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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Avian Influenza (AI) atau flu burung adalah penyakit menular pada 

spesies unggas dan mamalia yang disebabkan oleh virus influenza tipe A subtipe 

H5N1 yang tergolong famili Orthomyxoviridae. Burung liar (migratory 

waterfowl)  merupakan reservoir alamiah dan virus AI melakukan replikasi 

didalam saluran cernanya dan tidak menimbulkan gejala penyakit (Dharmayanti 

dkk., 2005; Kaplan and Webby, 2013). Virus AI pada unggas diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok, yaitu Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan  

Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI). Virus AI subtipe H5N1 merupakan 

salah satu golongan HPAI yang menyebabkan infeksi secara sistemik (WHO, 

2006). Virus influenza subtipe H5N1 dapat menular melalui udara dan kontak 

makanan, minuman dan sentuhan. Penularan penyakit AI dapat terjadi secara 

langsung dan tidak langsung. 

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang dinyatakan endemik 

AI subtype H5N1 pada unggas. Wabah penyakit AI subtipe H5N1 terjadi di 

Indonesia sejak pertengahan tahun 2003 (Raharjo dan Nidom, 2004). Kasus AI 

pertama kali dilaporkan  terjadi pada beberapa peternakan ayam ras komersial di 

Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian secara cepat menyebar ke berbagai 

daerah di Jawa, Lampung, Sumatera dan Kalimantan, (Kandun, 2006). Sedangkan 

tahun 2004 di Bali kasus AI pertamakali dilaporkan terjadi pada ayam buras 

(Mahardika dkk., 2004). Tahun 2003 sampai 2006, AI telah ditetapkan sebagai 
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kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia. Jumlah kasus AI selama bulan Desember 

2012 sebanyak 65 kasus di 65 desa seluruh Indonesia, 14 kasus diantaranya 

terdapat di Jawa Timur (Pasuruan, Tulungagung, Kediri, Probolinggo, Nganjuk 

dan Trenggalek). Kasus AI pada itik mengalami peningkatan dan mengakibatkan 

kematian itik sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 

sebanyak 160.904 ekor di 61 kabupaten/kota pada 11 provinsi di Indonesia, 

39.261 ekor diantaranya terdapat di Jawa Timur. Namun, pada bulan Desember 

2014 dilaporkan bahwa kasus AI di Indonesia menurun cukup signifikan 

(Ditjennak, 2013). Berdasarkan WHO (2014), AI diklasifikasikan sebagai salah 

satu penyakit zoonosis. Penyakit AI di Indonesia disebabkan oleh virus AI H5N1 

clade 2.1.3 dan clade 2.3.2. Indonesia sampai saat ini masih bersirkulasi virus AI 

clade 2.1.3 yang telah menginfeksi unggas dan manusia (Bbalivet, 2014). Virus 

AI tidak hanya mengancam kesehatan hewan, tetapi juga berdampak pada 

manusia. Penyebaran kasus AI di Indonesia sudah merata, yaitu terjadi pada 32 

dari 33 provinsi yang menyebabkan banyak kematian pada unggas (OIE, 2010). 

Zoonosis atau penyakit zoonosa adalah penyakit yang secara alamiah 

dapat ditansmisikan antara hewan dan manusia serta sebaliknya. Munculnya 

penyakit menular baru (emerging disease) dan penyakit lama yang insidensinya 

meningkat kembali (reemerging disease) mempunyai dampak signifikan terhadap 

perekonomian global dan kesehatan masyarakat. Avian Influenza merupakan salah 

satu penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan kemanusia. (Capua and 

Maragon, 2012). 
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Akhir-akhir ini di negara Guatemala ditemukan adanya sebuah virus 

dengan genom yang menyerupai Influenza tipe A yaitu H17N10 dari kelelawar 

little yellow-shouldered bats. Penemuan selanjutnya pada kelelawar jenis flat-

faced fruit bat (Artibeus planirostris) ditemukan H18N11 di Peru yang di tangkap 

di dua lokasi Guatemala dan Peru Amerika dan diidentifikasi sebagai virus AI 

(Swayne et al., 2013; Tong et al., 2013). Melalui penelitian ini ingin diketahui 

apakah kelelawar dapat menjadi reservoir H5N1 mengingat di Indonesia banyak 

di jumpai kelelawar dan pernah terjadi wabah AI subtipe H5N1. 

Kelelawar saat ini dapat dimasukkan ke dalam daftar mamalia yang bisa 

menjadi hospes AI. Kelelawar (ordo Chiroptera) berperan sebagai reservoir 

penting pada beberapa penyakit viral dimana dapat terjadi infeksi manusia dan 

mamalia lainnya, baik liar ataupun jinak (Calisher et al., 2006). Kelelawar 

menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat kelelawar sendiri terdiri 

dari hampir  1.200 spesies di seluruh dunia, seperempat diantaranya adalah 

mamalia, distribusinya secara global, kemampuan bermigrasinya sangat jauh, 

sehingga mendukung berlangsungnya penyebaran virus (Turmelle and Olival, 

2009). Dalam sejarah, kelelawar telah menjadi sumber dari beberapa virus 

patogenik bagi manusia dan hewan domestik termasuk Rabies virus, Ebola virus, 

Henipa virus, SARS coronavirus dan Middle east respiratory 

syndromecoronavirus/MERS-CoV (Tong et al., 2012; Ge et al, 2013)dan 

berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya ditemukan Paramyxovidae 

(virus Hendra dan Nipah) pada kelelawar di Indonesia (Sasaki et al., 2012). 
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Sebagian masyarakat percaya bahwa daging kelelawar sangat di gemari 

sebagai menu makanan yang istimewa serta kelelawar juga dipercaya memiliki 

khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dengan begitu kita 

ketahui bahwa hubungan antara manusia, hewan ternak sekitar dan kelelawar 

cukup dekat serta kebiasaan mengkonsumsi daging kelelawar perlu pengkajian 

lebih lanjut untuk menjamin kesehatan dan keamanan manusia mengingat kondisi 

tersebut diatas dapat menimbulkan penularan AI H5N1 dari hewan ke manusia. 

Kediri merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang pernah dilaporkan 

terjadi kasus Avian Influenza pada itik dan dinyatakan endemis. Jumlah populasi 

itik yang terserang berjumlah sekitar 26 ribu ekor dengan jumlah kematian sebesar 

11 ribu ekor. Sebagian daerah di Kediri sangat mudah ditemukan para pedagang 

kelelawar yang menjual bebas daging kelelawar. Mengingat bahwa kelelawar 

adalah reservoir alami dari beberapa penyakit viral serta daerah Kediri merupakan 

endemis AI, maka sangat penting hal ini untuk di kaji lebih dalam karena 

kelelawar dapat menyebarkan virus influenza kepada ternak unggas yang ada. 

Sebanyak delapan kabupaten dan kota di Jawa Tengah pernah ada kasus 

AI. Dilaporkan hingga tahun 2014 wabah AI yang menyerang unggas di delapan 

kabupaten/kota di Jawa Tengah menyebabkan 512 unggas mati. Kedelapan daerah 

yang dimaksud adalah kabupaten Sragen, Jepara, Cilacap, Brebes, Grobogan, 

Pekalonganm Wonosobo, dan kota Tegal. Namun hingga tahun 2015 belum ada 

laporan kasus AI pada daerah Blora. Bagian timur dan selatan Blora merupakan 

daerah perbatasan langsung dengan Jawa Timur serta sebagai jalur trasnsportasi 

perdagangan unggas antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sehingga, dengan 
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adanya jalur transportasi perdagangan tersebut dapat dimungkinkan terjadinya 

penyebaran virus AI melalui perdagangan unggas antar daerah serta adanya 

keberadaan kelelawar dapat memicu lebih luas penyebaran virus AI pada daerah 

Blora. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian dengan 

pemeriksaan secara cepat untuk menegakkan diganosis AI untuk mengontrol 

penyebaran virus ini (Spackman, 2009). Pemeriksaan yang akan dilakukan yaitu 

uji HA (hemaglutinin) kemudian diidentifikasi dengan uji HI menggunakan 

antisera H5 untuk mengetahui adanya protein hemaglutinin (HA) (Nidom, 2010; 

WHO, 2011). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : Apakah virus AI subtipe H5 dapat dideteksi pada kelelawar di 

Kediri dan Blora? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya virus AI subtipe H5 pada 

kelelawar di Kediri dan Blora dengan uji HA kemudian diidentifikasi dengan uji 

HI menggunakan antisera H5. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat mengetahui sirkulasi virus AI subtipe 

H5 pada kelelawar di Indonesia dan menambah ilmu pengetahuan tentang virus 

influenza subtipe H5 pada kelelawar. 
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