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Aspek Klinik dan Penularan 

pada Pengendalian Penyakit Ternak 
 

 

Nusdianto Triakoso
1
 

 

 

Pemeliharaan ternak umumnya adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau 

bersifat ekonomis. Aspek kesehatan hewan tentu saja mempunyai pengaruh yang besar 

berkaitan dengan tujuan pemeliharaan tersebut. Aspek ekonomis bisa berupa kematian 

hewan, menurunnya produkifitas, menurunnya efisiensi reproduksi, meningkatnya biaya 

pengobatan dan lain-lain. Oleh sebab itu sebetulnya paradikma animal health yang lebih 

mengutamakan pencegahan penyakit sangat diperlukan pada ternak karena bersifat 

populatif, dan bukan pendekatan animal disease, dimana aspek pencegahan tidak 

dikedepankan dan baru melakukan intervensi, terapi  atau pengobatan saat hewan sudah 

mengalami sakit.  

 

Penentuan diagnosis di lapangan dengan segala keterbatasan, biasanya mengandalkan 

kepada anamnesis atau sejarah penyakit, observasi, gejala klinis yang muncul dan 

pemeriksaan fisik. Karena untuk melakukan pemeriksaan pendukung seperti pemeriksaan 

darah, hapusan darah, pemeriksaan feses, kultur bakteri dan pemeriksaan pendukung lain 

membutuhkan sumber daya yang lebih serta terkendala waktu. Dan seringkali kebutuhan 

tersebut tidak tersedia dekat dengan petugas kesehatan hewan. Sayangnya, seringkali 

informasi dasar anamnesis, observasi dan pemeriksaan fisik tidak digali dengan baik. 

Kendala yang banyak ditemukan adalah pengetahuan petugas kesehatan hewan tentang 

penyakit yang terjadi pada ternak sangat terbatas. Akibatnya, informasi yang diperlukan 

untuk menegakkan diagnosis tidak cukup sehingga bisa mengakibatkan terjadinya 

misdiagnosis, atau diagnosis yang ditegakkan hanya setingkat diagnosis simptomatis.  

 

Pengetahuan penyakit-penyakit pada ternak akan sangat membantu mengetahui 

perbedaan-perbedaan gejala klinis dan perubahan-perubahan patologi yang terjadi pada 

ternak. Pengetahuan tersebut akan sangat membantu untuk menggali informasi sejarah 

penyakit secara eksploratif dan efektif, mengamati dengan baik perubahan fisik, postur, 

fisiologis serta melakukan pemeriksaan fisik dengan baik dan benar sehingga dapat 

diperoleh informasi yang cukup guna menegakkan diagnosis. 

 

Di sisi lain, aspek klinis penyakit yang menyerang ternak pada prinsipnya telah diketahui 

penyebab, sifat penyakit kontagius atau tidak, proses penyebaran atau penularannya.  

Oleh sebab itu langkah-langkah pencegahan sudah bisa dilakukan sejak awal tanpa 

menunggu penyakit terjadi atau menyerang pada ternak. Misal, bila diketahui bahwa milk 

fever terjadi akibat berkaitan dengan metabolisme kalsium. Kesalahan sering terjadi pada 

saat kering kandang, dimana pemberian kalsium oleh peternak sangat tinggi dengan 

harapan sapi perah tidak mengalami milk fever akibat kekurangan kalsium saat laktasi 

atau pasca partus. Namun, konsep tersebut (pemberian kalsium tinggi saat kering 

kandang) justru menyebabkan terjadinya millk fever akibat kekurangan karena kebutuhan 

kalsium yang tinggi saat laktasi pertama kali. Kekurangan kalsium terjadi karena tubuh 

tidak bisa beradaptasi terhadap kehilangan kalsium melalui kolostrum, akibat hormon 
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paratiroid yang mengatur keseimbangan kalsium tubuh tidak merespon rendahnya 

kalsium tubuh. Ketidakmampuan hormon paratiroid merespon kehilangan kalsium, 

karena terjadi depresi hormonal akibat pemberian kalsium yang tinggi pada masa kering. 

Oleh sebab itu salah satu pencegahan itu agar tidak terjadi milk fever atau hipokalsemia, 

maka sebaiknya tidak memberikan kalsium yang banyak atau tinggi pada masa kering. 

Dengan kata lain dengan mengatur pemberian kalsium pada sapi perah dengan baik, maka 

tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan beragam terapi kasus milk fever. 

 

 

Tabel 1. Beberapa penyakit yang disebabkan virus, bakteri atau parasit pada kuda, 

                     ruminansia besar dan ruminansia kecil 

 
Hewan Virus Bakteri Mikal Parasit 

Kuda Equine influenza Tetanus Parascaris equorum 
 Equine herpesvirus 1 Strangles Oxyuris equi 
 Equine herpesvirus 2 Malleus Dictyocaulus arnfeld 
 Equine arteritis Rhodococcus equi Strongyloides westeri 
 Equine rhinovirus 1 Salmonellosis Habronema 
 Rabies  Oncocerca cervicalis 
   Fasciola hepatica 
    
Ruminansia besar Foot and Mouth Disease Pink eye Caplak 
 Bovine Ephemeral Fever Anthrax Toksoplasma 
 Cow pox Radang paha Babesiosis 
 Malignant Cattarhal Fever Pasteurellosis (SE) Anaplasmosis 
 Rabies Tetanus Trypanosomiasis 
 Rinderpest Wooden tongue Strongylosis 
 BVD Tuberkulosis Fasciolasis 
  Leptospirosis Trichomoniasis 
  Johne’s disease Koksidiosis 
  Foot rot Kudis (Scabiosis) 
  Brucellosis Stenofilariasis 
  Botulisme  
  Dermatofilosis  
  Ring worm  
    
Ruminansia kecil Foot and Mouth Disease Pink eye Caplak 
 Orf Anthrax Toxoplasma 
 Rabies Radang paha Babesiosis 
 Rinderpest Pasteurellosis (SE) Anaplasmosis 
 Blue tongue Tetanus Trypanosomiasis 
 Enterotoxemia Wooden tongue Strongylosis 
  Tuberkulosis Fasciolasis 
  Leptospirosis Trichomoniasis 
  Johne’s disease Koksidiosis 
  Foot rot Kudis (Scabiosis) 
  Brucellosis Stenofilariasis 
  Botulisme  
  Dermatofilosis  
  Ring worm  
    
Babi Hog cholera Erysipelas babi Asacariasis 
 Swine influenza Anthrax Trypanosomiasis 
 Swine pox Pasteurellosis (SE) Koksidiosis 
 FMD Tuberkulosis Babesiosis 
 Rabies Leptospirosis  
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Dalam melakukan diagnosis penyakit pada ternak seringkali tidak cukup menggali 

informasi melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik semata, tetapi juga harus melakukan 

evaluasi terhadap lingkungan atau kawanan seperti kualitas kandang, ventilasi, kondisi 

lantai, kebersihan, jumlah ternak yang dipelihara, kepadatan populasi ternak, sumber air 

dan pakan, jumlah kawanan yang terserang penyakit atau menderita dan lain-lain, selain 

pemeriksaan pendukung yang lain (misal, pemeriksaan darah) bila memang diperlukan. 

Contoh lain misalnya pada kasus asidosis rumen. Asidosis rumen terjadi akibat pemberian 

karbohidrat rendah serat. Sumber karbohidrat ini akan cepat dipecah oleh mikroba rumen 

dan menyebabkan penurunan pH rumen yang selanjutnya akan membunuh mikroba yang 

tidak tahan asam. Akibatnya semakin banyak mikroba yang tahan asam dan semakin 

membuat pH rumen turun. Penurunan pH rumen ini menimbulkan gejala-gejala klinis 

asidosis rumen. Mengatur pemberian sumber karbohidrat rendah serat atau konsentrat 

dengan baik dapat mencegah terjadinya asidosi rumen dan tidak perlu mengeluarkan 

biaya untuk melakukan beragam terapi kasus asidosis rumen. 

 

 

PENYEBAB PENYAKIT 

Penyakit pada ternak secara umum terbagi penyakit infeksius dan penyakit non infeksius. 

Penyakit infeksius adalah penyakit yang disebabkan oleh agen-agen infeksi. Agen-agen 

infeksi penyebab penyakit antara lain virus, bakteri, mikal, parasit (lihat Tabel 1). 

Sedangkan penyakit non infeksius adalah penyakit yang disebabkan selain agen infeksi 

misalnya akibat defisiensi nutrisi, defisiensi vitamin, defisiensi mineral, keracunan, 

pakan. Lokasi lesi akibat penyakit non infeksius ini bisa bersifat lokal ataupun sistemik.  

 

Asidosis rumen adalah penyakit non infeksius akibat tatalaksana pemberian pakan yang 

tidak tepat yaitu pemberian karbohidrat tinggi rendah serat. Sehingga bahan pakan 

tersebut dicerna secara cepat oleh bakteri atau mikroba dalam rumen dan menyebabkan 

perubahan pH rumen menjadi lebih asam. Selanjutnya bakteri yang tahan asam saja yang 

mampu bertahan hidup di dalam rumen dan menyebabkan penurunan keasanan rumen 

lebih lanjut serta menimbulkan gejala klinis. Asidosis rumen ini banyak menimbulkan 

perubahan patologis di dalam rumen, berupa penurunan pH rumen, penurunan jumlah dan 

macam mikroba rumen, atoni rumen, kembung rumen, kerusakan epitel rumen dan lain-

lain. Contoh lain adalah penyakit milk fever akibat ketidakseimbangan pemberian 

kalsium. Hewan akan menunjukkan gejala seperti eksitasi atau kejang, ambruk, 

temperatur tubuh subnormal, kembung, pupil dilatasi, cuping hidung kering, konstipasi 

dan lain-lain. Gejala tersebut merupakan gejala yang bersifat sistemik. 

 

 

PENULARAN ATAU PENYEBARAN PENYAKIT 

Pengetahuan penularan atau penyebaran penyakit akan membantu mengatasi kejadian 

penyakit secara menyeluruh. Tidak hanya mengobati penyakit secara individual pada 

penderita, namun juga dapat memutus siklus agen penyakit atau memutus jalur penularan 

serta melakukan pencegahan-pencegahan agar penyakit tidak semakin meluas.  

 

Penyakit ternak non infeksius biasanya tidak menular, meskipun dapat terjadi dalam 

jumlah yang besar seperti wabah. Kesalahan tatalaksana pemberian kalsium pada ternak 

terutama pada sapi perah dapat berdampak seperti wabah, baik karena jumlah hewan yang 

dipelihara atau akibat konsep yang keliru metabolisme kalsium oleh peternak sehingga 

terjadi milk fever pada sapi perah dalm jumlah yang besar. 
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Penyakit fasciolasis dapat dicegah dengan mengendalikan siput yang menjadi inang 

perantara, pengendalian caplak juga dapat menurunkan risiko penularan penyakit- 

penyakit yang ditularkan caplak seperti Babesiosis, Anaplasmosis. Pemberantasan vektor 

yang lain seperti nyamuk atau lalat juga membantu untuk memutus siklus agen penyakit 

dan mencegah penularan yang lebih luas. 

 

Penularan secara horisontal 

Secara garis besar penyebaran atau penularan penyakit terjadi secara horisontal atau 

vertikal. Penularan penyakit secara horisontal artinya terjadi perpindahan penyakit dari 

satu hewan ke hewan lain dalam satu generasi, misalnya penularan virus influenza dari 

satu kuda ke kuda yang lain dalam satu kandang. Sedangkan penularan secara vertikal 

artinya terjadi perpindahan penyakit dari satu generasi ke generasi berikutnya, misalnya 

terjadi penularanpenyakit pada embrio atau fetus saat dalam uterus, atau melalui telur 

pada burung, reptil atau ikan. Penularan yang terjadi dari induk ke anak melalui susu juga 

dikatagorikan penularan vertikal. 

 

 
 

 

Penularan secara horisontal dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. 

Penularan langsung dapat terjadi kontak hewan terinfeksi dengan hewan terserang tanpa 

perantara.  Sedangkan penularan tidak langsung melalui perantara seperti benda atau 

makhluk hidup. Perantara ini secara umum dikenal sebagai vektor. Penularan agen infeksi 

melalui udara (airborne transmission) yang terjadi pada jarak yang jauh juga digolongkan 

sebagai penularan tidak langsung. 

Ingesti: Penularan melalui ingesti dapat terjadi via air yang terkontaminasi, atau 

mengingesti intermediate host, misalnya siste cestoda dalam daging. Agen infeksi yang 

teringesti biasanya diekresikan bersama feses, sehingga terbentuk siklus penularan fecal-

oral. Beberapa agen infeksi hanya dieksresikan melalui feses karena agen tersebut hanya 

berkembang di dalam intestinal (misalnya, M. paratuberculosis penyebab Johne’s 

disease; koksidia, cacing). Agen infeksi yang lain, jika bisa masuk ke dalam sirkulasi, 

dapat juga diekresikan melalui jalur lain seperti urine (misalnya, Salmonella spp.) Kadang 

agen infeksi juga dieksresikan melalui respirasi (misalnya reovirus). 

Inhalasi: Bentuk penularan ini adalah airborne transmission, agen infeksi ditularkan atau 

disebarkan melalui udara. Bentuk penularan ini serigkali terjadi pada patogen yang 

menyerang sistem respirasi seperti virus penyebab penyakit respirasi, Q-fever dan agen 

penyebab lain yang bertahan hidup pada debu atau aerosol seperti Salmonella sp. dan 

Cryptosporidia.  

Hewan terinfeksi Hewan terserang 

Perantara 

langsung 

tidak langsung 
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Koital (Seksual): Beberapa agen infeksi juga dapat ditularkan melalui kegiatan seksual 

atau koitus. Biasanya dikenal dengan venereal disease (misalnya, Tritrichomas fetus, 

venereal tumor, Brucella ovis). Penularan penyakit secara seksual tidak hanya terjadi 

pada vertebrata tapi juga dapat terjadi pada arthropoda. Misal, virus African swine fever 

dapat ditularkan secara seksual dari caplak jantan pada caplak betina genus Ornithodoros. 

Konjunctival: Beberapa penyakit seperti Leptospirosis, Moraxella bovis, Brucella 

abortus dapat ditularkan melalui kontak pada membrana konjuntiva. 

Susu: Banyak agen infeksi penyebab septikemia pada induk (Leptospira sp., Salmonella 

sp., M. paratuberculosis, Brucella abortus) menjadi penyebab infeksi intramamaria yang 

terbawa melalui sel darah putih, atau kontaminasi melalui kulit di sekitar puting dan 

kemudian berada dalam susu atau kolostrum. Metazoa seperti Toxacara canis juga 

ditularkan melalui jalur ini. 

Intramammary: Penyebab mastitis (misal, Staph. aureus, Strep. agalactiae, Mycoplasma 

bovis, Coliform) 

Rektal: Penularan melalui palpasi atau eksplorasi rektal biasanya merupakan penularan 

iatrogenik, artinya akibat perlakuan oleh petugas atau dokter. Penularan bisa tejadi bila 

eksplorasi rektal yang tidak legeartis dan tidak steril. Penyakit yang bisa ditularkan 

melalui eksplorasi rektal misalnya BLV, BVD, Johne’s disease, Salmonellosis.  

Transkutaneus: Berbagai penyakit yang ditularkan melalui perantara atau vektor (vector-

borne infections) ditularkan secara transkutan (misal, babesiosis, anaplasmosis, the equine 

viral encephalidities), melalui gigitan yang menembus kulit (misal, rabies), hookworm, 

infeksi iatrogenik akibat suntikan melalui jarum yang terkontaminasi atau bahan biologis. 

 

Penularan secara vertikal 

Ada dua tipe penularan secara vertikal yaitu heriditer dan kongenital. Penularan atau 

penyebaran penyakit secara heriditer adalah penyakit yang ditularkan melalui gen orang 

tua atau induk pada keturunannya. Misal, Retrovirus dimana salinan DNA virus 

terintegrasi dengan gen induk semang akan ditularkan secara vertikal pada keturunannya. 

Sementara penularan secara kongential adalah penularan penyakit yang terjadi saat 

kelahiran. 

Intrauterine (Transplasental): Beberapa penyebab penyakit berikut dapat ditularkan 

secara vertikal dari induk kepada fetus atau anaknya di dalam uterus (transplasental) 

misalanya protoza enzootik (misal toxoplasmosis, neosporosis), metazoa (misal, 

Toxocara canis), bakteri (misal, Mycobacterium paratuberculosis, Brucella sp.) dan virus 

(misal, BVD). 

 

 

Dampak 

Zoonosis 
Profesi veteriner termasuk paramedis veteriner atau teknisi veteriner, selain bertanggung 

jawab terhadap terhadap kesehatan hewan juga bertanggung jawab terhadap kesehatan 

manusia melalui kesehatan hewan. Aspek tersebut berkaitan dengan penyakit yang dapat 
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menular dari hewan ke manusia atau bersifat zoonosis. Banyak penyakit hewan yang 

bersifat zoonosis dan memberi pengaruh besar pada kehidupan manusia, misalnya rabies, 

toksoplasma, tuberkulosis avian influenza, swine fever dan lain-lain. Beberapa contoh 

penyebab penyakit yang bersifat zoonosis dapat lihat pada Tabel 2. 

 

 

Tabel 2. Beberapa penyebab penyakit yang bersifat zoonosis 

 
Virus Bakteri-Mikal Parasit 

Rabies (virus Rabies) Anthrax (B. anthracis) Toksoplasma (T. gondii) 
Ensefalitis B Jepang (virus Japanese 
encephalitis B) 

Leptospirosis (Leptospira sp.) Ankilostomiasis (Ancylostoma sp.) 

Rift Valley Fever atau Hepatitis 
enzootik (virus Rift valley fever, 
Bunyaviridae) 

Tuberkulosis (Mycobacteriun bovis) Babesiosis (Babesia sp.) 

Avian influenza (virus influenza 
H5N1) 

Klostridiosis (Clostridium perfingens 
tiep A, C. septicum, C. nouvy) 

Fasciolasis (Fasciola hepatica) 

Swine influenza (virus influenza 
H1N1) 

Klamidiosis (Chlamydia psittaci) Skabiosis (S. scabie) 

Orf atau Contagious pustular 
dermatitis(virus Orf) 

Kampilobakteriosis (Camphylobacter 
jejuni) 

Filariasis (D. immitis, Brugei malay) 

Cacar sapi (virus Cow pox) Bruselosis (Brucella sp.) Sistiserkosis atau taeniasis (Taenia 
sp.) 

 Dermatofitosis (T. mentagrophytes, 
T. verrucosum, M. canis) 

Trypanosomiasis (T. brucei) 

 Listeriosis (Listeria monocytogenes) Schistosomiasis (Schistosoma 
japonicum, S. mansoni, S. mekongi) 

 Actinomycosis (Actinomyces israelli, 
Actinomyces spp.) 

Taeniasis (Taenia saginata) 

 Aspergilosis (Aspergillus spp.) Trichinosis (Trichinella spiralis) 

 

 

Ekonomis 
Dampak ekonomis penyakit pada ternak dapat berupa kematian hewan, penurunan 

produksi, efisiensi reproduksi, meningkatnya biaya pengobatan, pengadaan obat dan 

sebagainya. Oleh sebab itu penanganan penyakit yang cepat dan tepat melalui peneguhan 

diagnosis yang tepat akan dapat menyembuhkan penyakit dengan segera dengan biaya 

yang minimal, serta mengendalikan penyakit agar tidak meluas sehingga menekan atau 

menghemat biaya dalam upaya untuk mengobatidan mengendalikan penyakit. 

 

Prevalensi milk fever secara umum dilaporkan sebesar 5-10%, namun dapat meningkat 

hingga lebih dari 34%. Di Selandia Baru, milk fever pernah dilaporkan mencapai 33% 

dan di Irlandia mencapai lebih dari 50%. Kerugian akibat penyakit Milk fever di Amerika 

adalah 15 juta dolar, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi parturient paresis 

in imencapai 120 juta dolar. Di Swedia kerugian akibat milk fever mencapai 10 juta 

Crown dan 10 juta Franc di Perancis. 

 

Beberapa tulisan menyatakan bahwa kerugian akibat Penyakit Mulut dan Kuku di 

Indonesia selama kurun waktu 1963 -1978 adalah sebesar 135 milyar rupiah. Kerugian 

tersebut belum termasuk menurunnya produktifitas dan reproduktifitas ternak serta 

kematian ternak. Sedangkan periode 1978-1983 merupakan masa dimana Indonesia 

menikmati hasil pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku. Jika dihitung nilai keuntungan 

secara material selama kurun waktu lima tahun tersebut telah berhasil diselamatkan 
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sekurang-kurangnya 5 milyar setiap tahun. Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Inggris 

juga membuat kerugian negara yang sangat besar belum termasuk larangan ekspor hasil 

ternak. 

 

Serangan parasit merupakan penyakit yang banyak menimbulkan kerugian, terutama yang 

berpengaruh pada produktifitas, baik berat badan, produksi, efisiensi reproduksi bahkan 

kematian pada ternak.  

 

 

KESIMPULAN 

Pengetahuan terhadap penyakit-penyakit pada ternak terutama dari aspek klinis seperti 

gejala klinis untuk dapat menggali informasi dari anamnesis, observasi dan pemeriksaan 

fisik akan sangat membantu petugas kesehatan hewan di lapangan untuk menegakkan 

diagnosis dengan segala keterbatasan alat pendukung. 

 

Pengetahuan petugas kesehatan hewan tentang penularan penyakit dan penyebarannya 

juga akan membantu untuk menegakkan diagnosis dengan baik sekaligus melakukan 

treatment atau terapi secara menyeluruh untuk memutus siklus hidup agen penyebab 

penyakit, memutus jalur penularan serta melakukan pencegahan agar penyakit dapat 

diatasi dengan baik, dikendalikan dan tidak semakin meluas, terutama pada penyakit 

penyakit yang bersifat menular atau kontagius. 
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