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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 berbagai mikroorganisme 

sehingga dapat memberikan respon secara langsung salah satunya makrofag 

(Baratawidjaja, 2002). Makrofag sebagai sel fagosit dapat membunuh antigen 

melalui beberapa mekanisme. Antigen yang masuk dalam tubuh kemudian dapat 

menembus pertahanan sistem imun non spesifik dan dapat mengaktifkan  

pertahanan spesifik seperti komponen seluler dan humoral yang dapat menyerang 

antigen tersebut (Tan and Vanitha, 2004). Kegagalan pertahanan makrofag dalam 

melawan antigen dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan berujung 

pada timbulnya penyakit (Andrian and Sallusto, 2007). Oleh sebab itu pemberian 

agen imunitas diperlukan untuk memperbaiki sistem imun (Tan and Vanitha, 

2004). 

Hal pertama yang dilakukan dibidang imunomodulasi adalah pencarian 

agen imunomodulator (Agarwal and Singh, 1999), dengan demikian bisa 

dikatakan istilah imunomodulator merupakan proses menekan atau menstimulasi 

sistem kekebalan tubuh dari host untuk melawan berbagai penyakit, infeksi 

maupun penyakit autoimun (Tan and Vanitha, 2004). 

Dewasa ini, salah satu metode yang dikembangkan dalam dunia 

pengobatan adalah penggunaan obat tradisional dalam meningkatkan sistem 
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imunitas tubuh (Winarno, 2010). Di Indonesia tercatat lebih dari 40.000 jenis 

tanaman, terdiri dari ganggang, lumut, paku-pakuan, dan tanaman berbiji 

(Mursito, 2002). Salah satu tanaman yang memiliki potensi untuk diteliti adalah 

tanaman kenikir. Selama ini tanaman kenikir (Cosmos caudatus Kunth. ) banyak 

dijumpai di lingkungan sekitar dan dikonsumsi sebagai sayuran (Kurniasih, 2008). 

Pada bagian daunnya juga dimanfaatkan sebagai obat penambah nafsu makan, 

lemah lambung, penguat tulang dan pengusir serangga (Lotulung, 2005). 

Kandungan senyawa kimia flavonoid dan fenol pada 100 mg daun kenikir 

berturut-turut sebesar 52,18 mg dan 52,01 mg (Batari, 2007). Sedangkan kadar 

saponin sebesar 2,2%. Kandungan minyak atsiri dalam daun kenikir diketahui 

sejumlah 0,08% dalam bentuk segar (Siagian, 2012). Senyawa-senyawa yang 

dapat meningkatkan aktivitas sistem imun adalah fenol, flavonoid, kurkumin, 

limonoid, vitamin C, vitamin E (tokoferol), dan katekin (Suhirman dan Winarti, 

2007). 

Senyawa kimia dari tanaman dapat ditarik zat-zat aktifnya melalui 

ekstraksi. Fenol dan flavonoid dapat diekstraksi dengan metode  maserasi. 

Keuntungan dari metode ini adalah cara pengerjaan mudah dan alat-alatnya 

sederhana (Sudjadi, 2007). Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi adalah etanol 

70%. Etanol 70% adalah campuran dua bahan pelarut yaitu etanol dan air dengan 

kadar etanol 70% (v/v). Etanol 70% sangat efektif dalam menghasilkan jumlah 

bahan aktif yang optimal (Voigt, 1994). Berdasarkan tingkat kepolarannya 

masing-masing dapat dilakukan fraksinasi secara berulang-ulang untuk 

mendapatkan campuran yang lebih sederhana (dua atau tiga komponen utama) 
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(Muhtadi, 2009). Fraksinasi dengan etil asetat ditujukan agar dapat menarik secara 

spesifik senyawa fenolik dan flavonoid (Seidel, 2006). 

Munawaroh dkk., (2006) menyatakan bahwa Senyawa fenolik yang 

terkandung dalam fraksi metanol ekstrak etanolik daun sembung dapat 

meningkatkan kemampuan fagositosis makrofag pada mencit jantan ditandai 

dengan meningkatnya jumlah lateks yang difagositosis. Berdasarkan penelitian 

Jatmiko dkk., (2013) Fraksi etil asetat daun jombang (Taraxacum officinale) yang 

mengandung senyawa flavonoid bersifat semipolar dapat mempengaruhi aktivitas 

fagositosis sel makrofag pada dosis 1 g/kg BB dengan indeks fagositosis 1,23 

(lemah), sedangkan pada dosis 3 g/kg BB dan dosis 5 g/kg BB dengan indeks 

fagositosis 1,31 dan 1,4 (sedang). Senyawa flavonoid yang mempunyai efek 

imunomodulator bekerja dengan meningkatkan aktivasi sel limfosit T, kemudian 

akan menghasilkan IFN-γ dalam jumlah yang banyak. IFN-γ inilah yang akan 

meningkatkan aktivasi dari sel makrofag, sehingga kemampuan fagositosis juga 

meningkat (Nugroho, 2012). Berdasarkan hasil penelitian (Arifah, 2014) yang 

telah dilakukan pemberian fraksi etil asetat ekstrak etanol akar pasak bumi 

(Eurycoma longifolia, Jack) yang mengandung senyawa diantaranya kuasinoid, 

flavonoid, dan alkaloid mampu meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag pada 

dosis kecil yaitu 10 μg/mL.  

Supaya dapat mengetahui kualitas makrofag maka dilakukan uji 

fagositosis. Jumlah sel makrofag yang memakan latex adalah perhitungan untuk 

mengetahui aktivitas sel makrofag terhadap respon imun (Suprihatin, 2016). 
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Vaksin hepatitis B memiliki sifat imunogenisitas yaitu kemampuan antigen 

dalam menstimulasi tubuh untuk membentuk respon imun yang spesifik (Irsan, 

2010). Vaksin hepatitis B mengandung protein HBsAg yang mampu menginduksi 

respon imun sel inang sehingga terbentuk anti-HBs, yaitu sebagai komponen 

antibodi secara khusus yang mampu menghambat penempelan virus ke dalam sel 

inang (Rosalina, 2012). Dalam penelitian Afriani (2015)  pemberian vaksin 

hepatitis B yang dilakukan secara intraperitoneal sebanyak 2 kali yaitu pada hari 

ke-8 dan 14 mampu memodulasi sistem imun non spesifik dan dapat 

mengaktifkan  pertahanan spesifik seperti komponen seluler dan humoral. 

Belum adanya  penelitian yang menggunakan zat aktif flavonoid dan fenol  

dari fraksi etil asetat ekstrak etanol daun kenikir sebagai imunomodulator, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan aktivitas fagositosis 

makrofag pada mencit galur balb/C yang diinduksi vaksin hepatitis B. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka perumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah fraksi etil asetat ekstrak etanol daun kenikir dapat meningkatkan 

aktivitas fagositosis makrofag pada mencit galur balb/C? 

2. Apakah fraksi etil asetat ekstrak etanol daun kenikir mengandung senyawa 

golongan flavonoid dan fenol melalui identifikasi Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui efek imunomodulator dari fraksi etil asetat ekstrak etanol daun 

kenikir dalam merangsang aktivitas fagositosis makrofag pada mencit galur 

balb/C. 

2. Mengidentifikasi kandungan senyawa golongan flavonoid dan fenol dalam 

fraksi etil asetat melalui identifikasi Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni : 

1. Membuktikan secara ilmiah mengenai aktivitas imunomodulator fraksi etil 

asetat ekstrak etanol daun kenikir terhadap fagositosis makrofag pada mencit 

galur balb/C.  

2. Memberikan informasi, pengetahuan dan menjadi acuan dalam penggunaan 

daun kenikir sebagai agen imunomodulator yang dapat digunakan sebagai 

dasar dalam pembuatan atau formulasi sediaan pada penelitian selanjutnya. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Kenikir (Cosmos caudatus Kunth) 

Kenikir (Cosmos caudatus Kunth) berasal dari Amerika Latin, tetapi 

tumbuh liar dan mudah didapati di Florida, Amerika Serikat, serta di Indonesia 

dan Negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kenikir adalah anggota dari 

Asteraceae. Daun kenikir yang masih muda dan pucuknya dapat digunakan 

untuk sayuran, dimakan mentah-mentah dan direbus lalap. Masyarakat Jawa 
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sudah biasa menggunakan sebagai  salah satu pelengkap pecel. Tanaman ini 

dapat digunakan sebagai penyedap dan merangsang nafsu makan (Van, 2003) 

Studi pendahuluan mengenai fitokimia daun kenikir yang diekstrak 

menggunakan etanol dan pelarut lain menunjukkan adanya senyawa aktif 

flavonoid, saponin, terpenoid, alkaloid, tannin dan minyak atsiri (Rasdi dkk., 

2010). 

a. Morfologi Tanaman 

Tanaman kenikir adalah tanaman yang berasal dari keluarga 

esteraceae, merupakan tanaman perdu dengan tinggi antara 75- 100 cm. 

Batangnya tegak, segi empat, beralur membujur, dan memiliki bau yang 

khas. Tanaman ini memiliki daun majemuk, bersilang hadapan, berbagi 

menyirip, ujung runcing, tepi rata, panjang 15-25 cm dan berwarna hijau. 

Bunganya majemuk bentuk bongkol, berada diujung batang dengan 

panjang tangkai ± 25 cm, mahkota terdiri dari 8 helai mahkota yang 

panjangnya ± 1cm, berwarna merah, benang sari berbentuk tabung, kepala 

sari cokelat kehitaman, putih berambut, hijau kekuningan, merah. Buahnya 

keras, berbentuk jarum, ujung berambut, saat masih muda berwarna hijau 

setelah tua berwarna cokelat, sedangkan bijinya keras, kecil, berbentuk 

jarum, panjang ± 1cm, berwarna hitam. Akar tunggang dan berwarna putih 

(Backer and Bakhulzen, 1965).  

b. Klasifikasi Tanaman 

Klasifikasi tanaman kenikir adalah sebagai berikut (Backer and 

Bakhulzen, 1965): 

Kingdom : Plantae 
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Super Divisi  : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas  : Asteridae 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Asteraceae 

Genus  : Cosmos 

Spesies : Cosmos caudatus, Kunth. 

Gambar tanaman kenikir dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Tanaman Kenikir (Bunawan et al.,  2014). 

c. Kandungan Kimia 

Daun Cosmos caudatus mengandung saponin, flavonoid, polifenol 

dan minyak atsiri. Akarnya mengandung hidroksieugenol dan koniferil 

alkohol (Fuzzati et al., 1995). Identifikasi komponen dalam daun kenikir 
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dengan HPLC (High Performance Liquid Chromatography) menunjukkan 

bahwa komponen terbesar dalam daun kenikir adalah senyawa kuersetin 

(Mediani and Faridah, 2013) serta mengandung katekin, asam klorogenik, 

asam neoklorogenik, asam kriptoklorogenik, asam kafeat, asam ferulat, 

kuersetin 3-O-glukosida, kuersetin pentose dan kuersetin deoksi-heksosa 

(Bunawan et al., 2014). Nofanni dan Ruqoyah (2016) menyatakan bahwa 

fraksi etil asetat daun kenikir mengandung senyawa polifenol salah 

satunya flavonoid.  

Kandungan senyawa kimia pada daun kenikir yang dapat 

memberikan efek imunomodulator diantaranya sebagai berikut: 

1) Senyawa Fenol 

Senyawa fenol adalah senyawa yang berasal dari tanaman 

dengan ciri memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada cincin 

aromatik. Sebagian besar senyawa fenolik merupakan komponen 

monomer dari polifenol dan asam yang akan membentuk beberapa 

jaringan tanaman seperti lignin dan melanin. Komponen fenolik dapat 

diperoleh melalui hidrolisis asam dari jaringan tanaman, meliputi asam 

p-hidroksi benzoate, vanillin, asam galat, asam salisilat (Brielmann et 

al., 2004). Fenol sederhana disebut juga asam fenolat, contohnya 

katekol dengan 2 gugus OH dan pirogalol dengan 3 gugus OH, 

sedangkan  senyawa polifenol contohnya fenilpropanoid, kuinon, 

tannin, flavonoid dan beberapa terpenoid (Harborne, 1996). Fenol 

sering berikatan dengan gula sebagai glikosida sehingga menyebabkan 
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fenol mudah larut di dalam air (Hepworth dkk., 2002). Struktur fenol 

dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini. 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Fenol (Hepworth dkk., 2002). 

2) Flavonoid 

Senyawa flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian 

tanaman termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, bunga, buah, 

dan biji. Penyebaran jenis flavonoid pada golongan tanaman yang 

tersebar yaitu angiospermae, klorofita, fungi, briofita. Flavonoid 

merupakan senyawa golongan polifenol, berdasarkan sifat kelarutan 

merupakan senyawa polar yang dapat larut dalam pelarut polar seperti 

etanol, metanol, aseton, dimetilsulfoksida (DMSO) dan air (Markham, 

1998). Flavonoid dapat dilarutkan pada senyawa semi polar seperti 

pelarut etil asetat (Harborne, 1987). 

Flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi 

sehingga menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum sinar 

ultraviolet dan spektrum sinar tampak, umumnya dalam tanaman 

terikat pada gula yang disebut dengan glikosida (Harborne, 1996). 

Struktur flavonoid dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini. 
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Gambar 3. Struktur Kimia Flavonoid (Harborne, 1996). 

d. Khasiat  

Daun kenikir mengandung lebih dari dua puluh macam senyawa 

antioksidan, sehingga berkhasiat sebagai antioksidan yang kuat (Shui et 

al., 2005). Daun kenikir berpotensi sebagai obat tradisional karena 

berkhasiat sebagai antibakteri, antifungi, antiosteoporosis, antihipertensi, 

antidiabetik dan memiliki efek antioksidan yang tinggi (Bunawan et al., 

2014). 

2. Sistem Imun 

Sistem imun berfungsi mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya 

yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Sistem imun 

terbentuk dari gabungan sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam 

melawan infeksi. Respon imun terbentuk dari koordinasi dan komunikasi 

reaksi yang dikoordinasi sel-sel, molekul-molekul dan bahan lainnya 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2012). 

Imunitas (kekebalan) merupakan terminologi yang digunakan untuk 

respon spesifik dari sistem imun. Kekebalan terhadap infeksi, baik yang 

terbentuk mengikuti paparan organisme penyebab maupun yang dapat 

dirangsang secara buatan dengan imunisasi terutama untuk resiko paparan. 
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Sistem imunitas terdiri atas sistem imunitas alamiah atau non spesifik 

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

(Kresno, 2013). 

Sistem imun non spesifik merupakan pertahanan tubuh terdepan dalam 

menghadapi serangan berbagai mikroorganisme sehingga dapat memberikan 

respon secara langsung salah satu contohnya adalah makrofag (Baratawidjaja, 

2002). 

a. Makrofag  

Makrofag termasuk dalam keluarga fagosit mononuklear yang 

dapat ditemukan dalam banyak jaringan (Abbas et al., 2007), diantaranya 

jaringan pengikat, paru-paru, hati, tulang dan pembatas sinusoid dalam 

limpa. Deferensiasi makrofag di jaringan spesifik berasal dari monosit 

matang di sirkulasi darah yang kemudian bermigrasi ke berbagai jaringan 

tersebut (Baratawidjaja dan Rengganis, 2012). Makrofag berasal dari 

monosit berukuran besar dengan sebuah inti bulat (Subowo, 2009). 

Makrofag berukuran 5-10 kali lebih besar dibanding monosit 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2012). 

Populasi sel makrofag dalam jaringan selain berasal dari monosit 

yang bermigrasi dari peredaran darah selama kurang lebih 72 jam juga 

berasal dari hasil pembelahan sel makrofag yang belum matang (Subowo, 

2009). Makrofag merupakan fagosit penghuni utama jaringan dan rongga 

serosa seperti pleura dan peritoneum (playfair and Chain, 2012). Umur sel 

makrofag dewasa di jaringan tidak diketahui, kemungkinan dapat 
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mencapai beberapa bulan, menurut Ganong dari hasil transplantasi 

sumsum tulang diduga usia sel tersebut sekitar 3 bulan. Makrofag 

peritoneal terletak bebas di sepanjang kapiler cairan peritoneum sehingga 

memudahkan penangkapan antigen yang masuk ke dalam tubuh 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2012). 

b. Fagositosis Makrofag 

Makrofag sebagai sel penyaji dalam respon imun adaptif, sel 

makrofag juga mempunyai kemampuan utama fagositosis dalam 

pertahanan non-spesifik (Subowo, 2009). Fagositosis yang efektif pada 

invasi kuman dini dapat mencegah timbulnya infeksi (Baratawidjaja dan 

Rengganis, 2012). Penghancuran kuman terjadi dalam beberapa tahap 

sebagai berikut: kemotaksis (penarikan), perlekatan (adhesi), pengenalan 

dan pengikatan, penelanan (ingesti), fagositosis, pemusnahan dan 

pencernaan (Subowo, 2009; Baratawidjaja dan Rengganis, 2012). 

Proses fagositosis sel makrofag agar berjalan mudah, seperti 

halnya dengan  neutrofil, maka sebelumnya harus didahului dengan ikatan 

antara opsonin yang berupa molekul IgG atau C3 (suatu antibodi) dengan  

partikel/sel, peristiwa tersebut dinamakan opsonisasi (Subowo, 2009). 

Pemusnahan antigen atau senyawa asing tersebut harus melalui 

fase fagolisosom dimana setelah sel makrofag teraktivasi akan membentuk 

sitoplasma saat antigen melekat pada permukaan sel makrofag. Ketika 

partikel (mikroba) digerakkan ke sitoplasma, kemudian sitoplasma 

tersebut melekuk ke dalam membungkus bakteri atau benda asing, 
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tonjolan sitoplasma akan saling bertemu dan melebur menjadi satu 

sehingga bakteri atau benda asing akan tertangkap dan terbentuk vesikel 

intraselular yang mengandung bakteri atau bahan lain asal ekstraselular 

yang disebut fagosom. Sel fagosit terdapat kantong-kantong yang 

berisikan enzim yang disebut lisosom. Fagosom bersatu dengan lisosom 

membentuk fagolisosom yang memungkinkan terjadinya degradasi atau 

pemusnahan benda asing tersebut (Abbas et al., 2007; Baratawidjaja dan 

Rengganis, 2012). 

3. Imunomodulator  

Imunomodulator adalah substansi yang dapat digunakan untuk 

stimulasi, supresi atau modulasi komponen sistem imun melalui dua respon 

sistem imun yaitu sistem imun spesifik dan sistem imun non spesifik (Agarwal 

dan Singh, 1999).  

Obat golongan imunomodulator bekerja menurut 3 cara, yaitu melalui 

imunorestorasi, imunostimulan dan imunosupresi. Imunorestorasi dan 

imunostimulan disebut imunopotensiasi atau up regulation, sedangkan 

imunosupresi disebut juga down regulation. Imunorestorasi adalah suatu cara 

mengembalikan fungsi sistem imun yang terganggu dengan memberikan 

berbagai komponen sistem imun (Djajahkusumah, 2010). Imunostimulan 

digunakan untuk meningkatkan resistensi tubuh untuk melawan infeksi, alergi, 

autoimun dan kanker (Agarwal dan Singh, 1999), sedangkan Imunosupresi 

digunakan pada saat sistem imun spesifik limfosit T dan B menjadi aktif 
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terhadap organ tubuh sendiri, seperti pada penyakit autoimun atau pada organ 

transplantasi (Hall et al., 2001). 

4. Stimuno 

Stimuno terbuat dari komposisi tunggal ekstrak Phyllanthus niruri, 

setiap 1 sendok takar (5 ml) sirup Stimuno mengandung 25 mg ekstrak 

Phyllanthus niruri. Stimuno merupakan produk herbal fitofarmaka, yang 

terbukti berkhasiat dan aman untuk meningkatkan kekebalan tubuh, berguna 

untuk mencegah sakit dan mempercepat penyembuhan (Anonim, 2015). 

Ekstrak meniran memiliki aktivitas imunostimulan terhadap mencit 

(Juniarti, 2010). Pemberian ekstrak etanol meniran terhadap ayam broiler 

dapat meningkatkan indeks fagositosis dengan metoda karbon pada dosis 10 

mg/ kg BB sampai 300 mg/kg BB  (Yufri dkk., 2014) . Penelitian terhadap 

kandungan kimia herba meniran menunjukkan adanya kandungan kimia 

minyak atsiri, flavonoid, alkaloid, arbutin, glikosida, antrakuinon, senyawa 

golongan fenol, dan tannin (Sudarsono et al.,1996). 

5. Vaksin Hepatitis B 

Vaksinasi merupakan suatu tindakan yang dengan sengaja memberikan 

paparan suatu antigen yang berasal dari suatu mikroorganisme (Cahyono, 

2010). Vaksin hepatitis B berasal dari antigen permukaan virus hepatitis B 

(surface antigen / HBsAg), dibuat dengan teknik rekombinan DNA yaitu 

dengan menginsersi gen S virus hepatitis B. vaksin hepatitis B mengandung 

protein HBsAg yang mampu menginduksi respon imun sel inang sehingga 

terbentuk anti-HBs, yaitu sebagai komponen antibodi secara khusus yang 
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mampu menghambat penempelan virus ke dalam sel inang (Rosalina, 2012). 

Produksi anti-HBs dapat ditingkatkan atau diturunkan oleh senyawa aktif  

yang terdapat dalam bahan alam (Mamik, 2014). Dalam penelitian Afriani 

(2015)  pemberian vaksin hepatitis B yang dilakukan secara intraperitoneal 

sebanyak 2 kali yaitu pada hari ke-8 dan 14 mampu memodulasi sistem imun 

non spesifik. 

6. Ekstraksi  

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu bahan dari campurannya 

dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan komponen 

terhadap komponen lain dalam campuran. 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 
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ekstraksi adalah maserasi. Maserasi adalah perendaman simplisia 

menggunakan pelarut organik dengan beberapa kali pengadukan pada 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 rotary 

evaporator, 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). 

Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi adalah etanol 70%. Etanol 

70% adalah campuran dua bahan pelarut yaitu etanol dan air dengan kadar 

etanol 70% (v/v). Etanol tidak menyebabkan pembengkakan pada membran 

sel dan memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Etanol 70% sangat efektif 

dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal (Voigt, 1994).  

7. Fraksinasi 

Ekstraksi menghasilkan cairan ekstrak campuran yang sangat 

kompleks dan dalam campuran tersebut mengandung beberapa komponen 

senyawa organik. Ekstraksi tersebut bertujuan untuk mendapatkan sebanyak 
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mungkin komponen baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, 

untuk memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya masing-masing 

dapat dilakukan fraksinasi secara berulang-ulang untuk mendapatkan 

campuran yang lebih sederhana (dua atau tiga komponen utama). Beberapa 

teknik yang digunakan untuk tahap fraksinasi adalah kromatografi atau partisi. 

Partisi adalah proses pemisahan komponen berdasarkan kelarutan, sedangkan 

syarat utama yang harus dipenuhi dalam melakukan partisi yaitu dua pelarut 

yang digunakan pada pemisahan ini tidak saling bercampur (Muhtadi, 2009). 

Ekstraksi cair-cair digunakan sebagai cara untuk praperlakuan sampel 

atau clean-up sampel untuk memisahkan analit-analit dari komponen-

komponen matriks yang mungkin mengganggu pada saat deteksi analit. 

Pelarut organik yang dipilih untuk proses pemisahan ekstraksi harus memiliki 

kelarutan yang rendah dalam air (<10%), dapat menguap sehingga pelarut 

organik mudah dihilangkan setelah perlakuan ekstraksi, sehingga memiliki 

kemurnian yang tinggi untuk meminimalkan adanya kontaminasi sampel 

(Gandjar dan Rohman, 2007). 

Pelarut yang digunakan untuk fraksinasi adalah etil asetat, pelarut ini 

digunakan untuk menyari senyawa kimia yang lebih sederhana, berupa cairan 

yang tidak berwarna dan berbau khas. Etil asetat dapat larut ke dalam 15 

bagian air, selain itu dapat juga bercampur dengan etanol (95%) P dan eter P. 

Suhu antara 76º dan 78ºC merupakan jarak didih etil asetat (Anonim, 1979). 

Etil asetat termasuk dalam pelarut semi polar, pelarut semi polar ini digunakan 
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untuk mengekstraksi beberapa senyawa dengan kepolaran menengah seperti 

beberapa alkaloid dan flavonoid (Sarker et al., 2006). 

8. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi lapis tipis merupakan teknik pemisahan utama untuk 

penelitian kandungan kimia dalam tumbuhan. Kromatografi lapis tipis 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). 

Kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan secara 

fisikokimia. Lempeng KLT ditempatkan dalam bejana dengan fase gerak yang 

cukup untuk membasahi ujung lempeng, tetapi tidak pada tempat bercak 

ditotolkan. Fase gerak akan bermigrasi melalui lempeng dengan perambatan 

kapiler, proses ini disebut pengembangan (Gibbsons and Gray, 1998). 

Fase diam yang umum digunakan adalah silica gel, alumina, 

kieselguhr, selulosa, pati. Pemilihan fase gerak sebaiknya menggunakan 

campuran pelarut organik yang mempunyai polaritas serendah mungkin 

dengan tujuan untuk mengurangi serapan dari setiap komponen dari campuran 

pelarut (Sastrohamidjojo, 2005). 

Pemisahan senyawa flavonoid menggunakan KLT merupakan cara 

sederhana untuk pemisahan senyawa flavonoid berdasarkan perbedaan 

distribusi fase diam dan fase gerak sehingga akan didapatkan fraksi aktif 

senyawa flavonoid (Gandjar dan Rohman, 2007). 
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Identifikasi senyawa yang tidak berwarna pada kromatogram dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu non destruksi dengan menggunakan sinar 

ultraviolet (UV) 254 nm dan 366 nm, serta destruksi dengan menggunakan  

reagen penyemprot (Gibbsons and Gray, 1998). 

Identifikasi lain yang lazim digunakan yaitu dinyatakan dengan harga 

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

(Sastrohamidjojo, 2005): 

Harga 𝑅𝑓 =
jarak yang ditempuh senyawa terlarut

jarak yang ditempuh fase gerak
 

F. Landasan Teori 

Sistem imun non spesifik merupakan pertahanan tubuh terdepan dalam 

menghadapi serangan berbagai mikroorganisme sehingga dapat memberikan 

respon secara langsung salah satu contohnya adalah makrofag (Baratawidjaja, 

2002). Kegagalan pertahanan yang dilakukan dapat menyebabkan penurunan daya 

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

Oleh sebab itu pemberian agen imunitas diperlukan untuk memperbaiki sistem 

imun (Tan and Vanitha, 2004). 

Dewasa ini, salah satu metode yang dikembangkan dalam dunia 

pengobatan adalah penggunaan obat tradisional dalam meningkatkan sistem 

imunitas tubuh (Winarno, 2010). Daun Cosmos caudatus mengandung saponin, 

flavonoid, polifenol dan minyak atsiri (Fuzzati et al., 1995). Senyawa fenolik dan 

flavonoid dapat diekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol dan etil asetat 

(Dai and Mumper, 2010). Hasil penelitian Gaty dan Livia (2015) menyatakan 
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bahwa ekstrak etil asetat daun kenikir mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, 

tanin dan polifenol. 

Hepatitis B merupakan salah satu penyakit infeksi virus yang dapat 

menyebabkan masalah serius pada kesehatan (Kemenkes, 2012). Vaksin hepatitis 

B mengandung protein HBsAg yang mampu menginduksi respon imun sel inang 

sehingga terbentuk anti-HBs, yaitu sebagai komponen antibodi secara khusus 

yang mampu menghambat penempelan virus ke dalam sel inang (Rosalina, 2012). 

Munawaroh dkk., (2006) menyatakan bahwa Senyawa Fenolik yang 

terkandung dalam fraksi metanol ekstrak etanolik daun sembung dapat 

meningkatkan kemampuan fagositosis makrofag pada mencit jantan, sedangkan 

penelitian efek imunomodulator yang dilakukan Kusmardi dkk., (2007) 

menyatakan bahwa senyawa flavonoid pada ekstrak daun ketepeng cina 

berpotensi untuk merangsang respon imun terhadap aktivitas fagositosis makrofag 

pada dosis 42, 84, 168 mg/ 20g BB. Batubara (2006) menambahkan bahwa 

flavonoid yang terkandung dalam umbi daun dewa dapat merangsang  aktivitas 

fagositosis makrofag.  

G. Hipotesis  

Fraksi etil asetat ekstrak etanol daun kenikir (Cosmos caudatus Kunth.) 

memiliki efek imunomodulator terhadap aktivitas fagositosis makrofag mencit 

galur Balb/C yang diinduksi vaksin hepatitis B serta mengandung senyawa aktif 

golongan fenol dan flavonoid. 


