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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Virus influenza merupakan suatu virus yang sudah ada dan 

diketahui sejak lama menjadi penyebab wabah penyakit yang 

mematikan. Wabah yang disebabkan oleh virus influenza ini pertama 

kali terjadi pada tahun 1918 yang dikenal dengan sebutan Spanish flu. 

Virus ini menyerang saluran pernafasan dan dalam waktu singkat 

dapat menyebabkan kegagalan saluran pernafasan dan kematian. 

Wabah yang disebabkan virus tersebut semakin menyebar luas dan 

tercatat memakan korban sekitar 50 juta jiwa. Pada saat itu 

pengetahuan tentang virus masih sangat terbatas sehingga diduga 

wabah tersebut diperkirakan disebabkan oleh bakteri. Pada tahun 

1957 terjadi wabah penyakit dengan gejala yang sama dan pertama 

kali ditemukan di Cina sehingga disebut sebagai Asian flu yang  

membunuh sekitar 1 juta korban jiwa. Wabah serupa kembali 

muncul Pada tahun 1968 di Hong Kong dan dikenal sebagai Hong 

Kong Flu yang menyebabkan sekitar  500 ribu orang meninggal. 

Pada saat itu belum diketahui secara pasti penyebab wabah tersebut 

sehingga peneliti kemudian melakukan pengambilan sampel korban 

yang meninggal karena wabah tahun 1918, 1957 dan 1968 dan 

akhirnya menemukan penyebab dari wabah tersebut yaitu virus yang 

lebih menyerupai virus influenza yang menyerang unggas daripada 

virus influenza yang umumnya menyerang manusia. Virus yang 

mewabah pada tahun 1918 diketahui adalah virus H1N1, wabah pada 

tahun 1957 merupakan virus influenza baru yang mengandung 
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glikoprotein H2N2, sedangkan wabah yang terjadi pada tahun 1968 

merupakan virus H3N2 (Sfakianos, 2009). 

Strain virus influenza baru yang saat ini diketahui sebagai 

H5N1 pertama kali ditemukan pada bulan Mei 1997 di Hong Kong  

yang diketahui menular dari burung ke manusia. Pada saat itu 

dilaporkan terjadi 18 kasus dan 6 diantaranya meninggal dunia. 

Virus H5N1 ini merupakan salah satu kandidat yang dapat 

menyebabkan pandemi influenza berikutnya terbukti dari data yang 

diperoleh dari tahun 2003 hingga Juli 2015 tercatat 844 kasus H5N1 

pada manusia dengan 499 kematian. Kasus tersebut 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).  

Paparan dan infeksi virus H5N1 pada manusia terus 

berlangsung dan bertambah. Hal ini menimbulkan adanya 

kemungkinan munculnya generasi baru virus yang terjadi karena 

mutasi komponen genetik virus yang terus menerus terjadi. Virus ini 

ditakutkan dapat menular lebih mudah di dalam populasi manusia 

global. H5N1 ini dapat menjadi kandidat virus yang menyebabkan 

pandemi influenza berikutnya karena adanya keterbatasan imunitas 

spesifik yang dimiliki manusia saat ini (Chen dan Chen, 2014). 

Penanganan infeksi virus H5N1 pada manusia saat ini adalah 

menggunakan antivirus oseltamivir yang merupakan antivirus 

golongan penghambat neuraminidase. Selain oseltamivir, antivirus 

yang juga biasa digunakan untuk terapi infeksi virus H5N1 adalah 

penghambat neuraminidase lain seperti zanamivir dan peramivir dan 
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dari golongan adamantin yaitu amantadin dan rimantadin (WHO, 

2007). 

Saat ini resistensi pada antivirus H5N1 telah dilaporkan 

terjadi pada beberapa kasus infeksi H5N1. Golongan adamantin 

(amantadin dan rimantadin) telah dilaporkan resisten terhadap virus 

H5N1 clade 1 dan subclade 2.1. Resistensi golongan adamantin 

berlangsung dengan cepat sehingga saat ini antivirus ini tidak 

direkomendasikan untuk pilihan pertama dalam pengobatan infeksi 

virus H5N1. Resistensi oseltamivir juga telah dilaporkan pada 

beberapa kasus. Beberapa pasien yang terinfeksi H5N1 clade 1 dan 

subclade 2.2 telah dilaporkan resisten terhadap oseltamivir . 

Resistensi clade 1 terhadap oseltamivir yang merupakan golongan 

penghambat neuraminidase memungkinkan resistensi silang yaitu 

resistensi yang terjadi pada neuraminidase lainnya yaitu zanamivir 

(Uyeki, 2009). 

Penelitian untuk menemukan antivirus H5N1 saat ini masih 

terus berlanjut termasuk  untuk menemukan obat baru sebagai 

antivirus dari sumber bahan alam. Bahan alam pada saat ini kembali 

menarik perhatian sebagai salah satu pilihan terapi berbagai macam 

penyakit karena banyaknya kekhawatiran terhadap efek samping 

obat hasil sintesis. Beberapa tanaman yang telah digunakan dalam 

pengobatan tradisional seperti ayuverda dan pengobatan tradisional 

Cina memicu penelitian lebih lanjut untuk menemukan  antivirus 

dari bahan alam. Setelah berakhirnya perang dunia ke-2 penelitian 

untuk menemukan antivirus dari bahan alam mulai berkembang  dan 

pada tahun 1952, 12 dari 288 tanaman yang telah berhasil diteliti 

memiliki efektivitas terhadap virus influenza yang diujikan pada 

telur ayam berembrio (Chattopadhyay et al., 2009). Oseltamivir yang  
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saat ini digunakan untuk terapi infeksi virus H5N1 juga termasuk 

salah satu antivirus yang bahan utamanya bersumber dari bahan alam 

yaitu asam sikimat yang diperoleh dari tanaman Illicium verum 

(Wang et al., 2011).  

Brucea javanica (L.) Merr. adalah tanaman dari famili 

simarubaceae yang merupakan tanaman yang memiliki banyak 

aktivitas biologis dan telah digunakan untuk pengobatan tradisional 

di beberapa negara. Bagian yang banyak digunakan adalah buahnya. 

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 menunjukkan aktivitas antitumor 

sitotoksik, antitumor-promotor, anti-HIV, antituberculosis, dan 

beberapa aktivitas biologis yang lain. Brucein D merupakan salah 

satu senyawa quassinoid yang didapatkan dari tanaman Brucea 

javanica (L.) Merr. telah diteliti memiliki aktivitas menghambat 

aktivitas dan replikasi dari tobacco mozaic virus (TMV) (Chen et al., 

2009). Ekstrak metanol dari buah Brucea javanica (L.) Merr. 

memiliki aktivitas menghambat hemagglutinin (HA), neuraminidase 

(NA) dan virus H1N1 pada pengujian in vitro (Purwitasari, 2013). 

Ekstrak buah ini juga telah dilaporkan memiliki aktivitas 

menghambat NA H5N1 (Ikram et al., 2015). 

Pada pengujian efektivitas antivirus diperlukan pengujian 

toksisitas dari ekstrak yang digunakan. Pada konsentrasi tertentu 

ekstrak yang diujikan dapat menimbulkan kematian pada embrio 

sehingga menyebabkan titer virus tidak teridentifikasi karena tidak 

adanya perkembangbiakan virus pada embrio pada jaringan atau 

individu yang telah mati. Pengujian aktivitas antivirus dapat 
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dilakukan pada dosis maksimum nontoksik dari ekstrak yang pada 

konsentrasi tinggi tersebut ekstrak tidak mempengaruhi viabilitas 

embrio pada kondisi pengujian. Pengujian toksisitas penting 

dilakukan untuk memastikan aktivitas antivirus dari ekstrak tersebut 

disebabkan karena efek toksik pada sel atau karena aktivitas 

virusidal dari ekstrak yang diujikan (Chattopadhyay et al., 2009). 

Pengujian toksisitas dapat dilakukan pada telur ayam berembrio dan 

uji ini juga disebut dengan uji letalitas pada telur ayam berembrio 

(Nwodo et al., 2011) 

Penemuan antivirus baru memerlukan tahapan pengujian yang 

panjang oleh karena itu, kemampuan ekstrak buah Brucea javanica 

(L.) Merr. dalam menghambat aktivitas virus H5N1 dapat diujikan 

lebih lanjut untuk pengujian aktivitas antivirus secara in vivo dan uji 

klinik. Adanya aktivitas antivirus dari ekstrak buah Brucea javanica 

(L.) Merr. akan sangat bermanfaat untuk menjadi salah satu alternatif 

obat antivirus baru untuk mengendalikan infeksi dan penyebaran 

virus H5N1 dan mengurangi jumlah kematian yang disebabkan oleh 

infeksi virus yang patogenitasnya tinggi ini.  

1.2. Rumusan masalah 

1. Apakah ekstrak buah Brucea javanica (L.) Merr. memiliki 

aktivitas penghambatan terhadap virus influenza A subtipe 

H5N1? 

2. Bagaimana toksisitas ekstrak buah Brucea javanica (L.) 

Merr. bila digunakan sebagai antivirus influenza A subtipe 

H5N1? 
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1.3. Tujuan penelitian 

1. Mengetahui aktivitas penghambatan terhadap virus 

influenza A subtipe H5N1 ekstrak buah Brucea javanica 

(L.) Merr.  

2. Mengetahui toksisitas ekstrak buah Brucea javanica (L.) 

Merr. apabila digunakan sebagai antivirus influenza A 

subtipe H5N1.  

1.4. Manfaat penelitian  

1. Meningkatkan pengembangan bahan alam dari tanaman 

sebagai antivirus influenza A  subtipe H5N1. 

2. Menjadi tahap awal untuk menemukan antivirus baru 

terhadap virus influenza A subtipe H5N1 yang efektif dan 

aman utuk digunakan. 
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