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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem imun adalah bagian terpenting dari sistem pertahanan tubuh 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2004). Sistem imun melindungi tubuh dari 

masuknya berbagai mikroorganisme seperti bakteri dan virus yang banyak 

terdapat di lingkungan hidup. Dengan adanya sistem imun, tubuh mampu 

mempertahankan diri dari infeksi yang dapat disebabkan oleh 

mikroorganisme, dimana mikroorganisme akan selalu mencari inang untuk 

diinfeksi. Penurunan sistem imun akan meningkatkan kerentanan terhadap 

infeksi.  

Mekanisme pertahanan tubuh terhadap agen infeksi yang masuk ke dalam 

tubuh terdiri dari spesifik dan nonspesifik. Salah satu sistem imun spesifik 

yang berperan adalah antibodi (Kresno, 2010). Antibodi imunoglobulin G 

paling penting dalam penyakit yang diinduksi oleh toksin, penyakit mikroba 

dengan polisakarida kapsul sebagai penentu virulensi, dan pada pencegahan 

beberapa infeksi virus (Baratawidjaja dan Rengganis, 2012; Roeslan, 2002). 

Sistem imun spesifik hanya akan aktif ketika tubuh telah terpapar oleh suatu 

antigen.  

Imunomostimulator merupakan senyawa yang dapat mempengaruhi sistem 

imun dengan cara meningkatkan faktor-faktor yang berperan dalam sistem 

imun. Imunostimulator membantu tubuh untuk mengoptimalkan fungsi sistem 

imun yang merupakan sistem utama yang berperan dalam pertahanan tubuh di 
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mana kebanyakan orang mudah mengalami gangguan sistem imun (Suhirman 

dan Winarti, 2007). Obat-obatan yang bersifat imunosupresan, 

imunostimulator dan vaksin dirasa penting utamanya untuk membantu 

mengatasi berbagai penyakit yang disebabkan karena adanya kerusakan sistem 

imun seperti kanker dan juga AIDS (Shen and Louie, 1999). 

Penggunaan tanaman sebagai obat telah dilakukan sejak dahulu di 

Indonesia. Sambiloto (Andrographis paniculata (Burm. f.)Nees) sangat 

bermanfaat secara turun-menurun dalam meningkatkan daya tahan dan 

stamina tubuh (Chao and Lin, 2010). Andrografolid, 14-deoksi-11, 12 

didehidroandrografolid, dan 14- deoksiandrografolid pada sambiloto berperan 

sebagai imunomodulator dengan meningkatkan proliferasi sel limfosit 

(Spelman et al., 2006; Chao and Lin, 2010). Fraksi n-Heksan dari sambiloto 

pada dosis 2.7 mg/20gBB dapat meningkatkan sistem imun humoral IgG pada 

mencit Balb/C yang diinduksi vaksin Hepatitis B (Rahayu, 2015).  

Widyawaruyanti et al., (1995) melaporkan bahwa ekstrak non polar dan semi 

polar dari herba sambiloto dapat menghambat pertumbuhan Plasmodium 

Falciparum secara in vitro dengan sifat imunostimulan terhadap sekresi IFN-γ 

dan imunosupressan terhadap sekresi TNF-ά. Senyawa murni andrografolid 

mempunyai aktivitas imunostimulan yang lebih rendah daripada ekstrak 

sambiloto, dimungkinkan ada senyawa-senyawa lain yang meningkatkan 

respon imun mencit terhadap antigen sel darah merah domba. Sedangkan, 

senyawa kimia yang terkandung dalam Kayu Manis memiliki efek 

imunostimulator dengan ditandai peningkatan sel B
220
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- IgG pada mencit Balb/C yang di infeksi S. enteritidis (Masyhuri dkk., 

2012). Ekstrak etanol Kayu Manis jenis Cinnamomum burmanii pada dosis 

100 mg/KgBB memiliki efek imunostimulan ditandai dengan meningkatnya 

sel T CD4 dan T CD8 (Firmansjah dkk., 2012). Penggunaan kombinasi 

ekstrak etanol Sambiloto dan Temulawak dengan dosis 56,25 mg Temulawak 

dan 18,75 mg Sambiloto dalam 1 mL pelarut dapat meningkatkan proliferasi 

sel limfosit pada mencit Balb/C (Damriyati dkk., 2016).  

Aktivitas imunostimulator ekstrak etanol Sambiloto dan Kayu Manis pada 

penelitian ini, menggunakan ELISA tidak langsung untuk melihat efek sistem 

imun yang berupa peningkatan titer antibodi imunoglobulin G. Penelitian 

tentang aktivitas imunostimulator kombinasi ekstrak etanol Sambiloto dan 

Kayu Manis terhadap titer antibodi imunoglobulin G mencit Balb/C di induksi 

vaksin Hepatitis B. Vaksin Hepatitis B berisi virus yang telah dilemahkan, 

dimana virus merupakan protein yang dapat berperan sebagai imunogen 

terbaik yang dapat mengaktifkan respon imun tubuh khususnya sel limfosit. 

karena sistem imun spesifik akan muncul hanya ketika ada antigen sehingga 

apabila ada paparan benda asing lainnya seperti Ekstrak yang mengandung 

flavonoid akan meningkatkan sistem imun. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Farida, 2015 bahwa Penggunaan dosis kombinasi 1:2 (25 mg/KgBB : 50 

mg/KgBB, 50 mg/KgBB : 100 mg/KgBB, dan 75 mg/KgBB : 150 mg/KgBB) 

pada Ekstrak Meniran dan Sarang Semut yang dimana keduanya memiliki 

kandungan flavonoid dapat meningkatkan proliferasi sel limfosit, peningkatan 

proliferasi limfosit B akan meningkatkan produksi antibodi oleh tubuh. 
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Sedangkan pada peningkatan proliferasi sel limfosit T, limfosit T akan 

memproduksi IFN-γ yang kemudian akan mengaktifkan sel limfosit B untuk 

memproduksi antibodi (Damriyati dkk., 2016) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah kombinasi ekstrak etanolik Sambiloto (Andrographis Paniculata, 

(Burm.F) Nees) dan Kayu Manis (Cinnamomum Verum, sin. C. 

zeylanicum) berpengaruh terhadap sistem imun humoral (IgG) pada 

mencit Balb/c yang diinduksi Vaksin Hepatitis B? 

2. Pada dosis berapakah kombinasi ekstrak etanolik Sambiloto 

(Andrographis Paniculata, (Burm.F) Nees) dan Kayu Manis 

(Cinnamomum Verum, sin. C. zeylanicum) yang memiliki aktivitas 

terhadap peningkatan titer antibodi imunoglobulin G terbesar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi potensi herba 

Sambiloto dan Kayu Manis yang digunakan sebagai imnostimulator.  

2. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus dari penelitan ini adalah : 

a. Mengetahui pengaruh kombinasi ekstrak etanolik Sambiloto 

(Andrographis Paniculata, (Burm.F) Nees) dan Kayu Manis 

(Cinnamomum Verum, sin. C. zeylanicum) terhadap sistem imun 
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humoral (IgG) pada mencit Balb/C yang diinduksi vaksin Hepatitis 

B. 

b. Mengetahui pada dosis berapakah kombinasi ekstrak etanolik 

Sambiloto (Andrographis Paniculata, (Burm.F) Nees) dan Kayu 

Manis (Cinnamomum Verum, sin. C. zeylanicum) yang memiliki 

aktivitas terhadap peningkatan titer antibodi imunoglobulin G 

terbesar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang manfaat kombinasi herba Sambiloto dan Kayu Manis 

sebagai agen imunostimulan. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Sistem Imun 

Kata imun berasal dari bahasa Latin immunis yang berarti bebas 

dari beban (Benjamini et al., 2000). Imunitas diartikan sebagai daya tahan 

relatif hospes terhadap mikroba tertentu (Bellanti, 1985). Sistem imun 

merupakan semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk 

mempertahankan keutuhannya sebagai perlindungan terhadap bahaya yang 

ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup yang dianggap asing 

bagi tubuh (Baratawidjaja dan Rengganis, 2000; Benjamini et al., 2000). 

Mekanisme tersebut melibatkan gabungan sel, molekul dan jaringan yang 

berperan dalam resistensi terhadap infeksi yang disebabkan oleh berbagai 

unsur patogen yang terdapat di lingkungan sekitar kita seperti virus, 
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bakteri, fungus, protozoa dan parasit (Kresno, 1996; Baratawidjaja dan 

Rengganis, 2009). Sedangkan reaksi yang dikoordinasi oleh sel-sel, 

molekul-molekul dan bahan lainnya terhadap mikroba disebut dengan 

respon imun (Baratawidjaja dan Rengganis, 2009). 

Sistem imun memiliki tiga fungsi yaitu fungsi pertahanan 

(melawan patogen), fungsi homeostasis (mempertahankan keseimbangan 

kondisi tubuh dengan cara memusnahkan sel-sel yang sudah tidak 

berguna) dan pengawasan (surveillance). Pada fungsi pengawasan dini 

(surveillance) sistem imun akan mengenali sel-sel abnormal yang timbul di 

dalam tubuh dikarenakan virus maupun zat kimia. Sistem imun akan 

mengenali sel abnormal tersebut dan memusnahkannya. Fungsi fisiologis 

sistem imun yang terpenting adalah mencegah infeksi dan melakukan 

eradikasi terhadap infeksi yang sudah ada (Abbas et al., 2014). 

a. Sistem Imun Non Spesifik 

 Respon imun non spesifik merupakan imunitas bawaan (innate 

imunity) dimana respon imun terhadap zat asing dapat terjadi walaupun 

tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut (Kresno, 

1996). Imunitas non spesifik berperan paling awal dalam pertahanan 

tubuh melawan mikroba patogen yaitu dengan menghalangi masuknya 

mikroba dan dengan segera mengeliminasi mikroba yang masuk ke 

jaringan tubuh (Abbas etal., 2014). Respon imun jenis ini akan selalu 

memberikan respon yang sama terhadap semua jenis agen infektif dan 

tidak memiliki kemampuan untuk mengenali agen infektif meskipun 
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sudah pernah terpapar sebelumnya. Yang termasuk dalam respon imun 

nonspesifik adalah pertahanan fisik, biokimia, humoral dan seluler 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2009). 

b. Sistem Imun Spesifik 

 Respon imun spesifik merupakan respon yang didapat dari 

stimulasi oleh agen infektif (antigen/imunogen) dan dapat meningkat 

pada paparan berikutnya. Target dari respon imun spesifik adalah 

antigen, yaitu suatu substansi yang asing (bagi hospes) yang dapat 

menginduksi respon imun spesifik (Benjamini et al., 2000).Antigen 

bereaksi dengan T-cell Receptor (TCR) dan antibodi. Antigen dapat 

berupa molekul yang berada di permukaan unsur patogen maupun 

toksin yang diproduksi oleh antigen yang bersangkutan. Ada tiga tipe 

sel yang terlibat dalam respon imun spesifik yaitu sel T, sel B dan 

APC (makrofag dan sel dendritik) (Benjamini et al., 2000). Respon 

imun spesifik meliputi aktivasi dan maturasi sel T, sel mediator dan 

sel B untuk memproduksi antibodi yang cukup untuk melawan 

antigen (Kresno, 1996). Pada hakekatnya respon imun spesifik 

merupakan interaksi antara berbagai komponen dalam sistem imun 

secara bersama-sama. Respon imun spesifik terdiri dari respon imun 

seluler (cell-mediated immunity) dan respon imun humoral. Perbedaan 

kedua respon imun tersebut terletak pada molekul yang berperan 

dalam melawan agen infektif, namun tujuan utamanya sama yaitu 

untuk menghilangkan antigen (Benjamini et al., 2000).  
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 Respon imun seluler diperlukan untuk melawan mikroba yang 

berada di dalam sel (intraseluler) seperti virus dan bakteri. Respon ini 

dimediasi oleh limfosit T (sel T) dan berperan mendukung 

penghancuran mikroba yang berada di dalam fagosit dan membunuh 

sel yang terinfeksi. Beberapa sel T juga berkontribusi dalam eradikasi 

mikroba ekstraseluler dengan merekrut leukosit yang menghancurkan 

patogen dan membantu sel B membuat antibodi yang efektif (Abbas 

et al., 2015). Agen infektif yang berada di luar sel dapat dilawan 

dengan respon imun humoral. Respon ini dimediasi oleh serum 

antibodi, suatu protein yang disekresikan oleh sel B (Benjamini et al., 

2000). Sel B berdiferensiasi menjadi satu klon sel plasma yang 

memproduksi dan melepaskan antibodi spesifik ke dalam darah serta 

membentuk klon sel B memori (Kresno,1996). Sel B menghasilkan 

antibodi yang spesifik untuk antigen tertentu. Antibodi ini berikatan 

dengan antigen membentuk suatu kompleks antigen-antibodi yang 

dapat mengaktivasi komplemen dan mengakibatkan hancurnya 

antigen tersebut (Kresno, 1996). 

 Respon imun humoral ada dalam darah dan cairan sekresi 

seperti mukosa, saliva, air mata dan ASI. Elemen lain yang berperan 

penting dalam respon imun humoral adalah sistem komplemen. 

Sistem komplemen diaktivasi oleh reaksi antara antigen dan antibodi. 

Ketika aktif sistem komplemen akan melisiskan sel target atau 

meningkatkan kemampuan fagositosis sel fagosit (Benjamini et al., 
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2000). Interaksi respon imun seluler dengan humoral disebut antibody 

dependent cell mediated cytotoxicity (ADCC) karena sitolisis baru 

terjadi bila dibantu antibodi. Dalam hal ini antibodi berfungsi 

melapisi antigen sasaran sehingga sel NK dapat melekat pada sel atau 

antigen sasaran dan menghancurkannya (Kresno, 1996). 

2. Kekebalan Humoral 

 Antibodi merupakan faktor yang dapat memberikan kekebalan. 

Antibodi terdapat dalam semua cairan tubuh, tetapi konsentrasi tertinggi 

dan termudah diperoleh dalam jumlah banyak untuk analisis dari serum 

darah. Sistem antibodi memiliki kemampuan untuk mengingat 

keterpaparan dengan suatu antigen sebelumnya. Jika seekor hewan 

terpapar suatu antigen yang sama dengan antigen yang pernah 

menginfeksi sebelumnya, maka sistem kekebalan akan merespon antigen 

ini dengan cepat dan antibodi mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. 

 Antibodi adalah molekul protein yang dihasilkan oleh sel plasma 

sebagai akibat interaksi limfosit B peka-antigen dan antigen khusus. 

Antibodi ini akan berikatan dengan antigen serta mempercepat 

penghancuran dan penyingkirannya. Karena molekul antibodi adalah 

globulin maka umumnya dikenal sebagai imunoglobulin (Ig). Istilah 

imunoglobulin digunakan untuk menggambarkan semua protein yang 

mempunyai aktivitas antibodi maupun beberapa protein yang mempunyai 

struktur imunoglobulin yang khas tetapi tidak memiliki aktivitas antibodi 

(Tizard, 1987). 
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3. Imunoglobulin G (IgG) 

 IgG merupakan komponen utama imunoglobulin serum yang 

mencapai 75% dari seluruh imunoglobulin serum. Berat molekul IgG yaitu 

mencapai 160.000 Dalton dan kadarnya dalam serum mencapai 13 mg/ml. 

IgG merupakan imunoglobulin yang paling banyak ditemukan di dalam 

cairan plasma dan ekstraseluler (Baratawidjaja dan Karnen Garna, 2004). 

 Imunoglobulin G memiliki 4 macam subkelas yaitu IgG1, IgG2, 

IgG3, dan IgG4 dimana keempat subkelas tersebut dibedakan pada letak 

rantai H yang masing-masing dikenal 1,2,3,4 dan perbedaan ini berkaitan 

dengan fungsi biologis (Pandjita, 1991). Kurva Produksi antibodi 

ditunjukkan pada gambar 1. (Seehan, 1997) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kurva Produksi Antibodi Respon Imun Primer Dan 

Sekunder (Seehan, 1997) 

Produksi imunoglobulin G dalam serum dapat dijelaskan pada kurva 

produksi antibodi dari Seehan (1997) pada kurva dijelaskan bahwa antigen 

(vaksin Hepatitis B) yang masuk ke dalam tubuh hewan uji berfungsi 

untuk merangsang sistem imun. Vaksin Hepatitis B merupakan jenis 
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vaksin yang mengandung protein yang merupakan imunogen terbaik dan 

aman ketika digunakan karena virus yang terdapat pada vaksin telah 

dilumpuhkan (Wilson dan Gisvold, 2011). Sehingga pada saat hewan uji 

diberi perlakuan, sistem imun spesifik (IgG) akan muncul. IgG mulai 

terdeteksi setelah 6-7 hari pemaparan antigen, kadar IgG mencapai 

puncaknya yaitu 10-14 hari setelah pemaparan antigen. Kadar antibodi 

kemudian berkurang dan umumnya hanya sedikit yang dapat dideteksi 4-5 

minggu setelah pemaparan. Bila pemaparan antigen terjadi kedua kali, 

terjadi respon imun sekunder yang sering disebut respon anamnestik atau 

booster. Sifat pengikatan antigen dan antibodi juga berubah dengan waktu 

yaitu afinitas antibodi  terhadap antigen makin lama makin kompleks 

antigen-antbodi yang terjadi juga makin stabil. Akan tetapi antibodi yang 

terbentuk juga semakin poliklonal sehingga makin kurang spesifik, 

sehingga makin besar terjadinya reaksi silang (Kresno, 2001). 

4. Imunomodulator 

Imunomodulator adalah obat-obatan yang dapat mengembalikan 

ketidakseimbangan sistem imun. Obat imunomodulator digolongkan 

menjadi tiga, yaitu imunorestorasi, imunostimulasi dan imunosupresi. 

Imunorestorasi dan imunostimulasi disebut imunopotensiasi atau 

upregulation, sedangkan imunosupresi disebut down regulation 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2012). 

a. Imunorestorasi dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi sistem 

imun yang terganggu dengan memberikan berbagai komponen sistem 
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imun seperti imunoglobulin dalam bentuk Immune Serum globulin 

(ISG), Hyperimmune Serum Globulin (HSG), transplantasi sumsum 

tulang, hati dan timus. 

b. Imunostimulasi yaitu memperbaiki fungsi sistem imun dengan 

menggunakan imunostimulan seperti bahan yang merangsang sistem 

imun. 

c. Imunosupresi adalah tindakan untuk menekan respons imun dan 

digunakan dalam klinik terutama pada transplantasi untuk mencegah 

adanya reaksi penolakan dan juga digunakan untuk berbagai penyakit 

inflamasi yang menimbulkan kerusakan (Baratawidjaya dan 

Rengganis, 2012).  

 Tanaman obat  yang mempunyai aktivitas sebagai imunomodulator 

antara lain lidah buaya (Farida, 2010), daun tempuyang (Susilo dan Resti, 

2014), Sambiloto (Rahayu, 2015 ; Suhirman dan Winarti, 2011). Obat 

imunostimulan dibagi menjadi dua yaitu imunostimulan  biologi misalnya 

sitokin, hormon timus, limfokin, interferon, antibodi monoklonal dan 

imunostimulan sintetik misalnya levamisol, isoprinosim dan muramil 

peptidase (Baratawidjaja, 1996). 

5. Kayu Manis 

a. Deskripsi 

Kayu manis adalah tanaman perdu, berkayu dengan tinggi 7-8 m. 

Daun tunggal berbentuk elips dan kaku. Dapat tumbuh di daerah dengan 
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ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Namun, lokasi terbaik 

berada pada ketinggian 500-1500 meter diatas permukaan laut (Widiyanti 

Tri, 2012). Gambar Kayu Manis sebagai berikut : 

 

Gambar 2. Kayu Manis (Cinnamomum Verum, sin. C. 

zeylanicum) (Widiyanti, 2012). 

b. Klasifikasi Kayu Manis 

 Kingdom : Plantae  

 Divisi : Spermatophyta 

 Subdivisi : Magnoliophyta 

 Kelas : Magnoliidae 

 Ordo : Laurales  

 Famili : Lauraceae 

 Genus : Cinnamomum 

 Spesies : Cinnamomum Verum, sin. C. zeylanicum 

  (Widiyanti, 2012). 
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c. Kandungan Kimia 

Kayu Manis mengandung minyak atsiri, eugenol (Senhaji, 2007), 

sinamaldehid (Masyhuri dkk., 2012), flavonoid (Lukacinova et al., 2008), 

Methylhydroxychalcone polymer (MHCP) (Anderson et al., 2004), saponin 

serta kandungan gizi lainnya seperti gula, protein, lemak kasar dan pektin 

yang diduga ikut membantu daya kerja dalam respon imun (Gunawan, 

2004; Wang, 2009; Wijayanti, 2011). 

d. Khasiat Tanaman Kayu Manis 

  Kayu Manis secara turun temurun  digunakan sebagai obat 

tradisional oleh bangsa China untuk mengobati berbagai penyakit. Manfaat 

farmakologis kayu manis dintaranya: antiplatelet dan antioksidan (Azima., 

2014), antimikroba (Senhaji, 2007), menghambat pembentukan dan 

agregasi protein pada penyakit alzhaimer (Peterson et al., 2009), 

antidiabetes (Mang et al., 2006), imunomodulator (Masyhuri dkk., 2012) 

dan sebagai obat penyakit hipertensi (Wijayanti, 2011). 

6. Sambiloto 

a. Deskripsi  

  Sambiloto merupakan tumbuhan semusim, dengan tinggi 50-90 

cm, batang yang disertai banyak cabang berbentuk segi empat. Daun 

tunggal, bertangkai pendek, letak berhadapan bersilang. Bunga tumbuh 

dari ujung batang atau ketiak daun, berbentuk tabung, kecil-kecil, warna 
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putih bernoda ungu. Bentuk Sambiloto  seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 3 berikut (Yuniarti, 2008). 

 

Gambar 3. Sambiloto (Andrographis paniculata) (Yuniarti, 2008). 

 

b. Klasifikasi Sambiloto 

Divisi : Spermatophyta  

Sub Divisi : Angiosperma  

Classis : Dicotyledoneae  

Ordo   : Solanaceae 

Familia : Acanthaceae   

Genus   : Andrographis 

Species : Andrographis paniculata Ness.(Yuniarti, 2008). 

c. Kandungan Kimia 

Daun dan cabang sambiloto terdapat senyawa kimia seperti 

deoksiandrografolid, andrografolid neoandrografolid, 14-deoksi-11, 12 

didehidrogroandrografolid, dan homandrografolid (Yuwono, 1998) 

Sementara pada akar mengandung flavonoid berupa polimetoksiflavon, 

andrografin panikolin, danapigenin-7, 4-dimetil eter (Syamsuhidayat  dan 

Hutapea, 1991), alkena, keton, aldehid, kalium, kalsium, natrium dan asam 
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kersik. Selain itu terdapat andrografolid 1% dan kalmegin (Yuniarti, 

2008). 

d. Khasiat Tanaman Sambiloto  

Sambiloto telah lama dikenal dan penggunaannya telah terbukti 

efektif dan berkhasiat baik untuk pencegahan maupun pengobatan. Efek 

farmakologi Sambiloto antara lain : antidiabetes (Yulinah dkk., 2011), 

antikanker (Sukardiman dkk., 2005), antipiretik (Setioaji dan Prambudi, 

2004) dan  aktifitas lainya. Selain itu, tanaman sambiloto juga berperan 

sebagai imunostimulan (Rahayu, 2015), antihiperglikemia, kardioprotektif, 

vasorelaksan, antiplatelet  dan hipotensif (Niranjan dkk., 2010). 

7. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan suatu proses penarikan senyawa kimia dari 

jaringan tumbuhan dengan menggunakan penyari tertentu. Terdapat 

berberapa macam metode ekstraksi, antara lain maserasi, perkolasi, 

soxhletasi, digesti dan refluks (Depkes RI, 1979). Pemilihan metode 

ekstraksi didasarkan atas sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. 

Pada proses ekstraksi terjadi perpindahan masa zat aktif yang terdapat 

dalam tumbuhan akan ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif 

tersebut larut dalam cairan penyari (Mukharini, 2014). 

Metode serta pelarut yang digunakan untuk memperoleh ekstrak 

menjadi faktor penting dalam optimasi proses ekstraksi komponen bioaktif 

dari alam. Senyawa aktif yang terkandung dalam Sambiloto (Ichwan, 

2014)  dan Kayu Manis (Bakti dkk., 2011) merupakan senyawa yang tahan 
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terhadap pemanasan sehingga dapat diekstraksi dengan menggunakan 

metode Soxhletasi dengan menggunakan pelarut etanol. Senyawa pada 

Sambiloto dapat tertarik lebih banyak dengan menggunakan pelarut etanol 

yaitu sebesar 16.8 % dibanding menggunakan pelarut metanol 16.6 % 

dengan motode ekstraksi yang sama (Ichwan, 2014). Sedangkan senyawa 

kimia yang terkandung dalam kayu manis dapat dapat tertarik dengan 

berbagai pelarut misalnya metanol, etanol dan isopropyl alkohol (Bakti 

dkk., 2011). 

8. Vaksin Hepatitis B 

Vaksin merupakan suspensi mikroorganisme hidup atau 

mikroorganisme yang diinaktifkan yang diberikan untuk memicu imunitas 

dan mencegah penyakit infeksi atau penyakit lanjutan. Vaksin dapat 

diproduksi melalui beberapa metode salah satunya yaitu dengan metode 

Antigen seluler dari patogen, contoh vaksin yang dibuat dengan metode 

Antigen seluler dari patogen diantaranya adalah vaksin hepatitis B. Vaksin 

Hepatitis B adalah vaksin yang mengandung suatu protein virus yang telah 

dilumpuhkan sehingga tidak menginfeksi dan aman ketika digunakan.  

Virus yang terdapat pada vaksin Hepatitis B mampu mengaktifkan 

sistem imun spesifik khususnya sel limfosit B, karena sistem imun spesifik 

hanya akan muncul ketika adanya suatu antigen (Wilson and Gisvold, 

2011). Vaksin hepatitis B berperan sebagai antigen sehingga akan 

merespon pembentukan imunoglobulin. Induksi vaksin hepatitis B pada 

mencit bertujuan untuk membangkitkan imunitas yang efektif sehingga 
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terbentuk imunoglobulin dan sel-sel memori. Induksi dilakukan berulang 

sebanyak tiga kali agar sel-sel memori yang terbentuk semakin banyak 

(Subowo, 2009).  

Dalam penelitian ini, induksi vaksin hepatitis B dilakukan secara 

intraperitoneal dengan dosis 2,6 µL/20 g BB (Khusnawati dkk., 2015). Hal 

ini dilakukan untuk mengurangi resiko penyumbatan apabila diberikan 

intravena. Pemberian antigen secara intraperitoneal, dengan dosis 2,6 

µL/20 g BB  diharapkan dapat memunculkan respon imun humoral berupa 

IgG yang berperan melindungi tubuh dari mikroorganisme atau virus 

(Fihiruddin, 2013).  

9. Teknik Elisa Tidak Langsung (Enzyme Linked Imuno Sorbent Assay 

indirect) 

Penentuan aktivitas imunostimulator berdasarkan pengukuran 

jumlah IgG menggunakan metode ELISA tidak langsung. Prinsip dari 

metode ELISA tidak langsung adalah menghubungkan antara antigen, 

antibodi primer dan konjugat (antibodi sekunder), sampel uji mengandung 

antibodi yang bisa berikatan dengan masing-masing antigen target yang 

menempel pada fase padat. Penambahan konjugat sebagai antibodi 

antispesies yang dilabel enzim akan menghasilkan perubahan warna jika 

bereaksi dengan substrat yang mengandung target enzim dan kromogen. 

Semakin tinggi intensitas warna maka akan menghasilkan antibodi dalam 

jumlah banyak (Burgess dan Kusuma, 1995; Crowther, 2001). 
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10. Levamisol 

Levamisol merupakan derivate tetramizol dan ditemukan mempunyai 

sifat imunostimulan yang menyebabkan peningkatan imun karena dapat 

meningkatkan poliferasi dan sitotoksisitas sel T. Levamisol dapat 

meningkatkan efek antigen, mitogen limfokin dan faktor kemotaktik untuk 

merangsang granulosit, makrofag dan limfosit terutama limfosit T 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2012). 

Dalam hal ini sel T terdiri dari 2 macam yaitu    dan    , dimana 

akibat penginduksian     akan menghasilkan IFN-γ yang berperan untuk 

menginduksi sel limfosit B yang kemudian memproduksi imunoglobulin.  

Pemberian levamisol pada dosis 0.45mg/0.7ml/20gBB secara oral 

pada dapat meningkatkan sistem imun pada mencit Balb/C yang diinduksi 

vaksin hepatitis A (Sasmito dkk., 2006). 

F. Landasan Teori 

Agen infeksi seperti bakteri, virus, fungi, protozoa dan parasit dapat 

menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga diperlukan bahan alam yang 

dapat berfungsi sebagai imunostimulator. Senyawa Andrographolid yang 

terdapat pada Sambiloto dan Cinamaldehid yang terdapat pada Kayu Manis 

dapat meningkatkan proliferasi sel limfosit T dan sel limfosit B. 

Sel limfosit T dan sel limfosit B termasuk dalam sistem imun spesifik 

yang akan aktif ketika ada pejanan dari suatu antigen, salah satunya yaitu 

vaksin Hepatitis B. Vaksin Hepatitis B merupakan jenis vaksin yang 

mengandung protein yang merupakan imunogen terbaik dan aman ketika 
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digunakan (Wilson dan Gisvold, 2011). Sistem imun spesifik (antibodi IgG) 

akan meningkat ketika adanya suatu pejanan antigen yang kedua seperti 

senyawa Flavonoid, Andrografolid dan Cinamaldehid.  

Penggunaan kombinasi ekstrak etanol Sambiloto dan Temulawak 

meningkatkan proliferasi sel limfosit B dan sel limfosit T (Damriyati dkk., 

2016). Penggunaan dosis kombinasi 1:2 pada Ekstrak Meniran dan Sarang 

Semut yang memiliki kandungan flavonoid dapat meningkatkan proliferasi sel 

limfosit B (Farida, 2015). Peningkatan proliferasi limfosit B akan 

meningkatkan produksi antibodi oleh tubuh. Sedangkan pada peningkatan 

proliferasi sel limfosit T, limfosit T akan memproduksi IFN-γ yang kemudian 

akan mengaktifkan sel limfosit B untuk memproduksi antibodi (IgG) 

(Damriyati dkk., 2016). 

G. Hipotesis 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis : 

1. Kombinasi ekstrak etanolik herba Sambiloto dan Kayu Manis mampu 

meningkatkan titer IgG sebagai parameter respon imun humoral pada 

mencit balb/c yang diinduksi vaksin Hepatitis B. 

2. Kombinasi ekstrak etanolik herba Sambiloto dan Kayu Manis mampu 

meningkatkan titer IgG tertinggi yang dapat dilihat dari dosis yang 

diberikan. 

 


