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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Era globalisasi komoditas peternakan unggas telah berkembang menjadi 

pesat, banyak sekali masyarakat yang telah mengembangkan sistem peternakan 

secara intensif dan peternakan rakyat skala kecil atau menengah  tetapi terkadang 

tidak diimbangi dengan metode bio-security yang benar, sehingga terdapat infeksi 

penyebaran penyakit pada unggas yang berakibat fatal, menurunkan produktivitas 

suatu peternakan. Menurut Parade (2005), penyakit menular pada unggas lokal 

(ayam kampung, ayam bangkok, ayam arab, ayam hutan, burung puyuh, burung 

dara, burung unta, itik, angsa, entok) dalam pola pemeliharaan yang semi-intensif 

atau tradisonal perlu lebih diwaspadai. Berbagai jenis penyakit hewan menular 

pada unggas yang disebabkan oleh virus telah dilaporkan keberadaannya di 

Indonesia, namun penyakit yang dianggap utama saat ini pada unggas lokal 

disebabkan oleh virus, yaitu Avian Influenza (AI) atau Flu burung pada ayam, 

Newcastle Disease (ND) atau Tetelo, Infeksius Bronchitis (IB), Infectious 

Laryngotracheitis (ILT), penyakit Marek, dan Infectious Bursal Disease (IBD) 

atau Gumboro (Abdul, 2005). 

Pasar Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto diketahui adalah tempat jual 

beli kebutuhan pokok sehari-hari dan juga terdapat tempat pemotongan hewan 

hidup berbagai jenis hewan unggas seperti ayam, itik, burung merpati dan entok. 

Hewan unggas yang didapatkan dari peternakan warga sekitar diketahui bahwa 

unggas tersebut belum pernah dilakukan vaksinasi, rata-rata berbagai macam 

unggas ditempatkan pada kandang yang sama sebelum dilakukan pemotongan, 
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jarak pemotongan dengan kandang unggas sangat dekat sekitar 5 meter dan 

lingkungan area pasar yang  sangat kotor, sehingga rentan sekali terjadinya  

penyebaran penyakit menular antar spesies. Berdasarkan data statistika dinas 

Peternakan jawa Timur, Kabupaten Mojokerto memiliki potensi peternakan 

unggas yang cukup berkembang termasuk peternakan entok. Perkembangan 

populasi entok cukup signifikan, dibuktikan dengan data statistika dari tahun 

2011-2014 yaitu 456, 455, 425 dan 460 ekor (Dinas Peternakan Jawa Timur, 

2014), sehingga pentingya pencegahan terhadap penyebaran virus Infectious 

Bronchitis pada unggas. Entok diduga terpapar virus IB, karena entok yang 

terpelihara secara semi-intensif tidak pernah dilakukan vaksinasi IB dengan 

kemungkinan terjadinya infeksi alam, sehingga terbentuk antibodi terhadap virus 

IB pada tubuh entok. Pada beberapa peternakan ayam di Jawa Barat prevalensi 

kasus IB sebesar 40-60 % (Darminto et al., 1985).  Grenada, India Timur dengan 

prevalensi kasus IB pada entok sebesar 1 % (Sabarinath et al., 2011), sedangkan 

di Hongkong seroprevalensi sebesar 12,5 % pada beberapa spesies unggas liar 

(Chu, 2011). 

Kasus Infectious Bronchitis  pertama kali ditemukan di Amerika Serikat 

(AS) pada 1930-an sebagai penyakit saluran pernapasan akut terutama pada ayam 

muda. Virus ini anggota dari genus Gammacoronavirus, subfamili Coronavirinae, 

famili Coronaviridae, dalam ordo Nidovirales. Coronavirus telah ditemukan pada 

burung liar disebut Deltacoronaviruses (Woo et al., 2012). Terdapat banyak bukti 

bahwa IB dapat menginfeksi jenis unggas lain seperti entok dalam mempengaruhi 

respon imun dan banyak ditemukanya jenis serotipe IB yang berbeda (Cavanagh, 
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2006), sehingga entok dapat disimpulkan bahwa bisa terinfeksi virus IB tanpa 

menunjukkan gejala klinis yang terlihat. 

Kasus IB hampir terjadi di seluruh dunia, dengan gejala klinis paling 

utama infeksi saluran pernapasan atau inhalasi dan kesulitan menelan. IB 

menginfeksi saluran telur, menyebabkan telur berdinding tipis dan  hilangnya 

pigmentasi kulit telur. IB dapat menyebabkan nephropathogenic menyebabkan 

nefritis akut, urolitiasis dan mortalitas (Cavanagh dan Gelb, 2008). Penyakit IB 

juga telah dilaporkan menyebabkan penyakit pada proventrikulus (Yu et al., 

2001). Morbiditas dapat mencapai 100 % dalam waktu beberapa hari setelah 

terinfeksi virus IB oleh karena virus tersebut dapat menyebarkan secara cepat dan 

mortalitas dapat mencapai 25% atau lebih pada anak ayam yang berumur kurang 

dari 6 minggu (Qiunn et al., 2003), sehingga penyakit ini mempunyai arti 

ekonomis yang sangat penting pada peternakan unggas oleh karena dapat 

menimbulkan ganguan pertumbuhan, meningkatkan jumlah ayam diafkir dan  

biaya penanggulangan penyakit yang tinggi (Tabbu, 2000). 

Terdapat dua sistem kekebalan pada uggas yaitu, bursa fabrisius dan 

timus. Bursa fabrisius sebagian besar berisi sel B yang berperan dalam 

memproduksi antibodi humoral, sedang timus sebagian besar berisi sel T dengan 

fungsi mengenal dan menghancurkan sel terinfeksi bakteri atau virus, 

mengaktifkan makrofag dalam fagositosis serta membantu sel B dalam 

memproduksi antibodi (Van den Berg, 2000). Terbentuknya antibodi alami  IB 

dimungkinan terdapat pada entok yang terpelihara secara semi-intensif, sehingga 

entok yang mengalami infeksi virus Infectious Bronchitis menjadi reservoir 
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terhadap virus ini dan menyebarkan kepada unggas yang retan terkena infeksi 

penyakit. 

Pemeriksaan serologi diperlukan untuk mengetahui nilai titer antibodi 

akibat virus IB dilapangan dapat mengunakan metode netralisasi virus (VN), 

hemaglutinasi inhibisi (HI), agar gel presipitasi (AGP) dan enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA)  (Tabbu, 2000). Kit ELISA komersial dapat 

digunakan untuk memonitoring respon antibodi serum. Antigen yang digunakan 

secara luas untuk medeteksi antar serotipe dan memantauan serologis secara 

umum terhadap respon vaksinasi terhadap lingkungan (OIE, 2013). Berbagai jenis 

ELISA secara rutin digunakan pada peternakan unggas untuk diagnosis penyakit, 

menunjukkan bebas dari penyakit dan untuk menilai respon terhadap vaksinasi 

(Pattison et al., 2008). 

Berdasarkan latar belakang ini yang mendorong peneliti untuk mengetahui 

seroprevalensi terhadap virus Infectious Bronchitis pada entok yang dipotong di 

Pasar Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto dengan uji Indirect ELISA, karena 

mengingat cukup besarnya populasi unggas di sekitar area tersebut yang 

diternakan secara semi-intensif dan kurangnya informasi mengenai penyebaran 

virus Infectious Bronchitis pada unggas khususnya entok.  

1.2 Perumusan Masalah  

1. Berapakah seroprevalensi virus Infectious Bronchitis pada entok yang dipotong 

di Pasar  Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto ?  

2. Bagaimana sebaran titer antibodi IB pada entok yang dipotong di Pasar Raya 

Mojosari, Kabupaten Mojokerto ? 
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1.3  Landasan Teori  

Daerah di sekitar Pasar Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto terdapat 

berbagai macam hewan unggas yang akan dipotong seperti ayam, itik, burung 

merpati dan entok. Unggas tersebut ditempatkan pada kandang yang sama terbuat 

dari bambu terbuka, unggas yang didapat dari peternakan sekitar dengan 

pemiliharan semi-intesif tanpa biosekurity yang ketat dan tanpa adanya pemberian 

vaksinasi khususnya vaksin IB, sehingga rentan terjadi penyebaran penyakit 

menular antar spesies. Penyebaran virus IB kemungkinan diakibatkan oleh unggas 

entok yang terpapar virus IB karena infeksi alam. Entok tersebut bertindak 

sebagai pembawa virus menyerang pada unggas lain terutama pada ayam ras yang 

sering menunjukkan gejala klinis. Menurut Liu (2005) Beberapa peneliti 

menyatakan bahwa virus Infectious bonchitis diketahui dapat menyerang spesies 

unggas lain seperti entok, tetapi tidak menunjukkan gejala klinis yang nyata. 

Terdapat bukti beradasarkan penelitian, bahwa di Pasar Raya Mojosari, 

Kabupaten Mojokerto Seroprevalensi IB pada ayam buras sangat tinggi sebesar 

72,5 % (Rhida, 2015) dan pada itik sebesar 27 % (Kurnianingsih, 2015), sehingga 

memungkinkan terdapat pula paparan virus IB pada entok di daerah tersebut.  

Penyebaran virus IB dapat terjadi dari unggas sakit kepada kelompok 

unggas yang sehat baik melalui kontak langsung maupun tak langsung. Penularan 

virus IB terjadi melalui alat respirasi bagian atas dan mata (Indriani dan darminto, 

1999). Pentingnya metode survailans epidemiologi dilakukan secara terus 

menerus dengan mengumpulakan sampel darah entok untuk menentukan 

distribusi penyebaran virus dan mengetahui secara tepat seroprevalensi kasus IB 
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pada entok di daerah tersebut. Uji Serologi ELISA digunakan untuk medeteksi 

antibodi terhadap virus Infectious Bronchitis pernah dilakukan di Kabuputen 

Cianjur, Jawa Barat pada peternakan ayam buras yang belum divaksinasi 

(Indriani, 2013), sehingga pentingnya dilakukan deteksi titer antibodi dengan 

ELISA terhadap entok yang  belum divaksinasi IB di area sekitar pasar Raya 

Mojosari, Kabupaten Mojokerto. 

Uji ELISA berguna untuk pemantauan umum paparan IB dan dapat 

digunakan untuk mendeteksi tanggapan antibodi terhadap berbagai macam 

serotipe IB (OIE, 2013). Elisa memiliki sensivitas lebih tinggi untuk bereaksi 

dengan berbagai macam serotipe dibandingkan dengan uji netralisasi serum 

(Untari, 2004). Standart operasional kerja deteksi nilai titer antibodi dengan 

ELISA bergantung pada proses pengambilan sampel darah yang diikuti oleh 

metode standar penanganan sampel, pemisahan serum dan penyimpanan 

(Neumann, 2009). 

Tehnik Indirect ELISA dipakai untuk menentukan antibodi. Penentuan 

antibodi dapat dilakukan dengan pelabelan pada anti imunoglobulinnya yaitu 

dengan menggunakan model Indirect ELISA. Semi kuantitatif atau kuantitatif, 

ELISA dibaca dengan spektrofotometer (ELISA reader) yang berdasarkan pada 

nilai absorban atau kerapatan optik (Optical Density/OD) (Suwarno dkk., 2010). 

Hasil uji deteksi antibodi terhadap virus Infectious Bronchitis menunjukkan nilai 

positif mengartikan bahwa terjadinya infeksi virus pada entok yang disebabkan 

karena infeksi alam, sehingga besaran nilai titer antibodi terhadap virus IB 

menunjukkan adanya peningkatan. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui seroprevalensi virus Infectious Bronchitis pada entok yang 

dipotong di Pasar Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto ? 

2. Mengetahui angka sebaran titer antibodi IB pada entok yang dipotong di Pasar 

Raya  Mojosari, Kabupaten Mojokerto ? 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian  

1. Manfaat penelitian secara teroritis yaitu dapat memberikan suatu ilmu 

pengetahuan dan informasi baru di bidang virologi tentang nilai secara 

kuantitatif kandungan titer antibodi Infectious Bronchitis pada entok yang 

diteliti dengan uji serologis ELISA yang bermanfaat dalam mengidentifikasi 

adanya seroprevalensi penyebaran virus IB pada unggas air atau unggas liar. 

2. Manfaat penelitian secara praktis yaitu dapat mengetahui kemungkinan adanya 

infeksi penyebaran virus IB pada entok dan nilai seroprevalensi IB pada entok 

di Pasar Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto. 
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