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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Antibodi berperan dalam pertahanan tubuh melawan bakteri, virus dan 

infeksi ekstraselular. Antibodi dihasilkan oleh sel B yang tersensitisasi oleh 

benda asing. Benda asing ini disebut juga sebagai antigen. Contoh antigen adalah 

vaksin. Salah satu antigen adalah vaksin hepatitis B yang dapat mensensitisasi sel 

B di dalam tubuh membentuk antibodi. Salah satu jenis antibodi yang dibentuk 

adalah imunoglobulin G (IgG). Antibodi IgG merupakan antibodi terbanyak yang 

ada dalam tubuh sekitar 70-75%. IgG berperan sebagai pertahanan tubuh 

terhadap bakteri, virus, parasit dan berbagai jamur (Abbas et al., 2012; 

Baratawidjaja, 2012; Baratawidjaja, 2014; Roeslan, 2002). 

Senyawa – senyawa kimia yang terkandung di bahan alam seperti 

polisakarida, andrographolide, alkaloid, flavonoid dan polifenol dapat 

meningkatkan aktivitas respon imun (Suhirman dan Winarti, 2011; Wagner, 

1984). Suatu senyawa dikatakan memiliki aktivitas imunomodulator apabila 

senyawa tersebut dapat meningkatkan respon imun yang sudah teraktifkan oleh 

antigen. Senyawa flavonoid dan alkaloid adalah senyawa kimia yang berpotensi 

dapat meningkatkan imunoglobulin G (Carmelita, 2016; Kumala dkk., 2012). 

Kandungan kimia yang terkandung di dalam daun, kulit batang dan kulit akar 

kedondong yaitu flavonoid, alkaloid dan polienol (Hutapea, 1994 dan Muntari, 

2012). Kumala dkk., (2012) menyatakan bahwa ekstrak etanol herba pegagan 
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dapat meningkatkan kadar Imunoglobulin G yang disebabkan oleh adanya 

senyawa alkaloid dalam ekstrak etanol herba pegagagan. Carmelita (2016) 

menyatakan bahwa ekstrak umbi bawang dayak dapat meningkatkan 

imunoglobulin G pada mencit dan disebabkan karena adanya kandungan 

flavonoid di dalam ekstrak. Tsai et al (2011) menyatakan bahwa polifenol dari 

tanaman Ocium basilicum (Linn.) dapat meningkatkan produksi IL-2 sehingga 

dapat menstimulasi proliferasi sel limfosit. Etanol dapat melarutkan alkaloid 

basa, minyak menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, 

steroid, damar dan klorofil. Selain itu etanol juga lebih selektif, kapang dan 

kuman sulit tumbuh, tidak beracun dan memiliki absorbansi yang baik, serta 

dapat mencegah oksidasi enzim dalam ekstraksi (Depkes, 1986). 

Penelitian tentang uji aktivitas imunmodulator ekstrak etanol daun 

kedondong (Spondias pinnata (L.F.) Kurz.) terhadap antibodi imunoglobulin G 

pada mencit balb/c yang diinduksi vaksin hepatitis B belum pernah dilakukan, 

sehingga harapannya penelitian ini dapat menambah bukti ilmiah mengenai 

manfaat daun kedondong terhadap sistem imun. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan 

pernyataan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah ekstrak etanol daun kedondong (Spondias pinnata (L.F.) Kurz.) 

mempunyai aktivitas imunomodulator terhadap peningkatkan antibodi 

imunglobulin G pada mencit balb/c yang diinduksi vaksin hepatitis B? 
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2. Apakah ekstrak etanol daun kedondong mengandung senyawa polifenol, 

alkaloid dan flavonoid? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui aktivitas imunomodulator terhadap antibodi imunglobulin G pada 

mencit balb/c yang diinduksi vaksin hepatitis B. 

2. Mengetahui ekstrak etanol daun kedondong mengandung senyawa polifenol, 

alkaloid dan flavonoid. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

manfaat daun kedondong (Spondias pinnata (L.F.) Kurz.) sebagai bahan obat 

alami dalam meningkatkan sistem imun tubuh.  

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Kedondong (Spondias pinnata (L.F.) Kurz.) 

Kedondong merupakan tanaman buah yang umumnya terdapat di daerah 

tropis dan termasuk dalam Angiospermae. Nama buah ini berbeda-beda di 

setiap daerah dan Negara seperti di Asia Tenggara : Kedondong ( Indonesia 

dan Malaysia), hevi ( Filipina), dan co’c (Vietnam). Selain itu juga sering 

disebut Kedondong ( Sunda dan Jawa), Kedundung (Madura), Kacemcem 
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(Bali). Inci (Bima, NTT). Kerunrung (Makasar) dan Dau kaci (Bugis) 

(Hutapea dkk., 1994). 

a. Klasifikasi 

Klasifikasi Tanaman kedondong ( Hutapea dkk., 1994) ) adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Tracheobionta 

Superdivision   : Spermatophyta 

Division  : Magnoliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Subclass  : Rosidae 

Order   : Sapindales 

Family   : Ancardiaceae 

Genus    : Spondias 

Species  : Spondias pinnata (L.F.) Kurz. 

b. Morfologi  

Tanaman Spondias pinnata (L.F.) Kurz. merupakan pohon yang 

memiliki tinggi ± 20 m dengan batang tegak, bulat, berkayu, permukaan 

batang halus, percabangan simpodial dimana batang pokok sulit 

ditentukan, dan berwarna putih kehijauan. Daun tanaman Spondias 

pinnata (L.F.) Kurz. berwarna hijau, termasuk tipe daun majemuk 

berbentuk lonjong dengan jumlah ganjil. Letaknya tersebar dengan 
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pangkal runcing, ujung meruncing, pertulangan daun menyirip, tepi daun 

rata, panjang daun 5 – 8 cm, dan lebar daun 3-5 cm.  

Bunga tanaman Spondias pinnata (L.F.) Kurz. merupakan bunga 

majemuk yang berwarna putih kekuningan, berbentuk malai, terletak pada 

ketiak daun dan pada ujung cabang. Panjang bunga 24-40 cm dengan 

kelopak berwarna ungu yang memiliki panjang ±5 cm. Benang sari 

berjumlah delapan dengan warna kuning, mahkota bunga berjumlah empat 

sampai lima, berbentuk lanset dan berwarna putih kekuningan. 

Tanaman Spondias pinnata (L.F.) Kurz. memiliki buah buni yang 

berbentuk lonjong, berdaging, dengan diameter ± 5 cm, berserat, dan 

berwarna hijau kekuningan. Biji buah berbentuk bulat, berserat kasar, dan 

berwarna putih kekuningan. Akar tanaman Spondias pinnata (L.F.) Kurz. 

merupakan akar tunggang yang berwarna coklat tua (Hutapea, 1994). 

Daun kedondong dapat dilihat pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Daun Kedondong (Dokumentasi pribadi) 

c. Kandungan Kimia 

Daun, Kulit batang dan kulit akar Spondias pinnata (L.F.) Kurz. 

mengandung saponin, flavonoida, tannin, alkaloid dan polifenol (Hutapea, 
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1994 dan Muntari, 2012). Penelitian Dwija et al., (2013) menunjukkan 

ekstrak n-heksan mengandung terpenoid dan flavonoid.  

d. Khasiat Tanaman 

Kulit kayu Spondias pinnata (L.F.) Kurz.  berkhasiat sebagai obat 

disentri dan daunnya untuk obat batuk (Hutapea, 1994), antifungi ( Fitriani  

et al.,2013), analgesik ( Panda et al,. 2009), antibakteri ( Muntari, 2012), 

dan antituberkulosis (Dwija, 2013). 

2. Sistem Imun 

Sistem imun adalah sistem perlawanan tubuh yang digunakan untuk 

mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan dari 

berbagai bahan dalam lingkungan hidup yang dapat menyebabkan infeksi 

(Baratawidjaja, 2012). Sistem imun terdiri dari sistem imun non spesifik dan 

spesifik. 

a. Sistem imun non spesifik 

Sering disebut sebagai sistem imun alamiah atau sistem imun bawaan 

dan merupakan pertahanan tubuh terdepan dalam menghadapi serangan 

mikroorganisme karena memberikan respon langsung terhadap antigen 

walaupun belum pernah terpapar oleh antigen tersebut. Pertahanan sistem 

imun non spesifik seperti  pertahanan fisik dan mekanik, pertahanan 

biokimia, pertahanan humoral dan pertahanan seluler (Baratawidjaja, 

2006; Kresno 2001). 
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b. Sistem imun spesifik 

Sistem imun spesifik sering disebut sistem imun yang didapat, hal ini 

disebabkan timbulnya antigen tertentu pada tubuh karena pernah terpapar 

sebelumnya (Kresno, 2001). Terdapat dua macam sistem imun spesifik, 

yaitu sistem imun humoral dan sistem imun seluler. Sistem imun seluler 

yang  berperan adalah Limfosit T dan limfosit T dibentuk di sumsum 

tulang belakang namaun mengalami poliferasi dan difisiensi dalam 

kelenjar timus sebelum mengalami perpindahan ke jaringan perifer 

(Baratawidjaja, 2012). Sistem imun humoral berperan dalam limfosit B 

dan limfosit B membentuk suatu antibodi. Antibodi atau yang sering 

dikenal dengan imunoglobulin. 

3. Antibodi 

Antibodi adalah protein tersirkulasi yang diproduksi oleh sel B di sumsum 

tulang belakang dan sebagai  respon terhadap rangsangan imunogen (Abbas et 

al., 2012 ; Baratawidjaja, 2012). Antibodi mampu mengenali antigen yang 

berasal hampir dari setiap molekul biologis, termasuk metabolit sekunder 

sederhana, gula, lipid, autacoid, dan hormon, serta makromolekul seperti 

karbohidrat, fosfolipid, asam nukleat, dan protein (Abbas et al., 2012).  

Antibodi dapat bekerja melalui dua cara, yaitu dengan menyerang 

langsung agen penyakit dan atau dengan mengaktifkan sistem komplomen 

yang kemudian akan merusak penyebab penyakit tersebut dengan berbagai 

cara yang telah dimiliki. Antibodi merupakan glikoprotein yang mempunyai 4 

rantai polipeptida dasar dan dihubungkan dengan ikatan disulfide kovalen 
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(Baratawidjaja, 2012; Guyton dan Hall, 1997). Antibodi dapat ditemukan 

dalam berbagai cairan tubuh seperti darah, air mata, saliva dan ASI. 

Imunoglobulin memiliki 5 kelas utama yaitu IgG, IgA, IgM, IgD dan IgE. 

Klasifikasi ini dibedakan berdasarkan perbedaan struktur kimia yang 

mengakibatkan perbedaan sifat biologis maupun fisik. Imunoglobulin 

memiliki dua bentuk yaitu sIg dan Ig. Perbedaannya adalah pada domain 

terminal-C, di mana sIg memiliki bagian transmembran dan bagian 

intrasitoplasmik yang lebih pendek (Kresno, 2001). 

4. Imunoglobulin G 

Imunoglobulin G (IgG) merupakan imunoglobulin yang paling utama pada 

serum manusia dan memiliki kadar antar 70-75% dari semua imunoglobulin, 

serta dapat ditemukan di berbagai cairan meliputi cairan serebrospinal dan 

urin. Imunoglobulin G merupakan satu-satunya antibodi yang dapat 

menembus plasenta dan fetus serta berperan dalam imunitas bayi sampai umur 

6-9 bulan (Baratawidjaja,2012). 

Struktur IgG merupakan prototype dari semua bentuk imunoglobulin, 

mempunyai molekul globular dan pada elektroforesis bergerak lambat pada 

pH 8,6. Waktu paruhnya sekitar 23 hari. Reseptor untuk IgG, terlihat pada 

monosit manusia, polimorfonuklear leukosit, sel-sel retikuloendotelial di 

dalam limfa dan hati, serta pada beberapa limfosit. Mekanismenya yaitu 

dengan membantu perahanan tubuh bayi dari serangan kuman invasi pada 

bulan pertama kehidupannya. IgG  berperan dalam imunitas terhadap bahan 



9 

 

infeksius yang menyebar didalam darah, termasuk bakteri, virus, parasit dan 

berbagai jamur (Roeslan,2002). 

IgG pada manusia terdiri dari 4 subkelas yaitu IgG1, IgG2, IgG3, dan 

IgG4 yang berbeda dalam sifat dan aktivitas biologik. Perbedaan-perbedaan 

biologik penting kaitannya dengan berbagai maca subkelas, misalnya IgG4 

tidak mengikat komplemen sedangkan tiga subkelas lainnya mengikat 

komplemen dan IgG3 mempunyai waktu paruh jauh lebih pendek dari 

subkelas lainnya ( Bellati, 1993 ). 

5. 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, 2012). 

a. Imunorestorasi dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi sistem imun 

yang terganggu dengan memberikan berbagai komponen sistem imun 

seperti imunoglobulin dalam bentuk ISG, 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 
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adanya reaksi penolakan, dan juga digunakan untuk berbagai penyakit 

inflamasi yang menimbulkan kerusakan (Baratawidjaya, 2012).  

 Tanaman obat yang mempunyai aktivitas sebagai imunomodulator antara 

lain Echinacea purpurea, mengkudu, jahe, meniran dan sambiloto (Suhriman 

dan Winarti, 2011). Obat imunostimulan dibagi menjadi dua, yaitu 

imunostimulan biologi misalnya hormone timus, limfokin, interferon,sitokin 

dan imunostimulan sintetik misalnya levamisol, isoprinosim dan muramil 

dipeptidase (Baratawidjaja, 2012).   

6. ELISA (Enzym Linked Immunosorbent Assay) 

Enzym Linked immunosorbent Assay ( ELISA ) merupakan salah satu cara 

yang digunakan untuk mendeteksi antibodi didalam sampel. Prinsip dasar 

ELISA adalah suatu antibodi dapat mengenali satu epitop tertentu secara 

spesifik dan membentuk kompleks antigen-antibodi yang kemudian 

divisualisasikan dengan cara menambahkan antibodi kedua yang 

dikonjugasikan dengan enzim. Pemaparan substrat pada kompleks tadi akan 

menghasilkan warna yang dapat diukur intensitasnya ( Colligan et al., 2005). 

Pengelompokan metode ELISA dibedakan menjadi 5 macam yaitu ELISA 

langsung (ELISA Direct), ELISA tidak langsung (ELISA Indirect), ELISA 

penangkap antigen (ELISA Sandwich), ELISA penangkap antibodi dan 

ELISA kompetitif atau ELISA pemblok. 

Penentuan aktivitas imunomodulator berdasarkan pengukuran jumlah IgG 

menggunakan metode ELISA tidak langsung. Prinsip dari metode ELISA 

tidak langsung adalah menghubungkan antara antigen, antibodi primer dan 
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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). 

7. Uji Kandungan Kimia 

Salah satu pendekatan untuk penelitian tumbuhan adalah penapis senyawa 

kimia yang terkandung dalam tanaman. Cara ini digunakan untuk mendeteksi 

senyawa tumbuhan berdasarkan golongannya dan merupakan suatu informasi 

awal dalam mengetahui senyawa kimia apa yang mempunyai aktivitas biologi 

dari suatu tanaman. Informasi yang diperoleh dari pendekatan dapat 

digunakan untuk keperluan sumber bahan yang mempunyai nilai yang 

diperlukan dalam kebutuhan. Metode yang telah dikembangkan dapat 

mendeteksi adanya golongan senyawa alkaloid, flavonoid, senyawa fenolat, 

tannin, saponin, kumarin, quinon, steroid/terpenoid (Tyler, 1988). 

Pengujian pendahuluan meliputi pengujian dengan cara organoleptik, 

makroskopik, mikroskopik, histokimia, deteksi senyawa kandungan secara 

kimia (Ditjen POM, 1987). 

8. Levamisol 

Levamisol merupakan derivate tetramizol dan ditemukan mempunyai sifat 

imunostimulan yang menyebabkan peningkatan imun karena dapat 
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meningkatkan poliferasi dan sitotoksisitas sel T. Dalam hal ini sel T terdiri 

dari 2 macam yaitu 𝑇𝐻1 dan 𝑇𝐻2, dimana akibat penginduksian 𝑇𝐻1 akan 

menghasilkan IFN-γ yang berperan untuk menginduksi sel limfosit B yang 

kemudian memproduksi imunoglobulin. Levamisol dapat meningkatkan efek 

antigen, mitogen dan limfosit terutama limfosit T (Baratawidjaja, 2012). 

Levamisol memiliki rumus molekul C11H12N2S, mempunyai berat molekul 

(BM) 204,3. Levamisol hidroklorida adalah levamisol yang ada dalam 

perdagangan. Levamisol hidroklorida mempunyai rumus molekul 

C11H12N2S.HCl, mempunyai berat molekul 240,8 (Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, 1995).  

9. Vaksin Hepatitis B 

Vaksin digunakan sebagai upaya pencegahan penyakit hepatitis B. Vaksin 

Hepatitis B harus segera diberikan setelah lahir untuk pencegahan penularan 

suatu penyakit dari ibu kepada bayinya. Vaksin hepatitis B sebagai antigen 

dapat menginduksi produksi antibodi anti-HBs yang memberikan imunitas 

terhadap hepatitis B. Produksi anti-HBs dapat ditingkatkan atau diturunkan 

oleh senyawa aktif yang terdapat dalam bahan alam. Vaksin Hepatitis B dapat 

dibedakan menjadi 2 macam, yaitu vaksin yang berasal dari plasma dan vaksin 

rekombinan (Rahayu, 2015; Wahab, 2002). Produksi vaksin hepatitis B dari 

jamur dengan teknik rekombinan, merupakan cara yang lebih mudah untuk 

memproduksi vaksin dalam jumlah besar dan aman dibanding dengan yang 

diproduksi dari serum (Baratawidjaja, 2012). 
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F. Landasan teori 

Antibodi diproduksi oleh sel B yang tersensitisasi oleh antigen. Antibodi 

berperan dalam menjaga pertahanan tubuh (Baratawidjaja, 2012). Senyawa – 

senyawa kimia yang terkandung di bahan alam seperti polisakarida, 

andrographolide, alkaloid, flavonoid dan polifenol dapat meningkatkan aktivitas 

respon imun (Suhirman dan Winarti, 2011; Wagner, 1984).  

Suatu senyawa dikatakan memiliki aktivitas imunomdulator apabila dapat 

meningkatkan respon imun yang sudah teraktifkan oleh antigen. Senyawa alkaloid 

dalam ekstrak etanol herba pegagan dapat meningkatkan Imunoglobulin G 

(Kumala dkk., 2012). Senyawa flavonoid yang terkandung dalam ekstrak umbi 

bawang dayak dapat meningkatkan imunoglobulin G (Carmelita, 2016). Tsai et al 

(2011) menyatakan bahwa polifenol dari tanaman Ocium basilicum (Linn.) dapat 

meningkatkan produksi IL-2 sehingga dapat menstimulasi proliferasi sel limfosit.  

Senyawa kimia yang terkandung di dalam daun, kulit batang dan kulit akar 

kedondong yaitu flavonoida, alkaloid dan polifenol (Hutapea, 1994 dan Muntari, 

2012).  

 

G. Hipotesis 

Ekstrak etanol daun kedondong (Spondias pinnata (L.F) Kurz). memiliki  

aktivitas imunomodulator terhadap antibodi imunglobulin G pada mencit balb/c 

yang diinduksi vaksin hepatitis B dan mengandung senyawa flavonoid, alkaloid 

dan polifenol. 


