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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suhu lingkungan yang ekstrem mampu menyebabkan stres pada manusia 

maupun hewan sehingga dapat menurunkan produktifitas. Jika hal ini terjadi pada 

hewan ternak, dapat menyebabkan gangguan fungsi fisiologi dan penurunan 

kekebalan tubuh (Ramdani, 2008). Stres pada setiap individu didefinisikan 

sebagai keadaan yang dimulai dari adanya rangsangan (stressor) hingga timbul 

reaksi dalam otak yang menghasilkan respon stres (Dhabhar and McEwen, 1997, 

1999 dalam Dhabhar, 2002). Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan juga 

berpengaruh terhadap stres. Kegagalan beradaptasi merupakan ketidakmampuan 

untuk menghadapi stres, dan jika terus berlanjut, dapat berakibat kematian pada 

individu (Salak-Johnson and McGlone, 2006).  

Salah satu jenis stres, stres panas, mempengaruhi sistem imun pada tubuh 

manusia. Mekanisme faktor stres panas terjadi karena adanya stimulasi syaraf 

pada hipothalamus untuk melepaskan Cortico Releasing Hormones (CRH), 

kemudian mengaktifkan sekresi Adrenocorticotropic Hormones (ACTH) dalam 

jumlah banyak. Peningkatan ACTH akan merangsang korteks adrenal untuk 

menghasilkan hormon glukokortikoid yang menyebabkan depresi sumsum tulang 

belakang yang merupakan tempat pembentukan dan pendewasaan leukosit. Hal ini 

berpengaruh pada total leukosit dan hitung jenisnya (Ganong, 1980). Stres panas 

yang berjalan secara kronis dapat menyebabkan penurunan jumlah leukosit dalam 

darah tikus (Settivari, 2007) sehingga mengakibatkan penurunan sistem imun 
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(imunosupresif). Sel-sel kekebalan atau leukosit beredar terus menerus dari 

sirkulasi darah, ke berbagai organ, dan kembali lagi ke sirkulasi darah. Sirkulasi 

ini sangat penting untuk pemeliharaan jaringan pertahanan tubuh yang efektif 

pada manusia maupun hewan (Sprent and Tough, 1994). 

Solusi atas masalah stres dapat dilakukan melalui pencegahan dengan 

menggunakan obat herbal. Obat herbal telah diterima secara luas di hampir 

seluruh negara di dunia. Menurut WHO, sebanyak 80% dari populasi penduduk di 

negara-negara Afrika menggunakan obat herbal sebagai pelengkap pengobatan 

primer yang diterima (WHO (2003) dalam Sari (2006)). Hal ini mendorong 

terjadinya peningkatan penggunaan obat herbal di Indonesia karena usia harapan 

hidup pada manusia dapat lebih panjang saat prevalensi penyakit kronis 

meningkat, adanya kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu 

seperti kanker, serta semakin luas akses informasi mengenai obat herbal di seluruh 

dunia (Sukandar E.Y, 2006 dalam Sari (2006)).  

Penurunan kekebalan tubuh juga dapat ditingkatkan dengan senyawa yang 

bersifat imunomodulasi baik berupa obat sintetik maupun obat herbal. Beberapa 

tanaman telah diteliti mempunyai khasiat sebagai imunomodulator bahkan ada 

yang telah dibuat dalam bentuk sediaan herbal atau suplemen (Fulzele, et al., 

2002, Srikumar, et al., 2005). Pada saat terjadi penurunan sistem imun, pemberian 

produk imunomodulator dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem imun. 

Salah satu tanaman obat yang banyak dibutuhkan dalam industri obat tradisional 

dan banyak digunakan masyarakat adalah Sambiloto (Andrographis paniculata). 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan sambiloto 
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sebagai salah satu tanaman obat unggulan. Sambiloto dikenal banyak memiliki 

keuntungan yaitu mudah ditemukan dimana saja, dan terbukti banyak memiliki 

kandungan aktif yang berkhasiat untuk menghadapi stres dan segala macam 

penyakit yaitu andrografolid ( Wijayakusumah dkk., 1994). 

Menurut Ediati (2012) sambiloto dapat mengaktifkan respon imun spesifik 

maupun non spesifik pada manusia, sehingga menjadikannya efektif terhadap 

berbagai macam penyakit. Berbagai penelitian menunjukkan efek farmakologis 

dari ekstrak sambiloto adalah salah satunya sebagai pencegah infeksi. 

Berdasarkan pernyataan Vora (2007), imunomodulator berfungsi mencegah 

perkembangan infeksi menjadi penyakit serta mencegah timbulnya infeksi 

sekunder.  

Penggunaan sambiloto sebagai imunomodulator harus sesuai kebutuhan, 

karena penggunaan yang berlebihan justru akan berbahaya bagi sistem imun 

karena akan berpengaruh pada sel-sel yang berperan pada sistem imun sehingga 

tubuh akan menjadi lebih sensitif dan dapat menimbulkan reaksi alergi (Ediati, 

2012). Pada penelitian ini akan membuktikan efek imunomodulator ekstrak 

sambiloto sebagai upaya pencegahan penurunan kekebalan tubuh akibat stres 

panas yang dapat dilihat melalui penghitungan total dan hitung jenis leukosit 

mencit.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang didapat, yaitu : 

1. Apakah pemberian ekstrak sambiloto (Andrographis paniculata) dapat 

menstabilkan total dan hitung jenis leukosit pada mencit (Mus musculus) yang 

terpapar stres panas ? 

2. Berapa dosis efektif ekstrak sambiloto pada rentang 3,54-7,40 mg/20 g 

BB/hari yang diperlukan untuk meningkatkan sistem imun tubuh 

(imunomodulator) pada mencit (Mus musculus) yang terpapar stres panas ? 

 

1.3 Landasan Teori 

Sel-sel pada sistem kekebalan tubuh dapat terganggu jika tubuh terpapar 

agen penyebab infeksi seperti mikroorganisme atau zat asing lainnya. Sel-sel 

tersebut mampu membentuk respon yang cepat, spesifik, dan perlindungan 

melawan banyak mikroorganisme patogen yang ada (Paul, 2008). Sel leukosit 

merupakan penyusun dalam sistem kekebalan spesifik maupun non spesifik 

(Lanier, 1991). 

Stres merupakan salah satu penyebab penting turunnya sistem kekebalan 

tubuh. Menurut Neal (2002), mekanisme stres panas dimulai dari adanya stres 

panas yang merangsang stimulasi syaraf pada hipothalamus untuk melepaskan 

hormon Cortico Releasing Hormones (CRH) kemudian mengaktifkan sekresi 

hormon Adrenocorticotropic Hormones (ACTH) dalam jumlah banyak. 

Peningkatan hormon ACTH akan merangsang korteks adrenal untuk 

menghasilkan hormon steroid (mineralocorticoid dan glukokortikoid) dalam 
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sirkulasi darah. Hormon steroid tersebut menyebar di dalam sel dan terikat dengan 

reseptor glucocorticoid cytoplasmic sehingga memicu pelepasan Hsp90. 

Pelepasan Hsp90 ini menyebabkan ikatan antara hormon steroid dan reseptor 

tersebut teraktivasi dan masuk ke dalam inti sel. Kemudian ikatan tersebut 

mempengaruhi proses sintesis protein. 

Ketika terpapar stres panas, hormon glukokortikoid dalam sirkulasi darah 

mempunyai efek imunosupresif dengan cara menekan fungsi monosit sebagai sel 

fagosit, menghambat limfopoiesis, dan menghambat produksi antibodi (Neal, 

2002) sehingga hal tersebut menyebabkan kekebalan tubuh menurun. Ganong 

(1980) berpendapat bahwa glukokortikoid menyebabkan depresi sumsum tulang 

belakang yang merupakan tempat pembentukan dan pendewasaan leukosit. Hal ini 

berpengaruh pada turunnya total leukosit dan hitung jenisnya sehingga 

menyebabkan penurunan imun (imunosupresif).   

Pada keadaan stres panas dimana jumlah dan fungsi sel-sel tersebut dalam 

sistem imun berkurang, upaya perbaikan sistem imun (imunomodulasi) melalui 

obat herbal menjadi sangat vital (Kusmardi dkk, 2007). Efek samping obat herbal 

relatif kecil jika digunakan secara tepat. Cara penggunaan obat herbal yang tepat 

meliputi kebenaran bahan, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, 

ketepatan cara penggunaan, ketepatan telaah informasi, dan tanpa penyalahgunaan 

obat herbal itu sendiri (Sari, 2006). Keadaan individu yang mengalami 

imunosupresif akibat stres dapat dicegah dengan suatu zat aktif yang terkandung 

dalam daun sambiloto yaitu andrografolid (Wijayakusumah dkk, 1994). 
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Zat andrografolid dari tanaman sambiloto diketahui dapat meningkatkan 

sistem imun dengan menghasilkan sel darah putih untuk menghancurkan bakteri 

dan benda asing lainnya (Wibudi, 2006). Paparan stres panas yang berlangsung 

secara kronis menyebabkan daya proliferasi sel leukosit menurun. Hal ini 

merangsang senyawa aktif andrografolid dalam daun sambiloto untuk 

meningkatkan aktivitas proliferasi sel leukosit sehingga kekebalan tubuh 

meningkat saat terpapar stres panas. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian 

ini dilakukan untuk menguji efek imunomodulator ekstrak sambiloto 

(Andrographis panniculata) terhadap total dan hitung jenis leukosit mencit (Mus 

musculus). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membuktikan bahwa pemberian ekstrak sambiloto (Andrographis paniculata) 

dapat menstabilkan total dan hitung jenis leukosit pada mencit (Mus 

musculus) yang terpapar stres panas. 

2. Mengetahui dosis ekstrak sambiloto yang diperlukan untuk meningkatkan 

sistem imun tubuh (imunomodulator) pada mencit (Mus musculus) yang 

terpapar stres panas. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu pilihan tanaman 

obat yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun tubuh pada hewan saat 

terjadi penurunan sistem imun yang disebabkan oleh stres panas. 

 

1.6 Hipotesis 

1. Pemberian ekstrak sambiloto (Andrographis paniculata) dapat menstabilkan 

total dan hitung jenis leukosit pada mencit (Mus musculus) yang terpapar 

stres panas. 

2. Pemberian ekstrak sambiloto (Andrographis paniculata) pada rentang dosis 

3,54-7,40 mg/20 g BB/hari mampu berperan sebagai imunomodulator pada 

mencit (Mus musculus) yang terpapar stres panas.  
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