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RINGKASAN 

 

Desak Ayu Wayan Fransisca. Penelitian dengan judul Uji HI Serum 

Ayam Pasca Vaksinasi AI H5N1 clade 2.3.2 menggunakan Antigen AI Clade 

2.3.2 dan 2.1.3 dibawah bimbingan Adi Prijo Rahardjo, drh., M.Kes selaku 

pembimbing utama dan  Dr. Widya Paramita L., drh., M.P. selaku pembimbing 

serta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh vaksinasi AI dengan berbagai macam 

clade sehingga adanya kemungkinan ketidaksesuaian antigen standar nasional 

clade 2.1.3 dengan clade virus yang terkandung dalam vaksin dimana dalam 

monitoring vaksinasi uji HI di laboratorium bisa menyebabkan perbedaan titer 

vaksin yang sesungguhnya. Untuk melihat bahwa antigen standar yang 

mengandung virus clade 2.1.3 masih bisa digunakan pada uji HI dalam 

monitoring vaksinasi clade 2.3.2, maka diperlukan suatu penelitian tentang 

pengujian antigen clade 2.1.3 dalam uji HI serum ayam pasca vaksinasi AI clade 

2.3.2. Titer HI yang tinggi memperlihatkan bahwa antigen standar yang 

mengandung virus clade 2.1.3 dapat digunakan pada uji HI terlebih dalam 

monitoring vaksinasi clade 2.3.2. Begitu pula sebaliknya pada hasil titer HI yang 

didapat adalah rendah. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antigen H5N1 clade 2.1.3 dapat 

digunakan atau tidak dalam melakukan uji HI serum ayam pasca vaksinasi H5N1 

clade 2.3.2 dan terdapat perbedaan atau tidak antara antigen AI clade 2.3.2 

dengan antigen AI clade 2.1.3 dalam uji HI tersebut.. 
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 Penelitian ini menggunakan 10 serum kontrol dan 25 serum uji yang 

didapat dari hasil vaksinasi selama kurang lebih 12 minggu. Sepuluh serum 

kontrol diperlukan untuk memastikan tidak adanya paparan virus AI H5N1 secara 

alami sehingga antibodi yang terbentuk pada 25 ekor adalah hasil dari vaksinasi 

murni. Penelitian ini menggunakan analisa data uji t untuk membedakan hasil titer 

antibodi serum ayam pasca vaksinasi Avian Influenza H5N1 clade 2.3.2 yang 

direaksikan dengan antigen clade 2.3.2 dan antigen clade 2.1.3. Hasil yang didapat 

terjadi perbedaan sangat nyata (highly signifincane). Rata-rata titer HI yang 

diperoleh dari serum uji yang menggunakan antigen AI H5N1 clade 2.3.2 adalah 

4,92 dan antigen AI H5N1 clade 2.1.3 adalah 0,96. Satu dari 25 serum uji yang 

direaksikan dengan menggunakan antigen clade 2.1.3 memiliki titer . 

Penggunakan antigen clade yang berbeda pada antigen clade 2.1.3 menunjukkan 

hasil titer yang tampak adalah rendah, dan lebih banyak hasil 0 (negatif). Hasil 

yang diperoleh menunjukkan antigen standar clade 2.1.3 tidak dapat digunakan 

pada uji HI serum ayam pasca vaksinasi AI H5N1 clade 2.3.2.  
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