Analisis Data iSIKHNAS
Penyakit non prioritas apakah yang paling banyak
dilaporkan menyerang sapi di Provinsi Riau?
Endoparasit, malnutrisi, dan berbagai penyakit virus umumnya menyerang sapi di seluruh Indonesia. Namun seringkali
penyakit-penyakit ini hanya mendapat sedikit perhatian karena fokus petugas terhadap penyakit prioritas seperti Rabies,
Antraks, HPAI dan Brucellosis. Kondisi penyakit umum ini memberikan dampak signifikan kepada peternak, yaitu
kerugian produksi akibat penurunan tingkat pertumbuhan, penurunan performa reproduksi dan mortalitas pada ternak.
Sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat menganggu sumber pendapatan peternak. Kajian ini akan
menyoroti penyakit non prioritas pada sapi yang berdampak terhadap peternak di Provinsi Riau.

Apa saja penyakit non prioritas yang menyerang sapi di
Provinsi Riau?

Apa saja gejala klinis yang berkaitan dengan penyakit
non prioritas?

Metode
Kajian ini menggunakan data dari laporan penyakit yang disertai
diagnosa definitifnya. Data tersebut dapat diperoleh dari laporan
iSIKHNAS No. 251 dengan pembatasan rentang waktu Januari 2016
hingga April 2017. Data kemudian diolah menggunakan Ms. Excel
yang hasilnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Metode
Data yang digunakan adalah gejala-gejala klinis pada 3 penyakit
yang sering dilaporkan (BEF, Helmithiasis, Jembrana). Data ini
diperoleh dari laporan iSIKHNAS No. 102.
Hasil

Hasil

Gambar 2.
Jumlah laporan gejala klinis yang berkaitan dengan penyakit non
prioritas di Provinsi Riau pada periode waktu Januari 2016 hingga
April 2017.

Gambar 1.
Penyakit non prioritas yang dilaporkan menyerang sapi di Provinsi
Riau.
•

•
•

Penyakit non prioritas yang paling sering dilaporkan adalah
Helmintiasis, Bovine Ephemeral Fever (BEF) dan
avitaminosis.
Beberapa gangguan reproduksi yang dilaporkan adalah
retensi plasenta, distokia, dan endometritis.
Selain itu, dilaporkan juga sebanyak 88 kasus penyakit
Jembrana di sapi Bali. Penyakit Jembrana merupakan
penyakit asal virus yang bersifat akut dan berdampak parah
pada sapi Bali.

•

•

•

Penyakit BEF paling sering dikaitkan dengan gejala klinis
demam (38%; 998/2631), anoreksia (26%; 672/2631) dan
kepincangan (16%; 414/2631).
Penyakit Helmintiasis paling sering dikaitkan dengan kondisi
tubuh yang kurus (35%; 1624/4580), bulu kusam (29%,
1321/4580) dan diare (11%, 503/4580). Selain itu, dikaitkan
juga dengan gejala bulu rontok yang tidak khas (8%,
354/4580).
Penyakit Jembrana paling sering dikaitkan dengan gejala
klinis demam (21%; 113/540), anoreksia (19%; 103/540) dan
kebengkakan pada limfonodus (18%; 96/540). Selain itu,
dilaporkan juga kematian mendadak akibat penyakit ini (3%;
14/540).

ANALISIS DATA Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu

Februari 2018

Analisis Data iSIKHNAS

Bagaimana dengan pemilihan penanganan penyakit?

Metode
Kajian terhadap pendekatan penanganan kasus penyakit dilakukan
menggunakan data laporan iSIKHNAS No. 343. Data diunduh dengan
filter jenis pengobatan untuk kasus BEF, Helmithiasis, Jembrana
dan diolah menggunakan Ms. Excel. Data yang tersedia, umumnya
merupakan data pengobatan pada kasus dengan lebih dari satu jenis
diagnosa (komorbiditas). Dalam kajian ini, data yang digunakan
terbatas pada data pengobatan dengan satu jenis diagnosa penyakit.
Hasil
•
Pada kasus dugaan Helmintiasis di sapi, sebanyak 55%
(5663/10306) kasus ditangani dengan antelmintik. Pengobatan
lain yang diberikan adalah antibiotik (1.8%). Namun saat
sapi terduga menunjukkan lebih dari satu gejala klinis, maka
penggunaan antibiotik meningkat hingga 3% (330/10306).
•
Pada kasus BEF, penanganan yang paling sering diberikan
adalah analgesik dan suplemen (Tabel 1). Penanganan lain yang
diberikan adalah antibiotik (18%; 634/3446) dan antiinflamasi.
Secara spesifik, antiinflamasi yang paling sering digunakan
adalah fenilbutazon (28%; 18/65) dan deksametason (41%;
27/65).
•
Pada kasus Jembrana, penanganan yang paling sering diberikan
analgesik, suplemen, dan antibiotik (19%).

Rekomendasi:
• Penyakit non prioritas yang ditemukan
dapat meningkatkan risiko kejadian
aborsi dan defisiensi vitamin yang dapat
menyebabkan kegagalan reproduksi.
Edukasi mengenai faktor risiko
penyakit dan strategi untuk perbaikan
manajemen pemeliharaan dari
peternakan dan meningkatkan asupan
nutrisi menjadi hal yang mungkin perlu
diberikan kepada peternak.

No.

Penanganan

Helmintiasis

BEF

Jembrana

1

Analgesik

10

929

117

2

Antelmintik

5.663

5

0

3

Antibakteri

180

634

87

4

Antihistamin

13

199

19

5

Antiparasitik

71

2

13

6

Disinfektan

70

57

0

7

Hormon

0

1

0

8

Infus

1

3

0

9

Suplemen zat besi

116

1

0

10

Suplemen

4.181

1.550

210

11

Obat antiinflamasi

1

65

5

12

Vaksin

0

0

1

Tabel 1.
Jumlah kasus sapi yang ditangani di Provinsi Riau pada Januari 2016
hingga April 2017.

KESIMPULAN
•
•

•

•

•

BEF, Helmintiasis, dan avitaminosis merupakan kasus
penyakit yang paling sering dilaporkan di Provinsi Riau.
Sebagian besar gejala klinis yang dilaporkan sifatnya
tidak spesifik. Hanya 0.6% kasus dugaan helmintiasis yang
terkonfirmasi dengan keberadaan telur cacing di feses.
Perlunya edukasi mengenai penggunaan antibakteri yang
tepat karena adanya laporan penggunaan antibakteri pada
penyakit asal virus seperti BEF dan Jembrana.
Seiring dengan pelaksanaan program SIWAB, maka
diperlukan kesadaran yang lebih besar terhadap penyakitpenyakit yang berpotensi mempengaruhi performa
reproduksi. Salah satunya adalah penyakit BEF. Penyakit
ini meningkatkan risiko kejadian aborsi dan defisiensi
vitamin yang dapat menyebabkan kegagalan reproduksi.
Edukasi mengenai faktor risiko penyakit dan strategi untuk
meningkatkan asupan nutrisi menjadi hal yang mungkin
perlu diberikan kepada peternak.
iSIKHNAS mencatat bahwa sejumlah kecil penyakit non
prioritas berasal dari provinsi lain di Sumatera. Peningkatan
pelaporan penyakit-penyakit ini diperlukan untuk
memperbaiki pemahaman seputar kerugian produksi ternak.
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