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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem imun berfungsi dalam mempertahankan kondisi tubuh terhadap 

benda asing dan patogen di lingkungan hidup sekitar seperti bakteri, virus, fungus 

dan parasit. Sistem ini merupakan gabungan sel, molekul dan jaringan yang 

berperan dalam resistensi terhadap infeksi.
1
 

Pertahanan imun terdiri atas sistem imun alamiah atau non spesifik 

(natural/innate/native) dan didapat atau spesifik (adaptive/acquried).
1
 Sistem 

imun alamiah merespon lebih cepat dan bertindak sebagai pertahanan awal, 

seperti mekanisme batuk dan bersin, asam lambung, sistem komplemen, dan 

pertahanan selular berupa proses fagositosis.
1
 

Kemampuan pertahanan yang lebih spesifik dimiliki oleh sistem imun 

adaptif berupa sistem imun humoral oleh limfosit B dan sistem imun seluler oleh 

limfosit T. Sistem imun spesifik memberikan perlindungan lebih baik terhadap 

antigen yang sudah pernah terpajan sebelumnya.
1
 

Limfosit merupakan sel imun spesifik yang dapat mengenali dan 

membedakan berbagai macam antigen serta berperan dalam dua respon adaptif 

imun, yaitu spesifitas dan memori. Limfosit T dan B yang matur disebut sebagai 

naive limfosit dan teraktivasi oleh adanya antigen melalui antigen presenting cell 

(APC). Antigen tersebut akan menstimulasi naive limfosit untuk berploriferasi  

melalui mekanisme autokrin oleh IL-2 yang kemudian disebut limfoblas. IL-2 
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merupakan faktor pertumbuhan untuk sel T yang dirangsang oleh antigen. IL-2 

juga meningkatkan proliferasi dan diferensiasi sel NK dan sel B.
1
 Setelah 

terstimulasi dan berproliferasi, naive limfosit akan berdiferensiasi menjadi 

limfosit efektor seperti antibody-secreting B cells atau Th1 dan Th2.
2
  

Limpa merupakan organ limfoid sekunder yang berperan penting untuk 

merespon sistem imun utama terhadap antigen asal darah.
1
 Bagian limpa yakni 

pulpa putih terdapat limfosit T dan B matur yang akan mengalami proliferasi dan 

diferensiasi setelah terpajan oleh antigen. Limpa adalah tempat utama fagosit 

memakan mikroba yang dilapisi antibodi, oleh karena itu individu tanpa limpa 

akan menjadi rentan terhadap infeksi bakteri berkapsul.
1
 

Peran imunostimulan diperlukan dalam meningkatan pertahanan tubuh 

terhadap berbagai macam antigen. Imunostimulan herbal seperti mahkota dewa 

(Phaleria macrocarpa) dan meniran (Phyllanthus niruri) sudah dikenal luas 

penggunaannya oleh masyarakat untuk menjaga stamina tubuh. 

Phaleria macrocarpa atau mahkota dewa merupakan tanaman asli Papua 

Indonesia, tanaman ini memiliki zat aktif di dalam daun dan kulit buahnya yaitu 

flavonoid, alkaloid, terpenoid, saponin dan senyawa resin.
3
 Hubungannya dengan 

sistem imun, senyawa flavonoid Phaleria macrocarpa berperan dalam 

peningkatan proliferasi dan aktivasi sel T serta peningkatan IL-2.
4
 Limfosit T 

akan mengaktivasi makrofag dan sel NK yang kemudian makrofag akan 

distimulasi untuk menghasilkan IL-12 dan sel NK akan menghasilkan IFNγ.
2
 

Phyllanthus niruri merupakan salah satu tanaman yang sudah terbukti 

sebagai imunostimulator. Pemberian ekstrak Phyllanthus niruri  dapat 



3 
 

 
 

meningkatan fagositosis dan kemotaksis makrofag, kemotaksis neutrofil dan 

sitotoksisitas sel NK. Selain itu juga terjadi respon imunitas seluler berupa 

peningkatan proliferasi sel limfosit T dengan meningkatkan sekresi TNFα, IFNγ 

dan IL-4 serta menurunkan sekresi IL-2 dan IL-10, sedangkan pada imunitas 

humoral mengalami peningkatan produksi IgG dan IgM.
5
 Dalam mekanisme 

proliferasi limfosit tidak hanya IL-2 namun IL-4 juga merupakan stimulan utama 

dalam diferensiasi sel T naive CD4+ menjadi Th2.
2
  

Phaleria macrocarpa dan Phyllanthus niruri masing-masing telah diketahui 

dapat meningkatkan proliferasi dan aktivasi sel T namun penggabungan ekstrak 

Phaleria macrocarpa dan Phyllanthus niruri belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Penelitian ini menggunakan mencit BALB/c yang diberi ekstrak 

dengan dosis yang berasal dari penelitian sebelumnya yaitu 0,14 mg/0,5cc/hari 

untuk Phaleria macrocarpa
 
dan 0,4 mg/0,5cc/hari untuk Phyllanthus niruri.

4,6
 

Mencit diberi perlakuan selama 7 hari setelah itu mencit akan diterminasi dan 

dilakukan isolasi splenosit dan perhitungan limfoblas. 

 Penggabungan ekstrak keduanya dapat menimbulkan salah satu interaksi 

farmakodinamik yaitu sifat adaptive, sinergis maupun antagonis. Oleh karena itu 

melalui penelitian ini penulis berharap apabila kombinasi ekstrak menunjukkan 

hasil yang signifikan sehingga dapat diterapkan dan dimanfaatkan lebih lanjut 

dalam perannya sebagai imunostimulan.    

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apakah terdapat perbedaan persentase limfoblas limpa pada mencit 

BALB/c yang diberi gabungan ekstrak Phaleria macrocarpa dan 
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Phyllanthus niruri dengan mencit yang diberi ekstrak Phaleria 

macrocarpa saja ? 

1.2.2 Apakah terdapat perbedaan persentase limfoblas limpa pada mencit 

BALB/c yang diberi gabungan ekstrak Phaleria macrocarpa dan 

Phyllanthus niruri dengan mencit yang diberi ekstrak Phyllanthus niruri 

saja ? 

1.2.3 Apakah terdapat perbedaan persentase limfoblas limpa pada mencit 

BALB/c yang diberi gabungan ekstrak Phaleria macrocarpa  dan 

Phyllanthus niruri dengan kelompok kontrol ? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian gabungan ekstrak Phaleria 

macrocarpa dan Phyllanthus niruri terhadap persentase limfoblas limpa 

pada mencit BALB/c. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Menganalisa perbedaan persentase limfoblas limpa pada mencit 

BALB/c yang diberi gabungan ekstrak Phaleria macrocarpa dan 

Phyllanthus niruri dengan mencit yang diberi ekstrak Phaleria 

macrocarpa saja. 

b. Menganalisa perbedaan persentase limfoblas limpa pada mencit 

BALB/c yang diberi gabungan ekstrak Phaleria macrocarpa dan 
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Phyllanthus niruri dengan mencit yang diberi ekstrak Phyllanthus 

niruri saja. 

c. Menganalisa perbedaan persentase limfoblas limpa  pada mencit 

BALB/c yang diberi gabungan ekstrak Phaleria macrocarpa dan 

Phyllanthus niruri dengan kelompok kontrol. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh gabungan ekstrak Phaleria macrocarpa dan Phyllanthus niruri terhadap 

persentase limfoblas limpa pada mencit BALB/c. Selain itu juga diharapkan 

peningkatan penggunaan tanaman tradisional sebagai imunostimulan dalam 

peningkatan kesehatan di masyarakat dan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Orisinalitas 

 Penelitian mengenai Phaleria macrocarpa dan Phyllanthus niruri terhadap 

persentase limfoblas pada limpa mencit sudah pernah dilakukan sebelumnya, akan 

tetapi penelitian pemberian gabungan atau kombinasi dari ekstrak Phaleria 

macrocarpa  dan Phyllanthus niruri terhadap persentase limfoblas limpa belum 

pernah dilakukan sebelumnya. 

Tabel 1. Orisinalitas 

No. Peneliti, 

Tahun 

Judul Desain 

penelitian 

Hasil 

1. M. Saifulhaq M, 

2006 

Pengaruh Pemberian 

Ekstrak Buah 

Mahkota Dewa 

(Phaleria papuana) 

Dosis bertingkat 

Post Test 

Only Control 

Group 

Design 

Terdapat 

perbedaan 

bermakna pada 

proliferasi 

limfosit antara 
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Terhadap Proliferasi 

Limfosit Lien Pada 

Mencit Balb/c 

 

kelompok kontrol 

dengan perlakuan 

1 dan perlakuan 2 

 

2. Ifandari, 2011 Respon Proliferasi 

Limfosit Pada Organ 

Thymus dan Limpa 

Mencit BABL/c 

Yang Diinfeksi 

Bakteri Salmonella 

thypi pada Perlakuan 

Ekstrak Meniran 

Hijau (Phyllanthus 

niruri) dan Meniran 

merah (Phyllanthus 

urinaria)  

Post Test 

Only Control 

Group 

Design 

Pada Limpa, 

mencit yang 

diberi perlakuan 

ekstrak meniran 

hijau cenderung 

mengalami 

peningkatan 

limfosit 

sedangkan jumlah 

limfosit mencit 

yang diberi 

perlakuan ekstrak 

meniran merah 

cenderung 

menurun. 

Pada Thymus, 

ekstrak meniran 

hijau maupun 

merah 

menurunkan 

respon proliferasi 

limfosit Mencit 

BALB/c yang 

diinfeksi bakteri 

Salmonella thypi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


