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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Paparan bakteri, virus, parasit, polusi dan agen infeksi lainnya 

dapat dilawan oleh tubuh dengan cara membentuk sistem pertahanan yang 

saling mendukung satu sama lain. Sistem imun akan melindungi tubuh 

dari agen infeksi ketika jumlahnya cukup untuk melawan agen infeksi, 

tetapi ketika jumlahnya kurang atau tidak cukup untuk melawan agen 

infeksi, maka tubuh akan terkena penyakit akibat infeksi patogen. Agen 

infeksi patogen tersebut akan masuk melalui oral dengan 

mengkontaminasi makanan dan minuman (Jawetz, 2005). 

Sistem pertahanan tubuh terdiri dari sistem imun non spesifik dan 

sistem imun spesifik (Abbas et al, 2007). Sistem imun non spesifik 

merupakan pertahanan tubuh terdepan dalam menghadapi serangan 

mikroorganisme (Baratawidjaja dan Rengganis, 2012). Salah satu 

komponen sistem imun non spesifik adalah makrofag (Virella, 2001). 

Makrofag akan diaktifkan oleh sitokin IFN α untuk melawan dan 

membunuh paparan bakteri. Keadaan tersebut dapat menimbulkan 

pengumpulan makrofag yang teraktivasi membentuk granuloma pada 

sekitar mikroorganisme untuk mencegah penyebarannya. Ketika non 

spesifik sudah tidak dapat menangani agen infeksi maka sistem imun 

spesifik yang akan merespon (Pediatri, 2001).
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Kegagalan pertahanan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh 

dan berujung pada timbulnya penyakit (Andrian and Sallusto, 2007). 

Pemberian agen imunomodulator dibutuhkan untuk mengatasi hal 

tersebut (Tan and Vanitha, 2004). Imunomodulator berperan sebagai 

Biological Response Modifier yang akan mempengaruhi reaksi biologis 

tubuh terhadap zat-zat asing (Tjay dan Rahardja, 2007). Agen 

imunomodulator dapat berasal dari bahan alam. Indonesia kaya akan 

bahan alam yang ekonomis dan mempunyai nilai kesehatan tinggi. Salah 

satunya adalah jambu biji. Daun Jambu Biji dikenal masyarakat sebagai 

antidiare, pengobatan sakit maag, sariawan, keputihan, perut kembung 

pada anak, sakit kulit, diabetes dan beser atau sering buang air kecil 

(Latief, 2012). Selain itu penggunaan tumbuhan yang berkhasiat sebagai 

obat, secara umum lebih aman dari pada penggunaan obat sintetik karena 

memiliki efek samping yang relatif sedikit jika digunakan secara tepat, 

yang meliputi kebenaran bahan, ketepatan dosis, ketepatan waktu 

penggunaan, ketepatan cara penggunaan, ketepatan telaah informasi, 

tanpa penyalahgunaan dan ketepatan pemilihan untuk indikasi tertentu 

(Sari, 2006). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas 

imunomodulator dari ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) 

terhadap aktivitas fagositosis makrofag dengan cara mengukur Kapasitas 

Fagositosis (KF). Senyawa yang terkandung dalam daun jambu biji 

(Psidium guajava L.) yang digunakan dalam penelitian yaitu flavonoid. 
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Aziz dkk (2013) dalam penelitiannya mengenai isolasi dan identifikasi 

senyawa flavonoid dalam fraksi n-butanol dari ekstrak etanol daun jambu 

biji (Psidium guajava L.) mengatakan bahwa dari hasil skrining fitokimia, 

simplisia daun jambu biji menunjukkan adanya senyawa alkaloid, tanin, 

saponin, minyak atsiri dan flavonoid. Sedangkan dari ekstrak n-butanol 

mengandung tanin dan flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa yang 

telah terbukti memiliki aktivitas imunomodulator (Zalizar., 2013). 

Flavonoid memiliki efek imunomodulator dengan mekanisme 

meningkatkan aktivasi sel limfosit T, yang kemudian akan menghasilkan 

IFN-γ dalam jumlah yang banyak. IFN-γ yang akan meningkatkan 

aktivasi dari sel makrofag, oleh karena itu kemampuan fagositosis juga 

meningkat (Nugroho, 2012). 

Menurut (Kusmardi, dkk, 2007)  melaporkan bahwa pemberian 

ekstrak  daun ketepeng cina (Cassia alata L.) yang diketahui mengandung 

senyawa flavonoid memiliki potensi bekerja sebagai imunostimulan. 

Flavonoid berpotensi bekerja terhadap limfokin yang dihasilkan oleh sel 

T sehingga akan merangsang sel-sel fagosit untuk melakukan respon 

fagositosis. Hal tersebut yang dapat dijadikan bukti ilmiah mengenai 

manfaaat ekstrak daun jambu biji terhadap sistem imun. 

Penelitian mengenai uji aktivitas imunomodulator yang berasal 

dari ekstrak daun jambu biji terhadap fagositosis makrofag yang diinduksi 

vaksin Hepatitis B secara in vitro belum ada, sehingga perlu dilakukan 



4 

 

 
 

penelitian ini yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah 

mengenai manfaat daun jambu biji terhadap sistem imun. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah ekstrak etanol daun jambu biji memiliki aktivitas imunomodulator 

terhadap fagositosis makrofag mencit galur Balb/c yang diinduksi vaksin 

Hepatitis B? 

2. Pada dosis berapakah ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.)  

mempunyai aktivitas fagositosis sel makrofag terbesar? 

3. Apakah senyawa flavonoid yang terkandung pada ektrak etanol daun jambu 

biji tersebut melalui identifikasi dengan metode KLT? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui aktivitas ektrak etanol daun jambu biji (Psidium guajava L.) 

terhadap fagositosis makrofag mencit galur Balb/c yang diinduksi vaksin 

Hepatitis B. 

2. Mengetahui pada dosis ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) 

keberapa aktifitas fagositosis sel makrofag terbesar. 

3. Mengidentifikasi senyawa flavonoid yang terkandung dalam ekstrak etanol 

daun jambu biji. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan dan informasi mengenai aktivitas  ekstrak etanol daun jambu 

biji terhadap fagositosis makrofag mencit galur Balb/c yang diinduksi 

vaksin Hepatitis B 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Daun Jambu Biji (Psidium guajava L.) 

a. Morfologi  

Tanaman perdu dengan tinggi 3-10 meter ini memiliki banyak 

cabang dan ranting. Tumbuh pada ketinggian 1-1.200 meter diatas 

permukaan laut. Batang keras dengan permukaan kulit batang halus. 

Bunga kecil berwarna putih dan terdiri dari 1-3 bunga. Buah berbentuk 

bulat atau bulat telur, jika sudah masak buah berwarna hijau kekuningan. 

Daging buah mengandung banyak biji (Latief, 2012). Gambar tanaman 

jambu biji dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanaman Jambu Biji (Psidium guajava L.) (Latief,  2012) 
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b. Klasifikasi 

Kedudukan Daun Jambu Biji (Psidium guajava L.) dalam 

sistematika tanaman taksonomi adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Class  : Dicotyledonae 

Ordo  : Myrtales 

Family  : Myrtaceae  

Genus  : Psidium 

Species : Psidium guajava L. (Parimin, 2005) 

c. Kandungan Kimia  

Daun Jambu Biji mengandung tanin, minyak atsiri seperti 

avikularin dan guajaverin. Selain itu Daun Jambu Biji juga mengandung 

flavonoid, asam guayavolat, asam guavanoat dan guajaverin (Latief, 

2012).  

d. Khasiat Tanaman 

Jambu biji telah diketahui memiliki banyak khasiat diantaranya 

sebagai antidiare, pengobatan sakit maag, luka, sariawan, keputihan, perut 

kembung pada anak, sakit kulit, diabetes, beser atau sering buang air kecil 

(Latief, 2012). Selain itu daunnya juga terbukti memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan (Vyas et al., 2010). 
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2. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu bahan dari campurannya 

dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan komponen 

terhadap komponen lain dalam campuran (Depkes, 2000). Bahan yang 

akan diekstrak biasanya berupa bahan kering yang telah dihancurkan, 

biasanya berbentuk bubuk atau simplisia (Sembiring, 2007). Simplisia 

merupakan bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan, dan kecuali dikatakan lain berupa bahan yang 

telah dikeringkan (Depkes, 2000). 

Proses pengekstraksian komponen kimia dalam sel tanaman yaitu 

pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga 

sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dalam pelarut organik 

di luar sel, maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel dan proses ini 

akan berulang terus sampai terjadi keseimbangan antara konsentrasi 

cairan zat aktif di dalam dan di luar sel. Ekstraksi bertujuan untuk 

mendapatkan komponen-komponen bioaktif suatu bahan (Harborne, 

1987). 

Metode ekstraksi biasanya dipilih berdasarkan sifat dari bahan 

mentah obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi 

serta kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau bahkan 

mendekati sempurna dari bahan obat (Ansel, 1989). Salah satu metode 

ekstraksi adalah maserasi. Maserasi adalah perendaman simplisia 

menggunakan pelarut organik dengan beberapa kali pengadukan pada 
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suhu ruangan. Remaserasi adalah penambahan pelarut setelah dilakukan 

penyaringan pada maserat pertama dan seterusnya. Keuntungan dari 

metode ini adalah cara pengerjaan mudah dan alat-alatnya sederhana, 

sedangkan kerugiannya adalah waktu pengerjaan lama, butuh pelarut 

dalam jumlah banyak dan tidak bisa untuk bahan-bahan yang mempunyai 

tekstur keras (Sudjadi, 2007). 

Ekstrak yang didapat dari maserasi perlu dipisahkan dari 

pelarutnya dengan pemanasan dipercepat oleh putaran pada labu alas 

bulat dengan Rotavapor, dengan bantuan pompa vakum, uap penyari akan 

menguap naik ke kondensor dan mengalami kondensasi menjadi molekul-

molekul cairan pelarut murni yang akan ditampung dalam labu alat bulat 

penampung. Larutan penyari dapat menguap karena adanya penurunan 

tekanan (Sudjadi, 2007). 

3. Sistem Imun 

Sistem imun adalah gabungan dari sel, molekul dan jaringan yang 

berperan dalam resistensi terhadamp infeksi. Reaksi yang mengatur sel, 

molekul dan bahan lainnya disebut respon imun. Sistem imun diperlukan 

tubuh untuk mempertahankan keutuhannya dari berbagai serangan bahan 

dalam lingkungan hidup seperti bakteri, virus, toksik, jamur, serta 

jaringan asing (Baratawidjaja dan Rengganis, 2012). 

Sistem pertahanan tubuh terdiri dari sistem imun non spesifik dan 

sistem imun  spesifik (Abbas et al., 2007). Komponen sistem imun non 

spesifik diantaranya fagosit (makrofag), basofil, sel mast, sel darah 
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merah, dan sel NK (Natural Killer cells), sedangkan sel limfosit 

merupakan komponen yang berperan dalam sistem imun spesifik 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2012). 

a. Makrofag 

Makrofag merupakan suatu sel dengan ukuran besar yang 

ditemukan dalam banyak jenis jaringan (Abbas et al., 2007). Makrofag 

berasal dari sel-sel pada sumsum tulang belakang dari promonosit yang 

kemudian membelah menjadi monosit dan beredar dalam darah (Gordon 

& Martines, 2010). Makrofag peritoneal terletak bebas di sepanjang 

kapiler cairan peritoneum sehingga memudahkan penangkapan antigen 

yang masuk ke dalam tubuh (Baratawidjaja & Rengganis, 2012). 

Makrofag dengan mudah mengenali bahan-bahan yang dikenal 

(bahan asing, mikroba, jaringan yang rusak) dan berinteraksi dengan 

molekul reseptor di permukaan sel. Jumlah sel makrofag meningkat 

secara cepat ketika terjadi peradangan, akibat dari peningkatan jumlah 

monosit yang datang dari peredaran darah ditambah hasil pembelahan 

makrofag yang sudah ada di dalam jaringan. Kemampuan makrofag 

dalam membunuh kuman atau yang biasa disebut dengan fagositosis 

dapat dengan berbagai cara, seperti peningkatan aktivitas enzim 

lisosomal, produksi sitokin, pelepasan nitic oxide, interleukin (Subowo, 

2009) 
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b. Fagositosis Makrofag 

Sel makrofag, selain sebagai sel penyaji dalam respon imun 

adaptif juga mempunyai kemampuan utama fagositosis (Subowo, 2009). 

Fagositosis yang efektif pada invasi kuman dini dapat mencegah 

timbulnya infeksi (Baratawidjaja dan Rengganis, 2012).  

Fagositosis adalah peristiwa penelanan mikroba, yang sebelumnya 

mengalami pengikatan di permukaan mikroba dan dapat dikenali oleh 

reseptor permukaan sel sistem fagosit makrofag. Antibodi seperti halnya 

dengan komplemen (C3b) dapat meningkatkan fagositosis (opsonisasi). 

Bila mikroba sudah ditelan, membran menutup, mikroba digerakkan ke 

sitoplasma sel dan terbentuk vesikel intraseluler yang mengandung 

bakteri atau bahan lain asal ekstraselular yang disebut fagosom. Dalam sel 

fagosit ditemukan kantong-kantong yang berisikan enzim yang disebut 

lisosom. Lisosom bersatu dengan fagosom membentuk fagolisosom yang 

memungkinkan terjadinya degradasi  semua bahan yang dimakan 

makrofag oleh enzim asal lisosom. Isi granul lisosom diperlukan untuk 

memecah atau mencerna bahan yang ditelan dan membunuh mikroba. 

Pembunuhan mikroba terjadi melalui proses oksidatif atau nonoksidatif 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2012).  

4. Imunomodulator 

  Obat-obatan atau bahan yang dapat mengembalikan 

ketidakseimbangan sistem imun disebut imunomodulator. Kategori 

imunomodulator berdasarkan efeknya yaitu imunorestorasi, imunosupresi 
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dan imunostimulasi. Imunorestorasi dan imunostimulasi disebut 

imunopotensiasi atau up regulation, sedangkan imunosupresi disebut 

down regulation (Baratawidjaja dan Rengganis, 2012). 

Imunorestorasi adalah suatu cara untuk mengembalikan fungsi 

sistem imun yang terganggu dengan memberikan berbagai komplemen 

sistem imun, seperti imunoglobulin dalam bentuk immune serum globulin 

(ISG), hyperimmune serum globulin HSG, plasma, plasmaferesis, 

leukoferesis, transplantasi sumsum tulang, hati dan timus. Imunostimulasi 

adalah cara memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan 

imunostimulan yaitu bahan yang merangsang sistem imun seperti hormon 

timus, limfokin, interferon (biologis); imboost, isoprinosine, antioksidan 

(sintetik). Imunosupresan merupakan suatu tindakan untuk menekan 

respons imun. Kegunaannya di klinik terutama pada transplantasi dalam 

usaha untuk mencegah reaksi penolakan dan berbagai penyakit inflamasi 

yang menimbulkan kerusakan (Baratawidjaja dan Rengganis, 2012). 

5. Uji Imunomodulator 

   Uji Aktifitas imunomodulator dapat dilakukan dengan cara 

melihat aktifitas fagositosis makrofag. Uji aktivitas fagositosis secara in 

vitro dilakukan dengan menggunakan latex beads (Leijh et al., 1986). 

Penilaian kemampuan atau aktivitas fagositosis dapat dihitung dengan 

mengukur kapasitas fagositosis dan aktivitas fagositosis. Nilai Kapasitas 

Fagositosis menyatakan jumlah partikel lateks yang difagosit oleh 100 

makrofag aktif, sedangkan aktivitas fagositosis menyatakan jumlah 
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makrofag yang mampu memfagosit partikel lateks. Nilai KF dan SFA 

didapat dari rumus :  

Kapasitas fagositosis =   

Aktivitas Fagositosis = x 100% 

(Jensch- Junior et al., 2006). 

 

Peningkatan aktivitas makrofag dapat menunjukkan adanya 

peningkatan sistem imun untuk melindungi tubuh jika ada zat asing yang 

menginfeksi (Baratawidjaja dan Rengganis, 2012).   

6. Imboost 

Imboost (soho) adalah preparat herbal yang dilaporkan dapat 

berfungsi sebagai imunostimulator. Imboost mengandung bahan aktif 

Echinaceae, yang akhir dilaporkan dapat memacu imunitas selular non 

spesifik dan digunakan sebagai adjuvan (imunomodulator) pada 

pencegahan influenza, penyakit bakteri, virus, dan jamur (Baratawidjaja, 

2006).  

7. Vaksin Hepatitis B 

Vaksin hepatitis B digunakan dengan tujuan untuk memberikan 

rangsangan atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga sebagai 

pencegahan terhadap timbulnya hepatitis B, misalnya setelah infeksi 

dengan darah yang positif terhadap HbsAg (transfusi darah). Dibuat 
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dengan plasma darah manusia yang mengandung zat anti-HBs dengan 

titer yang tinggi dan terutama terdiri dari imunoglobulin G (IgG)  (Tjay 

dan Rahardja, 2007). 

8. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatrografi lapis tipis merupakan metode pilihan untuk 

pemisahan semua senyawa yang terkandung pada tumbuhan. KLT dapat 

digunakan untuk mencari pelarut optimal dalam ekstraksi, 

mengidentifikasi komponen yang telah diketahui maupun yang tidak 

diketahui dan yang terpenting dapat melakukan seleksi komponen aktif 

biologi (Hajnos et al., 2007). 

Lempeng KLT ditempatkan dalam bejana kromatrografi yang 

telah dijenuhi fase gerak yang cukup yaitu volume fase gerak mampu 

mengelusi lempeng sampai ketinggian lempeng yang telah ditentukan, 

bukan pada tempat bercak  ditotolkan. Fase diam yang umum digunakan 

adalah silika gel, serbuk selulosa, alumia, dan keiselguhr (celit). 

Pemilihan fase gerak berdasarkan pelarut yang kemurniannya tinggi. 

Identifikasi senyawa yang lazim digunakan adalah dinyatakan dengan 

harga Rf (Retardation Factor). Rumus perhitungan Rf sebagai berikut 

(Gandjar & Abdul Rohman, 2013) : 

  Jarak yang digerakkan oleh senyawa dari titik asal 

Rf =    

  Jarak yang digerakkan oleh pelarut dari titik asal 
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F. Landasan Teori 

Paparan antigen dapat menyebabkan keseimbangan sistem imun 

tubuh terganggu (Subowo, 1993). Kegagalan pertahanan menyebabkan 

penurunan daya tahan tubuh dan berujung pada timbulnya penyakit 

(Andrian & Sallusto, 2007). Pemberian agen imunomodulator dibutuhkan 

untuk mengatasi hal tersebut (Tan & Vanitha, 2004). Bahan alam 

mengandung senyawa kimia yang mempunyai prospek cukup baik yang 

dapat meningkatkan aktivitas sistem imun biasanya dari golongan 

flavonoid, kurkumin, limonoid, vitamin C, vitamin E (tokoferol) dan 

katekin (Suhirman dan Winarti, 2011). 

Menurut (Latief A, 2012) daun jambu biji mengandung tanin, 

minyak atsiri, flavonoid, asam guayavolat, dan guajaverin. Menurut 

penelitian (Solihah, et al, 2011) senyawa kimia yang terkandung dalam 

bahan alam yaitu flavonoid diduga memiliki efek imunomodulator 

dengan cara menstimulasi aktivitasi makrofag peritoneum dan 

meningkatkan aktifas sel NK.  Menurut (Susilo, dkk, 2013) dengan 

penelitiannya yang berjudul efek imunomodulator fraksi etil asetat daun 

jombang (Taraxacum officinale Weber et Wiggers) terhadap respon  imun  

non spesifik pada mencit jantan galur balb/c menyatakan bahwa senyawa 

yang terkandung dalam daun jombang adalah flavonoid dan flavonoid 

bekerja sebagai imunostimulan, yaitu dengan meningkatkan aktivasi sel 

limfosit T, yang kemudian menghasilkan IFN-γ dalam jumlah  yang  

banyak. IFN-γ inilah yang akan meningkatkan aktivasi dari sel makrofag, 
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sehingga kemampuan fagositosis juga meningkat. Hal tersebut yang dapat 

dijadikan bukti ilmiah mengenai manfaaat ekstrak daun jambu biji 

terhadap sistem imun. 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori diatas dapat diambil hipotesis bahwa 

ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) mempunyai aktivitas 

imunomodulator terhadap fagositosis sel makrofag mencit galur Balb/c 

yang diinduksi vaksin hepatitis b dan senyawa yang terkandung dalam 

daun jambu biji adalah flavonoid. 

 


