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ABSTRAK 

Surveilans untuk mengetahui prevalensi antibodi dan mendeteksi  virus penyakit Jembrana 
telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali pada bulan Juni, sampai dengan  
Oktober  2013. Selama pelaksanaan surveilans berhasil dikumpulkan sebanyak 4312 
sampel serum dan 4276 sampel darah dengan antikoagulan EDTA. yang diambil dari 
peternakan sapi Bali milik masyarakat dan SIMANTRI, serta dari breeding farm BPTU 
Pulukan. Semua sampel serum diuji ELISA menggunakan antigen Jembrana J Gag 6 
histidin, sedangkan sampel darah EDTA diuji PCR. Hasil surveilans  menunjukkan bahwa 
dari 4312 sampel serum yang diuji ELISA   hanya  552 (12,8%) positif antibodi JD. 
Sedangkan hasil uji PCR terhadap 4276 sampel darah, menunjukkan semua sampel darah 
yang diuji  negatif virus Jembrana. Dari hasil surveilans  dapat disimpulkan bahwa 
persentase antibodi JD di lokasi survei hanya 12,8% dan tidak ditemukan adanya positif 
virus JD / hewan carrier JD di semua lokasi survei. Mengingat virus JD dan hewan carrier 
sudah tidak ditemukan selama pelaksanaan surveilans,maka perlu diupayakan 
pembebasan  penyakit Jembrana di provinsi Bali. Untuk mewujudkan upaya pembebasan 
tersebut  maka perlu dilakukan surveilans secara periodik dan terstruktur, peningkatan 
pengawasan lalu lintas ternak dan pengendalian vektor, sehingga bisa mendukung  upaya 
pembebasan JD di provinsi Bali , serta dapat menjadikan  provinsi Bali sebagai sumber bibit 
sapi Bali di Indonesia. 

Kata Kunci : Penyakit Jembrana, surveilans 

 

Abstract 

Jembrana disease surveilance to detect the prevalence  of antibodies and the presence  of 
Jembrana disease virus in Bali have been done in Juni until December 2013. During the 
surveilance was collected 1432 serum samples and 4276 blood samples with EDTA 
anticoagulant. taken from   SIMANTRI and Breeding Farm Pulukan. All serum samples were 
tested by ELISA using J Gag6 histidine antigen, whereas EDTA blood samples tested PCR. 
Result of the ELISA test showed that the prevalence of seropositive to antibodies Jembrana 
in Bali province  only 12.8%. PCR result showed all of samples negative Jembrana disease 
virus. From the surveilance result it can be concluded that Jembrana disease virus not 
found in all of surveilance area and no carrier animal in surveilance area. According of this 
surveilance result need conducted sustainable surveilance, restriction of movement cattle, 
and vector control for JD liberation effeorts in Bali. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Penyakit Jembrana/Jembrana 
disease (JD) merupakan salah 
satu penyakit virus yang 
menyerang sapi Bali, disebabkan 
oleh Retovirus famili Lentivirinae . 
JD ditemukan pertama kali di Desa 
Sangkar Agung Kabupaten 
Jembrana, Provinsi Bali pada 
tahun 1964. Saat ini JD sudah 
endemik di Bali dan telah 
menyebar ke beberapa daerah di 
luar Bali seperti Lampung, 
Bengkulu, Sumatera Selatan, 
Sumatera Barat, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Tengah (Hartaningsih, 
2005). Keberadaan JD di Bali 
sampai saat ini masih merupakan 
salah satu kendala dalam 
pengiriman sapi Bali bibit ke luar 
Bali serta berdampak dalam 
pengembangan peternakan sapi 
Bali. Kasus JD terakhir di Provinsi 
Bali dilaporkan terjadi pada tahun 
2005 di Desa Pecatu , Kecamatan 
Kuta Selatan Kabupaten Badung. 
Selama kurun waktu 2006-2012 
tidak ada dilaporkan terjadi kasus 
JD di Bali.  

Salah satu upaya pencegahan JD 
saat ini adalah dengan cara 
vaksinasi. Dalam upaya 
pencegahan JD di Bali, Dinas 
Peternakan Provinsi Bali telah 
melakukan vaksinasi Jembrana 
dengan menggunakan vaksin JD 
Vacc Sp 15, produksi Balai Besar 
Veteriner Denpasar berturut-turut 
selama 4 tahun dari tahun 2001-
2004. Karena keterbatasan jumlah 
vaksin yang tersedia maka 
vaksinasi menyeluruh terhadap 
semua  populasi sapi Bali tidak 
pernah dilakukan sehingga 

cakupan vaksinasi JD di Bali 
sangat rendah. Vaksinasi JD baru 
dilakukan kembali di Bali  pada 
akhir tahun 2012.  

Ada indikasi bahwa vaksinasi JD 
selama 4 tahun berturut-turut 
mampu menurunkan kasus dan 
mengeliminasi agen. Sejak tahun 
2005 vaksinasi JD tidak pernah 
dilakukan lagi sehingga 
kemungkinan jumlah hewan peka 
JD meningkat. Hasil monitoring 
penyakit Jembrana di Provinsi Bali 
tahun 2009 dan 2010 
menunjukkan bahwa persentase 
positif antibodi JD di semua 
kabupaten / kota di Bali sangat 
rendah. Pada tahun 2009 
persentase  seropositif JD hanya 
32,5% dan pada tahun 2010 
bahkan menurun menjadi 19,52% 
serta masih ditemukan adanya 
virus JD  sebesar 10%. Pada 
tahun 2011 prevalensi seropositif 
JD di Bali  hanya sebesar 7% dan 
tahun 2012  hanya 0.002%. 
Sementara itu  pada tahun 2011 
masih ditemukan sebanyak 1,6% 
dan tahun 2012 sudah tidak 
ditemukan lagi. (Agustini, dkk. 
2010, 2011, 2012; unpublished 
data) 

Menurut Putra, 2002 di daerah 
endemik kasus JD terjadi 
sepanjang tahun dengan tingkat 
insiden yang cenderung rendah 
dan wabah biasanya terjadi secara 
reguler sekurang-kurangnya 3 – 4 
tahun dari kejadian JD terakhir. 
Sebaliknya di daerah “ baru”  
kejadian JD cenderung mewabah . 
Ada fenomena menarik yang perlu 
segera dijawab yaitu walaupun 
prevalensi antibodi JD di Bali 
sangat rendah, namun sampai 
saat ini tidak pernah ada laporan 
kasus JD di Bali. Hal ini sangat 
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menarik untuk diketahui apakah 
hal ini terjadi akibat tereliminasinya 
agen penyakit Jembrana, atau 
mungkin virus JD di Bali sudah 
mengalami mutasi atau tidak ada,. 
Untuk itu maka dilakukan 
surveilans  penyakit Jembrana di 
Provinsi Bali.  

 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas 
terkait dengan  penyakit Jembrana 
di Provinsi Bali, maka 
teridentifikasi permasalahan 
sebagai berikut :  

1. Seroprevalensi JD rendah, 
karena tidak pernah 
dilakukan vaksinasi secara 
keseluruhan  terhadap 
populasi sapi di Bali, namun 
tidak ada dilaporkan kasus 
JD di Bali,  

2. Ada upaya untuk 
melakukan pembebasan 
Jembrana atas perintah 
Direktur Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan 
Hewan terkait adanya lalu 
lintas sapi bibit dari Bali ke 
luar Bali khususnya 
Kalimantan dan Sumatera 
(proposal telah dibahas 
secara khusus). 

3. Dalam upaya pembebasan 
ini perlu diketahui apakah  
agen penyakit Jembrana 
masih ada pada sapi Bali di 
Provinsi Bali  

 

Tujuan 
Surveilans  ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui  prevalensi  
antibodi dan mendeteksi 
virus JD pada kelompok 
ternak di Bali  

2. Mengetahui gambaran 
situasi penyakit JD di Bali 
dalam rangka upaya 
pembebasan JD di  provinsi 
Bali 

3. Pemetaan penyakit dan 
penggalian informasi 
kejadian kasus penyakit 
yang mengarah pada 
penyakit Jembrana sebagai 
dasar penentuan program 
surveilans selanjutnya 

 

Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dari 
hasil surveilans adalah : 

1. Tersedianya data dan 
informasi tentang situasi 
penyakit Jembrana di 
Provinsi Bali 

2. Terdeteksinya hewan 
carrier sehingga 
didapatkan isolat baru / 
strain virus yang ada di 
lapangan saat ini untuk 
kepentingan kajian lebih 
lanjut. 

3. Sebagai bahan 
masukan dan  
pertimbangan  bagi 
pemerintah pusat dan 
daerah dalam upaya 
pembebasan penyakit 
Jembrana di Bali. 

4. Dapat dijadikan model 
pembebasan penyakit 
Jembrana di Provinsi 
lain secara nasional. 
 

Output 
Output yang diharapkan dari 
surveilan ini : 

1. Tersedianya data 
seroprevalensi dan 
viroprevalensi penyakit 
Jembrana di Provinsi Bali 
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2. Terjadinya efisiensi dan 
efektifitas kegiatan 
pengambilan sampel yang 
representatif dan terjalinnya 
koordinasi yang baik antara 
petugas Puskeswan dan 
petugas Laboratorium Dinas 
yang membidangi fungsi 
peternakan dan kesehatan 
hewan provinsi/ kabupaten di 
Bali. 

3. Memudahkan dalam langkah 
pembebasan Penyakit 
Jembrana di Bali 

 

MATERI DAN METODA 
 

Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel 

dilakukan di seluruh 
kabupaten/kota se-Provinsi Bali 
serta di Balai Perbibitan Ternak 
Unggul sapi Bali (BPTU) pada 
bulan Juni sampai dengan 
Oktober 2013 dan sebanyak 4312 
sampel serum dan 4276 sampel 
darah EDTA berhasil  dikumpulkan  
selama pelaksanaan surveilans. 
Pelaksanaan pengambilan sampel 
dilakukan bekerjsana dengan 
Dinas Peternakan kabupaten/kota 
dan beberapa Puskeswan yang 
ada di Bali. 

 
Penanganan sampel 

Sampel serum yang telah 
diambil  segera dipisahkan dari 
gumpalan darah dengan cara 
disentrifugasi dengan kecepatan 
2500 rpm selama 5 menit dan 
selanjutnya dimasukkan ke dalam 
efendorf, diberi label dan disimpan 
dalam Freezer (suhu -200C) 
sampai dilakukan pengujian.  

Untuk sampel darah dilakukan 
isolasi  Peripheral Blood 

Mononuclear Cells (PBMC) 
dengan cara : darah dengan 
antikoagulan EDTA disentrifugasi 
3000 rpm selama 5 menit, 
kemudian  buffy coatnya diambil 
dan dimasukkan ke dalam tabung 
dan selanjutnya  ditambahkan 
sebanyak   9 ml NH4Cl  0,83%. 
Selanjutnya campuran tersebut  
disentrifugasi dengan kecepatan 
1500 rpm selama 5 menit dan 
supernatannya dibuang, pellet 
yang  diperoleh kemudian  
ditambahkan PBS steril sampai 
mencapai 10 ml . Setelah itu 
dilakukan pencucian dengan cara 
disentrifugasi kembali 1500 rpm 
selama 5 menit. Pencucian ini 
diulangi sebanyak 2 kali dengan 
cara yang sama. Terakhir 
supernatannya dibuang dan  pellet 
yang diperoleh ditambahkan 0.5 – 
1 ml media TC atau PBS steril dan 
disimpan pada suhu (-200C) 
sampai digunakan. 

PBMC yang diperoleh selanjutnya 
diisolasi DNAnya dengan 
mempergunakan QIAmp  DNA 
Blood Kit (Qiagen) dengan cara 
sebagai berikut: 20 µl Qiagen 
Protease (atau Proteinase K) 
dimasukkan ke dalam  tabung 
microfuge 1.5 ml selanjutnya 
sebanyak  200 µl sampel PBMC (5 
x 106 lymphocyte) ditambahkan ke 
tabung microfuge.    Kemudian 
200 µl Buffer AL ditambahkan ke 
dalam sampel dan dicampur 
dengan menggunakan vortex 
selama 15 detik. Sampel 
selanjutnya diinkubasi pada suhu 
56o C selama 10 menit, kemudian 
disentrifuge sekitar 2 detik. 
Tambahkan sebanyak 200 µl 
ethanol,  kemudian kocok lagi 
dengan menggunakan vortex 
selama 15 detik. Sentrifugeasi 



 Buletin Veteriner, BBVet Denpasar,  Vol. XXVI, No. 84, Juni 2014    ISSN : 0854-901X 

kembali tabung microfuge tersebut 
sekitar 2 detik. Dengan hati-hati 
masukkan campuran sampel ke 
dalam QIAmp spin column (in a 
2ml collection tube) tanpa 
membasahi dinding tube, tutup 
dan centrifuge 6000 g / 8000 rpm 
selama 1 menit. Tempatkan 
QIAamp spin column dalam 2 ml 
collection tube dan buang tube 
yang berisi filtrat. Hati-hati buka 
tabung QIAamp spin column dan 
tambahkan 500 µl buffer AW1 
tanpa membasahi dinding tube. 
Tutup tabung dan centrifuge 6000 
g / 8000 rpm selama 1 menit.  
Tempatkan QIAamp spin column 
dalam 2 ml collection tube dan 
buang tube yang berisi filtrat. Hati-
hati buka tabung QIAamp spin 
column dan tambahkan buffer 
AW2 tanpa membasahi dinding. 
Tutup tabung dan centrifuge 
dengan kecepatan penuh 20.000 g 
/ 14.000 rpm selama 3 
menit.Tempatkan QIAamp spin 
column pada 1.5 ml tabung 
microcentrifuge yang bersih dan 
buang tabung yang mengandung 
filtrat. Tahap Elution. Buka tutup 
tube  secara hati-hati dan 
tambahkan  200 ul buffer AE atau 
aquadest.  Inkubasi pada suhu 
kamar selama 1-5 menit dan 
kemudian centrifuge 6000 g / 8000 
rpm selama 1 menit, buang QIAmp 
spin colum  dan simpan 
supernatan (DNA)  pada suhu –
20o C.  
 
Pengujian Sampel 
Semua sampel serum diuji 
terhadap antibodi Jembrana 
dengan Uji Enzyme Linked 
Immunosorbent Assay  (ELISA) 
mempergunakan  antigen 
Jembrana J Gag 6 Histidin 
(Agustini et al., 2002) .  

UJI ELISA 
Pengujian sampel serum dengan 
uji ELISA dilakukan dengan 
prosedur kerja sebagai berikut : 
antigen J Gag 6 Histidin dilarutkan 
dengan  carbonat coating buffer  
1:50 kemudian ditambahkan ke 
masing-masing well sebanyak 50 
µl, mulai dari well B2 sampai 
dengan G11. Masukkan 50 µl 
hanya coating buffer (tanpa 
antigen) ke dalam lubang blank B1 
s/d G1. Kocok dengan shaker dan 
diinkubasikan pada suhu 40C 
selama 24 jam. Cuci plate dengan 
PBST sebanyak 3 kali dengan 
ELISA washer. Blok plate dengan 
menambahkan ke masing-masing 
well sebanyak 50 µl larutan skim 
milk 5% dalam PBST dan plate 
diinkubasikan selama 1 jam pada 
suhu ruangan. Cuci plate dengan 
PBST sebanyak 3 kali dengan 
ELISA washer. Siapkan sampel 
serum, sampel serum standar, dan 
reference serum dengan cara 
sebagai berikut: Sampel yang 
akan diuji diencerkan 1: 100 dalam 
skim milk 5% dan 50 µl serum 
tersebut dimasukkan ke dalam 
masing-masing lubang  test. 
Sampel serum standar (PM) 
diencerkan  mulai dari 
pengenceran 1 : 100 hingga 1 : 
3200 dalam skim milk 5% dan tiap-
tiap pengenceran dimasukkan 
pada lubang dideretan 2 setiap  
pengenceran satu lubang mulai 
dari B2 sampai G2.  Sampel 
Reference serum yang digunakan 
ada dua yaitu reference serum 
positif Jembrana /Hyperimun (A), 
dan Reference serum negatif 
(Nusa Penida /B). Encerkan 
masing-masing reference serum 
tersebut 1 : 100 dalam skim milk 
5% dan masukkan 50 ul reference 
serum A ke lubang B3 , C3 dan 
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D3; 50 µl serum B ke lubang E3, 
F3, dan G3. Homogenkan  dengan 
dishaker dan inkubasikan pada 
suhu 370C selama 1 jam. Cuci 
plate dengan PBST sebanyak 3 
kali dengan ELISA washer. 
Encerkan conjugate antibovine Ig 
G Whole molecule (SIGMA) 1 : 
1000 dalam PBST buffer. 
Masukkan 50 µl conjugate yang 
telah diencerkan tersebut pada 
setiap lubang  baik yang 
mengandung serum maupun 
lubang blank dan kontrol. 
Inkubasikan pada suhu 370C 

selama 1 jam. Cuci plate dengan 
PBST sebanyak 3 kali dengan 
ELISA washer. Tambahkan 
campuran satu bagian substrate 
Hidrogen Peroxidase (HRP) 
solution B dan 9 bagian  (solution 
A) atau 2,2- Azino-bis (3-
ethylbenzothiazoine-6 sulfonic 
acid diamonium salt). Masukkan 
50 µl substrate ke dalam setiap 
well (blank, kontrol dan serum 
sampel), diamkan selama 2 menit. 
Kemudian stop reaksi dengan 
menambahkan 50 µl larutan asam 
oxalat 2 % ke semua well. 

Pembacaan dan intepretasi hasil 
Pembacaan hasil uji ELISA 
dilakukan pada ELISA READER 
dengan panjang gelombang 405 
nm. Bila nilai OD sampel lebih 
besar atau sama dengan OD 
pengenceran 1 : 100 maka sampel 
dikatakan positif sedangkan bila 
nilai OD sampel lebih kecil dari OD 
pengenceran 1 : 100 maka sampel 
dikatakan negatif 

 
POLYMERASE CHAIN 
REACTION  (PCR) 
DNA virus dari PBMC diisolasi 
dengan menggunakan QIAmp 
DNA Blood Kit (Qiagen). Tabung 
eppendorf yang sudah berisi DNA 
filtrat diberi label dan disimpan 
pada -20oC sampai siap diuji.  
Sedangkan metoda uji PCR yang 
dipakai untuk mendeteksi provirus 
Jembrana ini adalah metoda 
second round PCR yang 
dikembangkan oleh Masa Tenaya 
dkk., (2003 & 2004). Bahan-bahan 
yang diperlukan dalam teknik PCR 
JD antara lain: Master mix, PCR 
water, Primer JDV–1, Primer JDV–
3, DNA template, Agarose gel 1%, 
TAE buffer, dan Ethidium Bromide. 
Primer yang digunakan terdiri dari 

Primer JDV-1 dan Primer JDV–3. 
Forward primer (JDV –1) dengan 
sekuen 
5’GCAGCGGAGGTGGCAATTTT
GATAGGA 3’. Reverse primer 
(JDV – 3) dengan sekuen 5’ 
CGGCGTGGTGGTCCACCCCAT
G 3’ (Chadwick et al., 1995). 

Untuk setiap reaksi PCR 
digunakan 25 µL Master Mix, 2 µL  
primer JDV-1, dua uL primer JDV-
3, 19 µL PCR water dan DNA 
template sebanyak 2 µL. Bahan-
bahan tersebut kemudian 
dicampur ke dalam tabung 
effendorf volume 500 µL. 
Campuran tersebut diamplifikasi 
dengan thermocycler sebanyak 35 
siklus dengan perincian sebagai 
berikut: Step 1 (denaturasi) 94oC 
selama 5 menit, Step 2 
(denaturasi) 94oC selama 30 detik 
dan (annealing) 66oC selama 1 
menit, Step 3 pemanjangan 
(ekstensi) 72oC selama 1,5 menit. 
Pada akhir siklus, ada program 
tambahan 72oC selama 10 menit 
untuk melengkapi pemanjangan 
DNA yang belum selesai, dan satu 
siklus untuk masa inkubasi di 
bawah suhu ruang, biasanya 15oC 
dengan waktu tak terbatas. Total 
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siklus adalah selama 2 jam 15 
menit. Untuk reaksi Second Round 
PCR, dikerjakan dengan running 
ulang hasil dari First Round PCR 
dengan formula PCR yang sama 
dengan formula pada First Round 
PCR.  

 
Analisa dan dokumentasi hasil   
PCR 
Hasil PCR kemudian 
dielectrophoresis dengan 1% gel 
agarose yang mengandung 5 ug 
Etidium bromide/ ml. 
Elektrophoresis dilakukan dengan 
voltase 70 volt selama 45 menit. 
Hasil PCR dalam gel kemudian 
divisualisasi dengan sinar UV 
pada alat UV transluminator dan 
dianalisa dengan program Gel Doc 
untuk melihat adanya band / pita 
DNA. 
 
 

HASIL 
Selama pelaksanaan monitoring 
berhasil dikumpulkan sebanyak 
4312 sampel serum dan 4276 
sampel darah . Secara umum 
jumlah  sampel ini sudah 
mencapai jumlah target  sampel 
yang direncanakan bahkan sedikit 
melebihi. Namun bila dilihat dari 
rincian jumlah sampel berdasarkan 
kabupaten/kota, untuk Kabupaten 
Badung dan Kota Denpasar, 
jumlah sampelnya sedikit dibawah 
dari jumlah yang ditargetkan.  

Pengambilan sampel serum 
dilakukan bekerjasama/supervisi 
dengan petugas Puskeswan di 

Dinas Peternakan 
Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan 
dan ketrampilan petugas 
Puskeswan dalam melakukan 
pengambilan sampel, selain itu 
juga diharapkan secara 
epidemiologi wilayah asal sampel 
bisa lebih mewakili. Selain 
bekerjasama dengan Puskeswan, 
pengambilan sampel juga 
dilakukan di Balai Perbibitan 
Ternak Unggul Sapi Bali (BPTU) 
Pulukan, hal ini dilakukan dalam 
rangka pembinaan, serta 
peningktan kemampuan 
/ketrampilan petugas laboratorium 
BPTU dalam melakukan 
pengambilan sampel dan 
pengujian.  

Seperti diringkaskan pada Tabel 1  
terlihat bahwa hasil pengujian  
ELISA terhadap 4312 sampel 
serum  yang diuji hanya  552 
(12.8%) positif mengandung 
antibodi JD. Sedangkan hasil 
konfirmasi dengan uji PCR  
menunjukkan bahwa virus 
penyakit Jembrana tidak 
ditemukan pada semua sampel 
darah asal Provinsi Bali (Tabel 2).  
Dari 1984 sampel serum yang 
diambil dari hewan yang 
divaksinasi JD hanya 463 (23.3%) 
yang menghasilkan antibodi 
positif. Ada terdeteksi antibodi 
positif  pada sampel serum yang 
diambil dari hewan yang tidak 
divaksinasi JD sebanyak 4,8%. 
(seperti  pada Gambar 1)  
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Tabel 1.  
Prevalensi antibodi penyakit Jembrana di Provinsi Bali Tahun 2013 

 

 

No 

Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 
sampel 

Jumlah 
Positif 

Persentase Positif 

(%) 

1 Badung 345 105 30.4 

2 Jembrana 860 157 18.3 

3 Buleleng 659 55 8.3 

4 Bangli 468 28 6.0 

5 Klungkung 295 50 16.9 

6 Tabanan 529 66 12.5 

7 Gianyar 496 30 6.0 

8 Denpasar 196 23 11.7 

9 Karangasem 464 28 6.0 

 TOTAL 4312 552 12.8 

  

  

Tabel 2.  

Persentase virus penyakit Jembrana di Provinsi Bali Tahun 2013 

 

No Kabupaten Jumlah 
sampel 

Jumlah 
Positif 

Persentase Positif 

(%) 

1 Badung 345 0 0 

2 Buleleng 826 0 0 

3 Bangli 659 0 0 

4 Klungkung 467 0 0 

5 Tabanan 295 0 0 

6 Denpasar 528 0 0 

7 Gianyar 496 0 0 

8 Jembrana 196 0 0 

9 Karangasem 464 0 0 

 TOTAL 4276 0 0 
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 Gambar 1. 
Hasil uji ELISA Jembrana di Bali berdasarkan status Vaksinasi 
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PEMBAHASAN 

Adanya perbedaan  jumlah sampel yang ditargetkan dengan jumlah sampel yang 
berhasil dikumpulkan untuk Kabupaten Badung dan Kota Denpasar hal ini terjadi 
karena pengambilan sampel di kedua kabupaten/kota tersebut dialihkan  ke BPTU 
terkait dengan instruksi dari Dirjen Peternakan untuk lebih meningkatkan pengawasan 
penyakit Jembrana di BPTU.  

Hasil surveilans  menunjukkan bahwa dari total sampel serum  yang diperiksa sebanyak 
4312 sampel hanya 12.8% .diantaranya yang positif antibodi  JD. Hasil ini sangat 
rendah, karena secara imunologi persentase seropositif ini belum mampu melindungi  
hewan dari serangan penyakit Jembrana 

Antibodi bisa terbentuk apabila hewan pernah divaksinasi atau hewan pernah terinfeksi.  
Selama pelaksanaan surveilans dilakukan pengambilan sampel dari 1984 hewan yang 
pernah divaksinasi JD. Dari total sampel tersebut hanya 463 (23,3%) diantaranya yang 
menghasilkan titer antibodi positif . Rendahnya respon antibody hasil vaksinasi ini bisa 
disebabkan oleh beberapa faktor  dintaranya, : kualitas vaksin yang digunakan kurang 
bagus, aplikasi vaksin yang tidak sesuai status gizi dari hewan yang divaksin terganggu 
serta   sistem imun dari hewannya kurang bagus. Terkait dengan aplikasi vaksin ada 
kemungkinan rendahnya antibodi yang terbentuk disebabkan karena vaksin hanya 
diberikan dalam dosis tunggal yaitu tidak dilakukan vaksinasi ulang (Booster). Secara 
immunologi antibodi akan terbentuk optimal setelah dilakukan booster.  

Adanya antibodi positif yang terdeteksi pada beberapa sampel yang berasal dari hewan 
yang tidak divaksinasi, kemungkinan merupakan antibodi lentivirus lainnya (BIV) , hal ini 
bisa terjadi  karena antigen yang dipergunakan untuk uji ELISA ( antigen J Gag 6 
histidin   masih mempunyai sifat „ cross reaction‟ atau bereaksi silang dengan Lentivirus 
lainnya sehingga masih mampu mendeteksi antibodi dari Lentivirus lain seperti BIV. 
Dugaan bahwa antibodi yang terdeteksi tersebut bukan antibodi JD juga diperkuat dari  
hasil konfirmasi uji  PCR, dimana dari semua sampel serum yang menunjukkan hasil 
positif antibodi, setelah  dikonfirmasi sampel darahnya dengan uji PCR memberikan 
hasil negatif virus JD. Selain itu dugaan antibodi yang terbentuk bukan antibodi JD 
diperkuat dengan informasi petugas di lokasi pengambilan sampel bahwa di tempat 
tersebut tidak pernah dilakukan  vaksinasi JD dan juga tidak ada laporan kasus JD.  
Hasil surveilans  ini  memperkuat hasil penelitian Hartaningsih , et al. 1990 yang 
menemukan adanya antibodi Lentivirus di Provinsi Bali.  

Hasil surveilans ini membuktikan bahwa tidak terjadinya kasus JD di Bali dari tahun 
2006 sampai dengan 2012 walaupun prevalensi antibodi JD di Bali sangat rendah 
disebabkan karena persentase virus JD  di Bali sangat rendah dan bahkan dari hasil 
survei tahun 2013 menunjukkan semua sampel darah yang diambil negatif virus JD. 
Hasil ini membuktikan bahwa hewan carrier JD tidak ditemukan di semua lokasi survei.  

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
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Dari hasil surveilans ini  dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :   

 Persentase positif antibodi JD di Bali hanya 12.8%  dan tidak ditemukan adanya 
(positif virus JD) dari semua  sampel  yang diambil selama pelaksanaan survei 

 Hewan “carrier JD” tidak ditemukan di semua  lokasi survei.   

 Tidak terjadinya kasus JD di Bali walaupun prevalensi antibodi  JD sangat 
rendah disebabkan  karena virus JD sudah tidak ditemukan di semua lokasi 
survei di Kabupaten /Kota di Bali .  
 

Saran 

 Walaupun virus JD tidak ditemukan  di semua lokasi survei di kabupaten/kota di 
Provinsi Bali,  surveilans/monitoring  secara periodik dan terstruktur , 
peningkatan pengawasan lalu lintas ternak. dan pemberantasan vektor tetap 
harus dilakukan.,   

 Perlu  diupayakan pembebasan JD di Provinsi Bali  sehingga Provinsi Bali bisa 
dijadikan sebagai sumber bibit sapi Bali untuk memenuhi kebutuhan bibit sapi 
Bali di Indonesia. 
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