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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Virus Influenza adalah penyebab flu burung yang merupakan penyakit 

menular pada unggas (Rajoodorai, 2011). Virus Influenza merupakan virus single 

stranded RNA dan merupakan famili Othomixoviridae. Dimana famili 

Ortomyxoviridae dibagi menjadi lima genus yakni: Influenzavirus A, 

Influenzavirus B, Influenzavirus C, Thogotovirus dan Isavirus. Diantara 

kelimanya, hanya Influeza virus A yang diketahui dapat menginfeksi unggas 

(Capua and Terregino, 2009). 

Virus influenza tipe A dikelompokkan menjadi dua pathotype berdasarkan 

tingkat keparahan penyakitnya. Highly 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). 

H5N1 terdeteksi pertama kali pada tahun 1996 di Provinsi Guangdong, ketika 

menginfeksi unggas air (geese), saat itu belum banyak menarik perhatian. Setelah 

pada tahun 1997 virus ini dari Guangdong menyebar dan menyerang peternakan 

ayam di Hongkong bahkan membunuh 6 dari 18 orang yang terinfeksi, barulah 

kasus H5N1 menjadi perhatian dunia (Guan et.al., 2009). Antara tahun 2001-

2004, dari Guangdong menyebar ke Yunnan dan Hunan (China Selatan), 

berikutnya dari Yunnan menyebar ke Vietnam, Thailand, dan Malaysia dan dari 

Hunan diantaranya menyebar ke Indonesia. (Frederika et.al., 2013). 
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Kasus flu burung pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tahun 2003. 

Penyakit ini ditemukan pertama kali di beberapa peternakan ayam komersial di 

Jawa Barat dan Jawa Tengah yang kemudian meluas ke berbagai provinsi di 

Indonesia hingga menyerang Jawa Timur (Widiasih dkk., 2006). Jutaan unggas 

mati karena penyakit ini dan juga dimusnahkan sebagai wujud penanganan kasus 

penularan flu burung. Penyebab virus flu burung di Indonesia merupakan famili 

Orthomixoviridae tipe A subtype H5N1 (UNICEF, 2013). 

Di Indonesia kejadian wabah Flu Burung H5N1 selain menyebabkan kerugian 

ekonomi yang sangat tinggi karena kematian pada ternak unggas juga 

menimbulkan kepanikan karena terbukti dapat menular dan mematikan pada 

manusia. Di Indonesia sejak Agustus 2003 hingga 10 September 2008 telah 

menyebabkan kematian lebih dari 10 juta ayam dengan kerugian sebesar lebih dari 

4 trilyun rupiah dan hingga bulan Januari 2010 tercatat 163 kasus pada manusia 

dengan kematian 135 orang (Hasan, 2009; Dharmawan dan Wahyuningsih, 2010). 

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). Lemahnya biosekuritas dan 

kebersihan serta sanitasi yang  buruk mendorong persebaran dan penularan virus 

AI di pasar unggas. Pasar unggas juga perlu mendapat perhatian khusus karena 

terjadi kontak langsung antara burung liar yang membawa virus Avian influenza 
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(AI) pada unggas dengan manusia (pedagang maupun pembeli) (Poetranto dkk., 

2011).  

Sidoarjo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo 

dilihat dari sudut epidemologi rentan 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. Suplai unggas berasal dari 

berbagai kecamatan seperti Candi, Mojosari, Mojokerto, Jombang, Larangan dan 

berbagai daerah yang kemudian diperjualbelikan di Pasar Unggas Larangan 

Sidoarjo. Pada pasar unggas hidup, unggas-unggas yang akan dipotong 

ditempatkan dalam kandang yang sangat sempit dengan sirkulasi udara yang 

terbatas. Bahkan tampak ternak ayam dicampur dengan bebek dalam satu 

kandang. Pada tempat pemotongan unggas sirkulasi kurang baik, kebersihan yang 

kurang terjaga, serta ketersediaan air yang terbatas. Di lokasi itu, bebek dan ayam 
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dipotong dan dibersihkan sebelum didistribusikan ke pedagang di pasar Larangan 

untuk dijual pada masyarakat.  

Unggas yang diperdagangkan di Pasar Unggas Larangan Sidoarjo tidak hanya 

yang sehat tetapi juga ada yang sakit dengan gejala klinis seperti tortikolis, 

dypsneu, dan diare. Beberapa penyakit dapat menunjukkan gejala tersebut 

diantaranya HPAI. 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). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul 

Isolasi dan Identifikasi Virus AI (Avian influenza) subtipe H5 pada Ayam Sakit 

Dengan Gejala Klinis Tortikolis dan Dypsneu yang Diperdagangkan pada Pasar 

Larangan, Sidoarjo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

Apakah virus AI (Avian influenza) subtipe H5 terdapat pada ayam sakit 

dengan gejala klinis tortikolis dan dypsneu yang diperdagangkan di Pasar 

Larangan, Sidoarjo? 
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1.3 Landasan Teori 

Virus Influenza merupakan virus RNA yang termasuk dalam family 

Orthomixoviridae. Asam nukleat virus ini berantai tunggal, terdiri dari 8 segmen 

gen yang mengkode 10 jenis protein. Virus influenza memiliki selubung yang 

terdiri dari kompleks protein dan karbohidrat. Virus ini mempunyai tonjolan 

(spikes) yang digunakan untuk menempel pada reseptor yang spesifik pada sel-sel 

hospesnya pada saat menginfeksi sel. Terdapat 2 jenis spikes yaitu yang 

mengandung hemaglutinian (HA) dan yang mengandung neuraminidase (NA), 

yang terletak di bagian terluar dari virion (Radji, 2006). 

Glikoprotein HA berperan penting dalam respon kekebalan yang protektif dan 

spesifik dari masing-masing sub tipe. Hemaglutinin virus AI juga mempunyai 

kemampuan berikatan secara spesifik dengan asam sialat yang terdapat pada 

reseptor permukaan sel yang peka dan akan memfasilitasi proses infeksi. Reseptor 

tersebut juga dimiliki oleh membran plasma sel darah merah ayam. Oleh karena 

itu apabila eritrosit ayam dicampur dengan virus influenza dalam proporsi yang 

seimbang maka dapat terjadi hemaglutinasi. Fenomena hemaglutinasi tersebut 

dapat dihambat dengan antibodi spesifik terhadap hemaglutin virus AI. Aktifitas 

hambatan hemaglutinasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar yang 

memungkinkan identifikasi virus AI. Untuk mengetahui adanya hemaglutinin 

pada virus dapat menggunakan Uji Hemaglutinasi (HA) dan untuk identifikasi 

virus dapat menggunakan Uji Hemaglutinasi Inhibition (HI) (Wibowo dkk., 

2006). 
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 Penyakit AI yang menyerang unggas adalah subtipe H5N1. Penyakit AI 

beragam mulai dari yang ringan dengan sedikit atau tanpa kematian hingga yang 

berat dengan tingkat penularan dan kematian yang tinggi dan mengakibatkan 

epidemik ganas yang disebut dengan highly pathogenic avian influenza (HPAI) 

(Suardana dkk., 2009). Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) adalah 

penyakit unggas yang sangat fatal dan menular. Penyakit HPAI ini terdaftar 

sebagai penyakit list A pada Office International des Epizooties (OIE) Manual. 

Penyakit ini pertama kali ditemukan di Italia sekitar tahun 1878 (Damayanti dkk, 

2004). HPAI dikaitkan hanya dengan beberapa strain H5 dan H7 (kadang-kadang 

beberapa H10) (Capua and Terregino, 2009). Saat ini HPAI telah bersirkulasi 

secara persisten pada unggas darat dan air dan potensial pada unggas air liar 

(Sonnberg et.al., 2013). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya ayam yang terinfeksi 

virus AI subtipe H5 pada ayam yang sakit dengan gejala klinis tortikolis dan 

dypsneu yang diperdagangkan pada Pasar Larangan, Sidoarjo. 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan 

pengetahuan kepada masyarakat umum dan peneliti mengenai infeksi virus AI 

subtipe H5 pada ayam sakit yang diperdagangkan di Pasar Larangan, Sidoarjo. 
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