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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Penyakit Newcastle Disease (ND) pertama kali dilaporkan oleh Kraneveld 

di Jakarta pada tahun 1926 (Kumar et al., 2011), merupakan salah satu penyakit 

menular infeksius paling mematikan pada industri peternakan unggas di seluruh 

dunia, disebabkan oleh strain virulen Newcastle Disease virus  (vNDV) (Miller & 

Koch, 2013). Virus Newcastle disease (ND) endemik di seluruh dunia antara lain 

Asia, Afrika, dan Amerika, hanya negara-negara Oceania relatif bebas dari 

penyakit ini, meskipun wabah yang serius pernah terjadi di Australia selama tahun 

1998-2000 (Kirkland, 2000).  

Distribusi penyakit ini sangat cepat menyebar, baik di Jawa ataupun di luar 

Jawa. Serangan Newcastle disease (ND) umumnya mulai meningkat pada awal 

musim hujan dan mencapai puncaknya pada pertengahan musim tersebut, wabah 

biasanya meningkat pada saat musim pancaroba (Wibowo, dkk, 2012). Penyakit 

Newcastle Disease (ND) dilaporkan terjadi dimana-mana dengan kejadian 

penyakit terus berlangsung sepanjang tahun. Sampai sekarang belum ada satu 

daerah pun di Indonesia yang bebas dari penyakit ini meskipun penggunaan 

vaksin untuk penanggulangan penyakit sudah diberlakukan sejak tahun 1950 

(Kusumaningsih & Bahri, 2005). 

Penyakit Newcastle disease (ND) diklasifikasikan sebagai penyakit daftar 

A oleh World Animal Health Organization (Office International des Epizooties, 

OIE) karena penyakit ini merupakan penyakit dengan tingkat penularan tinggi, 

dengan angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi pada burung (OIE, 2012). 
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Newcastle Disease (ND) disebabkan oleh Avian Paramyxovirus type-1, 

famili Paramyxoviridae, subfamili Avulavirinae, genus Avulavirus. Newcastle 

Disease dikenal dengan sebutan Avian paramyxovirus (APMV) memiliki 9 

serotipe yang teridentifikasi, yaitu APMV 1-9 (OIE, 2012). Newcastle Disease 

(ND) berbentuk pleomorfik biasanya bulat dengan diameter 100-500 nm, namun 

ada pula yang berbentuk filamen, memiliki amplop, berpolaritas negatif, genom 

tidak bersegmen, ss-RNA dengan 6 protein utama yaitu 3’-NP-P-M-F-HN-L-5’ 

dan memproduksi 2 protein non-struktural yaitu V dan W. Terbagi kedalam 18 

genotipe (genotipe I-XVIII) dan memegang peran penting dalam penyebaran virus 

di dunia (Snoeck at al., 2013).  

Patogenisitas virus Newcastle Disease (ND) dalam cairan alantois Telur 

Ayam Berembrio (TAB) diketahui dengan melihat kemampuan hemaglutinasi 

eritrosit (Wibowo, dkk, 2012). Hemaglutinin virus Newcastle Disease (ND) 

mempunyai kemampuan berikatan secara spesifik dengan reseptor asam sialat 

yang terdapat pada membran plasma eritrosit unggas (OIE, 2012). Sifat tersebut 

dapat digunakan sebagai penanda strain virus Newcastle Disease (ND) meskipun 

tidak memengaruhi perbedaan dalam uji serologi. Proses hemaglutinasi terjadi 

karena eritrosit yang di campur dengan virus Newcastle Disease (ND) dalam 

proporsi yang seimbang. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kecocokan virus 

Newcastle Disease (ND) dengan reseptor yang terdapat pada permukaan eritrosit 

(Ayllon et al., 2010). Dalam penelitian yang sama, Ayllon et al. (2010), 

menyatakan bahwa virus Newcastle Disease (ND) yang memperlihatkan uji HA 

positif dapat dihambat oleh antibodi spesifik yang dihasilkan oleh hemaglutinin 
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virus Newcastle Disease (ND). Aktivitas hambatan hemaglutinasi tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar yang memungkinkan identifikasi virus Newcastle 

Disease (ND).  

Virus ini menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi 

hingga 100% akibat infeksi galur velogenik terutama pada kelompok ayam peka, 

morbiditas 50% pada galur mesogenik, dan morbiditas 30% pada infeksi galur 

lentogenik (CIDRAP, 2003). Rata-rata morbiditas dan mortalitas dalam suatu flok 

ayam bervariasi antara 90-100%. Penularan virus Newcastle Disease (ND) secara 

garis besar terutama melalui inhalasi atau tertelan bersama dengan pakan yang 

terkontaminasi feses terinfeksi dan dapat pula melalui sekret respiratori yang 

terinfeksi dalam jangka waktu yang bervariasi (CFSPH, 2016).  

Sejauh ini virus Newcastle Disease (ND) mampu menginfeksi lebih dari 

250 spesies burung termasuk famili Columbidae (CFSPH, 2016). Spesies burung 

Columbidae umumnya tidak divaksinasi, hidup liar dan diketahui berperan 

sebagai reservoir antigen dari vNDV, disebut sebagai Pigeon Paramyxoviruses 1 

(PPMV-1), yang merupakan virus kelas II, genotipe VIb Avian avulavirus yang 

diadaptasi oleh inang untuk burung dara (Columba livia) dan burung 

Columbiform lainnya. Pigeon Paramyxoviruses 1 (PPMV-1) merupakan varian 

virus yang mematikan yang telah beredar pada burung dara dan dianggap 

panzootic walaupun berasal dari timur tengah sekitar tahun 1980-an (Collins, 

Strong & Alexander, 1994). Penelitian Dimitrov et al. (2016), menyatakan bahwa 

ayam domestik yang diinjeksikan dengan berbagai isolat virus PPMV-1 secara 

intramuskular, menampakkan perbedaan lesi makroskopis dan mikroskopis, 
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terutama pada jantung dan otak. Unggas liar terutama kelompok Columbiformes 

dapat menjadi reservoir dari galur lentogenik, sehingga bisa dikembangkan untuk 

pembuatan vaksin (OIE, 2012; Dimitrov et al., 2017). 

Untuk menanggulangi kejadian penyakit tersebut, dilakukan vaksinasi 

diantaranya menggunakan vaksin aktif maupun inaktif. Pada ayam broiler usia 0-4 

hari divaksinasi dengan vaksin Newcastle Disease (ND) secara tetes mata atau 

spray dan dilanjutkan dengan dilakukan pengulangan menggunakan vaksin 

Newcastle Disease (ND) aktif yang diberikan melalui air minum pada usia 7-14 

hari (Ausvetplan, 2014). Program vaksinasi Newcastle Disease (ND) yang 

dilakukan diantaranya menggunakan vaksin aktif-lentogenik (misalnya strain F, 

B1, dan La Sota) sebagai jenis vaksin yang paling umum digunakan. Vaksin lain 

yang telah dipasarkan adalah vaksin aktif-mesogenik (misalnya Komarov dan 

Roakin) serta vaksin inaktif (OIE, 2012). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud 

mengungkapkan karakter isolat virus dari burung dara (Columba livia) melalui uji 

patogenisitas antara lain Mean Death Time (MDT), Intracerebral Pathogenicity 

Index (ICPI), dan Intravenous Pathogenicity Index (IVPI).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1.2.1 Bagaimana karakter patotipe atau strain isolat virus Burung Dara 

(Columba livia) melalui uji patogenisitas (MDT, ICPI, dan IVPI)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1.3.1 Mengetahui karakter patotipe atau strain isolat virus Burung Dara 

(Columba livia) melalui uji patogenisitas (MDT, ICPI, dan IVPI). 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada 

pembaca dalam menentukan strain virus dari Burung Dara (Columba 

livia) terdiagnosa terinfeksi virus Newcastle Disease melalui 

pengujian karakterisasi biologis dan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan isolat original dari 

sampel burung dara (Columba livia) berdasarkan pengujian 

karakterisasi biologis, sehingga diharapkan dapat menjadi kandidat 

vaksin virus Newcastle Disease. 

1.5 Landasan Teori 

Pigeon paramyxovirus 1 (PPMV-1) merupakan varian virus virulen Avian 

paramyxovirus 1 (APMV-1) yang menyerang kelompok Columbiformes termasuk 

burung dara (Columba livia). Morbiditas virus ini mencapai 100% dan mortalitas 

berkisar 70%. Infeksi PPMV-1 berkaitan dengan gejala syaraf, yaitu tortikolis 

(Gou et al., 2014). Burung Columbiform adalah spesies inang utama, namun 
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kejadian infeksi silang pada ayam telah dilaporkan dan menghasilkan sifat yang 

lebih ganas. Tanda klinis yang terkait dengan infeksi PPMV-1 pada ayam petelur 

biasanya terbatas pada penurunan drastis pada produksi telur, abnormalitas bentuk 

telur, dan pelunakan cangkang telur (Kommers et al., 2002; Irvine et al., 2011).  

Hal yang membedakan patogenisitas virus Newcastle Disease (ND) 

sebagai patotipe velogenik, mesogenik, dan lentogenik berdasarkan kemampuan 

dalam menyebabkan kematian atau Mean Death Time (MDT) pada TAB berturut-

turut kurang dari 60 jam, antara 60-90 jam, dan lebih dari 90 jam (Wibowo, dkk, 

2012). Sedangkan kemampuan menyebabkan kematian pada anak ayam berumur 

1 hari melalui uji Intracerebral Pathogenicity Index (ICPI), dengan kategori 

penilaian yaitu ICPI<0,7 dinyatakan strain lentogenik, 0,7<ICPI<1,5 dinyatakan 

strain mesogenik, dan ICPI>1,5 dinyatakan strain velogenik. Kemampuan virus 

dalam menyebabkan kematian ayam berumur 6 minggu melalui uji Intravenous 

Pathogenicity Index (IVPI), dengan kategori penilaian yaitu IVPI=0 dinyatakan 

strain lentogenik, 0<IVPI<1,45 dinyatakan strain mesogenik, dan IVPI>1,45 

dinyatakan strain velogenik (OIE, 2004; Wibowo, dkk, 2012).  

Wabah Newcastle Disease (ND) yang terjadi di Indonesia biasanya 

disebabkan oleh strain velogenik tipe Asia golongan virus yang bersifat akut, 

sangat mematikan, dan patogenisitasnya tinggi (Miller et al., 2013). Strain 

velogenik tipe Asia disebut juga velogenik viscerotropic dengan gejala nafsu 

makan hilang, berak darah, lesu, sesak nafas, ngorok, bersin, batuk, paralisis 

parsial atau komplit, gejala tortikolis. Strain Newcastle Disease (ND) lainnya 

antara lain Neurotropic velogenic yang menyebabkan mortalitas tinggi dan 
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biasanya diikuti dengan gangguan sistem respirasi dan syaraf. Newcastle Disease 

bentuk mesogenic menunjukkan gejala klinis gangguan sistem pernafasan tetapi 

gangguan sistem syaraf tidak terlalu terlihat dan mortalitas yang rendah, 

sedangkan asymptomatic enteric merupakan suatu bentuk infeksi subklinik pada 

sistem pencernaan (Chellappa et al., 2012). 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu dapat ditentukan 

jenis patotipe atau strain isolat virus Newcastle disease (ND) dari sampel Burung 

Dara (Columba livia) berdasarkan uji karakterisasi biologis melalui pemeriksaan 

patogenisitas (MDT, ICPI, dan IVPI).  

 


