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PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN
SUMBER INFORMASI
Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi Deteksi Antibodi
AntiEscherichia coli K99 dalam Kolostrum Induk Sapi Friesian Holstein Post Vaksinasi
Escherichia coli polivalen dengan Teknik ELISA adalah karya Saya dengan arahan
dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan
tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang
diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan
dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
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ABSTRAK
MIZWAR AMANSYAH. B04051631. Deteksi Antibodi Anti-Escherichia coli K99
dalam Kolostrum Induk Sapi Friesian Holstein post Vaksinasi Escherichia coli
polivalen dengan Teknik ELISA Dibawah bimbingan:Anita Esfandiari dan
Sri Murtini.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap
Escherichia coli (E. coli) K99 di dalam kolostrum sapi Friesian Holstein (FH) yang
divaksin dengan vaksin E. coli polivalen. Vaksinasi terhadap enam ekor induk sapi
dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada 8, 6, dan 4 minggu sebelum induk diperkirakan
melahirkan. Deteksi antibodi dilakukan menggunakan teknik ELISA dengan metode
tidak langsung. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa antibodi terhadap E. coli dapat
dideteksi di dalam kolostrum hasil pemerahan ke-1 sampai dengan ke-9. Konsentrasi
kolostrum ke-1 sampai ke-3 berkisar antara
1,054-1,129 µg/100µl.
Konsentrasi antibodi tertinggi terdapat di dalam kolostrum hasil pemerahan pertama,
yaitu sebesar 1,129±0.005 µg/100µl. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
induk sapi bunting trimester akhir yang divaksin dengan vaksin E. coli polivalen
mampu memproduksi antibodi spesifik terhadap E. coli K99 di dalam kolostrum dari
kolostrum hasil pemerahan ke-1 sampai ke-9 dengan konsentrasi IgG total yang makin
menurun pada kolostrum pemerahan ke-1 sampai dengan ke-3.
Kata kunci : Escherichia coli K99, kolostrum sapi, ELISA

ABSTRACT

MIZWAR AMANSYAH. B04051631. Detection of Anti-Escherichia coli’s antibody
for Friesian Holstein’s cow colostrum Post E. coli Vaccination with ELISA Method.
Under directed: ANITA ESFANDIARI dan SRI MURTINI.
This experiment was conducted to detect Escherichia coli (E. coli) K99
antibody in colostrum of Friesian Holstein’s cows vaccined by E. coli K99. Six
pregnant cows were vaccined three times at 8, 6, 4 weeks before parturition. The
vaccine was given by intramuscular with 5 ml/ animal doses. The colostrum was
collected until 5th day after parturition. Immunoglobulin Gamma (IgG) antibody in the
colostrum was detected using indirect ELISA method. The result of research shown
that antibody can detected from first until colostrum 9, with concentration about 1,054
– 1,129 µg/100 µl. The highest colostrum concentration there in colostrum 1 with
1,129 ± 0,005 µg/100 µl. The conclusion of this research is pregnant cows which
given vaccine E. coli polivalen can produce of spesific antibody from E. coli K99 in
colostrum first until colostrum nineth with IgG concentration have decrease from
colostrum first until colostrum third.
Key word: Escherichia coli K99, bovine colostrum, ELISA
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