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Sambut Tahun 2022 dengan Budi Daya Optimal
Pada awal tahun ini, tim redaksi Info Medion me-review kembali penyakit unggas selama satu
tahun terakhir sebagai evaluasi dalam menghadapi usaha perunggasan untuk tahun 2022. Penyakit
unggas yang terjadi pada tahun 2021 khususnya pada peningkatan kasus penyakit pencernaan dan
pernapasan yang mengakibatkan peternak harus memutar strategi pemeliharaan dan lebih peka
terhadap kondisi ternaknya. Pola yang berulang ditambah iklim cuaca yang tidak menentu
menambah faktor penyebab meningkatnya beberapa kasus penyakit unggas tahun 2021 ini. Namun
di balik itu juga muncul inovasi yang bisa kita terapkan seperti pemanfaatan alternatif AGP dalam
upaya meningkatkan performa ayam. Lalu, bagaimana prediksi kesehatan unggas di tahun 2022 dan
cara menghadapinya?
Pada rubrik Suplemen, tim redaksi membahas tata laksana persiapan kandang yang tepat untuk
mendukung keberhasilan budi daya ayam. Kegiatan persiapan kandang yang meliputi pembersihan,
desinfeksi hingga istirahat kandang mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan
kelangsungan budi daya ayam. Upaya mengurangi konsentrasi bibit penyakit ini sepatutnya
dilakukan secara tepat dan ketat. Simak pada rubrik Suplemen edisi kali ini. Selain kedua artikel
tersebut, kami hadirkan juga Rubrik Khusus dan Feed Formulation Buletin yang menyajikan bahasan
yang tidak kalah menarik pula.
Tetap semangat memajukan peternakan Indonesia dengan menerapkan manajemen
pemeliharaan dan kesehatan yang tepat hingga tercapai produktivitas optimal. Akhir kata, kami dari
tim redaksi mengucapkan “Selamat Tahun Baru 2022”. Selamat membaca.
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ARTIKEL UTAMA

Proyeksi Penyakit Unggas 2022
Mengawali tahun 2022, sudah sepatutnya
kita melakukan evaluasi terhadap kinerja usaha
peternakan yang telah dilewati di tahun 2021.
Ada beberapa catatan penting yang perlu
digaris bawahi terutama menyangkut masalah
kesehatan unggas selama satu tahun kemarin.
Catatan analisa tersebut diharapkan bisa
menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi agar
gagasan usaha pemeliharaan di tahun berikutnya
lebih baik serta produktivitas dan profit yang
didapatkan lebih maksimal.
Ulasan Kasus Penyakit Unggas Tahun 2021

Sumber: Technical Education and Consultation Medion, 2021

Perkembangan penyakit selama tahun
2021 pada ayam pedaging dan petelur telah

dirangkum oleh tim Technical Education and
Consultation Medion pada Grafik 1 dan 2.
Penyakit unggas yang terjadi pada tahun 2021
masih relatif sama dengan pola penyakit yang
terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Penyakit
bakterial masih mendominasi di peringkat 1
sampai 3 pada rangking penyakit ayam
pedaging dan ayam petelur.
Pada tahun 2021 tidak ada penemuan
kasus penyakit yang baru. Jenis penyakit yang
ada relatif masih sama dengan tahun
sebelumnya. CRD menjadi penyakit yang paling
sering terjadi pada ayam pedaging dan ayam
petelur sama seperti tahun sebelumnya. Dimana
predisposisi penyakit ini karena adanya
kesalahan manajemen seperti kebutuhan udara

Info Medion edisi Januari 2022

ARTIKEL UTAMA

Sumber: Technical Education and Consultation Medion, 2021

03

yang tidak terpenuhi dengan baik, kandang
yang terlalu padat, kadar amonia tinggi, suhu
dan kelembapan saat brooding tidak sesuai
kebutuhan, dll.
Penyakit ayam pedaging
Di tahun 2021, kasus pada ayam pedaging
banyak didominasi dari penyakit bakterial
seperti CRD, Colibacillosis, dan CRD
kompleks. Penyakit bakterial ini didominasi
oleh penyakit yang menyerang sistem
pernapasan dan pencernaan. Penyakit
koksidiosis yang disebabkan protozoa
cenderung tinggi hampir mirip tahun-tahun
sebelumnya. Untuk penyakit viral yang
masih tinggi menyerang ayam pedaging
yaitu Gumboro, disusul ND kemudian IBH.
Yang mencolok di farm ayam pedaging ialah
meningkatnya kasus mikotoksikosis dari
tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan
karena kurangnya perhatian pada
manajemen penyimpanan pakan dan

pengendalian pencemaran jamur. Kasus NE
juga meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya.
Penyakit ayam petelur
Pada ayam petelur ketiga penyakit teratas
mengalami peningkatan cukup signifikan.
Penyakit bakterial seperti CRD, Coryza, CRD
kompleks, Colibacillosis dan kolera masih
sering terjadi. Selain itu, penyakit cacingan
menempati peringkat 4 pada penyakit ayam
petelur. Untuk kasus viral di ayam petelur,
penyakit ND, AI, IB dan ILT yang paling
sering menyerang pada tahun 2021. Apabila
dikerucutkan lebih detil pada dari fase
pemeliharaannya, pada ayam petelur
periode pullet atau sebelum produksi (0-18
minggu) kasus CRD dan Coryza
mendominasi. Penyakit viral yang
menduduki peringkat atas yaitu Gumboro
dan ND. Pada ayam petelur periode
produksi (lebih dari 18 minggu) peringkat
Info Medion edisi Januari 2022
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pertama diduduki oleh penyakit bakterial
yang dominan adalah Coryza. Kemudian
penyakit parasit cacingan di posisi kedua
serta penyakit bakterial lainnya seperti
colibacillosis dan CRD. Sedangkan untuk
penyakit viral didominasi oleh AI, ND dan IB.

Gangguan Pernapasan Berulah
Struktur anatomi ayam yang tidak
mempunyai sekat pembatas hidung dengan
rongga mulut dan meningkatnya amonia
menyebabkan iritasi saluran pernapasan pada
ayam sehingga mudah terserang penyakit
pernapasan. Beberapa penyakit yang sering
menyerang terlebih saat musim hujan
diantaranya seperti CRD, Coryza, ND, IB, dan AI.
Hal tersebut didukung karena faktor
kondisi cuaca di Indonesia yang tidak menentu,
menyebabkan kondisi tubuh ayam mudah stres
sehingga memicu munculnya kasus pernapasan.
Selain itu, diduga akibat kondisi lingkungan
kandang yang lembap sehingga virus maupun
bakteri cukup stabil dan mudah berkembang.
Penyakit seperti AI dengan virus yang
mudah bermutasi mengharuskan kita melakukan
perhatian khusus. Sejak 2016 hingga 2021 virus
AI H5N1 hanya ditemukan clade 2.3.2. dan
terdapat perubahan karakter pada clade tersebut
(berbeda pada susunan asam amino) di akhir
tahun 2019. Sedangkan Low Pathogenic Avian
Influenza (HPAI) masih ditemukan dan
menyebabkan penurunan produksi telur yang
cukup besar. Meski telah merebaknya juga Low
Pathogenic Avian Influenza (HPAI) yang
berdampak pada kemerosotan produksi telur,
namun peternak tetap perlu waspada terhadap
penyakit AI tipe apapun yang bisa menyerang
ayam.
Sedangkan pada penyakit Coryza, tim
Research and Development Medion telah
melakukan mapping bakteri penyebab Coryza di
Indonesia. Berdasarkan data hasil isolat yang
dikumpulkan oleh Medion, saat ini bakteri Av.
paragallinarum yang ditemukan di Indonesia,
termasuk dalam serotipe A1, C1 dan C4.

Terutama serotipe C4 yang dominan ditemukan
pada tahun 2015-2021 dan sudah banyak
tersebar di beberapa wilayah di Indonesia
seperti Bandung, Banjarmasin, Jambi, Kendal,
Samarinda, Semarang, dan Sukabumi.
Persen mortalitas dan morbiditas penyakit
pernapasan cukup variatif tergantung keganasan
agen infeksi yang menyerang, tingkat keparahan,
kondisi imunitas ayam maupun adanya penyakit
lain yang mengikuti. Pada penyakit yang
disebabkan oleh ND dapat menyebabkan
mortalitas dan morbiditas hingga 100%, AI dapat
menyebabkan mortalitas dan morbiditas 50100%, IB dengan morbiditas hingga 100% &
mortalitas hingga 82%, sedangkan ILT dengan
morbiditas 50-100% dan mortalitas 5-70% pada
umumnya 10-20%. Pada penyakit bakterial
Coryza morbiditas mencapai 20-50% dan
mortalitas 5-20% (Sumber: Disease of Poultry).
Hasil analisa di lapangan ini akan berbeda-beda
tergantung dari status kekebalan atau program
vaksinasi yang sudah dilakukan sebelumnya.
Kejadian IBH Masih Ada
Berdasarkan hasil pemantauan laporan
analisa kasus yang dilakukan tim Technical
Education and Consultation Medion (2021),
penyakit IBH termasuk ke dalam 5 besar kasus
penyakit viral pada ayam pedaging di periode
Januari-Juni 2021. Kasusnya meningkat di
bulan Maret dan menurun di bulan Juni.
Sedangkan pada ayam petelur, kasus IBH
sangat jarang terjadi, namun masih masuk
dalam 10 besar rangking penyakit viral pada 3
tahun terakhir sehingga tetap perlu diwaspadai.
Penyakit IBH banyak dilaporkan merebak
terutama pada peternakan ayam pedaging pada
umur 3-4 minggu. Ayam petelur dan pembibit
(breeder) pun juga dapat terserang. Infeksi IBH
pada ayam breeder yang bersifat subklinis perlu
mendapat perhatian khusus mengingat
dampaknya yang merugikan khususnya pada
transmisi virus secara vertikal (dari induk ke
anak ayam). Kemungkinan munculnya IBH bisa
juga dipicu dari faktor imunosupresi seperti
Info Medion edisi Januari 2022
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Sumber : Dok. Medion

adanya infeksi Gumboro atau meningkatnya
mikotoksin dalam pakan yang menyebabkan
imunitas menurun. Didukung juga dengan kondisi
lingkungan yang tidak nyaman hingga membuat
kondisi stres pada ayam (lingkungan tidak bersih,
kandang terlalu padat, kondisi cuaca ekstrem,
dan tantangan agen penyakit banyak). Masih
adanya kasus IBH bisa dikaitkan juga dengan
kemungkinan belum meratanya penerapan
program vaksinasi untuk dapat mencegah
kerugian yang ditimbulkan akibat penyakit ini.
Sehingga masih perlu disesuaikan dengan
program atau pemilihan vaksin yang sesuai
kondisi IBH di lapangan.
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vvIBD mirip dengan virus Gumboro klasik strain
virulen. Namun gejala dan perubahan yang
ditimbulkan oleh serangan virus vvIBD akan lebih
parah dengan hemoragi bursa Fabricius dan
jaringan otot serta berlangsung secara akut.
Mengapa kasus Gumboro masih berulang?
Timbulnya outbreak Gumboro di lapangan
dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya:
Challenge atau tantangan virus Gumboro di
lingkungan sekitar kandang tinggi seperti
tantangan outbreak vvIBD.
Karakter virus mampu bertahan di
lingkungan dalam waktu lama
Manajemen brooding yang kurang optimal
Sanitasi dan biosekuriti kandang yang tidak
maksimal
Waktu istirahat kandang yang terlalu singkat
Jadwal vaksinasi Gumboro yang tidak tepat
Aplikasi vaksinasi Gumboro yang kurang tepat.
Mikotoksikosis Mengintai Ayam Petelur

Hati bengkak, belang kekuningan,
salah satu gejala infeksi IBH

Stop Siklus Gumboro
Jika melihat dari rangking penyakit selama
2019 hingga Juni 2021, penyakit Gumboro pada
ayam pedaging menempati rangking pertama
untuk penyakit viral kemudian diikuti oleh ND di
rangking ke 2 (Grafik 1). Pada ayam petelur
sebelum produksi, Gumboro masih konsisten
menempati rangking pertama kasus penyakit
viral (Grafik 3), sehingga hal ini tentunya perlu
menjadi kewaspadaan kita bersama.
Virus Gumboro yang ditemukan di
lapangan adalah very virulent Gumboro (vvIBD)
virus/virus Gumboro yang sangat ganas.
Tingkat keganasan terlihat pada kemampuan
virus yang dapat menyebabkan kematian yang
tinggi. Gejala klinis dan perubahan patologi
pada penyakit Gumboro yang disebabkan virus

Kasus mikotoksikosis inilah yang mulai
merebak terjadi kembali di peternakan terutama
ayam pedaging sepanjang tahun 2021.
Mikotoksin, ancaman nyata yang tidak bisa
disepelekan. Jamur berkembang dengan mudah
kapan saja pada penyimpanan bahan baku atau
ransum itu sendiri, bahkan pada musim
penghujan seperti sekarang ini. Jika hal ini tidak
diantisipasi dengan teknik manajemen
penyimpanan ransum yang baik, maka jamur akan
tumbuh dan mikotoksin akan dihasilkan. Daya
simpan ransum ayam yang baik umumnya
berlangsung selama 21-30 hari sejak tanggal
produksi (batch). Sedangkan penyimpanan
ransum dalam gudang yang lembap dipastikan
akan menyebabkan ransum rusak dalam waktu 23 hari saja. Semakin lama penyimpanan bahan
baku ransum dapat meningkatkan intensitas
cemaran jamur. Jamur sendiri mudah terlihat,
namun mikotoksin/racunnya tidak kasat mata.
Jika terus-menerus dikonsumsi, maka
pengobatan pun sulit diupayakan.
Peternak ayam pedaging pun yang biasa
menggunakan ransum jadi perlu ikut hati-hati.
Info Medion edisi Januari 2022
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Alasannya karena ternyata banyak pula ransum
jadi yang akibat disimpan dengan kondisi
“seadanya” bisa menjadi media yang ideal bagi
jamur tumbuh dan menghasilkan racun.
Serangan mikotoksikosis juga bersifat
imunosupresif (menurunkan kekebalan tubuh),
sehingga bisa menyebabkan gagalnya vaksinasi
dan ayam mudah terserang penyakit infeksi
lainnya.
Masalah Pencernaan di Era Non AGP
Peternak yang ingin mendapatkan
produktivitas optimal dihadapkan pada kejadian
penyakit bakterial maupun protozoa yang masih
cukup tinggi. Dengan pelarangan AGP maka
akan berpengaruh terhadap kesehatan saluran
cerna untuk mencegah penyakit di saluran
pencernaan. Dampak yang dirasakan dari
pelarangan AGP ini adalah masih tingginya
penyakit saluran cerna akibat bakteri seperti
Necrotic Enteritis dan Colibacillosis, serta akibat
protozoa yaitu koksidiosis. Hal tersebut dapat
mengakibatkan penurunan performa ayam
pedaging maupun ayam petelur.
Berdasarkan data yang dirangkum oleh
tim Technical Education and Consultation
Medion, setelah pelarangan AGP di tahun 2018
terjadi peningkatan kasus penyakit pada saluran
pencernaan seperti Colibalicollis, koksidiosis,
dan Necrotic Enteritis. Peningkatan kasus ini
terjadi sampai tahun 2020 pada ayam petelur
(Grafik 2), sedangkan pada ayam pedaging
kasus Colibacillosis mengalami penurunan di
tahun 2020 (Grafik 1). Pada tahun 2021,
penyakit Colibacillosis dan koksidiosis
cenderung mengalami penurunan, namun
kejadian penyakit Necrotic Enteritis masih
mengalami peningkatan dari tahun-tahun
sebelumnya. Masih cukup tingginya kasus
penyakit pencernaan ini menandakan bahwa
pelarangan AGP berpengaruh terhadap tingkat
kejadian penyakit di sistem pencernaan. Hal ini
menandakan solusi alternatif pengganti AGP
sangat diperlukan untuk menurunkan tingkat
kejadian penyakit di sistem pencernaan. Hal ini
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menandakan solusi alternatif pengganti AGP
sangat diperlukan untuk menurunkan tingkat
kejadian penyakit. Seperti program herbal yang
bisa dijadikan penunjang program kesehatan.
Penyusunan dan pelaksanaan program herbal
bertujuan untuk mencegah penyakit,
meningkatkan kesehatan dan mempercepat
pemulihan apabila ternak terserang penyakit.
Seperti tabel contoh panduan umum program
kesehatan herbal dapat diunduh dalam website
Medion pada link sebagai berikut
www.medion.co.id/program-pemeliharaan/.
Proyeksi Kesehatan Unggas 2022
Dari seluruh data yang telah dirangkum,
diperkirakan penyakit ayam di tahun 2022 tidak
akan jauh berbeda dengan tahun 2021.
Tahun 2022 jenis penyakit mirip dengan
tahun-tahun sebelumnya.
ND, AI, IB, IBD akan tetap menunjukkan
eksistensinya & tetap hati-hati terhadap
IBH. Mengingat awal tahun 2022 sebagian
wilayah sudah memasuki musim hujan,
bukan tidak mungkin kejadian seperti ND
dan AI akan meningkat jumlahnya.
Perkembangan virus perlu selalu dipantau
secara terus-menerus terutama ND, AI dan
Gumboro yang mudah mengalami
perubahan atau mutasi virus. Serta
pemantauan terhadap bakteri H.
Paragalinarum penyebab penyakit Coryza
dimana kasus penyakit tersebut selalu
berulang-ulang di peternakan.
Penyakit bakterial pernapasan (CRD, CRD
K, dan Coryza) dan pencernaan seperti
Koksidiosis masih dominan. Hal ini terkait
dengan kondisi cuaca dan lingkungan
peternakan yang kualitas udaranya
menurun. Terlebih lagi kurangnya perhatian
terhadap sanitasi lingkungan kandang yang
bisa memudahkan penyebaran bibit
penyakit, terutama saat kondisi cuaca tidak
menentu.
Waspadai juga turunnya kualitas ransum di
musim hujan dan kemarau basah untuk
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mengurangi kasus serangan jamur
(Aspergillosis) dan mikotoksin.

Catatan untuk Tahun 2022
Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh
peternak yang ayamnya terjangkit penyakit di
2021 supaya tidak terulang di 2022 diantaranya :
1. Melaksanakan manajemen pemeliharaan
dengan benar dan tepat
Kondisi nyaman harus dirasakan ayam
dimulai sejak DOC tiba di kandang.
Perlu menjaga kebersihan kandang
terutama dari feses karena pada
kandang yang kotor akan mudah
menyebarkan penyakit dan juga
akumulasi amonia yang tinggi yang
dapat menjadi faktor pemicu penyakit
pernapasan. Sehingga kondisi litter juga
perlu dicek secara rutin serta lebih
sering mencuci peralatan ternak seperti
tempat minum, tempat makanan.
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.
Pengendalian koksidiosis ialah
mengurangi jumlah ookista dan
mencegah agar ookista tidak Saat
kosong kandang, taburi lantai dengan
kapur atau soda kaustik sebelum
ditutup dengan sekam. Selama masa
pemeliharaan, peternak juga dapat
memberikan kapur/soda kaustik pada
permukaan sekam yang lembap dan
basah, sebelum ditambah dengan
sekam baru.
Dari segi kelancaran ventilasi dan
pengaturan kepadatan kandang
berpengaruh juga terhadap kondisi
kesehatan ayam. Kondisi cuaca yang
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tidak menentu, bahkan terkadang
berubah ekstrem, ditambah dengan
kualitas udara yang semakin menurun
menuntut dilakukan manajemen yang
lebih baik. Sesuaikan pula kepadatan
kandang untuk menjamin semua ayam
mendapat kesempatan yang sama untuk
mendapat ransum, air minum, ruang
gerak dan oksigen sehingga
pertumbuhan dan produktivitas
seragam.
Sistem closed house hingga saat ini
terus berkembang dan menjadi pilihan
para peternak dengan keuntungan yang
lebih baik yaitu peningkatan kepadatan,
lingkungan yang terkontrol (suhu dalam
kandang lebih stabil dan bisa diatur
sesuai kebutuhan), mortalitas rendah,
efisiensi sumber daya manusia (SDM),
biosecurity dapat dikontrol dan risiko
gangguan kesehatan atau serangan
penyakit lebih rendah.
Pencatatan (recording) di peternakan
penting dilakukan untuk dapat
monitoring status kesehatan ternak
unggas.
2. Penerapan biosecurity yang ketat
Lakukan penerapan biosekuriti model 3 zona
(bersih, transisi, kotor) untuk membatasi lalu
lintas agar tidak terjadinya penyebaran
penyakit. Desinfeksi kendaraan dan orang
yang keluar masuk kandang untuk mencegah
kontak bibit penyakit masuk ke kandang.
Jika memungkinkan untuk tidak memelihara
ayam dengan sistem banyak umur pada satu
lokasi (one age one site). Namun apabila
farm menerapkan beragam umur (multiage),
perlu diperhatikan beberapa hal seperti
ayam muda ke ayam tua, tempatkan
DOC/pullet pada kandang yang berjauhan
dengan kandang layer produksi, dan
minimalisir kondisi stres pada ayam
terutama saat proses pindah kandang.
3. Menjaga kualitas ransum
Perbaikan mutu pakan (pakan yang
diberikan harus sesuai dengan jumlah
Info Medion edisi Januari 2022
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dan kandungan nutrisi) sesuai
kebutuhan ternak untuk mendapatkan
performa ayam yang baik. Jika perlu
tambahkan mold inhibitor seperti
Fungitox untuk menghambat
pertumbuhan jamur. Dan yang tak kalah
penting saat kondisi lembap, terutama
saat musim hujan, sebaiknya gunakan
toxin binder untuk mengikat mikotoksin
dalam pakan. Selain itu, berikan pula
suplementasi multivitamin serta premiks
untuk mengoptimalkan produktivitas
dan meningkatkan daya tahan tubuh
ayam. Contoh toxin binder produksi
Medion adalah Freetox.
Menjaga kualitas air minum yang diberikan
pada ternak. Air minum yang diberikan
bersumber dari air yang bersih dan aman
serta perlu dilakukan pengontrolan dan
pemeriksaan sumber air minum secara rutin
minimal saat pergantian musim.
4. Program vaksinasi yang tepat
Vaksinasi perlu dilakukan untuk membentuk
kekebalan di dalam tubuh ayam sehingga
munculnya kasus dapat ditekan. Lakukan
program vaksinasi secara rutin sesuai sejarah,
tantangan penyakit, dan kondisi peternakan
setempat terhadap penyakit ND, AI, IB, IBH,
Gumboro maupun ILT. Pemilihan vaksin yang
tepat dan aplikasi vaksinasi yang sesuai kondisi
di masing-masing peternakan menjadi titik
kunci keberhasilan perlindungan dari serangan.
Hal terpenting adalah bisa menerapkan 4M
meliputi Materi (ayam dan vaksin), Metode,
Mileu/lingkungan, dan Manusia yang berperan
penting dalam mencapai keberhasilan
vaksinasi.
5.Program kesehatan tepat dan rutin
Terkait program kesehatan herbal sudah banyak
diterapkan di lapangan juga saat ini. Ekstrak
tanaman diketahui memiliki berbagai nutrisi dan
senyawa kimia (zat bioaktif) yang berkhasiat dan
mampu berfungsi sebagai suplemen,
antibakteri, antiparasit, antiprotozoa hingga
antiradang. Medion mengembangkan produk
herbal yang mana dan sudah terstandarisasi
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baik kualitas bahan baku maupun produk
jadinya. Contohnya Fithera sebagai antibakteri
dan antiprotozoa, imustim untuk membantu
meningkatkan kekebalan tubuh, Kumavit untuk
meningkatkan nafsu makan, Heprofit sebagai
suplemen untuk melindungi hati ayam dari
kerusakan (hepatoprotektor) serta Inflagrin
untuk membantu mengatasi radang pada
unggas. Terdapat juga alternatif berupa asam
organik (contohnya Asortin) dan enzim
(contohnya Betterzym). Selain itu, ada juga
Optigrin yang memiliki sifat antibakteri dan
antiprotozoa sehingga efektif menekan
pertumbuhan mikroba patogen yang dapat
digunakan sebagai alternatif pengganti AGP.
Tujuan utama pemberian alternatif ini sama
halnya dengan AGP yaitu memelihara
keseimbangan mikroflora usus dan
mengoptimalkan proses pencernaan.
6.Meningkatkan daya tahan tubuh ayam
dengan suplementasi dan program
kesehatan tepat
Sulitnya menentukan analisa penyakit
seperti AI, ND atau IB merupakan salah satu
kendala yang dihadapi banyak peternak di
lapangan. Pemanfaatan uji serologis
(misalnya HI test dan ELISA), uji biologi
molekuler (PCR dan sequencing), serta uji
kualitas pakan dan kadar mikotoksin dapat
dilakukan sebagai sarana meneguhkan
diagnosa penyakit. Uji serologi juga
bermanfaat untuk monitoring titer antibodi
seperti AI. Medion menghadirkan MediLab
(Medion Laboratorium) di beberapa kota
besar di Indonesia, dengan begitu peternak
diharapkan terbantu dengan adanya jasa uji
laboratorium ini.
Tren penyakit unggas yang cenderung
sama dari tahun ke tahun sepertinya akan
berulang lagi di tahun depan. Evaluasi usaha
peternakan perlu dilakukan guna menentukan
strategi yang perlu diambil ke depannya. Sukses
selalu peternakan unggas Indonesia.
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Email : ahmadsyailenra@gmail.com
Apa penyebab sebagian telur ayam layer saya
mengecil ?

Jawab:
Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan.
Secara garis besar terdapat dua faktor yang
mempengaruhi kualitas telur ayam, yaitu faktor
infeksius dan non infeksius. Kedua faktor
tersebut dapat saling berkaitan sehingga
berdampak lebih besar. Berikut ini faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi kualitas telur ayam:
a. Faktor infeksius
Faktor infeksius atau adanya penyakit
pada tubuh ayam dapat menyebabkan
kerusakan dan disfungsi organ. Kerusakan
tersebut dapat terjadi pada sistem
pencernaan, pernapasan, saraf, atau
reproduksi sehingga berdampak pada
produksi dan kualitas telur. Beberapa
penyakit yang secara langsung dapat
mempengaruhi kualitas telur adalah
Newcastle Disease (ND), Avian Influenza (AI),
Infectious Bronchitis (IB), dan Egg Drop
Syndrome (EDS). Pada ayam yang terserang
penyakit ND dapat berdampak pada ukuran
telur yang mengecil atau dikenal dengan
istilah pigeon egg.
Pada ayam yang sedang sakit perlu
dilakukan diagnosa yang tepat sebelum
melakukan penanganan. Kelengkapan
informasi atau anamnesa, pemeriksaan gejala
klinis secara menyeluruh, pemeriksaan bedah
bangkai dan pemeriksaan laboratorium dapat
membantu untuk menyimpulkan diagnosa
penyakit.
Vaksinasi dan biosekuriti yang ketat
perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya
serangan penyakit. Vaksinasi akan
meningkatkan kekebalan tubuh ayam dan
biosekuriti akan membantu mengeliminasi
bibit penyakit di lingkungan. Monitoring titer
antibodi secara rutin untuk penyakit ND, AI
dan IB perlu dilakukan untuk mengetahui
kondisi kekebalan tubuh ayam
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terhadap serangan penyakit serta membantu
penentuan jadwal vaksinasi ulang.
b. Faktor non infeksius
Faktor non infeksius cenderung dipengaruhi
oleh manajemen yang dilakukan di
peternakan. Beberapa faktor non infeksius
yang dapat mempengaruhi produksi telur
yaitu :
Berat badan ayam
Pada kondisi sebagian telur ayam
yang mengecil dapat disebabkan karena
keseragaman berat badan yang dibawah
standar. Terdapat ayam dengan berat
badan lebih rendah dari standar
pembibit sehingga mempengaruhi
tingkat keseragaman. Penurunan berat
badan ini dapat disebabkan karena
rendahnya konsumsi ransum atau
kualitas ransum yang kurang baik.
Ayam yang telurnya mengecil perlu
dilakukan penimbangan dan
dibandingkan dengan standar berat
badan yang dikeluarkan pembibit.
Apabila berat badan tersebut lebih kecil
dari standar maka perlu dilakukan
pemisahan dan penanganan khusus.
Penimbangan berat badan yang rutin
perlu dilakukan untuk mempermudah
evaluasi dan penanganan jika terdapat
penyimpangan berat badan dari standar.
Keseragaman berat badan ayam juga
perlu diperhatikan supaya tetap
mencapai standar 80 - 85 %.
Kualitas ransum
Ransum merupakan sumber nutrisi
yang diperlukan oleh ayam. Ukuran dan
berat telur dipengaruhi oleh nutrisi
ransum seperti protein, asam amino
tertentu (methionine dan lysine), energi,
lemak total, dan asam lemak esensial.
Kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi
dapat menyebabkan produksi telur
rendah dan ukuran telur mengecil.
Keseimbangan antara kalsium (Ca) dan
fosfor (P) serta kadar mineral garam
(NaCl) pada ransum juga perlu
Info Medion edisi Januari 2022
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Sumber : Dok. Medion

terpenuhi. Peranan Ca dan P dalam
tubuh saling berkaitan satu dengan
lainnya. Sedangkan kadar mineral garam
dalam ransum akan mempengaruhi
tingkat konsumsi. Apabila ayam terlalu
banyak mengonsumsi garam maka akan
meningkatkan konsumsi air dan
menurunkan konsumsi ransum. Sehingga
nutrisi yang dibutuhkan untuk
membentuk telur berkurang dan
penurunan produksi pun akan terjadi.
Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan
meningkatkan kualitas ransum, dapat
menambahkan premix Top Mix atau Mix
Plus LLK13A ke dalam ransum.

Mix Plus LLK13A untuk meningkatkan
produksi telur.

Homogenitas dan kerataan
pemberian pakan juga perlu
diperhatikan. Hasil pencampuran pakan
yang tidak homogen akan berdampak
pada tidak terpenuhinya kebutuhan
nutrisi masing-masing ayam.
Pencahayaan
Faktor pencahayaan memiliki
hubungan dengan pencapaian berat,
ukuran telur dan kematangan saluran
reproduksi. Secara umum, ayam yang
mengalami kematangan seksual terlalu
dini karena stimulasi pencahayaan lebih
awal akan berdampak pada produksitelur
dengan ukuran yang kecil. Ayam petelur
yang sudah memasuki masa produksi
telur membutuhkan pencahayaan selama
16 jam untuk memelihara produksi telur
tetap optimal.

Stres
Ayam dengan kondisi stres akan
berdampak pada turunnya produksi
telur. Stres dapat disebabkan karena
perubahan cuaca atau suhu, pindah
kandang, serangan parasit (kutu), dan
perlakuan kasar. Stres akibat cuaca
panas menyebabkan ayam lebih sering
minum dan mengurangi aktivitas makan
sehingga suplai nutrisi untuk
pembentukan telur tidak terpenuhi.
Kondisi yang nyaman perlu
diciptakan supaya ayam dapat
menghasilkan produktivitas yang
optimal. Pemberian vitamin dan elektrolit
seperti Vita Stress via air minum dapat
dilakukan untuk mencegah stres,
menambah nafsu makan dan menjaga
proses metabolisme tubuh ayam tetap
optimal.
Email : sapij0745@gmail.com
Apakah penyebab ayam broiler mengeluarkan feses
berkapur dan warna hijau diatas umur 18 hari?
Jawab:
Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan.
Kondisi feses ayam yang sedang sakit dapat
mengalami perubahan konsistensi maupun
warna. Normalnya feses ayam akan berbentuk
padat berwarna kehijauan atau kecoklatan
dengan diselimuti bagian putih asam urat pada
bagian atas. Kondisi feses berkapur dan warna
hijau dapat disebabkan oleh beberapa penyakit.
Untuk menentukan diagnosa penyakit yang
tepat diperlukan informasi tambahan lainnya
seperti anamnesa dan gejala klinis. Pemeriksaan
bedah bangkai (nekropsi) juga perlu dilakukan
untuk melihat perubahan pada anatomi organ.
Kasus berak kapur pada ayam disebabkan
penyakit seperti Salmonellosis (pullorum),
namun ada juga penyakit lainnya yang
mempunyai gejala klinis berak kapur yaitu
penyakit Gumboro. Sedangkan kondisi berak
Info Medion edisi Januari 2022
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hijau dapat disebabkan oleh penyakit kolera.
Salmonellosis (pullorum) dan kolera disebabkan
oleh agen bakterial dan dapat bersifat sistemik
akut.
Salmonellosis (pullorum) merupakan penyakit
yang disebabkan oleh Salmonella pullorum. S.
pullorum merupakan bakteri Gram negatif,
bersifat non-motil, fakultatif anaerob, dan tidak
membentuk spora. Bakteri ini dapat hidup di
sepanjang saluran pencernaan, limpa, kantung
empedu dan ovarium.

Sumber : ilmuveteriner.com

Penyakit pullorum sering menyerang pada anak
ayam dan dapat menyebabkan kematian.
Penyakit ini memiliki gejala seperti nafsu makan
hilang, lesu, bergerombol pada satu tempat,
terdapat feses putih seperti pasta, serta
kelemahan secara umum. Anak ayam yang telah
sembuh akan mengalami gangguan
pertumbuhan yang drastis, peningkatan berat
badan yang terhambat dan gangguan
pertumbuhan bulu.

Kotoran putih seperti pasta yang menempel di sekitar kloaka

Penyakit selanjutnya yang menyebabkan berak
hijau adalah kolera akut. Kolera disebabkan
oleh Pasteurella multocida yang termasuk
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bakteri Gram negatif, non motil, tidak
membentuk spora dan dapat tumbuh secara
aerob dan anaerob. Bakteri ini tahan hidup di
dalam tanah, litter atau bahan-bahan yang
membusuk selama beberapa bulan.
Gejala yang terlihat pada ayam yang menderita
kolera akut adalah lesu, demam, anoreksia,
keluar lendir mukus dari mulut dan diare.
Perubahan warna pada feses juga dapat terjadi
dari yang awalnya berwarna keputihan dan
encer menjadi kehijauan dan encer. Sianosis
atau perubahan warna kulit menjadi ungu
kebiruan pada jengger dan pial terkadang
muncul sesaat sebelum ayam mati.
Pengobatan yang dapat dilakukan untuk
penyakit pullorum dan kolera dengan pemberian
salah satu antibiotik seperti Therapy (0,2
gram/kg BB, campur air minum selama 5 – 7
hari), Sulfamix (1,2 ml/kg BB, campur air
minum selama 5 hari), atau Neo Meditril (0,1
ml/kg BB, campur air minum selama 3 – 5 hari).
Berikan juga multivitamin Vita Stress (1 gram/2
L air minum) setelah pemberian obat untuk
memulihkan kesehatan ayam.
Upaya pencegahan perlu dilakukan supaya
tidak terjadi penyakit pullorum dan kolera.
Lakukan secara rutin sanitasi kandang, cegah
tamu dan hewan liar masuk ke lingkungan
kandang, serta desinfeksi rutin dengan
Medisep untuk peralatan peternakan.
Kendalikan vektor penyakit seperti tikus dan
lalat juga perlu dilakukan. Larvatox atau Flytox
dapat diberikan untuk meminimalkan populasi
lalat di sekitar kandang.
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Persiapan Kandang Tepat, Penentu
Keberhasilan Budi Daya Ayam

Pembersihan Kandang Pasca Panen
Pasca ayam dipanen ataupun afkir, sisasisa material pemeliharaan ayam seperti feses,
bulu, lendir, dan litter masih tertinggal di dalam
kandang. Materi organik seperti feses
merupakan salah satu media penularan
penyakit. Terlebih lagi juga dapat menurunkan
efektivitas desinfektan karena akan
menghalangi kontak antara desinfektan dengan
bibit penyakit. Di sinilah pentingnya melakukan
pembersihan kandang secara optimal dengan
menghilangkan semua bahan organik yang ada
sebelum desinfeksi. Tahapan persiapan
kandang yang perlu dilakukan antara lain :
Keluarkan peralatan kandang seperti tempat
ransum dan tempat minum. Cuci tempat
ransum ayam (TRA) dan tempat minum ayam
(TMA) untuk mengangkat lendir dan lumut
yang menempel, lalu dibilas. Kemudian
rendam dalam larutan desinfektan
(Medisep) selama 30 menit dan keringkan.
Semua peralatan kandang yang sudah
bersih bisa disimpan dahulu di gudang
penyimpanan.
Keruk sekam, feses atau sisa-sisa limbah
kandang menggunakan sekop atau sapu

hingga tidak bersisa. Sekam maupun feses
dapat langsung dikemas ke dalam karung
untuk dijual.
Bersihkan semua bagian kandang meliputi
sela-sela dinding dan lantai kandang
dengan penyemprotan air bersih bertekanan
tinggi. Termasuk juga tirai hingga plafon.
Kemudian lakukan cuci dan penyikatan
lantai, sela-sela lantai, sekat dan dinding
kandang menggunakan deterjen lalu bilas
kembali dengan air. Kemudian desinfeksi
keseluruhan kandang baik bagian dalam
maupun luar dengan Formades atau
Sporades.

Sumber : Dok. Medion

Upaya mengurangi konsentrasi bibit
penyakit di peternakan sepatutnya dilakukan
secara tepat dan ketat. Kegiatan tersebut perlu
dilakukan sejak pasca panen hingga persiapan
kandang sebelum diisi ayam kembali. Hal ini
meliputi sanitasi dan desinfeksi kandang secara
tepat serta pelaksanaan istirahat kandang.
Semua itu perlu dilakukan agar didapatkan
kondisi kandang yang kembali bersih dan siap
untuk ditempati ayam pada periode
pemeliharaan selanjutnya.

Penyemprotan dengan air bertekanan tinggi ketika
kosong kandang

Bersihkan rumput dan semak di sekitar
kandang agar tidak menjadi tempat tinggal
bagi vektor penyakit seperti kumbang
Franky, nyamuk, dan serangga lainnya.
Bersihkan pula parit/selokan di samping
kandang agar aliran pembuangan air lancar.
Lakukan penyemprotan insektisida pada
kandang maupun lingkungan sekitar untuk
membasmi kutu atau serangga.
Lakukan pengapuran di bawah kandang
panggung dan seluruh bagian kandang
Info Medion edisi Januari 2022
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Sumber : Dok. Medion

Lakukan pengapuran di bawah kandang
panggung dan seluruh bagian kandang
untuk mengurangi kelembapan dan
membunuh sisa-sisa mikroorganisme
penyebab penyakit.
Lakukan inspeksi menyeluruh pada kandang
jika ada menemukan kebocoran kandang,
slat berlubang, atau tirai bolong untuk
segera dilakukan perbaikan.
Kuras torn air dan flushing pipa air untuk
menghilangkan biofilm yang menempel di
sepanjang saluran instalasi air.

Pemotongan rumput dan semak liar di sekitar kandang

Masa Istirahat Kandang
Setelah kandang dibersihkan dan
didesinfeksi secara keseluruhan, kandang wajib
dikosongkan selama beberapa waktu.
Dianjurkan masa istirahat kandang ini minimal
14 hari terhitung dari waktu kandang selesai
dibersihkan dan disemprot desinfektan.
Terlebih lagi jika kandang memiliki riwayat
kasus penyakit, maka masa istirahat kandang
hingga 4 minggu atau bahkan lebih, terutama
untuk bibit penyakit yang daya tahan cukup
lama di lingkungan seperti virus AI dan Marek
(Biosecurity for Poultry Flock, 1997). Tujuannya
agar meminimalisir penyebaran hingga memutus
siklus bibit penyakit di kandang.
Ayam broiler yang dipelihara tanpa masa
istirahat kandang, memiliki sistem imunitas lebih
rendah dibanding ayam yang dipelihara dengan
istirahat kandang selama 3 minggu. Menurut Tony
Unandar (2011), dari penelitian yang dilakukan
oleh Klasing (2005) diketahui rendahnya sistem
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imunitas tersebut digambarkan dari:
Kadar hormon adeno corticotropic hormone
(ACTH) yang lebih tinggi. Tingginya hormon
ACTH ini mengindikasikan bahwa ayam
berada dalam kondisi stres. Kondisi
tersebut selanjutnya bisa mengakibatkan
imunosupresi berkepanjangan hingga ayam
rentan terhadap serangan bibit penyakit.
Kadar interleukin-1 (indikator radang) yang
lebih tinggi. Tingginya interleukin
mengindikasikan bahwa sisa-sisa bibit
penyakit yang ada pada kandang tanpa
istirahat kandang mampu menyebabkan
reaksi radang di dalam tubuh ayam,
meskipun ayam tidak menunjukkan gejala
klinis yang signifikan. Selanjutnya, misalnya
reaksi radang terjadi di usus maka akan
mengakibatkan proses penyerapan nutrisi
tidak optimal sehingga nilai konversi pakan
nantinya akan menurun.
Tidak lupa juga untuk melakukan
beberapa hal yang penting seperti berikut:
Memeriksa seluruh sarana penunjang
lainnya yang berkaitan dengan tata laksana
pemeliharaan (sumber air, instalasi listrik,
dll.).
Memeriksa dan memastikan kondisi semua
peralatan dapat berfungsi optimal.
Contohnya jika pemanas brooder tidak
berfungsi, segera hubungi tenaga servis.
Membuat daftar checklist peralatan (tempat
ransum, tempat minum, pemanas, dll.) yang
dibutuhkan untuk persiapan chick in dan
telah disesuaikan dengan jumlah DOC.

Persiapan Menyambut Kedatangan DOC
Setelah masa istirahat kandang selesai
sebelum dilakukan periode pemeliharaan/chick
in, kita perlu mempersiapkan kandang dan
peralatannya secara optimal.
Pasang kembali semua peralatan kandang
yang sudah bersih serta tirai dinding dan
cover slat (untuk kandang panggung).
Siapkan OVK (obat-obatan, vaksin, vitamin)
dan form recording.
Info Medion edisi Januari 2022
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Semprot kembali kandang dengan
Formades.
Persiapan membuat kandang brooder:
Tebar litter/sekam yang sudah disemprot
Sporades. Pastikan kondisi litter optimal
dengan ketebalan 5-8 cm agar
kehangatan yang dirasakan ayam lebih
optimal.
Pasang chick guard dari bahan seng
untuk menahan aliran angin dan sebagai
reflektor panas.
Pemasangan tirai dalam untuk
mengoptimalkan panas dari brooder
terutama pada pagi dan malam hari
sehingga anak ayam selalu mendapatkan
suhu yang nyaman untuk
pertumbuhannya.
Nyalakan pemanas gas Indukan Gas
Medion (IGM).
Siapkan air gula, larutan vitamin dan
pakan untuk diberikan sesegera mungkin
setelah anak ayam tiba di kandang.
Karena bermanfaat dalam mempercepat
penyerapan sisa kuning telur yang
merupakan sumber nutrisi sementara dan
sumber kekebalan (antibodi maternal)
anak ayam.
Cek kembali kesesuaian jumlah tempat
ransum, tempat minum dan pemanas yang
dibutuhkan sesuai jumlah DOC.
Kemudian kandang telah siap untuk
kegiatan chick in.

Penggunaan Desinfektan
Kegiatan desinfeksi yang tidak dilakukan
secara optimal akan menyebabkan tujuan
pembersihan dan persiapan kandang dalam
mengurangi bibit penyakit menjadi sia-sia.
Penggunaan desinfektan pun tidak boleh
sembarangan karena harus mempertimbangkan
beberapa faktor seperti jenis bibit penyakit,
materi organik, pH dan tingkat kesadahan
pelarut, waktu kontak, serta dosis penggunaan.
Tujuannya agar proses desinfeksi bisa berjalan
lebih efektif.

Ada beberapa hal yang harus
diperhatikan terkait dengan penggunaan
desinfektan, yaitu:
Jenis desinfektan
Pemilihan desinfektan pada persiapan
kandang disaat kandang kosong dan
sedang tidak ada ayam maka bisa
menggunakan seperti Formades atau
Sporades. Sedangkan untuk desinfeksi
peralatan kandang bisa menggunakan
Medisep. Untuk desinfeksi air minum dapat
digunakan Desinsep.
Dosis dan cara pemberian yang tepat
Dosis desinfektan hendaknya disesuaikan
dengan aturan pakai yang tercantum pada
etiket atau kemasan produk. Cara aplikasi
desinfektan secara semprot (spray)
hendaknya dilakukan sampai permukaannya
basah oleh desinfektan.
Gunakan air yang berkualitas
Kadar pH air hendaknya netral atau 5-8,
serta air tidak bersifat sadah (kandungan ion
Ca²⁺ dan Mg²⁺ sedikit) sehingga desinfektan
bekerja optimal. Kadar pH dan kesadahan
air dapat mempengaruhi daya kerja
desinfektan, terutama golongan QUATS dan
iodine.
Waktu kontak
Sesaat setelah diaplikasikan, desinfektan
mulai mengalami degradasi sehingga
efektivitasnya berangsur-angsur menurun.
Alhasil, semakin singkat waktu kontak yang
dibutuhkan untuk membasmi mikroba maka
semakin efisien desinfektan tersebut.
Desinfektan golongan QUATS dan oxidizing
agent diketahui mempunyai waktu kontak
relatif singkat (10-30 menit) dibandingkan
fenol sehingga memiliki daya bunuh lebih
cepat.
Tujuan dari persiapan kandang adalah
memulihkan kembali daya dukung aspek
kandang dan lingkungan yang telah digunakan
satu periode. Maka sangat penting dilakukan
pembersihan, desinfeksi, hingga kosong
kandang secara tuntas. Sehingga kandang siap
menunjang keberhasilan performa ayam. Salam.
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Ada 2 ekor ayam di
depan 2 ayam lainnya.
Ada 2 ekor ayam di
belakang 2 ayam lainnya.
Ada 2 ekor ayam di
samping 2 ayam lainnya.
Berapa banyak ayam
di sana?

Kirimkan jawaban Anda disertai alamat lengkap dan nomor yang dapat dihubungi melalui:
Pos : PT. Medion Jl. Babakan Ciparay No. 282 Bandung 40223 (up Bag. MedComm),
email : cs@medionindonesia.com (dengan subjek : Kuis 01/22)
Jawaban Anda kami tunggu sampai akhir bulan Januari 2022.
Pemenang akan diumumkan pada Info Medion edisi bulan Februari 2022.
JANGAN LEWATKAN, tersedia hadiah menarik untuk 3 orang pemenang!

PEMENANG & JAWABAN KUIS 11/21

Andrian C - Bandung
Yustina - Kab. Ponorogo
Rika Fitrianti - Jawa Timur

Info Medion edisi Januari 2022

16

INFO HARGA
HARGA RATA-RATA TELUR TIAP KG DI PULAU JAWA

HARGA RATA-RATA BROILER HIDUP TIAP KG DI PULAU JAWA

*Informasi harga dapat berubah sewaktu-waktu
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Penanganan Kasus Enteritis pada Sapi
Sumber : cybex.pertanian.go.id

virus, bakteri, maupun parasit protozoa dan
cacing seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.

Sapi menunjukkan gejala diare

Sapi yang nampak tidak sehat atau
dicurigai terkena enteritis perlu dilakukan
pemeriksaan fisik lengkap, antara lain:
Penilaian status hidrasi (pemenuhan
kebutuhan cairan tubuh). Sapi yang
mengalami dehidrasi, kondisi turgor kulit
(tingkat kelenturan/ elastisitas kulit) akan
menurun dan bola mata lebih cekung.
Sumber : ncbi.nlm.nih.gov

Salah satu hal yang perlu diperhatikan
dalam upaya peningkatan produksi ternak sapi
adalah aspek kesehatan hewan. Kasus enteritis
merupakan salah satu gangguan kesehatan
pencernaan yang sering terjadi dan dapat
mempengaruhi produktivitas sapi. Enteritis
adalah gangguan kesehatan pada sistem
pencernaan yang ditandai dengan terjadinya
peradangan pada mukosa usus yang
menimbulkan gangguan fungsi usus.
Enteritis dapat berlangsung secara akut
atau kronis. Enteritis akut dapat berlangsung
dalam satu hari, sedangkan pada kasus kronis
dapat berlangsung selama beberapa minggu
hingga bulan. Kasus enteritis dengan gejala
diare sering terjadi pada anak sapi. Bahkan
diare pada pedet berlangsung akut akan
menyebabkan dehidrasi dan bahkan kematian.
Kondisi ini tentu menyebabkan kerugian
ekonomi akibat biaya pengobatan yang tinggi,
gangguan pertumbuhan pedet, hingga
kematian.
Tabel 1. Penyebab Enteritis pada sapi

Bola mata cekung pada sapi dehidrasi

Sumber : Heller, M. C dan Chigerwe, M., 2017

Pemicu kasus enteritis dengan gejala
diare pada sapi antara lain penerapan sanitasi
kandang yang tidak baik serta populasi
kandang terlalu padat. Enteritis pada sapi
umumnya disebabkan oleh agen patogen yaitu

Pengamatan postur tubuh sapi. Postur
dapat menunjukkan kondisi adanya rasa
nyeri pada bagian perut. Pada sapi yang
mengalami nyeri dapat terlihat punggung
melengkung, berbaring dengan kaki
belakang terentang atau perut
menggembung.
Pemeriksaan suhu rektal. Pada kasus
enteritis suhu tubuh dapat demam, normal
atau hipotermia. Pada kondisi hipotermia
perlu segera diwaspadai karena sering
sebagai indikator prognosa (tingkat
kesembuhan) yang buruk
Info Medion edisi Januari 2022
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Pemeriksaan kondisi tubuh ternak. Pada
kasus enteritis nafsu makan akan menurun
dan sapi akan mengalami penurunan berat
badan. Pada kasus yang disebabkan
Rotavirus dan Coronavirus dapat
menyebabkan kerusakan villi-villi usus,
sehingga kemampuan mencerna dan
menyerap nutrisi menurun. Pada sapi yang
kurus atau penurunan bobot dalam waktu
yang lama mengindikasikan penyakit
berlangsung kronis. Namun penyakit juga
dapat berlangsung akut dengan kematian
tanpa disertai gejala diare. Misalnya karena
enterotoksemia akibat toksin alfa dan beta
oleh Clostridium perfringens di beberapa
daerah di Indonesia.
Pemeriksaan mulut. Pemeriksaan ulserasi
atau adanya luka pada mulut dan
hipersalivasi penting karena beberapa virus
penyebab enteritis juga dapat
menyebabkan luka pada mulut.
Pemeriksaan palpasi (meraba), auskultasi
(mendengarkan), perkusi (menepuk) daerah
perut. Palpasi dapat membantu
mengidentifikasi nyeri yang dirasakan sapi.
Auskultasi dan perkusi pada dinding perut
kiri dan kanan membantu mengidentifikasi
rongga perut yang berisi cairan atau udara
berlebihan.
Pemeriksaan karakteristik diare. Feses
harus dievaluasi dari warna, bau, volume,
hingga adanya darah atau lendir. Pada sapi
yang mengalami enteritis dapat terlihat
feses
Selain karena infeksi penyakit, enteritis
dapat juga disebabkan oleh faktor noninfeksius.
Misalnya pemberian susu pengganti pada pedet
yang tidak tepat maupun pemberian pakan sapi
yang tidak sesuai atau adanya perubahan pakan
yang mendadak. Meskipun tidak terlalu
membahayakan, diare non-infeksius dapat
menurunkan kondisi tubuh sehingga ternak
rentan terkena penyakit.

RUBRIK KHUSUS
Penanganan yang dapat dilakukan pada
ternak jika ternak menunjukkan gejala tersebut
antara lain:
Pisahkan sapi sakit dari sapi sehat agar
tidak menjadi sumber penularan.
Segera menghubungi tim tenaga medis
untuk pemeriksaan lebih lanjut serta
pemeriksaan laboratorium jika diperlukan.
Arahan diagnosa berpengaruh terhadap
penanganan yang akan dilakukan.
Jika disebabkan oleh bakteri seperti E.
coli, Salmonella, Clostridium dapat
diberikan antibiotik G-Mox 15% LA Inj,
Medoxy-LA. Apabila karena infeksi virus,
maka tidak dapat dilakukan pengobatan
causatif (untuk penyebab) namun
antibiotika spektrum luas dapat diberikan
untuk mengatasi infeksisekunder (infeksi
yang mengikuti). Pada infeksi parasit
Eimeria dapat diberikan Toltradex dan
infeksi cacing dapat diberikan obat cacing
seperti Wormectin Plus atau Wormzol-B.
Pemberian analgesik, antipiretik,
antiinflamasi Medipiron Inj untuk
mengatasi nyeri, demam dan radang juga
dapat diberikan.
Pemberian multivitamin untuk
memperbaiki dan meningkatkan kondisi
tubuh, misalnya dengan ADE-Plex Inj
atau Injeksi Vitamin B Kompleks.
Vitamin B kompleks yang diberikan dapat
meningkatkan nafsu makan,
mengoptimalkan pencernaan dan
metabolisme tubuh ternak.
Penanganan dehidrasi dapat diberikan air
minum atau larutan elektrolit melalui mulut
pada awal terjadinya diare. Bila dehidrasi
berlanjut pemberian infus cairan elektrolit
melalui intravena sangat dianjurkan.
Memperbaiki manajemen pemeliharaan
dengan melakukan pembersihan (sanitasi)
kandang dan desinfeksi setiap hari
terutama saat terjadi penyakit.
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Pesona Ragam Makna Falsafah Suku Adat Indonesia
Tahukah Anda jika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah World Tourism Day (WTD) tahun 2022?
Penganugerahan sebagai tuan rumah tersebut tak lepas dari upaya pemerintah untuk terus
memperkenalkan potensi pariwisata Indonesia yang kaya akan nilai dan budaya masing-masing suku
adat dari Sabang hingga Merauke. Dari mulai alat seni, tradisi adat, hingga destinasi wisata
tradisional yang eksotis.
Namun sebenarnya, kekayaan nilai dan budaya yang diwariskan turun temurun bukan hanya
dalam bentuk benda atau tradisi adat saja. Ada juga falsafah yang dimaknai sebagai pandangan
hidup nenek moyang kita yang diharapkan menjadi bekal penerus generasi bangsa agar menjalani
kehidupan yang harmonis. Dari ribuan falsafah yang terpelihara menjadi kebiasaan rutin dalam
berkegiatan sehari-hari, kami sajikan beberapa penjelasan 6 falsafah suku adat Indonesia, mungkin
saja salah satunya Anda kenali! Yuk simak ulasannya berikut ini:

1. Sakai Sambayan
Sakai Sambayan merupakan pandangan hidup
masyarakat Lampung yang memiliki makna
saling memberi kepada seseorang atau
sekolompok orang dalam bentuk benda dan
jasa sebagai tanda itikad baik.

2. Satu Tungku Tiga Batu
Satu Tungku Tiga Batu, merupakan pandangan
hidup masyarakat Papua yang melambangkan
persaudaraan antar manusia, dan tidak dibedabedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan
antar golongan (SARA).

3. Bakayuh Baimbai
Bakayuh Baimbai merupakan pandangan hidup
masyarakat suku Banjar – Kalimantan Selatan,
yang bermakna menanggung pekerjaan
bersama-sama atau gotong royong.

Info Medion edisi Januari 2022

20

SERBA-SERBI
5. Tri Hita Karana
Masyarakat Bali percaya bahwa manusia perlu
menjaga hubungan dengan sesama manusia,
alam sekitar, dan Tuhan agar terciptanya
kebahagiaan yang disebut dengan Tri Hita
Karana.

4. Si Tou Timou Tumou Tou
Keinginan untuk terus menimba ilmu dan
pengetahuan atau saling membuat diri menjadi
pandai, dalam kepercayaan masyarakat
Minahasa – Sulawesi Selatan, disebut sebagai
Si Tou Timou Tumou Tou.

6. Waras, Wareg, Wastra, Wisma, Widya
Suku Tengger – Jawa Timur memiliki 5
pandangan yang mencerminkan pondasi
harapan hidup masyarakatnya dalam memiliki
kehidupan sejahtera. Nilai-nilai tersebut
diantaranya Waras (sehat), Wareg (kenyang),
Wastra (memiliki pakaian/sandang), Wisma
(memiliki tempat tinggal), dan Widya
(menguasai ilmu & teknologi, berpengetahuan,
dan terampil). Nilai-nilai tersebut diharapkan
mampu menjadi pondasi dalam memiliki
kehidupan yang sejahtera.
Itulah sebagian dari uniknya falsafah hidup yang diturunkan dan dipelihara oleh bangsa kita.
Mari jadikan warisan budaya tersebut sebagai acuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi.
Karena sejatinya, setiap nilai yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa kita memiliki makna yang
baik bagi generasi penerusnya.
Medion sebagai perusahaan multinasional yang tangguh dan berkualitas, menciptakan nilai
Medion Care yang terinspirasi dari warisan budaya Indonesia dengan harapan secara harmonis dapat
menyediakan solusi yang inovatif dan menyeluruh untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh
pemangku kepentingan. Di tahun 2022, Medion melukiskan pesona budaya dan falsafah tersebut
dalam sebuah karya yaitu “Kalender Medion tahun 2022” bertema kan Falsafah Suku Adat Nusantara.
Link e-calender : https://www.medion.co.id/pesona-ragam-makna-falsafah-suku-adat-indonesia/
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INFORMASI PRODUK

Customer Service : 0813 2185 7405, Konsultasi Teknis : 0823 2143 4063

INFLAGRIN
Efektif mengatasi radang

INFLAGRIN merupakan herbal alami yang bersifat suportif untuk membantu mengatasi radang pada
unggas.
Indikasi INFLAGRIN
Membantu mengatasi peradangan
Keunggulan INFLAGRIN
Efektif
INFLAGRIN memiliki aktivitas antipiretik (pereda demam), analgetik (pereda nyeri), dan
antiinflamasi (antiradang) sehingga mampu mempercepat penyembuhan penyakit. Pemberian
INFLAGRIN menunjukkan persentase (%) kesembuhan lebih signifikan dibandingkan
kelompok lainnya
Source: Medion Laboratory Animal Testing, 2017
Keterangan:
Ayam SPF umur 3 minggu diinokulasi virus Gumboro,
pengobatan selama 5 hari

Aman
INFLAGRIN tidak memperberat kerja hati dan ginjal serta tidak ada residu pada daging
maupun telur
Praktis
INFLAGRIN berbentuk cair sehingga mudah larut dalam air minum
Dosis dan Aturan Pakai
1 mL/ 2 L air minum selama 5 hari
Kemasan
Botol 250 mL
Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung
Nomor Registrasi
KEMENTAN RI No. D 21107119 ATC

Produktivitas Optimal dengan Arginin

Pada mamalia, arginin disintesis dari asam
amino non-esensial yaitu glutamin, glutamat
dan prolin. Berbeda dengan mamalia, arginin
tidak dapat disintesis oleh unggas. Hal tersebut
karena tidak berfungsinya siklus urea, tidak
adanya enzim carbamoyl phosphate synthase I
dan rendahnya aktivitas hepatic arginase di
dalam tubuh unggas (Basoo et al., 2012). Oleh
karena itu, unggas sangat bergantung pada
arginin yang bersumber dari ransum.

Mengenal Arginin

Persentase Arginin dalam Ransum

Arginin (C₆H₁₄N₄O₂) adalah asam amino
esensial bergugus samping amina yang sering
ditemukan pada sisi aktif protein dan enzim
(PubChem, 2019). Ketersediaan biologis arginin
dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu :
1. Daur ulang asam amino dari proses sintesis
dan degradasi protein secara berulang;
2. Konsumsi ransum;
3. Sintesis de novo (pembentukan molekul
kompleks dari molekul sederhana) yang
berasal dari komponen prekursor arginin
(Albaugh dan Barbul, 2017).

Kebutuhan unggas terhadap arginin
bervariasi pada kondisi yang berbeda. Besarnya
kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh umur,
genotipe ternak, sumber protein ransum dan
temperatur lingkungan (Yu et al., 2018).
Disamping itu, konsep keseimbangan antar
asam amino (terutama asam amino esensial) pun
perlu dipertimbangkan. Menurut Samadi (2012),
formulasi asam amino esensial yang tidak tepat,
baik kelebihan atau kekurangan, dapat
menyebabkan ketidakseimbangan asam amino
dalam tubuh yang pada akhirnya berefek

Sumber : Dok. Medion

Formulasi ransum dengan kandungan
asam amino yang sesuai sangat diperlukan
untuk menunjang tercapainya potensi genetik
ayam modern saat ini. Asam amino memegang
peranan penting untuk kesehatan, produksi,
kualitas produk ternak, bahkan berpengaruh
terhadap kualitas lingkungan. Nutritionist saat
ini sudah mengarah pada ransum rendah protein
(low crude protein diet) dengan menetapkan
nilai asam amino esensial sesuai kebutuhan
unggas sehingga ekskresi protein ke lingkungan
dapat diminimalisir.
Asam amino esensial adalah asam amino
yang tidak disintetis tubuh atau tidak diproduksi
secara cepat oleh tubuh untuk kebutuhan
metabolisme. Salah satu asam amino esensial
yang diperlukan unggas adalah arginin. Arginin
berperan penting untuk pertumbuhan unggas
terutama saat fase starter. Berbagai penelitian
menunjukkan bahwa suplementasi arginin
mampu meningkatkan berat badan dan
mengefisienkan FCR broiler serta
mengoptimalkan berat badan layer fase starter.

Struktur kimia arginin
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antagonis (berlawanan) dan menjadi racun bagi
unggas.
Dalam menentukan ransum dengan
konsep protein yang ideal, asam amino lisin
menjadi pembanding bagi asam amino esensial
lainnya. Hal tersebut karena lisin langsung
digunakan tubuh untuk maintenance
(perawatan) dan tidak digunakan sebagai
prekursor senyawa lain. Disamping itu, data
kebutuhan lisin dalam berbagai jenis ransum,
kondisi lingkungan dan komposisi tubuh ternak
telah tersedia lengkap sehingga mudah untuk
digunakan sebagai dasar untuk menghitung
kebutuhan asam amino esensial lainnya
(Samadi, 2012). Berikut adalah rasio optimal
arginin : lisin berdasarkanrekomendasi National
Research Council (NRC) (1994) dan standar
dari breeder ayam komersil (Tabel 1 dan 2).
Tabel 1. Persentase arginin dan lisin dalam ransum
broiler

* NRC, 1994
** Ross Nutrition Specifications, 2019

Tabel 2. Persentase arginin dan lisin dalam ransum
layer

* NRC, 1994
** Hy-Line Brown Management Guide, 2018

Kenyataannya pada ransum unggas
komersial saat ini, rasio arginin : lisin biasanya
lebih tinggi dari rekomendasi NRC guna
menunjang potensi genetik yang tinggi pada
ayam modern baik broiler maupun layer. Rasio
tersebut pun dapat berbeda pada kondisi
lingkungan yang berbeda. Menurut Khajali

FEED & FORMULATION BULLETIN
kebutuhan arginin ayam akan meningkat pada
suhu lingkungan tinggi, sehingga suplementasi
arginin dianjurkan saat kondisi ayam heat stress.
Suplementasi arginin di dalam ransum
unggas pun perlu memperhatikan interaksi antar
asam amino. Arginin bersifat antagonis
(berlawanan) dengan lisin. Akan tetapi, efek
antagonis tersebut lebih terlihat pada kondisi
lisin berlebih (rasio Arg : Lis rendah) daripada
arginin berlebih (rasio Arg : Lis tinggi). Hal
tersebut karena kelebihan lisin berdampak pada
meningkatnya ekskresi arginin melalui urin dan
meningkatnya aktivitas enzim arginase di ginjal
untuk mendegradasi arginin.
Suplementasi arginin berlebih dalam
ransum (hingga 4 g/10g ransum) masih dapat
ditoleransi pada ayam muda walaupun efeknya
terhadap pertambahan berat badan berkurang
sebanyak 9% (Ball et al., 2007). Suplementasi
arginin untuk respon imun yang optimal pada
ayam broiler adalah 7% lebih tinggi daripada
rekomendasi NRC (1994), untuk produksi yang
optimal adalah antara 1,10 - 1,25 g/100g
ransum dan untuk optimasi efeisiensi ransum
adalah antara 0,96 - 1,28 g/100 g ransum
(Khajali et al., 2010).
Efek Arginin terhadap Performa Ayam
Suplementasi arginin dalam ransum unggas
berperan utama untuk mengoptimalkan performa.
Suplementasi yang sesuai dapat menunjang
sintesis protein, pertambahan berat badan,
pertumbuhan bulu dan fungsi biologis lainnya
yang optimal. Beberapa efek suplementasi
arginin terhadap performa ayam antara lain :
1. Berat badan dan FCR
Zampiga et al. (2018) dalam
penelitiannya membuktikan bahwa
suplementasi arginin ke dalam ransum broiler
dengan rasio Arginin : Lisin sebesar 1,15;
1,15; 1,16 dan 1,17 masing-masing untuk
fase starter (0-12 hari), grower I (13-22 hari),
grower II (23-33 hari) dan finisher (34-42
hari) mampu meningkatkan berat badan dan
mengefisienkan FCR (Grafik 1 dan 2).
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Suplementasi arginin dalam ransum
broiler memberikan efek positif terhadap
pertumbuhan, terutama pada fase starter,
dengan cara menjaga keseimbangan
mikroba saluran pencernaan, membantu
perkembangan sistem imun tubuh (Zampiga
et al., 2018), sebagai komponen utama
pembentukan protein tubuh, prekursor
jaringan ikat tubuh dan meningkatkan
pengeluaran insulin dan growth hormon ke
aliran darah (Yu et al., 2018).
2. Saluran pencernaan
Pertumbuhan dan perkembangan
saluran pencernaan berpengaruh langsung
terhadap kemampuan mencerna dan
mengabsorpsi nutrien ransum. Pada
penelitian Yu et al. (2018), suplementasi
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arginin sebanyak 0,25% dan 0,50% pada
ransum ayam layer terbukti mempengaruhi
panjang (Grafik 3) dan tinggi vili duodenum,
jejenum dan ileum (Grafik 4).
Meningkatnya panjang usus dan tinggi
vili duodenum, jejenum dan ileum
disebabkan karena arginin berperan sebagai
prekursor pembentukan poliamina.
Poliamina tersebutlah yang berperan penting
dalam pertumbuhan dan perkembangan
mukosa usus halus ayam. Adapun tinggi vili
usus yang lebih rendah pada perlakuan
arginin tertinggi (0,50%) dapat disebabkan
oleh menurunnya penggunaan lisin oleh
tubuh sebab rasio arginin dan lisin yang
tidak sesuai menyebabkan keduanya
berkompetisi di usus halus.

Grafik 1. Pengaruh arginin terhadap berat badan broiler

Grafik 2. Pengaruh arginin terhadap FCR broiler
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Grafik 3. Pengaruh arginin terhadap
panjang usus layer

mengoptimalkan henday ayam layer di umur
41 dan 49 minggu (Grafik 5). Arginin dapat
bekerja langsung di dalam ovarium dan
folikel telur untuk menstimulasi pengeluaran
hormon luteinizing (LH). LH berperan untuk
ovulasi telur yang sudah matang, sehingga
suplementasi arginin pada akhirnya dapat
mengoptimalkan produksi telur (Duan et al.,
2015).
Grafik 5. Pengaruh arginin terhadap hen day

Grafik 4. Pengaruh arginin terhadap
tinggi vili usus layer

3. Produksi telur
Fascina et al. (2017) membuktikan
bahwa suplementasi arginin mampu

Demikian sekilas informasi mengenai
arginin, asam amino penting untuk broiler dan
layer. Suplementasi arginin dalam jumlah dan
rasio yang tepat dalam ransum dapat menunjang
pertumbuhan dan produksi ayam yang optimal.
Semoga bermanfaat dan menambah wawasan
kita. Sehat dan sukses selalu.
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