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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Avian influenza pertama kali dilaporkan di Italia pada tahun 1878 sebagai 

wabah yang menjangkiti ayam dan burung ( Perroncito, 1878), pada saat itu wabah 

tersebut dikenal dengan nama “ fowl plaque “ dan belum dapat dipastikan 

penyebabnya, baru pada tahun 1955 dapat diidentifikasi sebagai penyebabnya yaitu 

virus Influenza tipe A yang tergolong dalam famili Orthomyxoviridae dan dapat 

menginfeksi berbagai macam spesies antara lain: unggas, babi, kuda dan manusia 

(Easterday and Hinshaw, 1991; Damayanti dkk., 2005). 

Penyakit yang disebabkan oleh virus avian influenza ini berdasarkan 

patogenitasnya digolongkan menjadi Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) 

dan Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI). Virus avian influenza yang tergolong 

HPAI terdaftar sebagai penyakit list A pada OIE Manual dan disebabkan oleh 

virus avian influenza subtipe H5 dan H7 (OIE, 2000; AUSVETPLAN, 2002).  

Penyebaran virus avian influenza tergolong sangat cepat, tercatat pada 

tahun 1976 – 1997 terjadi wabah pada peternakan unggas di Australia oleh virus 

avian influenza subtipe H7, tahun 1979 kejadian di Inggris, di Pakistan terjadi 

tahun 1995, dan di Jerman pada tahun 1997. Sedangkan untuk virus avian 

influenza subtipe H5 pada tahun 1983-1984 menyebabkan wabah di Amerika 

Serikat dan Irlandia, tahun 1994-1995 di Mexico, dan di Italia dan Hongkong pada 

tahun 1997 (Horimoto and Kawaoka, 2001).  
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Wabah avian influenza subtipe H5N1 mulai masuk ke Indonesia sejak 

pertengahan tahun 2003 (Raharjo dan Nidom, 2004). Wilayah Indonesia yang 

terjangkit wabah avian influenza pada tahun 2003 adalah 9 provinsi, meliputi 51 

kabupaten. Pada akhir tahun 2004 tercatat 16 provinsi yang mencakup 100 

kabupaten/kota dan pada bulan Desember tahun 2005 HPAI menjadi endemis di 25 

dari 33 provinsi di Indonesia (Anonimmus, 2005).  

Pada bulan September - Nopember tahun 2012 dilaporkan terjadinya 

kematian tinggi pada itik di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY 

Yogyakarta, setelah dilakukan identifikasi diketahui bahwa penyebab wabah 

adalah virus avian influenza subtipe H5N1 clade 2.3.2 (Wibawa dkk, 2012), virus 

ini sebelumnya belum pernah dilaporkan bersirkulasi di Indonesia, karena pre 

dominan virus avian influenza subtipe H5N1 di Indonesia adalah virus avian 

influenza subtipe H5N1 clade 2.1 yang terbagi menjadi clade 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 

(WHO/OIE/FAO, 2008). Virus avian influenza subtipe H5N1 clade 2.3.2  juga 

dilaporkan telah bersirkulasi di beberapa Negara seperti Vietnam, Bulgaria, China, 

India, Hongkong, Jepang, Korea, Laos, Nepal, Bangladesh, Mongolia (Marinova-

Petkova et al. 2012; Nagarajan et al. 2012; WHO. 2012).   

Unggas air diketahui dapat berperan sebagai inang perantara dari semua 

subtipe virus influenza tipe A, sehingga memberikan suatu resiko kesehatan yang 

sangat serius terhadap spesies hewan lain secara luas dan memungkinkan 

terjadinya genetic mixing. Meskipun beberapa subtipe virus Influenza A yang 

terdapat dalam tubuh inang alami bersifat tidak patogen atau tidak virulen tetapi 

keberadaannya menyebabkan inang alami tersebut menjadi reservoir virus avian 
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influenza (Webby et al. 2007; Hewajuli dan Dharmayanti, 2012). Reservoir alami 

dan inang virus influenza A yang paling heterogen adalah unggas air, terutama 

kelompok Charadriiformes (burung camar, burung laut, burung liar) dan 

Anseriformes (itik, entok dan angsa) yang keberadaannya tersebar di dunia 

(Webster et al. 1992; Hewajuli dan Dharmayanti. 2012). 

Infeksi virus avian influenza subtipe H5N1 terhadap unggas air biasanya 

berlangsung tanpa gejala (asimptomatik), karena virus avian influenza dari jenis 

yang berpatogenesis rendah dapat hidup bersama secara seimbang dengan reservoir 

(Webster et al., 1992; Alexander., 2000). Unggas air biasanya menunjukkan gejala 

infeksi pencernaan asimptomatis, tetapi dapat membebaskan virus avian influenza 

dalam jumlah yang besar melalui feses (virus shedder). Virus avian influenza yang 

bersifat pathogen jarang ditemukan pada reservoir, tetapi dapat ditemukan pada 

unggas peliharaan (Steven et al., 2006). Hal ini menyebabkan virus dapat 

menyebar ke unggas lain dan manusia, sehingga bisa menjadi ancaman terjadinya 

endemi pada suatu daerah (Hulse Post et al, 2005). Salah satu faktor penting 

pemicu terjadinya endemi avian influenza adalah perdagangan unggas hidup di 

pasar tradisional (Webster and Hulse, 2004; Choi et al., 2004).  

Pasar unggas tradisional sangat berpotensi sebagai tempat penularan virus 

avian influenza. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus avian influenza subtipe 

H5N1 di Hongkong pada tahun 1997 diduga akibat kontak dengan hewan sakit 

yang dijual di pasar unggas (WHO, 2004; Webster, 2004). Virus avian influenza 

subtipe H5N1 juga dapat ditemukan pada unggas yang dijual di pasar unggas di 
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berbagai negara seperti China, Hongkong, Thailand dan Indonesia (Amonsin et al, 

2008; Webster, 2004; Indriani dkk., 2010). 

Kecamatan Mojosari, khususnya di desa Modopuro sudah lama dikenal 

sebagai sentra pembibitan (breeding) itik lokal yang dikenal dengan nama itik 

Mojosari. Day Old Duck (DOD) yang dihasilkan banyak didistribusikan di 

berbagai wilayah di pulau Jawa, bahkan hingga ke luar pulau, sehingga seharusnya 

dapat dipastikan bahwa sumber dari bibit DOD dan lingkungan sekitarnya bebas 

dari virus avian influenza.  

Pasar Raya Mojosari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Legi, 

adalah salah satu pasar tradisional terbesar di kecamatan Mojosari, kabupaten 

Mojokerto, Jawa Timur. Pasar Raya Mojosari juga merupakan live-birds market, 

diantaranya yaitu ayam buras, itik, dan enthog yang diambil dari berbagai peternak 

lokal di daerah Mojosari, selain itu juga terdapat tempat pemotongan unggas 

sehingga pembeli yang telah mendapatkan unggas yang diharapkan dapat langsung 

memotongkannya. Sistem penjualan unggas hidup yang terjadi di Pasar Raya 

Mojosari bisa juga disebut dengan complex rotary system, yaitu penjual datang 

setiap pagi dengan mengendarai kendaraan roda dua yang dilengkapi dengan 

kandang pada bagian boncengannya, dalam kandang portable tersebut unggas-

unggas diletakkan berdesakan, bahkan kadangkala berbagai spesies unggas 

ditempatkan dalam satu kandang. Unggas yang dibawa atau dijual tersebut 

kadangkala tidak berasal dari satu peternakan saja, tetapi mengambil dari beberapa 

peternak, sehingga kondisi tersebut semakin memperbesar kemungkinan penularan 

antar unggas, terutama unggas air yang ada dalam kandang tersebut. Mencampur 
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unggas berbagai umur dan berbagai varietas di dalam suatu tempat akan 

meningkatkan laju penyebaran virus avian influenza dan dapat menyebabkan virus 

avian influenza lestari di tempat tersebut (Swayne and Halvorson, 2003). Selain 

itu, salah satu pemicu perkembangan virus avian influenza adalah cuaca lembab 

pada musim hujan, di Indonesia puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember 

– pertengahan Maret. Kelembaban yang tinggi menjadi faktor pendukung terhadap

perkembangbiakan dan penyebaran virus avian influenza di lingkungan dan 

memungkinkan virus avian influenza dapat bertahan lama di lingkungan luar 

(Majalah Poultry Indonesia, Maret 2014).  

Hingga saat ini, dinamika kasus avian influenza di Pasar Raya Mojosari 

belum pernah dilaporkan. Berdasar pada latar belakang tersebut maka penulis 

mencoba melakukan penelitian tentang ada atau tidaknya virus avian influenza 

subtipe H5 pada unggas air (itik, enthog, angsa) yang dipotong di Pasar Raya 

Mojosari Kecamatan Mojosari, Mojokerto, terutama pada musim awal kemarau 

(April – September) (http://bmkg.go.id, 2014), sedangkan puncak infeksi avian 

influenza biasanya terjadi pada musim penghujan. 

Sebagai langkah awal yaitu melakukan isolasi dan identifikasi virus avian 

influenza subtipe H5 melalui sampel yang diambil dari swab kloaka unggas air 

yang dipotong di Pasar Raya Mojosari, kabupaten Mojokerto, dilanjutkan dengan 

uji Hemaglutinasi (HA) dan uji Hambatan Hemaglutinasi (HI). Metode diagnosis 

konvensional dilakukan dengan pertimbangan efisiensi biaya yang diperlukan 

selama penelitian berlangsung, sesuai dengan metode diagnosis dari FAO maupun 
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OIE. Selain itu juga mendapatkan koleksi isolat virus avian influenza, yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan penelitian lebih lanjut. 

Pemantauan virus avian influenza di pasar tradisional diharapkan dapat 

menjadi peringatan dini yang harus diterapkan di negara-negara Asia (Amonsin et 

al, 2010). 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasar latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut :  

1. Apakah virus avian influenza subtipe H5 dapat diisolasi dan 

diidentifikasi dari sampel usapan kloaka unggas air yang didistribusikan 

di Pasar Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur? 

2. Berapa kisaran persentase sampel unggas air positif avian influenza 

subtipe H5 yang diambil dari Pasar Raya Mojosari ?  

1.3 Landasan Teori 

Avian influenza merupakan penyakit viral yang disebabkan oleh virus 

influenza tipe A yang tergolong dalam famili Orthomyxoviridae. Berdasarkan 

perbedaan antigen nukleoprotein dan matriks yang menyusunnya, virus ini 

diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu virus influenza tipe A, B, dan C (Easterday 

et al., 1991; Hewajuli dan Dharmayanti, 2012).  

Unggas air dan burung liar merupakan reservoir alami virus avian influenza 

dan berperan penting terhadap ekologi dan propagasi virus. Dari reservoir ini, virus 

avian influenza biasanya dapat ditularkan ke unggas lain, mamalia termasuk 
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manusia dan dapat menyebabkan wabah penyakit yang sangat parah atau 

mematikan (Webster et al. 1992; Hewajuli dan Dharmayanti. 2012). 

Pada pasar tradisional dijual berbagai jenis unggas seperti ayam, itik, entok, 

angsa, burung dan bahkan mamalia seperti babi yang berasal dari berbagai daerah, 

kemudian dari pasar akan menyebar ke daerah lain. Banyak pakar melaporkan 

bahwa unggas air seperti entok, angsa dan itik bertindak sebagai carrier virus 

avian influenza, sehingga dapat berperan sebagai ‘ inkubator ‘ virus (Martindah, 

dkk. 2006). Di pasar, unggas diletakkan dalam area yang sangat berdekatan. 

Kondisi tersebut mempermudah penularan virus avian influenza antar unggas 

(Nguyen et al., 2005). Banyaknya itik yang diperdagangkan dalam kondisi hidup 

di suatu area pasar tradisional, menyebabkan sirkulasi virus avian influenza secara 

kontinyu dan berpotensi mengalami mutasi, reassortment, dan rekombinasi 

(Webster and Hulse, 2004; Choi et al., 2005). 

Metode diagnosis terhadap adanya virus avian influenza subtipe H5 dapat 

dilakukan dengan cara isolasi virus dalam telur ayam berembrio (TAB), uji 

Hemagglutination (HA) yang dilanjutkan dengan uji Hemagglutination Inhibition 

(HI). Ketiga tahapan diagnosis tersebut merupakan teknik diagnose konvensional 

yang sensitif dan akurat, namun diperlukan waktu yang cukup lama dalam 

pelaksanaannya (Payungporn et al., 2004). 

Sampel virus avian influenza yang digunakan sebaiknya diperoleh dari 

swab kloaka, karena salah satu tempat virus avian influenza bereplikasi adalah di 

intestinum, sehingga ekskresi virus dengan titer tertinggi diperoleh dari feses 

(Harimoto and Kawaoka, 2001). Virus avian influenza memiliki sifat 
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mengaglutinasi eritrosit melalui interaksi antar permukaan glikoprotein virus (HA), 

dengan reseptor pada permukaan eritrosit, sedangkan serum spesifik digunakan 

untuk mengidentifikasi subtipe H dari virus avian influenza yang dikoleksi 

(Pedersen, 2008).  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui keberadaan virus avian influenza subtipe H5 melalui proses

isolasi dan identifikasi sampel swab kloaka unggas air yang

didistribusikan di Pasar Raya Mojosari, Mojokerto Jawa Timur

menggunakan uji HA dan HI mikroteknik.

2. Mengetahui kisaran persentase sampel unggas air positif virus avian

influenza subtipe H5 yang didistribusikan di Pasar Raya Mojosari,

Mojokerto Jawa Timur.

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang keberadaan virus avian influenza subtipe H5 pada unggas air 

yang didistibusikan di Pasar Raya Mojosari, kabupaten Mojokerto, sehingga dapat 

menjadi masukan yang bermanfaat bagi peternak maupun penjual unggas terutama 

unggas air sebagai tindak pencegahan mewabahnya kembali serangan avian 

influenza di Kabupaten Mojokerto pada khususnya, dan di Indonesia pada 

umumnya. 
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