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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Masalah penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri di dunia peternakan 

masih saja terjadi, yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat 

berarti. Pola pengelolaan ternak di Indonesia yang memisahkan berbagai 

tingkatan baik umur maupun berdasarkan jenis produksinya yang 

memungkinkan terciptanya kondisi dimana ternak yang belum pernah 

terinfeksi di masa muda mengalami infeksi di periode produksi apabila pada 

tempat yang terakhir  kondisi sanitasinya lebih buruk ( Anonim. 2012a).  

Sepanjang tahun 2010, kasus-kasus penyakit yang berdampak pada 

gangguan saluran pencernaan ternak cukup tinggi bermunculan di lapangan, 

baik pada ternak skala kecil maupun ternak skala besar. Data yang dihimpun 

oleh tim Technical Service Medion (2010), diketahui bahwa penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri masih sering menyerang di peternakan. Sebagian 

kasus penyakit tersebut bersifat oportunis. Secara normal mikroorganisme 

penyebab penyakit ada di dalam usus dalam jumlah yang terkendali, akan 

tetapi saat kondisi ayam menurun akibat stres dan lain lain, mikroorganisme 

tadi bisa berkembang menjadi patogen (Anonim, 2010b). 

Meskipun jarang menimbulkan kematian, namun pada beberapa ternak 

mengalami penurunan produksi yang sangat significant karena sifat penyakit 

yang berjalan kronis (Sylvia et al, 2009). Kemampuan suatu bakteri pantogen 
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untuk menyebabkan infeksi dipengaruhi oleh faktor virulensi yang 

dimilikinya (Pantas, 2009).  

S. enteritidis merupakan salah satu jenis bakteri yang dapat 

menyebabkan jutaan kasus penyakit salmonellosis pada manusia dan hewan, 

serta menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan di seluruh dunia. S. 

enteritidis dalam saluran pencernaan juga menyebabkan pertumbuhan ayam 

terganggu dan angka mortalitas yang tinggi sehingga berakibat pada biaya 

produksi  yang tidak optimal (Suharni, 2003). Selain itu, S. enteritidis di 

dalam tubuh inang akan menginvasi mukosa usus halus, berbiak di sel epitel, 

dan menghasilkan toksin yang akan menyebabkan reaksi radang dan 

akumulasi cairan di dalam usus. S. enteritidis yang ada di dalam sel epitel 

akan memperbanyak diri dan menghasilkan termolabil enterotoksin yang 

secara langsung mempengaruhi sekresi air dan elektrolit sehingga 

menyebabkan diare (Wirayawan dkk, 2007). 

Str. agalactiae juga merupakan jenis bakteri yang dapat mengganggu 

kesehatan ternak. Str. agalactia) pada sel inang telah banyak dikaji (Bramley 

dan Hobgen, 1999; Nealon dan Matingly, 1999; Tety et al, 1999), mereka 

mengatakan komponen permukaan sel seperti asam teikoat dan lipoteikoat 

berperan dalam memperantai dalam proses tersebut, protein-protein 

permukaan sel Str. agalactiae juga  berperan dalam proses perlekatan pada 

sel inang (Yanuarsi, 2002). 

Obat-obatan kimia sudah sering digunakan oleh beberapa peternak, dan 

penggunaan antibiotikpun di bidang peternakan sudah sangat luas, baik 
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sebagai imbuhan pakan maupun untuk tujuan pengobatan. Dampak yang 

ditimbulkan bisa menguntungkan atau merugikan tergantung dari berbagai 

faktor, termasuk dosis, route pemberian, dan sering tidaknya antibiotik jenis 

tertentu digunakan. Sedangkan penggunaan antibiotic tidaklah efektif karena 

penggunaan dengan jangka waktu yang lama akan menimbulkan residu dan 

akan resistensi pada tubuh ternak (Rahayu, 2011). 

Arcangelisia flava (A. flava) merupakan suatu bahan alami yang 

mengandung senyawa alkaloid, antara lain berberine, columbamine, 

jatrorhizine, palmatine, shobakunine, limacine, homoaromaline, 

dehidrocorydalmine, 8-hidroksiberberine, picnarrhine dan thalifendine. 

Beberpa senyawa tersebut yang paling banyak mempunyai peran penting 

adalah berberine, dimana pada tanaman A. flava terkandung 5 persen dari 

berat tumbuhan tersebut (Burkill, 2001). Berberine juga dilaporkan 

mempunyai aktivitas anti bakteri (Chi, 2000). 

1.2.Perumusan Masalah 

Mengingat di dalam A.flava terdapat  senyawa alkaloid yang bersifat 

anti bakteri maka di duga dapat membunuh bakteri sehingga jumlah bakteri 

menurun. 

  
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi Ekstrak Metanol A.flava 

terhadap jumlah bakteri Salmonella Enteridis dan Strepcococcus Agalactiae. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini tentunya bermanfaat bagi perkembangan ilmu dunia 

peternakan tentang kesehatan dan penanggulangan bakteri khususnya bakteri 

Salmonella enteritidis dan Streptococcus agalactiae, selain itu juga sebagai 

bahan informasi bagi para peternak untuk penanggulangan bakteri tersebut. 

 


