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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Itik merupakan salah satu ternak yang menghasilkan daging sebagai sumber 

protein hewani yang baik dan tidak kalah dibandingkan dengan protein hewani dari 

ternak lain, selain itu  kebutuhan akan daging itik saat ini makin meningkat. Hal ini 

membuat banyak masyarakat mulai mengembangkan usaha peternakan itik 

(Damayanti, 2006). Itik mempunyai keunggulan dibanding dengan unggas yang 

lainnya yaitu mulai dari tingkat kematian (mortalitas) yang umumnya rendah, dan itik 

lebih tahan terhadap penyakit (Mulatsih dkk, 2010), selain itu itik memiliki daya 

adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan baru (Haqiqi, 2008). 

Menurut Badan Litbang Pertanian (2012), itik adalah salah satu dari 

kelompok unggas air yang peka terhadap serangan virus Avian Influenza. Keberadaan 

itik sekarang banyak tersebar luas di berbagai belahan dunia dan itik yang 

mempunyai perilaku berpindah-pindah tempat dan berpergian dalam jarak yang 

sangat jauh. Hal tersebut memberikan peluang yang sangat besar terhadap itik sebagai 

pembawa penyakit (carrier) flu burung dari satu daerah ke daerah yang lain yang 

sangat berbahaya bagi masyarakat sekitarnya. Kebiasaan peternak itik yang dilakukan 

dalam menggembalakan itik secara bebas atau liar yang berpindah dari satu tempat ke 

tempat lainnya terutama pada saat musim panen tiba dimungkinkan dapat sebagai 

salah satu faktor yang menunjang dalam penyebaran virus flu burung (HPAI H5N1)  

ke lingkungan sekitar masyarakat (Hewajuli, 2012). 
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Raharjo (2004) menyatakan kasus AI mulai menyebar di Indonesia dari akhir 

tahun 2003 sampai dengan awal tahun 2004, sedangkan kasus AI yang menyerang 

itik sendiri disebabkan oleh kejadian penyakit AI yang sangat ganas (High 

Pathogenic Avian Iinfluenza) dan cukup banyak dilaporkan terjadi pada akhir tahun 

2012, dan merebak hampir di seluruh propinsi Indonesia (Dirjen PKH, 2012). 

Penyakit HPAI pada itik ini disebabkan oleh virus AI subtipe H5N1 yang termasuk 

ke dalam clade 2.3.2, virus AI H5N1 clade 2.3.2 yang menyerang itik, bukan berasal 

dari garis keturunan virus H5N1 clade 2.1 yang telah endemis di Indonesia. Virus 

H5N1 clade 2.3.2 ini mempunyai jarak keragaman pasangan nukleotida antar clade 

(average pairwise distance) lebih dari 1,5% terhadap clade yang telah ada dan 

terdifinisi sebelumnya. (Wibawa et al., 2012).  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyakit ini 

diantaranya dengan melakukan vaksinasi pada unggas, seperti yang ada pada 

sembilan strategi pengendalian penyakit avian influenza (Dit Kes Wan, 2005). 

Program vaksinasi merupakan tindakan yang penting dalam kegiatan untuk program 

pencegahan dan pengendalian penyakit unggas di dunia. Penggunaan program 

vaksinasi bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan munculnya suatu 

penyakit sehingga dapat meningkatkan produktifitas unggas (Marangon dan Busani, 

2006), dan program vaksinasi yang baik akan meningkatkan kadar imunitas dan 

resistensi terhadap infeksi penyakit (OIE, 2007). 
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Program vaksinasi pada itik di Indonesia belum diketahui dengan pasti 

efektifitasnya dalam pencegahan kasus AI H5N1 clade 2.3.2. (Indriani dkk., 2014). 

Oleh karena itu pemerintah Indonesia menetapkan virus AI H5N1 

A/Duck/Sukoharjo/Bbvw-1428-9/2012 clade 2.3.2 sebagai benih vaksin, guna 

pengendalian kematian itik oleh virus AI H5N1 clade 2.3.2 di  lapangan  (Dirjen 

PKH, 2013). Penelitian  efektifitas  vaksin AI H5N1 clade 2.3.2 pada itik terhadap 

infeksi virus AI H5N1 clade 2.3.2 dapat diketahui hasilnya untuk mendeteksi 

antibodi pada itik dan dalam pengujiannya menggunakan uji HI. Titer antibodi dalam 

serum darah dapat diukur dengan uji Hemagultinasi Inhibisi (HI) (Ernawati, 2012).  

Ada beberapa metode untuk mengukur respon imun humoral, salah satu 

metode ini adalah uji serologis (Gingerich, 2012). Uji serologis yang digunakan 

untuk mengukur titer antibodi Avian Influenza yaitu uji Hemaglutinasi Inhibisi (HI) 

(Tabbu, 2000). Untuk mengetahui vaksin AI clade 2.3.2 mampu menahan infeksi 

virus AI clade 2.3.2 pada itik, maka perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana 

respons imun humoral pada itik melalui pengujian titer HI pasca vaksinasi AI clade 

2.3.2. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana respons imun humoral dari itik (Anas 

javanicus) pasca vaksinasi AI clade 2.3.2 berdasarkan pengukuran titer antibodi 

menggunakan uji HI? 

 

1.3 Landasan Teori 

Vaksinasi adalah pemberian antigen yang merupakan agen suatu penyakit 

tertentu sehingga terbentuk tanggap kebal yang dapat mencegah infeksi terhadap agen 

penyakit tersebut (Tizard, 2009). Vaksin virus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

vaksin aktif (hidup) yang mengandung partikel virus hidup tapi sudah dilemahkan 

sehingga tidak virulen, dan vaksin inaktif (killed vaccine) yaitu vaksin dengan 

kandungan partikel virus yang sudah dimatikan atau diinaktivasi tetapi tidak 

kehilangan imunogenitasnya (Tizard, 2009). Imunogenitas pada vaksin dapat 

ditingkatkan dengan penambahan adjuvant. Adjuvant merupakan bahan yang 

dicampurkan ke dalam vaksin untuk meningkatkan respon imun, baik humoral 

maupun seluler. Mekanisme kerja dari adjuvant meliputi retensi antigen yang lebih 

lama dan pelepasannya lambat. Adjuvant yang paling umum digunakan untuk vaksin 

hewan adalah minyak mineral (Fenner et al., 1995). Vaksin inaktif dengan 

penambahan adjuvant dapat meningkatkan  potensi sistem imun serta menambah 
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lamanya perlindungan terhadap suatu infeksi penyakit pada hewan dan manusia 

(Rajput et al., 2007). 

Tizard (2009) melaporkan bahwa pemberian antigen menyebabkan tubuh 

hewan akan menjalankan respon kekebalan selular dan humoral, sehingga mampu 

terbentuknya antibodi pada itik yang divaksin AI. Antibodi adalah elemen pertama 

dari sistem kekebalan tubuh untuk diidentifikasi berupa protein antigen-reaktif dalam 

serum kekebalan tubuh, yang disebut antiserum, dan diperoleh setelah pemaparan 

dari vertebrata inang terhadap antigen tertentu, disebut imunogen (Zouali, 2001).  

Respons imun yang terbentuk pada itik dipicu oleh masuknya antigen ke 

dalam tubuh dan dihadapi oleh sel makrofag yang selanjutnya akan berperan sebagai 

antigen presenting cell (APC). Sel ini akan menangkap sejumlah kecil antigen dan 

diekspresikan ke permukaan sel yang dapat dikenali oleh sel limfosit T penolong (Th 

atau T helper). Sel Th ini akan teraktivasi dan (selanjutnya sel Th ini) akan 

mengaktivasi limfosit lain seperti sel limfosit B atau sel limfosit T sitotoksik. Sel T 

sitotoksik ini kemudian berpoliferasi dan mempunyai fungsi efektor untuk 

mengeliminasi antigen. Setiap prosesi ini sel limfosit dan sel APC bekerja sama 

melalui kontak langsung atau melalui sekresi sitokin regulator (Munasir, 2011). 

Sedangkan sel limfosit B akan membesar dan membagi diri berulang kali menjadi 

dua populasi yaitu sel plasma dan sel memori yang mampu menghasilkan antibodi 

(Tizard, 2009). Interaksi APC dan sel T ini akan menginduksi limfosit B menjadi sel 

plasma  yang menghasilkan antibodi spesifik (Wibawan et al., 2003). Antibodi 
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bertiter tinggi dapat terbentuk di dalam serum hewan melalui vaksinasi berulang 

(Fenner  et al., 1995). 

Avian influenza (AI) adalah penyakit menular yang menyebabkan kematian 

tinggi pada unggas, yaitu berkisar antara 40-100%. Penyakit ini disebabkan oleh virus 

influenza tipe A. Virus ini menyerang semua jenis unggas seperti ayam, kalkun, itik. 

Selain unggas, hewan lain seperti kucing, harimau dan babi dapat juga terserang 

(Soejoedono & Handaryani, 2005). Pada akhir tahun 2012 dilaporkan terjadinya 

kematian tinggi pada itik di beberapa daerah di Indonesia dan penyebab wabah 

diidentifikasi sebagai virus AI subtipe H5N1 clade 2.3.2 (Wibawa et al., 2012). Virus 

AI subtipe H5N1 clade 2.3.2 asal Indonesia bukan berasal dari kelompok virus 

Indonesia sehingga merupakan introduksi virus dari luar Indonesia. Virus H5N1 

clade 2.3.2 mempunyai patogenesitas yang sama dengan virus H5N1 clade 2.1.3 

karena mempunyai gejala klinis dan dapat membunuh itik dalam 3-6 hari setelah 

infeksi (Dharmayanti dkk., 2013) 

Determinan antigenik utama yang termasuk dalam virus influenza tipe A adalah 

glikoprotein transmembran hemaglutinin (H atau HA) dan neuraminidase (N atau 

NA). Kedua glikoprotein tersebut mampu memicu terbentuknya respon imun spesifik 

terhadap subtipe virus (Harder & Ortrud 2006). Berdasarkan keberadaaan protein H 

pada Avian Influenza ini yang mengakibatkan terbentuknya Hemaglutinasi pada 

eritrosit unggas. Prinsip ini kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pengujian Avian 

Influenza dengan menggunakan uji Hemaglutinasi, prinsip tersebut selanjutnya dapat 
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diteruskan untuk melakukan uji Hambatan Hemaglutinasi atau Hemaglutination 

Inhibition (HI) dimana Uji HI menghambat adanya Hemaglutinasi oleh protein 

permukaan virus Avian Influenza akibat adanya antibodi dalam serum yang terbentuk 

akibat vaksinasi. 

Pengujian HI merupakan standar pengujian serologi AI untuk mendeteksi 

antibodi terhadap virus AI pada unggas dan mamalia. Pengujian HI merupakan 

metode yang relatif murah dan sederhana untuk mengukur antibodi hemaglutinin 

spesifik pada serum hewan yang sudah divaksinasi atau terinfeksi virus AI (Noah et 

al., 2009).  

 

1.4 Hipotesis  

H1: Vaksin Avian Influenza  H5N1 clade 2.3.2. dapat memunculkan respons 

imun humoral pada itik (Anas javanicus) berdasarkan pengukuran titer antibodi 

menggunakan uji HI. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons imun humoral pada itik 

pasca vaksinasi Avian Influenza (AI) clade 2.3.2 berdasarkan pengukuran titer 

antibodi menggunakan uji HI. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

informasi ilmiah terkait penggunaan vaksin Avian Influenza clade 2.3.2 dalam 

tindakan pencegahan dan pengendalian AI melalui program vaksinasi pada itik (Anas 

javanicus). 
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