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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap makhluk 

hidup. Salah satu penyebab mudah tubuh terserang penyakit adalah penurunan 

sistem imun, hal ini menyebabkan tubuh berupaya mempertahankan diri terhadap  

unsur patogen yang masuk, diantaranya adalah dengan proliferasi dan diferensiasi 

limfosit sehingga menjadi sel yang mampu bereaksi menghancurkan unsur 

patogen dengan proses fagositosis, lisis, dan peranan mediator yang disebut 

sitokin dalam mengendalikan respons imun. Menyadari betapa penting sistem 

pertahanan tubuh tersebut maka dunia veteriner selalu berusaha mempelajari 

berbagai cara untuk meningkatkan respon imun, salah satunya dengan cara 

memberikan suatu stimulus atau imunostimulan untuk mengatasi beberapa 

penyakit infeksi pada hewan (Yuliawan, 2010). 

Produk lebah madu (Apis mellifera) merupakan salah satu yang bisa 

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

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

Masyarakat saat ini tidak hanya menggunakan bahan asal Apis mellifera ini untuk 

bahan tambahan makanan saja tetapi telah diperluas menjadi bahan dasar 

pengobatan medis (Nakajima, 2009). 

 Lebah madu membuat berbagai macam produk unggulan, salah satu 

produk unggulan selain madu (honey) adalah propolis. Hasan (2007), 

mengemukakan bahwa propolis merupakan produk yang diekstraksi dari bagian 

sarang lebah yang lengket, diproduksi oleh lebah madu berasal dari pencampuran 
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antara ludah dan resin yang diperoleh dari kulit kayu, daun, tunas pohon, serta 

tumbuhan berbunga lainnya, digunakan sebagai sealant. Bahan yang dapat 

melekat pada dua permukaan dan mengisi ruang diantara sarang serta sebagai 

pembatas atau lapisan pelindung disebut sebagai sealant. Lebah menggunakannya 

untuk mengisi celah dengan tujuan ketahanan serta menjaga air atau udara agar 

tidak keluar sarang. Fungsi lain dari propolis ini adalah sebagai sterilant, dimana 

sterilant adalah bahan kimia yang digunakan dengan tujuan sterilisasi dari zat 

asing yang masuk dalam sarang (Suryanto, 2010). 

Kurniawati (2009) berpendapat bahwa propolis merupakan bahan alamiah 

yang telah dihasilkan oleh lebah dan telah dibuktikan mempunyai manfaat dalam 

bidang kesehatan dan saat ini banyak dikembangkan untuk mengobati berbagai 

macam penyakit. Propolis oleh Mizoerva et al., (1996) efektif sebagai obat untuk 

menekan reaksi inflamasi dan infeksi. Pendapat ini sesuai dengan penelitian 

terhadap 430 anak yang dipilih secara acak, diterapi dengan propolis selama 

musim dingin dan dibandingkan dengan anak lain yang diberi obat buatan pabrik. 

Musim dingin dipilih karena pada musim ini pada umumnya anak-anak mudah 

terkena infeksi saluran pernafasan. Hasil tes menunjukkan bahwa anak-anak yang 

diberi propolis terkena infeksi saluran pernafasan 55% lebih rendah dibandingkan 

dengan anak-anak lain yang mendapatkan obat dari pabrik, Propolis telah diakui 

memiliki berbagai aktivitas biologis, seperti antibakteri, antiinflamasi, 

antioksidan, hepatoprotektor, dan tumoricidal (Cohen and Itzchak, 2004). 

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

penting adalah flavonoid. Kadarnya yang tinggi berfungsi sebagai analgesik, anti 
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inflamasi, anti bakteri, anti alergi, dan anti oksidan. Grange and Davey (1990) 

menjelaskan bahwa flavonoid sebagai antibakteri yaitu dapat menghambat DNA-

dependent RNA-polymerase bakteri sehingga berakibat bakteri tidak dapat 

berkembangbiak, serta CAPE juga dapat menghambat respon inflamasi (efek anti 

inflamasi) dengan cara menghambat siklus lipooksidase yang menghasilkan 

prostaglandin. Fungsi flavonoid sebagai analgesik menurut Kamburglu and Ozen 

(2011) yaitu menghambat capsaicin yang menginduksi rasa nyeri dan 

pengembalian hiperalgesia yang diinduksi oleh bradikinin. Efek anti alergi yaitu 

menekan produksi IgE yang mensesitisasi sel mast agar tak bergranulasi sehingga 

histamin tak dilepaskan ke permukaan atau mukosa jaringan. Flavonoid juga dapat 

menghambat agregasi platelet dan sintesis derivat asam arakhidonat sehingga 

dapat menekan rasa nyeri (Khayal et al., 1993). 

Bendich (1992) menjelaskan bahwa kemampuan propolis sebagai 

antioksidan dapat menangkap kemudian menetralkan radikal bebas sehingga 

melindungi sel dan jaringan serta dapat melindungi membran lipid karena kerja 

dari flavonoid dalam propolis adalah mencegah proses peroksidasi lemak dari 

Low Density Lipoprotein (LDL) dengan cara menangkap radikal bebas dan 

menghelat logam ion transisi terhadap reaksi yang merusak (Waji dan Andis, 

2009). 

Propolis mengandung resin berupa flavonoid dan asam fenolat sebanyak 

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

terakhir mineral dan senyawa organik lain berupa Zn, Fe, vitamin B3 dan fruktosa 

sebanyak 5%, komposisi ini yang membuat propolis mempuyai kelebihan bila 
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dibandingkan dengan immunomodulator lain yang hanya mempuyai flavonoid 

sebagai komposisi utamanya. Flavonoid dan asam fenolat dikenal sebagai zat yang 

mampu meningkatkan sistem imun.(Krell dalam Jaya et al., 2005). 

Pembahasan tentang propolis dalam mengatasi penyakit tak lepas dari 

sistem imun dalam tubuh, karena sistem imun berperan penting terhadap upaya 

mempertahankan diri terhadap masuknya unsur patogen diantaranya adalah 

dengan adanya proliferasi dan diferensiasi limfosit sehingga menjadi sel yang 

mampu bereaksi dengan unsur-unsur patogen.  Limfosit juga bisa menjadi sel 

penghancur unsur patogen dengan proses lisis oleh enzim lisozim yang dihasilkan 

oleh limfosit T, dan memiliki peranan sebagai mediator yang disebut sitokin 

dalam mengendalikan respons imun, diantaranya adalah interferon (IFN) yang 

diproduksi oleh sel T.  

Imunomodulator mendorong tubuh untuk mengoptimalkan fungsi sistem 

imun yang berperan dalam pertahanan tubuh. Fungsi imunomodulator ialah 

memperbaiki sistem imun yaitu dengan cara stimulasi (imunostimulan) atau 

menormalkan reaksi imun yang menghambat (imunosupresan) (Suhirman dan 

Winarti, 2007).  

Parameter peningkatan sistem imun tubuh dapat ditandai dengan 

peningkatan dan proliferasi limfoblas yang merupakan calon limfosit, baik itu 

limfosit T maupun limfosit B. Peningkatan ini seiring dengan induksi dari antigen 

yang masuk ke dalam tubuh.  

Baratawidjaya dan Rengganis (2010) mengemukakan bahwa antigen yang 

ada dalam sirkulasi akan melewati limpa dan ditangkap oleh makrofag di zona 
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marginalis dan di sinusoid pulpa merah. Makrofag akan membawa antigen ini ke 

folikel primer di pulpa putih dan sesudah beberapa hari terjadi migrasi sel B untuk 

menghasilkan antibodi. Sel B menempati zona marginalis dan pulpa merah. 

Setelah menerima rangsangan atau paparan dari antigen ini maka terjadilah 

perubahan folikel primer menjadi pusat germinal (germinal center), dengan 

demikian disebut dengan folikel sekunder, hal ini dikemukakan oleh Tizard 

(2004). Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengamati 

perubahan gambaran histologi limpa mencit Mus musculus jantan setelah 

pemberian propolis dengan mengukur diameter pulpa putih limpa dan menghitung 

jumlah limfoblas. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada umumnya belum secara 

spesifik melaporkan pengaruh langsung imunostimulan terhadap sistem imun dan 

belum diuraikan mengenai pada jalur manakah imunostimulan tersebut 

mempengaruhi status imun tubuh. Penjelasan dari uraian diatas, penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jumlah limfoblas dan diameter pulpa 

putih yang ada pada limpa mencit jantan (Mus musculus) setelah pemberian 

propolis.  

 

1.2  Perumusan Masalah  

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diajukan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah pemberian propolis dapat meningkatkan respon imun dengan 

parameter jumlah limfoblas pada limpa mencit jantan? 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POTENSI PROPOLIS TERHADAP JUMLAH 
LIMFOBLAS DAN DIAMETER PULPA PUTIH LIMPA 
MENCIT JANTAN (Mus musculus)

WERSTANT ADHITYANANDA RINALDHI



6 
 

2. Apakah pemberian propolis dapat mempengaruhi diameter pulpa putih limpa 

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 ludah dan 

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

dengan resin asalnya (Winingsih, 2002).  

Propolis meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara merangsang 

produksi dan proliferasi limfosit, serta meningkatkan kerja sel fagositik. Hal ini 

menurut Suryanto (2010) menegaskan bahwa Propolis juga merangsang 

pertumbuhan limpa, timus, dan tempat produksi limfosit yang berhubungan 

dengan sistem kekebalan tubuh dan berfungsi melawan infeksi dan radang 

sehingga propolis ini termasuk dalam imunomodulator. 

Limpa merupakan organ limfoid di dalam tubuh yang memiliki beberapa 

fungsi penting sebagai salah satu organ reservoir darah spesifik (Snell, 2006). 

Peranan itu juga penting dalam regulasi pertukaran limfosit dengan darah di dalam 

sirkulasi seperti pemindahan, penyimpanan, pembentukan, dan penambahan 

limfosit yang akan menghasilkan antibodi (Sherwood, 2008).  

  Limfosit T maupun limfosit B dapat dijumpai pada limpa, terutama di 

pulpa putih. Sel B sering ditemukan pada folikel limfoid limpa yang berperan 

dalam respon imun humoral. Aktivasi dan proliferasi sel T di limpa terjadi pada 
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selubung limfoid periarteriolar, kemudian terjadi migrasi ke zona marginalis. Sel 

T tersebut sebagian masuk ke dalam folikel limfoid dan yang lainnya terdapat 

dalam sirkulasi darah perifer. Zona marginalis juga mengandung sejumlah 

makrofag, sel dendritik, dan populasi sel B yang tidak bersirkulasi. Zona 

marginalis banyak mengandung antigen darah sehingga memiliki peran utama 

dalam aktivitas imunologis limpa (early immune response) (Abbas et al., 2007; 

Batista and Harwood, 2009; Khasanah, 2009). 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Mengetahui pengaruh pemberian propolis terhadap jumlah sel limfoblas pada 

limpa mencit jantan (Mus musculus). 

2. Mengetahui hubungan antara pemberian propolis dengan diameter pulpa 

putih mencit jantan (Mus musculus) 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian dapat memberikan informasi serta manfaat tentang potensi 

propolis dalam peningkatan jumlah sel limfoblast dan gambaran histologi Limpa 

mencit (Mus musculus). 

  Propolis dapat digunakan sebagai bahan obat alami bagi kepentingan 

medis pada umumnya dan medis veteriner pada khususnya, serta diharapkan dapat 

bermanfaat untuk mengembangkan penelitian bidang ilmu kedokteran hewan dan 

turut memberikan masukan kepada seluruh aspek ilmu medis dan sains. 
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1.6  Hipotesis Penelitian  

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

1. Pemberian Propolis dapat meningkatkan jumlah sel limfoblast pada Limpa 

mencit jantan 

2. Pemberian Propolis dapat meningkatkan diameter pulpa putih Limpa mencit 

jantan. 
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