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PRAKATA 

 

Buku Pencegahan Penyakit Unggas edisi kedua, merupakan 

buku pegangan yang penting yang baik bagi orang yang 

memelihara unggas baik yang sudah lama atau bagi yang baru akan 

mulai beternak. Buku ini sebagian merupakan hasil-hasil penelitian 

penulis yang ditujukan untuk membantu peternak dalam mengelola 

ternaknya, agar terhidar dari penyakit yang menyebabkan 

keuntungannya berkurang bahkan menjadi rugi.  

Pencegahan penyakit dalam budaya dan industri peternakan 

unggas merupakan suatu keharusan, karena bagaimanapun baiknya 

manajemen pemeliharaan, kalau ternak unggasnya sakit maka 

keuntungan yang sudah didepan mata akan menghilang, bahkan 

menjadi menderita kerugian. Sehingga dalam budidaya dan industri 

peternakan unggas pencegahan penyakit menjadi faktor utama dan 

pertama yang harus dilakukan. 

Pencegahan (preventif) penyakit akan lebih mudah, murah 

dan baik, dibandingkan dengan pengobatan (kuratif) penyakit, 

karena unggas yang sudah terserang penyakit produksinya tidak 

akan sama dengan unggas yang sehat, bahkan akan rendah sekali, 

walaupun sakitnya sudah dapat sembuh tetapi untuk kembali ke 

produksi normal sangat sulit dilakukan. Sehingga penekanan 

pembahasan pada buku ini adalah bagaimana unggas dapat hidup 

sehat dan berproduksi optimal melaui pencegahan penyakit. 

Buku ini dititik beratkan pada pencegahan penyakit, 

mengupas mulai Terbentuknya Kekebalan, Tata-cara Pencegahan 

Penyakit dan Penyakit-penyakit Penting yang sering menyerang 

Unggas. Buku ini dilengkapi dengan beberapa gambar penting 

untuk memudahkan pembaca memahami dan mengerti dengan 

baik.  
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Kata Sambutan 

 

Buku Pencgahan Penyakit Ternak Unggas ini ditulis oleh 5 

orang yang sejak mahasiswa mendalami bidang perunggasan, 

sehingga penulis sangat mendetail tentang pencegahan penyakit 

dengan menitik beratkan tentang terbentuknya kekebalan  pada 

unggas, organ utama pembentuk kekebalan, caera vaksinasi dan 

sanitasi termasuk biosekuriti juga diuraikan beberapa penyakit 

yang penting pada unggas. 

Buku ini sangat perlu dimiliki dan dibaca oleh para peternak 

yang sudah lama terutama yang masih akan memulai menggeluti 

bidang industri operunggasan yang semakin hari semakin 

berkembang dan keuntungannya sangat menjanjikan apabila 

dikelola dengan baik. 

Mengapa orang yang punya modal banyak terjun ke industri 

perunggasan, karena perputaran modalnya cepat. Ayam petelur 16-

18 minggu sudah bertelur, apalagi ayam broiler 28-30 hari sudah 

panen sehingga dalam satu tahun perputaran modalnya dapat 7-8 

kali. Kalau setiap kali panen keuntungannya 5% saja maka dalam 1 

tahun keuntungannya dapat 35-40%. Sehingga apabila modalnya 

dari bank juga dengan bunga 16% sekalipun masih menutup 

(untung). 

Buku ini juga penting bagi masiswa peternakan yang 

nantinya banyak lapangan pekerjaan dibidang perunggasan yang 
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berkembang sangat pesat dewasa ini. Sehingga dengan membaca 

buku ini pengetahuan dan penguasaan dalam manajemen 

khususnya manajemen pencegahan penyakit menjadi konferhensip. 

Akhir kata sebagai pimpinan Fakultas Peternakan dan 

Pertanian saya menguacapkan selamat kepada penulis dan 

terimakasih 

 

Semarang Juni 2021, 

Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian 

Universitas Diponegoro 
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PENDAHULUAN 

 

Pencegahan penyakit dalam budaya dan industri peternakan 

unggas merupakan suatu keharusan, karena bagaimanapun baiknya 

manajemen pemeliharaan, kalau ternak unggasnya sakit maka 

keuntungan yang sudah didepan mata akan menghilang, bahkan 

menjadi menderita kerugian. Sehingga dalam budidaya dan industri 

peternakan unggas pencegahan penyakit menjadi faktor utama dan 

pertama yang harus dilakukan. 

Pencegahan (preventif) akan lebih mudah, murah dan baik, 

dibandingkan dengan pengobatan (kuratif), karena unggas yang 

sudah terserang penyakit produksinya tidak akan sama dengan 

unggas yang sehat, bahkan akan rendah sekali, walaupun sakitnya 

sudah dapat sembuh tetapi untuk kembali ke produksi normal 

sangat sulit dilakukan. Sehingga penekanan pembahasan pada buku 

ini adalah bagaimana unggas dapat hidup sehat dan berproduksi 

optimal melaui pencegahan penyakit. 

Buku ini diawali dengan system kekebalan pada ternak 

unggas, karena pembentukan kekebalan (immunity) pada unggas 

merupakan suatu usaha untuk menaggulangi penyakit dari dan oleh 

unggas itu sendiri, disamping itu ada beberapa penyakit (virus) 

yang belum ada obatnya yang hanya dapat dicegah melalui 

pembentukan kekebalan dalam tubuh unggas sendiri, yang 

merupakan satu-satunya cara agar unggas tetap sehat. 

Buku ini juga membahas secara detail tatacara pencegahan 

penyakit, serta penyakit-penyakit penting yang sering menyerang 

unggas. Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa gambar dan 

tabel hasil penelitian berkaitan dengan penyakit, untuk lebih 

memudahkan pembaca untuk memahami isi buku melalui gambar-

gambar dan table-tabel yang ada dan dapat menerapkan secara baik 
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dan benar tata-cara pencegahan penyakit pada ternak unggas. 

Beberapa penyakit endemik seperti New castle disease (NCD) dan 

avian influenza (AI) dibahas lebih mendetail untuk memberikan 

pemahaman bagaimana seharusnya menyikapi kedua penyakit yang 

sangat merugikan dunia perunggasan. 
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BAB I. SISTEM KEKEBALAN  TUBUH  PADA  UNGGAS 

 

1.1. Arti Kekebalan Pada Unggas 

Kekebalan sering juga disebut Immunitas adalah suatu 

kemampuan untuk mempertahankan diri, menahan, mencegah dan 

atau menanggulangi agen – agen perusak yang dapat menimbulkan 

sakit (yang merugikan). 

Unggas seperti halnya mahluk hidup lainnya juga 

mempunyai sistem kekebalan yang dilakukan oleh sel-sel khusus 

dan produk-produknya.  Diantara sel – sel yang memegang 

peranana penting baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam proses kekebalan adalah sel-sel lymphocyt, dan produk – 

produknya atau sel-sel lain yang diturunkan (dibentuk) olehnya.  

Kekebalan pada unggas ada dua macam, yaitu yang disebut dengan 

antibodi (antibody) dan imunitas sel (sel immunity). 

 

1.2. Organ Pembentuk Kekebalan 

Organ pembentuk kekebalan pada unggas ada 4 (empat), 

yaitu Bursa Fabrisius  (B-cell), Kelenjar Thymus (T-cell), GALT 

(Gat-associated-lymphoid-tissue) dan Jaringan Lymphoid (sumsum 

tulang belakang, limpa, kelenjar Harderian, ceacal tonsil).   

Bursa Fabrisius  letaknya ada pada pangkal ekor, tepatnya 

ada diatas kloaka dari unggas, sedang kelenjar thymus letaknya 

memanjang pada bagian depan samping leher unggas. (Gambar 1.) 

Kedua organ penting pembentuk kekebalan pada unggas ini 

akan dapat berfungsi apabila sel pembentuk kekebalan (lymphocyt) 

masuk kedalamnya. Lymphocyt dibagi menjadi dua menurut fungsi 

dan tipe kekebalan yang ditimbulkannya, atau berdasarkan pada 

organ pembentuk kekebalan yang dimasukinya, yaitu: 

1.2.1. Bursa Fabrisius (bursa dependen) 
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Merupakan organ tempat menghasilkan sel-sel yang disebut 

dengan B-lymphocyt.  Bursa  fabrisius ada pada unggas yang sehat 

dan masih muda berumur 1 hari sampai 16 minggu.  Bentuk dari 

Bursa Fabrisius  adalah bulat berwarna putih sedikit mengkilap 

seperti buah cermai.  Setelah itu bursa akan rudimenter, sesuai 

dengan berakhirnya tugas sebagai agen pembentuk kekebalan yang 

juga berakhir. 

Bursa Fabrisius  juga dapat rusak karena adanya penyakit 

yang meneyerang disebut dengan Infectius bursal disease (IBD) 

atau disebut Gumboro. 

Ilustrasi 1. Organ Pembentuk Kekebalan Unggas. 

Modifikasi dari Ayam dan Telur (Mahfudz, 1989) 

 

Akibat penyakit IBD pada unggas masih muda, bursanya 

rusak, maka unggas tidak akan dapat membentuk kekebalan dengan 

sempurna.  Vaksinasi hanya akan efektif apabila bursa fabrisiuis 

masih sehat (baik) dan dapat memproduksi B-lymphocyt. 

1.2.2. Thymus (thymus dependen)  
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Merupakan organ tempat menghasilkan sel-sel yang disebut 

dengan T-lymphocyt.  Thymus tidak sama dengan bursa, karena 

thymus masih ada walau unggas sudah dewasa.  Karena disamping 

sebagai organ pembentuk kekebalan, thymus juga menghasilkan 

kelenjar thyroid, sebagai kelenjar pertumbuhan pada unggas.  

Namun thymus juga dapat rusak karena suatu infeksi penyakit atau 

karena kekarangan zat gizi (iodium). 

Pada saat unggas pada awal kehidupannya atau masih 

muda, akan memproduksi sel-sel lymphocyt muda atau belum 

matang, sel-sel ini menerima intruksi dasar mengingat tugasnya 

dimasa mendatang (nantinya) melalui 2 organ lymphoid yaitu 

Bursa Fabricus dan Thymus.   

Sel lymphocyt yang baru dibentuk pada waktu hewan masih 

muda, proses pendewasaannya menembus masuk ke bursa fabricus 

maupun thymus. 

Bursa 

  
a. Thymus b. Bursa fabrisius 

Ilustrasi 2. (a) Thymus (Sumber: Herlina Pratiwi, 2011) dan 

 (b) Bursa Fabrisius (Sumber : Mahfudz, 1989) 

                   

Sel lymphocyt yang baru dibentuk (masih muda) dalam 

proses pendewasaannya menembus masuk ke bursa fabricus 
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maupun thymus.  Sel lymphocyt yang masuk kedalam bursa 

fabricus dan keluar dari bursa fabricius disebut dengan sel B-

lymphocyt, sedangkan yang masuk kedalam thymus dan keluar dari 

thymus disebut dengan sel T-lymphocyt. 

Pada saat lymphocyt – lymphocyt menembus masuk 

kedalam bursa maupun thymus melalui lingkungan mikro kimia 

yang ada pada bursa maupun thymus. Secara kimiawi (bio-kimia) 

sel-sel ini bereaksi dan menjadi dewasa, yang nantinya berperan 

aktif dalam memproduksi kekebalan. Sel B-lymphocyt 

menghasilkan antibody, sedangkan sel-T-lymphocyt menghasilkan 

immunitas seluler. Thymus masih ada walau unggas sudah dewasa, 

tetapi efektifitasnya juga menurun, sehingga vakninasi pada unggas 

dewasa tidak sebaik unggas yang masih muda. 

B-lymphocyt dan T-lymphocyt setelah menjadi dewasa 

migrasi keseluruh tubuh, termasuk aliran darah, terutama limpa, 

secaltonsil, dan lymphoid pathces lainnya, dan akan berfungsi 

sebagai pertahanan.  Organ-oragan pembentuk kekebalan dari 

seekor unggas dan bagian-bagian yang merupakan tempat migrasi 

dari sel B-lymphocyt dan sel T-lymphocyt. 

Bursa fabricus dan thymus menyelenggarakan pemrosesan, 

pembentukan, dan pendewasaan serta penyebaran lymphocyte-

lymphocyt pada awal kehidupan unggas. Pada saat B-lymphocyt 

dan T-lymphocyt bermigrasi keseleuruh jaringan, membelah diri 

dan menghasilkan lymphocyt-lymphocyt sejenis, yang pada proses 

pendewasaanya tidak memerlukan lagi bursa dan thymus.   

Sehingga apabila unggas diberi waksin pada saat dia masih 

muda dan proses vaksinasinya berhasil, maka tubuh unggas mampu 

mereproduksi kekebalan.  Sebaliknya apabila pada masa permulaan 

kehidupannya bursa atau thymusnya rusak, misalnya karena 

terserang penyakit infectius bursal disease (gumboro) atau sebab 
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lain, maka akan berakibat terjadinya penekanan (supresi) kekebalan 

yang disebut dengan immunosuppression. Unggas yang sudah 

mengalami immonusuppression sulit untuk membentuk kekebalan, 

karena organ pembentuk kekebalannya sudah rusak, sehingga 

unggas tidak mampu membentuk kekebalan.  Akibatnya proses 

vaksinasi tidak akan efektif atau bahkan tidak ada gunanya, 

akibatnya unggas akan mudah terserang penyakit 

 

1.3. Proses Terbentuknya Kekebalan 

Kekebalan yang terbentuk ada 2 (dua) macam, yaitu 

pertama, antibodi (antibody) yang dilakukan oleh B-lymphocyt dan 

kedua Kekebalan dalam sel (celluler immunity) yang dilakulkan 

oleh T-lymphocyt seperti yang sudah dijelaskan diatas. 

 

1.3.1. Antibodi 

B-plymphocyt yang dihasilkan oleh bursa fabricus dan 

turunannya memproduksi protein yang dapat larut dalam aliran 

darah, yang disebut dengan antibodi, dan akan berperan pada 

proses kekebalan. Antibodi spesifik dibentuk akibat stimulasi 

vaksin / agen–agen penyakit yang spesifik pula, atau dengan kata 

lain antibodi yang dibentuk oleh vaksin penyakit A misalnya, maka 

antibodi yang terbentuk khusus untuk menanggulangi penyakit A 

saja, demikian juga vaksin B, C dan seterusnya. Sehinga setiap 

penyakit yang ingin di bentuk kekbalannya harus divaksin sesuai 

dengan jenis penyakitnya.  

Antibodi ada yang dilepaskan kedalam plasama darah 

(serum) dan menyebar mengikuti aliran darah, disebut dengan 

antibodi sirkuler (sirculation antibody). Sedang antibodi yang 

berada pada berbagai sekresi tubuh seperti mucus yang dihasilkan 

oleh saluran pernafasan dan saluran pencernaan, persendian, 
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selangkangan kaki dan sayap unggas, disebut dengan antibodi 

tetap/local (local antibody). 

Antibodi dalam plasma darah atau antibodi dalam serum 

disebut juga antibodi bersirkulasi, antibodi ini mengikuti aliran 

darah menuju keseluruh sel tubuh. Antibodi ini kadarnya dapat 

diperiksa / diukur melalui uji / test darah. Hasil test antibodi (titer) 

merupakan indikator atas status kekebalan yang ditimbulkan oleh 

berbagai penyakit atau vaksin. 

Antibodi lokal yang diketemukan dalam sekresi tubuh 

(mucus) sangat penting walau tidak dapat diukur melalui test darah, 

karena mereka merupakan penjaga gerbang masuknya agen–agen 

penyakit. Apabila dalam jumlah yang cukup, antibodi lokal mampu 

mengurangi jumlah virus, juga bakteri atau jamur yang infektius 

yang masuk dalam tubuh. Sehingga akan mengurangi beban 

antibodi sirkuler yang ada pada serum darah untuk melawan virus 

dan bakteri.  

 

1.3.2. Immunitas Seluler 

T-lymphocyt yang dihasilkan oleh thymus menghasilkan 

produk–produk yang disebut lymphokines, jadi tidak membentuk 

antibodi. Lymphokines berfungsi melalui proses kimiawi dalam 

sel-sel pertahanan yang disebut makrofag. Makrofag ini 

memberikan kekuatan pada T-lymphocyt untuk melaksanakan 

aktivitas pertahanannya. Aspek pertahanan tubuh ini disebut “Cell 

mediated immunity” atau “Cellulair immunity” (atau kekebalan 

melalui perantaraan sel). Sehingga pertahanan yang dibentuk oleh 

T-lymphocyt adalah pertahanan yang berada dalam sel unggas. 

Cell mediated immunity ini merupakan ujung tombak dalam 

pertahanan melawan agen–agen penyakit yang terdapat didalam 

sel-sel, yang secara arsitektur tidak dapat dijangkau oleh antibodi 
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(B-lymphocyt).  Cell mediated immunity tugas utamanya adalah 

mengendalikan bakteri–bakteri seperti staphilococcus, colliform, 

salmonella, basilus pembentuk tuberkel, brucella dan listeria. Cell 

mediated immunity ini juga merupakan pertahanan utama terhadap 

virus–virus tertentu khususnya virus yang menyebabkan tumor dan 

juga terhadap fungi (jamur). 

 

1.4. Kekebalan Aktif dan Pasif 

1.4.1. Kekebalan Aktif. 

Diatas telah kita bahas terbentuknya kekebalan baik yang 

berupa antibodi (oleh B-lymphocyt) ataupun yang berupa 

kekebalan melalui perantaraan sel (oleh T-lymphocyt).   Kedua 

organ pembentuk kekebalan ini bekerja apabila ada rangsangan 

tertentu terhadap unggas, seperti vaksin ataupun penyakit tertentu. 

Rangsangan tersebut mengaktifkan kedua organ pembentuk 

kekebalan, sehingga kekebalan yang dibentuk merupakan 

kekebalan hasil kerja dari kedua organ itu sendiri. Kekebalan 

tersebut disebut dengan kekebalan aktif, atau kekebalan yang 

dibentuk oleh tubuh unggas itu sendiri.   Karena unggas aktif 

membentuk kekebalan menggunakan organ pembentuk kekebalan, 

akibat dari rangsangan yang masuk, berupa vaksin atau penyakit. 

Kekebalan aktif hanya dibentuk apabila apabila organ 

pembentuk kekebalan pada unggas masih berfungsi.  Kekebalan 

aktif yang dibentuk hanya untuk penyakit/vaksin tertentu yang 

diberikan (yang merangsang terbentuknya kekebalan).  Misalnya, 

unggas diberi vaksin new castle disease (NCD) maka kekebalan 

yang dibentuk hanya kekebalan untuk NCD, tidak untuk semua 

penyakit.  Unggas yang terserang penyakit cacar dan sembuh maka 

unggas tersebut membentuk antibodi terhadap penyakit cacar, atau 
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dengan kata lain unggas tersebut mempunyai kekebalan terhadap 

penyakit cacar. 

 

1.4.2. Kekebalan pasif. 

Kekebalan pasif prosesnya sangat berlainan dengan 

kekebalan aktif. Karena pada kekebalan pasif, organ pembentuk 

kekebalan tidak bekerja untuk membentuk kekebalan tetapi unggas 

hanya menerima kekebalan (antibodi) dari luar.  

Kekebalan pasif dapat berasal dari induknya, sebagai contoh 

untuk penyakit–penyakit unggas tertentu yang dapat di tularkan 

melalui ovum atau telur, misalnya; penyakit Pullorum, Egg drop 

sindrum, yang dapat ditularkan secara vertikal.  Apabila induknya 

diberikan vaksin agar terjadi kekebalan, maka kekebalannya 

diturunkan kepada anaknya. Kekebalan ini sering disebut dengan 

kekebalan maternal atau kekebalan dari ibunya. Pada kasus seperti 

ini embrio (anak) nya tidak melakukan proses untuk membentuk 

kekebalan, tetapi hanya menerima dari induk (ibu) nya. 

Kekebalan pasif juga dapat diberikan langsung, misal 

memasukkan /menyuntikan serum (antibodi) dari suatu penyakit 

tertentu kedalam tubuh unggas, maka kekebalan yang diberikan ini 

merupakan kekebalan pasif.  Serum atau antibodi ini dihasilkan 

dari memasukan vaksin/penyakit kedalam tubuh mahluk lain, 

misalnya kuda atau mikroba. Maka kuda atau mikroba 

menghasilkan antibodi, dan antibodi yang dihasilkan dapat diambil 

untuk dipakai sebagai vaksin. Karena antibodi dibuat diluar tubuh 

unggas dan unggas hanya pasif menerima antibodi yang sudah jadi, 

maka kekebalan yang terjadi pada unggas disebut dengan 

kekebalan pasif. 
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BAB II. CARA PENCEGAHAN PENYAKIT 

 

Pencegahan penyakit (preventif) jauh lebih baik, lebih 

mudah dan lebih  dari pada pengobatan (curative), karena ternak 

unggas yang telah terserang penyakit kondisinya menjadi lemah 

dan produksinya turun serta sangat sukar untuk kembali mencapai 

produksi normal. Oleh karena itu sangat penting untuk 

mempelajari, menguasaai dan mempraktekan cara pencegahan 

penyakit pada ternak unggas. Pada pengelolaan ternak unggas yang 

baik, maka pada hakekatnya seluruh aspek dari pengelolaan dapat 

dipakai sebagai sarana untuk mencegah penyakit. Adapun yang 

termauk dalam manajemen pencegahan penyakit pada peternakan 

unggas adalah bibit, perkandangan, pakan, sanitasi, dan vaksinasi 

 

2.1. Bibit. 

Bibit yang baik merupakan langkah awal didalam 

manajemen pencegahan penyakit pada ternak unggas, karena bibit 

sangat menentukan keberhasilan pengelolaan ternak unggas. Bibit 

harus dipilih dari induk yang baik produksi dan daya tahan 

hidupnya. Apabila kita tidak tahu induknya, dengan kata lain kita 

beli bibit dari breeder farm, maka sebaiknya kita harus mempelajari 

dulu brosur – brosusnya serta memperhatikan bonafiditas breeder 

farm itu.  

Adapun ciri bibt ayam yang baik adalah tidak ada cacat 

tubuhnya, bulunya tumbuh sempurna, kepala, leher dan tubuhnya 

serasi, paruh dan kakinya kuat, dadanya bidang, perutnya halus, 

penampilannya lincah dan matanya bersinar. 
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2.2. Perkandangan 

Kandang merupakan tempat hidup dan berproduksi unggas 

serta tempat pekerja melakukan pekerjaan pengelola ternak unggas, 

oleh akrena itu kandang harus mampu menyediakan kondisi yang 

nyaman bagi ternak unggas dan pekerja. Perkandangan unggas 

yang baik, memenuhi syarat dilihat dari tataletak, kontruksi, bahan 

bangunan, fungsi dan dapat menyediakan micro climate yang 

sesuai untuk pertumbuhan dna produksi dari ternak unggas. 

Perkandangan harus disesuaikan konstruksi dengan sistem produksi 

peternakan, iklim, serta peletakannya. Sehingga kandang akan 

membuat unggas nyaman dan tidak setress. Unggas dapat 

mengkonsumsi pakan dengan baik, tenang dan mendukung 

produktifitas serta dapat mencegah timbulnya suatu penyakit 

maupun wabah penyakit ( perkandangan ternak unggas dibahas 

lebih detail pada buku Perkandangan Ternak Unggas). 

 

2.3. Pakan 

Pakan atau makanan atau ransom adalah istilah untuk 

sesuatu yang diberikan unggas, untuk keperluan hidupnya selama 

24 jam. Pakan harus mampu menyediakan kebutuhan hidup pokok 

dan produksi ternak unggas. Penyakit yang disebabkan oleh pakan 

banyak sekali, baik karena kekurangan zat – zat pakan (gizi) 

ataupun karena kesalahan serta keracunan pakan. Maka pemberian 

pakan yang cukup serta memperhatikan nilai gizinya artinya tidak 

hanya kualitas tetapi kuantitasnya perlu diperhatikan, sesuai dengan 

tahapan hidup dan tujuan produksi adalah sangat bijaksana. Untuk 

detailnya mengenai pakan dapat dibaca pada buku mengenai pakan 

unggas. 
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2.4. Sanitasi 

Sanitasi pada pemeliharaan unggas adalah sangat penting 

dalam rangka menghasilkan produksi yang tinggi dengan kwalitas 

yang baik. Unggas tidak hanya perlu sehat saja tetapi harus bersih 

baik tempatnya, pakannya, maupun lingkungannya dan bebas dari 

bermacam – macam penyakit yang dihasilkan oleh mikro 

organisme. 

 

2.4.1. Desinfektan 

Desinfektan adalah materi atau bahan kimia untuk sanitasi.  

Sanitasi akan efektif bila permukaan yang disanitasi bersih, artinya 

tidak dihalangi oleh kotoran atau material organik.  Kebersihan 

bukan hanya pelengkap dalam desinfeksi suatu benda, tetapi sangat 

efektif bila sebelum didesinfeksin keadaan sudah dibersihkan 

terlebih dahulu. 

Adapun desinfektan yang baik mempunyai ciri – ciri antara 

lain sebagai berikut  

a. Mempunyai daya bunuh kuman tinggi. 

b. Tidak beracun bagi manusia dan ternak. 

c. Larut dalam air. 

d. Akan bertahan lama. 

e. Tidak merusak dan tidak bernoda. 

f. Mampu menembus celah – celah bahan. 

g. Baunya yang tajan tidak melekat. 

 

2.4.1.1. Sanitasi pada Hatchery 

Pada Penetasan (Hatchery) sanitasi adalah merupakan suatu 

keharusan untuk keberhasilan proses penetasan. Terutama pada 

proses penetasan telur, temperature yang diperlukan untuk 

perkembangan embrio juga sama dengan tempertaur yang 



14 

diperlukan untuk perkembangan mikroorganisme (bakteri, jamur, 

virus dan protozoa). Sehingga apabila kondisinya tidak higienis 

(tidak disanitasi), maka mikroorganisme berkembang pada telur 

yang dieramkan sehingga embrio akan mati dan telur membusuk. 

Dibawah ini diperlihatkan Tabel 1. Program Sanitasi pada 

Unit Hatchery Charoen Pokphand Jaya Farm (CPJF). mulai dari 

ruang penerimaan telur, ruang penyimpan telur (holding room), 

ruang mesin (setter dan hatcher), ruang pull chick, ruang grading 

dan packing, ruang penyimpanan anak ayam dan ruang cuci. 

 

Tabel 1. Program Sanitasi pada Unit Hatchery. 

NO AREA PROCESS 
DESINFECTAN/RATIO 

Before Improvement 

1 
Receiving HE 

room 

Cleaning with Urcasan 

/Desogerm 
1:125 ml 1:125 ml 

  
Fumigation single 

dosis 

100 gr PK + 

200 ml 

Formalin 

100 gr PK 

+ 200 ml 

Formalin 

   
Foot dipping with 

Biocide 
1:800 ml 1:800 ml 

2 Holding room 
Cleaning with 

Urcasan/Desogerm 
1:125 ml 1:125 ml 

  Spray with Textrol 1:400 ml 1:400 ml 

  
Foot dipping with 

Biocide 
1:800 ml 1:800 ml 

   
Hand spray with 

alcohol 
- 70% 

3 Setter room 

Foot dipping with 

Biocide 

 

1:800 ml 1:800 ml 

4 
Setter 

chamber 

Cleaning with Urcasan 

/Desogerm 
1:125 ml 1:125 ml 
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  Fumigation  

300 gr PK + 

600 ml 

Formalin 

500 gr PK 

+ 1000 ml 

Formalin 

   Ultra violet everyday everyday 

5 Incubator 
Cleaning with 

Urcasan/Desogerm 
1:125 ml 1:125 ml 

  Spray with Textrol 1:400 ml 1:400 ml 

   Fumigation  

350 gr PK + 

700 ml 

Formalin 

350 gr PK 

+ 700 ml 

Formalin 

6 Hatcher room Cleaning with Sarakil 1:1000 ml 1:1000 ml 

  
Foot dipping with 

Biocide 
1:800 ml 1:800 ml 

7 
Chamber 

hatcher 

Cleaning with 

Urcasan/Desogerm 
1:125 ml 1:125 ml 

  Fumigation  

300 gr PK + 

600 ml 

Formalin 

500 gr PK 

+ 1000 ml 

Formalin 

   Ultraviolet everyday everyday 

8 Hatcher 
Cleaning with 

Urcasan/Desogerm 
1:125 ml 1:125 ml 

  
Fumigation  ( after 

cleaning ) 

180 gr PK + 

360 ml 

Formalin 

180 gr PK 

+ 360 ml 

Formalin 

  
Fumigation ( after 

transfer ) 

60 gr PK + 

120 ml 

Formalin 

60 gr PK + 

120 ml 

Formalin 

  Spray with Textrol 1:400 ml 1:400 ml 

   Formaline drop 1:4 ml 1:4 ml 

9 Grading room 
Cleaning with Urcasan 

/Desogerm 
1:125 ml 1:125 ml 

  
Foot dipping with 

Biocide 
1:800 ml 1:800 ml 
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10 Box room Fumigation 

500 gr PK + 

1000 ml 

Formalin 

500 gr PK 

+ 1000 ml 

Formalin 

11 
Cleaning 

room 

Cleaning with Urcasan 

/Desogerm 
1:125 ml 1:125 ml 

12 
Hatchery 

area 
Spray Formalin 20% 20% 

13 Plastic box 
Spray with Urcasan 

/Desogerm 
1:125 ml 1:125 ml 

Sumber : PT. CPJF, 2021 

Keterangan : HE = Hatching Egg (telur tetas) 

   PK = Permanganat Kalium (KMnO4) 

 

2.4.2. Program Sanitasi Pada Kandang Unggas   

Kandang unggas baru apalagi yang sudah dipakai sebelum 

dipakai lagi untuk memasukan bibit baru atau untuk memelihara 

harus dilakukan pencucian dan dilakukan sanitasi. Dibawah ini 

adalah program sanitasi kandang sebelum penerimaan anak ayam. 

Program sanitasi kandang tersebut diatas adalah standar 

untuk pemeliharaan ayam komersial pada peternakan atau industri 

ternak unggas. 

 

Fumigasi 

Gas formaldehyde secara komersial dapat dihasilkan dari 

larutan formalin 40 % dalam air, sama dengan serbuk para 

formaldehyde yang mengandung formaldehyde 90 %. Jika formalin 

dan atau paraformaldehyde  ini dipanaskan maka akan segera 

menghasilkan gas formaldehyde. Gas ini sangat iritatif dan 

beracun, kandungan minimal dalam udara yang sehat dibawah 5 

ppm, lebih dari itu akan mengganggu pernafasan. Mata dan kulit 
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sangat sensitif terhadap formalin, oleh karenanya tidak boleh 

kontak langsung. 

 

Tabel 2. Program Sanitasi Kandang 

No. Perlakuan Obat (Desinfektan) Dosis 

1. Penyemprotan dengan fomalin Formalin 1/10 lt 

2. Mengeluarkan semua peralatan - - 

3. Membersihkan kotoran (debu) Menyapu - 

4. Mencuci dengan sabun Detergen 1/10 lt 

5. Mengeringkan kandang - - 

6. Menyeprot dengan desinfektan Biosid atau iodine 1/10 lt 

7. Membersihkan peralatan dan   

melakukan desinfeksi 

Biosid atau iodine 1/10 lt 

8. Pengapuran Kapur hidup - 

9. Penyemprotan desiksi Formalin 1/10 lt 

10. Fumigasi Gas formaldehide 3X dosis 

Sumber : Hasil peneilitian dan pengamatan (Mahfudz et al., 2021) 

 

Tabel 3. Sifat – sifat desinfektan dan reaksinya terhadap berbagai 

organisme 

 

2.4.2.1. Cara penggunaan formalin 

Gas formaldehyde dihasilkan dari formalin yang 

dipanaskan. Sangat baik hasilnya dengan mencampur Kalium 

Permanganat (KmnO4) dengan formalin. Pencampuran ini harus 

Sifat Chlorine Iodine Phenol 
Ammonium 

Compounds 
Formaldehyde 

Bakterisid + + + + + 

Fungisid - + +  + 

Virucidal  + +  + 

Toxicity + - + + + 
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dengan tempat yang terbuat dari stainless steell, porselin, atau 

gerabah tanah yang luas (lebar), karena reaksinya akan mendidih, 

berbusa dan memercik ketika kedua bahan tersebut di campur. 

Jangan menggunakan tempat yang mudah meleleh atau retak kalau 

terkena panas. Letakkan tempayan/mangkok dan kalium 

permanganant pada daerah yang akan difumingasi, kemudian baru 

dicampur dengan formalin. 

Perlu diperhatikan  segera setelah permanganat dicampur 

dengan formalin maka panas segera terbentuk dari reaksi kimia 

campuran tersebut, dan gas segera dihasilkan. Hindarilah gas 

fumigasi yang keluar dari mata ( gas jangan sampai masuk mata ), 

terhirup atau mengenai tubuh. 

 

2.4.2.2. Rekomendasi Pencampuran Kalium Permanganat dengan 

Formalin. 

Gas formaldehyde yang sempurna dihasilkan dari 

pencampuran kedua bahan ini (KMnO4 + Formalin), maka 

campurlah  dua bagian (volume) formalin dengan satu bagian 

(berat) dari kalium permanganat. Apabila kedua zat tersebut 

dicampur maka akan terjadi reaksi pembakaran (panas) dan 

keluarlah gas formaldehyde. Reaksi ini dikatakan sempurna bila 

sisa reaksi kedua zat kimia tersebut berwarna coklat kehitaman dan  

kering.  Jika sisanya basah, maka tidak cukup penggunaan kalium 

permanganate atau kelebihan formalin. Namun sebaliknya, jika 

sisanya berwarna ungu maka kebanyakan penggunaaan kalium 

permanganat atau kekurangan formalin..  

Variasi konsentrasi dari gas formaldehyde dibutuhkan untuk 

kondisi barang yang akan fumigasi yang berbeda. Pada keadaan 

normal, konsentrasi satu dosis dapat diperoleh dari mencampur 40 

cc ( 1,35 oz ) formalin dengan 20 gram ( 0,71 oz ) kalium 



 

 19 

permanganat untuk setiap 100 cu fit (2,83 m
3
) ruangan. Ini sama 

dengan satu kali konsentrasi. Konsentrasi lainnya dapat dua kali ( 2 

x dari tersebut diatas ), tiga kali, dan lima kali. Tabel 2 berikut 

memperlihatkan bahan kimia yang digunakan untuk menghasilkan 

gas formaldehyde yang sempurna dan perbandingan antara 

formalin dan para formaldehyde. 

 

Tabel 4. Tingkat fumigasi pe 100 cu fit ruang 

 

Gas formaldehyde (mencampur) Gas formaldehyde (setara) 

Formalin 

(cc) 

KmnO4 

(g) 

Paraformaldehyde 

(serbuk) 

Dosis 2,83 m3 1 m3 2,83 m3 1 m3 2,83 m3 1 m3 

Satu ( 1 x ) 

Dua ( 1 x ) 

Tiga ( 1 x ) 

40 

80 

120 

14 

28 

42 

20 

40 

60 

7 

14 

21 

10 

20 

30 

3,5 

7 

10,5 

Sumber :  North dan Bell, Commercial Chicken Production 

Manual. 1990. 

 

2.4.2.3. Cara Penggunaan Paraformaldehyde 

Serbuk paraformaldehyde diletakkan pada wajan/nampan  

elektrik dengan thermostat kontrol, temperatur disetel pada 232C 

(450F). Satu dosis konsentrasinya 3,5 g paraformaldehyde untuk 

setiap 1m
3
 ruangan. Konsentrasi yang lain Lihat tabel 2.. 

Pemanasan paraformaldehyde dalam nampan elektrik untuk dapat 

mengeluarkan gas formaldehyde yang sempurna kira-kira selama 

20 menit. 

 

Kelembaban untuk fumigasi. 

Effisiensi gas formaldehyde akan meningkat apabila panas 

dan kandungan air (kelembaban) diruangan yang difumigasi cukup. 

Guna mendapatkan hasil yang maksimum, temperatur ruangan 
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fumigasi diatas  24C ( 75F ) dan relatif kelembabannya 75 % atau 

lebih. Uap air akan menangkap gas formaldehyde, sehingga terjadi 

reaksi gas formaldehyde dengan uap air, yang menyebabkan gas 

formaldehyde terperangkap dalam uap air dan akan lama berada 

dalam ruangan tersebut. Akibat gas formaldehyde yang lama 

terperangkap dalam ruang yang difumigasi, maka efektivitas 

membunuh mikroorganisme meningkat. 

 

2.4.2.4. Dosis fumigasi 

Perbedaan konsentrasi gas formaldehyde disebabkan oleh 

kondisi yang berbeda dari bahan yang akan difumigasi dan juga 

menyebabkan lamanya waktu untuk fumigasi berbeda. Perbedaan 

konsentrasi dan waktu fumigasi ini, dimaksudkan untuk menjaga 

jangan sampai fumigasi menjadikan embrio maupun ternak yang 

ada mati, tetapi dapat membunuh semua organisme pathogen yang 

ada dengan baik. Tabel 3. memperlihatkan rekomendasi fumigasi 

untuk berbagai keperluan, berkaitan dengan pertumbuhan embrio, 

maupun kondisi ruang fumigasi, sehingga fumigasi akan effektif. 

Artinya fumigasi akan membunuh semua mikroorganisme tetapi 

tidak mengganggu kesehatan ternak unggasnya. 

 

2.4.2.4.1. Telur segera setelah diambil. 

Fumigasi dengan 3X dosis selama 20 menit akan 

membunuh 97,5 sampai 99,5% mikroorganisme pada kulit telur 

warna coklat dan 95 ampai 98,5 % untuk kulit telur warna putih, 

perbedaan antara kedua kulit telur ini disebabkan oleh karena telur 

coklat kulit luarnya lebih banyak menyerap gas. 
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Tabel 5. Rekomendasi Konsentrasi Gas Formaldehyde 

Fumigasi pada 
Prosentasi 

fumigasi 

Waktu 

(menit) 

Penetralan 

( NH4OH ) 

1. Telur segera setelah diambil dari 

kandang 

2. Telur di Incubator (hanya hari pertama 

dan atau setelah berumur lebih dari 96 

jam) 

3. Ayam di Hatcher 

4. Ruang Incubator 

5. Hatcher setelah dicuci 

6. Ruang ayam, ruang hatcher setelah 

dicuci 

7. Ruang cuci, Ruang telur 

8. Bok ayam, gudang 

9. Kandang 

10. Mobil  

3X 

 

2X 

 

 

1X 

2X 

3X 

3X 

 

3X 

3X 

3X 

5X 

20 

 

20 

 

 

3 

30 

30 

30 

 

30 

30 

30 

20 

Tidak 

 

Tidak 

 

 

Ya 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Sumber : North dan Bell, (1994)  

 

Telur segera setelah diambil. 

Fumigasi dengan 3X dosis selama 20 menit akan 

membunuh 97,5 sampai 99,5% mikroorganisme pada kulit telur 

warna coklat dan 95 ampai 98,5 % untuk kulit telur warna putih, 

perbedaan antara kedua kulit telur ini disebabkan oleh karena telur 

coklat kulit luarnya lebih banyak menyerap gas. 

 

2.4.2.4.2. Telur di dalam mesin  pengeram (diinkubator) 

Telur pada saat dimasukan kedalam inmesin tetas segera 

dilakukan fumigasi sebelum 36 jam didalam mesin. tujuan fumigasi 

disini untuk membunuh mikroorganisme yang masih ada sebelum 

embrio melai berkembang, agar tidak terganggu dengan 
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perkembangan embrio, karena temperatur dan kelembaban mesin 

tetas sama (sangat sesuai) dengan kebutuhan embrio. 

 

2.4.2.4.3. Ayam didalam mesin penetas (Hatcher) 

Fumigasi ayam dilakukan setelah telur-telur tetas dipindah 

dari mesin pengeram (setter) ke mesin penetas (Hatcher). Fumigasi 

ini dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang ada, yang 

berasal dari telur yang tidak berkembang atau busuk. Sehingga 

tidak mempengaruhi menetasnya anak ayam. Juga ditambahkan 

formalin dengan m,enggunakan wadah, agar uap formaldehide 

enyebabkan bulu halus anak ayam mengembang dan berwarna 

kekuningan, dan apabila ada pusar ayam yang basah akan menjadi 

kering utnuk mencegah ompalitis. 

 

2.4.2.4.4. Fumigasi Mesin Pengeram (Incubator). 

Telur dalam incubator difumigasi pada hari pertama telur 

masuk dan setelah 96 jam pengeraman, hal untuk mengurangi 

kontaminasi mikroorganisme pada saat embrio berkembangan 

fumigasi sangat diperlukan. Operator hatchery melakukan fumigasi 

ini sebagai pekerjaan rutin pada incubator seminggu sekali. Gas 

Formaldehyde sangat beracun bagi embrio, terutama antara umur 

24 sampai 96 jam, dan selama anak ayam memcah kulit telur. 

Permulaan perkembangan embrio sangat kritis, untuk menjaga 

embrio fumigasi mingguan hanya segera setelah telur dimasukkan 

dalam incubator. Setting (pemasukan telur) yang beberapa kali, 

hanya pada saat telur didalam mesin selain 24 sampai 96 jam 

umurnya.  Telur difumigasi 2x dosis selama 20 menit. 
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2.4.2.4.5. Mesin Penetas (Hatcher) setelah dicuci 

Hatcher setalah dicuci dsan mesin dihupkan maka tmperatur 

mulai setabil, meskipun kelembaban masih tingg, segara dilakukan 

fumigasi, agar gas formaldehyde menampel pada air dimesin 

sehingga akan m,e,atikan kuman yang ada didalam inkubator. 

 

2.4.2.4.6. Fumigasi ruang ayam. 

Fumigasi untuk ruang ayam setelah dicuci sangat 

dianjurkan. Pada saat terjadinya kasus omphalitis didalam hatchery, 

fumigasi sangat diperlukan untuk mengontrol penyakit ini. 

Formaldehyde pada fumigasi akan membunuh kuman yang ada 

diruang tersebut, sehingga apabikla dipakai utnuk menyusun bok 

anak ayam sudah aman. 

 

2.4.2.4.7. Fumigasi Mesin Tetas Setelah Dicuci. 

Setelah anak ayam diambil dari hatcher dan tempat telurnya 

serta peralatannya dikeluarkan, maka mesin hatcher (penetas) 

dicuci dan segera dilakukan fumigasi dengan gas formaldehyde 

pada konsentrasi 3x dosis selama 30 menit.  

 

2.4.2.4.8. Fumigasi Ruang penyimpanan telur dan ruang cuci. 

Ruang penyimpanan telur setelah dicuci juga segera 

dilakukan fumigasi, agar bebas dari kuman. Sehingga apabila untuk 

menyimpan telur sudah aman. Demikian juga ruang untuk mencuci 

dan nampan telur (egg tray), setelah dicuci segera dilakukan 

fumigasi, sehingga sewaktu-waktu digunakan sudah bebas hama. 

 

2.4.2.4.9. Fumigasi mobil. 

Sangat sulit untuk menaikkan temperatur dan kelembaban 

pada mobil pada saat di fumigasi, maka konsentrasi dari gas 
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formaldehyde harus dinaikkan menjadi 5x dosis. Pertama mobil  

ayam harus dibersihkan. Disarankan membuat bangunan untuk 

dapat menutup rapat mobil ayam, sehingga fumigasi dapat 

sempurna didalamnya. Penetralan gas formaldehyde dengan 

Ammonium Hydroxide (NH4OH). Dalam kondisi tertentu hal ini 

digunakan untuk menghentikan efek dari gas formaldehyde setelah 

waktu fumigasi yang ditentukan selesai. Biasanya disertai dengan 

membuka lobang pembuangan dan pintu ruangan dari areal yang 

difumigasi. Larutan 26 sampai 29 % dari ammonium biasanya yang 

digunakan. Dengan menyemprotkan kelantai dari areal yang 

difumigasi. Setiap 4 cc (0,14 oz) ammonium hydroxide untuk 

setiap gram penggunaan paraformaldehyde gas. 

 

2.5. Vaksinasi 

Vaksinasi adalah memasukkan bibit penyakit tertentu yang 

telah dilemahkan atau dimatikan kedalam ternak dengan tujuan 

untuk agar ternak membentuk kekebalan secara aktif terhadap 

penyakit yang divaksinkan  (proses terbentuknya kekebalan lihat 

Bab. I). 

Adapun persyaratan vaksinasi antara lain :  

1. Vaksin yang dipakai harus berasal dari sumber yang dapat 

dipercaya (telah mendapat license) dan hasilnya baik. 

2. Manajemen penyimpanan vaksin harus baik misalnya harus 

disimpan pada suhu, kelembaban tertentu, tempat tertentu dll. 

3. Ikuti semua petunjuk cara penggunaannya sesuai dengan 

brosur yang dibuat oleh pabriknya. 

4. Vaksin dari pabrik tertentu tidak boleh dicampur dengan 

pelarut dari pabrik lain, dan sebaliknya. 
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5. Segera buanglah sisa vaksin apabila tidak habis dalam 5 jam, 

dengan jalan membakar atau menimbun campuran vaksin 

tresebut. 

6. Alat yang digunakan harus steril tetapi dalam sterilisasi tidak 

boleh menggunkan desinfektan (rinso, bromosept, iodine, 

chlorine dan lain-lain). 

7. Penggunaan vaksin tidak boleh melebihi dosis yang telah 

ditentukan. 

8. Pelaksanaan vaksin harus tepat, teliti dan cermat. Jangan ada 

vaksin yang tercecer ke lantai. 

9. Setiap melaksanakan vaksin harus dicatat, mengenai: Jenis 

vaksin, tanggal berlakunya, nomor seri, pabrik pembuat 

vaksin, dosis pemberiannya, tanggal vaksin, methode yang 

digunakan, flok yang divaksin, keadaan ternaknya serta biaya 

perekornya. 

10. Berilah anti stress dan atau vitamin sesudah vaksinasi selama 3 

hari berturut-turut. 

11. Awasi dan kontrol keadaan ternak setelah divaksin, terutama 

vaksinasi invektius laringo Traechealis, NCD dan Coccidiosis. 

12. Lakukan test darahnya (darah) seminggu setelah vaksinasi, 

untuk mengetahui keberhasilan atau status kekebalan dari 

vaksin tersebut. (lihat Bab.1.) 

 

Program vaksinasi ini mutlak dilakukan dalam 

pemeliharaan ternak unggas, terutama untuk penyakit-penyakit 

virus khususnya New Castle Disease.  Jenis unggas juga 

mempengaruhi program vaksinasi, misalnya ayam petelur karena 

waktu pemeliharaan yang lama, maka perlu berbagai macam 

vaksinasi. 
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Tabel 6. Program Vaksinasi pada Breedeer Farm 

Umur Ayam Jenis Vaksin Metode Dosis Ket. 

5-6 hari 

 

7-8 hari 

10 hari 

14 hari 

21 hari 

28 hari 

 

 

7 Minggu 

 

7 Minggu 

8-12 Minggu 

12 Minggu 

14 Minggu 

16 Minggu 

 

18 Minggu 

20 Minggu 

 

23 Minggu 

34 Minggu 

38 Minggu 

ND-Lasota N63 

ND-Killed 

Debeaking 

Coccivac 

IB-Ava-Bron 

IBD-Bio-Bursine 

ND-Lasota.N36 

ND-Killed 

Fowl Fox 

Coryza 

ILT 

Test darah 

ND-Roakin 

IBD atau Bursa 

Vac 

IB-Ava-Bron 

Coryza 

AE + FP 

ILT 

ND-IBD Oil 

Emulsion 

Coryza 

Test darah 

IB-Ava-Bron 

IBD atau Bursa 

Vac. 

Intra Ocular 

Sub-Qutan 

Atas-bawah 

Air Minum 

Air Minum 

Air Minum 

Tetes mata 

Bawah kulit 

Kulit sayap 

Intra muscular 

Tetes mata 

24 ample/KD 

Intra muscular 

Air minum 

Air minum 

Intra muscular 

Kulit sayap 

Tetes mata 

Bawah kulit 

Intra muscular 

24 sampel/KD 

Air minum 

Air minum 

1 x 

0,2 cc 

2/3 – 1/3 

1 x 

1 x 

1 x 

1 x 

0,2 cc 

1 x 

0,5 cc 

1 x 

0,5 cc 

3 x 

1 x 

1 x 

1 x (1 cc) 

1 x 

1 x 

1 x 

1 x (1 cc) 

0,5 cc 

1 x 

1 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulangi 

4 Mg 1 

x 

 

 

Sumber: PT. CPJF Indonesia. 2021. 

 

Khusus untuk breeder farm yang harus bebas dari penyakit 

tertentu seperti pullorum, Eggs drop syndrome, Infectius bursal 

disease, salmonelosis dan mycoplasma maka harus dilakukan 
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vaksinasi, karena sifat dari penyakit tersebut yang dapat menular 

secara vertical (seperti penyakit EDS, Pullorum dll ), maupun 

horizontal (seperti penyakit ND, AI, ILT) (lihat Bab.3). 

Tabel 6. Ditampilkan contoh program vaksinasi yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan breeder farm, untuk program 

vaksinasi dalam satu periode pemeliharaan, vaksinasi untuk 

beberapa penyakit yang sangat menular dan merupakan endemik 

dilakukan secara berulang-ulang.  

Program vaksinasi ini adalah merupakan program 

pencegahan penyakit yang sangat efektif pada pemeliharaan 

unggas. Karena pelaksanaan vaksin yang benar memberikan 

perlindungan dari dalam secara maksimum terhadap kesehatan 

unggas.  Hal ini dimaksudkan agar kekebalan terhadap penyakit 

tersebut tetap tinggi, sehingga ternak mampu mengatasi infeksi dari 

bibit penyakit tersebut.   Bahkan khusus penyakit New Castle 

Disease (ND) selain dilakukan berulang-ulang juga dilakukan 

dobel vaksin, yaitu menggunakan virus aktif dan inaktif secara 

bersamaan. 

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kekebalan yang 

terbentuk dapat optimal. Hal ini dilakukan karena penyakit ND 

merupakan penyakit yang sudah menyebar luas dan selalu ada di 

dalam farm ternak unggas (merupakan endemic), yang sewaktu-

waktu dapat muncul menyerang unggas, dengan tingkat kematian 

yang tinggi. 

Pelaksanaan vaksin dapat melaui berbagai cara sesuai 

dengan jenis vaksin seperti pada Tabel 5. Ada vaksin melaui air 

minum, tetes mata, tusuk sayap, injeksi subcutan, injeksi didaging, 

semprot (airosol). Ilustrasi 3 adah contoh vaksinasi melaui sub-

kutan (bawah kulit). 
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Ilustrasi 3. Vaksinasi sub-kutan, pelaksanaan yang Benar dan 

 Tenang Ayam Sehat (Sumber: PT.CPJF, 2021). 

 

  
Ilustrasi 4. Vaksinasi Melalui suntik (Intra muscullar) 

   

Ilustrasi 5. Vaksinasi melaui mata dan mulut  (Intra oculer dan 

intra mouth). 
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Vaksin virus yang ideal terbuat dari suatu virus yang tidak 

menimbulkan penyakit, tetapi virus yang sangat tinggi 

imunogenesitasnya. Kombinasi ini agak jarang oleh karena itu 

virus-virus terpilih harus memberikan reaksi yang kecil sekali dan 

menyebabkan kekebalan yang tinggi. Perusahaan vaksin 

mempunyai kombinasi faktor-faktor yang terbaik terhadap virus 

yang ada sesuai dengan yang diharapkan. 

Tidak semua vaksin efektifitasnya sama. Beberapa vaksin 

memberikan kekebalan yang baik tetapi menimbulkan reaksi 

setelah diberikan yang lebih berbahaya dari penyakit itu sendiri. 

Vaksin yang lain, reaksinya tidak terlihat tetapi tingkat 

perlindungannya sangat rendah. Tetapi, kehebatan reaksi biasanya 

tidak berhubungan dengan tingkat kekebalan. Virus yang ideal 

untuk vaksin adalah yang tidak memberikan reaksi dan mempunyai 

kekebalan yang tinggi. Beberapa vaksin untuk infeksi bakteri 

tertentu biasanya kurang efektif dari pada kebanyakan vaksin virus, 

karena vaksin virus dapat merangsang bagian-bagian kunci dari 

sistem kekebalan dengan lebih baik. 

Vaksin bisa dalam bentuk hidup atau mati. Keduanya 

memberikan reaksi. Vaksin hidup terdiri atas mikroorganisme 

hidup. Vaksin ini dapat diberikan pada umur lebih muda daripada 

vaksin mati, dan diberikan melalui injeksi, air minum, inhalasi, 

atau tetes mata. Kontaminasi vaksin harus dicegah karena dapat 

menimbulkan gangguan yang serius. 

Mikroagen yang terdapat dalam vaksin hidup akan 

berkembang di dalam tubuh unggas, dan bila terdapat infeksi 

sekunder pada saat itu, dapat terjadi reaksi yang hebat. Ketika 

menggunakan vaksin hidup, peternak harus menyadari bahwa 

peternakannya mengandung agen penyakit yang berasal dari 

vaksin. 
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Semua vaksin mati, yang pemberiannya harus disuntikkan, 

dapat juga menimbulkan reaksi yang berasal dari zat pembawanya. 

Reaksi yang paling umum adalah terjadinya pembentukan jendolan 

pada tempat penyuntikan (granuloma). 

Usia unggas pada saat vaksinasi terhadap penyakit tertentu 

dan kapan perlu diulang merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi tingkat, kualitas dan lamanya kekebalan. Program-

program vaksinasi bervariasi pada ayam broiler, ayam petelur 

komersial, ayam bibit, ayam nenek, ayam kalkun, dan burung. 

Yang penting diingat adalah vaksinlah sesuai dengan keperluan. 

Sedangkan untuk ternak ruminansia kegiatan vaksinnya 

adalah di seuaikan dengan pola pemeliharaan, jika untuk breeding 

biasanya dilakukan satu tahun duakali, untuk penggemukan 

biasanya dilakukan sewaktu akan di beli atau baru datang di 

kandang. 

 

2.6. Biosekuriti 

2.6.1. Pengertian Biosecurity 

Menurut asal bahasanya biosekurity dari kata bio dan 

security, bio artinya hidup dan security artinya perlindungan atau 

pengamanan. Jadi kalau di gabungkan biosecurity adalah sejenis 

program yang dirancang untuk melindungi atau mengamankan 

suatu kehidupan dalam hal ini ternak. Dalam kegiatan budidaya 

biosecurity merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

melindungi ternak dari bahaya serangan penyakit atau semua 

tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian 

wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan 

kontak/penularan dengan peternakan tertular, dan mencegah 

penyebaran penyakit. arti yang sederhananya adalah membuat 

kuman atau agen penyakit jauh dari tubuh ternak dan atau 
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melindungi ternak jauh dari kuman atau penyakit. Sehingga dengan 

demikian jika ternak yang dipelihara ingin sehat, maka penerapan 

biosekuriti menjadisebuah keharusan guna mencapai keuntungan 

yang lebih, disamping juga untuk mencegah 

terjadinya outbreak penyakit dalam sebuah wilayah. 

Biosekuriti merupakan garda terdepan dalam mengamankan 

ternak dari penyakit. Peternakan yang menerapkan program 

biosekuriti akan bisa menekan biaya kesehatan ternak menjadi 

lebih murah dibanding peternakan yang tidak menerapkan 

biosekuriti. Karena penanganan penyakit jika sudah 

terjadi outbreak dalam sebuah peternakan tentu akan 

mengahabiskan banyak biaya. Program ini cukup murah dan efektif 

dalam mencegah dan mengendalikan penyakit. Bahkan tidak 

satupun program pencegahan penyakit dapat bekerja dengan baik 

tanpa disertai program biosekurity. 

Biosekuriti yang baik adalah untuk membangun dan 

mengintegrasikan beberapa usaha perlindungan yang dapat 

menjaga ternak unggas supaya tetap sehat. Biosekuriti yang baik 

menghasilkan kematian yang lebih sedikit pada unggas, 

penghematan yang cukup besar dalam biaya produksi serta 

pendapatan yang lebih tinggi bagi penghasil unggas. 

 

2.6.2. Tujuan Biosecuriti 

Menurut Dirjen Peternakan (2005) tujuan dari biosekuriti 

adalah mencegah semua kemungkinan penularan dengan 

peternakan tertular dan penyebaran penyakit. Penerapan biosekuriti 

pada seluruh sektor peternakan, baik di industri perunggasan atau 

peternakan lainnya akan mengurangi risiko penyebaran 

mikroorganisme penyebab penyakit yang mengancam sektor 

tersebut. 
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Meskipun demikian biosekuriti bukan satu – satunya upaya 

pencegahan terhadap serangan penyakit, akan tetapi biosekuriti 

merupakan garis pertahanan pertama terhadap penyakit (Cardona, 

2005). Biosekuriti sangat penting untuk mengendalikan dan 

mencegah berbagai penyakit yang mematikan. Biosekuriti dapat 

digambarkan sebagai satu set program kerja dan prosedur yang 

akan mencegah atau membatasi hidup dan menyebarkanhamadan 

jasad renik berbahaya di berbagai tempat seperti peternakan tempat 

penampungan hewan dan rumah potong hewan. 

Sederhananya tujuan biosecurity adalah meminimalkan 

keberadaan penyebab penyakit, meminimalisir kesempatan agen 

penyakit berhubungan dengan induk semang, menekan tingkat 

kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit. (Zainuddin dan 

Wibawan, 2007). 

Biosekuriti adalah semua usaha yang ditujukan untuk 

mencegah masuknya penyakit yang belum ada ke dalam suatu 

lingkungan peternakan, serta mencegah tersebarnya penyakit yang 

sudah terdapat di dalam peternakan (farm) dari satu kandang ke 

kandang lain. Praktik biosekuriti (biosecurity practices) adalah 

semua tindakan untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen 

penyakit ke populasi hewan rentan di suatu peternakan dan/atau 

daerah, misalnya penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan 

lingkungannya, serta pemisahan hewan baru dari hewan lama dan 

hewan sakit dari hewan sehat. 
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Ilustrasi 6. Usaha dalam Biosekuriti 

 

Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara 

menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang 

berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut (PP Nomor 

95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 

Kesejahteraan Hewan). 

 

2.6.3. Elemen dasar biosekuriti, Menurut Jeffrey (1997) dan 

(Segal 2008)., penerapan biosekuriti pada peternakan 

petelur dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu sebagai 

berikut 

 

1) Isolasi 

Isolasi bertujuan untuk menjaga agar ternak dipelihara di 

dalam suatu lingkungan yang terkendali. Bentuk pengendalian 

lingkungan pemeliharaan itu antara lain pemilihan lokasi 

http://jurnalpeternakan.com/wp-content/uploads/2020/04/BIOSEKURITI-UNGGAS_1.jpg
http://jurnalpeternakan.com/wp-content/uploads/2020/04/BIOSEKURITI-UNGGAS_1.jpg
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peternakan yang tidak berdekatan dengan pemukiman, adanya 

pagar yang membatasi lingkungan peternakan untuk mencegah 

keluar dan/atau masuknya hewan lain ke dalam lingkungan 

peternakan, serta memisahkan kandang ternak berdasarkan 

kelompok umur. 

 

2) Pembersihan dan Desinfeksi 

Pembersihan dan desinfeksi dilakukan terhadap kandang, 

peralatan, dan sarana/prasarana peternakan lainnya yang 

dimasukkan ke dalam peternakan, serta termasuk orang yang 

memasuki lingkungan peternakan. Selain itu, higiene personal 

pekerja di peternakan juga harus diperhatikan. Faktor lain yang 

harus diperhatikan adalah pemusnahan hewan yang mati atau sakit 

dan serta kotoran. Hewan yang sakit atau mati dan kotoran 

merupakan media yang baik bagi agen penyakit sekaligus dapat 

menyebar dan mencemari lingkungan. Semua ini untuk mencegah  

masuk dan keluarnya agen penyakit ke lingkungan. 

 

3) Pengendalian Lalu Lintas 

Pengendalian lalu lintas bertujuan untuk membatasi akses 

orang yang tidak berkepentingan masuk ke lingkungan peternakan, 

serta lalu lintas pekerja antarperbagai bagian di dalam lingkungan 

peternakan. Hal ini penting untuk membatasi atau menghambat 

terjadinya  penyebaran agen penyakit karena lalu lintas. Hal lain 

yang harus diperhatikan adalah pengendalian hama (tikus, 

anjing/kucing liar, serangga (kecoa, lalat, dan lain-lain)) yang dapat 

berperan sebagai pembawa agen penyakit ke dalam lingkungan 

peternakan. Perlu dilakukan upaya pengendalian hewan-hewan ini 

secara bijaksana dan mengikuti prinsip kesejahteraan hewan. 
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Biosekuriti merupakan konsep integral yang mempengaruhi 

suksesnya system produksi ternak khususnya dalam mengurangi 

resiko dan konsekuensi masuknya penyakit menular dan tidak 

menular. Jika kegiatan biosekuriti dilaksanakan secara baik dan 

benar maka produktivuitas ternak, efisiensi ekonomi dan produksi 

akan tercapai. Sebagai bagian dari sistem manajemen maka 

biosekuriti sangat penting khususnya untuk mencegah penyakit. 

Seacra garis besar biosecurity terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu : 

yang pertama adalah biosecurity konseptual, kemudian yang ke dua 

bioseuriti strukutural dan yang ketiga adal biosecurity operasional. 

Adapun komponen biosekuriti meliputi : isolasi, sanitasi, fumigasi, 

desinfeksi, vaksinasi, kontrol hewan liar dan lain-lain. 

Biosekuriti yang baik adalah mencakup semua operasi 

dilakukan oleh peternak mulai dari breeding stoc sampai menjadi 

produk yang siap digunakan. Prosedur untuk mencegah introduksi 

dan penyebaran penyakit atau kontaminasi harus diletakkan di 

tempat untuk produksi pakan, operasional peternakan, penetasan, 

pemeliharaan umum dan pegawai. 

Manajemen kesehatan ternak dapat diartikan sebagai proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan engendalian 

faktor-faktor produksi melalui optimalisasi sumberdaya yang 

dimilikinya agar produktivitas ternak dapat dimaksimalkan, 

Kesehatan ternak dapat dioptimalkan dan kesehatan produk 

hasil ternak memiliki kualitas kesehatan sesuai dengan standar 

yang diinginkan. Manajemen kesehatan ternak harus melalui suatu 

proses yaitu suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu 

pekerjaan. Untuk suatu kegiatan-kegiatan tertentu proses-proses 

kegiatan harus berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi produksi dan 

ekonomis serta penggunaan semua sarana dan prasarana secara 

efektif dengan kaidah-kaidah yang lazim berlaku dalam kesehatan 
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dan kesejahteraan ternak. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

tersebut di atas diperlukan sifat interaktif dari proses manajemen. 

Banyak sekali jenis pangan yang diperdagangkan kurang 

memenuhi syarat minimum kesehatan, misalnya karena tercemar 

mikroorganisme, penggunaan bahan tambahan pangan dan bahan 

kimia non pangan. Kendala utama kenapa pelaku tata niaga kita 

belum dapat mengadopsi teknologi dalam sistem keamanan pangan 

adalah belum dikembangkan dan dipahaminya “manajemen risiko” 

dalam sistem keamanan pangan oleh kalangan usahawan kita. 

Untuk meningkatkan kinerja manajemen resiko memerlukan skill 

(keterampilan), pendidikan dan pelatihan serta komitmen yang kuat 

akan produk yang dihasilkannya. 

Manajemen risiko tidak harus dilakukan oleh industri 

peternakan atau usaha peternakan yang besar-besar saja. 

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa aplikasi manajemen 

resiko yang dilakukan oleh perusahaan kecil mampu meningkatkan 

pendapatan karena pada umumnya konsumen sangat komitmen 

terhadap produk yang sehat. Keamanan pangan secara umum, 

merupakan hal yang kompleks dan sekaligus merupakan dampak 

dari interaksi antara toksisitas mikrobiologik, kimiawi, status gizi 

dan ketenteraman batin. Untuk pemenuhan bahan pangan hewani 

asal ternak khususnya daging disamping pemenuhan secara 

kuantitatif diperlukan juga pemenuhan syarat-syarat kualitatif 

(aspek nilai gizi), syarat-syarat higiene (aspek kesehatan), syarat-

syarat dan keadaan yang menjamin ketenteraman bathin 

masyarakat yang menggunakan (aspek kehalalan). 

Manajemen kesehatan ternak tidak dapat dipisahkan dengan 

masalah biosekuriti. Keduanya merupakan bagian integral dari 

sistem keamanan pangan produk peternakan. Biosekuriti 

merupakan konsep integral yang mempengaruhi suksesnya system 
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produksi ternak khususnya dalam mengurangi resiko dan 

konsekuensi masuknya penyakit menular dan tidak menular. Jika 

kegiatan biosekuriti dilaksanakan secara baik dan benar maka 

produktivuitas ternak, efisiensi ekonomi dan produksi akan 

tercapai. Sebagai bagian dari sistem manajemen maka biosekuriti 

sangat penting khususnya untuk mencegah penyakit. Semua 

komponen biosekuriti, system yang diterapkan (vaksinasi, 

pengobatan, kontrol hewan liar dan lain-lainnya) dan sarana serta 

prasarana yang ada memiliki arti tinggi terhadap keberhasilan 

program sekuriti. 

 

2.6.4. Program Biosecurity 

Program biosekuriti adalah program yang berupaya untuk 

membebaskan dan mengendalikan pengakit-penyakit tertentu, serta 

memberikan kondisi lingkungan yang layak bagi kehidupan ternak. 

Bagi industri peternakan hal ini sangat diperlukan mengingat 

ancaman berbagai macam penyakit baik yang menular maupun 

tidak menular. Oleh karena itu perhatian yang serius sangat 

diperlukan dalam pelaksanaannya, dan juga perlakuan terhadap 

ternak yang mati, kehadiran lalat, dan bau yang kerap kali 

menimbulkan gangguan bagi penduduk sekitarnya. 

Pintu gerbang suatu peternakan adalah tempat pertama bagi 

orang yang mau masuk ke areal atau komplek peternakan dan 

merupakan titik awal keberhasilan suatu peternakan terbebas dari 

wabah atau serangan penyakit, mengkondisikan setiap orang 

maupun kendaraan tidak sembarangan keluar masuk Farm, dan 

pintu selalu dijaga ketat oleh petugas. Pada breeding farm dan 

hatchery selalu dalam keadaan terkunci. Tidak setiap kendaraan 

atau orang bisa masuk ke kawasan farm demi terlaksananya 

program pencegahan penyakit. Sebelum masuk ke area breeding 
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farm (di depan pos keamanan), setiap kendaraan dan 

pengunjung/staf/karyawan harus melewati area penyemprotan 

dengan desinfektan. Sebelum masuk ke area hatchery, setiap 

karyawan/staf/pengunjung diwajibkan mengganti pakaian dan 

disemprot dengan desinfektan. Desinfektan yang digunakan adalah 

BKC atau long life dengan dosis ringan yaitu 1cc/liter air. Tujuan 

penggunaan desinfektan ini adalah untuk membunuh 

mikroorganisme patogen yang mungkin terbawa oleh kendaraan, 

karyawan/staf/pengunjung. Biosekuriti yang dilakukan meliputi 

penyemprotan kendaraan, karyawan/staf/pengunjung dengan 

desinfektan long life dengan dosis 1 cc/liter air di depan pos jaga 

keamanan. Berikutnya dilakukan penyemprotan terhadap 

karyawan/staf/pengunjung yang akan masuk ke area perkantoran 

yaitu di sebelah kantor feed mill dengan desifektan long life dengan 

dosis 1cc/liter air. Kemudian, sebelum masuk ke area kandang 

yaitu di sebelah kantor departemen produksi, setiap karyawan/staf/ 

pengunjung disarankan untuk mengganti pakaian rumah dengan 

pakaian kerja/pakaian yang bersih sebelum disemprot lagi dengan 

desinfektan long life dengan dosis 1cc/liter air. Selain aitu, di 

sebagian kandang disediakan untuk mencelup kaki (dipping foot) 

dan tangan (dipping hand) sebelum masuk ke dalam kandang dan 

menangani ternak. Desinfektan yang digunakan untuk mencelup 

kaki dan tangan adalah long life dengan dosis 1cc/liter air. 

Biosekuriti yang sama dilakukan juga . 

Program biosekuriti meliputi pengendalian pergerakan 

hewan, peralatan, orang – orang dan sarana pengangkutan dari luar 

dan ke farm yang satu ke farm yang lain. Pemisahan jenis unggas, 

burung liar, binatang pengerat dan binatang yang diasingkan secara 

geografis untuk memperkecil penyebaran penyakit. Vaksinasi 

untuk meningkatkan sistem imunitas. Pemeriksaan prosedur untuk 
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mengurangi infeksi /peradangan jasad renik berbahaya dan 

pengobatan untuk mencegah atau perlakuan hasil bakteri atau 

protozoa penyakit. Pengendalian serangga yang dapat 

menyebabkan penyakit. Penerapan disinfeksi dan prosedur yang 

higienis untuk mengurangi tingkat infeksi membasmi 

mikroorganisme berbahaya dan pengobatan untuk mencegah dan 

mengobati penyakit bakteri dan protozoa (Grimes danJackson, 

2001). 

Sejalan dengan peraturan Departemen RI (2008) bahwa 

penerapan biosekuriti pada peternakan dapat dilakukan dengan 

cara: 

a) lokasi peternakan berpagar dengan satu pintu masuk rumah 

tempat tinggal, kandang unggas serta kandang hewan lainnya 

ditata pada lokasi terpisah 

b) pembatasan secara ketat terhadap keluar masuk material 

(hewan/unggas, produk unggas, pakan, kotoran unggas, alas 

kandang, litter, rak telur) yang dapat membawa agen penyakit 

c) pembatasan secara ketat keluar masuk orang/tamu/pekerja dan 

kendaraan dari atau ke lokasi peternakan setiap orang yang 

masuk atau keluar peternakan harus mencuci tangan dengan 

sabun atau desinfektan 

d) mencegah keluar masuknya tikus (rodensia), serangga atau 

unggas lain seperti burung liar yang dapat berperan sebagai 

vektor penyakit ke lokasi peternakan 

e) unggas dipisahkan berdasarkan spesiesnya 

f) kandang, tempat pakan/minum, sisa alas kandang/litter dan 

kotoran kandang dibersihkan secar teratur tidak membawa 

unggas sakit atau bangkai unggas keluar dari area peternakan 

unggas yang mati harus dibakar atau dikubur 
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g) kotoran unggas diolah terlebih dahulu sebelum keluar dari area 

peternakan 

h) air kotor hasil sisa pencucian langsung dialirkan keluar 

kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke tempat 

penampungan limbah (septik tank) sehingga tidak tergenang di 

sekitar kandang atau jalan masuk kandang. 

 

Aspek lain dari biosekuritas adalah mencegah penyakit 

melalui vaksinasi. Antibiotika digunakan untuk memberantas 

infeksi bakteri. Karena tidak ada obat yang dapat melawan infeksi 

virus, maka vaksinasi sebelum infeksi terjadi di dalam kelompok 

ternak menjadi pilihan utama untuk melindungi ternak yang 

dipelihara. 

 

2.6.5. Tingkatan Biosekuriti 

a) Biosekuriti konseptual 

Biosekuriti konseptual yang merupakan dasar atau basis 

dari seluruh program pengendalian penyakit. Beberapa hal yang 

harus dikelola antara lain pemilihan lokasi peternakan khususnya 

kandang, pengaturan jenis dan umur ternak.  

Biosekuriti konseptual adalah semua tindakan yang 

merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan 

dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak/penularan 

dengan peternakan tertular,dan mencegah penyebaran penyakit. 

Salah satu untuk mencegah penyebaran penyakit di peternakan 

adalah dengan penentuan lokasi yang tepat. Dengan didasari 

penentuan lokasi kandang yang tepat maka sangat memungkikan 

akan mendukung sukesnya biosecirity selanjutnya. Lokasi kandang 

yang baik berdasarkan tingkat keamanan secara biosecrity adalah 

jauh dari perumahan penduduk atau tempat-tempat umum sperti 
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pasar, sekolah, puskesmas, terminal dll. Di dalam ilmu 

epidemiologi ( ilmu yang mempelajari sebaran penyakit), dikenal 

istilah segitiga epidemiologi, yang meliputi inang (host), 

lingkungan, dan agen penyakit. Keseimbangan tiga hal tersebut 

harus dijaga, salah satu caranya dengan biosekuriti. Tindakan awal 

biosecuriti adalah biosecuirti konseptual yang merupakan pondasi 

dari keberhasilan bisecuriti selanjutnya. 

Biosecuriti konseptual merupakan dasar atau basis dari 

seluruh program pengendalian penyakit. Biosecuriti konseptual 

meliputi aspek pemilihan lokasi usaha peternakan di suatu daerah 

yang bertujuan untuk memisahkan jenis atau umur unggas yang 

sama, sehingga akan menghindari kontak langsung hewan yang 

kita pelihara dengan hewan liar/hewan lain. Salah satu cara untuk 

menghindari kontak langsung ternak yang kita pelihara kususnya 

unggas dengan ternak milik lingkungan sekitar maka pemlihan 

lokasi perlu di pertimbangkan dengan baik. Beda dengan pemilihan 

lokasi kandang untuk ternak ruminansia dengan populasi yang 

tidak terlalu banyak tidak serumit lokasi kandang unggas karena 

pada dasarnya perlakuan biosecuirti pada ternak ruminansia tidak 

seketat ternak unggas. Pemlihan lokasi kandang untuk ruminansia 

biasanya hanya untuk menghidari polusi udara saja tidak ada 

hubungannya dengan kontak atau tidaknya ternak yang kita 

pelihara dengan ternak milik lingkungan sekitar. 

Secara umum penyebaran penyakit ternak unggas lebih 

cepat dari pada ternak ruminansia. Hal ini disebabkan kareir 

penyakit ternak unggas lebih banyak dan kebanyakan melibatkan 

hewan liar seperti burung yang susah di tangkap kemudian terbang 

kemana secara tidak langsung itu mempercepat penyebaran 

penyakit. Selain itu adanya ayam kampung yang dipelihara bebas 

berkeliaran diamana mana dan tanpa di vaksin. Sedangkan untuk 
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ternak ruminansia yang menjadi karier jauh lebih sedikit sehingga 

penyebarannya cenderung labih lambat. Bahkan untuk lokasi 

kandang burung puyuh membutuhkan tempat yang lebih spesifik 

yaitu lokasi yang jauh dari keramaian atau kegaduhan dan lalu 

lalang orang. 

Akan lebih baik lagi jika lokasi kandang unggas dekat 

dengan penetasan dan rumah potong ayam hal ini akan sangat 

mengurangi bahaya penularan penyakit yang berhubungan dengan 

jarak. Lokasi sebaiknya jauh dari danau atau saluran air dan juga 

perlintasan migrasi burung-burung liar. Dalam pemilihannya kita 

juga harus memikirkan implikasi pemeliharaan hewan yang 

umurnya tidak sama. Ini untuk menghindari rolling infection dari 

hewan tua ke hewan muda atau sebaliknya. 

 

b) Biosekuriti struktural,  

Biosekuriti struktural yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan tata letak peternakan, pemisahan batas-batas unit 

peternakan, pengaturan saluran limbah peternakan, perangkat 

sanitasi dan dekontaminasi, instalasi tempat penyimpanan pakan 

dan gudang, serta peralatan kandang dan Pemahaman terhadap 

mekanisme penularan penyakit pada peternakan merupakan 

langkah awal di dalam upaya pelaksanaan program biosekuriti. 

Keberhasilan program biosekuritas juga harus didukung oleh dana 

dan komitmen yang konsisten bagi pemilik maupun karyawan, 

serta monitoring yang ketat, terjadwal dan berkelanjutan. 

Biosekuriti tidak hanya pembersihan dan desinfeksi 

lingkungan peternakan, tapi ada 3 (tiga) pondasi utama yang 

menjadi penopang keberhasilan biosekuriti, yaitu : isolasi, traffic 

control (pengawasan lalu lintas) dan sanitasi . Tanpa adanya ketiga 
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hal tersebut, penerapan biosekuriti dalam peternakan tidak akan 

berjalan optimal sesuai dengan tujuan. 

Dalam dunia peternakan biosekuriti merupakan konsep 

integral yang mempengaruhi suksesnya system produksi ternak 

khususnya dalam rangka mengurangi resiko karena masuknya 

penyakit menular maupun tidak menular. Apabila biosekuriti 

dilaksanakan secara baik, benar dan disiplin maka target 

produktivuitas ternak dan efisiensi ekonomi akan tercapai karena 

kesehatan ternak yang terjaga. Oleh karena itu sebagai bagian dari 

sistem manajemen peternakan biosekuriti adalah sangat penting. 

Biosecurity strutural merupakan perlindungan ternak yang 

di pelihara dengan cara mengatur tata letak peternakan. Beberapa 

hal yang perlu dilakuakan di antaranya adalah : 

 Pemagaran kawasan peternakan dengan tujuan meminimalkan 

orang umum atau hewan liar masuk ke areal peternakan. 

 Pintu masuk keareal kandang ushakan satu pintu saja, hal ini 

bertujuan untuk meminimalisir masuknya hewan lain dan 

berpindahnya/melintasnya operator ke kandang lain. 

 Ketersediaan air bersih dan bebas agen patogen, dan adanya 

treatment terhadap air yang akan dikonsumsi (dengan klorin, 

peroksida atau lainnya) 

 Adanya fasilitas pelayanan perusahaan yang memadai seperti 

kantor, gudang (pakan, obat, dan peralatan), kamar ganti 

pakaian dan kamar mandi. 

 Adanya suplai air dan listrik yang cukup dan tempat yang 

representatif untuk desinfeksi kendaraan yang keluar masuk 

lokasi farm. (adanya car dip dan sprayer di pintu gerbang 

masuk farm). 
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 Adanya jalan yang baik, aman dan dipagari untuk 

memudahkan pembersihan dan pencegahan penyebaran 

penyakit. 

 Adanya tempat khusus untuk pemusnahan bangkai (disposal 

pit). Lokasi yang aman untuk tempat pakan, peralatan, litter di 

tempat 

 

c) Biosekuriti operasional 

Biosekuriti operasional, merupakan implementasi prosedur 

manajemen untuk pengendalian penyakit di perusahaan terutama 

bagaimana mengatasi suatu infeksi panyakit menular. Aspek-aspek 

yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi tujuan pelaksanaan 

program biosekuriti adalah: 

- tidak adanya penyakit tertentu di dalam farm, 

- adanya jaminan resiko bagi konsumen terhadap produk yang 

dihasilkan, 

- adanya jaminan keamanan dalam lingkupan hidup dan 

sustainability usaha, dan jaminan terhadap tiadanya resiko 

penyakit zoonosis khususnya bagi karyawan. 

 

Dari ketiga tingkatan level ini yang paling fleksibel dan bisa 

diubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. 

Pada tingkatan ini harus ada petunjuk operasional yang jelas 

tentang: 

- Prosedur rutin yang harus dilakukan dan disertai perencanaan 

jika ada hal-hal tak terduga seperti wabah penyakit, dan lain-

lain dan disiapkan untuk setiap jenjang manajemen dari 

manajer, supervisor, operator dan tamu. 

- Prosedur standar harus diarahkan untuk pelaksnaan 

dekontaminasi, desinfeksi setelah kandang kosong; juga 
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penyimpanan, pencampuran dan aplikasi pemberian vaksin 

dengan berbagai cara pemberian yang berbeda. 

- Prosedur khusus yang diterapkan pada saat memasuki dan 

meninggalkan farm untuk setiap karyawan dan tamu. 

- Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah kontak 

dengan hewan lain (unggas eksotik, ayam kampung) untuk 

farm ayam. 

Dengan menerapkan 3 tingkatan biosecurity tersebut secara 

baik dan benar diharapkan akan mencegah dan meinimalisir 

masuknya agen patogen dan penyebaran penyakit dari luar lokasi 

usaha ke ternak kita. 

 

Bagaimana agen pengakit masuk ke peternakan ? 

Berbagai macam cara agen penyakit bisa masuk ke dalam 

lingkungan peternakan diantaranya adalah sebagai berikut: 

 Terbawa masuk ketika bibit ternak datang 

 Masuknya ternak sehat yang baru sembuh dari penyakit tetapi 

sekarang berperan sebagai pembawa (carrier), 

 Masuknya hewan dari luar flok (transmisi horizontal) melalui 

telur-telur dari flok-flok pembibit yang terinfeksi. Contoh agen 

penyakit yang ditularkan dari induk ke anak ayam adalah virus 

Egg Drop Syndrome dan virus Leukosis, bakteri Samonella 

pullorum, S. enteritidis, dan Mycoplasma serta Aspergillus. 

 Terbawa masuk melalui kaki (sepatu), tangan dan pakaian 

pengunjung atau karyawan yang bergerak dari flok ke flok, 

misalnya berbagai penyakit virus dan bakteri (Salmonella, 

Campylobacter) 

 Terbawa melalui debu, bulu-bulu atau sayap, dan kotoran 

(manure) pada peralatan dan sarana lain seperti truk, kandang 

ayam, tempat telur dll. 
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 Terbawa oleh burung-burung liar, predator (kumbang), 

rodensia (tikus), lalat, caplak, tungau dan serangga lain. 

Burung liar merupakan reservoar bagi penyakit ND, IB, 

Psitakosis, influensa unggas dan Pasteurella Kumbang 

merupakan reservoar sejumlah besar infeksi termasuk penyakit 

Marek, Gumboro, salmonellosis, pasteurellosis dan 

koksidiosis. Rodensia dapat menyebarkan berbagai ragam 

penyakit termasuk pasteurellosis dan salmonellosis. Lalat 

dapat menularkan berbagai bakteri penyebab penyakit 

pencernaan ayam dan virus cacar ayam (fowl pox). 

Caplak Argas dapat menjadi vektor pembawa spirokhetosis. 

Tungau Ornitonyssus bursa dapat menimbulkan gangguan 

produksi ayam dan kegatalan bagi karyawan, 

sedangkan Culicoides (agas atau mrutu) dapat menjadi vektor 

leucocytozoonosis yang cukup merugikan. 

 Terbawa melalui makanan yang tercemar mikroorganisme di 

pabriknya. Kontaminasi bahan baku pakan atau pakan jadi 

dengan beberapa jenis patogen seperti Salmonella spp atau 

IBD/Gumboro dan paramyxo virus, Egg Drop Syndrom, 

Aflatoksin dapat menginfeksi kawanan unggas yang peka 

terhadap penyakit ini. 

 Menular lewat air seperti berbagai jenis bakteri (Salmonella, 

Escherichia coli) dan fungi (Aspergillus) 

 Menular lewat udara seperti virus velogenik ND dan ILT. 

 Tertular melalui vaksin hidup atau kontaminasi vaksin. 

 

Vaksin unggas terkontaminasi yang dibuat pada telur yang 

diperoleh dari peternakan yang tidak bebas patogen spesifik (non-

SPF) dapat mengandung patogen antara lain adenovirus, reovirus, 

atau agen lain yang bertanggung jawab terhadap anemia dan 
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retikuloendoteliosis. Patogen juga dapat ditularkan diantara ternak 

akibat peralatan vaksinasi yang digunakan dalam pemberian vaksin 

atau petugas yang terkontaminasi. 

 

Tabel 7. Daya Tahan Beberapa Bibit Penyakit di Lingkungan 

Jenis Penyakit Daya Tahan di Luar Tubuh Ayam 

New Castel Duisease Beberapa hari sampai berminggu-

minggu 

Avian Influenza Beberapa hari sampei berbulan-bulan 

Gumboro Beberapa bulan 

Mareks Virus Beberapa bulan sampi bertahun-tahun 

Pasteurella mulcotida  

(penyebab kolera) 

Beberapa minggu 

Mycoplasma spp. (Penyebab 

CRD) 

Beberapa jam sampai berhari-hari 

Haemophillus paragallinarum 

(penyebab korisa) 

Beberapa jam sampai berhari-hari 

Salmonela pullorum (penyebab 

pullorum) 

Beberapa minggu 

Sumber: Info Medion Edisi Oktober 2016 

 

Banyak mikroorganisme patogen yang akan menetap di luar 

tubuh inang ayam seperti Coccidia (berbagai jenis Eimeria), 

Salmonella, Histomonas, Aspergilus dan berbagai jenis virus dapat 

tahan dalam waktu yang cukup lama, terutama di dalam bahan 

organik. Pasteurella dan Mycoplasma dan beberapa jenis bakteri 

dapat juga hidup beberapa lama di luar tubuh. Lebih jelasnya Tabel 

7 diatas menggambarkan lamanyanya agen penyakit dapat bertahan 

di alam atau di luar tubuh inang. 
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BAB III. PENYAKIT DAN PENCEGAHANNYA 

 

Ada pepatah mengatakan pencegahan lebih baik dari pada 

pengobatan. Program pencegahan penyakit merupakan salah satu 

program pokok pada peternakan saat ini, untuk menghasilkan 

sekumpulan ayam (flok) dalam keadaan (kondisi) sehat. Untuk 

itulah perlu kita pelajari macam-macam penyakit dan cara 

pencegahannya, sehingga sebelum terjadinya wabah suatu 

penyakit, telah secara dini mengetahui gejalanya dan upaya untuk 

pencegahannya. Dibawah ini akan diuraikan beberapa penyakit 

yang sering menyerang ternak unggas dan penyebabnya. 

 

3.1. Penyebab Penyakit 

3.1.1. PENYAKIT VIRUS 

Kebanyakan penyakit penting yang sering menyerang 

unggas adalah disebabkan oleh virus. 

 

3.1.1.1. Penyakit New Castle Disease. 

New Castle Disease/Tetelo/sampar ayam/Pseudo fowl 

pest/Pseudo vogel pest/Avian pneumoencephalitis/Cekah. 

Penyebabnya adalah Paramyzovirus hanya ada satu 

serotype dengan beberapa strain, yang sangat ganas sampai yang 

virulent. 

Diketemukan pertana kali di Jawa pada tahun 1926. Pada 

tahun itu juga diketemukan di New Cestle Disease Inggris, 

sehingga penyakit ini juga disebut dengan New Castle Disease. 
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     7.a.                 7.b. 

Ilustrasi 7a. Viruas ND  (Sumber: Sudarmo, 2003) 

 7b. Ayam Mati Karena ND (Mahfudz, 2003) 

 

 Tanda-tanda ayam yang terserang : 

Sangat bervariasi tergantung dari virulensi strain virus dan 

ketahanan tubuh ayam. Ada 4 tipe yang diketahui, yaitu 

1) Velogenik Viscerotropis New Castle Disease (VVND),  

2) Velogenik Neurotropic ND (VNND),  

3) Mesogenik ND (MND)  

4) Lentogenisc ND (LND) 

 

Keganasan (Pathogenis) nya yang berurutan mulai yang 

paling ganas 1 - 4. Tanda-tanda khususnya seperti pada Ilustrasi 7. 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 8a. Muka bengkak 

 8b. Lesi-lesi pada Trachea, Usus dan Empedal 

 (Sumber: Sudarmo, 2003) 



 

 51 

1) Velogenic Viscerotropic New Castle Disease (VVND) 

Untuk ayam yang peka atau flock-flock yang tidak divaksin 

kematian dapat sangat vital mencapai 100 %. Periode inkubasi 

2 – 4 hari, penyakit dapat akut dan ayam dapat mati tanpa 

memperhatikan tanda-tanda terlebih dahulu. Terjadi 

pembengkakan, matam muka dan batang leher. Trachea 

berlendir, dan diarrhea berwarna hijau sangat hebat. Lesi yang 

menyolok pada bagian hemorrhagic berwarna merah yang 

menyolok sampai merah tua, sepanjang ususu juga 

proventriculus. 

 

2) Velogenic Neurotropic New Castle Disease (VNND) 

Pada ayam tanda-tanda hamper sama dengan Infectius 

bronchitis. Timbulnya penyakit mendadak dengan gejala 

pernafasan menonjol diikuti gejala saraf, yaitu berupa leher 

berputar-putar, kepala ditempatkan dibawah dada. Terjadi 

penebalan kantong udara, sering diikuti infeksi mycoplasma 

gallisepticum. Masa inkubasi 5 – 6 hari sampai 10 – 14 hari. 

Kematian bervariasi dari yang rendah sampai yang tinggi. 

Ayam dewasa menunjukkan gejala pernafasan, jaringan saraf 

dapat sakit atau tidak, kematian rendah. Produksi telur akan 

menurun drastic. 

 

3) Mesogenic New Castle Disease. (MND) 

Suatu penyakit pernafasan ringan pada ayam muda dengan 

gejala – gejala syaraf ringan, atau tidak ada. Tanda-tanda yang 

utama pada ayan dewasa adalah turunnya produksi telur. 

Beberapa virus dapat sering, digunakan sebagai vaksin 

(Roakin, Kumarov). 
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  a.      b. 

Ilustrasi 9a. Kepala muntir (Mahfudz, 2003) dan 

 9b. Lesi-lesi pada Trachea dan Proventriculus 

 (Sudarmo, 2003) 

 

4) Lentogenic New Castle Disease (LND) 

Infeksi mungkin tidak menyebabkan gejala dan hanya dapat 

diketahui dengan serologic, (test serum dilaboratorium). 

 

 Penularan ND : 

Penularan tergantung pada jumlah dan luas suatu 

peternakan, kepadatan ayam, jenis ayam, petelur atau broiler, dan 

bentuk kandang dan lain – lain : 

1) Dibawa oleh orang. 

Orang kontak dengan ayam yang terinfeksi atau memasuki 

kandang yang tercemar, menjadi terkontaminasi virus, pada 

pakaiannya, tangan, tubuhm sepatu dan lain-lain. 

2) Lewatt udara (serosol) 

Penularan lewat udara adalah merupakan penularan yang 

sangat cepat, dapat terjadi diantara pen, kandang dan bahkan 

diantara flock pada suatu lokasi peternakan. 
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3) Lewat alat-alat dan pakan 

Tempat makan, tempat minum, terutama disaluran makanan 

yang bersikulasi atau berputar (Automatic feeder). 

4) Unggas liar. 

Banyak unggas liar dan ayam kampong yang dapat merupakan 

pembawa penyakit ND. 

 

 Pencegahan : 

- Menjaga kebersihan dan melaksanakan program sanitasi yang 

baik. 

- Apabila memasukkan ayam dari luar harus dikarantina dan 

dipelihara terpisah. 

- Program vaksinasi yang baik dan pelaksanaannya yang benar. 

 

 Pengobatan : 

- Sampai saat ini belum ada obat yang efektif untuk mengobati 

penyakit ND. 

 

3.1.1.2. FLU BURUNG (avian influenza) 

Merupakan penyakit pada unggas yang sangat ganas dan 

berdampak sangat merugikan. Menyerang ayam, itik, kalkun, 

angsa, puyuh, entok, merpati, perkutut, burung unta, sriti / walet, 

kakatua dan burung-burung lain termasuk unggas liar. 

Hewan peka yang terdeteksi positif AI di Indonesia adalah 

ayam broiler, Layer, puyuh, itik, burung di Kebun Binatang, Babi 

(Haryono, 2005) 

Penyebabnya : Virus tipe A yaitu Orthomyxoviridae  
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Sifat virus flu burung adalah tidak tahan panas, pada daging 

akan mati pada temperatur 80 °C selama 1 menit, pada telur akan 

mati pada temperatur 64 °C selama 4,5 menit. (Deptan RI, 2005) 

 

 Patogenesis 

Ada dua tipe keganasan (potegenis) virus flu burung, yang 

pertama adalah virus yang sangat ganas (HPAIV) dan virus yang 

tidak begitu ganas (LPAIV). HPAIV menyebabkan kem,atian 

tinggi, tetapi LPAIV kematian rendah biasanya infeksi skunder. 

Berikut Ilustrasi  antara HPAIV dan LPAIV 

 

Avian Influenza Virus 

 

Unggas 

 

 HPAIV   LPAIV 

Alat pernafasan dan Alat pernafasan dan 

Pencernaan Pencernaan 

 

 Viremia Infeksi sekunder Tdk infeksi sekunder 

 

 Seluruh jaringan 

          Kematian tinggi Kematian Tdk ada kematian 

               40-100% rendah 3-5% 

 

Ilustrasi 10. HPAI virus dan LPAI virus (Sudarmo, 2003 

 

  Gejala Klinis 

HPAI = High potency Avian Influenza 

- kematian mendadak 
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- Kelemahan, cangkang telur lembek, diare profus, keluar 

leleran dari hidung dan mulut 

- Pial dan gelambir mengalami pembengkakan dan berwarna 

kebiruan (sianosis).  

- Edema bawah kulit sekitar leher sering pula dijumpai pada 

penyakit AI. 

- Pendarahan meluas atau bintik-bintik sering dijumpai pada  

mukosa trakea, proventrikulus, usus, lapisan lemak, otot dada 

dan kaki. 

 

LPAI = Low patogenic Avian Influenza 

- Pada AI yang kurang ganas, gejala pernafasan lebih menonjol 

disamping depresi, kurang nafsu makan, produksi telur turun, 

pembengkakan pada kepala terrmasuk pial dan gelambir. 

(Deptan RI, 2005) 

 

  Perubahan Patologi 

Pada Ayam 

 Mungkin tidak ditemukan lesi pada kasus yang mati secara 

tiba-tiba. 

 Kongesti berat pada otot. 

 Dehidrasi. 

 Edema subkutan pada daerah kepala dan leher. 

 Leleran ekskresi dari hidung dan mulut. 

 Kongesti berat pada konjungtiva mata, kadang-kadang disertai 

petechie. 
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      a.               b. 

Ilustrasi 11a. Kepala ayam terserang AI    11b. Ayam mati 

terserang AI (Sumber Sudarmo, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

a.                                              b. 

Ilustrasi 12a. dan 12b. Kaki ayam mati yang terserang AI 

 

 

 

 

 

 

a.                                  b                                  c 

Ilustrasi 13a. Dada      13b. Proventriculus 

 13c. Perut Ayam yang terserang AI 

 (Sumber : Dinas Peternakan Sragen 2009) 
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 Cairan eksudat dalam trachea atau dapat juga disertai 

hemorragik   tracheitis. 

 Petechie pada sternum, pada serosa dan lemak abdominal, 

permukaan  serosa dalam rongga tubuh. 

 Kongesti berat pada ginjal dan kadang-kadang disertai deposit 

urat  dalam  tubuli ginjal. 

 Hemorragi dan degenerasi ovarium. 

 Hemorragi pada permukaan mukosa proventrikulus, terutama 

pada batas  dengan gizard. 

 Hemorragi dan erosi pada garis dari gizard. 

 Foki hemorragik pada jaringan limfoid usus. (Haryono, 2005) 

 

 Cara Penularan 

- Cairan/ lendir yang berasal dari lubang hidung, mulut, mata 

(konjungtiva), dan lubang anus (tinja) dari unggas yang sakit 

ke lingkungan. 

- Kontak langsung dengan ayam sakit. 

- Secara tidak langsung melalui pakan, air minum, pekerja 

kandang, dan peralatan peternakan, rak telur, keranjang ayam 

dan alat transportasi yang tercemar AI. 

- Unggas air yang berperan sebagai reservoir virus AI melalui 

virus yang ada pada saluran intestinal dan dilepaskan melalui 

kotoran.  

 

 Pencegahan dan Pemberantasan 

- Peningkatan Biosekuriti 

- Biosekuriti dilakukan antara lain dengan: isolasi, kontrol lalu 

lintas ternak/ orang/ alat/ kendaraan serta peningkatan sanitasi. 

- Intensifikasi pengamanan lingkungan (untuk peternak rakyat, 

agar terrnaknya tidak diumbar, tetapi supaya dikandangkan). 
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- Semua ternak yang mati harus dikubur dengan kedalaman ± 1 

m dan diberi kapur/ dibakar. 

- Semua ternak tidak sehat (sakit) harus dimusnahkan (stamping 

out).  

 Ternak-ternak unggas yang masih sehat dilakukan 

vaksinasi secara rutin. 

 Menjaga kesehatan pekerja kandang, antara lain dengan 

memakai masker N95, kacamata renang, sarung tangan, 

sepatu boot dan mencuci tangan sesering mungkin. 

 

 Pengisian Kembali (Restocking) 

- Peternak diperbolehkan mengisi kandangnya kembali 30 hari 

setelah pengosongan kandang. 

- Sebelumnya harus sudah dipastikan semua tindakan 

dekontaminasi (desinfektasi) dan disposal 

(pembakaran/penguburan) sesuai procedure telah dilaksanakan 

dengan seksama. (Deptan RI, 2005) 

 

3.1.1.3. CACAR AYAM (Fowl Pox) 

Penyakit cacar disebabkan oleh virus, asa 4 tipe virus yang 

diketahui, yaitu Fowl pox, Turkey pox, Pegion pox dan Canary 

pox. Tanda – tanda ayam yang terserang. 

- Mual – mual ada cairan keluar dari mata, lubang hidung 

selanjutnya disusul bintik-bintik kecil yang mula-mula 

berwarna keabua-abuan pada jengger, pial dimuka, dan merata 

kebagian kulit seluruh tubuh terutama pada bagian yang tidak 

berbulu. (Cacar kulit/modular). 

- Bintik-bintik dapat pada mulut, rongga hidung, lidah, 

oesophagus dan tembolok (cacar diphteritic/pox basah). 
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a.                                              b. 

Ilustrasi 14a. Jengger ayam terserang fowl pox dan  

 14b. Lesi muka ayam terserang fowl pox 

 

 

 

 

 

 

 

 

      a      b    

Ilustrasi 15a. Pial ayam terserang fowl pox. 

 15b. Paru ayam terserang fowl pox 
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 a b 

Ilustrasi 16a. Hati ayam terserang fowl pox 

 16b. Ovarium ayam terserang fowl pox 

 

 Pencegahan / pemberantasan : 

- Menjaga kebersihan kandang dan peralatannya. 

- Sebelum ayam dating, kandang harus sudah siap dan 

didesinfektan. 

- Kalau ada ayam yang sakit segera dipisahkan dari 

kelompoknya, juga jangan sampai stress. 

- Vaksinasi yang baik. Pada saat ayam umur 5 minggu, dengan 

metode tusuk ayam. 

 

 Pengobatan : 

- Bintik – bintik dibersihkan lebih dahulu dicuci dengan air 

panas atau alkohol dan diberi iodium atau methylen blue. 

 

3.1.1.4. CRONIC RESPIRATORY DEASES (CRD) 

Merupakan suatu penyakit pernafasan yang menyerang 

trachea, paru-paru dan kantong udara. Penyebabnya adalah 

Mycoplasma gallisepticum atau plouropneuomoni like organisme 

(PPLO). 
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Penyakit ini bila tidak ada komplikasi dengan penyakit lain 

biasanya ringan. 

 Tanda-tanda: 

- Ngorok, keluar cairan kental (exudat) dari hidungnya dan 

batuk-batuk/bersin. 

- Terjadi hambatan pertumbuhan pada ayam grower dan 

penurunan produksi pada ayam dewasa, lebih hebat halini kalu 

terjadi pada ayam-ayam muda. 

- Kantong udara menebal, suram, berbusa dan berkeju. Hati dan 

jantung seperti berselimut. 

 

 Penularan : 

- Penularan ayam yang dipelihara secara individu (tidak 

berkelompok) lambat, terjadi 1 minggu sampai dengan 1 bulan. 

- Ayam yang mampu bertahan menjadi sebab terjadinya ayam-

ayam lainnya. Sekali penyakit ini menyerang, tak akan lenyap 

dari suatu flock secara spontan. Biasanya sampai berbulan – 

bulan bahkan dapat menahun. 

- Penularan dapat juga melalui embrio, udara dan burung – 

burung yang lewat atau transit. 

 

 Pencegahan : 

Ada beberapa macam antibiotika yang biasanya digunakan 

untuk mengobati penyakit ini, antara lain : 

- Tylosin 0,05 % melalui air minum. 

- Doxycyclin atau CTC Soluble 200 PPM dalam air minum. 

- Lincospectin 75 gram per 100 liter air minum. 

- Obat-obat lain sepertoi Terramycin, Streptomycin dicampur 

dalam makanan, air minum atau melalui injeksi. 

- Kebersihan kandang, peralatan dan lingkungannya. 
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- Seluruh breeding farm primer harus bebas dari CRD, karena 

penyakit ini dapat ditularkan secara vertical. Mencegah 

terjadinya infeksi sekunder 

 

3.1.1.5. INFECTIUS BURSAL DESEASE (IBD) 

Penyakit ini juga disebut Gumboro, karena pertama kalali 

diketemukan didaerah Gumboro, Deleware Amerika Serikat pada 

tahu 1926. Penyakit ini disebabkan oleh virus RNA yang 

diklasifikasikan dalm dipornavirus, menyerang bursa. 

Diketemukan pertama kali didaerah Gumboro, Delaware, USA. 

Sehingga disebut penyakit Gumboro, sinonim dengan IBD sampai 

saat ini. 

Ayam merupakan satu-satunya spesies yang dpat terinfeksi, 

penyakit ini sangat menular, masa inkubasinya 24 jam dan gejala 

klinis akan terlihat 2-3 hari setelah terinfeksi. Pada tahun 1926 

dilaporkan oleh Cosgrove, bahwa penyakit ini menyerang ginjal, 

sehingga pertama kali disebut dengan Avian Neprosis. 

 

 Tanda-tanda ayam yang terserang : 

- Kecenderungan ayam mematuk pantatnya. 

- Buku bagian pantat mengeras. 

- Diarrhea berwarna keputihan dan encer. 

- Bulu kusam menggigil, kelemahan secara umum kemudain 

mati. 

- Pada ayam-ayam yang peka, mortalitas akan mencapai 

puncajnya dalam waktu 5-7 jari kemudian menurun. 

- Sering terjadi hemorhagi pada otot-otot paha dan dada. 

- Terjadi peningkatan produksi mucus pada usus dan ginjal 

membengkak. 
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 Ilustrasi 17 a. Virus IBD 17b. Ayam terserang IBD 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 18a. Bursa ayam bengkak 

 18b. Telur dari yang terserang IBD 

 

 Penularan : 

- Dapat ditularkan mellaui embrio. Induk yang terinfeksi maka 

telurnya akan terinfeksi. 

- Dari ayam yang terinfeksi kea yam yang sehat. 

- Peralatan kandang 

 Pencegahan : 

- Immunisasi breeder farm. Karena induk yang kebal akan 

diturunkan kepada DOC, hal ini akan melindungi inveks awal 

IBD. Sehingga mencegah immuno suppression. Karen a 

penyakit IBD menyebabkan timbulnya/terjadinya penurunan 

kekebalan. 

- Vaksinasi ayam muda pada daerah yang tercemar, dikakukan 

pada umur 2 minggu. 
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 Pengobatan : 

- Tidak ada obat khusus, hanya kasus produksiadam urat yang 

berlebihan pada ginjal danusus besar dapat diobati dengan 

moase 6 % dalam air minum, diberikanair minum sebanyak-

banyaknya. 

 

3.1.1.6. MAREKS (Mareks Dease) 

Penyebabnya adalah virus dari golongan Herpes. Virusnya 

intranuclear dan pada umumnya tidak sempurna, yakni tidak penya 

selubung luar. Sehingga tidak dapat hidup diluar sel inang (host) 

dan disebut “Sel asosiated”. Ayam merupakan satu-satunya inang 

utama (mayor host) dedangkan Kalkun biasanya virusnya tidak 

pathogen. 

Infeksi terjadi diberbagai jaringan seperti hati, limpha 

ginjal, bursa fabrichus, gonad dan lain-lain. Apabila infeksi terjadi 

disel epitel kulit, dibagian folikel bulu, virus memperoleh selubung 

luar dari sel inangnya dan menjadi sangat stabil dilingkungan 

peternakan. 

Selain DOC yang baru menetas pada hakekatnya 100 % dari 

ayam terinfeksi oleh virus ini. Apabila ayam yang terinfeksi 

membentuk tumor-tumor, maka ayam tersebut disebut 

“berpenyakit”. 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 19a. Anak ayam dan 

 19b. Ayam dewasa terserang Mareks 
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Ilustrasi 20a. Hati ayam terserang Mareks 

 20b. Karkas ayam terserang Mareks 

 

Sebagian besar tumor terbentuk pada jaringan epitel (kulit), 

viscera (jerohan) seperti hati, limpa, proventriculuc, ginjal, 

pancreas dan sebagainya. Syaraf periper selalu terkenan sehingga 

timbul paralysis keher, sayap dan kakai. Bila syaraf mata terkena, 

bentuk iris (selaput pelangi) menjadi tak teratur dan mengalami 

pengkerutan, ayam akan menjadi buta. 

Sebagian besar tumor-tumor dapat saja berkurang dan 

lenyap atau bahkan membesar sampai menjadi kematian. Kematian 

karena penyakit marek ini minimal sampai umur 10 minggu, 

namun kadang-kdang sampai 12 – 18 minggu. Danberakhir pada 

umur 24 minggu, pada saat ini unggas yang rentan telah mati. 

 

 Penyebaran Penyakit : 

Penyakit marek, merupakan penyakit yang paling menular 

diseluruh dunia, dan penyebaranya oleh angina, manusia, peralatan 

dan sebagianya, tidaklah mungkin dikendalikan. Setiap bulu yang 

terbang, debu, mobil ayam, manusia terkontaminasi, oleh virus 

marek. 

Anak ayam yang baru saja menetas bebas dari virus ini, 

namun segera terinfeksi setelah anak ayam diambil dari mesin, 

didalam brooding. Pada kandang yang bersih dan didesinfektan 

infeksi dapat ditunda sampai 1 minggu. Dengan demikian kandang 
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yang bersih masalahnya tidak begitu sulit, karena adanya 

kesempatan vaksin marek yang diberikan hatchery untuk berfungsi 

membentuk kekebalan sebelum terjadi infeksi virus telur. 

Virusnya tidak ditularkan/ditransmisikan lewat teluur, virus 

masuk ke harchery/penetasan melalui tray telur yang 

terkontaminasi, yang menyebabkan terjadinya infeksi pada ayam 

tetasan setelah menetas. 

 

 Tanda-tanda ayam yang terserang : 

- Terbentuknya tumor-tumor pada ayam dibawah umur 18 

minggu, kebayakan pada umur 16 minggu, selalu disebabkan 

oleh penyakit marek. 

- Pada pemeriksaan bursa ayam dewasa akan terlihat bursa 

mengecil sedang pada lymphoid leucosis bursa seperti kanker. 

 

Tabel 8. Perbedaan tanda-tanda Penyakit Marek dengan 

Lymphoid Leukosis 

Item Lymphoid 

Leukosis 
Marek 

- Umur yang diserang 

- Paralisis/peresis 

- Syaraf periper 

- Bursa vabricius 

- Tumor otot dan kulit 

- Infiltrasi saraf periper 

- Cuffing dalam subtansi 

putih cerebellum 

- Proliferasi sel dalam 

bursa fabrcius 

16 minggu 

- 

- 

Tumor moduler 

- 

- 

- 

 

Dalam folikel 

4 minggu 

Positif 

Positif 

Menyebar/atrpoi 

Ada 

Positif 

Positif 

 

Antara folikel 

Sumber : Chiu, Diseaseseasen, 1983. 
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 Pencegahan penyakit : 

- Sanitasi, dengan desinfektan halaman, kandang dan peralatan 

gunakan litter baru untuk setiap kelompok. 

- Desinfektan yang baik adalah : Iodine, dan Formaldehyde, 

karena efektif membasmi virus. Misalnya Sani-squad. 

- Menjaga agar FOC tidak terekspose dengan virus marek. 

- Vaksinasi terhadap marek dilakukan pada DOC, setelah 

menetas. 

- Menjaga ayam agar tidak stress. 

 

Pengobatan : 

- Belum ada obat yang efektif untuk penyakit ini, bila ada gejala 

penyakit ini ayam segera diafkir. 

 

3.1.1.7. INFECTIUS LARYNGO TRACHEALITIS  (ILT) 

Penyebabnya adalah virus harpes. Pertama kali 

diketemukan oleh May dan Tittles pada tahun 1925 dii Rhod 

Isalnd. Pada umumnya menyerang ayam, kalkun dan merak jarang. 

Bentuk penyakit ini dapat ringan atau akut, dengan cepat akan 

meluas sebagai penyakit pernafasan pada ayam dewasa dan dara 

atau ayam umur lebih dari 4 minggu. Masa berjangkitnya penyakit 

6 – 12 hari. Mortalitas terjadi kira-kira 2 minggu. 

 

 Tanda – tanda Penyakit : 

- Gejala pernafasan menonjol, pada waktu bernafas kepala di 

julurkan ke atas, bersuara, batuk-batuk, memekik, keluar air 

mata dan leleran dari hidung. 
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Ilustrasi 21a. Ayam terserang ILT sulit bernafas 

 21b. Muka bengkak mata tertutup  

    

- Produksi telur dapat turun sampai 12 %, pada umumnya akan 

pulih kembali setelah 30 hari, karena tidak ada kerusakan yang 

permanent pada indung telur. 

- Virus yang tidak ganas dapat menyebebkan peradangan pada 

kelopak mata. Mata meradang merah dan kadang-kadang dapat 

menimbulkan kebutaan. 

- Lesi-lesi terbatas pada trachea, laryng, mata dan kantung 

udara. Kadang-kadang terjadi pendarahan ditrachea, sehingga 

trachea tersumbat, yang dapat berakibat kematian karena ayam 

tidak dapat bernafas. 

 

 Penularan : 

- Lewat orang dan alat-alat. 

Virus dapat ditularkan oleh orang atau alat yang 

terkontaminasi dengan ayam yang infektan. 

- Udara. 

Virus dibebaskan saat unggas bernafas, dan terjadi pemindahan 

scara cepat lewat udara antara ayam-ayam dalam satu kandang. 

- Pencampuran antara ungga yang sehat dengan yang terinfeksi, 

atau ungga yang telah sembuh dari penyakit ILT. 
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- Lain-lain. Virus ILT telah diketahui dapat than hidup di suatu 

lingkungan, sehingga apabila unggas peka akan tertulari. 

 

 Pencegahan  : 

- Desinfektan, kandang dan peralatannya dengan 3 % cresol atau 

1 % NaOH merupakan zat yang potensial untuk membasmi 

virus. 

- Dengan vaksinasi ILT, karena masa inkubasi 6 – 12 hari 

sedangkan terjadinya kekebalan setelah vaksinasi, dalam 

waktu 6 hati. Maka vaksinasi pada kelompok yang belum 

terinfeksi dapat mencegah timbulnya penyakit. Vaksinasi ayam 

broiler tidak dianjurkan, tetapi pada ayan petelur dilakukan dua 

kali, pada umur 6 – 8 minggu dandiulangi pada umur 16 – 18 

minggu, diberikan secara tets mata. 

 

 

 Pengobatan : 

- Belum ada obat yang efektif untuk penyakit ini. Antibiotika 

dan vitamin diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi 

sekunder. 

 

3.1.1.8. LYMPHOID LEUCOSIS (LL) 

Penyebabnya adalah sejenis virus golongan lymphoid 

leucosis. Yang terdiri dari bermacam-macam tipe, dapat menyerang 

secara bersama-sama, sehingga akaibat yang ditimbulkan sangat 

komplek. Virus ini akan cepat mati diluar tubuh inangnya. Organ 

yang diserang kebayakan adalah viscera seperti hati, limpa dan 

ginjal. 
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Ilustrasi 22. Ayam Terserang Lymphoid Leukosis 

 

 Tanda-tanda penyakit : 

- Dimulai terbentuknya tumor ppada bursa fabricius dan 

lokaliasi tetap disitu sampai terjadinya atropi pada saat dewasa 

kelamin. 

- am kelihatan pucat dan kurus. Ayam yng diserang tidak 

mampu berproduksi. 

 

 Pencegahan : 

- Menjaga kebersihan kandang dan peralatannya. 

- Menjaga ayam agar tidak stress. 

Pencegahan : 

- Memberikan antibiotikan, vitamin/anyi stress tidak terkjadi 

infeksi sekunder. 

 

3.1.1.9. INFECTIUS BRONCHITIS (IB) 

Penyakit pernafasan yang disebabkan oleh sejenis virus, 

Corona virus, diketahui ada lebih dari 20 serotype. 

Peneyebarannya sangat cepat, dapat menyerang ayam umur 

3 – 4 minggu. Masa inkubasi 16 – 36 jam, penyebaran penyakit 10-
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14 hari. Kematian rendah bahkan nol pada segala tingkat umur, bila 

tidak terjadi komplikasi dengan penyakit lain atau stress. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 23. Telur dari Ayam yang Terserang IB. 

 

Infeksi pada ayam dibawah umur 1 minggu menyebab kan 

kerusakan uterus secara permanent, sehingga ayam tidak dapat 

bertelur (pada layer). Juga mengakibatkan kerusajab ginjal yang 

disebut dengan “nephrosis”. 

 

 Gejala-gejala ayam yang terserang : 

- Pada grower terjadi gangguan pernafasan yang ringan, bila 

tidakada komplikasi. 

- Pada ayam dewaasa terjadi penurunan produksi telur yang 

drastic, dalam waktu 5 hari produksi dapat turun dari 60-90 % 

produksi menjadi 5-20 %. Kualitas telur jelek, kerabang 

lembek, berkerut, bentuk tidak normal, ukuran kecil, 

pigmentasi kurang dan kualitas albuminnya jelek. 

 

 Penyebaran : 

- Penyebaran yang paling banyak melalui udara setelah virus di 

luarkan (dibatukan), terjadi antara pen ke pen atau kandang-

kandang bahkan dapat antara flock. 
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- Penyebaran antara farm-farm, tergantung jarak antara farm, 

arah angina, sinar matahari dan jumlah virus diudara. 

 

 Pencegahan : 

- Sanitasi lingkungan dan kandang serta peralatannya. 

- Karantina ayam yang baru datang dan yang sakit. 

- Vaksinasi dengan vaksin Bronchitis. 

 

 Pengobatan : 

- Belum ada obat untuk oenyakit ini yang efektif. 

- Untuk mencegah infeksi sekunder diberikan vitamin dan 

makanan yang baik serta minum yang cukup. 

 

3.1.1.10. AVIAN ENCOPHALOMEYLITIS VIRUS  (AEV) 

 Penyebabnya. 

Disebabkan oleh Avian Encephalomeylitis Virus (AEV) 

golongan Picorna yang mempunya struk RNA berantai tunggal 

(ssRNA) dan tidak beramplop. 

AEV termasuk genus hepatovirus dan hanya memiliki satu 

serotipe. AEV memiliki 2 patotipe, yaitu strain lapang yang bersifat 

enterotropic (mempengaruhi saluran pencernaan) danstrain embryo 

adapted yng bersifat neurotropic (mempengaruhi atau menyerang 

jaringan syaraf). 

 

- Strain Lapang 

Merupakan virus lapang alami yang masuk melalui oral 

(mulut) dan dikeluarkan bersama feses. Strain ini tidak patogen, 

kecuali pada ayam yang pernah terinfeksi dari induk. Strain ini 

yang biasa digunakan untuk vpembuatas vaksin, seperti strain 

Colnek yang bersifat enterotropic. 
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- Strain Embyio adapted 

Strain ini yang paling banyak dikenal adalah strain Van 

Roeckel (VR). Strain Van Roeckel tidak dapat ditularkan secara 

horizontal, melainkan hanya secara vertikal¸kecuali dalam dosis 

yang tinggi. 

Ayam yang terserang strain ini menunjukan gejala syaraf 

ysng khas dan patogen bagi embrio. Strain embryo adapted tidak 

dapat dijadikan virus vakisin aktif, karena kemampuan 

patogenesisnya akan hilang kalau amsuk saluran pencernaan, 

sehingga tidak efektif lagi. 

   
Ilusrtrasi 24. a. DOC terinfeksi  AE 

 24. b. tremor kepala – leher 

 

 Gejala Klinis 

Gejala syaraf yang khas biasanya ditunjukan pada ayam 

muda umur 23 – 3minggu, seperti tremor mulai otot kepala sampai 

leher, kelumpuhan, ataksia, ayam tengkurap seperti sujud dan hock-

sitting. Tremor akan semakin parah pada ayam dalam kondisi stres. 

Pada ayam yang terinfeksi umur siatas 3 minggu biasanya tidak 

menunjujkan gejala syaraf. 

Pada ayam muda kurang dari 2 minggu apabila gejala klinis 

muncul berarti terinfeksi melalui telur (secara vertikal dari induk). 
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Namun gejala klinis muncul lebih dari 2 mingu berarti terinfeksi 

secara horizaontal. 

  
Ilustrasi 25 a. Anak ayam AEV. 

 25 b. Ayam petelur dewasa treserang AEV 

 

Bila menyerang ayam petelur akan terjadi penurunan 

produksi telur yang bersifat sementara sebanyak 5 – 10%, 

namuntidak diikuti dengan gejala syaraf. Pada ayam pembibit 

(breeder) selain terjadi penurunan produksi juag terjadi penurunan 

daya tetas. 

 
Ilustrasi 26. Gejala hock-sitting pada penderita AEV 
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 Penularan. 

Penularan AE paling banyka melalui telur dari induk yang 

terinfeksi kepada anaknya. Selain ditularkan secara vertikal 

penyakit AE juga dapat ditularkan secara horizontal (dari ayam 

sakit ke ayam sehat, baik secara langsung maupun tidak langsung) 

dengan masa inkubasi 10 hari sejal virus masuk ketubuh ayam. 

Penularan secara horizontal terjadi pada ayam dewa dan tidak 

menunjukan gejala syaraf yang khas.   

Virus Picorna cepat tersebar luas sehingga jika seekor ayam 

terserang cepat menyebar menulari seluruh kelempok ayam  dalam 

satu area perkandangan. Reaksi ayam yang tertular bermacam-

nacan tergantung daya tahan masing-masing individu ayam. Telur 

dari ayam yang tertular dalam waktu 1 – 7 hari dapat mengandung 

virus AE. 

 

 Pencegahan. 

- Beli DOC dari perusahaan pembibitan yang telah melakukan 

vaksinasi AE pada induknya. 

- Melakukan vaksinasi AE menggunakan vaksin yang baik pada 

umur 10 -14 minggu. Dilakukan vaksinasi ulang pada ayam 

petelur guna mencegah menurubnnya produksi telur. 

 

 Pengobatan 

Tidak ada pengobatan yang dapat mengobati penyakit AE. 

Bila menemukan kejadian ini adalah segera diafkir ayam yang sakit 

untuk mencegah meluasnya penyebaran. 

Segera perketat biosekuritidan berikan n utrisi yang baik 

berikan Vita stress. Mencegah terjadinya infeksi skunder dengan 

beberapa suplement vitamin dan mineral. 

 



76 

3.1.1.11. CHICKEN ANEMIA VIRUS (CAV) 

Chicken Animia Virus (CAV) atau yang dikenal sebagai 

anemia agent (CAA), haemorrhagic, anemia dermatitis atau blue 

wing disease merupakan penyakit viral menular yang bersifat akut. 

CAV umuny menyerang ayam muda ditandai dengan anemia 

aplstika (anemia yang tidak dapat dipulihkan kembali) dan atropi 

organ limfoid sehingga menyebabkan kondisi imunosupresi. 

CAV tidak secara sepesifik merusak sel limfosit, tetapi 

menyebabkan pengecilan atau susut sumsum tulang dan organ 

limfoid, sehingga pembentukan sel limfoid yang berperan dalam 

kekebalan tubuh menjadi terganggu. 

CAV sering ditemukan dipeternakan yang intensi termasuk 

di Indonesia. Mortalitas yang terjadi akibat infeksi CAV sekitar 5 – 

15% dan dapat meningkat mencapai 60% jika diikuti infeksi 

skunder, seperti Aspergillosis, Gumboro, Koksidiosis, dermatitis 

genggroneous, inclusin body hepatitis atau menejemen 

pemeliharaan yang buruk. 

Penyakit CAV mempunyai arti yang penting sehubungan 

dengan mortalitas yang tinggi, gangguan pertubuhan ayam (ayam 

menjadi kerdil), serta kepekaan terhadapberbagai penyakit. 

 

 Penyebaran 

CAV pertama kali siketemukan di Jepang oleh Yuasa 

(1976) merupakan virus DNA rantai tunggal yang tidak beramplop 

memiliki ukuran 26 – 26,5 ηm, berbentuk kosahedral termasuk 

dalam famili Circovidae, genus Gyrovirus, Vierus CAV tahan 

terhadapa panas ethil ether dan chloroform. 

Virus CAV dapat diinaktivasi dengan formaldehyde 5%, 

dengan iodine atau hypochlorine 10%. In aktif pada suhu 100 °C 

selama 15 menit dan pada suhu 70 °C selama 1 jam. 
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 Gejala klinis 

Masa inkubasi secara alami tidak diketahui secara pasti, 

walau gejala klinis dan lesi dapat terlihat sejak ayam berumur 10-

14 hari dn meningkat pada umur 3-4 minggu. 

Target utama seranganCAV adalah sel-sel hemositioblas 

(bakal sel darah merah, sel darah putih dan sel pembeku darah) 

yang ada disumsum tulang dan bakal sel limfosit-T dalam Thymus.  

Gejalas klinis akan terlihat jelas pada ayam yang berumur 10-14 

hari (dibawah 3 minggu), yaitu anemia yang ditandai dengan 

hambatan pertumbuhan serta muka, pial dan jengger pucat. 

Perdarahan yang menyebar (echymose atau difus) hingga wrna 

kebiruan pada kulit sering diketemukan, sehingga disebut blue 

wing - disease.  Bila diikuti dengan infeksi lain misalnya 

Clostridium sp. akan keluar eksudat dan peradangan pada kulit 

akibat matinya sel atau nekrosis, keadaan tersebut disebut 

dermatitis gamggrenosa. 

   

Ilustrasi 27. CAV terjadi perdarahan yang menyebar 

 

Infeksi CAV juga menimbulkan imunosupresi yangat kuat, 

hal ini memudahkan terjadinya infeksi skunder oleh 

mikroorganisme lapang. Ayam umur kurang dari 10 hari yang 
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terinfeksi CAV kadang tidak menunjukan gejalka klinis yang jelas 

hanya muncul gejala klinis umum akibat kondisi imunosupresi 

yang timbul, seperti dehidrasikelemaahan umum dan reaksi 

mengantuk yang hebat. 

Puncak gejala amnemia muncul 14-16 setelah terinfeksi 

dengan nilai hematokrit 6-27% (normalnya 30-40%) yang artinya 

leevel trombosit dan darah putih berkurang, akibatnya darah 

menjadi lambat membeku. Sedang ayam umur diatas 3 minggu 

gejala klinis nya tidak tampak (subklinis. 

 

 Penularan 

Infeksi CAV terjadi pada sedmua umur dan dapat ditularkan 

secara vertikal maupun horizontal. Penularan vertikal dapat terjadi 

secara trans-ovarial pada telur tetas (hatching egg), yang tidak 

mengandung antibodi dari induk. DOC yang terkontaminasi CAV 

secara vertikal dapat menjadi sumber kontaminan secara 

horizaontal ke DOC lain yang tidak mendapat antibodi maternal 

terhadap CAV. 

 

 Pencegahan. 

Praktek manajemen yang baik untuk mencegah infeksi 

CAV melalui sanitasi/desinfeksi yang ketat dan program 

pencegahan terhadap penyakit imunosupresif. Beberapa langkah 

yang perlu dilakukan. 

- Seleksi ketat terhadap ayam yang lemah dan menunjukan 

gejala ngantuk yang hebat sedini mungkin, termasuk ayam 

yang terindikasi omphalitis. 

- Meminimalisir faktor-faktor stress yang dapat memperparah 

kondisi ayam. Pemberian multivitamin (Vita stress, Solvit stau 
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strong n Fit) dapat membantu meningkatkan stamina dan 

mempercepat proses kesembuhan. 

- Penerapan biosekuriti yang ketat, terutama tindakan yang dapat 

menekan populasi bibit penyakit disekitar ayam, seperti 

sanitasii kandang secara rutin dan desinfeksi air minum. 

 

 Pengobatan 

Belum ada obta yang sepesifik, pemberian antibiotik 

bertujuaan untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Saat terjadi 

kasus penyakit dianjurkan penyemprotan desinfektan dilakukan 

setiap hari untuk mengurangi populasi bibt penyakit dikandang 

menggunakan antisep 

 

3.1.1.12. EGG DROP SYNDROME (EDS) 

Egg drop syndrome (EDS)’76 merupakan penyakit infektius 

organ reproduksi pada ayam di masa bertelur yang ditandai dengan 

penurunan produksi telur, kegagalan mencapai pun cak produksi, 

deformitas bentuk telur  dan gangguan pigmentasi kerabang telur, 

namun ayam tidak menunjukan gejala klinis. Pada tahun 1974 

antibodi terhadap EDS terindikasi pada bebek. Kemudain 

ditemukan juga serangan EDS pada parent stock ayam pedaging di 

Belanda dan virus penyebabnya diisolasi pertama kali di Irlandia 

Utra tahun 1976. Virus yang terindifikasi adalah Adenovirus BC14 

dan BC127. 

Egg drop syndrome dilaporkan hanya menyerang ayam 

petelur dimasa produksi, namun virus EDS dapat diisolasi dari 

berbagai jenis unggas lainnya, misalnya itik dan angsa. Penyakit ini 

sangat merugikan peternak karena penurunan kuantitas dan kualitas 

telur, kenaikan feed conversion ratio (FCR)  dan peningkatan biaya 

penanganan penyakit. Penyakit ini menyerang ayam beberapa 
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minggu sebelum dan setelah puncak produksi. Penurunan produksi 

dapat mencapai 10-40% dengan tingkat mortalitas rendah bahkan 

tidak ada. 

 

 Penyebabnya. 

Penyakit EDS disebabkan oleh Adenovirus. Virus EDS 

termasuk dalam virus double stranded-DNA (ds-DNA), tidak 

beramplop berbentuk ikosahrdral 76-80 ηm dan tidak memiliki 

lapisan lipid billayer.  Virus EDS tahan terhadap dichloroform, 

sodium deoxycholate, trypsin, phenol 2%, alkohol 50% dan pH 3-

10, namun dapat diinaktivasi dengan desinfektan golongan 

aldehyde. Adenovirus dapat juga diinkativasi dengan pemanasan 

pada suhu 60 °C aelama 30 menit. 

 

 Gejala 

Pada umumny ayam terlihat sehat, namun kadang 

diketemukan ayam yang lesu dan mengaklami diare yang tidak 

spesifik. Para peneliti menyatakan diare berasal dari eksudat yang 

dikeluarkan oviduct dan bercampur dengan feses ayam. Jika virus 

EDS menginfeksi ayam pada awal produksi akibatnya ayam tidak 

akn mencapai puncak produksi. Sedang jika virus EDS menyerang 

ayam setelah puncak produksi, maka ayam akan mengalami 

penurunan produksi jauh dibawah standar normal. 

Gejala klinis EDS akan muncul setelah 7-9 hari 

terinfeksivirus. Gejala yang muncul pertama kali hilangnya pigmen 

kerabang telur, kemudian diikutinkerabang tipis, kerabang lunak 

bahkan telur tidak berkerabang. 
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Ilustrasi 28. Ayam terserang penyakit EDS kerabang tipis bahkan 

tidak berkerabang.  

 

Ilustrasi 29. Ayam terserang penyakit EDS kerabang tipis bahkan  

tidak berkerabang EDS kerang tidak berpigmen 

bentuk tidak beraturan 

 

 Penularan 

Penulaeran EDS dapat terjadi secara vertikal maupun 

horizontal, sedang penularannya ada 3 tipe, yaitu klasik, enzooti 

(endemi) dan sporadik. 

1) Penularan virus EDS bentuk klasik terjadi secara vertikal yaitu 

dari induk ke anaknya.  
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2) Sedang bentuk endemikterjadi jika virus yang menyebar dapat 

menular secara horizontal dan mencemari suatu daerah.  

3) Sedang pwenularan bentuk sporadik terjadi akibat adanya itik 

atau angsa yang menularkan virus EDS pada ayam komersial 

melalui air minum yang tercemar oleh feses yang mengandung 

virus EDS. 

 

Anak ayam yang terinfeksi in-ovo (secara vertikal) akan 

terinfeksi secara laten dan gagal membentuk antibodi terhadap EDS 

sampai ayam dewasa, meskipun dapat memproduksi telur hingga 

lebih 50%. Namun ayam dapat menularkan virus secara horizontal 

ke ayam yang sehat. Pada tahap ini virus EDS akan disebarkan 

(sheedding) secara cepat. 

Virus EDS yang telah menyebar akan mencemari suatu 

daerah sehingga daerah tersebut menjadi daerah endemik EDS. 

Telur yang dihasilkan oleh ayam yang terserang EDS juga menjadi 

media penularan, karena didalam maupun dipermukaan telur 

mengandung virus EDS. Virus-virus tersebut dapat mencemari 

kandang, tempat telur, maupun peralatan peternakan yang lain dan 

dapat menulari ayam yang sehat. 

Aym yang terinfeksi virus EDS dan sembuh akan terbentuk 

antibodi pada 5 hari setelah terinfeksi. Titer antibodi akan 

mencapai level protektif pada 4-5 minggu setelah terinfeksi. 

Antibodi induk ayam akan diturunkan ke anak ayam dan memiliki 

waktu paruh selama 3 hari. 

 

 Pencegahan  

1) Melakukan vaksinasi EDS pada ayam umur 14-16 minggu atau 

selambat-lambatnya 2-3 minggu sebelum bertelur. 
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2) Melakukan sanitasi kandang. Kandang kosong dicuci dan 

disemprot dengan desinfektan 

3) Desinfeksi kandang yang ada ayamnya dengan antisep 

4) Kandang battery yang menggunakan kawat didesinfeksi 

dengan desinfektan yang tidak korosif 

5) Desinfektasi air minum 

6) Membatasi tamu yang masuk kearea kandang, melakukan 

dipping atau penyemprotan alas kaki atau alat transportasi saat 

akan masuk dan akan keluar. 

 

 Pengobatan 

EDS merupakan penyakit viral, sehingga pengobatan 

terrhadap penyebab tidak dapat dilakukan. Pengobatan yang dapat 

dilakukan adalah untuk mencegah infeksi sekunder, meningkatkan 

nafsu makan dan menjaga kondisi tubuh ayam. 

 

3.1.1.13. HELICOPTER DESEASE (Runting & Stunating 

Syndrome)  

Penyakit Helicopter disease disebut juga dengan runting 

and stunting syndrome (RSS), malabsorpsion syndrome, infectius 

stunting syndrome, runting and leg weakness, pale bird syndrome, 

diarrhea and stunting, viral arthritis dan bittle bone disease. 

Penyakit ini dapat menimbulkan keugian ekonomi pada 

industri perunggasan karena gangguan pertumbuhan/pencapaian 

berat badan, tingkat keseragaman rendah, konversi pakannya 

meningkat, peningkatan jumalah ayam afkir dan penurunan kualitas 

karkas. Kejadian penyaki meski hanya mencapai 30%, tetapi 

kerugiannya sangat berarti bagi peternak. Penyakirt ini diperparah 

apabila diikuti infeksi sekunder. 
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Helicopter disease kebanyakan dikitemukan pada ayam 

pedaging, namun juga menyerang ayam petelur dan ayam pembibit 

(breeder). 

 

 Penyebabnya 

Penyebab Helicopter disease belum diketahui dengan pasti. 

Isolasi dari usus dan feses ayam yang sakit diketemukan virus 

Reovirus, Enterovirus, Parvovirus, Rotavirus, Calisivirus dan 

Coronavirus, yang banyak diketemukan saat isolasi kasus ini 

adalah Reovirus. 

 

 Gejala. 

Masa inkubasi helicopter disease adalah 10-14 hari. 

Penularan helicopter disease secara vertikal belum diketahui secara 

pasti. Jika ternyata diketemukan virus yang lain diisolasi dari usus 

dan feses ayam yang menderita helicopter disease maka ada 

kemungkinan penularan secara vertikal. 

Penyakit ini nampak dengan gejala pertumbuhan yang tidak 

seragam, dapat diamati sejak anak ayam berumur 4-6 hari. 

Gangguan tersebut berkaitan dengan gangguan pencernaan /proses 

digesti ataupun penyerapan nutrisi.  

Pada anak ayam umur 2-4 hari penderitan helicopter disease 

menunjukan gejala sakit ringan, anak ayam terlihat lesumalas 

bergerak dan sayap menggantung. Pada anak ayam umur 4-7 hari 

dapat pula terjadi gejala diare dan ovitomitosis, daat diketemukan 

ransum yang tidak tercerna. Kadang dijumpai feses yang tertutup 

dengan eksudat berwarna coklat kekuningan, sehingga sering 

dikelirukan dengan kokksidiosis. 
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 Penularan 

Penyakit ini dapat ditularkan melalui telur walau 

kejadiannya sanga rendah. Sedang penularan yang paling cepat 

adalah melalui kontak langsung dari ayam yang sakit ke ayam yang 

sehat, atau tidak langsung melalui pakan, air minum serta peralatan 

kandang yang tercemar virus. 

 

 Pencegahan 

Helicopter disease disebabkan oleh virus maka tidak ada 

obta yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Guna menghindari 

infeksi sekunder dapat diberikan multivitamin seperti Vita bro, 

Neobro, Broiler Vita. 

 

 Tindakan 

- Seleksi DOC dengan seksama untuk mendapatkan ayam yang 

seragam sesuai standar, lincah, tidak cacat dan bebas 

omphalitis. 

- Melakukan sanitasi kandang, dibersihkan, dicuci dan 

disemprot dengan antisep 

- Membatasi tamu, mencegah hewan liar dan hewan piaraan 

yang masuk ke lingkungan kandang. 

- Melakukan vaksinasi dengan vaksin Reovirus, biasanya 

dilakukan pada ayam bibit di breeding farm.  

- Mempertinggi daya tahan tubuh ayam dengan ransum yang 

baik dan jauhkan ransum dari kontaminasi.  

- Ayam yang positif terserang segara diafkir dan sistem 

pemeliharaannya all in all out. 
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3.1.1.14. SWOLLEN HEAD SYNDROME (SHS) 

Swollen Head Syndrome (SHS) atau syndrome kepala 

benkak adalah penyakit viral yang menyerang sistem pernafasam 

ayam Penyakit ini diketemukan di Amerika Serikat pada tahun 

1971 Pertama kli dilaporkan oleh Morley dan Thomson pada tahun 

1984 dan dan hingga sekarang diketahui telah berjangkit 

dibeberapa negara termasuk Indonesia. 

Di Indonesia dilaporka telah menyerang ayam komersiil 

baik peternakan ayam pedaging, petelur, maupun bibit (breeder). 

Pasda ayam pedaging SHS menyerang ayam umur 15 hari, namun 

lebih sering menyerang ayam umur 3 minggu. Pada ayam petelur 

menyerang pada masa produksi. 

   

Ilustrasi 30. Ayam terserang Swollen Head Syndrom (SHS) 

 

Dampak yang terjadi pada penyakit SHS adalah 

terhambatnya pertumbuhan bobot badan atau bahkan penyusutan 

bobot badan, jika kondisi seranganya parah. Sedang pada ayam 

petelur terjadi penurunan produksi telur 5-40% dan sulit 

tercapainya puncak produksi (hanya 50-60% apanila terjadi pada 

produksi puncak). Angka kesakitan akibat penyakit SHS berkisar 

antara 5-20% dan dapat mencapai 60%, kematian antara 0,5-10%. 

Sering diikuti dengan infeksi sekunder bakteri terutama Eschiria 

coli, sehingga angka kematian dapat tinggi. 
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 Penyebabnya 

Penyebab Swollen syndrome adalah Avian pneumovirus 

(APV) yang masuk dalam familli Paramyxoviridae, subfamilli 

Pneumavirinae dan genus Methapneumavirus. Merupakan virus 

RNA beramplop tidak mengaglutinasi sel darah merah, permukaan 

ditutupi oleh spike, aktif pada kisaran pH 3-9 (targantung strain 

virus dan suhu). 

   
Ilkustrasi 31. Saluran pencernaan dan ayam dewasa terserang SHS 

 

 Penularan. 

Pada penyakit SHS penularan secara vertikal tidak 

diketemukan, penularan SHS hanya terjadi secara horizontal, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Penularan lasung terjadi 

apabila kontak antara ayam yang sakit dengan ayam yang sehat. 

Sedang penularan tidak langsung terjadi antara ayam yang sehat 

dengan kandang, peralatan kandang maupun operator kandang 

yang tercemar penyaluit SHS.  

Virus SHS dapat menyebabkan kematian jaringan dan 

pendarahan pada saluran pernafasan atas serta celah pada langit-

langit mulut. Melalui luka tersebut, bakteri penyebab infeksi 

sekunder dapat masuk dan menyebabkan  kebengkaan pada kepala. 
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 Pencegahan 

- Terapkan sistim pemeliharaan yang optimal (menciptakan 

suasana nyaman bagi ayam). Sistem perkandangan yang 

memadai, diantaranya ayam dalam kandang tidak terlalu padat, 

Litter tidak berdebu dan tidak basah, kadar amonia rendah, 

sistem pemeliharaan all in all out. 

- Vaksinasi dengan vaksin aktif dan inaktif, sesuai dengan 

petunjuk pembuat vaksin. 

- Melakukan sanitasi kandang dan peralatan kandang. Kandang 

dibersihkan, dicuci dengan detergent, kemudian disemprot 

antisep. 

- Lakukan sanitasi air minum untuk mencegah infeksi bakteri 

sekunder. Antisep. 

- Batasi tamu yang masuk kandang, cegah hewan liar dan hewan 

peliharaan lain yang masuk lingkungann kandang. 

 

 Pengobatan 

SHS disebabkan disebabkan oleh virus, maka tidak ada obat 

yang spesifik menyembuhkan penyakit` ini. Penanganan yang 

dapat dilakukan yaitu dengan memberikan antibiotik untuk 

menekan infeksi sekunder oleh bakteri. 
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Tabel 9.  Perbedaan SHS dan infectius coryza (korisa/snot) 

Karakteristik SHS Korisa 

Penyebab Avian pneumovirus Avibacterium 

parapallinarum 

Angka 

Kematian 

Rendah Lebih tinggi 

Pembengkakan Kepala bagian atas 

seki-tar mata, 

jengger, pial, sekitar 

rahang 

Diwajah sekitar sinus 

Jaringan bawah 

kulit 

Terdapat timbunan 

cairan 

Normal 

Mata Bengkak dan tertutup Biasanya tidak 

Hidung Kerusakan sinus 

hidung 

Kerusakan sinus 

berat, terdapat 

cairan/nanah ber bau 

khas amis 

Pial dab 

jaringan 

Intermandibula 

Bengkak Tidak bengkak 

Celah dilangit-

langit mulut 

Melebar Normal 

Tingkah laku - Inkoordinasi 

- Terkadang 

tortikolis 

Tidak khas 

Perubahan lain Kadang diikuti 

peritonitis 

Tidak khas 
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3.1.2. PENYAKIT BAKTERI 

Penyakit ini disebabkan oleh bermacam-macam bakteri 

yang menyerang ayam dari berbagai umur. Yang sering menyerang 

ayam antara lain : Pullorum, Coriza, Cholera, Typhus, Paratyphoid 

CRD (crhonic respiratiri desiase ). 

 

3.1.2.1. AVIAN TUBERCHULOSIS 

TBC ayam adalah penyakit menular yang terjadi dalam 

bentuk yang sangat parah. Penyakit tuberkulosis avian tergolong 

dalam jenis penyakit bakterial. Penyakit ini harus diwapadai karena 

bisa mengakibatkan infeksi granulomatus baik pada unggas muda 

maupun unggas dewasa. 

 

Sifat penyakit TBC ayam 

Agen penyebabnya adalah bakteri tuberkulosis flu burung. 

Sumber utama infeksi adalah kotoran burung, Di dalamnya bakteri 

bisa bertahan hingga 7 bulan. Sebab penyakit ini ditandai dengan 

pembentukan tuberkel di jaringan tubuh. Bakteri paling sering 

memengaruhi organ dalam. 

 selaput lendir; 

 hati; 

 saluran pencernaan; 

 limpa 

 

Penyakit ini bisa bertahan beberapa bulan. Tentu saja 

tergantung pada tingkat kerusakan organ-organ internal, dan 

kecepatan tergantung pada adanya kekebalan dan kualitas gizi 

ayam. Perkembangan tuberkel menyebabkan peningkatan organ 

yang terkena dan berakhir dengan perdarahan yang pecah dan 

mematikan. 
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 Penyebab 

Bacillus Mycobacterium avium yang diamati adalah karena 

karakteristik beberapa komponen sel. Mengapa alasan utama 

infeksi ayam domestik adalah kontak dengan pembawa patogen 

dan produk metabolismenya. Merpati dan burung pipit dapat 

terinfeksi oleh Mycobacterium avium. Makan dari tempat pakan 

unggas, mereka menginfeksi air atau makanan, menginfeksi 

patogen ke ayam sehat. 

   

Illustrasi 32. Tuberchulosis pada ayam dewasa dan dara 

 

Jika bangkai ayam yang terinfeksi tidak dimusnahkan, 

tetapi dibuang ke tempat pembuangan sampah atau dikubur, maka 

hewan liar, termasuk hewan pengerat, mudah menemukannya, dan 

juga memindahkan patogen ke daerah yang tidak terinfeksi. 

   

Ilustrasi 33. Organ dalam Ayam terkena Avian Tuberchulosis 
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 Gejala. 

Ayam yang sakit lemah, pasif, cepat lelah, kehilangan 

massa otot. Pada saat yang sama mereka mengkonsumsi jumlah 

pakan yang biasa. Kulit terlihat kering, dan daun telinga serta sisir 

mendapatkan warna yang tidak sehat. Seiring dengan gejala utama, 

perhatikan juga. 

- ayam terlihat depersi atau lemah 

- ayam mengalami penuruan berat badan yang progresif 

- daerah fasial akan terlihat lebih kecil daripada ayam normal 

- bulu ayam akan terlihat berdiri dan kusam 

- pada kulit yang tidak tertutup bulu, akan terlihat kering 

- pada kasus tertentu, bisa terjadi kelumpuhan 

- ayam mengalami diare, sehingga menjadi lemah 

- pada kasus tertentu ayam bisa mati mendadak tergantung 

tingkat keparahan penyakit 

 

 Pencegahan 

- pemberian pakan dan minum yang optimal, 

- pemeriksaan kelompok ayam yang terinfeksi penyakit melalui 

uji tuberkulin 

- menjaga kualitas litter yang memadai 

- sanitaasi/desinfeksi yang optimal 

 

 Pengobatan 

Perlu dilakukan dengan "Ftivazid" - obat anti-TB untuk 

ayam yang sudah terkena penyakit tuberkulosis avian ini. Karena 

apabila tidak segera ditindak dengan benar, maka dikhawatirkan 

akan menyebabkan penyakit menjadi semakin parah  

 

 

http://ayambroiler.com/mewaspadai-penyakit-botulisme-pada-ayam-yang-diternakan/
http://ayambroiler.com/mengenal-penyaki%E2%80%A6berkulosis-avian/
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3.1.2.2. CORYZA (Infektius Coryza) atau Snot/pilek. 

Penyebabnya adalah bakteri Haemophillus gallinarum, ada 

beberapa macam serotype, diketemukan. Pertama kali pada tahun 

1931. Penyakit ini umumnya menyerang ayam dara dan dewasa, 

jarang menyerang broiler (Chiu, TC; Disease seasen). Ada dua 

macam tipe, yaitu : 

- tipe accut, yang cepat sekali menular dalam waktu 7-10 hari 

masa inkubasi 18-36 jam. Kadang mortalitas tinggi bila 

disebabkan oleh strain tertentu yang membentuk toxin dari HG 

- tipe chronis, dapat persisten pada individu ayam sampai 

berminggu-minggu. Hal ini disebabkan terdapat mycoplasma 

gallisepticum. 

 

 Tanda-tanda: 

- Yang menonjol adalah keluarnya leleran (ingus) dari hidung, 

sehingga ayam sering bersin. 

- Muka bengkak, kadang pial juga dapat membengkak. 

- Cairan yang keluar mula-mula encer lama-lama kental, dan 

bila kena debu akan terlihat kotor disekitar hidung. 

- Infeksi pada saluran nafas bagian bawah dapat terjadi dan 

berlanjut pada lesi kantong udara dan ngorok khusus pada 

coryza yang komplikasi. 

- Produksi telur bervariasi penurunannya dari sedikit sampai 

banyak, dan jumlah ayam yang afkir meingkat. 

 

 Penularan  

- Melalui air minum, karena organisme ini dapat tahan selama 3 

jam dalam air. (diduga sebab utama penularan). 

- Melalui kontak langsung antara individu yang sakit dengan 

yang sehat. 
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- Lewat udara antar sekat, tetapi mungkin tidak terjadi dari satu 

kandang ke kandang yang lain. 

 

 Pencegahan  

- Pembersihan kandang sebelum ayam masuk, diikuti dengan 

sanitasi yang baik. 

- Manajemen yang baik. 

- Vaksinasi. Dilakukan pada saat ayam berumur 8-10 minggu 

kemudian diulang saat ayam berumur 4 minggu kemudian. 

 

 Pengobatan  

- Sulfathiazole atau sulfadimethozine lewat air minum dengan 

konsentrasi 0,05 % pada hari pertama dan 0,025 % pada 4 haru 

berikutnya. 

- Erythromycin, Streptomycin, Terramycin atau Tylosin, 

diberikan secara suntikan dapat menyembuhkan ayam secara 

individu atau jumlah sedikit. Dianjurkan suntikan ulang setiap 

hari selama 2-3 hari. 

- Sanitasi air, misalnya dengan Bromosept dalam air minum 

untuk mencegah penyebaran kuman melalui air minum. 

 

3.1.2.3. FOWL CHOLERA (kolera ayam) 

Kolera ayam merupakan penyakit bakteri gram negatif, 

yang sangat menular dan tersebar diseluruh dunia. Selain ayam 

dapat juga menyerang angsa, bebek dan kalkun. 

Ada dua tipe cholera yaitu : - Tipe accut : yang dapat 

menyebar tiba-tiba dan menimbulkan kematian yang tinggi; - tipe 

chronic tidak begitu besar bila dibanding tipe accut. Kejadian dan 

keparahan penyakit lebih besar dalam periode musim panas dan 

adanya setress karena aflaktoxin. Penyebabnya adalah pasteurella 
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multocida, yang dapat berkmebang dalam jumlah banyak didlam 

darah. Pada Cholera ayam terjadi pembengkakan pada bagian 

muka. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 34. Ayam terserang fowl cholera muka bengkak 

(Sudarmo, 2003) 

 

 Tanda-tanda. 

- Pada cholera yang accut gejala infeksi terjadi dalam waktu 

beberapa jam dan kematian merupakan indikasi pertama. 

Sebelum mati ayam menunjukkan demam, bulu kusam, keluar 

ingus dari mulut dan diarrhea. 

- Pada cholera yang chronis, dapat merupakan kelanjutan dari 

yang akut, atau karena infeksi organismenya resitensi lebih 

rendah atau karena terjadi peningkatam resistensi pada ayam. 

Gejalanya dapat bervariasi tergantung dari tempat yang 

terinfeksi. Dapat terdapat pada sinus persendian kaki, sayap, 

telapak kaki, atau bursa sternalis. Dapat juga menyebabkan 

hatiberselaput (perihepatitis) yang sama dengan chronic 

respiratory disease. Dan salah satu petunjuk baik untuk chronic 

kolera pada ayam adalah terjadinya pembengkakan pial. 
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 Penularan  

- Sumber penularan yang paling umum, adanya penyampuran 

antara ayam yang sakit dengan ayam yang peka, segera akan 

menyebar dalam kelompok yang besar. 

- Melalui hewan perantara /carrier. Dijelaskan bahwa 

pasteurella multocida, dapat hidup dalam waktu yang cukup 

lama pada saluran atas pernafasan, anjing, kucing dan bahkan 

manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 35. Ayam terserang fowl cholera hati dan oviduct bengkak 

(Sudarmo, 2003) 

 

 Pencegahan  

- Usahakan kandang cukup tetap bersih, didesinfektan, dan 

kering. 

- Berikanlah makan dan minum yang cukup dan baik. 

- Jangan mencampurkan ayam dari luar sebelah dikarantina 

terlebih dahulu. 

- Segera memeisahkan ayam yang sakit dari kelompoknya. 

 

 Pengobatan  

- Strain pasteurella multocida secara tidak tetap sensitiv 

terhadap obat-obatan seperti : 

- Sulfaquinoxaline - Aureomycin - Sulfadimethoxin 
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- Terramycin - Sulfamethiazine - Novobiocin 

- ESBS3 - Erythromycin 

- Vaksinasi : 

- Bakteri dibuat dari culture P. multocida yang diberikan 

secara suntikan. 

- Culture vaksin hidup. Clemon CU pasteurella vacin dibuat 

berupa culture pasteurella yang hidup dengan virulensi 

rendah. Diberikan secara suntikan. 

 

3.1.2.4. CHRONIC RESPIRATORY DISEASE (CRD) 

Chronic respiratory disease atau yang lebih dikenal dengan 

ngorok adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan ayam 

dan bersifat kronis. Disebut “kronis” karena penyakit ini 

berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu lama dan 

sulit untuk disembuhkan. Chronic respiratory disease adalah 

penyakit menular menahun pada ayam yang disebabkan oleh 

Mycoplasma gallisepticum yang ditandai dengan gangguan 

pernafasan, keluarnya cairan eksudat dari rongga hidung, batuk, 

bersin dan kemerahan pada selaput lendir (conjunctiva) mata.  

Kejadian dilapangan Dari data yang dikumpulkan oleh tim 

Technical Education & Consultation Medion di 2016, CRD 

menduduki posisi pertama dan kedua dalam ranking penyakit yang 

menyerang broiler (ayam pedaging) maupun layer (ayam petelur). 

Telah kita ketahui bahwa CRD bersifat imunosupresif atau mampu 

menekan sistem kekebalan ayam. Di lapangan, kejadian CRD 

murni jarang ditemui dan umumnya disertai komplikasi dengan 

penyakit lain terutama E. coli, sehingga disebut CRD kompleks. 
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 Penyebab. 

CRD pada ayam disebabkan oleh bakteri Mycoplasma 

gallisepticum (MG), yang merupakan organisme mirip bakteri 

(bacteria-like organism). Serangan CRD sangat erat kaitannya 

dengan sistem pernapasan ayam. Saluran pernapasan ayam secara 

alami dilengkapi dengan pertahanan mekanik. Permukaannya 

dilapisi mukosa dan terdapat silia (bulu-bulu getar) serta mukus 

yang berfungsi menyaring udara yang masuk. 

Namun fungsi mukosa dan silia tersebut dapat terganggu 

ketika kondisi lingkungan kandang ayam kurang baik, terutama 

jika kadar amonia di dalam kandang cukup tinggi. Adanya gas 

amonia dengan kadar tinggi akan merusak membran saluran 

pernapasan atas (mukosa dan silia), sehingga bibit penyakit seperti 

M. gallisepticum dengan leluasa dapat masuk bersamaan dengan 

aliran udara yang sebelumnya telah terkontaminasi dan menempel 

pada mukosa saluran pernapasan dan merusak sel-selnya.  

Adanya bakteri ini akan memicu terjadinya radang dan 

aliran darah di daerah tersebut menjadi meningkat. Bakteri akan 

ikut aliran darah dan menuju kantung udara, dimana kantung udara 

merupakan tempat yang cocok (predileksi) untuk M. gallisepticum 

hidup dan berkembang biak. 

   

Ilustrasi 36. Ayam yang terserang CRD 
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 Gejala 

Gejala klinis yang muncul akibat CRD dapat bervariasi 

diantaranya keluar lendir dari hidung, ngorok, serta radang pada 

konjungtiva mata sehingga tampak bengkak dan berair. Penurunan 

konsumsi ransum juga terjadi diikuti dengan perkembangan bobot 

badan yang berada di bawah standar. Namun jika berkomplikasi 

dengan colibacillosis, gejala klinis yang muncul pada ayam umur 

muda di antaranya ayam terlihat menggigil, kehilangan nafsu 

makan, penurunan bobot badan, dan peningkatan rasio konversi 

ransum. Anak ayam lebih sering terlihat bergerombol di dekat 

pemanas. 

Perubahan patologi anatomi yang terlihat antara lain rongga 

dan sinus hidung berlendir. Laring dan trakea mengalami 

peradangan serta kantung udara menjadi keruh atau mengandung 

lendir. Pada stadium selanjutnya, lendir menjadi berwarna kuning 

dan berkonsistensi seperti keju. Eksudat seperti ini juga dapat 

ditemukan di jantung dan pericardium. Pada ayam yang menderita 

komplikasi dapat ditemukan peradangan pada pericardium, kapsula 

hati, dan kantung udara. Perubahan lain yang dapat ditemukan 

antara lain selaput lendir trakea terselaputi dengan cairan lendir, 

bengkak, dan berwarna merah kekuning-kuningan. 

 

 Dampak CRD 

Sebagai penyakit tunggal, CRD dapat menyerang ayam 

pada semua umur, dengan angka kesakitan tinggi tetapi angka 

kematian rendah. Sedangkan, CRD kompleks dapat menimbulkan 

kerugian ekonomi yang cukup besar. Dampaknya yakni 

pertumbuhan bobot badan terhambat, penurunan mutu karkas, 

penurunan produksi telur, tidak tercapainya keseragaman bobot 

badan serta banyaknya ayam yang harus diafkir. Adanya gangguan 
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pada sistem pernapasan akibat infeksi CRD kompleks, akan 

menyebabkan asupan oksigen berkurang dan proses metabolisme 

tubuh akan terganggu sehingga pertumbuhan ayam terhambat serta 

efisiensi ransum menjadi jelek. CRD kompleks juga dapat 

menghambat keberhasilan vaksinasi karena bersifat imunosupresi 

(menekan kekebalan). 

 

 Pencegahan 

- Saat awal masa brooding, setiap sisi kandang harus ditutup 

dengan tirai, namun tetap harus disisakan celah ± 20 cm di 

bagian atas kandang untuk memperlancar sirkulasi udara 

dalam kandang. 

- Atur kepadatan kandang, dimana kepadatan ayam yang ideal 

adalah 15 kg per m2 atau setara dengan 6-8 ekor ayam 

pedaging dan 12-14 ekor ayam petelur grower (pullet) per m2. 

Atur buka tutup tirai dengan baik dan jika perlu pasang kipas 

atau blower untuk membantu perputaran sirkulasi udara. 

- Lakukan pembolak-balikan litter secara teratur setiap 3-4 hari 

sekali. Jika litter basah dan menggumpal dalam jumlah sedikit, 

segera ambil dan ganti dengan yang baru. Kurangi kadar 

amonia dalam kandang dengan menyemprotkan Ammotrol 

pada feses. Bisa juga dilarutkan dalam air minum sebanyak 

0,5-1 gram per 2 liter air minum. 

- Lakukan penyemprotan dalam kandang dengan desinfektan 

Medisep atau Neo Antisep. 

 

 Pengobatan 

Salah satu prinsip pengobatan yaitu obat harus sesuai 

dengan jenis penyakit yang menyerang. Terlebih lagi, M. 

gallisepticum tidak memiliki dinding sel.  
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Oleh karena itu, jenis antibiotik yang dipilih harus 

mempunyai cara kerja menghambat pembentukan asam folat dan 

protein yang akan langsung merusak intisel bakteri M. 

gallisepticum. 

Berikan sesuai dengan dosis dan aturan pakai yang tertera 

pada etiket atau leaflet produk. Lakukan rolling atau penggantian 

antibiotik setiap 3-4 periode pemeliharaan untuk mencegah 

terjadinya resistensi obat. 

 

3.1.2.5. COLIBACILLOSIS 

Colibacillosis  termasuk penyakit yanmg sering menyerang 

peternakan ayam di Indonesia dan menibulkan kerugian ekonomi  

cukup besar. Penyerbabnya adalah bakteri Escherichia Coli (E. 

coli). Pertama kali di isolasi tahun 1885 oleh Buchner, sedang 

serangannya pada ayam pertama kali diidentifikasi tahun 1894. 

Sejak saat itu banyak sekali laporan tentan colibacillosis terjadi 

pada berbagai jenis unggas, meliputi ayam, itik, dan kalkun. 

Colibacillosis dialam dapat berperan sebagai penyakit 

primer maupun sekunder mengikuti penyakit lain yang lebih dulu 

menyerang CRD, Coriza, NCD, ILT, IB dan lainya. Menyerang 

ayam dari semua kelompok umur, mulai dari anak ayam, 

remaja/pullet hingga ayam dewa ketika sudah memasuki masa 

bertelur. Bahkan di Hatchery (breeder) pada akhir penetasan 

diketemukan embrio mati sebelum menetas akibat infeksi E. Coli. 

Angka kesakitan (morbiditas) yang ditimbulkan dari serangan 

colibacillosis bervariasi, dengan angka kematian (mortalitas) antara 

5-20%. 
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 Penyebab 

Escherichia coli nerupakan salah satu spesies bakteri yang 

tergolong dalam genus Escherichia dan familia Enterobateriaceae. 

Bakteri ini termasuk Gram (-) tidak tahan asam, berbentuk batang 

dan tidak membentuk spora. 

   
Ilustrasi 37. Escherichia coli dengan flagela 

 

Sebagian E. coli bersifat motil (dapat bergerak) dengan alat 

gerak flagella beberapa galur e-coli mempunyai kapsula. Pada 

permukaan tubuh e-coli terdapat fili-fili inilah yang menentukan 

sifat menempel dan pembentukan koloni (adhesi) nya.  

 

 Gejala 

Waktu inkubasi E-coli untuk menginfeksi ayam hingga 

terlihat gejala umunya 3-5 hari. Ketika menyerang dapat bersifat 

lokal atau sistemik dengan berbagai bentuk. 

Sifat lokal calibacillosis. 

1) Omphalitis dan infeksi kantong telur 

Omphalitis atau radang pusar adalah suatu kondisi dimana 

pusar DOC tidak dapat menutup dengan sempurna sehingga 

bakteri mudah masuk dan akhirnya menyebabkan radang 

bagian tersebut. Normalnya pusar akan menutup beberapa jam 
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setelah menetas diikuti dengan dimulainya proses penyerapan 

kuning telur. 

    
Ilustrasi 38. Radang pusar (omphalitis) 

 

Namun jika pusar terlambat menutup dan dan ternyata ada 

infeksi E. coli dimesin tetas atau kandang komersiil, maka 

terjadi omphalitis. 

 

2) Cellulitis. 

Peradangan dibawah kult (cellulitis) merupakan jenis seranagn 

E. coli yang terjadi pada jaringan subkutan dibawah kulit 

(subcutoeous tissue), seperti kulit perut, paha, kaki, daerah 

kepala. Gejala cellulitis ditunjukan dengan kulit berwarna 

kuning kecoklatan. Jika dibedah maka diketemukan eksudat 

kental semacam nanah. 

 

3) Diare 

Diare merupakan gejala klinis yang umum terjadi pada kasus 

colibacillosis. Infeksi E. coli pada usus umumny dapat 

bertindak sebagai infeksi primer maupun sekunder. Infeksi 

sekunder akaibat bakteri E. coli ikut menyerang ususyang 

sebelumnya telah rusak oleh penyakit lain 
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 Penularan. 

Penularanpenyakit cobacillotis terjadi secara vertikal  dan 

horizontal . Penularan individu vertikal melalui saluran reproduksi 

induk ayam, yaitu melalui ovarium atau oviduct yang terinfeksi. 

Telur yang menetas kemudian akan menghasilkan DOC yang 

tercemar E. coli di dalam ususnya. 

Sedangkan penularan secara horizantal terjadi secara kontak 

langsung dengan ayam yang sakit, atau secara tidak langsung 

melalui kontak dengan bahan/peralatan kandang yang tercemar. 

Penularan biasanya terjadi secara oral melalui ransum/air minum 

yang terkontaminasi feses ayam yang mengandung E. coli atau 

debu yang tercemar E. coli. 

Debu didalam kandang diketahu dapat mengandung 10
5
 -

10
6
 E.coli / gram dan bakteri ini dpat bertahan lama, terutama 

dalam keadaan kering. Apabila debu tersebut terhirup ayam maka 

akan menginfeksi saluran pernafasan ayam, dan berkembang biak 

(multiplikasi). Infeksi biasanya bersifat lokal pada kantong udara 

yang ditandai dengan penebalan dan menjadi keruh.Sedang untuk 

saluran pencernaan baiasanya E. coli akan menyerang usus yang 

telah lukan karena cacing, jamu atau koksidia/protozoa. 

 

 Pencegahan 

- Sanitasi kandang (kandang dibersihkan, dicuci, dan disemprot 

dengan antisep, formalain). Membatasi tamu, mencegah hewan 

liar atau hewan piaraan lain masuk lingkungan kandang. 

- Terapkan mmenejemen peternakan yang baik, sehingga yam 

aman dan terlindung dari ancaman penyakit. Atur kapadatqan 

ayam dalam kandang, ventilasi sesuaidn terapkan sistem 

pemeliharaan all in all out. 
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- Desinfeksi peralatan (tempat pakan, tempat minum dll) dengan 

antisep. Mundurkan atau majukan jadwal desinfeksi jika 

bertepatan dengan jadwal vaksin. 

- Lakukan cleaning program dengan pemberian antibiotika pada 

umur-umur rawan terjadi kasus calibacillosis. 

- Cek kualitas air minum peternakan secara berkala untuk 

mengetahui cemaran E. coli di dalam air minum tersebut.  

- Cegah litter menjadi sangaty kering dan berdebu, dengan 

memasang litr cukup 7-12 cm. 

- Ayam yang terserang penyakit saluran pernafasan segera 

diobati agar segera senbuh dan tidak rentan terhadap E.coli. 

 

 Pengobatan 

Colibacillosis merupakan penyakit bakterial, sehingga dapat 

diobati dengan antibiotik. Biasanya diaplikasikan melaui air 

minum, selain itu ada obat yng diberikan secara injeksi/suntik. 

Obat injeksi merupakan piliha kalau kondisi ayam sudah sulit 

minum. Pemberian vitamin juga dianjurkan untuk menpercepat 

kesembuhan. Air minum sebaiknya diendapkan dulu sebelum 

akhirnya untuk melarutkan obat. 

 

3.1.2.6. NECROTIC ENTERITIS 

Necrotic Enteritis atau NE merupakan penyakit bakterial 

pada ayam. NE pertama kali diketemukan oleh Bannets pada tahun 

1930, kemudian diuraikan secara rinci oleh Parish E.E. di Inggris 

pada tahun 1961Penyakit ini sudah tersebar luas di seluruh dunia, 

termasuk Indonesia 

Beberapa fektor pemicu kejadian NE adalah lingkungan 

yang tidak hieginis, seperti litter lembab/basah, stres, perubahan 

iklim dari kemarau ke penghujan, sanitasi/desinfeksi yang kurang 
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memadai, serta adanya infeksi sekunder (kosidiosis, inclusion body 

/ hepatitis, Gumboro). 

Penyakit NE dapat ditemukan pada ayam umur 2 minggu 

sampai 6 bulan, yang terbanyak  di lapangan adalah ayam pedaging 

umur 2-5 minggu yang dipelihara pada kandang postal litter. 

Sedang pada yam petelur umur 3-6 bulan. Mortalitas NE antara 5-

50% dengan rata-rata10%. Selain kematian menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan, penurunan produksi dan tingginya 

biaya pengobatan. 

 

 Penyebab 

Necrotic enteritis (NE) sebenarnya disebabkan oleh daya 

ker4ja dari toksin atau biasa disebut enterotoksin sehingga ayam 

yang ter serang NE juga disebut mengalami enterotoxemia, tyang 

berakibat pada terjadinya kematian yang tinggi dan mendadak, 

sehingga disebut juga “acute enterotoximia”. Racun atu tksin yang 

mematikan itu merupajkan hasil dari bakteri Clostridium 

perfringens.  

Bakteri penyebabk NE terdiri dari Clostridium perfringens 

tipe A dan C Bakteri ini merupakan bakteri Grm (+) berbentuk 

batang lurus bersifat anaerob dan membentuk spora yang tumbuh 

di usus ayam. Spora bakteri ini tahan terhadap kekeringan, panas, 

asam dan kondisi ekstrim lainnya. 
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Ilustrasi 39. Necrotic Enteritis (NE) ayam yang sakit kloaka 

kotor lengket 

 

 Gejala 

Masa inkubasi penyakit NE berkisar antara 3-60 hari. 

Gejala awal ditandai dengan adanya diare dan litter basah “sticky 

pings”,  gejala yang sering terlihat ayam mematuki feses berlendir 

yang pada kloaka. Gejala diare berlanjut depresi malas bergerak, 

nafsu makan turun, bergerombol, ngantuk dan bulu kusut. 

Penurunan pertumbuhan dan naiknya rasio konversi ransum (FCR) 

sering terjadi setelah kerusakan pada mukosa usus halus. 

   

Ilustrasi 40. NE, terjadi keruskan pada mukosa usus halus 

(Medion, 2018) 
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Pada ayam pedaging diketemukan dalam bentuk akut dn 

kronis. Bentuk aku ditandai dengan kematian mendadak 1-2 jam 

setelah infeksi tanpa didahului gejala klinis. Ayam yang terinfeksi 

bentuk kronis menujukan gejala emasiasi. 

Penyakit ini menimbulkan gangguan pertmbuhan, tingkat 

keseragaman rendah, dan peningkatan rasio konversi ransum 

(FCR). Selain bentuk akut dan kronis ada 2 bentuk lain NE yaitu 

cholangiohepatitis dan intestinal dysbacteriosis. 

Cholangiohepatitis berhungan denganlesi-lesi (luka) pada hati dan 

saluran empedu, sedang bentuk Intestinal dysbacteriosis 

berhubungan dengan pertumbuhanmikr0flora yang berlebihan pada 

saluran percernaan yang menjadi pemicu infeksi. 

 

 Penularan 

Penularan penyakit NE terjadi secara horizaontal. Ini tidak 

menular secara langsung dari ayam ke ayam, tetapi melalui 

perantara seprti ransum, peralatan kandang atau bahan lainnya yang 

tercemar bakteri C. perfringens. Infeksi penyakit paling tinggi 

terjadi pada kelompok ayam dengan tingkat kepadatan tinggi. 

Manajemen litter yang jelek juga menjadifaktor penyebab 

tingginya infeksi penyakit ini. 

Jika terbukti telah terinfeksi, maka penyakit ini dapat 

menyebar dengan cepat dari satu flock ke flock yang lainnya, 

karena jumlah bakteri yang tinggi dan fases ayam yang terinfeksi. 

Penyebaran penyakit berlangsung selama 10-14 hari jiak tidak 

dilkukan pengobatan. 
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 Pencegahan 

Praktek manajmen pemeliharaan dan biosekuriti dapat 

dilakukan sebagai tindakan mencegah penyakit NE.Adapun 

tindakan yang dapat dilakukan langkash-langkahnya: 

- Perhatikan suhu, kelembaban, sirkalasi udara, kepadatan 

kandang, serta kualitas litter. Manajemen litter , lakukan 

pembolak-balikan litter untuk mencegah kitter basah.  

- Pada masa brooding pembolak-balikan litter dilakukan secara 

teratur 3-4 hari sekali, mulai umur 4 hari smpai 14 hari. Segera 

ganti litter yang basah dn menggumpal 

- Lakukan sanitasi dan desinfeksi secara ketat. Pada saat kosong 

kandang lakukan pencucian dengan detergent, kemudian bilas 

dengn air bersih kemudian semprot dengan desinfektan 

- Peralatan peternakan (tempat ransum, tempat minum dll) 

dicuci sampai bersih rendam minimal 30 menit dalam antisep 

minimal 4 hari sekali. 

- Berikan ransum dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai 

kebutuhan ayam. Pada peternakan ayam petelur jika dilakukan 

self mixing hindari penggunaan tepung ikan, gandum (wheat 

bran, wheat pollard) atau barley secara berlebihan 

 

 Pengobatan 

Tindakan penananan dan pengobatan yang dapat dilakukan  

jika ayam sdh terinfeksi penyakit NE: 

- Segera pisahkan ayam yang telah terinfeksi untuk mencegah 

penularanpenyakit. 

- Segera buang litter yang basah dan tercampur fese, kemudian 

ganti dengan litter yang baru yang telah disemprot desinfektan 
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- Pada kasus NE murni dapat diberikan obat koliridrin, ampicol, 

atau amoxitin pilih salah satu. Pada kasus komplikasi dengan 

koksidiosis dapat diberikan obat anti koksidiosis 

Berikan multivitamin terutama yang mengandung vitamin A 

dan K 

- Desinfeksi kandang isi menggunakanneo antisep new 

formulauntuk meminimalisir jumlah bakteri dalam kandang. 

- Lakukan rolling pengobatansetiap 3-4 periode pemeliharaan 

untuk mencegah resistensi obat. 

 

3.1.2.7. STAPHYLOCOCCOSIS 

Staphylococcosis merupakan penyakit bakterial pada ayam 

dan jenis unggas lainnya yang disebabkan oleh staphylococcosis 

spp. Kejadian penyakitnya dapat acut dan kronis. Kasus 

Staphylococcosis   pertama kali diketemukan pada tahun 1892 yang 

menyebabkan terjadinya arthritis (peradangan sendi) pada unggas. 

Penyakit Staphylococcosis pada ayam biasanyalebih sering 

menyerang bagian kulit, ditandai dengan terjadintya bumblerfoot 

(plantar abscess)  dan juga menyerang bagian persendian yang 

menyebabkan terjadinya arthritis. Dismping menyerang bagoan 

kulit penyakit ini juga menyerang bursa sternalis, kuning telur 

(yolk sac) jantung, tendon, kelopak mata, sumsusm tulang dan 

tulang belakang (vertebrae). 

Penyakit Staphylococcosis menyebabkan kierugian 

ekonomi, karena menurunkan pertumbuhan, produksi (daging 

maupun telur) dan peningkatan jumlah karkas yang diafkir serta 

mahal ny pengobatan. Staphylococcosis aureus yang menghasilkan 

toksin (racun).  Siktar 50% S. aureus yang spesifik dan non spesifik 

menghasilkan toksin yang dapat menimbulkan keracunan makanan 
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pada manusia.Angka morbiditas (kesakitan) rendah dan angka 

mortalitasnya (kematian)  0-15%. 

 

 Penyebab. 

Staphylococcosis disebabkan oleh bakteri Staphylococcosis 

dari famili Staphylococcoceae yang ada sekitar 45 spesies dan 24 

sub spesies. Secara normal bakteri ini dapat diketemukan pada 

permukaan kulit dan bulu, selaput lensir (saluran pernafasan dan 

usus) dan juga dalam ransum. Bakteri Staphylococcosis berbentuk 

coccus (bulat) dengan diameter kira-kira 0,5-1,5 µm. berpasangan 

atau bergerobol seperti  buah anggur. Bakteri tersebut ternasuk 

Gram (+), fakultatif anerob, tidak berspora dan tidak bergerak.  

Dapat dikelompokan menjadi 2, yaitu kelompok patogen 

dan non patogen berdasarkan sofat koogulannya (positif atau 

negatif) dan toksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. 

Staphylococcosis yang patogen bersifat koogulasi positif edan 

biasanya menghasilkan 2 jenis toksin yaitu beta hemolisin dan 

plasma koagulase. 

 

   

Ilustrasi 41. Bakteri S. aureus berkolni seperti anggur 

 

Staphylococcosis aureus relatif tahan terhadap beberapa 

jenis desinfektan, namun sensitif terhadap desinfektan golongan 
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aldehide (formalin, glutarahdehide) dan halogen (iodine) klorin 

juga dapat digunakan untuk membunuh bakteri ini. Pasda suhu 60 

°C bakteri S. aureus mati dalam 30 menit 

 

 Gejala. 

Kejadian staphylococcus dimulai dengan masuk bakteri S. 

aureus melaui saluran pernafan atau luka yang terdapat pada kulit., 

dengan masa inkubasi penyaki ini 2-3 hari. 

Gejala klinis sangat bervariasi tergantung lokasi bagian 

tubuh yang diserang oleh bakteri S. aureus, dapat menjadi akut atu 

kronis. Pada bentuk akut (septisemik) biasanya ditandai dengan 

adanya depresi lesu,anoreksia, kenaikan suhu tubuh (sekitar 42,8 

°C) dan terlihatkesakitan pada waktu berjalan. Selain itu terlihat 

diare encer, bau busuk dan pembengkakan pada persendian 

 

    
Ilustrasi 42. Staphylococcus aureus persendian kaki bengkak dan 

bublefoot 
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Dilapangan gejala Staphylococcosis yang sering muncul 

adalah pembengkakan pada telapak kaki (bumblefoot) maupun 

pada sendi (arthritis/synovtis). Kondisi ini menyebabkan ayam 

mengalami kelemahan, jika terus berlanjut dapat menyebabkan 

kelumpuhan hingg menyebabkan kematian pada ayam. 

Anal ayam yang menderita omphalitis (radang pusar) akibat 

serangan staphylococcosis akan mennjukan pusar basahdan 

berwarna kemerahan, jiak infeksi meluas ke yolk sac, maka organ 

tersebut akan membesar dengan konsistensi yang lebih encer dan 

berbau busuk. 

 

 Penularan 

Staphylococcosismerupakan penyakit kingkungan yang 

tidak ditularkan secara langsung dari ayam ke ayam. Infeksi 

baiasanya terjadi melalui luka pada kulit atau adanya kerusakan 

membran mukosa. Selainitu infeksi dapat terjadi akibat luka potong 

kuku, potong paruh, serta luka pada jengger dan jari. Sementara 

DOCdapat terjadi melaui pusar yang belum menutup sempurna. 

Penyakit immunosupresif seperti Gumboro, Mareks disease bentuk 

ringan dan mikotoksikosis dapat menjadi faktor pemicu infeksi 

oleh S. aureus. Kondisi ini staphylococcosis yang muncul bersifat 

septisemik sehingga sering berujung kematian 

 

 Pencegahan 

- Melakukan  sanitasi kandang (dibersihkan, dicuci dan 

disemprot desinfektan. Mencegah tamu, hewan liar dan hewan 

piaraan lain masuk ke lingkungan kandang. 

- Melakukan sanitasi tempat minum dengan cara mencuci 

tempat minum setiap sehari 2 kali. Rendam tempat minum 

yang telah dicuci dengan antisep minimal selama 30 menit, 
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setiap 4 hari sekali. Majukan atau mundurkan kalau bertepatan 

dengan jadwwal vaksinasi. 

- Menejemen pengelolaan harus baik, sehingga tercipta suasana 

nyaman bagi ayam, jumlah ayam dalam kandang tidak terlalu 

padat, ventilasi kandang cukup, sedapat mungkin 

dilaksanakana sistem pemeliharaan all in all out. 

 

 Pengobatan. 

Seleksi dilakukan pada ayam yang kondisi sakitnya parah 

sebaiknya diafkir, karena cukup sulit untuk sembuh. Adapun cara 

mengatasi infeksi staphylococcosis dapat menggunakan antibiotik. 

Guna mempercepat kesembuhan setelah pemberian antibiotik dapat 

diberikan multivitamin seperti vita stress 

 

3.1.2.8. STREPTOCOCCOSIS 

Streptococcosis adalah penyakit pada hewan dan manusia 

yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus sp.  Streptococcosis 

dapat menyerang ayam dan jenis unggas lain. Penyakit ini bersifat 

akut sampai kronis. Virulensi/ tingkat keganasan dari bakteri 

Streptococcus tergolong rendah rendah, sehingga sejumlah ayam 

dapat mengalami infeksi subklinis (tanpa ditandai gejala klinis). 

Namun demikian Streptococcus sp. dapat menyebabkan toksin 

yang dapat meningkatkan patogenesitas. 

Infeksi Streptococcus sp biasanya bersifatsekunder, karena 

bakteri tersebut secara normal diketemukan di permukaan kulit, 

selaput lendir hidung dan saluran pencernaan ayam. Streptococcus 

sp  dapat menyebabkan penurunan produksim telur sebanyka 15% 

dan tingkat kematian yang bervariasi antara 0,5-50%. 
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 Penyebab 

Streptococcosis disebabkan oleh bakteri yang tergolong 

genus Streptococcus. Streptococcus termasuk Gram (+) berbentuk 

bulat atau lonjong, tidak membentuk spora, tidak bergerak, 

berkapsul dan dapat ditemukan dalam bentuk tunggal, berpasangan 

atau rantai pendek. Spesies yang paling banyak diisolasi dari 

unggas S. zooepidermicus yang ditemukan pada ayam dewasa dan 

S. faecalis yang sering dijumpai pada ayam umur 7-35 hari, namun 

diketemukan juga pada semua umur. 

Streptococcus tidak tahan hidup bila berada diluar tubuh 

inang. Akan tetapi jika terbungkus dalam benda mati bakteri dapat 

tahan hingga 3 minggu. Bakterini sensitif terhadap dsinfektan jenis 

formaldehide, glutaraldehid, iodine, hidrogen peroksida, alkohol 

70%, sodium hipochlorite dll. Bakteri akan inaktif pada suhu 55 °C 

selama 30 menit atau 121 C selama 15 menit. Pada pemanasan 

kering, misalnya pada pembakaran 160-170 °C selama 1 jam. 

Faktor peredeposisi dari penyakit ini antara lain kondisi 

kandang yang lotor, kepadatan yang tinggi (sehingga 

mempermudah penularan dari ayam yang sakit ke ayam yang 

sehat). Penyekit imuno supresif (CRD, NCD, stres dll) serta kondisi 

DOC yang kurang baik sehingga ayam mudah terserang penyakit. 

 

 Gejala. 

Masa inkubasi streptococcosis sekitar 1-3 hari dan 

prosespenyakit biasanya berlangsung selama 5 hari hingga 3 

minggu. Infeksi oleh S. zooepidermicus dapat menyebabkan 2 jenis 

bentuk penyakit, yaitu akut dan kronis. Pada bentuk akut, terlihat 

gejala prodomol, kadang-kadang terjadi depresi. Muka dan jengger 

cyanasis serta keluar eksudat berdarah. Sedang bentuk kronis 
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terjadi penurunan konsdisi tubuh muka pucat, jengger dan pial, 

diare berwarna kekuningan serta terjadu dhidrasui dan kekurusan. 

Infeksi S. faecalis juga dapat menyebabakan penyakit 

bentuk akut maupun kronis. Bentuk aku ditandai dengan depresi, 

demam, kelesuan, kepucatan pada jengger dan pial, bulu berdiri 

diare, tremor/gemetar yang halus pada kepala dan gangguan 

produksi telur. Kadang- kadang ayammati tanpa didahului gejala 

klinis tertentu dan dapat pula menyebabkan kematian tinggi. 

Bentuk kronis dapat dijumpai gejala dehidrasi, penurunan berat 

badan , kelumpuhan dan termor / gemetar pada kepala. 

 

 Penularan. 

Cara penularan dan sumber penullaran penyakit 

streptococcosis tidak baik diketahui secara pasti, tetapi yang jelas 

unggas yang terserang dapat bertindak sebagai carrier dalam jangka 

waktu beberapa bulan. Pada ayam dewas, penularan diperkirakan 

melalui ransum, air minum, peralatan dan petugas yang tercemar. 

Streptococcus sp. yang hidup di dalam usus dapat menular dari 

induk keanak ayam melalui telur. 

 

 Pencegahan, 

- Manajemen pemeliharaan yang optimal untk menekan stres, 

mencegah penyakit imunosupresi dan memberikan ransum 

dengan kualitas yang baik serta pemilihan DOC yang 

berkualitas 

- Memperketat sanitasi kandfang (dibersihkan, dicuci dan 

disemprot dengan antisep, formalin), Mencegah tamu, hewan 

lair dan hewan piaraan lain masuk ke lingkungan kandang. 

- Perlatan peternakana (tempat ransum, tempat minum dan 

peralatan lain) dicuci sampai bersih dan direndam minimal 
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selama 30 menit dengan antisep setiap 4 hari sekali. Majukan 

atau mundurkan bila bertepatan dengan jadwal vaksinasi. 

- Manajemen peternakan dikelola dengan baik, agar tercipta 

suasana nyamana bagia ayam, kepadatan ayam dalam kandang 

tidak terlalu padat, ventilasi kandang cukup dan system 

pemeligharaan nya all in all out. 

 

 Pengobatan. 

Penyakit Streptococcosis dapat diobati dengan beberapa 

jenis antibiotik sesuai aturan pakai. Berbagai faktor stres, nutrisi 

yang buruk dan sistem per-kandangan yang tidak baik 

mempengaruhi respons ayam terhadap Streptococcus sp. perlu 

dihialngkan untuk mendapatkan hasil pengobatan yang optimal. 

Berikan anti stres 4-5 hari, setelah pemberian obat selasai untuk 

membantu penyembuhan. 

 

3.1.2.9. SALMONELLOSIS 

 FOWL TYPHOID. (Typhoid pada ayam) 

Disebabkan oleh Salmonella yang merupakan kelompok 

besar bakteri, yang bersifat parasit pada hampir semua hewan dan 

manusia. Beberapa spesies yang spesifik yaitu salmonella pullorum 

(lihat berikutnya ), salmonella typhi (pada manusia) dan salmonella 

gallinarum. 

Salmonella gallinarum merupakan penyebab typhus pada 

ayam, yang secara biokimia merupakan bakteri gram negatif, 

berbentuk batang, tidak berspora. Bakteri ini dapat tahan sampai 

beberapa bulan pada tubuh ayam, tetapi tidak tahan terhadap sinar 

matahari dan desinfektan. 



118 

   
Ilkustrasi 43. Fowl typhoid pada ayam petelur 

 

 Tanda-tanda  

- Pada ayam muda: ayam kelihatan lemah kantuk, bulu kusut, 

pucat terjadi diarrahe, material kekuningan (kekeju-kejuan) 

pada daerah caecum. 

- Masa inkubasi 3 –4 hari setelah terinfeksi dan terjadi kematian 

yang banyak setelah 2 minggu. 

- Pada ayam dewasa: umumnya tidak diketemukan. Terjadi 

kebutaan, dan kelemahan persendian pada kalkun dan itik. 

 

 Penularan  

- Melalui carrier, seperti tikus, ungga liar, reptil, sangkar litter, 

alat-alat dan manusia. 

- Kontaminasi lingkungan : Kebanyakan pada peternakan 

lingkungannya tercemar oleh salmonella. Ayam atau anak 

ayam yang ditempatkan di lingkungan tersebut akan terinfeksi. 

- Makanan: Pencampuran beberapa produksi makanan dapat 

merupakan sumber infeksi. 

- Inseminasi buatan dilaporkan dapat menyebabkan infeksi. 
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Ilustrasi 44. Fowl Typhoid pada DOC dan broiler remaja 

 

 Pencegahan  

- Usahakan kandang tetap bersih dan kering, sangkar litter dan 

peralatannya harus bersih. 

- Apabila memasukkan ayam dari luar harus dibersihkan terlebih 

dahulu. 

- Pelletasi makanan. Makanan berupa pellet hampir semua 

menghilangkan kontaminasi bakteri salmonella. 

 

 Pengobatan  

- Injeksi DOC, dengan antibiotika, khususnya yang bersifat 

retensi jaringan, misalnya Gentamysin. 

- Nitrofurazelidone 11 gram dicampur 100 kg makanan 

diberikan selama 2 minggu, kemudian dosis dikurangi sampai 

dengan 5,5 gram dalam 100 kg makanan diberikan selama 2 

minggu. 

 

 PULLORUM 

Pullorum adalah penyakit ayam yang disebabkan oleh 

sejenis bakteri yang disebut dengan ”salmonella pullorum” dan 

salmonella gallinarum. Kedua organisme tersebut menimbulkan 

penyakit yang sama dan respon terhadap tindakan-tindakan yang 
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sama. Kedua salmonella tersebut dapat menimbulkan kematian 

tinggi pada anak ayam, tetapi hanya salmonella gallinarum yang 

secara normal dapat menimbulkan kematian pada ayam dewasa. 

Kalau yang diserang ayam petelur dewasa produksinya turun, 

bentuk telur abnormal dan daya tetas rendah. 

Pullorum sering juga disebut berak kapur “bacillary white 

diarchea”. Berikut adalah gambar salmonella pullorum (ilustrasi 

10a) dan anak ayam yang terserang pullorum kerdil, bulu kusam 

dan bulu bagian kloaka keras dan ada berak berwarna putih 

(Illustrasi 10b) 

  

 Tanda-tanda ayam yang terserang: 

- Ayam muda : kelihatan kusam, depersi, dehydrasi, berat badan 

turun, perut berkapur, faces berkapur dan mati. Kuning telur 

tidak diserap. Dan dapat pula terjadi pembentukan abses pada 

sendi loncat. 

- Ayam dewasa : umumnya gejalanya tidak kelihatan. Ovarium 

sering terkena penyakit sehingga warnanya lebih tua, mengecil 

dan folikel-folikelnya inaktif. Infeksi lewat ovarium berkaitan 

dengan adanya kematian lewat telur. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 45. a. Salmonella pullorum 

 45. b. Ayam yang terserang pullorum kerdil dan bulu 

pantatnya mengeras (Sudarmo, 2003) 
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Ilustrasi 46.  a. Ovarium unggas terserang 46b. Hati unggas 

yang terserang  salmonella pullorum (Sumber : 

Sudarmo, 2003) 

 

 Penularan : 

- Ovarium. Hal ini merupakan penularan terbesar. Ovarium 

yang terinfeksi, telurnya dapat mencapai 30% mengandung 

organisme, banyak embrio mati, untuk yang menetas akan 

tetap terinfeksi. 

- Mesin tetas. Kulit telur, anak ayam, fises yang jatuh pada 

saat penetasan mungkin terkontaminasi dan menjadi karie 

untuk seluruh mesin dalam suatu penetasan. 

- Kotoran. Pada ayam muda, organisme tersebut terkumpul 

dalam kotorannya, sebelum ayam tersebut mati. Pada ayam 

dewasa jarang terdapat kuman-kuman dalam kotorannya, 

sehingga penyebarannyajuga lambat. 

- Lain-lain. Ayam yang makan telur yang terinfeksi akan 

tertulari, hal ini yang menyebabkan ayam dewasa terinfeksi. 

Unggas liar, burung dara dan burung gereja, juga lalat 

merupakan sumber potensiil. 
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 Pencegahan 

- Membersihkan secara total organisme tersebut dengan jalan 

mengosongkan kandang selama tiga bulan, mensuci 

hamakan dengan desinfektan (lihat Bab.II). 

- Pengawasan terus menerus terhadap induk-induk ayam 

(breeder farm), bilamana diduga ada penyakit ini, dengan 

uji/tes agglutinasi dengan memakai darah atau serum. 

- Apabila ayam di Import dari negara lain harus yang 

memakai sertifikat bebas pollorum. Dmikian juga ayam 

yang dibeli dari breeder farm, harus yang bebas pollorum. 

 

 Pengobatan  

- Dapat digunakan obat-obat sulfa, seperti sulfa quinozalin 

nitrofura zolidone, dan lain-lain. 

 

 AVIAN PARATYPHOID 

Avian paratyphoid atau sering disebut typhoid adalah 

penyakit unggas yang disebabkan oleh bakteri salmonella sp. 

Penyakit ini menyebabkan kerugian yang besar pada peternakan 

pembibit (breeder) akibat kematian embrio beberapa saat sebelum 

menetas atau kematian anak ayam umur kurang dari 3 minggu. 

Kematian sering terjadi pada ayam umur 2 minggu dengan puncak 

kematian pada hari ke -6 sampai ke -10 berkisar antara 10-20% 

kadang mencapai 80%. 

Paratyphoid akan menyebabkan penyakit yang bersifat 

septisemik akut pada ayam muda dan infeksipencernaan kronis 

pada yam dewasa. Gjala yang khas pada Paratyphoid  adalah diare 

dan nkrosis  fokal pada berbagai organ. Infeksi ini lebih sering 

menyerang ayam pedaging umur 2-3 hari dengan gejala tidak nafsu 
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makan, ayam mengantuk dengan mata tertutup, kepala selalu 

menunduk dn seringkali feses berwarna putih. 

Paratyphoid menyebabakan terjadinya penurunan produksi 

telur, fertilitas , daya tetas, dan ayam yang bertahan hidup akan 

nampak kerdil, lemah dan lebih peka terhadap penyakit lain. 

 

 Penyebabnya 

Paratyphoid disebabkan oleh bermacam-macam bakteri 

salmonella, kecuali salmonella pullorum dan salmonella 

gallinarum. Terdapat lebih dari 850 serotipe salmonella 

paratyphoid, seperti salmonella typhimurium, salmonella 

enteritidis, salmonella heidelberg, salmonella infortis, salmonella 

thompson, dan masih banyak lagi  serotipe lainya, tetapi salmonella 

typhimurium merupakan penyebab utama. 

Salmonella typhimurium adalah bakteri gram (-) berbentuk 

batang dengan ukuran 0,4 – 0,6 x 2-3 µm,  tetapi jkadang kelompok 

bakteri tersebut berbentuk filamen panjang tidak berspora dan 

termasuk grup salmonella yang motil. 

   

Ilustrasi 47. Salmonella, kadang membentuk filamen 

 

Salmonella typhimurium tahan hidup diluar tubuh ayam, 

akan tetapi akan mati dengan desinfektan. 
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 Gejala 

Pasda anak ayam paratyphoid menyebabkan lemah, lesu, 

sayap terkulai, tdak nafsu makan, berkumpul ditempat yang hangat 

dan diare berwarna putih. Kadang terlihat kujungtivitis, kebutaan 

akibat kekeruhan pada kornea mata dan eksudat kekejuan pada bola 

mata, kadang anak ayam yang menderita paratyphoid menunjukan 

ada pembengkakan pada sendi yang bersi masa kekejuan. 

   

Ilutrasi 48. Paratyphoid ayam mengalami diare dan bengkakan 

mata 

 

 Penularan 

Paratyphoid menular baik secara vertikal maupun 

horizontal. Penulaaran vertikal melalui telur, dari induk ayam yang 

carier paratyphoid menjadi tertular paratyphoid Terdapat 2 

pendapat mengenai penularan pada telur. Pendapat pertama telur 

tertular sejak dari ovarium dan saluran telur ayam penderita.  

Pendapat kedua telur dapat tertular akibat masuknya salmonella 

typhoid melalui kerabang telur. 

Penularan horizontal terjadi secara langsung maupun tidak 

langsung. Anak ayam dari telur tertular yang berhasil menetas 
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menjadi sumber penularan anak ayam yang lain didalam mesin 

tetas sehingga seluruh anak ayam akan tertular paratyphoid. 

 

 Pencegahan 

- Melakukan sanitasi kandang (dibersihkan, dicuci dan 

disemprot denganantisep 

- Mencegah tamu, hewan liar, hewan piaraan masuk dalam 

lingkungan kandang. 

- Peralatan peternakan (tempat pakan, tempat minum dll) dicuci 

sampai bersih, rendam dalam antisep selama 30 menit 4 hari 

sekali. Majukan atau mundurkan desinfeksi jika harinya 

bertepatan dengan jadwal vaksinasi. 

- Manajmen dikelola dengan baik, sehingga tercipta suasana 

nyaman bagi ayam. Jumlah ayam dalam kandang tidak terlalu 

padata. Litter tdiak terlalu berdebu dan lembab, ventilasi 

kandang cukup, dan sedapat mungkin dilakukan sitem all in all 

out. 

- Menggunakan bibit DOC yang bebas salmonella (khusunya 

salmonella typhymurium). 

 

 Pengobatan 

Beri antibiotik therapy, sulfamix atau neo mediteril (pilih 

salah satu dan sesuai aturan pakai). Berikan pula vita stress selama 

4-5 hari setelah pemberian obat selesai. 

 

3.1.3. PARASIT 

3.1.3.1. PENYAKIT PARASIT LUAR. 

Penyakit parasit luar yang dimaksud adalah parasit yang 

hidupnya menumpang diluar tubuh inang. Ektoparasit pada ayam 

umunya tidak menimbulkan kematian, tetapi mengganggu. Hal ini 
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dapat menimbulkan kerugian pada ternak unggas, karena ternak 

yang terganggu nafsu makannya berkurang, dia sibuk mengusir 

serangga tersebut sehingga banyak enersi terbuang yang akhirnya 

produktivitas turun. Serangga yang sering menimbulkan gangguan 

pada ternak ungga antara lain: kutu, tungau, caplak, pijal. 

Gangguan tersebut selain menurunkan produktivitas, dapat 

juga merusakkan kulit, merontokkan bulu, dan bahkan ada yang 

membawa bibit penyakit. Macam ektoparasit (Kutu, Tungau, 

Caplak dan Pinjal) 

 

a. KUTU (lice). 

Kutu (Lice) dan tungau unggas (Mite) sering menyerang 

ayam dan kadang-kadang juga kalkun. Kutu menyerang sepanjang 

waktu, namun dapat hidup diluar unggas, pada kondisi yang ideal 

dapat bertahan sampai 2 – 3 minggu. Kutu dewasa memiliki 

opanjang 1-4 mm dan memiliki bagian tubuh kerpala, dada 

(tharaks) dan perut 

Gangguan kutu: berupa gigitan tetapi tidak mengisap darah, 

(Chiu, 1983). Tetapi karena gangguannya ayam susah istirahat. 

   
Ilustrasi 49. Kutu pada ayam (Medion, 2017) 

 

 Cara pencegahannya : 

- Menjaga kebersihan kandang dan peralatannya. 
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- Menyemprotkan larutan Sevin (carbaryl) 50 % sebanyak 30 oz 

untuk 25 galon air dari sisi bawah kandang ke daerah ekor 

ayam, jangan sampai mencemari makanan dan air minum. 

Ulangi setelah 4 minggu bila perlu. 

- Menyemprotkan larutan Malathion 0,5 % pada ayam. 

- Menyemprotkan larutan serbuk belerang dengan larutan sabun. 

- Jangan melakukan penyemprotan dalam waktu 7 hari 

menjelang ayam tersebut dipotong. 

 

Berikut adalah gambar caplak pada unggas seperti disajikan 

pada Ilustrasi 47. 

     
Ilustrasi 50. Kutu (gurem) Unggas (Sumber: Medion, 2017) 

 

b. TUNGAU (Mite) / Northern fowl mite 

Beberapa jenis tungau yang sering menggangu ternak ayam 

antara lain adalah : 

- Tungau yang sering terdapat didinding kandang, celah-celah 

srang, tenggeran, pecahan kulit telur dan kotoran ayam. 

Bentuknya pipih kecil berwarna keabu-abuan. Tungau – 

tungau ini banyak diketemukan didekat vent (patat), ekor, 

punggung dan leher. Tungau mengisap darah dan juga 

mengiritasi kulit. Ayam yang terserang kelihatan pucat, nafsu 

makan kurang, kurus karena banyak kehilangan darah.  Berikut 
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adalah gambar Tungau dalam berbagai umur seperti pada 

Ilustrasi 5. 

   
Ilustrasi 51. Tungau ayam  (Sumber: Chiu, 1983) 

 

 Pencegahan: 

- Menjaga kebersihan kandang, jangan menumpuk barang 

didalam kandang. 

- Menaburkan serbuk Malathion 4 % disekitar celah-celah dan 

lantai kandang. 

- Tungau yang sering terdapat pada pangkal bulu bentuknya 

hampir sama dengan yang ada pada dinding kandang, banyak 

terdapat dipangkal bulu sekitar daerah anus, jarang terdapat di 

dinding kandang. Ayam yang terserang bulu ekornya akan 

kelihatan kotor. 

- Menyemprotkan atau menaburkan Malthion pada tempat-

tempat disekitar pangkal ekor, sarang, tenggeran, dan lantai 

kandang. 

- Menggosok ayam dengan campuran 1 bagian Naptalene dan 2 

bagian vaselin di sekitar daerah pelepasan (vent). 

- Tungau yang hidup di kaki ayam. Jenis ini disisik kaki bagian 

bawah (cakar), bila terdapat dalam jumlah banyak kaki ayam 

akan mengerak sehingga cakar kelihatan besar dan kasar. 
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 Pengobatan : 

- Merendam cakar ayam yang terserang dalam larutan air 

hangat, sampai mekar sampil digosok-gosok agar mengelupas. 

Setelah mengelupas, kaki dikeringkan, celupkan dalam larutan 

1 bagian minyak tanah dan 2 bagian minyak kelapa, atau 

minyak nabati lainnya (jark dll ). 

 

c. GUREM. 

Bentuk dari gurem ini kecil sekali, tetapi dalam jumlah 

banyak karena mengisap darah dapat menimbulkan kematian pada 

anak ayam, sedang pada ayam dewasa akan menyebabkan 

menurunkan kondisi badannya. Sering diketemukan pada saran, 

ayam induk yang sedang mengeram. 

 

 Pencegahan : 

- Menaburkan serbuk belerang halus pada sarang, dalam 

kandang. 

 

 Pengobatan : 

- Satu bagian seruk belerang dengan 4 bagian vaselin. 

- Larutan 2 bagian belerang dan 1 bagian sabun cuci, dengan 

jalan mencelupkan ayam kedalamnya. 

 

d. CAPLAK PADA AYAM. 

Caplak jenis orgas persicus sering terdapat pada celah-celah 

kandang, tenggeran, sarang dan tumpukan barang dalam kandang. 

Caplak menyerang ayam pada malam hari, dengan menggigit dan 

menghisap darah, setelah kenyang akan menjatuhkan diri 

bersembunyi dicelah-celah kandang dan berkembang biak.  
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Ilustrasi 52. Caplak dengan telurnya dan caplak lunak sebelum dan 

sesudah ngisap darah ayam (Sumber Medion 2017) 

 

 Pencegahan : 

- Menaburkan serbuk belerang halus pada sarang, dalam 

kandang. 

   

Ilustrasi 53. Bulu ayam yang terserang Caplak 

 

 Pengobatan : 

- Satu bagian seruk belerang dengan 4 bagian vaselin. 

- Larutan 2 bagian belerang dan 1 bagian sabun cuci, dengan 

jalan mencelupkan ayam kedalamnya. 

 

e. PINJAL AYAM. 

Pinjal termasuk dalam ordo Siphonaptera, memiliki kaki 

panjang dan besar untuk meloncat. Jenis pinjal (Echidnolphaga 
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gallinaca) menyerang ayam. Pinjal ini melekat di jengger, pial dan 

kulit muka, sambil mengisap darah sampai beberapa hari. 

   
Ilustrasi 54. Pinjal pada ayam dengan kaki panjang (Sumber: 

Medion 2017) 

 

 Pencegahan : 

- Menghalau burung liar, kucing, anjing dan binatang piaraan 

lainnya, karena binatang-binatang ini dapat menularkan 

dengan jalan membawa pinjal tersebut. 

- Membersihkan kandang dan menghapus hamakan (lihat bab II) 

 

 Pengobatan : 

- Menggosok ayam dengan campuran 1 bagian belerang dengan 

2 bagian vaselin. Ilustrasi 7. memperlihatkan pangkal bulu 

ayam yang tesrerang pinjal, bulu rusak dan rontok, sehingga 

unggas akan kehilangan bulu. Selain menjadikan bulu rusak, 

kulit unggas juga menjadi rusak, bahkan pada serangan yang 

hebat dapat terjadi luka pada kulit dan kadang terjadi infeksi 

yang sangat mengganggu unggas. 
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Ilustrasi  55. Bulu Ayam yang Terserang Pinjal 

(Sumber : Chiu, 1983) 

 

3.1.3.2. PENYAKIT PARASIT  DALAM. 

1) Jenis Protozoa 

a. KOKSIDIOSIS 

Koksidiosis atau sering disebut berak darah adalah penyakit 

parasit protozoa yang menyerang saluran pencernaan bagian usus 

halus dan sekum. Kasus koksidiosis padas ayam dan unggas 

lainnya pertema kali diidentifikasi oleh Walter j. Watson, seorang 

dokter hewan Amerika pada tahun 1923. 

Di Indonesia koksidiosis dapat menyerang ayam semua 

umur, namun pada ayam pedaging umumnya menyerang pada 

minggu ke-2 dan ke-3 pemeliharaan.  Sedangkan pada ayam petelur 

di umur 0-8 minggu. Akibat penyakit ini adalah pertumbuhan 

terhambat, efisiensi penggunaan ransum dan kematian dapat 

mencapai 80-90%. 
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 Penyebab. 

Penyebabnya adalah kosidia, yaitu parasit sel tunggal 

(protozoa) yang berasal dari genus Emeria spp yang menyerang 

mukosa usus berbagai ternak unggas dan mamalia. Ada 3 ordo 

coccidia dengan ratusan sampai ribuan spesies, tetapi yang 

terpenting pada ayam satu termasuk genus Eimeria a.l. : 

- Eimeria acervulina - Eimeria maximum - Eimeria necatrix 

- Eimeria brunetti - Eimeria mitis - Eimeria praecox 

- Eimeria hagoni - Eimeria mivati - Eimeria tenella 

 

Setiap Eimiria mempunyai tempat kesukaan tertentu dalam 

usus ayam, sehingga luka yang ditimbulkan berbeda-beda. Berikut 

gambaran secara rinci: 

 E. tenella menyerang khusus di usus buntu (sekum) hingga 

menyebabkan pendarahan dibagian usus tersebut. 

 E. necotrix dan E. maxima menyerang bagian tengah usus 

halus (Jejunum) hingga muncul bintik-bintik putih atau hitam 

disektar permukaan jejunum. Pada kasus yang parah terjadi 

penebalan dan penggelembungan dinding usus disertai lendir 

bercampur darah.  
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Ilustrasi 56. Tempat usus yang diserang masing-masing 

Eimieria (Sumber: Medion 2015). 

 

 E. ecervulina dan E. praecox menyerang bagian atas usus halus 

(duodenum) hingga menyebabkan pendarahan. 

 E. Brunetti menyerang bagian bawah usus halus (ileum) 

rektum, sekum dan kloaka. 

 E. mitis menyerang hampir semua bagian usus halus 

 

Berbicara mengenai koksidiosis tentu tidak lepas dari siklus 

hidupnya Eimiria. Berbeda dengan agensi efeksi lain seperti virus 

dan bakteri yang tahap perkembangannya cukup simple, protozoa 

Eimiria sp. memiliki tahap perkembangan yang cukup beragam, 

karena harus melaui stadium ookista (semacam telur), scizont dan 

merazoit (lihat gambar umum siklus hidup koksidia) 
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Ilustrasi 57. Siklus hidup Koksidia (Binatoro, 2009) 

 

 Daur hidup : 

Infeksi terjadi pada saat ayam yang rentan memakan 

ookista. Ooikista bersporasi mengandung 4 sporocyst, yang 

masing-masing sporocyst mengandung 2 sporozoit. 

Sporozoit dilepaskan melalui proses mekanis & biokimia 

dalam saluran pencernaan ayam. Sporozoit yang lepas dibawa ke 

caecus, disitu akan menembus dinding usus dalam-dalam kelamin 

pronia, kese-sel epitel yang mengelilingi kelenjar “lieberkun”. 

Dalam waktu 12-48 jam setelah ada dalam sel, spozoit berubah 

dalam tahap makan, yang disebut dengan tropozoit. 

Trozoitnya mulai membesar dan intinya membelah diri, 

melalui proses pembelahan asexual, yang disebut sebagai schizont. 

Bentuk parasit kecil ini dalam schizont disebut Merazoit. Dalam 

waktu 3 hari schizont masak dan pecah, mengeluarkan merazoit. 



136 

Merazoit ini mencari sel inang (epitel), dan mengulangi 

proses perkembangan melalui tahap troposoit dan schizogony. 

Merazoit dari siklus schizogony ke II ini kembali menembus 

dinding sel epitel inangnya. Beberapa diantaranya memasuki proses 

schizogony ke III tetapi kebanyakan berkembang menjadi 

gametocyte jantan (microgamet) dan gametocyte betina 

(macrogamet). Gametocyt jantan menjadi dewasa dan pecah, 

melepaskan microgamet-microgamet berflagela dua (biflagellae 

microgamet). Bila macrogametocyt bertemu dengan 

microgametocyte terjadilah pembuahan terbentuk zygote. Zygote 

diselimuti dinding tebal disebut dengan Ookista. 

Bila telah masak ookista memecah sel inang dan terbawa 

kotoran kemudian siklus terulang lagi seperti pada Ilustrasi diatas. 

Farr dan Wehr yang dikutip oleh TC Chiu (1983) melaporkan 

infektifitas tetap berlangsung selama 86 minggu. Ookista juga 

tahan terhadap berbagai zat kimia karena ada selubung luarnya. 

 

 Penularan 

Penyakit koksidaia menular secara langsung (horizontal) 

dari ayam yang sakit ke ayam yang sehat. Sesuai siklus hidup 

kosidia, ayam yang menderita koksidia akan mengeluarkan ookista 

bersama dengan fasesnya. Ookista yng keluar masuk ke tubuh 

ayam melalui makanan dan / atau air minum yang terkontaminasi. 

- Penyakit timbul pada hari ke4 sesudah infeksi. Pada hari 5-6 

usus membengkak dan berdarah, sehingga ayam diarrhea 

darah. 

- Pada hari ke-7 Ookista sudah masak dan dikeluarkan bersama 

dengan kotoran. Ayam yang bertahan biasanya dapat sembuh. 
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Ilustrasi 58. Ayam yang terserang koksidiosis dan baguian usus 

yang diserang masing-masing Eimiria. 

 Sumber: Medion 2015). 

 

 Pencegahan : 

- Sebelum kandang dipakai sebaiknya disanitasi (dibersihkan, 

dicuci dan didesinfektan) dengabn antisep. 

- Litter harus selalu kering dan tidak menggumpal. 

- Makanan dan minuman harus bersih, baik dan cukup. 

- Beri Coccidiostat yang dicampur dengan air minum/makanan, 

diberikan pada ayam umur 1 – 3 bulan, selama 3 hari berturut-

turut selang tiga hari kemudian diberikan lagi selama tiga hari. 

- Vaksinasi. Hanya efektif untuk ayam yang dipelihara di litter, 

dan dengan manajemen litter yang baik. Selama 12 hari setelah 

vaksin litter harus disemprot air agar lembabab tetapi tidak 

boleh terlalu basah. 

 

 Pengobatan : 

- Obat – obatan yang baik diberikan melalui air minum selama 

2-3 hari, istirahat 2 – 3 hari, ulangi lagi 1 kali ssiklus antara 

lain : 

- Sulfaquinozalin 

- Sulfadimetozin. 
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- ESB 3 

- Amaprol (Duocoxine) 

- Bifuran 

- Resiko penggunaan quinozalin pada ayam layer adalah 

penurunan produksi telur. yang paling aman untuk leyer adalah 

Amparol. 

 

b. LEUCOCYTOZOONASIS (Malaria like) 

Leucocytozoonosis atau malaria like adalah penyakit parasit 

dalam tubuh (endoparasit) yang disebabkan oleh protozoa. 

Penyakit ini tersebar luas khususnya dibenua Asia termasuk 

Indonesia. Kerugian yang terjadi adalagh kematian, penurunana 

sampai produksi berhenti dan pertumbuhsn ysng terhambat. 

Leucocytozoonosis menginfeksi semua umur ayam, gejala 

klinis yang muncul meningkat pada ayam dewasa dan tua. Pada 

anak ayam Leucocytozoonosis menyebabkan angka kesakitan 

sebesar 0-40% dan pada ayam dewasa 7-40%. Angka kematian 

pada anak ayam 7-50% dan pada ayam dewasa 2-60%. 

 
Ilustrasi 59. Penyabab dan gejala klinis leucocytozoonosis 
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 Penebabnya. 

Leucocytozoonosis disebabkan oleh protozoa 

Leucocytozoon sp. Protozoa ini merupakan parasit darah yang 

hidupnya didalam sel darah merah. Leucocytozoon sp yang 

menyerang ayam dainataranya L. caulleryi; L. sabrezi dan L. 

schautedeni. Siklus hidup Leucocytozoon sp terdiri dari 2 siklus, 

yaitu siklus asexual dan siklus sexual. Siklus asexual terjadi pada 

inang seperti ayam atau unggas lainnya. Sedang siklus sexual 

terjadi didalam tubuh vektor yaitu Cullicoides dan Simulium.  

 

Ilustrasi 60. Siklus Leucocytozoon sp (Sumber: Medion 2015) 

 

 Gejala. 

Seranagan Leucocytozoon sp dapat terjadi tanpa disertai 

gejala klinis. Gejala klinisnya adalah feses berwarna hijau, depresi, 

hilang nafsu makan, muntah darah dan kelumpuhan yang diikuati 

dengan kematian. Sedang yang tidak menunjukan gejala klinis 

yang spesifik ditandai dengan penurunan produksi telur dan 

penurunan berat badan. 
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Ilustrasi 61. Leucocytozoon sp pada preparat apus dara (Sumber: 

Mediom 2015) 

 

Perubahan yang ditemukan pada saat bedah bangkai 

diantaranya bintik-bintik atau bercak-bercak perdarahan hampir 

seluruh organ dalam tubuh (hati, paru-paru, limfa, thymus, ginjal, 

pankreas, usus, proventrikulus, bursa fabrisius, otak, otot dada dan 

otot paha). 

 

 Penularan 

Penularan terjadi secara horizontal dari ayam sakit ke ayam 

sehat dengan perantara gigitan lalat hitam dari jenis sp. atau 

nyamuk dari jenis Colicoides sp.  Leucocytozoon caulleryl yang 

menyebabkan Leucocytozoonoosis pada ayam menyebar melaui 

vektor Cullicoides sp., sedangkan spesies Leucocytozoon lainnya 

melalui vektor Simulium sp. 

 

 Pencegahan 

- Menekan dan mengeleminir vektor biologik, diusahakan 

supaya tidak terlalu banyak lalat (Simulium sp) dan nyamuk 

(Culicoides). Semak-semak ataupun tempat-tempat yang 

menggenang harus dihindari. Air minum hendaknya rutin 
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diganti setiap hari agar tidak dijadikan tempat berkembang 

biaknya nyamuk. 

- Melakukan sanitasui kandang (dibersihkan, dicuci dan 

disemprot dengan antisep). Mencegah tamu, hewan liar dan 

hewan piaraan lainnya masuk ke lingkugan kandang. 

- Peralatan peternakan (tempat ransum, tempat minum dall) 

dicuci sampai bersih dan direndam selama minimal 30 menit 

dalam antisep setiap 4 hari sekali. Majukan atau mundurkan 

jadwal desinfeksi jika harinya bertepatan dengan jadwal 

vaksinasi. 

- Manajemen pengelolaan harus baik sehingga tercipta suasana 

nyaman bagi ayam. Kandang tidak terlalu padat, ventilasi 

kandang cukup dan sedapat mungkin sistem pemeliharaan all 

in all out. 

 

 Pengobatan 

Pengobatan derngan obat malaria, antikoksi, Coxy atau 

Duoko (pilih salah satu dan digunakan sesuai aturn pakai). Berikan 

anti stres selama 4-5 hari setelah pengobatan selesai. 

 

c. MALARIA UNGGAS 

Malaria unggas adalah penyakit parasit (protozoa) yang 

bersifat akut dan menyerang eritrosit berbagai jenis unggas. 

Penyakit ini ditandai dengan adanya pigmentasi eritrosit, didalam 

darah dan gametrosit didalam eritrosit dewasa. Penyakit ini 

ditularkan oleh nyamuk dengan gejala hampir mirip dengan 

penyakit lain yang disebabkan oleh haemoproteus sp., 

Leicocytozoon sp. maupun malaria dari genus lain yang termasuk 

famili Plasmodiidae. 
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Pada daerah tropis seperti Indonesia, penyakit malaria dapat 

ditemukan sepanjang tahun, karena serangga vektor dapat 

berkembang biak sepanjang tahun. Malaria unggas dapat 

menyebabkan anemia dan kelemahan pada unggas, namun tingkat 

kematian yang ditimbulkan tidak tinggi. 

 

 Penyebab. 

Penyakit malaria unggas disebabkan oleh protozoa dari 

genus Plasmodium, familia Plasmodiidae, spesies Plasmodium sp. 

yang meninfeksi eritrosit berbagai jenis unggas. Replikasi 

Plasmodium berlangsung pada eritrosit yang bersirkulasi karena 

plasmodium mengandung pigmen eritrosit.  

Berbeda dengan Haemoproteus dan Leucocytozoon, dimana 

replikasi Haemoproteus terjadi didalam sel endotel dan 

Leucocytozoon didalam sel leukosit. Sifat-sifat khas tersebut yang 

membedakan genus Plasmodium dari Leucocytozoon dan 

Haemoproteus. 

Spesies yang berbahaya untuk ayam, kalkun dan itik adalah 

P. gallinaceum, P. juxtanucleare. Malaria pada ayam biasanya 

disebabkan oleh Plasmodium gallinaceum, tetapi malaria pada 

kalkun biasanya disebabkan oleh Plasmodium juxtanucieare, 

Plasmodium durae dan Palsmodium grtaffithsi, sedang malaria 

pada itik disebabkan oleh Plasmodium lophurae. 

   

Ilustrasi 62. Plasmodium sp. a. Jengger dan pial pucat. b.bintik 

merah/darah pada muscle (Sumber: Medion 2015) 
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 Gejala. 

Gejala penyakit malaria unggas bervariasi, dari tanpa gejala 

adanya penyakit akut yang berlangsung cepat disertai oleh anemia 

berat dapat menyebabkan kematian. Gejala tersebut tergantung 

Plasmodium yang menginfeksi. 

P. gallinaceum mengakibatkan terjadinya penyumbatan 

kapiler-kapiler otak sehingga menyebabkan kematian atau 

gangguan pada syaraf pusat. P. durae menyebabkan kematian yang 

tinggi pada kalkun disertai dengan adanya kerusakan berupa 

fibrosis pada berbagai jaringan. 

 
Ilustrasi 63. Siklus hidup Plasmodium sp. 

(Sumber: Medion 2015) 

 

 Penularan. 

Penyakit ini dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. 

Plasmodium berkembang biak pada nyamuk Culex spp. Aedes 

degypty dan Amegeres abturbans, jarang pada nyamuk anopheles. 

Siklus hidup Plasmodium sp. melibatkan 2 macam hospes, 

yakni hospes perantara (vertebrata, unggas) dan hospes serangga 

(nyamuk). Perkembangan aseksual dan bentuk seksual muda terjadi 
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di dalam eritrosit unggas, sedang fertilisasi dan perkembangan 

bentuk seksual dewasa terjadi di dalam tubuh nyamuk. 

 

 Pencegahan 

- Menekan dan meminimalisir vektor biologik (nyamuk) supaya 

tidak terlalu banyak nyamuk diarea peternakan. Semak-semak 

ataupun tempat-tempat yang menggenang harus dihindari. Air 

minum hendaknya rutin diganti setaip hari agar tidak dijadikan 

tempat berkembang biak nyamuk.  

- Pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian insektisida 

golongan organofosfat yang efektif membunuh larva 

nyamukpada bak penampungan air. Penyemprotan dengan 

insektisida pada tempa-tempat yangdiduga sebagai tempat 

vektor juga dapat dilakuakan. 

- Melakukan sanitasi kandang (dibersihkan, dicuci dan 

disemprot dengan antiseptik, formalin atau sporades). 

Mencegah tamu, hewan liar dan hewa piaraan lain masuk ke 

lingkungan kandang. 

- Peralatan peternakan (tempat ransum, tempat minum dall) 

dicuci sampai bersih dan direndam selama minimal 30 menit 

dalam antisep setiap 4 hari sekali. Majukan atau mundurkan 

jadwal desinfeksi jika harinya bertepatan dengan jadwal 

vaksinasi. 

- Manajemen pengelolaan harus baik sehingga tercipta suasana 

nyaman bagi ayam. Kandang tidak terlalu padat, ventilasi 

kandang cukup dan sedapat mungkin sistem pemeliharaan all 

in all out. 
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 Pengobatan 

Maladex, Antikoksi, Coxy atau Duoko pilih salah satu dan 

gunakan sesuai aturan. Berikan anti setres selama 4-5, setelah 

pemberian obat. 

 

Tabel 10. Perbedaan Leucocytozoonosis dengan Malaria Unggas 

 Leucocytozoonosis Malaria Unggas 

Penyebab Leucocytozoon sp Plasmodium sp 

Vektor Nyamuk Colicoides sp dan 

Simulium sp 

Nyamuk Aedes aegypty, 

Culex sp dan Armageres 

obtubans 

Bentuk 

aseksual 

(schizont) 

Diorgan tubuh, limpa, ginjal, 

paru-paru dll 

 Disel darah merah 

Pemeriksaan 

bedah bangkai 

- Pendarahan ptechioe 

atau echymosa pada 

seluruh jaringan dan 

organ tubuh seperti otot 

dada, otot paha, ginjal, 

pancreas, usus, thymus 

dan bursa fabrisius. 

- Perdarahan dirongga 

perut, mulut dan saluran 

pernafasan bagian atas. 

- Fese bercampur darah 

- Karkas berwarna pucat 

- Perdarahan berupa bintik-

bintik pada otot dan organ 

tubuh. 

- Pembuluh darah pecah 

karena Plasmodium sp 

menyerang sel darah, sel 

makrofag, limfoit dan sel 

reticuloendotheal 

Pemeriksaan 

mikroskopis 

Sel-sel organ dalam, (hati, 

paru-paru, ginjal, limpa) 

mengalami pembesaran 

karena terjadi perbanyak-an 

schizont dalam organ 

tersebut. 

- Ditemukan adanya Pigmen 

schizont dan bentuk cincin 

dari merazoit Plasmodium 

sp. pada sel darah merah 

- Ukuran gametocyte besar 

tidak beraturan dan 

menggeser kedudukan insel 

darah mearh 
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d. BLACK HEAD (Kepala hitam) 

Penyakit ini kebanyakan menyerang Kalkun, tetapi dapat 

juga ayam. Penyebabnya adalah hewan bersel satu, yakni 

Histomonas xelagridin. 

 

 Tanda – tanda  

- Ayam lesu, sayap tergantung kebawah. 

- Kotoran berwarna kuninh seperti belerang. 

- Tanda-tana khas kepala menjadi kehitam-hitaman. 

 

 Pencegahan dan pemberantasan 

- Kebersihan kandang dan lapangan pelepasan unggas harus 

dijaga. 

- Pemeliharaan ayam harus terpisah dari pemeliharaan unggas 

yang lainnya. 

- Seperti kalkun, itik, angsa dan lain-lain. 

- Berikan dalam makanaan Nithiazida 0,03 % atau Enheptina 

0,015 %. 

 

 Pengobatan 

- Hepzidam Enheptina, Histotat/NF-180 

 

2) Jenis Cacing 

a. CACING KREMI (ascaris). 

Cacing ini berbentuk langsing dan bulat, warna putih keabu-

abuan, panjang berkisar antara 3-11 cm. Hidupnya dalam usus 

halus. Dalam jumlah banyak dapat menyebabkan usus luka dan 

menebal. 
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 Tanda-tanda  

- Pada anak ayam terlihat pucat, kurus, sayapnya 

menggelantung, kotoran encer, nafsu makan berkurang dan 

sering menimbulkan kematian. 

- Pada ayam dewasa, produksi telur akan turun, kurus. 

- Penularan : Melalui mulut, dengan termakannya telur-telur 

cacing yang ada pada makanan, kotoran. 

 

 Pencegahan  

- Pemeliharaan anak ayam terpisah dari ayam dewasa. 

- Menjaga litter hangan sampai basah, dan lembab. 

- Melepaskan ayam dalam lapangan rumput apabila sudah 

kering. 

- Makanan harus baik kualitasnya, protein dan vitaminnya harus 

cukup. 

 

 Pengobatan  

- Larutan 0,4 % pperacin hexahidrat/citray dalam 

makanan/minuman, dapat diulangi setiap 1 bulan sekali. 

- Serbuk tembakau 2 % dalam makanan selama 3-4 minggu 

terus menerus dan dapat diulangi setelah 3-4 minggu kemudian 

dan seterusnya. 

- Satu per mil serbuk buah pinang yang dibakar dalam makanan. 

 

b. CACING PITA 

Cacing pita berbentuk pipih, berwarna putih. Tidak 

mempunyai mulut/alat pencernaan, makana diserap oleh seluruh 

permukaan tubuh. Panjang antara 15-25 cm. Ilustrasi 8a. 

memperlihatkan cacing pita dewasa dan 8b.sikulus hidup cacing 

pita 



148 

a b. 

Ilustrasi 64. a. Gambar cacing pita dewasa 

 b. Siklus hidup cacing pita Sumber (Sudarmo, 2003) 

 

  Penularan 

- Melalui mulut ternak, yang memakan oocyt. Dalam siklus 

hidupnya memerlukan hospes perantara (tempat tinggal 

sementara) sejenis keong. Caing pita ini hidup diusus halus 

ayam dengan mengaitkan ujung badannya pada dindidng usus 

sehingga dindidng usus rusak. 

 

 Tanda-tanda. 

- Seperti ayam yang terserang ascaris, ayam terlihat pucat, 

lemah nafsu makan menurun. 

 

 Pencegahan  

- Dalam pemeliharaan ayam dewasa dipisah dengan anak ayam. 

- Memberantas lalat, dengan obat-obatan insektisida misalnya 

dengan stomoksin-P 

- Menjaga litter tetap kering dan tidak menggumpal. 
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 Pengobatan 

- DBT (Di-n_Butyl Tindilaurate) sebanyak 0,5 % dicampur 

dalam makanan, diberikan satu hari. Ulangi setelah 1-2 bulan. 

- Satu pil Tenabon untuk ayam dewasa, sedangkan yang muda 

disesuaikan dengan beratnya. 

- Obat-obat Phenothiasin. 

Note : Pada saat pengobatan, ayam dipuasakan dulu beberapa jam 

sebelum obat diberikan. 

 

c. CACING PERNAFASAN. 

Cacing ini sering menyerang anak ayam yang masih dalam 

alat pemanas. Penyebabnya adalah cacing syngamus trachealis  

yang berbentuk bundar, dan kecil sekali. Panjangnya berkisar 

antara 0,625-1,25 cm. Berwarna merah. Biasanya ditemukan 

dipermukaan dinding sebelah dalam (mucosa) alat pernafasan 

sebelah atas (trachea) 

 

Ilustrasi 65. Ayam yang terserang cacing pernafasan (Sudarmo, 

2003) 
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 Tanda-tanda 

Anak ayam kelihatan lesu, bulu kusut tidak mengkilap, 

nafsu makan hilang. Sering memanjangkan leher sambil membuka 

mulut seperti sedang menguap. 

 

 Pencegahan  

- Pemeliharaan anak ayam terpisah dari ayam dewasa. 

- Didalam kandang dan tempat pelepasan anak ayam jangan ada 

tempat-tempat yang lembab. 

- Pelepasan anak ayam dipdang rumput/umbaran/ranch jangan 

terlalu pagi, tunggu sampai rumput kering. 

- Anak ayam yang sakit dimasukkan kedalam kotak, kemudian 

kedalamnya ditaburkan serbuk barium antimonyl terrat. Kotak 

digoncang-goncang agar serbuk ikut berhamburan bersama 

gerakan anal aam, dan terhisap oleh anak ayam. 

 

d. CACING MATA AYAM. 

Penyebabnya adalah sejenis cacing kecil berbentuk seperti 

benang berwarna putih, disebut Oxyspirura mansoni. 

 

 Tanda-tanda  

- Ayam sering menggosok-gosokan matanya pada sayap atau 

menggaruk-garuknya dengan jari kaki (cakar). 

- Matanya membengkak dan keluar cairan jernih. Kalau terjadi 

infeksi sekunder akan terlihat “pus” berwarna putih 

kekuningan. 

- Kalau diperiksa akan terlihat bentuk seperti benag berwarna 

putih disudut mata sebelah dalam, dibawah selaput mata yang 

dapat menutup dan membuka (membran nictitan). 
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 Pencegahan 

- Manajemen litter yang baik,artinya liter harus kering, tidak 

menggumpal (“mawur”). 

- Hindarilah tempat-tempat yang dapat untuk sembunyinya 

lipas, karena dapat ditularkan melalui lipas. 

 

Pengobatan  : 

- Teteskan larutan 5 % creolin langsung kecacing dalam mata, 

kemudian ambilah cacing-cacing tersebut. 

- Bersihkan mata dengan boorwater/aquadest/air hangat. 

 

e. CACING RAMBUT 

 Penyebab 

Penyebabnya adalah sejenis cacing kecil yang hidup 

didalam usus, panjang 1,5 – 2 cm, tidak berwarna. 

 

 Tanda – tanda  

- Muka pucat, lesu, kotoran encer, bulu kusut. Untuk ayam 

petelur produksi telur akan turun, untuk ayam pedaging 

pertumbuhannya terhambat. 

- Kalau diadakan seksio (pembedahan) dan dilihat ususnya 

terlihat kemerahan dan menebal. 

 

 Pencegahan 

- Seperti halnya penyakit cacing usus yang lainnya. 

 

 Pengobatan 

- Campurkan 0,1 cc minyak chenopodium dengan 5 c minyak 

olive, dimasukkan dalam rectum menggunakan pipet karet. 
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- Mencampurkan 1 pound seruk phenothiazin dalam 100 pound 

makanan halus. 

 

f. CACING USUS BUNTU 

 Penyebab 

Penyebabnya adalah sejenis cacing yang hidup dicaeca, 

panjangnya 0,8 – 1,5 cm, warnanya keabu-abuan. 

 

 Tanda- tanda 

- Ayam kelihatan lesu, muka pucat dan lemah. 

- Pertumbuhan terhambat (kerdil). 

- Pada serangan yang hebat (invectasi besar), kalau dibuka 

ususnya akan terlihat caecumnya berwarna merah, merata 

dapat dibedakan dengan Emeria Tenela. 

 

 Pencegahannya dan pengobatan  

- Seperti pada cacing rambut, yaitu dengan Phenothiazin. 

 

3) PENYAKIT JAMUR 

a. ASPERGILOSIS 

Penyakit ini juga disebut Aspergilus fumigatus atau 

Pneumonia indukan, karena banyak menyerang anak ayam yang 

abru menetas. 

Habitat normal dari jamur jenis ini adalah bahan-bahan 

organis yang membusuk, pakan kedaluawarsa, litter yang basah, 

sangkar yang kotor tetapi juga dapat tumbuh pada jaringan hidup. 

Infeksi biasanya pada paru-paru atau hati nampak seperti 

benjolan kecil-kecil berwarna kekuningan sebesar butir padi. 

Sedang pada kantong udara, berwarna kehijauan mirip dengan roti 

yang berjamur. 
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 Tanda-tanda  

- Nafsu makan kurang, jengger kehitaman, sayap terkulai, 

kesulitan pernafasan, dan pernafasan cepat dan gasping 

(megap-megap), tetapi tidak batuk atau bersin (TC, Chiu, 

2003). 

- Kandang-kandang dapat terjadi encephalitis, buta. Kebuataan 

biasanya hanya satu sisi (uni internal), terjadinya kebanyakan 

karena infeksi kantong udara, dari pada masuknya spora 

langsung kemata. 

 

 Penularan 

- Infeksi terjadi pada saat ayam menarik nafas spora ikut terisap 

oleh ayang sehat, diperlukan spora dalam jumlah besar untuk 

menjadi penyakit. 

- Spora dapat terisap ayam pada : 

- kontaminasi hatchery (penetasan). 

- makanan atau litter yang berjamur. 

- kadang-kadang vaksin terkontaminasi oleh spora 

Aspergilleus fumigatus. 

 

Pencegahan dan pemeberantasan : 

- Jangan meempatkan hatchery (penetasan) dilokasi feed mill 

atau tempat0tempat yang berdebu organic keudara. 

- Menjaga kebersihan kandang sehingga tidak ada tempat yang 

berjamur. 

- Pengolahan litter agar senantiasa kering dan tidak 

menggumpal. 

- Makanan dan minuman yang diberikan jangan ada yang 

berjamur. 
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 Pengobatan  

- Belum ada obat yang efektif untuk aspergillosis. Kalau terjadi 

out break (wabah) yang terserang diafkir dan kandang serta 

peralatannya dibersihkan dan keringkan dan didesinfektan. 

 

b. AFLATOXIN 

 Penyebab 

Penyebabnya adalah suatu jenis hamur yang tumbuh 

terutama pada biji-bijian dan buah-buahan makanan yang digiling. 

      

 

 

 

 

  

 

a b 

Ilustrasi  66. a. Aspergilosis dan b. Saluran Pencernaan yang 

terserang aspergilosis 

 

Gambar 66 aflatoxin dan tembolok yang terserang aflatoxin. 

Jamur ini tumbuh pada kelembaban 13 % atau lebih, sedangkan 

pada kelembaban 12,5 % atau kurang pertumbuhan akan 

terhambatt dan atau tidak ada pertumbuhan. 
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a         b                                            

Ilustrasi 67. a. Aflatoxin dan 68. Tembolok yang terserang 

Aflatoxin (T.C. Chiu, 1983) 

 

Ada 4 fraksi aflatoxin yaitu B1, B2, G1 dan G2 yang 

semuanya sangat setabil sedang untuk fungusnya mudah 

dimusanhkan dengan zat-zat kimia. 

- Nafsu makan turun, sehingga ketahanan tubuh menurun, yang 

berakibat rentan terhadap berbagai penyakit. 

- Adanya perubahan jaringan, misalnya pembesaran dan 

pelunakan hati, pembesaran limpa, pancreas dan kantong 

empedu. 

- Kematian mendadak pada keracunan akut. 

 

 Akibat dari afllatoxin 

1. Kematian 

2. Petumbuhan terhambat. 

3. Mutu karkas rendah. 

4. Feed konversi jelek. 

5. Peka terhadap perubahan cuaca, dindin dan panas. 

6. Perapuhan tulang-tulang. 

7. Pigmentasi menurun, kaki, pial dan sunsum tulang pucat. 
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8. Peka terhadap sodium karena menyebabkan kerusakan ginjal. 

9. Kadar gula darah menjadi rendah. 

10. Pendarahan local dan penjendalan darah selama pengambilan 

darah, penangkapan dan pemrosesan. 

11. Kegagalan metabolisme lemah. Terjadi akumulasi lemak dihati 

sehingga hati membesar dan berwarna kekuningan. 

12. Kebitihan protein meningkat. 

13. Berpengaruh terhadap penyakit lain terutama penyakit 

bacterial, mempengaruhi immunitas sellulair (lihat Bab. I). 

14. Juga dapat menyebebkan kanker (karsionogenik). 

 

 Pencegahan 

- Menjaga kebersihan kandang, tempat pakan dan minum. 

- Memberikan makanan yang baik dan cukup. 

- Memberikan minuman yang bersih dan baik. 

- Jangan menimbun makanan terlalu lama, apalagi kalau cara 

penyimpanannya tidak baik. 

 

 Pengobatan 

- Seperti pada penyakit aspergillosis. 

 

c. PENYAKIT TRUSH  

 Penyebab 

Penyebabnya adalah jamur berbentuk bundar, seperti sel 

ragi, menyerang alat pernafasan bagian atas. Kebanyakan 

menyerang ayam muda. 
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Ilustrasi 68. Ayam yang terserang trush Trachea seperti ada keju 

 

 Tanda-tanda  

- Nafsu makan turun. 

- Berat badan turun. 

- Pada bagian mulut berlendir banyak. 

 

 Pencegahan  

- Menjaga kebersihan kandang, bak makanan dan tempat 

minumnya. 

- Memberikan makanan yang baik, bersih dan segar. 

 

 Pengobatan  

- Ayam yang sakit dipisahkan dari kelompoknya. 

- Bak makanan dan tempat minuman dibersihkan dan suci 

hamakan. 

- Diberikan larutan Cupri-sulfat 0,5 per mill dalam air minum 

selama beberapa hari. 
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d. PENYAKIT FAVUS 

Penyakit ini biasanya menyerang kulit bagian kepala, 

terutama jengger, pial, muka. Terdapat kerak-kerak putih/putih 

kekuningan. 

 

Ilustrasi 69. Ayam Terserang Penyakit Favus 

 

 Penularan 

- Melalui kontak langsung antara ayam yang sakit dan yang 

sehat. 

- Peralatan kandang, sangkar, tempat pakan dan minum. 

 

 Pencegahan  

- Menjaga kebersihan kandang dan peralatannya. 

- Ayam yang terkena penyakit favus dipisahkan dari 

kelompoknya. 

- Mendesinfektan kandang dan peralatannya. 

 

 Pengobatan  

- Memebrsihkan bagian – bagian kepala ayam yan gsakit dengan 

jalan menorah, menyayat atau mengupas kerak-kerak yang 

ada, mencuci dengan air panas atau alcohol. 
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- Mengoleskan campuran 1 bagian formalin dengan 20 bagian 

vaselin yang diaduk rata dan diberikan merata pada luka 

(lesion-lesi_ yan gtelah dibersihkan. 

 

3.2. PENYAKIT KARENA GANGGUAN LAIN. 

3.2.1.1. Kanibalisme 

Kanibalisme disebabkan oleh adanya kesalahan dalam 

manajemen, misalnya kekurang zat makanan, jumlah makanan, 

terlalu padat dan pemeliharaan ayam yang tidak sejenis. 

 
Ilustrasi 70. Kanibalisme pada ayam 

 

3.2.1.2. Osteodistrophi 

Suatu malformasi atau salah bentuk dimana kerang suatu 

bagian bentuk V (ve) dari tulang rawan tertinggal dibagian sisi 

proximal dekat dengan badan dari tibia dan pada sebagian kecil 

kasus terdapat juga pada tulang-tulang lainnya. Pada broiler 

penyakit ini disebut dengan tibial cyschondroplasia. 
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Pada osteodystrophi ini, tulang rawan diujung tibia tetap 

tinggal sebagai tulang rawan dan tidak diganti dengan tulang biasa. 

Keadaan ini menyebabkan kelemhan struktur. 

 

3.3. PENYAKIT BERDASARKAN KESALAHAN 

MANAJEMEN. 

3.3.1.1.1. Keracunan 

Penyakit yang disebabkan oleh keracunan sering terjadi, 

bahkan sering menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan oleh 

karena ayam memakan racun atau memakan tanaman yang 

mengandung racun, seperti daun-daunan, biji-bijian, dan bahkan 

makanan yang mengandung racun. Dalam bahan pengawet 

makanan kadang-kadang digunakan zat kimia, misalnya arsen, 

phospor dan sebagainya yang dapat berakibat racun pada ayam. 

 

3.3.1.1.2. Luka Infeksi. 

Karena adanya suatu luka atau goresan sehingga bakteri 

dapat masuk kedalamnya menyebabkan ayam terinfeksi. Bila luka 

ada dikaki maka ayam akan pincang, dan terjadi penimbunan nanah 

pada luka. 

 

 Pengobatan 

Luka dibuka/operasi, semua timbunan nanah (exudat) 

dikeluarkan, dibersihkan dan dicuci dengan alkohol, diberikan 

obat-obat sulfa atau antibiotika 

 

3.3.1.1.3. Efek kandang battery. 

a. Kelumpuhan. 

Ditandai dengan kelumpuhan dikaki sehingga ayam tidak 

dapat berdiri dengan baik. Disamping karena ayam selalu disekap 
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pada tempat yang sempit, kekurangan nutrisi juga merupakan 

penyebabnya. 

Kelumpuhan ini apabila belum begitu parah, sebaiknya 

ayam dipindahkan ke kandang litter dan diberi makanan yang 

kualitasnya baik dan manajemen diperbaiki. 

 
 Ilustrasi 71. Efek kandang battery pada ayam 

 

b. Kotoran cair. 

Kotoran cair ini disebabkan oleh terlalu banyak minum atau 

oleh karena suatu penyakit. Akibat dari manajemen pemeliharaan 

yang kurang baik sehingga keadaan dalam kandang terlalu panas, 

kotor, dan tercemar. 

 

c. Perlemakan yang berlebihan. 

Karena ayam kurang bergerak, sehingga banyak enersi sisa, 

hal ini dirubah bentuk dan disimpan dalam bentuk timbunan lemak. 

Akan mengganggu proses reproduksi terutama pada ayam petelur 

dan kadang-kdang dapat menyebabkan kematian karena cekaman 

panas. 
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3.3.1.1.4. Efek pemeliharaan yang intensif. 

Pemeliharaan yang sangat intensif dapat memberikan 

beberapa efek sampingan, yang umumnya berhubungan dengan 

masalah reproduksi. Alat reproduksi merupakan sistem yang sangat 

komplek pada suatu induk ayam, untuk dapat menghasilkan telur 

secara kontinyu. Alat reproduksi merupakan sistem yang sangat 

komplek pada suatu induk ayam, untuk dapat menghasilkan telur 

secara kontinu. Kalau terjadi gangguan maka akan terganggu pula 

produksi telurnya. Gangguan tersebut antara lain : 

a. Prolape 

Merupakan keadaan dimana seekor induk yang sedang 

berproduksi tinggi ujung oviductnya ikut keluar dan tidak / sukar 

masuk lagi. 

 

Ilustrasi 72. Ayam mengalami prolap (Natural chicken Medion 

2018) 
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 Pencegahan 

- Pemeliharaan yang baik pada setiap fase terutama fase growing 

pada ayam petelur, untuk mempersiapkan organ 

reproduksinya. 

 

 Pengobatan  

- Mencegah jangan sampai dipatuk oleh induk yang lain, untuk 

mencegah infeksi sekunder. Mengoleskan vaselin dan 

mendorong masuk dengan pelan-pelan. 

 

b. Telur Jatuh dirongga tubuh. Keadaan ini diakibatkan oleh 

adanya telur yang jatuh didalam merongga tubuh, apabila tidak 

dapat diserap oleh tubuh, kadang berkembang, atau diselaputi 

dan membentuk semacam tumor dirongga tubuh. 

 

 Sebab-sebabnya : 

- Dapat karena setres, atau adanya infeksi egg drop sindrome. 

 

c. Salpingitis. 

Adalah infeksi pada oviduct, terjadi pembengkakan pada 

oviduct yang berisi cairan keputihan atau kekuningan dan berbau 

busuk. Sehingga induk akan berhenti bertelur kalu infeksinya berat 

dapat mati. Pada infeksi ringan telur yang diproduksi tidak ada 

kulit telurnya.Penyakit ini dikaitkan dengan EDS atau CRD. 

 

3.3.1.2. Penyakit karena kekurangan zat-zat makanan. 

Apabila dalam pemeliharaan ayam didalam pemberian 

ransumnya ada kekurangan sesuatu zat makanan, maka akan terjadi 

tidak keseimbangan fisiologis, yang berakibat pada pertumbuhan 
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menjadi terhambat, lemah, produksi rendah, daya tetas telur rendah, 

tidak tahan terhadap berbagai penyakit. 

 

a. Kekurangan protein. 

Tanda-tandanya, pertumbuhan terhambat, produksi rendah, 

tidak tahan terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi. 

 Penyebabnya : Kuantitas dan atau kualitas protein didalam 

ransum rendah. Adanya gangguan metabolisme protein. 

 Pencegahan : Memberikan ransum yang kualitasnya baik 

dengan jumlah yang cukup 

 

b. Kekurangan Energi. 

Ayam akan berusaha memenuhi kebutuhannya, tetapi 

karena kemampuan temboloknya terbatas, maka enersi diambilkan 

dari lemak tubuh, bila lemak tubuh telah habis, maka enersi akan 

diambilkan dari protein. Sehingga ayam menjadi kurus, produksi 

tuurn atau berhenti, apabila kekurangan enersi ini parah sekali 

maka akan timbul beberapa serangan penyakit seperti halnya 

kekurangan protein. 

 

c. Kekurangan vitamin. 

Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan gangguan 

metaboliesme, reproduksi, dan rentan terhadap beberapa penyakit. 

 

1) Kekurangan Vitamin A 

Nama lainnya adalah : Antixerophthalmin vitamin, tanda-

tandanya : pertumbuhan terhambat, bulu kusut, lemah daya tahan 

terhadap penyakit rendah, keluar cairan dari mata, dan glandula 

yang berlebihan. 
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Kelopak mata menjadi mengecil, apacila disertai dengan 

infeksi maka cairan yang diproduksi menjadi lengket, sehingga 

kelopak mata menutup. Apabila ayam dibedah akan terlihat 

kerusakan-kerusakan pada membran/lapisan yang berlendir dari 

mulut, tenggorokan, kerongkongan, saluran/atau sistem pernafasan, 

dan kandung kencing. 

Pada anak ayam, sering terjadi kerusakan pada saluran 

pernafasan, langit-langit mulut, yang bernanah (pus), terjadi iritasi, 

dan terkumpul dalam ureter dan tubulus ginjal. Bagian tersebut 

membengkak, apabila terjadi pembusukan akan terlihat memutih 

bahkan kadang berwarna keburu-biruan. 

Pada ayam dewasa, keusakan pada mata sering tampak 

lebih parah, dengan terlihat cairan kental, dari hidung dan mata, 

yang disertai material kekejuan dari mata, mata dapat menjadi buta. 

Produksi telur akan aerosol dan daya tetasnya rendah. 

 

2) Kekurangan Vitamin D. 

Kekurangan vitamin D menyebabkan gangguan pada 

kerangka tubuh, yakni tulang, seprti tulang kaki, persendian, tulang 

dadam paruh lunak, dan pada ayam yang sedang bertelur skulit 

telurnya lunak. Hal ini berkkaitan dengan gggangguan absorbsi Ca 

dan P. Pada ayam broiler terjadi pelapuran tulang dada, sayap dan 

tulang kaki bengkok-bengkok, sehingga menurunkan kualitas 

karkas. 

 

3) Kekurangan Vitamin E 

Vitamin E (tocoperol), sangat penting untuk pembentukan 

sel dan untuk pembentukan darah. Tanda-tanda ayam kekurangan 

vitamin E, Sterilisasi pada pejantan, kadang sterilisasi ini dapat 



166 

permanen bial ada degenerasi, tetapi tidak permanen, bila ditambah 

vitamin E dalam ransum segera berproduksi lagi. 

Pada beberapa kasus menyebabkan penyakit Nutritional 

encephaloma lacia ditandai dengan leher yang di putar dua kali, 

kelemahan, jari bengkok dan “crazy chick” disease. Terdapat luka-

luka pada bagian otak kecil (cerbellum) dan otak besar (cerebrum), 

Lesi yang berwarna merah kecoklatan pada otak, kadang cedema 

dibawah kulit, jantung. 

Menyebabkan kematian embrio, pada saat penetasan, terjadi 

pada hari keempat. 

 

4) Kekurangan Vitamin K. 

Vitamin ini meningkatkan proses penggumpalan darah, 

disintesa oleh prothrombin. Bila vitamin K rendah maka dapat 

menyebabkan pecahnya pembuluh darah (bluding). Ada beberapa 

tipe vitamin K, yang aktif pada bagian yang berbeda : 

1. Vitamin K1 (phylloquinose) : aktif dalam pembentukan 

kulit. 

2. Vitamin K2 (menaquinone) : disintesa dalam jumlah kecil 

pada saluran usus. 

3. Vitamin K3 (menadione) : nama lainnya antihemorrhagic 

vitamin, Blood cagulation vitamin. 

 

 Tanda – tanda  

kekurangan vitamin K : Hemorhagic sindrom adalah 

perdarahan yang mula-mula sedikit kemudian menjadi banyak 

sehingga menembus daging. Jika kulit ditarik, perdarahan akan 

terlihat pada bagian dada, paha dan tulang rusuk. 

Sumber dari vitamin K adalah : Alfalfa, tepung daging, dan 

tepung ikan. 
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5) Kekurangan Vitamin B 

Vitamin B1 

Nama lain : Thiamine, Antiberiberi Vitamin, Antineuritic 

vitamin. 

Vitamin ini menstimulir nafsu makan , dan menjaga syndrome 

stress, dan mencegah Polyneuritis. 

Tanda-tanda polyneuritis, kepala ditarik kebelakang, melewati 

punggung, lemah, nafsu makan turun terjadi gangguan 

pencernaan. 

Sumber vitamin B1 : bij-bijian, kulit bagian yang mengandung 

minyak, dan tepung alfalfa. 

 

Vitamin B2 

Nama lain  : Vitamin G, Riboflavin. 

Tanda-tandanya : pertumbuhan terhambat, diarhae, terjadi 

kelumpuhan pada kaki (curled-toe paralysis). Embrio tidak 

menetas, karena mengecil, pertumbuhan menurun, dan bulu 

tertanam masuk dalam kulit (susah keluar). Bila defisiensi 

terus menerus dan semakin besar dapat terjadi kelemahan dan 

hypertropi saraf pada sayap (nervus bronchialis) dan kaki 

(nervus ischianduicus). Kadang usus membesar sampai 4-5 

kali lipat. 

 

Vitamin B5 (Asam Pantothenat) 

Petumbuhan terhambat, bulu kusut dan tidak mengkilat. Pada 

ayam muda terjadi perubahan struktur mata, dan terjadi bintik 

keras disekitar mulut, dan kloaka. Pada ayam dewasa terjadi 

penurunan produksi, dan daya tetasnya rendah. Terjadi 

dermatitis pada kaki. Nama lain : Vitamin B5 : Chick 
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antidermatitis faktor. Vitamin ini juga diperlukan pada 

molekul protein, metabolisme, protein, lemak dan karbohidrat. 
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