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ABSTRAK 

Surra merupakan penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang disebabkan oleh 
Trypanosoma evansi. Balai Besar Veteriner  Denpasar telah melakukan pengambilan 
sampel secara random di Balai Pembibitan Ternak Unggul sapi bali dan Hijauan Pakan 
Ternak pada bulan April dan Mei 2014. Sampel PUD (Preparat Ulas Darah) di uji secara 
mikroskopis dengan menggunakan pewarnaan giemsa. Berdasarkan hasil pengujian bahwa 
4 dari 289 sampel (2,07%) positif Trypanosoma sp. Oleh karena itu perlu dilakukan 
konfirmasi ulang terhadap hewan sapi yang positif Trypanosoma sp tersebut. 

Kata kunci:  Trypanosoma evansi, Surra. 

 

ABSTRACT 

Surra is an infectious disease of animals strategic (PHMS) caused by Trypanosoma evansi. 
Balai Besar Veteriner (BB-Vet ) Denpasar has conducted random sampling in BPTU Bali 
cattle in April and May 2014. Blood smear samples were examined by microscopic manure, 
after being stained by  Giemsa staining. Based on test results that 4 of 289 samples (2.07%) 
positive Trypanosoma sp. Therefore, it is necessary to collect sample from the same 
animals to confirm if they were consistently positive Trypanosoma sp. 
Key Words: Cattle, Trypanosoma evansi, Surra. 
 

 
 

PENDAHULUAN 

Trypanosomiasis (Surra) 
merupakan salah satu penyakit 
menular strategis yang merugikan 
secara ekonomis di dunia 
peternakan dan veteriner, 
terutama di negara-negara Afrika, 
Amerika selatan, Timur Tengah 
dan Asia. Surra disebabkan  oleh 
Trypanosoma evansi dan dapat 
ditularkan melalui  gigitan lalat dari 
genus tabanus. Lalat 
memindahkan T. evansi pada saat 
menghisap makanan atau darah 
pada tubuh hewan, karena 

terganggu lalat tersebut kemudian 
pindah ke hewan lain dengan 
cepat untuk melanjutkan kegiatan 
makannya. Parasit ini dapat hidup 
dalam mulut lalat selama 30 menit 
sampai enam jam (Sukanto, 
1994).  

T. evansi ini termasuk jasad 
renik yang bersel satu. Bentuk 
tubuhnya seperti kumparan 
dengan salah satu ujung lancip 
dan ujung lainnya sedikit tumpul, 
berukuran panjang 19,4-35,3um 
dan lebar antara 1,3-1,6um. Di 
tengah tubuhnya terdapat inti yang 
bulat atau sedikit oval dan 
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kinetoplas terletak di depan inti. 
Dari kinetoplas keluar serabut 
yang disebut aksonema yang 
melanjutkan diri sebagai benang 
cambuk (flagellum). Benang 
cambuk terikat dengan tubuh 
parasit oleh selaput beralun 
(membrane undulans) dan akan 
melanjutkan diri ke depan sebagai 
flagellum bebas (Dirkeswan,1999). 
Surra terdistribusi ke berbagai 
belahan dunia mulai dari Afrika, 
Amerika latin, dan Asia. Di 
Indonesia, akhir-akhir ini telah 
dilaporkan terjadi wabah surra 
diantaranya adalah di pulau 
Sumba propinsi Nusa Teggara 
Tiur. Kasus di pulau tersebut dari 
tahun 2010-2011 telah 
mengakibatkan kematian 1159 
ekor kuda, 600 ekor kerbau dan 
seekor sapi (Dirkeswan,2012). 
Kematian yang sangat besar 
tersebut menyebabkan kerugian 
ekonomi nyata, terutama untuk 
kuda yang bernilai sosioekonomi  
sangat tinggi di pulau Sumba. 

Pada mulanya penyakit ini 
ditemukan pada kuda, tetapi 
hampir semua hewan berdarah 
panas peka terhadap penyakit ini. 
Kepekaan ternak (sapi, kerbau, 
kuda, domba, kambing) berbeda-
beda terhadap infeksi T. evansi 
(Dirkeswan,2012). Kuda dan Unta 
merupakan hewan yang paling 
peka disusul kerbau dan sapi 
(Dirkeswan, 2012). Penularan 
penyakit terjadi karena gigitan lalat 
dari keluarga Tabanidae, 
Muscidae, dan nyamuk. 
Trypanosoma akan segera 
memperbanyak diri secara biner 
setelah memasuki peredaran 
darah. Apabila Trypanosoma telah 
masuk kedalam cairan 
cerebrospinal maka hewan akan 
menunjukan gejala saraf seperti 

berjalan sempoyongan, berputar-
putar atau berjalan kaku. 
Pemeliharaan dari kecil hingga tua 
merupakan factor yang 
mendukung perkembangan 
Trypanosoma evansi di alam dan 
menjadi ancaman bagi ternak 
yang datang dari daerah luar yang 
bebas T. evansi (Partoutomo et. all 
1996). Infeksi Trypanosoma 
evansi pada sapi umumnya 
bersifat kronik dan sulit terdeteksi, 
hal ini disebabkan jumlah parasit 
dalam darah sering mengalami 
fluktuasi sehingga ketepatan 
waktu pengambilan sampel 
sangatlah mempengaruhi hasil 
pengujian (Partoutomo et.all 
1996). 

Salah satu syarat mutlak 
bagi ternak unggul adalah bebas 
dari penyakit parasit darah. 
Karena itu Balai Besar Veteriner 
Denpasar melakukan surveilans di 
Balai Pembibitan Ternak Unggul 
Sapi Bali dan Hijauan Ternak. 
Pengujian sampel sangat penting 
untuk dilakukan untuk mendeteksi 
suatu penyakit. Pada level 
populasi (herd level) memberikan 
indikasi dalam menentukan 
frekuensi kejadian penyakit, dan 
pada level individu, selain dipakai 
sebagai langkah awal sebelum 
memberikan pengobatan pada 
ternak, juga utntuk menguji efikasi 
suatu terapi. Dalam mendeteksi 
penyakit Surra (Trypanosomiasis) 
salah satu pengujian yang 
digunakan adalah ulas darah. 
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MATERI DAN METODE 

Sampel diambil  dari Balai 
Pembibitan Ternak Unggul Sapi 
Bali Dan Hijauan Terank (BPTU 
HPT) yang berada di Kabupaten 
Jembrana. Sampel tersebut 
diambil secara random sampling 
pada bulan April dan Mei 2014. 
Total sampel yang diambil adalah 
sebanyak 289 sampel PUD 
(Preparat Ulas Darah). 

1. Peralatan yang digunakan 
antara lain:  

Tabung EDTA ,Jarum suntik, 
Handle, Slide, Alkohol , Kapas 
kering , Gloves,  Spidol           
Mikroskop cahaya, Pipet Pasteur, 
Bak pewarnaan. 

 

2. Bahan – bahan yang 
digunakan antara lain:  

Giemsa, Methanol, Minyak Emersi. 

 

3. Pengambilan sampel darah 
sapi 

Sampel darah diambil melalui 
vena jugularis dengan 

menggunakan tabung steril yang 
berisi antikoagulan (EDTA). 
Masing-masing tabung diberi 
identitas agar tidak menimbulkan 
kesalahan dalam hasil pengujian.  

 

4. Pembuatan preparat ulas 
darah 

Setetes darah yang telah 
diambil tadi ditaruh di atas objek 
glas, kemudian dengan 
mepergunakan ujung objek glas 
yang lain dengan membentuk 
sudut 30-40 derajat, darah di 
dorong kebelakang kemudian 
ditarik kedepan sehingga 
membuat ulasan tipis. Keringkan 
diudara, setelah kering preparat di 
beri label dengan pensil. 
Kemudian fiksasi dengan 
methanol selama 3-5 menit dan 
keringkan. Setelah kering diwarnai 
dengan larutan Giemsa selama 
30-45 menit di dalam bak 
pewarnaan dengan PBS dengan 
perbandingan 1:9. Selanjutnya 
preparat dicuci dengan air keran 
dan siap diperiksa di bawah 
mikroskop dengan pembesaran 
40-100 kali. 
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HASIL  

 

 

Gambar 1. 

Trypanosoma sp dilihat dibawah mikroskop dengan pembesaran 100x 

 

Tabel 1. 

Hasil pemeriksaan mikroskopis PUD BPTU HPT Jembrana, Bali. 

No Tanggal 
Pengambilan 

sampel 

Jumlah 
Sampel 

Hasil Pengujian 

Negatif 
Trypanosoma sp 

Positif 
Trypanosoma sp 

1 17 April 2014 25 25 0 

2 22 April 2014 50 50 0 

3 23 April 2014 50 47 3(jantan) 

(Umur 7dan 8th) 

4 30 April 2014 49 49 0 

5 13 Mei 2014 65 64 1(betina) 

(Umur 2th) 

6 14 Mei 2014 50 50 0 

 Total Sampel 289 285 4 
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Dari 289 sampel PUD yang 
diambil  dari hewan sapi secara 
random diperoleh  sampel yang 
negative Trypanosoma sp 
sebanyak 285 sampel, dan sampel 
yang positif Trypanosoma sp 
sebanyak 4 sampel (2,07%). Ke-
empat sampel yang positif tersebut 
memiliki ID yaitu: 
076807,082907,085306 dan 
13012. Jenis kelamin 4 sapi yang 
positif tersebut adalah 3 pejantan 
dan 1 betina. Dimana ke tiga 
pejantan tersebut berasal dari 
kelompok yang sama dan yang 
betina berasal dari kelompok 
lainnya. Pada pengamatan 
mikroskop, parasit Trypanosoma 
sp tampak jelas terlihat dengan 
bentuk tubuh seperti kumparan 
dengan salah satu ujung lancip 
dan ujung lainnya sedikit tumpul. 
Ditengah tubuhnya terlihat inti 
yang sedikit bulat(oval). Dari 
kinetoplasnya keluar serabut yang 
disebut aksonema yang 
melanjutkan diri menjadi benang 
cambuk (flagellum). 

 

PEMBAHASAN 

Trypanosomiasis dapat 
menginfeksi semua umur, baik 
pada hewan yang masih muda 
maupun hewan yang sudah tua, 
baik hewan jantan maupun betina 
dapat terinfeksi penyakit ini. 
Sebagian besar hewan yang 
terinfeksi Trypanosomiasis ini 
mengalami kematian. Namun 
demikian pada sapi penyakit ini 
lebih bersifat menahun dan bisa 
sembuh dengan pengobatan yang 
terus menerus diberikan secara 
rutin (Levine, N.D. 1995). 
Meskipun prevalensi Trypanosoma 
sp pada sapi bali di Balai 

Pembibitan Ternak Unggul masih 
rendah yaitu 2, 07%, namun 
pengobatan perlu dilakukan sedini 
mungkin untuk mencegah semakin 
luasnya penyebaran penyakit 
Trypanosomiasis ini. Pengobatan 
bisa dilakukan dengan  pemakaian 
kuinapiramin (antrycide), diberikan 
secara subkutan sebagai sulfat 
yang dilarutkan dalam konsentrasi 
10% dalam air dingin; dosisnya 5 
mg/kg berat badan (Levine, N.D. 
1995). Suramin 7=10 mg/kg BB 
diberikan secara IV. Selain 
pengobatan tindakan-tindakan 
preventive terhadap 
tripanosomiasis juga sangat 
diperlukan meliputi tindakan-
tindakan yang ditujukan untuk 
melenyapkan vector (lalat dari 
genus tabanus), menghindarkan 
kontaminasi mekanis yang tidak 
disengaja, dan pengelolaan 
penggunaan tanah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
sampel diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa sapi bali yang 
ada di Balai Pembibitan Ternak 
Unggul Sapi Bali dan Hijauan 
Ternak positif Trypanosoma sp, 
meskipun memiliki prevalensi yang 
masih rendah yaitu 2,07%. Hal ini 
disebabkan karena pengambilan 
sampel hanya dilakukan secara 
random. Karena itu perlu 
dilakukan konfirmasi ulang 
terhadap hewan sapi yang terbukti 
positif Trypanosoma sp dan 
pengambilan sampel agar 
dilakukan secara rutin setiap 
tahunnya. Bagi hewan yang positif 
Trypanosoma sp agar diobati 
untuk mencegah penyebaran ke 
hewan  sehat lainnya. 
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