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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) 

 TNF-α berperan dalam pertahanan pejamu untuk infeksi bakteri, virus dan 

parasit. TNF-α diproduksi oleh makrofag dan diaktifkan oleh sel T limfosit, 

antigen, sel NK, dan sel mast
12,14

. TNF-α biasanya tidak terdeteksi pada individu 

sehat tapi sering ditemukan dalam kondisi inflamasi dan infeksi dalam serum
12

. 

 TNF-α  bekerja terhadap leukosit dan endotel, menginduksi inflamasi 

akutpadakadar rendah
9
 karena TNF-α merupakan pirogen yang kuat

12
.TNF-α 

berperan pada inflamasi sistemikpadakadarsedang.TNF-α menimbulkan kelainan 

patologis syok septikpadakadar yang tinggi
9
, sebab TNF-α bersifat sitotoksik

12
. 

Efek biologis TNF-α sebagai berikut : 

a. Pengerahan neutrofil dan monosit ke tempat infeksi serta mengaktifkan 

sel- sel tersebut untuk menyingkirkan mikroba. 

b. Memacu ekspresi molekul adhesi sel-sel endotel vaskuler untuk leukosit. 

c. Merangsang makrofag mensekresi kemokin dan menginduksi kemotaksis 

serta pengerahan leukosit. 

d. Merangsang fagosit mononuklear untuk mensekresi IL-1 dengan efek 

seperti TNF-α. 
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e. Menginduksi apoptosis sel inflamasi yang sama. 
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f. Merangsang hipotalamus yang menginduksi panas, sehingga disebut 

pirogen endogen. 

g. Produksi TNF-α dalam jumlah besar dapat mencegah kontraktilitas 

myokard dan tonus otot polos vaskuler yang menurunkan tekanan darah  

atau syok dan sel lemah yang menimbulkan kaheksia (gangguan 

metabolisme berat seperti gula darah turun sampai dengan kadar yang 

tidak memungkinkan untuk hidup). 

h. Komplikasi sindrom syok sepsis yang ditimbulkan bakteri gram negatif 

atau gram positif yang ditandai dengan kolaps vaskuler
9,14,15

. 

Dengan demikianbeberapa fungsibiologisTNF-α terdiri 

proliferasi seluler dan diferensiasi, tumorigenesis, apoptosisatau kematian 

selnekrotik, imunoregulator, metabolisme lipid, koagulasi dan fungsi 

endotel
12

. 

 

2.2. Nitrit Oksida (NO) 

 Nitrit Oksida (NO) adalah produk yang dihasilkan oleh makrofag, 

merupakan molekul efektor biologis yang mempunyai aktivitas spektrum yang 

luas. Molekul ini berfungsi sebagai molekul potensial untuk membunuh 

mikroba
12

. 

2.2.1. Pembentukan NO teraktivasi 

 Mikroba dapat dibunuh melalui produk respiratory burst oleh beberapa 

metabolit oksigen mikrobisidal yang dilepas selama proses fagositosis. 

Respiratory burst adalah proses yang menghasilkan Reactive Oxigen 
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Intermediate(ROI). Bersamaan dengan terbentuknya fagolisosom, reseptor fagosit 

mengirimkan sinyal yang mengaktifkan beberapa enzim dalam fagolisosom. Salah 

satu enzim oksidase fagosit, terbentuk atas pengaruh mediator inflamasi seperti 

Leukotrien B (LTB), Platelet ActivatingFactor (PAF) dan TNF-α atau produk 

bakteri seperti peptide N-formil metionil
9
. Enzim kedua ini disebut Inducible 

Nitric Oxide Synthase (INOS) mengubah molekul O2 menjadi anion superoksida, 

radikal bebas dan H2O2 yang akhirnya dipecah menjadi katalase dalam konversi 

arginin menjadi NO yang bersifat mikrobisidal
9,12

. 

 EnzimNitric Oxide Synthase (NOS) dapat membentuk NO dari arginin 

dengan bantuan oksigen molekuler dan 

NicotinamideAdeninDinukleotidaPhosphat (NADPH), dengan hasil lain adalah 

sitrulin 
27,28

. 

 

Gambar 1.SintesisNitrit Oksida( Freire, 2009) 

 

 Gambar di atas  menunjukkan jalur sintesis yang bertanggung jawab untuk 

produksi NO berasal dari arginin dan O2 yang dikatalisis oleh enzim NOS. 
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Kofaktor yang terlibat reaksi ini adalah NADPH, Tetrahydrobiopterin (BH4), 

FlavinMononukleotida (FMN) dan Flavin Adenin Dinukleotida (FAD)
28

. 

 NADPH dan INOS, yang merupakan suatu Ca
2+

 independent, dapat 

bersinergi membentuk molekul antimikroba yang potensial. NO dan O2
-
 dapat 

bereaksi membentuk peroksinitrit (ONOO
-
), yaitu suatu oksidan yang dapat 

meningkatkan daya bunuh terhadap mikroba termasuk S. aureus. NADPH 

oksidase mengkatalisis molekul O2 menjadisuperoksida(O2
-
)yang dapat di 

metabolisme ROI menjadi H2O2 yang sangat toksik. INOS-L-arginin menjadi 

sitrulin dan NO, yang selanjutnya dapat di metabolisir menjadi Reactive Nitrogen 

Intermediate (RNI)
28,29

. 

NO mempunyai sifat antimikroba yang penting terhadap bakteri S. aureus. 

Respon imun sel Th1 yang di dominasi TNF-α, IL-6, IL-1, Interferon Gamma 

(IFN-γ), bersama NO merupakan efektor terhadap  S.aureus
9,11

. Sinergi ROI dan 

RNI dapat membentuk spesies antimikroba yang lebih toksik contohnya NO 

bereaksi dengan singlet oksigen membentuk peroksinitrit (ONOO
-
) suatu oksidan 

yang dapat merusak lipid, protein dan DNA bakteri. Peroksinitrit ini dapat 

meningkatkan daya bunuh terhadap bakteri S.aureus
12,27,30

. 

 

2.3. Hubungan antara TNF-α dan NO 

NO  terlibat dalam respon imun oleh sitokin yang diaktifkan makrofag, 

yaitu IFN-γ dan TNF-α sehingga melepaskan NO dalam konsentrasi tinggi dan 

berkontribusi terhadap regulasi apoptosis, karena enzim yang sama dapat dilepas 

ke rongga ekstraseluler  sehingga jaringan akan ikut rusak
9,10

. Studi yang 
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dilakukan oleh Fonseca
16

padatikus  

yangdiinfeksiLeismaniadiberipengobatandengan anti TNF-α 

ternyatamenunjukkanpeningkatanjumlahlesi. 

PeningkatanjumlahlesiberkorelasidenganpenguranganaktivitasiNOSpadakelenjarg

etahbeningdanmengurangiekspresiiNOS di makrofag. 

Penelitiantersebutmenunjukkan bahwa TNF-α  merupakan mediator yang dapat 

menginduksi produksi NO di makrofag
16

.Komponen dinding sel peptidoglikan 

dari bakteri gram positif S. aureusjugadapat menyebabkan pelepasan TNF-α, 

peningkatan produksi NO dan kerusakan fungsi organ in vivo
13

. 

Inducible Nitric Oxide Synthase (iNOS) ditemukanpada 

makrofag
12

.Stimulasimakrofagoleh IFN-γ, TNF-α, IL-1β 

danLipopolisakaridabakteriakanmemicutranskripsi gen yang 

menyebabkanpeningkatankadarNitrit Oxide Synthase (NOS). Sekresi NOS yang 

meningkatakanmengikutipeningkatan NO
31

. 

 

2.4. Staphylococcus  

2.4.1. Morfologi dan Identifikasi S. aureus 

 Staphylococcus adalah bakteri gram positif, berbentuk kokus tunggal, 

berpasangan, tetrad, bergerombol, bersifat nonmotil dan tidak membentuk spora, 

koloninya berwarna kuning, oranye atau merah dan sedikitnya memiliki 30 

spesies
3,4

. S. aureus  bersifat patogen pada manusia, dan koagulase positif. S. 

aureus tumbuh dengan baik pada berbagai media bakteriologi dalam kondisi 

aerobik, pada suhu 37°C, namun pembentukan koloni terbaik pada suhu kamar 
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20°C - 35°C. Koloni pada media padat berbentuk bulat, mengkilat, berwarna abu-

abu hingga kuning emas
3
.
 

 Genus staphylococcus menghasilkan katalase, memfermentasi karbohidrat, 

menghasilkan asam laktat dan tidak menghasilkan gas. Bakteri ini tahan terhadap 

kondisi kering, panas 50°C selama 30 menit, NaCl 9%, dihambat oleh bahan 

kimia tertentu seperti heksaklorofen 3% 
3
.  

Bakteri Staphylococcus dapat menyebabkan penyakit karena 

kemampuannya melakukan pembelahan dan menyebar luas dalam jaringan 

melalui produksi bahan ekstraseluler yang berupa enzim dan toksin. Eksotoksin 

dapat menginfeksi membran sel mamalia, leukolisis dan akhirnya dapat 

menyebabkan terbunuhnya sel pejamu 
12

.  

 

Gambar 2. Staphycoccus aureus
32

 
 

2.4.2.Struktur BakteriS. aureus 

Struktur antigen staphylococcus adalah peptidoglikan yaitu polimer 

polisakarida yang memberikan eksoskeleton kaku dari dinding sel. Peptidoglikan 

dirusak oleh asam kuat atau paparan terhadap lisozim
3
. 

Padastrukturdindingselbakteri,terdapat protein 
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danasamlipoteikoatmembentuksuatulapisan lender atau biofilm 

dandapatdilihatdenganmikroskop elektron
33

. 

 

 

Gambar 3. StrukturDindingSelS.aureus
33

 

2.4.3.Faktor VirulensiS.aureus 

 VirulensiS.aureusmerujukpadakemampuannyauntukmenyerangkedalamjar

inganpejamuatauberpotensimenyebabkan penyakit
33

. 

FaktorvirulensiS.aureusmeliputi : 

1. Protein permukaanS. aureusmeningkatkanikatandenganjaringanpejamu yang 

rusak. 

2. Menghambatfagositosis. Protein A yang 

terdapatpadakapsulS.aureusmengikatmolekulIgGdengancara yang salah, 

sehinggadengandemikianmengganggufagositosis. 

Pigmenkuningkarotenoidmelindungibakteriterhadapradikalbebasdankatalasen

yamerusakperoksidapadapejamu. 

3. Faktorpenggumpalan yang menyebabkankoagulasi plasma, 

akanmemicukoagulasi plasma selpejamu. 
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4.  Invasin, yang akanmeningkatkanpenyebaranbakteridalamjaringan. 

5. Toksineksfoliatindanracunsuperantigen yang dapatmemacusel Th1. 

6. Resistensiantibiotik yang dapatterjadikarenamutasi, adaptasiatau    diturunkan
33

 

2.4.4. Klasifikasi S. aureus 

 Kingdom  :  Bacteria 

 Phylum  :  Firmicutes 

 Class   :  Bacilli 

 Ordo   :  Bacillales 

 Family   :  Staphyloccaceae 

 Genus   :  Staphylococcus 

 Spesies  :  Staphylococcus aureus
34

. 

2.4.5. Patogenesis  

 Kelangsungan hidup dan patogenesitas mikroba dalam pejamu sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan mikroba untuk menghindari mekanisme efektor 

imunitas. Mikroorganisme mengembangkan berbagai mekanisme untuk bertahan 

hidup dalam menghadapi pertahanan imunologi yang kuat
12

.  

S aureus merupakan bagian mikroflora normal dan berpindah ke berbagai 

bagian tubuh tanpa gejala
6
. Bakteri S. aureus adalah bakteri  gram positif  yang 

dapat bereplikasi di luar sel, di dalam sirkulasi, di jaringan ikat ekstraseluler, di 

berbagai jaringan dan biasanya mudah dihancurkan oleh sel fagosit. Bakteri ini 

dapat menyebabkan peradangan dan menyebabkan kerusakan jaringan pada 

tempat infeksi. Bakteri ini menghasilkan racun yang memiliki efek patologis 
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beragam, yaitu endotoksin yang merupakan komponen dari dinding sel bakteri 

atau eksotoksin yang secara aktif disekresikan oleh bakteri
12

. 

 Kemampuan patogenik S. aureus adalah pengaruh gabungan antara faktor 

ekstraseluler dan toksin bersama dengan sifat daya sebar invasif. S. 

aureusmenghasilkan koagulase dan cenderung untuk menghasilkan pigmen 

kuning dan menjadi hemolitik
3
.  S. aureus mengakibatkan infeksi kulit dan 

jaringan lunak serta abses paru-paru. Pada infeksi kulit terjadi inflamasi akut 

karena toksin dan terjadi kematian sel disebabkan pembentukan luka oleh 

toksin
12

.Sedangkan pada infeksi sistemik enterotoksin menginduksi produksi 

sitokin oleh sel T menyebabkan nekrosis sel, shock dan diare
3
. 

2.4.6. Molekular Patogenesis 

 Setelah menginvasi jaringan mamalia, bakteri mengaktifkan komplemen 

dan jaringan makrofag. Makrofag yang teraktivasi mengeluarkan sitokin 

proinflamasi seperti TNF-α, interleukin-1β (IL-1β) dan IL-8 yang berperan 

fagositosis dan meningkatkan respon imun sel T. Dalam darah, bakteri atau 

produk bakteri menimbulkan peradangan sistemik ditandai dengan aktivasi 

makrofag dalam sistem retikuloendotelial, leukositosis, pelepasan sitokin dan 

hipotensi
8
. 

Beberapa organisme gram positif mempunyai lapisan peptidoglikan tebal 

yang menghambat insersi komplek serangan membran C5b-9 pada membran sel 

bakteri
3,9,12

. S. aureus dapat menginduksi respon peradangan pada saluran 

pernapasan melalui aktivasi TNFR1
35

. Mekanisme kompleks respon pejamu 

terhadap invasi  oleh mikroba patogen meliputi produksi dan pelepasan 
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proinflamasi dan imunomodulasi sitokin, yang sangat diperlukan pada stimulasi 

leukosit dan sel-sel lain oleh patogen
35

. Dengan demikian sintesis sitokin 

diperlukan untuk pertahanan pejamu melawan infeksi. Namun respon inflamasi 

yang berlebihan akan menyebabkan disfungsi organ dan kematian pejamu 
8,35

. 

 Produk bakteri berupa fragmen dinding sel peptidoglikan dan asam 

lipoteikoat mempunyai karakteristik sebagai imunostimulator, yang dapat 

menginduksi pelepasan TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 dan IL-10 dari kultur monosit 

makrofag tikus
8
. Peptidoglikan dan asam lipoteikoat menyebabkan peningkatan 

TNF-α dan IL-10 dalam plasma, dengan nilai puncak pada 6 dan 12 jam, 

sedangkan IL-6 meningkat pada waktu 24 jam
8
.Infeksi S. aureus akan 

merangsang pembentukan IL-1 suatu pirogen endogen dan antibodi opsonin oleh 

monosit
3,9

. 

 S. aureus dapat bertahan hidup baik dalam sel maupun di luar sel pejamu. 

Dalam lingkungan ekstraseluler S. aureus harus mengatasi opsonisasi oleh 

komplemen dan antibodi yang secara langsung maupun tidak langsung mengarah 

pada pembunuhan S. aureus atau secara fagositosis. S. aureus mempunyai 

beberapa strategi untuk melawan pembunuhan neutrofil, dengan mengeluarkan 

Chemotaxis Inhibitory Protein (CHIP), dan Extracellular adherence protein (Eap) 

serta mengikat molekul adhesi endotel ICAM-1. Penghambatan ICAM-1 

mencegah adhesi leukosit, diapedesis dan ekstravasasi dari aliran darah ke bagian 

yang terinfeksi
36

. 

 Setelah tiba di lokasi infeksi, neutrofil melepaskan zat antimikroba, 

termasuk peptida antimikroba, ROS, RNS, protease dan lisosim. Pertahanan 
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terhadap ROS dari S. aureus dengan melepaskan sejumlah besar enzim 

antioksidan ( misalnya katalase, pigmen, superoksida dismutase) yang 

menetralisasi ROS dan RNS
31

. 

 Infeksi bakteri yang parah biasanya menyebakan pejamu meningkatkan 

respon imunitas spesifik dalam waktu 7 hingga 10 hari untuk membatasi infeksi 

yang sedang berlangsung dan terjadinya reinfeksi
31

. 

 

2.5. Respon Imunitas karena infeksi S.aureus. 

2.5.1.Respon imunitas seluler 

 Respon imun adalah reaksi yang dikoordinasi sel-sel, molekul dan jaringan 

terhadap mikroba. Sel limfosit merupakan sel yang berperan utama dalam sistem 

imun spesifik, sel T berperan dalam imunitas seluler dan sel B pada imunitas 

humoral
9,12

. Pada sistem imunitas seluler, sel T CD4
+
 mengaktifkan makrofag 

untuk menghancurkan mikroba
9,11

. 

Sitokin adalah protein sistem imun yang berguna untuk mengatur interaksi 

antar sel dan memacu reaktivitas imunitas tubuh. Sitokin adalah suatu 

glikoprotein yang berasal dari sel T helper, sel natural killer (NK) dan makrofag, 

yang berperan penting pada respon tubuh melawan infeksi. Sel T helper terdiri 

dari dua subset yang masing-masing menghasilkan sitokin pengatur perbedaan 

fungsi imun efektor dan bereaksi satu sama lain. Sel T helper tipe 1 (Th-1) 

menghasilkan IFN-γ, IL-2 dan TNF-α . Sitokin yang terlibat dalam inflamasi dan 

syok septik adalah TNF-α, IL1β, dan IL6 adalah sitokin proinflamasi, dan 

menginduksi mekanisme imun efektor sitotoksik dari makrofag
14,15

. Sebaliknya, 
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sel T helper tipe 2 (Th-2) menghasilkan IL-4, IL-5, IL-10 dan IL-13. Sitokin ini 

menginduksi pembentukan antibodi tetapi juga menghambat fungsi makrofag dan 

disebut sitokin anti inflamasi
14,15

. 

Bakteriintraselulermempunyaikemampuanuntukhidupdanberkembangbiak

dalamfagositsebagaiciriutamanya. 

Mikrobatersebutdapatmenghindariantibodidalamsirkulasi, 

sehinggauntukmengeliminasimembutuhkanmekanismeimunseluler.Efektorimunita

s natural yang utamaadalahfagositdanNatural Killer Cell (Sel 

NK).Fagositmenelandanmenghancurkanmikrobatersebut, 

namunmikrobadapatresistenterhadapefekdegradasitersebut.Sel NK 

memproduksiIFNγ yang mengaktifkanmakrofagdanmeningkatkandayabunuh 

bakteri
9
. 

2.5.2.Mekanisme Respon Imunitas 

 Responimunitas yang terjadiakibatadanyainvasibakteriS.aureussebagai 

antigen 

ketikamasukkedalamtubuhakandieliminasiolehneutrofildanmakrofagsebagaiperan

nyadalamsistemimuninnate. Makrofagjugadapatberperansebagaiantigen 

presenting cells 

(APC).Bakteriakandifagositosisdalammakrofagkemudiandikenaliolehmajor 

histocompatibility complex II (MHC II) 

selanjutnyaakandipresentasikandalambentuk antigen peptida. MHC II 

kemudianakanberikatandenganlimfosit T. Limfosit T 

mempunyaibeberapamolekulpermukaanataucluster of differentiation (CD). 



19 

 

Antigen peptida yang telahdipresentasikanoleh MHC II 

akanberikatandenganlimfosit T helper (CD4) padabagianT Cell Receptor (TCR)
12

. 

 Mekanisme utama dari respon imunitas seluler bakteri S. aureus adalah 

menginvasisecaralokaldanmengakibatkantoksisitas di kulit. 

Pertahananumumdaripejamuadalahdengancaraopsonisasioleh immunoglobulin 

dandibunuholeh fagosit
9
. Makrofagmerupakansumberutamasitokininflamasi yang 

bertanggungjawabterhadap shock septik
15

.Infeksi gram positifseperti S. 

aureusmampumenghasilkanresponsitokin sistemik
15

. 

 

 

Gambar 4.Mekanismeresponimunitasbakteri intraseluler
12

. 

 

 Sel dendritik dan fagosit yang diaktifkan oleh mikroba mensekresi sitokin, 

yang menyebabkan infiltrasi leukosit ke lokasi infeksi sehingga leukosit menelan 

dan menghancurkan bakteri. Pada tahap awal infeksi peptidoglikan sebagai salah 
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satu komponen bakteri S. aureus menyebabkan keluarnya sitokin  seperti TNF-α, 

IL-6, dan IL-1 sebagai mediator utama syok septik
12,15

.IFN-γ dan IL-12 juga dapat 

berkontribusi dalam perkembangan infeksi
12

. 

 Stimulasi makrofag oleh IFN-γ, TNF-α, Interleukin, LPS dan 

peptidoglikan akan memacu transkripsi gen yang menyebabkan peningkatan kadar 

iNOSdanNitric OxydeSynthase (NOS). Jika NOS meningkat maka sekresi NO 

juga meningkat
11,12,31

. 

 Responimunitasnonspesifikuntukbakteriintraselulerterutamaterdiridarifago

sitosisdansel NK.Bakteriintraselulermengaktifkansel-sel NK 

denganmerangsangproduksimakrofagdari IL-12.Sel NK menghasilkan IFN-γ yang 

jugamengaktifkanmakrofagdanmemicufagositosisbakteri.Responimunitasnonspesi

fikinidapatmembatasipertumbuhanbakterisampaidenganhariketujuh, 

untukmengatasiinfeksimembutuhkanresponimunitas yang 

diperantarairesponimunitasspesifiksetelahhari ketujuh
9,12

. 
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Gambar 5.ResponImunitasNonspesifikdanSpesifiksetelahterpapar antigen
12

. 

 

 

 

2.6. Daun Ungu 

2.6.1. TaksonomiDaunUngu 

 Sinonim : Gratophyllum hortense Ness. 

 Klasifikasi  

 Kingdom  : Plantae 

 Subkingdom  : Tracheobionta 

 Super Divisi   : Spermatophyta 

 Divisi   : Magnoliophyta 

 Kelas   : Magnoliopsida – Dycotyledoneae 

 Ordo   : Lamiales 
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 Famili   : Acanthaceae 

 Genus   : Gratophyllum 

 Jenis   : Gratophyllum pictum (L.)Griff. 
37

. 

 Nama umum  : Daun Ungu 

Nama daerah: Pudin (Simalur), Daun ungu (Jawa Tengah), Handeleum 

(Sunda). Karaton (Madura), Temen (Bali), Kadi-

kadi (Ternate), Dongo-dongo (Tidore)
37

. 

 

 

 

Gambar 6. Daun ungu 

Dikutip dari Taksonomi Koleksi Tanaman Obat Kebun Tanaman Obat
37

. 

 

2.6.2 Deskripsi  

Habitus berupa perdu yang memiliki batang tegak, ukurannya kecil dan 

tingginya hanya dapat mencapai 3 meter. Batangnya berkayu dan mempunyai 

ruas-ruas, permukaan batang licin dengan warna ungu kehijauan sedangkan 
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penampang batangnya berbentuk mendekati segi tiga tumpul. Graptophyllum 

pictum(L.) Griff.,mempunyai tipe daun tunggal dan mempunyai struktur posisi 

daun yang letaknya berhadap-hadapan, berbentuk bulat telur, dengan ujung 

runcing, pangkal meruncing, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan atas 

mengkilat, panjang 8-25 cm, lebar 3-13 cm, warna ungu sampai ungu tua. Bunga 

majemuk, bersusun dalam 1 rangkaian tandan yang berwarna merah tua terletak di 

ujung batang. Pangkal kelopak berlekatan, bagian ujung berbagi lima, berwarna 

ungu. Benang sari berjumlah empat, melekat pada mahkota bunga, tangkai sari 

berwarna ungu, kepala sari berwarna ungu kehitaman. Putik bentuk tabung 

dengan ujung bertajuk lima dan berwarna ungu. Buah berbentuk lonjong, 

berwarna ungu kecoklatan. Biji bulat dan berwarna putih. Akar tunggang 

berwarna coklat muda
37

. 

 

2.6.3. Khasiat dan Kandungan Kimia Daun Ungu 

Daun Ungu (Gratophyllum pictum (L.) Griff), famili Acanthaceae berasal 

dari Irian dan Polynesia merupakan tanaman obat yang telah dikenal di 

masyarakat dan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi gejala wasir, 

bengkak, luka, borok, bisul, penyakit kulit dan sembelit
25

. Menurut Balai Besar 

Penelitian Tanaman Obat dan  Obat Tradisional Kementerian Kesehatan RI daun 

Ungu mempunyai efek farmakologi sebagai anti piretik, anti inflamasi, laksansia, 

wasir, diuretik dan antioksidan karena mempunyai kandungan alkaloid non toksik, 

glikosida steroid, saponin, lendir, tanin galat, antosianin, leukoantosianin, asam 

protokatekuat dan flavonoid
23,25,26

. 
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2.6.4. Kandungan kimia aktif 

Tabel 2 

HasilSkriningFitokimiaDaunUngu (GratophyllumpictumL.(Griff)
23 

 

No. Pemeriksaan Hasil 

1. Triterpenoid/ Steroid bebas + 

2. Alkaloid + 

3. Glikosida + 

4. Flavonoid + 

5. Saponin + 

6. Tanin + 

Keterangan + = adagolongansenyawa ; - = tidakadagolongansenyawa 

 

 

 

a. Alkaloid 

 Alkaloid merupakan golongan bahan alam yang menunjukkan aktivitas 

biologis sangat luas. Kegunaannya sebagai pereda nyeri, stimulansia dan juga 

sebagai antimikroba. Mekanismenya dengan membentuk hambatan kompetitif 

adhesi protein mikroba ke reseptor polisakarida
38,39

. 

b. Tanin 

Tanin merupakan senyawa polifenol , yang dapat membentuk kompleks 

dengan protein melalui kekuatan non spesifik seperti ikatan hydrogen dan efek 

hidrofobik sebagaimana pembentukan ikatan kovalen. Cara kerja anti mikroba 

kemungkinan juga berhubungan dengan kemampuan tannin untuk 

menginaktivasi adhesin mikroba
29,39

. 

c. Flavonoid 

 Flavonoid adalah suatu glikosida yang berfungsi sebagai anti inflamasi dan 

antioksidan. Flavonoid ini bersifat lipofilik membentuk kompleks dengan 
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protein ekstra seluler dengan dinding sel mikroba serta merusak membran sel 

kuman
30,39

. 

 

2.6.5.Responimunitaskandungankimiaaktif 

  Senyawa flavonoid yang terdapat dalam tanaman ini dapat meningkatkan 

aktivitas IL-2 dan proliferasi limfosit, yang mempengaruhi sel CD4
+
 

kemudian menyebabkan sel Th1 teraktivasi. Sel Th1 yang teraktivasi akan 

mempengaruhi IFN-γ mengaktifkan makrofag, sehingga mengalami 

peningkatan metabolik, motilitas, dan aktivitas fagositosis secara cepat dan 

efisien dalam membunuh mikroba patogen
12,30

. 

  PenelitianperasandaundantangkaiSemanggi Air ( Marsileacrenata) yang 

mempunyaikandunganfitokimia flavonoid berfungsisebagaiantioksidandan 

anti inflamasi
24

. Daunungujugamempunyaikandungankimiaaktif 

flavonoid.Flavonoid sebagaiantioksidansecaralangsungdenganmendonorkan 

ion hidrogensehingga ion radikalbebasberubahmenjadistabil.Keadaan ion 

yang telahstabilmenyebabkanmenurunnyakeadaan stress oksidatif di 

dalamjaringan. Mekanismepenurunan stress 

oksidatifdalamjaringanmerupakanmekanisme anti inflamasidarisenyawa 

flavonoid. 

KeadaaninidiresponolehsistemimundenganmenurunkantransduksisinyalToll 

Like Receptor (TLR), sehinggadapatmenurunkan stimulus 

sitokinproinflamasiseperti TNF-α
12,24

. 
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Kandungan senyawa aktif tannin, flavonoid dan triterpenoid dalam daun 

ungu memperlihatkan bahwa tanaman tersebut mempunyai aktivitas antimikroba 

terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif
40

. Aktivitas antibakteri 

tersebut karena terdapat beberapa senyawa aktif dalam daun ungu, didukung oleh 

skrining fitokimia, uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) terhadap ekstrak etanol 

daun ungu 
23,25

, senyawa tannin dan flavonoid mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap S. aureus
23,41

. 

 

 

2.7.Mencit 

2.7.1. TaksonomiMencit 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mammalia 

Ordo  : Rodentia 

Familia : Muridae 

Genus  : Mus 

Spesies : Mus musculus
42

. 

Penggunaan mencit sebagai hewan coba karena mencit adalah hewan coba 

yang mudah ditangani, mudah dipelihara dan mudah dikembangbiakkan
43

. 

Sedangkan pemilihan galur Swiss karena pada beberapa penelitian sebelumnya, 

galur ini sensitif terhadap bakteri S. aureus, beberapa jam sesudah infeksi akan 

menimbulkan respon imunitas melawan bakteri tersebut
20,44,45

. Penentuan jenis 
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kelamin perlu dilakukan, karena pada mencit betina yang berumur tujuh minggu 

telah terjadi stadium ovulasi yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan 

progesteron dan dapat mengganggu respon imunitas. Oleh karena itu pada 

penelitian ini dipilih mencit jantan
45

. 

 

2.8.PenentuanDosis 

 DaunUngudigunakan di masyarakatuntukmenurunkandemamsebanyak 11 

lembar
26

,setelahditimbangdiperkirakanlebihkurang 11 gram. Dari 

simplisiakeringdiperkirakanakandiperolehekstraksetaradengan 10% 

atausetaradengan1,1 gram. 

Dosisdikonversidarimanusiakemencitdenganfaktorkonversi 

0,0026denganberatmanusiadewasainternasional 70 kg danmanusiadewasa 

Indonesia 60 kg
46

. 

 UjitoksisitasakutekstraketanoldaunUngutidakmemberikanefekracunhingga

dosis4000 mg/kg/BB.Nilai LD 50  ujitoksisitasakuttidakdapatdihitung, 

halinidisebabkankarenatidakadanyakematianhewancobaseluruhkelompokselamam

asa perlakuan
47

. 

 Cara penentuandosisuntuktiapkelompokdenganmenggunakanrumus
46

: 

 

YN  =  Y1  x   R
N-1 

 

YN   =  Dosiske n
 

N    =  Kelompokke n 
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R    =  Faktorgeometris ≠  0 atau 1 ataukelipatandosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.Kerangka Teori 

Mencit yang diinfeksi 

  olehStaphylococcus aureus 

 

    

 

 

Senyawaaktif Jumlahmakrofag 

   Flavonoid, Tanin     

Alkaloid dalam 

DaunUngu 

 

 Kadar IL-12 

 

 

 

 

JumlahselTh 0 

 

 

 

 

Jumlahsel Th1 
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                                                                   Kadar IFN-α          

 
 

 

  KadarJumlah 

TNF-αmakrofag 

 

 

 

 

Jumlah                                               Kadar 

Leukosit                                               ROI 
 

 

 

      

             Kadar NO         Kadar ROS 

    2.10. Kerangka Konsep 

 

 

Ekstrak Daun Ungu              

padamencit yang                     Kadar TNF-αKadar NO 

diinfeksi S.aureus 

 

 

 

2.11. Hipotesis 

1. Pemberian ekstrak daun Ungu dapat menurunkan kadar TNF-α dan NO 

pada mencit Swiss yang diinfeksi dengan S.aureus. 

2. Ada hubunganantarakadar TNF-α dan NO. 

 

 

 

 

Kadar  

iNOS 
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