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RINGKASAN 

 

 

      Indah Laili Rahmawati. Penyakit avian influenza (AI) atau flu burung 

merupakan penyakit viral yang dapat menyerang unggas di seluruh dunia. 

Penyakit ini dilaporkan pertama kali oleh Perroncito pada tahun 1878 di Italia 

Utara dan dikenal dengan Fowl Plaque  Tahun 1955, para ahli membuktikan 

bahwa penyebab Fowl Plaque adalah virus AI. Pada simposium yang dilakukan 

tahun 1981, diusulkan agar nama Fowl Plaque diganti dengan istilah Highly 

Pathogenic Avian Inluenza (HPAI) karena menyebabkan kematian yang sangat 

tinggi pada unggas (Tabbu, 2000). 

       Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Virus influenza adalah virus 

dengan genom asam ribo-nukleat (RNA) berantai tunggal dan berpolaritas 

negative yang termasuk dalam famili Orthomyxoviridae. Virus influenza 

berdasarkan perbedaan antigenic protein matrik dan  nucleoprotein dikelompokan 

menjadi lima genus yaitu influenza virus A, influenza virus B, influenza virus C 

(yang lebih dikenal sebagi influenza tipe A, B dan C), Thogotovirus dan Isavirus. 

Hanya virus influenza A yang dapat menyerang unggas (Capua and Terregino, 

2009). 

      Virus influenza tipe A dikelompokkan menjadi dua pathotype berdasarkan 

tingkat keparahan penyakitnya. High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) 

menyebabkan penyakit parah pada ayam dan bangsa gallinaceous lainnya. 

Sedangkan Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI) merupakan strain patogenitas 

rendah yang bertanggung jawab untuk penyakit ringan atau  tanpa gejala (Capua 

and Terregino, 2009). 
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Di negara-negara berkembang, salah satu sumber penyebaran penyakit AI 

adalah live bird market atau wet market dimana unggas-unggas yang telah 

bercampur dijual (Kyaw et.al., 2008). Pasar unggas memiliki konstribusi terhadap 

kejadian wabah HPAI baik sebagai sumber persebaran penyakit bagi unggas atau 

sumber penularan penyakit bagi manusa (FAO, 2009). Pasar unggas juga perlu 

mendapat perhatian khusus karena terjadi kontak langsung antara burung liar yang 

membawa virus Avian influenza (AI) pada unggas dengan manusia (pedagang 

maupun pembeli) (Poetranto dkk., 2011). 

Sidoarjo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi jawa Timur. Sidoarjo 

dilihat dari sudut epidemologi retan terhadap flu burung karena merupakan tempat 

persinggahan burung migran, tempat lalu lintas ternak, tempat peternakan unggas, 

berdekatan dengan peternakan ayam dan pabrik pakan ternak dan memiliki pasar 

jual-beli unggas. Survei yang dilakukan oleh Poetranto (2011) menunjukkan 

bahwa burung liar di sekitar pasar tradisional Larangan Sidoarjo terinfeksi virus 

avian influenza H5N1. Berdasarkan survei tersebut dikhawatirkan virus AI dari 

burung liar menginfeksi unggas-unggas yang diperdagangkan di Pasar Larangan, 

Sidoarjo yang kemudian menyebabkan  virus AI dapat menyebar pada manusia. 

Pasar Larangan adalah pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo. Pasar 

Larangan beroperasi setiap hari dengan jumlah pengunjung yang cukup banyak. 

Di pasar ini terdapat pasar unggas yang menjual berbagai unggas hidup, seperti 

ayam, bebek, entog, angsa dan burung berkicau. Pada pasar Unggas Larangan 

Sidoarjo kondisi ayam yang dijual tidak hanya yang sehat tetapi juga ada ayam 
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sakit seperti tortikolis, dypsneu, dan diare. Beberapa penyakit dapat menunjukkan 

gejala tersebut diantaranya HPAI. 

 Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat ayam yang 

terinfeksi virus AI subtype H5 pada ayam yang sakit dengan gejala klinis 

tortikolis dan dypsneu yang diperdagangkan pada Pasar Larangan, Sidoarjo. 

Varian virus HPAI berakibat sangat fatal pada ayam. Gejala yang tampak pada 

ayam yang terserang HPAI adalah anoreksia kemudian diikuti dengan gangguan 

pada sistem saraf seperti tortikolis, tremor pada kepala, paralisa pada sayap dan 

inkoordinasi pada gerakan kaki ketika ayam distimulasi untuk berjalan. Lesi-lesi 

spesifik juga tampak yakni cyanosis pada jengger dan pial, gangguan pernapasan, 

ptechie pada daerah subkutan. Kemudian diikuti dengan kematian mendadak 

dengan posisi rebah dorsal yang didahului dengan gerakan kaki seolah-olah 

berjalan dan dypsneu (Capua and Terregino, 2009). 

      Usapan kloaka dilakukan pada 14 ekor ayam sakit yang menunjukkan gejala 

klinis tortikolis dan dypsneu. Sampel kemudian diperiksa dengan uji HA untuk 

memeriksa keberadaan protein hemaglutinin pada virus dan dilanjutkan dengan 

uji HI untuk identifikasi virus. Pada uji HI, digunakan antiserum AI dan antiserum 

ND. Hasil uji HA menunjukkan bahwa terjadi hemaglutinasi pada sampel A, D, 

H, I, J, L, M dan N. Kemudian hasil uji HI dengan menggunakan antiserum 

spesifik virus AI H5 menunjukkan nilai postif pada sampel A, D, H, I, J, L, M dan 

N dengan nilai titer 2
4
 – 26

. Kemudian dengan menggunakan antiserum spesifik 

ND menunjukkan hasil positif pada sampel J dengan titer 2
6
.   
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      Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat  virus AI subtipe H5 

pada ayam sakit dengan gejala klinis tortikolis dan dypsneu yang diperdagangkan 

di pasar unggas Larangan, Sidoarjo. Hal ini harus mendapat perhatian serius 

mengingat beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pasar 

unggas merupakan tempat yang memiliki risiko tinggi dalam penyebaran virus AI. 
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