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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1. Kerangka konseptual 

Virus H5N1 pertama diketahui menginfeksi manusia pada 

Mei 1997 di Hong Kong dan menyebabkan kematian pada 6 orang 

dari 17 orang yang terinfeksi. H5N1 kemudian menyebar luas dan 

muncul sebagai pandemi yang tersebar di berbagai negara di dunia. 

Selama tahun 2003 hingga 2015 telah tercatat terjadi 844 kasus 

dengan 499 kematian dari seluruh dunia. H5N1 telah mengalami 

evolusi melalui perubahan genetik dari strain progenitor pada tahun 

1996. Hingga saat ini paling tidak terdapat 10 grup atau clade yang 

telah diketahui. Perbedaan antigenik dan genetik antar strain telah 

menginfeksi peternakan unggas dan  unggas-unggas  liar di beberapa 

negara. Saat ini diketahui ada 4 clade virus H5N1 yang menginfeksi 

manusia yaitu clade 1,2 dan 7 serta 3 subclade yaitu 2.1, 2.2 dan 2.3. 

clade 1 adalah yang paling sering menginfeksi manusia di negara-

negara di Asia Tenggara (Vietnam, Thailand dan Kamboja). Clade 2 

menyebar dari Asia ke Eropa, Timur tengah dan Afrika. Di Indonesia 

telah menyebar virus H5N1 dari subclade 2.1, sedangkan subclade 

2.2 menyebar di Afrika, Asia, dan Eropa. Subclade 2.3 baru 

ditemukan di Cina dan negara di Asia Tenggara yang berdekatan 

(Uyeki, 2009).  

Pengendalian penyebaran dan penanganan virus influenza 

sendiri adalah dengan dua cara yaitu imunisasi rutin dan antivirus. 

Akan tetapi kemanjuran dari vaksin influenza terbatas karena strain 

virus yang sangat cepat mengalami mutasi melalui mekanisme 

antigenic shift dan antigenic drift sehingga antivirus menjadi penting 
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untuk mengontrol pandemi influenza dan mengurangi jumlah 

kematian karena infeksi influenza (Wang et al., 2008). Antivirus 

yang menjadi pilihan pertama untuk mengatasi virus influenza A 

H5N1 adalah oseltamivir yang termasuk antivirus golongan 

penghambat neuraminidase. Antivirus golongan penghambat 

neuraminidase lainnya yang juga dapat digunakan adalah zanamivir 

atau peramivir. Selain itu, terdapat golongan antivirus lain yang 

biasa digunakan untuk terapi H5N1 adalah dari golongan adamantin 

yaitu amantadin dan rimantadin (WHO, 2007). 

Virus influenza A H5N1 telah banyak dilaporkan resisten 

terhadap amantadin dan rimantadin, sehingga penggunaan amantadin 

dan rimantadin sebagai terapi tunggal telah banyak ditinggalkan 

(WHO, 2007). Resistensi oseltamivir terhadap virus H5N1 telah 

dilaporkan pada beberapa kasus. Pada virus H5N1 clade 1 

dilaporkan terdapat resistensi terhadap oseltamivir yang 

dihubungkan dengan mutasi spesifik H274Y pada gen neuraminidase 

pada 2 pasien yang meninggal. Resistensi juga dideteksi pada 

subpopulasi strain yang didapat dari sampel dari pasien yang 

bertahan hidup yang menerima kemoprofilaksis oseltamivir. 

Resistensi ini dilaporkan selama dan sebelum terapi pada pasien 

yang terinfeksi H5N1 clade 1 dan subclade 2.2.  Resistensi 

oseltamivir di duga berhubungan dengan adanya mutasi gen 

neuraminidase berbeda yaitu N294S. Data in vitro menunjukkan 

mutasi H274Y yang menyebabkan resistensi oseltamivir dengan 

kemungkinan relatif tinggi dibandingkan mutasi N294S. 

Kebanyakan clade 1 dan subclade 2.1 resistan terhadap golongan 

adamantin (amantadin dan rimantadin). Resistensi clade 1 terhadap 

oseltamivir memungkinkan resistensinya pada penghambat 
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neuraminidase lainnya seperti zanamivir. Subclade 2.3.4 

sensitivitasnya berkurang terhadap zanamivir tetapi masih sensitif 

terhadap amantadin dan rimantadin (Uyeki, 2009). Beberapa laporan 

tentang terjadinya resistensi antivirus pada virus H5N1 terutama 

resistensi oseltamivir yang merupakan salah satu antivirus pilihan 

pertama pada terapi infeksi H5N1 ini merupakan suatu pemicu untuk 

dilakukan pencarian antivirus baru. 

Penelitian tentang antivirus baru dari bahan alam mulai 

menjadi pertimbangan. Dalam beberapa tahun terakhir penggunaan 

obat dari bahan alam kembali diminati karena kekhawatiran terhadap 

efek samping obat hasil sintesis. Tanaman memiliki berbagai 

senyawa kandungan bioaktif yang diantaranya diketahui dapat 

menghambat perkembangbiakan virus sehingga dapat dieksplorasi 

menjadi komplemen antivirus. Beberapa pengobatan tradisional 

seperti ayuverda dan pengobatan tradisional Cina telah 

menggunakan beberapa bahan alam untuk digunakan sebagai 

antivirus. Perkembangan penelitian antivirus dari tanaman dimulai 

setelah perang dunia ke-2 dan dilaporkan sejak tahun 1952 telah 

ditemukan 12 dari 288 tanaman yang telah diujicobakan pada telur 

ayam berembrio memiliki efektivitas sebagai antivirus influenza. 

Tanaman Geranium sanguineum L. Dilaporkan memiliki aktivitas 

mengurangi infektifitas dari beberapa macam strain virus influenza 

pada penelitian secara in vivo dan in vitro. Ekstrak buah elderberry 

(Sambucus sp.) telah diteliti pada penelitian randomized-double 

blinded placebo-controlled dan dilaporkan dapat menjadi terapi 

influenza yang efektif, aman, dan efisien (Chattopaddhyay et al., 

2009). Oseltamivir yang saat ini digunakan sebagai terapi antivirus 

utama untuk  melawan virus H5N1 merupakan produk yang bahan 
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bakunya berasal dari bahan alam yaitu asam sikhimat yang diperoleh 

dari tanaman Illicium verum (Wang et al., 2011). 

Tanaman Brucea javanica (L.) Merr. merupakan tanaman 

dari famili simarubaceae yang terdistribusi di Asia Tenggara, bagian 

utara Australia dan bagian selatan Cina. Tanaman dari famili 

simarubaceae telah banyak dikenal aktivitasnya untuk pengobatan 

digunakan secara tradisional sebagai anti malaria, anthelmintik, 

antitumor, antiinflamasi, antivirus, tonik, insektisida dan antiamoeba. 

Kebanyakan aktivitas biologis yang dapat ditimbulkan tanaman dari 

famili simarubaceae terutama disebabkan kandungan senyawa-

senyawa quassinoid. Senyawa bioaktif quassinoid yang berasal dari 

tanaman famili simarubaceae menunjukkan aktivitas antitumor 

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

beberapa aktivitas biologis yang lain. Beberapa senyawa quassinoid 

yang diketahui memiliki aktivitas antivirus antara lain 

simalikalactone D yang berasal dari tanaman Picrolemma sp. dan 

Quassia sp. yang aktif terhadap virus Rous sarcoma oncogenic, 

Herpes simplex tipe 1, Vesicular stomatitis, Poliomyelitisand 

Semlikiforest. Quassinoid lain yaitu shinjulactone dari tanaman 

Ailanthus sp. yang aktif terhadap virus HIV (Alves et al., 2014). 

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). Brucea javanica (L.) Merr. 

telah dipergunakan untuk terapi antivirus terhadap virus human 

papilloma virus ( HPV). Percobaan klinis dengan menggunakan 

infusa buah Brucea javanica (L.) Merr. telah dilakukan untuk terapi 

vulvar condylomata yang merupakan suatu gejala penyakit kulit 
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yang ditimbulkan virus HPV. Hasilnya cukup efektif, yaitu onset 

kerjanya cepat, mudah, toksisitasnya rendah dan tidak menyebabkan 

iritasi pada kulit dan mukosa. (Chen et al., 2012) 

Ekstrak dan fraksi Brucea javanica (L.) Merr. telah diteliti 

memiliki aktivitas menghambat neuraminidase (NA) H1N1 

(Purwitasari, 2012) dan H5N1 (Ikram et al., 2015). Selain itu, 

senyawa daucosterol yang berhasil diisolasi dari Brucea javanica 

(L.) Merr. terbukti mampu menghambat NA, HA dan menurunkan 

titer virus H1N1 pada sel MDCK (in vitro) (Purwitasari, 2013) 

sehingga ekstrak buah Brucea javanica (L.) Merr. sudah terbukti 

memiliki aktivitas penghambatan dengan menghambat 

neuraminidase dari virus influenza A khususnya subtipe H1N1 dan 

H5N1. Penelitian yang telah dilakukan tersebut masih berada dalam 

tahap in vitro sedangkan untuk mengembangkan antivirus perlu 

dilakukan banyak tahap pengujian dan evaluasi. Oleh karena itu 

penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya 

mengenai aktivitas penghambatan virus H5N1 ekstrak Brucea 

javanica (L.) Merr.  

3.2. Hipotesis 

Ekstrak Brucea javanica (L.) Merr. memiliki aktivitas 

penghambatan terhadap virus H5N1. 
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AKTIVITAS PENGHAMBATAN VIRUS INFLUENZA A 

H5N1 (FLU BURUNG) EKSTRAK Brucea javanica (L.) Merr. 

 
Gambar 3.1. Kerangka konseptual 

Virus Influenza A  

Penanganan terhadap H5N1 

Golongan 
penghambat 

neuraminidase 
(zanamivir, 
oseltamivir)  

 

Brucea javanica (L.) Merr. 

Ekstrak Brucea javanica (L.) Merr. memiliki aktivitas 
penghambatan terhadap virus H5N1. 

 

Golongan 
Adamantin 
(Amantadin 

dan 
Rimantadin) 

 

844 kasus dengan 499 kematian 
di dunia dan 199 kasus dengan 
167  jumlah kematian di 
Indonesia (WHO, 2015) 

vaksin 

Antivirus 
Efikasi terbatas 
karena virus cepat 
bermutasi (Wang 
dkk., 2008) 

Bahan alam berpotensi memiliki 
aktivitas antivirus influenza, 
(Chattopadhyay dkk., 2009) 

 

Aktivitas Antivirus  : 
 Kandungan quassinoid 

brucein D dapat 
menghambat TMV 
(Tobacco Mosaic 
Virus) (Chen dkk., 
2009) 

 Memiliki aktivitas 
antivirus HPV (Human 
Papilloma Virus) 
(Chen dkk., 2012) 

 Ekstrak, fraksi dan 
isolat senyawa 
daucosterol memiliki 
aktivitas menghambat 
Neuraminidase (NA) 
H5N1 dan H1N1 
(Purwitasari., 2012; 
Ikram dkk., 2015) serta 
memiliki 
penghambatan 
hemagglutinin (HA) 
dan menurunkan titer 
virus H1N1 pada sel 
MDCK (Purwitasari, 
2013) 

 

Dilaporkan terjadi resistensi (Uyeki, 
2009) 
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