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RINGKASAN 

AKTIVITAS PENGHAMBATAN VIRUS INFLUENZA A 

SUBTIPE H5N1 (FLU BURUNG) EKSTRAK METANOL 

BUAH Brucea javanica (L.) Merr. 

Azziyan Walidah 

Virus H5N1 ini merupakan virus influenza subtipe A yang 
telah menewaskan banyak korban. Data yang didapat dari tahun 
2003 hingga Juli 2015 menunjukkan telah terjadi 844 kasus H5N1 
pada manusia dengan 499 kematian yang dilaporkan dari 16 negara 
di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, angka kejadian infeksi 
H5N1 pada manusia dari tahun 2003-2015 terdapat total 199 kasus 
dengan kematian sejumlah 167 kasus. Jika dibandingkan dengan 
negara lain, kasus kematian karena virus H5N1 di Indonesia 
termasuk tertinggi diantara negara lainnya (WHO ,2015). Beberapa 
upaya dilakukan untuk melawan virus ini salah satunya dengan 
penggunaan obat antivirus. Beberapa antivirus yang digunakan untuk 
terapi infeksi H5N1 diantaranya adalah amantadin dan rimantadin 
yang bekerja menghambat kanal M2 serta oseltamivir dan zanamivir  
yang merupakan golongan menghambat neuraminidase. Beberapa 
laporan tentang resistensi antivirus telah dilaporkan terjadi dan hal 
ini memicu berbagai penelitian untuk menemukan antivirus baru, 
salah satunya yang bersumber dari tanaman. 

Brucea javanica (L.) Merr. merupakan tanaman dari famili 
simarubaceae yang yang memiliki banyak aktivitas biologis dan 
telah digunakan untuk pengobatan tradisional di beberapa negara 
termasuk di Indonesia. Brucea javanica (L.) Merr. merupakan 
tanaman yang kaya akan kandungan quassinoid sama seperti 
kebanyakan tanaman dari famili simarubaceae lainnya. Senyawa 
bioaktif quassinoid yang berasal dari tanaman famili simarubaceae 
dilaporkan menunjukkan aktivitas antitumor sitotoksik, antitumor-
promotor, anti-HIV, anti tuberculosis, dan beberapa aktivitas 
biologis yang lain. Salah satu kandungan quassinoid brucein D yang 
didapatkan dari tanaman Brucea javanica (L.) Merr. telah diteliti 
memiliki aktivitas menghambat replikasi dari tobacco mozaic virus 
(TMV) (Chen dkk., 2009). Aktivitas buah Brucea javanica (L.) Merr. 
terhadap virus H5N1 ini telah diteliti secara in vitro dan dilaporkan 
ekstrak metanol, fraksi dan senyawa daucosterol dari buah Brucea 
javanica (L.) Merr. mampu menghambat neuraminidase (NA) dari 
H5N1 (Ikram dkk., 2015). Penelitian tentang aktivitas ekstrak buah 
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Brucea javanica (L.) Merr. ini masih berada dalam tahap awal 
sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi 
data tentang aktivitas antivirus influenza A H5N1 dari buah Brucea 
javanica (L.) Merr.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas 
penghambatan terhadap virus influenza A subtipe H5N1 ekstrak 
buah Brucea javanica (L.) Merr. yang dilakukan dengan media telur 
ayam berembrio (TAB) dan dievaluasi menggunakan pengujian 
hemagglutinasi. TAB diinokulasikan dengan virus yang dicampur 
dengan ekstrak konsentrasi 62,5 ppm, 125 ppm dan 250 ppm. 
Kelompok tanpa perlakuan atau Kontrol negatif yaitu TAB yang 
diinokulasi dengan virus tanpa perlakuan tambahan. Sebagai 
pembanding, digunakan kontrol positif yaitu TAB yang diinokulasi 
dengan virus dan zanamivir. TAB diinkubasi selama 72 jam dan 
setelah itu dipanen cairan alantoisnya untuk dilakukan uji 
hemagglutinasi. Dari pengujian hemagglutinasi tersebut dihitung 
persen penghambatan yang didapatkan dari penurunan titer 
hemagglutinin (HA) kelompok perlakuan yang diberi ekstrak 
metanol buah Brucea javanica (L.) Merr. jika dibandingkan dengan 
kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan.  

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah ekstrak 
metanol buah Brucea javanica (L.) Merr. dengan konsentrasi 62,5 
ppm, 125 ppm dan 250 ppm memberikan penghambatan terhadap 
virus H5N1 dengan persen penghambatan 6,1%, 42,4%, dan 78,8%. 
Ekstrak dengan konsentrasi 250 ppm memberi persen penghambatan 
tertinggi dan memberikan aktivitas penghambatan yang lebih besar 
dibandingkan dengan kontrol positif.  

Penelitian untuk menemukan antivirus H5N1 memerlukan 
beberapa tahap pengujian, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut menggunakan metode pengujian lainnya baik secara in vitro 
maupun in vivo. Mekanisme kerja ekstrak tidak dapat diprediksi 
menggunakan metode dalam penelitian ini sehingga perlu 
dikembangkan dengan melakukan perbedaan waktu dalam 
pemberian ekstrak pada TAB. Ekstrak metanol buah Brucea 
javanica (L.) Merr. ini memberikan aktivitas antivirus yang baik 
sehingga dapat difraksinasi atau diisolasi lebih lanjut untuk 
menemukan senyawa aktif yang bertanggungjawab terhadap 
aktivitas antivirusnya.  
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