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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fungsi sistem imun sangat diperlukan untuk mempertahankan tubuh dari 

serangan patogen (bakteri, virus, fungi dan radikal bebas) atau sel-sel kanker, 

sehingga sangat penting dalam pemeliharaan kesehatan. Namun, sistem imun 

dapat mengalami gangguan dengan keadaan malnutrisi, penuaan, stress fisik dan 

mental atau gaya hidup yang tidak diinginkan (Mahima dkk., 2013; El-Gamal 

dkk., 2011). Keadaan yang demikian membutuhkan pertahanan tubuh yang lebih 

tangguh dan fleksibel yang mampu diberikan oleh sel limfosit untuk membentuk 

sistem imun spesifik (Andrian dan Sallusto, 2007), atau dengan bahan alam yang 

memiliki sifat imunomodulator dalam peningkatan proliferasi sel limfosit seperti 

teh hitam (Peranginangin dkk., 2014). 

Respon imun spesifik memiliki ciri dapat mengenali dan mengingat antigen 

spesifik. Sel limfosit akan menjadi aktif ketika bertemu dengan antigen, sehingga 

menyebabkan terjadinya proliferasi sel limfosit dan mengaktifkan sel-sel efektor 

untuk mengeliminasi antigen yang masuk ke dalam tubuh (Andrian dan Sallusto, 

2007). Sel limfosit dapat dipicu proliferasinya dengan diinduksi suatu vaksin. 

Selain itu vaksin dapat menimbulkan primary dan secondary immune responses 

(Rabson dkk., 2005). Pengukuran proliferasi sel limfosit dapat menggunakan 

metode 3-(4,5-dimethylhiazol-2-yl)2,5dipheniltetrazoliumbromida (MTT) Assay 

(Avila dan Pugsley, 2011).  
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Agen imunomodulator seperti natural adjuvants, agen sintetik dan reagen 

antibodi memiliki banyak keterbatasan dalam penggunaannya secara umum 

dikarenakan dapat meningkatkan resiko infeksi dan menimbulkan efek 

menyeluruh pada sistem imun. Hal tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya  

pengembangan imunomodulator yang berasal dari alam seperti tanaman untuk 

mengubah sistem imun (Mukherjee dkk., 2013).  

Perkembangan sediaan produk teh tidak hanya berasal dari daun teh 

(Camellia sinensis L.) saja, akan tetapi juga bisa digunakan dari tanaman lain 

seperti daun jambu biji. Di Taiwan dan Jepang, teh daun jambu biji dikonsumsi 

sebagai infus herbal (biasa disebut “teh herbal”/”herbal teas”) untuk 

meningkatkan kesehatan (McKay dan Blumbreg, 2002; Said, 2009; Wu dkk., 

2009). Daun jambu biji mengandung senyawa aktif saponin, flavonoid, tanin, 

eugenol dan triterpenoid. Polifenol yang mendominasi daun jambu biji adalah 

flavonoid (>1,4%) dan tanin (Mailoa dkk., 2013). Senyawa golongan flavonoid 

dapat larut dalam pelarut polar seperti air. Adanya gula yang terikat pada 

flavonoid cenderung menyebabkan flavonoid mudah larut dalam air (Andersen 

dan Markham, 2009). 

Polifenol merupakan metabolit sekunder yang dapat bekerja untuk melawan 

patogen (Keerthi dkk., 2014). Menurut Bayer dkk .(2012), polifenol dapat 

meningkatkan produksi sitokin Interleukin-2 (IL-2) sehingga dapat meregulasi 

sistem imun. Menurut (Peranginangin dkk., 2014) flavonoid pada rendaman teh 

hitam dapat menstimulasi terjadinya proliferasi sel limfosit serta meningkatkan 

produksi sel limfosit T. 
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Berdasarkan uraian latar belakang, maka “Uji Aktivitas Seduhan Teh Daun 

Jambu Biji (Psidium guajava L.) Terhadap Proliferasi Sel Limfosit Mencit Galur 

Balb/C yang Diinduksi Vaksin Hepatitis B” ini dilakukan, sehingga akan dapat 

menambah referensi bukti ilmiah di bidang imunologi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Apakah seduhan teh daun jambu biji mempunyai aktivitas sebagai 

imunomodulator terhadap proliferasi sel limfosit mencit galur Balb/C yang 

diinduksi vaksin Hepatitis B? 

2. Apakah senyawa flavonoid terkandung dalam ekstrak seduhan teh daun 

jambu biji tersebut melalui dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui aktivitas imunomodulator seduhan teh daun jambu biji terhadap 

proliferasi sel limfosit mencit galur Balb/C yang diinduksi vaksin Hepatitis 

B. 

2. Mengidentifikasi senyawa flavonoid yang terkandung dalam ekstrak 

seduhan teh daun jambu biji tersebut dengan metode Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT).  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan data ilmiah dari 

manfaat daun jambu biji yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

imunomodulator dari bahan alam sebagai fitofarmaka. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Teh Herbal 

Teh herbal merupakan minuman yang terbuat dari daun, biji dan atau akar 

dari suatu tanaman atau beberapa tanaman. Kini teh herbal banyak sekali 

macamnya dan cara pembuatannya sama seperti pada teh secara umum, akan 

tetapi selama ini tidak dianggap sebagai teh sama sekali. Hal tersebut 

didasarkan atas fakta bahwa tanaman yang dibuat sebagai teh herbal bukan 

berasal dari tanaman Camellia sinensis (L.). Beberapa macam jenis teh herbal 

antara lain black tea, green tea, chamomile tea, ginger tea, gingseng tea, 

peppermint tea dan lain-lain. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari teh 

herbal salah satunya dapat menguatkan sistem imun (Ravikumar, 2014). Di 

Taiwan dan Jepang, teh daun jambu biji dikonsumsi sebagai infus herbal (biasa 

disebut “teh herbal”/”herbal teas”) untuk meningkatkan kesehatan (McKay dan 

Blumbreg, 2002; Said, 2009; Wu dkk., 2009). 

2. Tanaman Jambu Biji (Psidium guajava L.) 

Tanaman jambu biji berasal dari Mexico dan meluas ke seluruh Amerika 

Selatan, Eropa, Afrika dan Asia. Tanaman jambu biji bisa tumbuh di daerah 

tropis maupun subtropis, akan tetapi lebih menyukai tempat yang kering 

(Guti`errez dkk., 2008). 
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a. Klasifikasi Tanaman 

Klasifikasi tanaman daun jambu biji menurut BPOM RI (2008) 

adalah sebagai berikut : 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Myrtales 

Suku : Myrtaceae 

Marga  : Psidium 

Jenis : Psidium guajava L. 

Nama lain dari tanaman jambu biji:Glima breueh (Aceh),Glimeu 

beru (Gayo), Galiman (Batak), Masiambu (Nias), Jambu biji (Melayu, 

Jawa Timur), Jambu Klutuk (Sunda, Jawa Tengah) dan lain-lain (BPOM 

RI, 2008).Tanaman dan bagian daun jambu biji dapat dilihat pada Gambar 

1 di bawah ini: 

  

Gambar 1. Tanaman dan Bagian Daun Jambu Biji (Psidium guajava L.) (Ariani, 

dkk. 2008) 

b. Morfologi Tanaman 

 Tanaman perdu dengan tinggi 5-10m. Batangnya berkayu, bulat 

telur, kulit batang licin, mengelupas, bercabang, dan coklat kehijauan. 
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Daun dari tanaman ini tunggal, bulat telur, ujung tumpul, pangkal 

membulat, tepi rata, berhadapan, panjangnya 6-14 cm, lebarnya 3-6cm 

pertulangan menyirip dan mempunyai warna hijau kekuningan, hijau. 

Bunganya tunggal, diketiak daun, bertangkai, kelopak bentuk corong, 

panjang 7-10mm, mahkota bulat telur, panjang 1,5 cm, benang sari pipih, 

putih, putik bulat, kecil, putih kekuningan. Buahnya buni, bulat telur dan 

putih kekuningan. Biji daun jambu berbentuk keras, kecil dan warnanya 

kuning kecoklatan. Sedangkan akarnya tunggang, dan warnanya kuning 

kecoklatan (BPOM RI, 2008). 

c. Kandungan Kimia dan Khasiat 

Hasil isolasi kandungan kimia beserta khasiat daun jambu biji dapat 

dilihat pada Tabel I di bawah ini: 

Tabel I. Hasil Isolasi Kandungan Kimia Beserta Khasiat Daun Jambu 

Biji 

 

Golongan Kandungan Kimia Khasiat 

Fenolik 

Gallic acid Cardioprotective, antioksidan 

Protocatechuic acid Antioksidan 

Caffeic acid Antioksidan 

Ferulic acid Antioksidan 

Chlorogenic acid Antioksidan, anti inflamasi 

Ellagic acid Analgetik, anti inflamasi 

Guavin B Antioksidan 

Flavonoid 

 

 

Quercetin 

Anti diare, antioksidan, anti 

spasmolitik, merangsang 

pengurangan aktivitas molekular 

presipnatik, vasodilator 

Guaijaverin Antimikroba 

Avicularin Antimikroba 

Morin-3-O- -L-

arabinopyranoside 

Antimikroba 

Karotenoid  -carotene Antioksidan 

Triterpen Asiatic acid Spasmolitik,anti inflamasi, 

hepatoprotective 

Minyak 

atsiri 

Limonene Anti inflamasi, menghambat 

produksi nitrit oksida, anti tumor 

       (Guti`errezdkk., 2008) 
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Secara umum, kandungan kimia daun jambu biji yang dapat terlarut 

dalam air atau pelarut polar, yaitu flavonoid dan tanin (Rao, 2015). 

Flavonoid penyusun utama daun jambu biji adalah quercetin. Quercetin 

merupakan senyawa flavonoid golongan flavonol yang memiliki banyak 

efek terapetik dalam daun jambu biji (Joseph, 2011). 

Flavonoid merupakan salah satu kandungan kimia tanaman yang 

temasuk ke dalam jenis polifenol (Keerthi, 2014). Flavonoid terdiri dari 

kerangka karbon umum dari diphenyl propane, dua cincin benzen (cincin 

A dan cincin B) terhubung dengan tiga rantai karbon. Bagian tengah tiga 

rantai karbon tersebut dapat membentuk cincin piran tertutup (cincin C) 

dengan salah satu cincin benzen (D’Archivio dkk., 2007). Struktur kimia 

flavonoid secara umum dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini: 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Flavonoid (Andersen dan Markham., 2009) 

 

Flavonoid terbagi menjadi enam sub kelas, tergantung pada keadaan 

oksidasi dipusat cincin piran, yaitu flavonol, flavon, flavanon, isoflavon, 

antosianidin, dan flavanol. Penemuan jenis flavonoid terus berkembang 

dan telah teridentifikasi dengan jumlah lebih dari 4000. Hal tersebut dapat 

terjadi karena berbagai macam pola substitusi, dimana substituen primer 

(gugus –OH) dapat berganti secara sendirinya, misalnya terdapat tambahan 



8 
 

glikolasi atau asilasi. Telah diketahui bahwa flavonoid utama penyusun 

daun jambu biji adalah quercetin dan termasuk golongan flavonol 

(D’Archivio dkk., 2007), maka struktur kimia flavonol dapat dilihat pada 

Gambar 3 di bawah ini: 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Flavonol (D’Archivio dkk., 2007) 

3. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah istilah yang sering digunakan dalam farmasi, melibatkan 

pemisahan senyawa aktif (berpotensi sebagai pengobatan) dari tanaman dan 

hewan dari komponen yang tidak aktif atau bersifat netral dengan 

menggunakan pelarut yang selektif sesuai dengan standar ekstraksi. Metode 

umum yang digunakan untuk ekstraksi, meliputi: maserasi, infusa, digesti, 

dekoktum, perkolasi, soxhletasi dan lain-lain. 

Prinsip ekstraksi yaitu perendaman simplisia dalam pelarut yang sesuai 

sehingga terjadi kontak antara sel dengan pelarut melalui proses yang dinamis, 

meliputi pelarut harus berdifusi ke dalam sel, melarutkan metabolit dalam sel 

dan terakhir membawa metabolit keluar dari sel. Akhir dari ekstraksi ketika 

terjadi kesetimbangan konsentrasi metabolit di dalam dan di luar sel, sehingga 

sudah tidak ada lagi metabolit yang berpindah ke pelarut (Handa dkk., 2008) 

Metode ekstraksi paling tradisional bergantung penggunaan air panas 

atau dingin seperti pada pembuatan teh (misalnya: infusa, dekoktum). Pelarut 
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mendidih dapat dituangkan pada bahan tanaman (infusa/seduhan) atau tanaman 

dapat direndam dalam pelarut mendidih (rebusan) (Seidel, 2006 , Handa dkk., 

2008). 

4. Sistem Imun 

Sistem kekebalan tubuh terkait dengan berbagai sel yang secara kolektif 

melindungi tubuh dari bakteri, parasit, jamur, infeksi virus dan dari 

pertumbuhan sel kanker. Sel yang berperan dalam sistem imun bekerja dengan 

berbagai cara, seperti menelan bakteri, membunuh parasit atau sel kanker, atau 

membunuh infeksi virus penyebab infeksi. Sel-sel tersebut tergantung pada 

subset T helper untuk memberikan sinyal aktivasi sekresi sitokin, limfokin, 

atauinterleukin (Saroj dkk., 2012). Sel-sel yang terlibat dalam sistem imun 

antara lain sel T, sel B, makrofag dan dendritic cell (DC). Sistem imun terbagi 

menjadi dua, yaitu: 

a. Non Spesifik 

Sistem imun non spesifik merupakan  pertahan awal tubuh dalam 

melawan patogen. umumnya merupakan sistem imun bawaan atau alamiah, 

dalam arti bahwa respons terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh 

sebelumnya tidak pernah terpapar pada zat tersebut komponen dari sistem 

imun non spesifik adalah: 1) penghalang fisika kimia dipermukaan epitel; 2) 

sel fagositosis (neutrofil dan makrofag) dan sel NK; 3) protein darah (sistem 

komplemen dan mediator inflamasi); dan 4) sitokin (Abbas dkk., 2007). 
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b. Spesifik 

Sistem imun spesifik terbentuk akibat rangsangan dari paparan 

antigen seperti mikroba dan terjadi secara terus menerus. Sistem imun 

spesifik memiliki sifat memori untuk mengingat, merespon lebih besar 

pada paparan antigen berikutnya serta dapat membedakan jenis antigen. 

Komponen utama dari sistem imun spesifik adalah sel limfosit. 

1) Sel Limfosit 

Limfosit merupakan sel-sel khusus yang mampu mengenali dan 

membedakan determinan antigenik yang berbeda dan bertanggung jawab 

terhadap karakteristik respon imun spesifik, meliputi spesifisitas dan 

memori (Abbas dkk., 2007). 

Limfosit berasal dari dua lokasi yang berbeda yaitu organ limfoid 

primer meliputi sumsum tulang dan timus serta organ limfoid sekunder 

meliputi limpa, getah bening, Peyer’s patches pada saluran cerna dan 

amandel. Sistem limfatik berperan penting dalam perkembangan, 

diferensiasi serta fungsi limfosit (Ciesla, 2007). Limfosit terdiri dari dua 

subtipe yaitu limfosit B sebagai sel yang memproduksi antibodi dan 

limfosit T sebagai mediator kekebalan selular (Abbas dkk., 2007). 

2) Proliferasi sel limfosit 

Salah satu metode penentuan suatu bahan alam memiliki aktivitas 

sebagai imunomodulator, khususnya imunostimulator, yaitu dengan 

menginduksi terjadinya proliferasi sel limfosit (Saroj dkk., 2012). 

Proliferasi sel limfosit merupakan tahap awal perkembangan sel secara 
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spesifik dan dapat menyediakan sekelompok sel dalam jumlah yang lebih 

besar sehingga berguna untuk membangkitkan kerja limfosit. 

Antigen yang menempel pada protein host yang dikodekan oleh 

gen yang berada dalam Major Histocompatibility Complex (MHC) dan 

diekspresikan pada permukaan sel yang lain dan sebagai hasilnya sel-sel 

limfosit T mengenali dan merespon permukaan sel yang terkait. Pada 

respon terhadap rangsangan antigen, sel T helper akan melepaskan 

protein yang disebut sitokin yang berfungsi merangsang terjadinya 

proliferasi dan diferensiasi sel T itu sendiri, serta mengaktifkan sel-sel 

lainnya termasuk sel limfosit B, makrofag dan leukosit lainnya. 

Sel limfosit B selain bisa diaktifkan oleh sel T helper, juga bisa 

melalui reseptor antigen mereka untuk mengenali antigen yang berbeda-

beda. Keterlibatan reseptor antigen dengan sinyal akan memicu 

terjadinya proliferasi dan diferensiasi sel limfosit B (Abbas dkk., 2007). 

5. Imunomodulator 

Imunomodulator adalah suatu substansi yang terbukti dapat memodi-

fikasi respon sistem imun terhadap ancaman dari luar tubuh. Pengertian lain 

dari imunomodulator adalah proses memodifikasi respon sistem imun dengan 

cara yang positif maupun negatif melalui pemberian suatu obat atau senyawa. 

Imunomodulator terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu imunoadjuvan, 

imunostimulator dan imunosupresor. 

Imunoadjuvan adalah agen yang digunakan bersamaan dengan vaksin 

dengan tujuan untuk meningkatkan efikasi vaksin, dan merespon kostituen 
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vaksin. Imunoadjuvan memegang peranan penting dalam stimulasi sistem imun 

yang sebenarnya sehingga dapat dianggap sebagai stimulator sistem imun. 

Imunostimulator bekerja meningkatkan resistensi sistem imun dalam 

tubuh tehadap infeksi. Imunostimulator dapat bekerja melalui sistem imun non 

spesifik maupun spesifik. 

Imunosupresor merupakan suatu agen yang dapat menekan respon imun. 

Imunosupresor biasanya diberikan secara bersamaan dengan obat untuk 

keadaan penolakan organ transplantasi dan penyakit autoimun (Saroj dkk., 

2012). 

Beberapa penelitian imunomodulator dari bahan alam menunjukkan 

bahwa zat aktif yang berkhasiat sebagai imunomodulator berbeda antara satu 

dengan yang lainnya, seperti senyawa fenolik pada Myrmecodia tuberosa dan  

(Peranginangin dkk., 2014), alkaloid pada Swainsonine (Mohla, 1988) dan 

Bougainvillia sp. (Andayani, 2011) serta triterpenoid pada Astragalus 

melanophrurius (Rios, 2010). 

6. Uji Aktivitas Imunomodulator dengan MTTAssay 

MTT Assay pertama kali ditemukan oleh Tim Mosmann (1983) dan 

mengalami perbaruan oleh peneliti lain. Uji MTT merupakan metode kolorimetri 

kuantitatif, sensitif serta terpercaya untuk mengukur viabilitas, proliferasi dan 

aktivasi sel. Uji ini didasarkan pada kapasitas dari enzim suksinat tetrazolium 

reduktase yang terdapat dalam jalur respirasi sel pada mitokondria yang aktif 

pada sel hidup, untuk mereduksi garam MTT yang berwarna kuning menjadi 

Myrmecodia pendens (Hertiani dkk., 2010), flavonoid pada rendaman teh hitam 
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kristal formazan yang berwarna ungu. Jumlah kristal formazan yang terbentuk, 

berbanding lurus dengan jumlah sel yang hidup, sehingga dapat dibaca 

absorbansinya dengan menggunakan Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA) reader (Aviladan Pugsley, 2011). Reduksi MTT menjadi garam MTT 

formazan dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini: 

 
  

Gambar 4. Reduksi Garam MTT Menjadi Kristal MTT Formazan 

(Brescia dan Banks, 2009) 

7. Imboost
®
 

Imboost
®

(Soho)  merupakan suatu produk imunostimulator herbal yang 

berisi Echinacea purpurea 250 mg dan Zinc picolinate 10 mg tiap tablet 

(MIMS, 2015). Pada tahun 1997, Echinacea purpurea diketahui sebagai agen 

imunomodulator (imunostimulator) terbaik. Hal tersebut dikarenakan banyak 

penelitian yang dilakukan untuk menggali kerja Echinacea purpurea dari 

berbagai mekanisme serta banyak report yang dilaporkan untuk 

memperkuatnya sebagai imunostimulator. Kandungan kimia dalam Echinacea 

purpurea yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulator adalah derivat dari 

caffeic acid dan ferulic acid (seperti: cichoric acid dan echinacoside), 

polisakarida komplek (seperti: acidicarabinogalactan, rhamno 

arabinogalactans, dan 4-O-methyl glucuronylarabinoxylans), alkilamide (atau 
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alkalamide) lipofilik (Kumar dan Ramaiah, 2011; Mistrikova dan Vaverkova, 

2006). Menurut Ganjuri dkk. (2016) pemberian ekstrak echinacea dengan dosis 

50 mg/kgBB pada tikus jantan galur Sprague-Dawley dan diberikan selama 8 

minggu akan meningkatkan proliferasi sel limfosit dilihat dari bertambahnya 

jumlah poduksi IL-2. 

Zinc picolinate merupakan jenis dari mineral zinc yang diketahui sebagai 

booster sistem imun (NHS, 2011). Menurut  El-Gamal dkk. (2011), zinc 

berperan dalam beberapa aspek aktivasi limfosit sel T dan tranduksi sinyal. 

Zinc terlibat dalam interaksi ikatan non kovalen dengan ujung sitoplasmik dari 

CD4 dan CD8 dengan tyrosine kinase p56
lck

, yang merupakan langkah awal 

dari aktivasi sel T. Mekanisme lainnya yaitu zinc merangsang autofosforilasi 

dari residu tyrosine oleh p56
lck

 dan fosforilasi berikutnya dari kompleks sel T 

yang melibatkan CD4. 

8. Vaksin Hepatitis B 

Vaksin Hepatitis B tersusun atas preparasi yang sangat murni dari 

Hepatitis B “s” Antigen (HBsAg), berasal dari rekombinan DNA dari sel ragi 

(yeast) (WHO, 2012; NICRS, 2015). Glikoprotein tersebut merupakan bagian 

amplop terluar dari virus Hepatitis B dan ditemukan dalam bentuk sferis 

dengan ukuran 22 nm serta bentuk tubular pada serum orang terinfeksi virus 

Hepatitis B akut maupun kronis. Lebih dari setengah miliyar orang telah 

divaksinasi pada program awal secara universal dan produk vaksin Hepatitis B 

dianggap sangat efektif dan aman (WHO, 2012). Efektivitas perlindungan 
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vaksinasi Hepatitis B tidak hanya dimediasi oleh anti HBs antibodi, tetapi juga 

induksi memori sistem imun pada proliferasi sel limfosit (NICRS, 2015). 

9. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan metode kromatografi yang 

paling sederhana. KLT dapat memisahkan senyawa yang sangat berbeda 

seperti senyawa organik alam dan senyawa organik sintetik, serta kompleks 

organik-anorganik dan bahan ion anorganik. Kelebihan KLT adalah pemakaian 

pelarut dan cuplikan yang jumlahnya sedikit dan kemungkinan penotolan 

cuplikan berganda serta merupakan alat sederhana dan tidak terlalu mahal. 

 KLT melibatkan dua fase yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam 

berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai penyerap (kromatografi cair-padat) 

atau berfungsi sebagai lapisan penyangga untuk lapisan zat cair (kromatografi 

cair-cair). Fase gerak atau campuran pelarut pengembang dapat berupa segala 

macam pelarut atau campuran pelarut. 

 Identifikasi dari senyawa-senyawa yang terpisah dari lapisan tipis 

menggunakan harga Retardation factor (Rf). Adapun rumus harga Rf 

didefinisikan sebagai berikut: 

 f  
jarak noda dari tempat penotolan

jarak elusi
 

Harga Rf untuk senyawa-senyawa murni dapat dibandingkan dengan 

harga-harga standart. Harga Rf yang diperoleh hanya berlaku untuk campuran 

tertentu dari pelarut dan penyerap yang digunakan (Sastrohamidjojo,2005). 
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F. Landasan Teori 

Fungsi sistem imun sangat diperlukan untuk mempertahankan tubuh dari 

serangan patogen (bakteri, virus, fungi dan radikal bebas) atau sel-sel kanker, 

sehingga sangat penting dalam pemeliharaan kesehatan. Keadaan yang demikian 

membutuhkan pertahanan tubuh yang lebih tangguh dan fleksibel yang mampu 

diberikan oleh sel limfosit untuk membentuk sistem imun spesifik (Andrian dan 

Sallusto, 2007), atau dengan bahan alam yang memiliki sifat imunomodulator. 

Respon imun spesifik memiliki ciri dapat mengenali dan mengingat antigen 

spesifik. Sel limfosit dapat dipicu proliferasinya dengan diinduksi vaksin. Selain 

itu vaksin dapat menimbulkan primary dan secondary immune responses (Rabson 

dkk., 2005). Hal tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya pengembangan 

imunomodulator yang berasal dari alam seperti tanaman untuk mengubah sistem 

imun (Mukherjee dkk., 2013). 

Perkembangan sediaan produk teh tidak hanya berasal dari daun teh 

(Camellia sinensisL.) saja, akan tetapi juga bisa digunakan dari tanaman lain 

seperti daun jambu biji. Daun jambu biji mengandung senyawa aktif saponin, 

flavonoid, tanin, eugenol, dan triterpenoid. Polifenol yang mendominasi daun 

jambu biji adalah flavonoid (>1,4%) dan tanin (Mailoa dkk., 2013). Polifenol 

merupakan metabolit sekunder yang dapat bekerja untuk melawan patogen 

(Keerthi dkk., 2014). Secara umum, kandungan kimia daun jambu biji yang dapat 

terlarut dalam air atau pelarut polar, yaitu flavonoid dan tanin (Rao, 2015). 

Senyawa golongan flavonoid dapat larut dalam pelarut polar seperti air. Adanya 
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gula yang terikat pada flavonoid cenderung menyebabkan flavonoid mudah larut 

dalam air (Andersen dan Markham, 2009).  

Polifenol merupakan metabolit sekunder yang dapat bekerja untuk melawan 

patogen (Keerthi dkk., 2014). Menurut Bayer dkk. (2012), polifenol dapat 

meningkatkan produksi sitokin Interleukin-2 (IL-2) sehingga dapat meregulasi 

sistem imun. Menurut (Peranginangin dkk., 2014) flavonoid pada rendaman teh 

hitam dapat menstimulasi terjadinya proliferasi sel limfosit serta meningkatkan 

produksi sel limfosit T (Peranginangin dkk., 2014).  

G. Hipotesis 

Seduhan teh daun jambu biji (Psidium guajava L.) mempunyai aktivitas 

imunomodulator terhadap proliferasi sel limfosit mencit galur Balb/C yang 

diinduksi vaksin Hepatitis B. 


