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TENTANG

PENELITIAN DENGAN JUDUL

PENGEMBANGAN HIPERIMUN SERUM LEPTOSPIRA SEBAGAi KONTROL KULTUR

BAKTERI LEPTOPSIRA

MENIMBAN6 :

1. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja riset di lingkungan Badan Penelrtian dan
Pengembangan Kesehatan yang berfokus pada bidang prioritas teknologi kesehatan
khususnya program pengendalian vektor dan reservoir penyakit, maka dipandang perlu
dilakukan penelitian.

2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk
melaksanakan penelitian tersebut.

MENGINGAT:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tertanggal 29
Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Badan PenelKian dan Pengembangan Kesehatan.

2. Surat Persetujuan Pelaksanaan Penelitian Nomor LB. 02.06/1/15/2020 tertanggal 01 Januari
2021 dengan judul penelitian "Pengembangan HIperimun Serum Leptospira Sebagai
Kontrol Kultur Bakteri Leptopsira".

3  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan
Reservoir Penyakit (DlPA B2P2VRP) Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Nomor SP DIPA-
024.11.2.520607/2021 tertanggal 23 November 2020.

MENETAPKAN :

Pertama Membentuk tim pelaksanaan penelitian dengan susunan sebagai beiikut:

drh. TIka Fiona Sari, M.Sc

Joke Waluyo, S.T.M.Sc.PH.
1. Ketua Pelaksana

2. Koordlnator Penelitian

3. Anggota Tim Penelitian

a. Penelltl

1) Drs. RIstlyanto, M.Kes
2) Esti Rahardlaningtyas, S.Si, M.Biotech
3) drh Dimas Bagus Wicaksono Putro, M.Biotech
4) drh. Aryo Ardanto
5) drh. Ayu Pradlpta PratiwI
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No N a m a 
Keahlian/ 

Kesarjanaan 

Kedudukan dalam 

Tim 

1. Drh. Tika Fiona Sari, M.Sc  Ketua pelaksana   

(Peneliti) 

S2 Kedokteran Tropis 

2 Dr. Ristiyanto, M.Kes Peneliti S3 Epidemiologi 

3 Drh. Aryo Ardanto Peneliti S1 Dokter hewan 

4 Drh. Ayu Pradipta Pratiwi Peneliti S1 Dokter hewan 

5 Dr. Wimbi Kartikasari Peneliti S1 Dokter 

6 Drh. Dimas Bagus Wicaksono 

Putro 

Peneliti S2 Kedokteran Tropis 

7 Esti Rahardianingtyas, S.Si Peneliti S2 Bioteknologi 

8 Drh. Citra Wardani Calon Peneliti S1 Dokter hewan 

9 Muhidin Teknisi S1 Kesehatan 
Masyarakat 

10 Nur Hidayati, A. Md. AK Teknisi D3 analis kesehatan 

11 Restu Khoirul S, A. Md.AK Teknisi D3 analis kesehatan 

12 Aprilia Safitri, S.ST Teknisi D3 analis kesehatan 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Leptospirosis merupakan zoonosis yang diduga paling luas penyebarannya di dunia, tetapi 

dikarenakan sulitnya diagnosis secara klinis dan mahalnya alat diagnostik banyak kasus 

leptospirosis yang tidak terlaporkan. Gold standar pemeriksaan leptospira adalah 

microscopic agglutination test (MAT). Prinsip dari pemeriksaan MAT adalah terbentuknya 

aglutinasi antara kultur hidup bakteri leptospira dengan serum sampel dan diamati dibawah 

mikroskop medan gelap. Kualitas kultur bakteri leptospira merupakan salah satu faktor 

penting dalam pelaksanaan MAT. Kontrol kualitas bakteri leptospira harus dilakukan 

minimal setahun sekali yaitu dengan mereaksikan kultur bakteri dengan serum kelinci 

hiperimun. Salah satu tahap yang dilakukan pada pelaksanaan pengendalian mutu dalam 

pemeriksaan MAT adalah melakukan kontrol kualitas pada panel kultur bakteri leptospira 

yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut. Kontrol kualitas panel bakteri leptospira 

patogen yang selama ini digunakan pada pemeriksaan MAT di laboratorium B2P2VRP 

menggunakan hiperimun serum yang diberikan oleh WHOCC India. Hiperimun serum 

tersebut disediakan dalam jumlah yang terbatas dan terkendala pada proses pengiriman yang 

memakan waktu sehingga menghambat dalam pelaksanaan penjaminan mutu panel bakteri 

leptospira pathogen. Berdasarkan uraian diatas maka masalah penelitian ini adalah : perlu 

dilakukan penelitian tentang produksi hiperimun serum terhadap panel bakteri leptospira 

pathogen yang digunakan dalam pemeriksaan MAT agar hasilnya dapat digunakan untuk 

pengujian kualitas kultur bakteri leptospira pathogen yang ada di B2P2VRP. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Infeksi  bakteri leptospira terjadi  hampir di semua mamalia berdarah panas, termasuk 

ternak, hewan kesayangan dan hewan liar. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri berbentuk 

spiral yang dikenal sebagai leptospira. Bakteri ini berkembang biak di dalam ginjal dan 

diekresikan didalam urin hewan terinfeksi. Manusia bisa tertular leptospirosis ketika 

terpapar secara langsung dengan urin hewan penderita maupun kontak langsung dengan 

tanah atau air yang terkontaminasi bakteri leptospira. Bakteri leptospira masuk melalui 

membran mukosa mata atau mulut ataupun  lesi dikulit seperti kaki pecah-pecah. Munculnya 

gejala letospirosis pada manusia bervariasi, mulai dari satu hari sampai empat minggu 

sesudah terinfeksi bakteri leptospira. Diagnosis leptospirosis dilakukan dengan Rapid 

Diagnostic Test (RDT), Polymerase Chain Reaction (PCR), Microscopic Agglutination Test 

(MAT), dan lainnya.  

Salah satu pemeriksaan serologis yang digunakan untuk  mendiagnosis infeksi 

leptospira  adalah dengan metode MAT (microscopic agglutination test) yang merupakan 

gold standar pemeriksaan leptospirosis. Prinsip dari pemeriksaan MAT adalah terbentuknya 

aglutinasi antara kultur sel hidup leptospira dengan serum sampel dan diamati dibawah 

mikroskop medan gelap. Kualitas kultur bakteri leptospira merupakan salah satu faktor 

penting dalam pelaksanaan MAT. Penjaminan mutu kultur bakteri leptospira harus 

dilakukan minimal setahun sekali yaitu dengan mereaksikan kultur bakteri dengan 

menggunakan hiperimun serum terhadap kultur bakteri leptospira. Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) memiliki 15 panel kultur 

bakteri leptospira patogen yang digunakan untuk pemeriksaan MAT. Kontrol kualitas kultur 

bakteri leptospira yang dilakukan di B2P2VRP dilakukan menggunakan hiperimun serum 

yang berasal dari WHOCC India. Hiperimun serum ini didapat dalam jumlah terbatas dan 

terkendala pada waktu pengiriman. Oleh karena itu diperlukan pembuatan serum hiperimun 

serovar bakteri leptospira yang terdapat pada panel kultur yang digunakan dalam 

pemeriksaan MAT sehingga kualitas kultur yang digunakan dalam pemeriksaan MAT tetap 

terjaga. 
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ABSTRAK 
 

 

Salah satu pemeriksaan serologis yang digunakan untuk  mendiagnosis infeksi leptospira  

adalah dengan metode MAT (microscopic agglutination test) yang merupakan gold standar 

pemeriksaan leptospirosis. Prinsip dari pemeriksaan MAT adalah terbentuknya aglutinasi 

antara kultur sel hidup leptospira dengan serum sampel dan diamati dibawah mikroskop 

medan gelap. Kualitas kultur bakteri leptospira merupakan salah satu faktor penting dalam 

pelaksanaan MAT. Penjaminan mutu kultur bakteri leptospira harus dilakukan minimal 

setahun sekali yaitu dengan mereaksikan kultur bakteri dengan menggunakan hiperimun 

serum terhadap kultur bakteri leptospira. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

hiperimun sera yang didapatkan dari penelitian ini bisa digunakan untuk menguji kualitas 

kultur bakteri leptospira yang ada di B2P2VRP, dan diketahui bahwa beberapa kultur bakteri 

yang ada di sini perlu diremajakan/diganaskan kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


