
7 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Sistem Imun 

Tubuh manusia memiliki suatu sistem pertahanan terhadap benda asing dan 

patogen yang disebut sebagai sistem imun. Respon imun timbul karena adanya 

reaksi yang dikoordinasi sel-sel, molekul-molekul terhadap mikroba dan bahan 

lainnya. Sistem imun terdiri atas sistem imun alamiah atau non spesifik 

(natural/innate/native) dan didapat atau spesifik (adaptive/acquired). Baik sistem 

imun  non spesifik maupun spesifik memiliki peran masing-masing, keduanya 

memiliki kelebihan dan kekurangan namun sebenarnya ke dua sistem tersebut 

memiliki kerja sama yang erat.
1
 

2.1.1 Sistem Imun non Spesifik 

  Dalam mekanisme imunitas non spesifik memiliki sifat selalu siap dan 

memiliki respon langsung serta cepat terhadap adanya patogen pada individu yang 

sehat. Sistem imun ini bertindak sebagai lini pertama dalam menghadapi infeksi 

dan tidak perlu menerima pajanan sebelumnya, bersifat tidak spesifik karena tidak 

ditunjukkan terhadap patogen atau mikroba tertentu, telah ada dan berfungsi sejak 

lahir. Mekanismenya tidak menunjukkan spesifitas dan mampu melindungi tubuh 

terhadap patogen yang potensial.
1
 Manifestasi respon imun alamiah dapat berupa 

kulit, epitel mukosa, selaput lendir, gerakan silia saluran nafas, batuk dan bersin, 

lisozim, IgA, pH asam lambung.
1
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Pertahanan humoral non spesifik berupa komplemen, interferon, protein 

fase akut dan kolektin. Komplemen terdiri atas sejumlah besar protein yang bila 

diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon 

inflamasi. Komplemen juga berperan sebagai opsonin yang meningkatkan 

fagositosis yang dapat menimbulkan lisis bakteri dan parasit. Tidak hanya 

komplemen, kolektin merupakan protein yang berfungsi sebagai opsonin yang 

dapat mengikat hidrat arang pada permukaan kuman.
1
 

Interferon adalah sitokin berupa glikoprotein yang diproduksi oleh 

makrofag yang diaktifkan, sel NK dan berbagai sel tubuh yang mengandung 

nukleus dan dilepas sebagai respons terhadap infeksi virus.
1
 Peningkatan kadar C-

reactive protein dalam darah dan Mannan Binding Lectin yang berperan untuk 

mengaktifkan komplemen terjadi saat mengalami infeksi akut.
1
  

Sel fagosit mononuklear dan polimorfonuklear serta sel Natural Killer dan 

sel mast berperan dalam sistem imun non spesifik selular.  

Neutrofil, salah satu fagosit polimorfonuklear dengan granula azurophilic 

yang mengandung enzyme hidrolitik serta substansi bakterisidal seperti defensins 

dan katelicidin. 
1,2 

Mononuklear fagosit yang berasal dari sel primordial dan 

beredar di sel darah tepi disebut sebagai monosit. Makrofag di sistem saraf pusat 

disebut sebagai sel mikroglia, saat berada di sinusoid hepar disebut sel Kupffer, di 

saluran pernafasan disebut makrofag alveolar dan di tulang disebut sebagai 

osteoklas.
2
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Sel Natural Killer merupakan sel limfosit yang berfungsi dalam imunitas 

nonspesifik terhadap virus dan sel tumor. Sel mast berperan dalam reaksi alergi 

dan imunitas terhadap parasit dalam usus serta invasi bakteri.
1
 

   

2.1.2 Sistem Imun Spesifik 

  Sistem imun spesifik mempunyai kemampuan untuk mengenali benda yang 

dianggap asing. Benda asing yang pertama kali muncul akan segera dikenali dan 

terjadi sensitisasi sel-sel sistem imun tersebut. Benda asing yang sama, bila 

terpajan ulang akan dikenal lebih cepat dan kemudian dihancurkan.
1
 Respon 

sistem imun spesifik lebih lambat karena dibutuhkan sensitisasi oleh antigen 

namun memiliki perlindungan lebih baik terhadap antigen yang sama. Sistem 

imun ini diperankan oleh Limfosit B dan Limfosit T yang berasal dari sel 

progenitor limfoid. 

 

a. Sistem imun spesifik humoral 

Limfosit B atau sel B berperan dalam sistem imun spesifik humoral yang 

akan menghasilkan antibodi. Antibodi dapat ditemukan di serum darah, 

berasal dari sel B yang mengalami proliferasi dan berdiferensiasi menjadi 

sel plasma. Fungsi utama antibodi sebagai pertahanan terhadap infeksi 

ekstraselular, virus dan bakteri serta menetralisasi toksinnya.
1
 Sel B 

memiliki reseptor yang spesifik untuk tiap-tiap molekul antigen dan 

dapat dideteksi melalui metode tertentu melalui marker seperti CD19, 

CD21 dan MHC II.
2
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b. Sistem imun spesifik selular 

 Limfosit T berperan pada sistem imun spesifik selular. Pada orang 

dewasa, sel T dibentuk di sumsung tulang tetapi proliferasi dan 

diferensiasinya terjadi di kelenjar timus. Persentase sel T yang matang 

dan meninggalkan timus untuk ke sirkulasi hanya 5-10%. Fungsi utama 

sistem imun spesifik selular adalah pertahanan terhadap bakteri 

intraselular, virus, jamur, parasit dan keganasan.
1
  

 Sel T terdiri atas beberapa subset dengan fungsi yang berbeda-beda 

yaitu sel Th1, Th2, Tdth, CTL atau Tc, Th3 atau Ts atau sel Tr. CD4+ 

merupakan penanda bagi sel T helper dan CD8 merupakan penanda dari 

CTL yang terdapat pada membran protein sel.
2
    

 

2.1.3 Proliferasi Limfoblas 

 Limfoblas merupakan progenitor sel limfoid pertama yang terdapat di 

sumsum tulang. Limfoblas berbentuk bulat, berukuran 15-20µ dengan sitoplasma 

biru dan tidak bergranula. Inti sel limfoblas berbentuk bulat dengan kromatin 

relatif lebih kasar serta difus dan memiliki nukeoli 1-2. Limfoblas akan membelah 

dua atau tiga kali menjadi sel prolimfosit yang pada stadium selanjutnya akan 

menjadi limfosit. Semakin matang sel ini ukurannnya akan bertambah kecil 

dengan kromatin padat dan tidak ada nukleoli.
7
 

  Sel progenitor limfoid dengan pengaruh IL-7 akan berkembang menjadi sel 

prolimfosit T dan B menghasilkan jumlah sel yang banyak. Proses pematangan sel  
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T dan B memiliki jalur yang berbeda, pematangan sel B berada di sumsum tulang 

sedangkan sel T berada di timus. Dalam proses perkembangannya akan terjadi 

seleksi positif dan negatif yang terjadi dalam organ limfoid primer melalui 

interaksi dengan molekul MHC.
2
  

 Seleksi positif terjadi pada imatur sel T apabila sel tersebut berikatan lemah 

dengan self antigen pada MHC. Sedangkan seleksi negatif terjadi pada sel T  yang 

APC nya berikatan kuat dengan self antigen. Sel dengan seleksi negatif akan 

mendapat sinyal apoptosis dan mati. Sel limfosit dengan seleksi positif akan 

masuk ke jaringan limfoid sekunder untuk berproliferasi dan menjadi matang.
1,2

 

 Limfosit T dan limfosit B matur yang belum terpapar oleh antigen dikenal 

dengan istilah naive limfosit. Limfosit naif ini berada dalam keadaan istirahat atau 

G0 pada siklus sel dan apabila teraktivasi oleh antigen melalui Antigen Presenting 

Cell (APC) akan berproliferasi menjadi limfoblas. Mekanisme ini menghasilkan 

suatu proses yang disebut sebagai clonal expansion sehingga menghasilkan 

jumlah sel yang banyak.
2
 Limfosit T, baik CD4

+
 maupun CD8

+
 akan 

berproliferasi dan berdiferensiasi   sesuai fungsinya yaitu efektor dan memori.
7
 

 Pada sel T naif  (Th0) dipengaruhi oleh mekanisme autokrin dari IL-2 untuk 

berproliferasi yang akan berdiferensiasi menjadi Th1 dan Th2. Proses diferensiasi 

Th1 melibatkan reseptor sel T, IFN-γ, IL-12 dan T-bet, STAT1, STAT4 sebagai 

faktor transkripsi.  Fungsi utama Th1 sebagai pertahanan dalam melawan infeksi 

terutama oleh mikroba intraselular, mekanisme efektor ini terjadi melalui aktivasi 

makrofag, sel B dan sel neutrofil. Diferensiasi Th2 muncul sebagai respon 

terhadap reaksi alergi dan parasit, melibatkan reseptor sel T, IL-4, faktor 
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transkripsi GATA-3 dan STAT6. IL-4  menstimulasi terhadap produksi IgE yang 

berfungsi dalam opsonisasi parasit. Selain itu, IL-5 juga diproduksi oleh Th2 yang 

mengaktivasi eosinofil sebagai respon terhadap adanya antigen parasit.
2 

 

Gambar 1. Perkembangan subset Th1 dan Th2
2
 

 Pada studi baru-baru ini, ditemukan Th17 sebagai subset ketiga dari sel T 

CD4
+
 mencit. Sel Th17 ini mensekresikan IL-17, tidak memproduksi IFN-𝛾 

ataupun IL-4. Diferensiasi sel Th17 dari sel T naïve CD4
+
 berasal dari stimulasi 

antigen dan hadirnya sitokin TGF-β bersama dengan IL-6, IL-1 dan sitokin pro-

inflamatori lainnya. Sebaliknya, diferensiasi sel Th17 ini dihambat oleh IFN-γ 

atau IL-4.
2
 

 Aktivasi sel B naif diawali dengan pengenalan spesifik oleh reseptor 

permukaan. Antigen dan perangsang lain termasuk Th, merangsang proliferasi 

dan diferensiasi klon sel B spesifik. Interaksi sel T dan B pada T-B interface yang 
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selanjutnya sel B akan diaktifkan oleh CD40L dan sitokin. Kemudian terbentuk 

fokus ekstrafolikular sel B di zona sel T dan terjadi isotype switching serta sekresi 

Ig. Sel B yang teraktivasi akan kembali lagi ke folikel selanjutnya akan terbentuk 

germinal center yang merupakan tempat maturasi afinitas, isotype switching, sel B 

memori dan sel plasma.
2
   

           

2.2 Limpa 

  Limpa merupakan organ limfoid sekunder dan tempat utama dalam 

merespon imun terhadap antigen yang berasal dari darah. Limpa terletak di regio 

hipokondriaka sinistra dan dialiri oleh arteri lienalis yang menembus kapsul di 

daerah hilus dan berakhir sebagai percabangan. Limpa terdiri dari pulpa merah 

dan pulpa putih, daerah yang kaya akan limfosit terletak di pulpa putih yang 

terletak di sekitar arteri centralis.
2
  

 
Gambar 2. Diagram skematik limpa

8
 

 

 Histologi dari limpa hampir sama dengan jaringan limfe yaitu terpisahnya 

daerah sel T dan sel B.  Zona sel T terletak di sekeliling arteri centralis yang 

disebut periarteriolar lymphoid sheaths (PALS). Beberapa cabang dari arteri 

centralis (arteri folicularis) melewati daerah PALS dan mengalir menuju ke sinus 

marginalis. Folikel sel B menempati daerah diantara sinus marginal dan PALS. 
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Daerah di eksternal sinus marginal disebut sebagai zona marginal yang menjadi 

batas dari pulpa putih dan ditempati oleh sel B serta makrofag.
2
  

  Pelepasan sel T maupun sel B tergantung dari produksi sitokin dan kemokin 

dari stroma di area yang berbeda. Kemokin CXCL13 dan reseptornya CXCR5 

dibutuhkan untuk migrasi sel B ke folikel, sedangkan migrasi sel T naif ke 

periarteriolar sheath membutuhkan kemokin CCL19 dan CCL21 dengan 

reseptornya CCR7. Antigen akan dihantarkan ke sinus marginal oleh sel dendritik 

atau oleh makrofag di zona marginal. Arteriol berakhir pada sinusoid vaskular 

yang mengandung eritrosit, makrofag, sel dendritik, limfosit dan sel plasma yaitu 

pada pulpa merah.
2
  

  Limpa merupakan saringan penting dalam sirkulasi darah dan berperan 

besar dalam proses fagositosis bakteri yang dilapisi antibodi (opsonisasi). 

Sehingga apabila seorang individu tidak memiliki limpa, individu tersebut 

berisiko tinggi untuk terinfeksi bakteri berkapsul seperti pneumococcus dan 

meningococcus.
2 

 

2.3 Phaleria macrocarpa  

 Mahkota dewa atau Phaleria macrocarpa merupakan tanaman obat sebagai 

obat tradisional maupun penambah stamina. Tanaman ini merupakan tanaman 

perdu yang berkembang dan tumbuh sepanjang tahun dengan ketinggian 1-2,5 

meter. Buah mahkota dewa terdiri atas kulit, daging buah, cangkang dan biji. 

Daging buahnya berwarna putih dengan ketebalan bervariasi tergantung ukuran 

buah. Cangkangnya berwarna putih dengan ketebalan mencapai 2 mm. Biji buah 
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berbentuk lonjong dengan diameter sekitar 1 cm. Bagian dalamnya berwarna 

putih.
9
  

 Pengklasifikasian mahkota dewa termasuk divisi Spermathophyta, subdivisi 

Angiospremae, kelas Dicotyledoneae, bangsa Thymeleales, famili Thymelaeaceae 

dan genus Phaleria.
3 

 
Gambar 3. Phaleria macrocarpa 

10
 

 

 Bagian tanaman yang sering digunakan sebagai obat adalah daun, daging dan 

kulit buahnya. Daun dan kulit buah mahkota dewa mengandung senyawa kimia 

alkaloid, terpenoid, saponin dan senyawa resin. Pada daunnya diketahui 

terkandung senyawa lignan (polifenol) sedangkan pada kulit buahnya terkandung 

zat flavonoid dan tannin.
3,11

 Daging buah mahkota dewa juga mengandung zat 

aktif saponin, alkaloid dan flavonoid.
9,12

  

 Ekstrak Mahkota dewa mempunyai bermacam-macam efek yaitu antitumor, 

immunostimulan, antioksidan, analgesik, antiradang, antivirus, antibakteri, 

antifungal, antihepatotoksik, antihiperglikemik dan vasodilatator.
13,14,15

 

 Sebuah penelitian membuktikan bahwa senyawa flavonoid dapat 

meningkatkan proliferasi limfosit, produksi IL-2 dan aktivasi makrofag.
16,17

 IL-2 

merupakan faktor pertumbuhan untuk sel T yang dirangsang dengan adanya 
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antigen dan berperan pada ekspansi klon sel T. Sel T CD4+ kemudian akan 

berdiferensiasi menjadi Th1 dan Th2. IL-2 juga meningkatkan proliferasi dan 

diferensiasi sel NK dan sel B.
1   

 Dalam perannya sebagai antikanker, senyawa polifenol pada mahkota dewa 

dapat menstimulasi produksi IFN-γ yang penting dalam memicu aktivasi CTL dan 

sel NK pada sistem pertahanan imun terhadap sel-sel kanker. Pada penelitian Ca 

mamae dengan objek mencit C3H, Phaleria macrocarpa sebagai terapi adjuvant 

bersamaan dengan Adriamycin-Cyclophosphamide menunjukkan hasil terjadinya 

peningkatan apoptosis dengan efek protektif terhadap hepar dan ginjal.
18

 

 

2.4 Phyllanthus niruri  

 Phyllanthus niruri  atau yang lebih dikenal dengan meniran termasuk dalam 

famili Euphorbiaceae. Tanaman ini memiliki batang ramping dan bulat dengan 

daun kecil, berbentuk bundar telur sampai bundar memanjang. Bunga jantan 

berwarna merah pucat sedangkan bunga betina berwarna hijau muda. Buahnya 

berwarna hijau kekuningan sampai kulit kuning kecoklatan.
6,19

 Seluruh bagian 

tanaman dapat dipergunakan dalam pengobatan tradisional.
6
 

 Phyllanthus niruri ditemukan di negara beriklim tropis seperti Indonesia, 

Malaysia, Cina, Filipina, India dan Brazil pada ketinggian 1000 m di atas 

permukaan laut. P.niruri L tumbuh liar di tempat terbuka, pada tanah gembur 

yang mengandung pasir, di ladang, di tepi sungai dan di tepi pantai.
6,19 
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Gambar 4. Phyllanthus niruri 

20
 

 

 Kandungan kimia yang terkandung di Phyllanthus niruri antara lain flavonoid 

(quercetin, quercitrin, isoquercitrin, astragalin, rutin), kaempherol-4-

rhamnopyranoside, erydictol-7-rhamnopyranoside, nirurin, niruriside, filantin, 

hipofilantin, triterpenoid, kalium, damar dan tanin.
19

 

 Herbal Phyllanthus niruri  berkhasiat sebagai imunostimulan, anti-infalamasi, 

antimalaria, antipiretik dan antidiabetik. Penggunaan ekstrak Phyllanthus niruri 

50 mg sebagai adjuvan dengan obat antituberkulosis menunjukkan perbaikan yang 

bermakna pada minggu ke-6 sedangkan pasien yang hanya menerima obat 

antituberkulosis saja baru mengalami kesembuhan pada minggu ke-14.
19,21 

Uji 

klinis lain dilakukan secara in vitro pada infeksi virus hepatitis B, ekstrak 

Phyllathus niruri dapat menghambat reaksi HbsAg dan anti-Hbs serta 

menginhibisi aktivitas DNA polimerase virus.
22

 Penelitian lain menunjukkan 

khasiat Phyllanthus niruri sebagai hepatoprotektor pada mencit yang diinduksi 

parasetamol.
23

 Alkaloid ekstrak Phyllanthus niruri menghambat reverse 

transcriptase, protease dan cytopathic effects yang disebabkan oleh HIV-1/HIV-

2.
21,24
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 Tabel 2. Immunostimulator ekstrak P. niruri L pada mencit 

 Variabel    p  t  Peningkatan 

 
Komplemen 9,56 <0,01 1,38 x 

IgM   5,82 <0,001 8,6 x 

IgG   7,16 <0,001 16,2 x 

Kemotaksis neutrofil 11,95 <0,001 2,37 x 

Kemotaksis makrofag 3,13 <0,006 1,56 x 

Proliferasi sel T (Con-A) 2,93 <0,05 1,24 x 

Proliferasi sel T (PHA) 5,71 <0,001 1,66 x 

Proliferasi sel B 3,03 <0,007 1,5 x 

Sitotoksisitas sel NK (12,5:1) 8,73 <0,001 1,41 x 

Sitotoksisitas sel NK (25:1) 4,77 <0,001 1,69 x 

Sekresi TNF-α (monosit) 0,93 0,363 1,09 x 

Sitotoksisitas CD8
+
 (2,5:1) -0,27 0,788 1,05 x 

Sitotoksisitas CD8
+
 (5:1) 0,28 0,78 TS 

Sekresi IL-2 (Th1) -9,45 <0,001 0,7 x 

Sekresi TNF-α (Th1) 2,66 0,016 1,72 x 

Sekresi IFN-γ (Th1) 1,85 0,08 1,3 x 

Sekresi IL-4 (Th2) 19,93 <0,001 2,85 x  

Sekresi IL-10 (Th2) -2,32 0,033 0,9 x 

Fagositosis in vivo (makrofag) >1,5 Indeks=2,960 Sti. Kuat 

 
 Sumber : Ma’at 2010

5
  

  

 Dalam perannya sebagai imunostimulan, ekstrak Phyllanthus niruri L 

merupakan mitogen limfosit yang poten ditunjukkan dengan meningkatnya 

jumlah leukosit, proliferasi limfosit B, limfosit T, dan ekspresi dari marker CD69. 

Peningkatan produksi IFN-γ dan IL-4 oleh ekstrak Phyllanthus niruri L dalam 

menstimulasi naive limfosit menunjukkan hasil yang signifikan. Kemampuan 

fagositosis, kemotaksis makrofag, kemotaksis neutrofil, sitotoksisitas sel NK dan 

pelepasan TNFα juga mengalami peningkatan. Terhadap imunitas humoral 

Phyllanthus niruri L dapat meningkatkan produksi Ig M dan Ig G.
21,25

 

 Khasiat P. niruri L dalam meningkatkan sistem imun telah terbukti baik pada 

hewan coba dan manusia. Pada Tabel 1 diperlihatkan hasil uji immunologis pada 

mencit dan pada manusia efek immnunologis yang ditimbulkan ada pada Tabel 2. 
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Tabel 3. Immunostimulator ekstrak P. niruri L pada manusia 

     Sel    Pengujian     Hasil 

 
Limfosit T Uji proliferasi dengan mitogen PHA ↑ 1,52 x 

Limfosit B Uji proliferasi dengan mitogen LPS  ↑ 1,67 x  

Neutrofil  Uji fagositosis, metode : NBT test  ↑ 2,34 x 

Sel NK Uji sitotoksisitas dengan sel target  ↑ 1,50 x 

   cell line K562           (E:T=12,5:1)  

Sekresi TNF-α ELISA     ↑ 1,63 x 

Sekresi IFN-γ ELISA     ↑ 2,1 x 

 
  Sumber : Ma’at 2010

5
 

 

 

Tabel 4. Hasil uji klinik ekstrak P. niruri L di beberapa rumah sakit 

 Rumah Sakit   Kasus   Keterangan 

 
RSCM Jakarta Tuberkulosis Mempercepat penyembuhan, 

          IFN-γ ↑ 

RSPAD Gatot Subroto Tuberkulosis Mempercepat penyembuhan 

RSUP Dr. Moh Husein Tuberkulosis Mempercepat BTA (-)  

Palembang 

RSUP Padang Tuberkulosis Rasio CD4/CD8 ↑ 

RSCM Jakarta Hepatitis B  HBV DNA(-) lebih cepat 

         Dibandingkan dengan kontrol 

RSUP Dr. Soetomo Surabaya Tuberkulosis Mempercepat penyembuhan 

RSUP Dr. Soetomo Surabaya Tuberkulosis Mempercepat penyembuhan 

RSUD Tangerang Infeksi Varicella  

   Zoster 

RSUP Dr. Soetomo Surabaya Vulvovaginitis Penyembuhan dipersingkat, 

   Candidiasis  kekambuhan ↓ 

RSCM Jakarta Kusta Multibasiler Studi klinik  

RSUP Malalayang Manado Herpes vaginalis Studi klinik 

RSCM Jakarta Upper respiratory Studi klinik 

   infection 

 
  Sumber: Ma’at 2010

5
 

  

 Sebelum dinyatakan sebagai fitofarmaka, ekstrak P. niruri L telah melalui uji 

klinik yang dilakukan di beberapa rumah sakit terkemuka di Indonesia dan 

melibatkan berbagai macam kasus seperti tercantum dalam Tabel 3.
5
 


