
BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Avian Influenza adalah penyakit menular pada spesies unggas yang 

disebabkan virus influenza tipe A dengan berbagai subtipe. Burung liar/ migratory 

waterfowl merupakan reservoir alamiah virus Avian Influenza di dalam saluran 

cernanya dan tidak menimbulkan gejala penyakit (Dharmayanti dkk., 2005). 

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang dinyatakan endemik Avian 

Influenza subtipe H5N1 pada unggas (Daniels et al., 2012; FAO, 2011).  Wabah 

penyakit Avian Influenza subtipe H5N1 terjadi di Indonesia sejak pertengahan 

tahun 2003 (Raharjo dan Nidom 2004). Di Indonesia kasus AI pertama kali 

dilaporkan 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 di Bali kasus AI 

pertamakali dilaporkan pada ayam buras (Mahardika et al, 2004).  

Avian Influenza telah menginfeksi ternak unggas di Indonesia sejak Juli - 

Agustus 2003 dan secara resmi baru diumumkan pemerintah pada 25 Januari 

2004. Unggas yang terserang pada umumnya adalah ayam petelur, pedaging, 

bebek dan puyuh. Penyakit ini menyebabkan kematian yang tinggi pada ayam 

komersial petelur di Indonesia. Jumlah kematian unggas di Jawa Barat akibat 

penyakit ini selama tahun akhir 2004 - 2005 sebanyak 1.779.425 ekor atau 

27,86% dari populasi terancam di 10 kabupaten/ kota. Pada tahun 2005 jumlah 

unggas yang mati menurun menjadi 21.644 ekor yang terdiri atas 17.750 ekor 

burung puyuh dan 3.894 ekor ayam buras atau 45,80% ekor dari populasi flok 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IDENTIFIKASI VIRUS AVIAN.... SHOLEHUDIN



tertular. Saat ini virus AI sudah dilaporkan di 31 propinsi di Indonesia (Komnas 

FBPI, 2007).  

Tahun 2003 sampai 2006, flu burung telah ditetapkan sebagai kejadian 

luar biasa (KLB) di Indonesia. Jumlah kasus Avian Influenza selama bulan 

Desember 2012 sebanyak 65 kasus di 65 desa, 14 kasus diantaranya terdapat di 

Jawa Timur (Pasuruan, Tulungagung, Kediri, Probolinggo, Nganjuk dan 

Trenggalek). Avian Influenza menyebabkan kematian pada unggas sebanyak 

61.580 ekor (1.020 ekor ayam kampung, 46.840 ekor itik, 720 ekor ayam 

pedaging dan 13.000 ekor ayam petelur). Pada bulan maret 2012 sebelumnya juga 

terjadi 3 kasus di Provinsi Jawa Timur yaitu di Banyuwangi dari total 72 kasus di 

Indonesia yang menyebabkan kematian unggas sebanyak 13.764 ekor (6.953 ekor 

ayam kampung, 781 ekor ayam layer dan 6.030 ekor ayam broiler) Kasus Avian 

Influenza pada itik mengalami peningkatan dan jumlah kasus kematian itik sejak 

bulan Oktober sampai dengan 31 Desember 2012 sebanyak 160.904 ekor di 61 

kabupaten/kota pada 11 provinsi, 39.261 ekor diantaranya terdapat di Jawa Timur. 

Selain itu, dari Jumlah kasus AI pada Desember 2013 sebanyak 37 kasus di 37 

desa (diantara 76.613 desa se-Indonesia) pada 26 kabupaten/ kota di 14 Provinsi, 

tercatat ada 6 kasus tersebar di empat kabupaten di Jawa Timur, salah satunya 

adalah Kabupaten Jember (Ditjennak, 2013). 

Virus Avian Influenza beredar pada unggas air, namun virus tersebut dapat 

menginfeksi mamalia yang diperkirakan menimbulkan resiko terbesar untuk 

penyebaran virus pandemik atau panzootik. Sebuah penelitian di Guatemala 

membuktikan bahwa telah ditemukan adanya sebuah virus dari kelelawar little 
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yellow-shouldered bats yang ditangkap di dua lokasi tersebut dan diidentifikasi 

adanya virus Influenza. Pada tahun 2012, urutan genom lengkap yang memiliki 

potensi berbahaya sebagai Influenza A-like virus dari kelelawar (H17N10) 

teridentifikasi. Baru-baru ini, diketahui bahwa sebuah virus influenza kelelawar 

kedua yang diketahui H18N10 diidentifikasi dari kelelawar buah dari Peru bagian 

tengah dan selatan Amerika menunjukkan distribusi yang lebih luas dan 

keragaman virus influenza pada kelelawar (Tong et al., 2013).  

Deteksi, karakterisasi dan penilaian resiko virus pada hewan pembawa 

sebelum mereka menyebar ke dalam populasi manusia adalah sangat penting 

dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kelelawar sekarang dapat 

dimasukkan ke dalam daftar mamalia yang bisa menjadi hospes Avian Influenza. 

Kelelawar (ordo Chiroptera) berperan sebagai reservoir penting beberapa penyakit 

viral dimana dapat terjadi infeksi manusia dan mamalia lainnya, baik liar ataupun 

jinak (Calisher et al, 2006). Kelelawar sangat penting untuk di perhatikan karena 

mereka sendiri terdiri dari hampir  1.200 spesies di seluruh dunia, terhitung sekitar 

seperempat dari seluruh spesies adalah mamalia, distribusinya secara global, 

kemampuan bermigrasinya sangat jauh, serta mendukung dalam penyebaran virus 

(Turmelle, 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 MERS CoV (Tong et al, 2012).  

Kelelawar memiliki umur yang panjang, dengan itu kemungkinan bahwa mereka 

dapat mengembangkan suatu infeksi persisten dengan virus tertentu, dan dapat 

menginfeksi ke vertebrata lainya. Populasi kelelawar yang besar dan perilaku 
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bersarang memungkinkan adanya peningkatan penularan infeksi virus secara intra 

dan antarspesies. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mendeteksi adanya virus Avian Influenza pada kelelawar di Provinsi Jawa 

Timur mengingat daerah tersebut merupakan daerah endemis flu burung dan 

penyebaran kelelawar dibeberapa daerah di Jawa Timur sangat baik diantaranya 

adalah Jember, Banyuwangi, dan Pasuruan. Hal tersebut selain beresiko terhadap 

unggas juga manusia, sebagaimana telah diketahui bahwa kelelawar menjadi 

reservoir alami dari beberapa virus. Diagnosa terhadap kasus Avian Influenza 

dapat dilakukan dengan melihat gejala klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium. 

Pemeriksaan secara cepat untuk menegakkan diganosa Avian Influenza dilakukan 

untuk mengontrol penyebaran virus ini (Spackman, 2009). Pemeriksaan yang 

akan dilakukan yaitu uji HA (hemaglutinin) kemudian dilanjutkan dengan uji 

hambatan hemaglutinasi (HI) untuk mengidentifikasi H5 pada kelelawar. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: Apakah virus Influenza subtipe H5 dapat 

diidentifikasi pada kelelawar di Provinsi Jawa Timur? 

 
1.3  Landasan Teori 

Penyakit Avian Influenza disebabkan oleh virus influenza A, termasuk 

virus RNA dalam family orthomyxoviridae. Avian Influenza memiliki 

kemampuan tinggi dalam mutasi. Proses mutasi terjadi melalui mekanisme 
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antigentic drift dan antigenic shift. Antigenic drift merupakan perubahan yang 

terjadi secara minor dan perlahan melalui proses mutasi titik dan sering 

menyebabkan epidemi influenza. Sedangkan antigenic shift dapat timbul sebagai 

akibat dari genetic ressortment antara virus influenza yang berbeda, menghasilkan 

varian baru dengan patogenitas yang tidak terduga dan berpotensi menimbulkan 

pandemi influenza. Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk memantau 

sirkulasi H5N1 dan virus influenza lainnya, terutama virus yang telah diisolasi 

dari daerah dimana virus HPAI masih endemik (Wibawa et al., 2012). 

Kelelawar dikenal sebagai reservoir penting untuk penyakit-penyakit 

zoonosis dari famili yang berbeda seperti SARS coronavirus, Nipah virus, Hendra 

virus, dan Ebola virus. Persebaran, kelimpahan, perilaku sosial, dan kemampuan 

terbang jarak jauh membuat kelelawar cocok sebagai inang penyebar virus (Donis, 

2012). Beberapa penelitian terakhir membuktikan bahwa kelelawar merupakan 

reservoir utama pada beberapa virus RNA pada mamalia, hewan ternak, dan 

manusia (Smith, 2013). Di antara 60 spesies virus dilaporkan terkait dengan 

kelelawar, 59 adalah virus RNA yang berpotensi penting dalam generasi yang 

muncul dan infeksi ulang muncul pada manusia (Wong, S. et al., 2006).  

Pemeriksaan virus AI dengan metode hemaglutination (HA) test dan 

hemaglutination inhibition (HI) test adalah metode diagnostik yang dilakukan di 

laboratorium - laboratorium diagnostik untuk mendeteksi dan menentukan subtipe 

virus infuenza A. Uji HA digunakan untuk mendeteksi virus yang memiliki 

hemaglutinin. Adanya hemaglutinin dapat mengaglutinasi eritrosit dari beberapa 

spesies, seperti unggas, mamalia maupun manusia. Uji HI merupakan uji serologis 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IDENTIFIKASI VIRUS AVIAN.... SHOLEHUDIN



yang digunakan untuk mengidentifikasi virus yang belum diketahui 

tipe/subtipenya, salah satunya untuk menentukan jenis protein haemaglutinin  dari 

subtipe Avian Influenza. antisera digunakan terhadap suatu isolat yang diduga 

mempunyai kepekaan dengan antibodi yang telah diketahui dan dapat digunakan 

untuk memprediksi virus yang terdapat di dalam isolat tersebut. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya virus Avian Influenza 

subtipe H5 pada kelelawar di Provinsi Jawa Timur. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat mengetahui adanya virus Avian Influenza 

subtipe H5 pada kelelawar di Indonesia. Jika terbukti adanya virus influenza H5 

pada kelelawar maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

melanjutkan penelitian tentang peran kelelawar sebagai pembawa dalam 

epidemiologi flu burung di Indonesia. 
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