang mendapat perhatian, padahal ini 

adalah bekal bagi masyarakat yang memelihara anjing agar anjingnya dapat 

berumur panjang, penelitian seperti ini dapat sangat membantu masyrakat dan 

memperpanjang harapan hidup anjing,  hewan yang dipelihara dengan baik akan 

berumur panjang daripada yang hidup bebas di alam,  seiring semakin tua hewan 

tersebut maka banyak fisiologis hewan tersebut yang menurun. Beberapa publikasi 

terbaru telah menyoroti kurangnya surveilance data prevalensi penyakit hewan dan 

telah merekomendasikan rekaman rutin lebih besar dari data elektronik dalam 

praktek kedokteran hewan (Veterinary Record, 2010; Asher et al., 2009; Bateson, 

2010; Summers et al., 2010). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Berapakah prevalensi anjing geriatri yang tercatat di beberapa tempat 

pelayanan kesehatan hewan kota Surabaya pada periode tahun 2011-2014? 

2. Berapakah prevalensi penyakit pada anjing geriatri yang tercatat di beberapa 

tempat pelayanan kesehatan hewan kota Surabaya pada periode tahun 2011-

2014? 
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3. Penyakit apa saja pada anjing geriatri yang terbanyak di beberapa tempat 

pelayanan kesehatan hewan kota Surabaya pada periode tahun 2011-2014 

berdasarkan breed dan jenis kelamin? 

 

1.3 Landasan Teori 

Secara umum, pasien geriatri didefinisikan sebagai mereka yang telah 

menyelesaikan 75-80% dari rentang umur perkiraannya. Ada beberapa teori tentang 

geriatri pada anjing. Di Amerika Serikat diperkirakan bahwa 17% dari anjing dan 

kucing yang masuk dalam kategori 'geriatri' (yaitu anjing lebih dari 10 tahun, 

kucing lebih dari 12 tahun) (Mosier, 1988). Boynton (2001) mendefinisikan bahwa 

anjing usia lebih dari 9-13 tahun dan kucing lebih dari 10 tahun merupakan geriatri. 

Sementara itu, Ross (2011) menunjukkan bahwa pasien anjing dengan usia lebih 

dari 8 tahun termasuk geriatri. 

Seiring berjalannya waktu maka proses penuaan akan berlangsung, menurut 

Davies (1996) ada beberapa pengamatan tentang perubahan seiring penuaan yang 

terjadi pada jaringan, meliputi: atropi, infiltrasi lemak, fibrosis, kemampuan repair 

menjadi berkurang, berkurangnya jumlah sel yang aktif, berkurangnya tingkat 

aktivitas, dan penurunan fungsi organ. 

Perubahan penuaan berlanjut pada tingkat yang berbeda-beda dalam sistem 

organ tubuh yang berbeda, dan mungkin ada dalam berbagai tingkat keparahan 

antara individu yang umurnya sama. Biasanya hewan yang lebih tua kehilangan 

sensitivitas indera utama mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, rasa, dan 

bau) dan semua sistem organ dapat dipengaruhi oleh perubahan yang berkaitan 
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dengan usia. Proses menjadi tua merupakan proses alami secara fisiologis dan 

biologis yang terjadi pada seluruh organ dan sel tubuh (Astawan dan Wahyuni, 

1998). 

Skrining geriatri sangat membantu dalam menentukan apakah fungsi organ 

terganggu atau tidak, beberapa sistem organ mungkin akan terpengaruh, misalnya 

dengan meningkatnya usia, gigi cenderung menunjukkan akumulasi kalkulus gigi, 

Periodontitis, atropi gusi dan retraksi, lesi ulseratif, dan lain sebagainya. Pada saat 

anjing 7-8 tahun, 95% dari anjing tersebut dikatakan dipengaruhi oleh penyakit 

periodontal (Harvey, 1988). 

Terjadinya obesitas meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Obesitas 

dapat memiliki dampak serius pada sistem tubuh lainnya, misalnya kardiovaskular 

dan sistem tulang, dan mungkin memiliki peran dalam penyebab beberapa penyakit, 

misalnya diabetes melitus (Banfield Pet Hospital, 2012). 

Beberapa perubahan yang berkaitan dengan usia dapat dilihat dalam 

berbagai sistem organ yang mengalami penurunan fungsi fisilogisnya  (Mosier et 

al., 1988) antara lain : saluran cerna, hati, ginjal, mata, kulit, sistem endokrin, sistem 

kerangka, sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, sistem pernafasan, sistem 

kekebalan, dan hematologi. 

Jenis perubahan yang berkaitan dengan usia dapat mengganggu aktivitas 

fisiologis normal, berkurangnya kemampuan hewan untuk merespon tekanan, 

infeksi atau serangan lainnya pada tubuh, dan proses penyembuhan tertunda. 

Namun usia lanjut atau geriatri tidak dianggap sebagai suatu penyakit. karena 

merupakan proses dari penurunan fungsi fisilogis tubuh dan metabolisme 
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suboptimal pada hewan geriatri. Sebagai hewan pendamping dengan populasi 

terbanyak, perawatan anjing geriatri akan berada dalam permintaan tinggi 

(Triakoso, 2011). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti melakukan penelitian ini dengan 

tujuan :  

1. Untuk mengetahui prevalensi anjing geriatri yang tercatat di beberapa tempat 

pelayanan kesehatan hewan kota Surabaya pada periode tahun 2011-2014. 

2. Untuk mengetahui prevalensi penyakit pada anjing geriatri yang tercatat di 

beberapa tempat pelayanan kesehatan hewan kota Surabaya pada periode tahun 

2011-2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh breed dan jenis kelamin anjing terhadap kasus 

terbanyak pada anjing geriatri yang tercatat di beberapa tempat pelayanan 

kesehetan hewan kota Surabaya pada periode tahun 2011-2014. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Mendapatkan informasi prevalensi penyakit pada anjing geriatri periode 

tahun 2011-2014 di beberapa tempat pelayanan kesehatan hewan kota Surabaya, 

sehingga dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut, pencegahan terjadinya kasus 

pada anjing geriatri, dan menjadi perhatian bagi pemilik dan pemelihara anjing. 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PREVALENSI PENYAKIT PADA ... FAHMI FADLILLAH SYAIFUL


	BAB 1 PENDAHULUAN



