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BAB 1 PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap makhluk 

hidup. Kesehatan terganggu bila tubuh terserang penyakit, salah satu penyebab 

tubuh terserang penyakit adalah karena menurunnya sistem imun tubuh. Sistem 

imun salah satunya diperankan oleh limfosit, limfosit ini dapat berproliferasi dan 

berdiferensiasi menjadi sel yang mampu bereaksi menghancurkan unsur patogen 

dengan proses fagositosis, lisis, dan peranan mediator yang disebut sitokin dalam 

mengendalikan respon imun. 

Rantam (2003) mengatakan bahwa sistem kekebalan tubuh (sistem imun) 

dibagi menjadi dua yaitu sistem kekebalan non spesifik dan sistem kekebalan 

spesifik yang terdiri dari sistem kekebalan humoral dan seluler. Respon imun 

tubuh merupakan hasil reaksi dari sel di dalam sistem kekebalan seluler. Salah 

satu sel yang berperan dalam respon imun spesifik adalah sel darah putih atau 

biasa disebut leukosit. Sel ini berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh 

karena berperan dalam membunuh bakteri, parasit dan mikroorganisme asing 

yang berbahaya terhadap tubuh. Sistem kekebalan seluler khususnya leukosit 

dapat menunjukkan respon imun karena pengaruh dari aktivitas propolis sehingga 

tubuh mempunyai antibodi yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap 

penyakit (Wade, 2005). Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan respon imun, 

salah satunya dengan cara memberikan imunostimulan untuk mengatasi beberapa 

penyakit infeksi pada hewan (Yuliawan, 2010). 
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Produk lebah madu (Apis mellifera) merupakan salah satu yang bisa 

dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan. Produk ini berasal dari bahan-bahan yang 

terdapat pada tanaman, seperti dari getah, sari bunga, tunas sampai kulit pohon. 

Masyarakat tidak hanya menggunakan bahan asal lebah madu (Apis mellifera) 

untuk bahan tambahan makanan saja tetapi telah diperluas menjadi bahan dasar 

pengobatan medis (Nakajima, 2009). 

Lebah madu yang ada di Indonesia terdiri atas dua jenis yaitu lebah madu 

lokal dan lebah madu dari luar negeri. Masing-masing jenis mempunyai ciri-ciri 

yang berbeda. Lebah  lokal yang asli dari Indonesia antara lain Apis dorsata, Apis 

cerana dan Apis indica. Lebah luar negeri yang banyak terdapat di Indonesia yaitu 

Apis mellifera (Radiati dkk., 2008).  

Apis mellifera telah menghasilkan berbagai macam senyawa alami, salah 

satunya adalah propolis. Hasan (2007) mengemukakan bahwa propolis merupakan 

senyawa yang diekstraksi dari bagian sarang lebah yang lengket, berasal dari 

pencampuran antara air liur dan resin yang diperoleh dari kulit kayu, daun, tunas 

pohon, serta tumbuhan berbunga lainnya. 

Krell (2005) menyatakan propolis mengandung resin berupa flavonoid dan 

asam fenolat sebanyak 45-55 %, asam lemak dan lilin 25-53 %, protein 5% serta 

mineral dan senyawa organik lain berupa Zn, Fe, fruktosa sebanyak 5% dan 

berbagai vitamin. Komposisi vitamin yang cukup lengkap membuat propolis 

mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan immunomodulator lain yang 

hanya mempunyai flavonoid sebagai komposisi utama. Beberapa penelitian 
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menunjukkan bahwa konsumsi vitamin E dapat berpengaruh pada peranan sel 

darah putih dalam peningkatkan sistem kekebalan tubuh.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang didapat 

adalah apakah pemberian propolis berpengaruh terhadap jumlah dan hitung jenis  

leukosit darah mencit jantan? 

 

1.3  Landasan Teori  

Propolis merupakan produk yang diekstraksi dari sarang lebah (Hasan, 

2007). Propolis sebenarnya dihasilkan lebah dengan cara mengumpulkan resin 

dari berbagai macam tumbuhan, kemudian resin ini bercampur dengan air liur dan 

berbagai macam enzim yang ada pada lebah sehingga menjadi resin yang berbeda 

dengan resin asalnya (Winingsih, 2002).  

Duke (1999) menyatakan bahwa kandungan zat aktif dalam propolis yang 

penting adalah flavonoid. Kadarnya yang tinggi berfungsi sebagai analgesik, anti 

inflamasi, anti bakteri, anti alergi, dan anti oksidan. Grange and Davey (1990) 

menjelaskan bahwa flavonoid sebagai anti bakteri yaitu dapat menghambat DNA-

dependent RNA-polymerase bakteri sehingga bakteri tidak dapat berkembang 

biak. Flavonoid ini juga memberikan  efek anti inflamasi, yaitu dengan cara 

menghambat siklus siklooksigenase. 

Flavonoid merangsang pertumbuhan limpa, timus, dan tempat produksi 

limfosit sehingga meningkatkan sistem imun. Rangsangan pada tempat produksi 
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limfosit meningkatkan jumlah limfosit yang ada pada sistem peredaran darah 

(Suyanto, 2008). Peningkatan jumlah leukosit menunjukkan bahwa propolis 

merupakan senyawa biofungsional yang bersifat homeostatis, yaitu mempunyai 

aktivitas untuk mendapatkan keseimbangan leukosit di dalam tubuh (Radiati dkk., 

2008). 

Dalam penelitian sebelumnya juga sudah diteliti tentang potensi dari 

propolis dengan parameter jumlah limfoblas dan diameter pulpa putih limpa 

mencit, didapatkan hasil bahwa propolis juga dapat meningkatkan sistem imun 

tubuh dan bersifat imunomodulator dibuktikan dengan peningkatan jumlah sel 

limfoblas, serta pelebaran diameter pulpa putih limpa (Adhityananda, 2014). 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian propolis 

terhadap jumlah dan hitung jenis leukosit darah pada mencit jantan. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

potensi pemberian propolis dalam peningkatan respon imun tubuh melalui jumlah 

leukosit darah, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan 

penelitian bidang ilmu kedokteran hewan dan turut memberikan informasi kepada 

seluruh aspek ilmu medis dan sains. 
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1.6  Hipotesis Penelitian  

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah pemberian propolis 

berpengaruh terhadap  jumlah dan hitung jenis leukosit darah pada mencit jantan.
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