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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanaman obat adalah tanaman yang mengandung bahan yang dapat 

digunakan sebagai pengobatan dan bahan aktifnya dapat digunakan sebagai bahan 

obat sintetik (WHO dalam Pribadi, 2009). Hutan tropika Indonesia diperkirakan 

mencapai 143 juta ha, merupakan tempat tumbuh 80% dari tanaman obat yang 

ada di dunia, di mana 28.000 spesies tanaman tumbuh dan 1.000 spesies di 

antaranya telah digunakan sebagai tanaman obat yang digunakan sebagai bahan 

baku dalam pembuatan obat herbal (Pramono, 2002). Penggunaan bahan alam 

sebagai obat herbal telah diterima secara luas hampir seluruh negara di dunia. 

Menurut WHO, negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin menggunakan 

obat herbal sebagai pelengkap pengobatan primer yang mereka terima. Bahkan di 

Afrika sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat herbal untuk pengobatan 

primer (WHO dalam Oktora, 2006). Di Indonesia sendiri penggunaan bahan alam 

sebagai obat herbal telah lama dilakukan oleh nenek moyang kita sejak beberapa 

abad yang lalu. Terbukti dari adanya naskah lama yang menjelaskan tentang 

berbagai tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan obat 

herbal (Sukandar, 2006). Penggunaan tanaman berkhasiat obat merupakan salah 

satu upaya menanggulangi masalah kesehatan, mengingat penggunaan obat herbal 

secara umum dianggap lebih aman daripada penggunaan obat modern. Hal ini 

disebabkan karena obat herbal memiliki efek samping relatif kecil daripada obat 

modern jika digunakan secara tepat. Telah banyak penelitian yang membuktikan 
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berbagai tanaman di Indonesia yang memiliki zat aktif sebagai pencegahan 

maupun pengobatan penyakit. Beberapa di antaranya merupakan tanaman yang 

mempunyai fungsi sebagai imunomodulator penyakit infeksi. 

Imunomodulator merupakan bahan (obat) yang dapat mengembalikan 

ketidakseimbangan sistem imun dalam tubuh. Substansi baik biologis maupun 

sintetisnya dapat menstimulasi, menekan atau mengatur salah satu dari komponen 

sistem kekebalan, baik respon kekebalan spesifik maupun non spesifik. 

Imunostimulasi merupakan bagian dari cara kerja imunomodulator yang 

dipandang sebagai bagian terpenting dalam dunia pengobatan (Agrawal dan 

Singh, 1999).  Sebagaimana fungsi imunomodulator ialah memperbaiki sistem 

imun yaitu dengan cara mengembalikan fungsi sistim imun yang terganggu 

dengan memberikan berbagai komponen sistim imun (imunrestorasi), 

memperbaiki fungsi sistem imun  dengan memberikan bahan yang merangsang 

sistim tersebut (imunostimulasi), dan menekan/menormalkan reaksi imun yang 

abnormal (imunosupresi)  (Suhirman dan Winarti, 2007). Dengan adanya 

imunomodulator maka fungsi sitem imun yang berperan dalam pertahanan tubuh 

akan bekerja dengan optimal. 

Tanaman sambiloto (Andrographis paniculata) merupakan salah satu bahan 

alam yang ada di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai imunostimulator 

untuk penyakit infeksi. Sambiloto (Andrographis paniculata) merupakan tanaman 

obat tradisional yang banyak digunakan di Cina, India, dan Asia Tenggara (Xu, 

2009). Zat aktif yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan kerja beberapa 

komponen sistem imun ketika sistem imun tubuh mulai mengalami penurunan 
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fungsi.  Menurut Dalimartha (1999) kandungan kimia dari sambiloto yaitu laktone 

yang terdiri dari deoksiandrogafolid, andrografolide (zat pahit), neoandrografolid, 

14deoksi-11, 12didehidroandrografolid, dan homoandrografolid, juga terdapat 

flavonoid, alkane, keton aldehid, mineral (kalium, kalsium, natrium), asam kersik, 

dan damar.  Komponen aktif dari daun sambiloto yaitu andrographolide yang 

berkhasiat sebagai anti bakteri, anti radang, mengontrol reaksi imunitas 

(imunomodulator), penghilang nyeri (analgesik), pereda demam (anti piretik), 

menghilangkan panas dalam, dan penawar racun (detoksifikasi). 

Salah satu penyebab sistem imun tubuh mengalami penurunan fungsi adalah 

ketika tubuh terpapar suatu penyakit infeksi dalam waktu yang cukup lama, baik 

penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun parasit, sehingga 

beberapa komponen dalam sistem imun tubuh butuh adanya bantuan untuk 

meningkatkan dan menormalkan kembali fungsinya. Salmonellosis merupakan 

salah satu penyakit infeksi yang rentan menyerang hewan dan dapat mengganggu 

sistem imunitas tubuh. Dalam artikel yang dipublikasikan oleh Lahuerta et al. 

(2011) menuliskan bahwa pada tahun 2005-2009 EFSA (European Food Safety 

Authority) telah mencatat penyakit salmonellosis sebagai  penyakit zoonosis yang 

paling sering dilaporkan di Uni Eropa. Serangan Salmonella sebagai food-borne 

disease terdokumentasi untuk pertama kali pada akhir 1800-an (Cox, 2000), dan 

sejak itu serangan Salmonella terus terjadi dan meningkat. Insidensi salmonellosis 

di negara industri pada manusia meningkat di tahun 1980–1990. Kasusnya 

menyebar secara cepat karena Salmonella mampu membentuk klon-klon baru 

untuk ternak yang berbeda (Wagner et al. dalam Poeloengan dkk., 2005), resisten 
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terhadap berbagai antibiotika (Chung et al. dalam Poeloengan dkk., 2005), serta 

diterapkannya pola pemeliharaan ternak yang sangat intensif. Salmonella 

typhimurium dapat menyebabkan gastroenteritis dan keracunan makanan pada 

manusia serta berbagai infeksi seperti enterocolitis dan septicemia  pada hewan 

(Jay, 2000; Quinn et al., 2002). Di Indonesia, penyakit salmonellosis yang 

disebabkan oleh Salmonella typhimurium banyak ditemukan pada hewan ternak 

sapi dan unggas, ayam misalnya, dimana peternak kurang menjaga kebersihan 

kandangnya. Penularannya pun dapat terjadi dengan sangat cepat, hal ini terjadi 

karena tingkat kebersihan kandang oleh sebagian besar peternak masih rendah, 

sehingga pakan dan minuman dengan mudah tercemar dengan tinja dari ternak 

yang terinfeksi. Pada ternak sapi yang sedang bunting menyebabkan abortus dan 

endometritis dengan infertilitas yang sementara. Pada keadaan infeksi yang sudah 

kronik hewan menjadi kurus, demam intermiten, diare yang persisten dan sulit 

sekali diobati, malah menjadi hewan pembawa penyakit. Sapi, unggas, domba, 

dan babi reservoir utama pada infeksi manusia (Dharmojono, 2001). Dari 

beberapa keadaan yang disebabkan oleh Salmonella seperti yang telah dipaparkan 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bakteri Salmonella tidak hanya 

memberikan dampak yang cukup berbahaya bagi kesehatan manusia, tetapi juga 

pada kesehatan hewan, sehingga peternak akan mengalami kerugian karena 

bahaya yang ditimbulkan oleh bakteri tersebut. 

Upaya penanggulangan masalah penyakit menjadi suatu upaya yang harus 

dilakukan demi kesejahteraan kesehatan hewan yang nantinya juga berdampak 

pada kesehatan manusia. Penggunaan daun sambiloto (Andrographis paniculata) 
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sebagai obat herbal terhadap adanya penyakit, selain dengan efek samping yang 

relatif kecil juga mempunyai nilai ekonomis yang lebih daripada penggunaan obat 

modern bagi para peternak, khususnya peternak skala kecil yang pada umumnya 

mereka selalu menekan faktor harga terhadap kebutuhan ternaknya agar tidak 

mengalami kerugian (Kusmardi dkk., 2007).  Efektivitas obat herbal, seperti 

halnya ekstrak daun sambiloto (Andrographis paniculata) sebagai 

imunostimulator, dipengaruhi oleh faktor dosis terapi yang diberikan harus tepat 

dan lama waktu pemberian obat (Dewoto, 2007). Berdasarkan keadaan tersebut 

maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan jumlah limfosit dalam 

darah atas pengaruh pemberian ekstrak daun sambiloto (Andrographis paniculata 

) sebagai imunostimulator dengan menggunakan mencit sebagai hewan coba yang 

diinfeksi Salmonella typhimurium penyebab penyakit salmonellosis yang rentan 

menyerang hewan ternak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah, 

yaitu apakah  terdapat pengaruh yang nyata dari pemberian ekstrak daun 

sambiloto (Andrographis paniculata ) sebagai imunostimulator terhadap 

proliferasi sel limfosit darah mencit yang diinfeksi Salmonella typhimurium ? 

 

1.3 Landasan Teori 

Sambiloto (Andrographis paniculata) merupakan tanaman obat tradisional 

yang banyak digunakan di Cina, India, dan Asia Tenggara (Xu, 2009). Kandungan 
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kimia dari sambiloto yaitu laktone yang terdiri dari deoksiandrogafolid, 

andrografolide (zat pahit), neoandrografolid, 14deoksi-11, 

12didehidroandrografolid, dan homoandrografolid, juga terdapat flavonoid, 

alkane, keton aldehid, mineral (kalium, kalsium, natrium), asam kersik, dan 

damar.  

Sambiloto (Andrograhphis paniculata) kaya akan zat aktif yang dapat 

menstimulasi kekebalan terhadap antigen baik yang spesifik maupun non spesifik. 

Kekebalan spesifik ditandai dengan adanya peningkatan jumlah sel limfosit dalam 

peredaran darah, sedangkan kekebalan non spesifik ditandai dengan adanya 

peningkatan jumlah sel heterofil, eosinofil dan basofil (Mills dan Bone dalam Xu, 

2009). Komponen aktifnya yaitu androgapholide berkhasiat dalam meningkatkan 

kekebalan tubuh dengan cara meningkatkan pembelahan limfosit dan produksi IL-

2 (Interleukin-2) yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan pertumbuhan dan 

diferensiasi limfosit (Dalimartha, 1999). 

Respon imunitas alamiah dalam memfagosit adanya bakteri intraseluler 

seperti Salmonella typhimurium  menjadi kurang efektif, sebab bakteri ini resisten 

terhadap enzim-enzim lisosom dan mempunyai kemampuan untuk menghindar 

dari proses killing fagosit, seperti mencegah fusi antara fagosom dan lisosom 

sehingga sulit untuk dibunuh. Makrofag tidak lagi efektif dalam memfagosit 

bakteri Salmonella typhimurium (Abbas dan Lichtman, 2003). Keadaan ini 

menyebabkan respon imun spesifik teraktivasi oleh antigen Salmonella. 

Pertahanan tubuh terhadap bakteri intraseluler seperti Salmonella typhimurium 

diperankan oleh limfosit T. Pemenuhan kebutuhan sel limfosit harus ditingkatkan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH EKSTRAK DAUN SAMBILOTO... NURIL FADHILAH



7 
 

 

saat tubuh terinfeksi bakteri Salmonella typhimurium. Organ limfoid yang 

berperan dalam perbanyakan sel limfosit yang kemudian diedarkan ke seluruh 

jaringan pembuluh darah adalah limpa, sehingga membuat organ ini sering 

berhubungan dengan bakteri patogen. Aktivasi limfosit disebabkan oleh respon 

imun dan peran makrofag yang bertindak sebagai Antigen Presenting Cell (APC) 

kepada sel Th (sel T helper), serta sel NK dengan dikeluarkannya sitokin seperti 

IFN-γ dan TNFα sehingga akan memacu kembali aktivitas  makrofag dalam 

mengeliminir bakteri (Khasanah, 2009; Xu, 2009). 

Pada dasarnya, tubuh memiliki zat yang secara alami akan melakukan 

penyeimbangan sistem kekebalan ke arah normal bila terjadi gangguan. Namun, 

ada kalanya tubuh tidak berhasil melakukan penyeimbangan sistem kekebalan ke 

keadaan normal dan akan mengalami penurunan fungsi ketika tidak mampu lagi 

mengeliminasi adanya bakteri, virus, ataupun parasit sebagai penyebab penyakit 

infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Pada keadaan di mana jumlah dan fungsi sel-

sel yang bertanggung jawab dalam sistem kekebalan kurang efektif, upaya 

peningkatan melalui pemberian imunomodulator menjadi sangat vital.  

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan untuk menguji 

pengaruh pemberian ekstrak daun sambiloto (Andrographis paniculata) sebagai 

imunostimulator terhadap peningkatan jumlah limfosit dalam darah, dengan 

menggunakan mencit sebagai hewan coba yang diinfeksi bakteri Salmonella 

typhimurium. 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH EKSTRAK DAUN SAMBILOTO... NURIL FADHILAH



8 
 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun sambiloto 

(Andrographis paniculata) sebagai imunostimulator terhadap proliferasi sel 

limfosit darah mencit yang diinfeksi Salmonella typhimurium. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini untuk memberikan informasi tentang manfaat 

ekstrak daun sambiloto (Andrographis paniculata) sebagai imunostimulator untuk 

meningkatkan kekebalan tubuh pada saat terjadi penurunan daya tahan tubuh. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat diajukan hipotesis yaitu 

terdapat pengaruh yang nyata dari pemberian ekstrak daun sambiloto 

(Andrographilus paniculata) sebagai imunostimulator terhadap proliferasi sel 

limfosit darah mencit yang diinfeksi Salmonella typhimurium. 
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