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Mata kuliah ini membahas tentang segala 
sesuatu yang berhubungan dengan hewan atau 
bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara 
langsung dan tidak langsung mempengaruhi kesehatan 
manusia. Profesi Kesehatan Masyarakat dianggap 
mampu melakukan pencegahan, pemeriksaan, 
penanganan, dan pembinaan melalui berbagai kegiatan 
pokok yang berhubungan dengan keamanan pangan 
khususnya yang berasal dari hewan. 



Materi ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa 

yang akan menjadi tenaga profesional dalam 

bidang  peternakan  dan kedokteran hewan 

ataupun dalam bidang sanitaiser  dalam  

kesmavet dan merupakan pengetahuan awal 

untuk mempelajari bab selanjutnya. 



Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa 

diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan keanekaragaman hayati 

sumberdaya  perairan 

2. Menjelaskan kawasan konservasi perairan 

3. Menjelaskan Kriteria, zonasi dan 

pemanfaatan kawasan konservasi perairan 

4. Menjelaskan strategi konservasi 

sumberdaya perairan  

5. Menjelaskan pengelolaan kawasan 

konservasi perairan 



Mahasiswa mampu memahami konsep pencegahan 

penyakit pada hewan, diharapkan mahasiswa 

mampu menganalisis berbagai pengawasan, 

identifikasi, dan pemeriksaan terhadap bahan 

pangan daging, telur, dan susu yang dianggap 

dapat menimbulkan permasalahan kesehatan 

masyarakat. 

 



• Pengertian Pengendalian Penyakit 

 Pengendalian penyakit adalah usaha untuk 

melindungi ternak dan manusia melalui 

sistem pencegahan dan pengobatan terhadap 

gangguan penyakit baik yang bersifat 

menular maupun tidak menular. 

 



Pengendalian penyakit hewan adalah upaya 

mengurangi hubungan antara penyebab penyakit 

sampai pada tingkat dimana hanya sedikit hewan 

yang sakit, karena jumlah penyebab penyakit telah 

dikurangi atau dimatikan.Hewan telah dilindungi atau 

penyebab penyakit pada hewan tersebut dapat 

dicegah. 

 



  Angka sakit (morbiditas), diukur dari banyak 

tidaknya jumlah ternak yang sakit. 

 Angka Kematian (mortalitas), diukur atau diamati 

oleh banyak tidaknya jumlah ternak yang 

mengalami kematian. 

 Angka kecelakaan atau kasus yang terjadi misalnya 

patah tulang, jatuh dll 

 Jumlah kelahiran ternak/tingkat reproduksi dicapai. 

 Pencapaian pertambahan bobot badan 

 Kejadian penyakit yang berulang dalam satu musim 

 Kerusakan karkas atau daging 

 



 usaha pencegahan penyakit dengan cara 

menghilangkan atau mengatur faktor-faktor 

lingkungan yang berkaitan dalam rantai 

perpindahan penyakit tersebut.  



 Penerapan dari prinsip-prinsip sanitasi adalah untuk 

memperbaiki, mempertahankan atau 

mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia. 

 Prinsip sanitasi yaitu bersih secara fisik, bersih 

secara kimiawi (tidak mengandung bahan kimia 

yang membahayakan) dan bersih secara 

mikrobiologis. 



Contoh penyuntikan vaksin (Sumber: 

Lukman, 2010) 



Pentingnya sanitasi dan vaksinasi 
untuk pengendalian penyakit hewan 

 Untuk mengurangi penyebaran penyakit pada ternak 

yang telah menderita sakit. maka ada beberapa hal 

yang dapat dilakukan ialah (a) jika ada ternak yang sakit 

harus segera dipisahkan, (b) segera lakukan pengamatan 

secara mendalam pada ternak-ternak yang lain apakah 

ada tanda-tanda sakit atau tidak misalnya tingkah laku 

ternak, tanda-tanda  fisiknya, nafsu makan dan 

sebagainya, dan (c) jika perlu upayakan pengobatan 

sementara.  

 



 Pemberian obat dilakukan antara lain melalui 

mulut (oral), disuntikan secara intra 

muskuler, pada daerah sub kutan (bawah 

kulit), dan  melalui  vena. Ada juga obat yang 

diberikan secara intra mamaria misalnya 

untuk mastitis (radang ambing), intra uterina 

(yang diberikan terutama pasca melahirkan), 

salep mata dan kulit.   

 



Buat makalah sebagai berikut: 

 Mengidentifikasi penyakit pada hewan 

(unggas dan ruminansia). 

 Melakukan vaksinasi pada ternak yang 

didiagnosa mengidap suatu penyakit, dan 

melakukan sanitasi pada kandang dan 

lingkungan kandang. 

 



Makalah diketik pada kertas ukuran A4, huruf 

arial 11, spasi 2. 

Minimal 5 halaman 

 Referensi : jurnal terkait dengan penyakit 

pada hewan dan vaksinasi 

 Batas waktu pengumpulan : Tanggal 24 

Oktober 2012 pukul 15.00 Wita 



 Ketepatan waktu 

 Ketepatan isi makalah : 

1. Hasil identifikasi penyakit pada hewan 

2. Teknik  sanitasi dan vaksinasi 

3. Keberhasilan Pengendalian Penyakit 

 Gaya bahasa penulisan 
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