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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Babi merupakan ternak non ruminansia dari famili Suidae. Babi sebagai 

ternak mamalia, memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi sehingga dapat 

menghasilkan banyak anak dalam setiap kelahiran dengan interval generasi yang 

sangat singkat dibandingkan dengan ternak lain seperti sapi, kambing, domba, 

kerbau maupun kuda. Sifat reproduksi babi tersebut sangat berpotensi untuk 

memenuhi kebutuhan daging (Sihombing, 2006).  

Pada umumnya tingkat pengafkiran pada peternakan babi komersil setiap 

tahun cukup tinggi mencapai 30-60% dari jumlah populasi (Engblom et al., 2007). 

Alasan dilakukan pengafkiran babi umumnya dikarenakan gangguan reproduksi, 

umur tua, penurunan reproduksi, gangguan laktasi, kematian, dan masalah 

kesehatan lainnya. Gangguan reproduksi merupakan masalah utama dari 

pengafkiran babi yang dapat merugikan perekonomian pada peternakan babi 

(Tummaruk et al., 2006). Berdasarkan hasil penelitian Bilkei and Horn (1991) 

pada beberapa peternakan babi di Lithuania, dimana dari 61,38% gangguan 

reproduksi yang menunjukkan positif endometritis sebesar  20,4%.  

Endometritis merupakan gangguan reproduksi yang biasanya terjadi dalam 

waktu dua minggu sampai dua puluh hari post partus, khususnya pada partus yang 

abnormal (Subroto dan Tjahajati, 2001). Endometritis adalah peradangan pada 

endometrium atau dinding uterus. Gejalanya meliputi leleran warna keputihan 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

SKRIPSI UJI KEPEKAAN BEBERAPA  CAHYANI KARTIKA MAHARANI 
 
 

sampai purulen yang berlebihan, dan uterus mengalami pembesaran. Penderita 

bisa nampak sehat, walaupun dengan leleran vulva purulen dan dalam uterusnya 

tertimbun cairan (Ratnawati dkk., 2007).  

Pada umumnya endometritis disebabkan oleh infeksi jasad renik yang 

masuk ke dalam uterus melalui serviks dan vagina. Bakteri non-spesifik penyebab 

endometritis yang masuk uterus selama estrus, baik melalui Insememinasi Buatan 

maupun kawin alami. Bakteri tersebut  antara lain Escherichia coli, Streptococcus 

sp., Staphylococcus sp., Arcanobacterium pyogenes, Enterobacter sp., Proteus, 

Klebsiella, dan bakteri lainnya (Kirkwood, 2012). Menurut Dominiek et al (1999), 

endometritis terjadi terutama pada babi yang diberikan tindakan Inseminasi 

Buatan (IB). 

Diagnosis endometritis dapat dilakukan dengan penanaman pada media 

agar yang diperoleh dari biopsi endometrium hewan penderita dengan 

ditemukannya macam mikroorganisme dan koloni yang terbentuk di permukaan 

media (Hariadi dkk., 2011). 

Salah satu obat andalan untuk mengatasi penyakit infeksi adalah 

antibiotika. Indikasi penggunaan antibiotika dimulai dengan menegakkan 

diagnosis pemeriksaan laboratorium seperti mikrobiologi, serologi dan 

pemeriksaan penunjang lainnya (Permenkes, 2011). Penggunaan antibiotika yang 

tidak sesuai anjuran ataupun pemberian dalam jangka panjang dapat menimbulkan 

resistensi pada bakteri tersebut (Salehi and Bonab, 2006). 

Antibiotika yang biasa digunakan untuk terapi terhadap endometritis dan 

penyakit saluran reproduksi betina adalah Tetracycline (Sheldon et al., 1998), 
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Gentamicin (Wiesenfeld and Heine, 1998), Ciprofloxacin (Maccato et al., 1991) , 

Ampicillin (Stiglich et al., 2011), dan Metronidazole (Lofmark et al., 2010). 

Menurut informasi yang didapatkan dari peternak, antibiotika yang sudah pernah 

diberikan adalah Oxytetracycline dan Enrofloxacin.  

Berdasarkan informasi dari peternakan babi di Desa Sukapura Kabupaten 

Probolinggo saat ini uji kepekaan atibiotika terhadap kasus endometritis belum 

pernah dilakukan dan kasus endometritis ini berlangsung terus-menerus sehingga 

mendorong penulis untuk meneliti kasus ini dan melakukan uji kepekaan 

antibiotika. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Jenis antibiotika apakah yang paling peka terhadap bakteri penyebab 

endometritis pada peternakan babi di Desa Sukapura Kabupaten Probolinggo? 

 

1.3 Landasan Teori 

Usaha peternakan babi telah lama dikenal masyarakat Indonesia. Babi 

merupakan salah satu sumber daging dan dapat memenuhi kebutuhan gizi yang 

sangat efisien dibanding ternak lain, sehingga nilai ekonomi dari ternak babi 

cukup tinggi, karena dapat beranak 2 kali setahun, sekali beranak 6-12 ekor, 

ternak babi mudah beradaptasi dengan lingkungan (Kementrian Pertanian, 2011). 

Endometritis merupakan gangguan reproduksi umum pada hewan betina yang 

memiliki tingkat konsekuensi mulai dari tidak adanya pengaruh terhadap kerja 

reproduksi hingga dapat menyebabkan kemandulan. Keadaan patologis ini dapat 
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terjadi pada babi setelah melahirkan serta pada hewan yang belum melahirkan. 

Pada babi juga banyak ditemukan kasus gangguan reproduksi hewan betina, 

terutama endometritis (Barbara et al., 2004).  

Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam beternak babi seperti halnya 

sistem perkandangan, pembibitan, pengolahan pakan, kesehatan dan pemasaran. 

Apabila semua faktor tersebut tidak dijalankan dengan benar maka hasil yang 

didapat kurang memuaskan. Salah satu faktor yang paling diperhatian seharusnya 

adalah faktor kesehatan (Kusumamihardja, 1993; Sihombing, 1997).  

Endometritis dapat terjadi pada semua hewan mamalia betina termasuk 

pada babi. Babi merupakan hewan yang memiliki kebiasaan hidup pada 

lingkungan yang kotor. Pola perilaku babi duduk seperti anjing memudahkan 

mikroorganisme menginfeksi saluran reproduksi (Dominiek et al., 2010). Agen 

penyebab terjadinya peradangan pada saluran reproduksi antara lain adalah 

Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Escherichia coli, dan Enterobacter sp 

(Martineau et al., 1992). 

Endometritis berpengaruh buruk terhadap fertilitas  seperti 

memperpanjang calving interval, menurunkan jumlah service per conception 

(S/C) dan kegagalan perkawinan. Secara ekonomi, endometritis tergantung dari 

efek gangguan pada fertilitas hingga peningkatan pengafkiran. Infertilitas yang 

terjadi dapat berupa matinya embrio karena pengaruh mikroorganisme sendiri atau 

terganggunya perlekatan embrio pada dinding uterus (Hardjopranjoto, 1995).  

Salah satu obat andalan untuk mengatasi penyakit infeksi adalah 

antibiotika. Indikasi penggunaan antibiotika dimulai dengan menegakkan 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

SKRIPSI UJI KEPEKAAN BEBERAPA  CAHYANI KARTIKA MAHARANI 
 
 

diagnosis pemeriksaan laboratorium seperti mikrobiologi, serologi dan penunjang 

lainnya (Permenkes, 2011). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui antibiotika yang paling 

peka terhadap bakteri penyebab endometritis pada peternakan babi Desa Sukapura 

Kabupaten Probolinggo. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini adalah untuk memberi informasi kepada 

masyarakat khususnya pada peternak babi di Desa Sukapura, Kabupaten 

Probolinggo tentang antibiotika yang peka untuk mengobati endometritis. 
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