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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Kekebalan Tubuh 

 Sistem imun adalah semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk 

melindungi dan mempertahankan tubuh dari bahaya yang menyerangnya seperti 

bakteri, virus, fungi dan parasit (Tjandrawinata et al., 2005). Apabila terdapat 

substansi asing yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh memberikan tanggapan 

yang biasa disebut dengan respon imun. Mekanisme ini berupa koordinasi respon 

biologik yang bertujuan melindungi serta mencegah invasi organisme dan zat 

berbahaya dari lingkungan yang dapat merusak tubuh (Munasir, 2001). 

 Sistem imun terbagi menjadi dua yaitu sistem imun non spesifik (innate 

immunity) dan sistem imun spesifik (adaptive immunity). Kedua sistem inilah 

yang melindungi dan mengeliminasi agen penyakit dari dalam tubuh (Rantam, 

2003). 

 

2.1.1 Sistem Imun Non Spesifik 

Sistem imun non spesifik merupakan pertahanan tubuh terdepan dalam 

menghadapi serangan berbagai mikroorganisme yang telah ada dan siap berfungsi 

sejak lahir (Martini, 2001). Respon imun non spesifik merupakan respon 

pertahanan tubuh terhadap zat asing yang akan muncul walaupun sebelumnya 

tubuh tidak pernah terpapar dengan zat asing tersebut. Hal ini termasuk barier 

fisik seperti kulit dan lapisan mukosa, zat-zat kimia (biasanya protein) yang 

menetralkan mikroorganisme dan partikel asing lain, serta sel-sel khusus yang 

menangkap dan mencerna partikel asing (Pinchuk, 2002). Sistem kekebalan alami 
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ini memiliki sifat khas yaitu respon yang cepat terhadap patogen, benda asing, 

atau sel-sel mati. Selain itu responnya tidak spesifik dan hanya berlangsung 

sebentar (Folds, 2008). 

Komponen-komponen sistem kekebalan alamiah terdiri dari barier epitel, 

fagosit, sel natural killer (NK Cell), sistem komplemen, serta protein efektor 

lainnya (Abbas dan Litchman, 2003). Komponen seluler pada kekebalan bawaan 

meliputi beberapa tipe sel, dimana sebagian besar ditemukan pada lokasi-lokasi 

kemungkinan masuknya patogen. Contoh sel-sel tersebut adalah sel natural killer 

(NK Cell), neutrofil polimorfonuklear (PMN), makrofag, dan sel dendrit (Folds, 

2008). 

 

2.1.2 Sistem Imun Spesifik 

 Sistem imun spesifik atau perolehan merupakan pertahanan tubuh yang 

dapat mengenal substansi asing secara spesifik dan mengeliminasi benda asing 

secara selektif dengan spesifitas, diversitas, terbentuk sel memori dan mampu 

membedakan self dan non self. Ketahanan tubuh yang diperoleh melalui sistem 

imun ini disebut imunitas spesifik yang meliputi populasi limfosit T dan limfosit 

B bersama dengan sel penyaji antigen (antigen presenting cell) (Folds, 2008). 

 Berbeda dengan kekebalan bawaan, kekebalan perolehan bersifat fleksibel, 

spesifik, dan memiliki memori imunologis, sehingga memungkinkan untuk 

merespon lebih cepat dan lebih kuat saat terpapar antigen. Kekebalan spesifik atau 

adaptif lebih kompleks karena memiliki kemampuan untuk merespon dengan 

sangat spesifik. Respon kekebalan bawaan dan perolehan saling berinteraksi 
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dengan efektif untuk membentuk mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda 

asing atau sel host yang rusak (Folds, 2008).  

 

2.2 Leukosit 

 Leukosit atau sel darah putih merupakan unit yang aktif dalam sistem 

pertahanan tubuh. Leukosit ini sebagian dibentuk di sumsum tulang (granulosit, 

monosit dan sedikit limfosit) dan sebagian lagi di jaringan limfe (limfosit dan sel-

sel plasma). Setelah dibentuk sel-sel ini diangkut dalam darah menuju berbagai 

bagian tubuh untuk digunakan. Kebanyakan sel darah putih ditranspor secara 

khusus ke daerah yang terinfeksi dan mengalami peradangan serius (Guyton, 

1983). Leukosit adalah sel yang mempunyai inti. Jumlah normal leukosit pada 

darah mencit berkisar 5000-15.000 sel/mm
3. 

Sel darah putih dibedakan menjadi 

dua kelompok, leukosit granulosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil; 

sedangkan leukosit agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit (Kerr, 2002). 

Sel fagosit polimorfonuklear (PMN) dibentuk dalam sumsum tulang. 

Jumlah sel PMN ini adalah 60-70% dari seluruh sel darah putih normal. Bersama-

sama makrofag, sel PMN merupakan garis pertahanan terdepan dan melindungi 

tubuh dengan menyingkirkan mikroorganisme yang masuk. Sel ini juga bersama 

antibodi dan komplemen berperan dalam inflamasi akut (Baratawidjaja, 2006). 

 

2.2.1 Neutrofil 

 Neutrofil berkembang dalam sumsum tulang dan berada dalam darah, 

jumlahnya 60-70% dari leukosit yang beredar. Sel ini berdiamter 12 µm dan 

memiliki inti yang biasanya terdiri dari 2-5 lobus. Sitoplasmanya diisi oleh 
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granula-granula spesifik (0,3-0,8 µm). Neutrofil merupakan pertahanan seluler 

terhadap invasi jasad renik, memfagosit partikel kecil dengan aktif. Neutrofil 

mengandung asam amino d-oksidase dalam granula azurofiliknya yang memiliki 

peranan penting dalam pencernaan dinding sel bakteri. Selama proses fagositosis 

neutrofil ini membentuk peroksidase. Neutrofil mempunyai metabolisme yang 

sangat aktif dan mampu melakukan glikolisis aerob maupun anaerob. 

Kemampuan neutrofil untuk hidup dalam lingkungan anaerob sangat 

menguntungkan karena dapat membunuh bakteri dan membantu membersihkan 

debris pada jaringan nekrotik. Peningkatan jumlah neutrofil menunjukkan terjadi 

infeksi mikroorganisme seperti bakteri dan virus (Mitruka, 1981 dan Bianco, 

1998). 

 Neutrofil merupakan komponen terbesar dari sel darah putih yang ada 

pada peredaran darah. Neutrofil memulai fase awal respon keradangan (Abbas 

dan Lichtman, 2003). Neutrofil merupakan komponen penting pada respon 

keradangan dan berperan dalam perbaikan jaringan (Desai et al., 2010).  

 

2.2.2 Eosinofil 

 Jumlah eosinofil hanya 1-4% leukosit darah, mempunyai garis tengah 9 

µm (sedikit lebih kecil dari neutrofil), memiliki inti yang biasanya terdiri dari 2 

lobus. Eosinofil memiliki granula bewarna merah dengan pewarnaan asam, 

ukuran dan bentuknya hampir sama dengan neutrofil, tetapi granula dalam 

sitoplasmanya lebih besar (Handayani, 2008). 

Eosinofil mempunyai pergerakan amuboid dan mampu melakukan 

fagositosis yang lebih lambat tetapi lebih selektif jika dibandingkan dengan 
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neutrofil serta memiliki kemampuan memfagosit kompleks antigen dan antibodi. 

Eosinofil mengandung profibrinolisin yang diduga memiliki peran 

mempertahankan darah dari pembekuan, khususnya apabila keadaan cairnya 

diubah oleh proses-proses yang bersifat patologi. Kortikosteroid akan 

menyebabkan penurunan jumlah eosinofil dalam darah dengan cepat (Mitruka, 

1981 dan Bianco, 1998). Sel ini sangat penting dalam respon terhadap penyakit 

parasitik dan alergi. Pelepasan isi granulnya ke patogen yang lebih besar 

membantu dekstruksi dan fagositosis berikutnya (Hoffbrand, 2006). 

 

2.2.3 Basofil 

 Basofil berjumlah 0-3% dari leukosit darah, garis tengahnya berukuran 12 

µm, berinti satu, besar dan berbentuk pilinan ireguler yang umumnya menyerupai 

huruf S. Basofil memiliki granula bewarna biru dengan pewarnaan basa, sel ini 

lebih kecil daripada eosinofil, tetapi mempunyai inti yang bentuknya teratur, di 

dalam protoplasmanya terdapat granula-granula yang besar (Handayani, 2008). 

Granula basofil berwarna metakromatik serta mensekresi histamin dan 

heparin. Reaksi hipersensitif di dalam tubuh seperti release histamin yang 

berlebihan serta reaksi hipersensitivitas yang lain ditunjukkan dari fungsi basofil. 

(Mitruka, 1981 dan Irani, 2009). 

 

2.2.4 Limfosit 

 Limfosit memiliki nukleus besar bulat dengan menempati sebagian besar 

sel limfosit berkembang dalam jaringan limfe. Ukuran bervariasi dari 7 sampai 

dengan 15 mikron. Banyaknya 20-25% dan fungsinya membunuh dan memakan 
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bakteri masuk ke dalam jaringan tubuh. Limfosit ada 2 macam, yaitu limfosit T 

dan limfosit B (Handayani, 2008). 

Secara normal inti limfosit nampak relatif lebih besar dan memenuhi 

hampir seluruh sitoplasma, dengan bentuk inti bulat kadang tampak cekungan 

pada satu sisi, kromatin inti padat, anak inti baru terlihat dengan mikroskop 

elektron. Sitoplasmanya sedikit, warnanya sedikit basofilik serta mengandung 

granula azurofilik yang berwarna ungu dengan pewarnaan romonovsky dan 

mengandung ribosom bebas dan poliribosom. Klasifikasi lainnya dari limfosit 

terlihat bentuk molekuler khusus pada permukaan membrane sel-sel tersebut, 

beberapa diantaranya membawa reseptor seperti immunoglobulin yang mengikat 

antigen spesifik pada membrannya. Limfosit dalam sirkulasi darah normal dapat 

berukuran 10-12 µm. Ukuran yang lebih besar ini disebabkan sitoplasma yang 

lebih banyak dan kadang-kadang disebut limfosit sedang. Sel limfosit yang besar 

berada dalam kelenjar getah bening dan akan tampak dalam darah dalam keadaan 

patologis (Mitruka, 1981 dan Bianco, 1998). 

 Sistem imun tubuh terdiri atas dua komponen utama, yaitu limfosit B dan 

limfosit T. Sel B bertanggung jawab atas sintesis antibodi humoral yang 

bersirkulasi yang dikenal dengan nama imunoglobulin. Sel T terlibat dalam 

berbagai proses imunologik yang diperantarai oleh sel. Imunoglobulin plasma 

merupakan imunoglobulin yang disintesis di dalam sel plasma. Sel plasma 

merupakan sel khusus turunan sel B yang mensintesis dan mensekresikan 

imonoglobulin ke dalam plasma sebagai respon terhadap serangan berbagai 

macam antigen. Jika ada antigen masuk ke dalam tubuh kita maka limfosit T juga 
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akan bertransformasi menjadi imunoblast. Sedangkan pada limfosit B, rangsangan 

antigen menyebabkan transformasi sel yang akhirnya menghasilkan sel-sel 

plasma. Sel plasma inilah yang membentuk antibodi (reaksi immunitas humoral). 

Sel plasma yang merupakan produk akhir dari limfosit B tidak lagi memiliki 

imunoglobulin pada permukaan selnya. Sel-sel ini juga tidak memiliki reseptor 

terhadap komplemen, namun memiliki imunoglobulin intraseluler 

(intracytoplasmic immunoglobulin) (Murray, 2003). 

 

2.2.5 Monosit 

 Monosit memiliki ukuran yang lebih besar daripada limfosit, 

protoplasmanya besar, warna biru sedikit abu-abu, serta mempunyai bintik-bintik 

sedikit kemerahan. Inti selnya bulat atau panjang. Monosit dibentuk di dalam 

sumsum tulang, masuk ke dalam sirkulasi dalam bentuk imatur dan mengalami 

proses pematangan menjadi makrofag setelah masuk ke jaringan. Fungsinya 

sebagai fagosit. Jumlahnya 34% dari total komponen yang ada di sel darah putih 

(Handayani, 2008). 

Makrofag terutama berasal dari sel precursor dari sumsum tulang, dari 

promonosit yang akan membelah menghasilkan monosit yang beredar dalam 

darah. Pada tahap kedua monosit berimigrasi kedalam jaringan ikat tempat 

mereka menjadi matang dan inilah yang disebut makrofag. Di dalam jaringan 

makrofag dapat berproliferasi secara lokal menghasilkan sel sejenis lebih banyak 

(Effendi, 2003). Fungsi utama monosit dan makrofag adalah fagositosis, terutama 

untuk benda yang lebih besar, misalnya debris jaringan dan patogen yang lebih 

kompleks misalnya fungi, protozoa, dan Brucella spp. (Kerr, 2002). 
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Gambar 2.1 Berbagai Jenis Leukosit pada Mamalia 

Keterangan :  

Menurut Hoffbrand (2006), Eosinofil (A) memiliki granul berwarna 

merah dengan ukuran granul yang lebih besar daripada neutrofil ; 

Basofil (B) memiliki granul berwarna biru dan besar serta ukuran 

selnya lebih kecil daripada eosinofil ; Neutrofil (C) memiliki granul 

tidak berwarna, protoplasmanya banyak dan berbintik-bintik halus ; 

Limfosit (D) memiliki nukleus besar dan bulat. Menurut Handayani 

(2008), Monosit (E) memiliki sitoplasma lebih banyak dari limfosit 

dan berwarna abu-abu pucat, intinya melekuk ke dalam. 

 

2.3 Stres 

Stres adalah kegagalan adaptasi suatu individu terhadap lingkungannya 

sehingga muncul gangguan homeostasis. McEwen (2000) dalam Salak-Johson 

dan McGlone (2006) mendifinisikan stres sebagai ancaman nyata yang dapat 

mempengaruhi psikologi tubuh dan berakibat pada respon fisiologis atau tingkah 

laku. Akan tetapi dalam proses tersebut tubuh memiliki mekanisme alami untuk 

menjaga keseimbangan suhu tubuh atau biasanya disebut dengan mekanisme 

homeostasis. Homeostatis memiliki mediator-mediator seperti adrenalin, cortisol, 

dan bahan pembawa kimia lain yang berguna untuk beradaptasi dengan 
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lingkungan. Saat hewan mengalami kelebihan proses homeostatis dapat berakibat 

kegagalan beradaptasi dan timbulnya penyakit infeksi, metabolik, maupun mental 

(Salak-Johnson dan McGlone, 2006). 

Berdasarkan lama paparan stres dapat dibedakan menjadi dua yaitu stres 

akut dan kronis. Dikatakan stres akut dengan paparan sres dari hitungan menit 

hingga jam, dan stres kronis dengan paparan stres selama beberapa jam dalam 

satu hari, dalam beberapa minggu atau bulan (Dhabhar, 2002). Moberg add 

Mench (2000) menyatakan bahwa paparan berlangsung lama dan diulang dapat 

dikatakan paparan stres kronis. 

 Menurut Gunawan dan Sumadiono (2007) faktor yang menyebabkan 

terjadinya stres atau disebut stresor dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu, 

stresor fisikbiologik, psikologis, dan sosial budaya. Salah satu dari ketiga tersebut 

yang sering terjadi pada hewan adalah stesor fisikbiologik yaitu berupa paparan 

stres panas, dingin, infeksi, rasa nyeri, pukulan dan lain-lain. 

 

2.3.1 Stres Panas 

 Bouchama dan Khoncel (2002) menyatakan bahwa stres panas merupakan 

ketidaknyamanan yang dirasakan dan berhubungan dengan kondisi fisiologis 

akibat paparan panas lingkungan. Peran stres panas dengan suhu 40º C selama 30 

menit menyebabkan penurunan jumlah total leukosit (Settivari, 2007). 

 Pengaruh stres panas pada sistem kekebalan tubuh telah dijelaskan oleh 

Neal (2002). Mekanisme ini dimulai dari adanya stres panas yang merangsang 

stimulasi syaraf pada hipothalamus untuk melepaskan Cortico Releasing 

Hormones (CRH) kemudian mengaktifkan sekresi hormon Adrenocorticotropic 
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Hormones (ACTH) dalam jumlah banyak. Peningkatan hormon ACTH ini akan 

merangsang korteks adrenal untuk menghasilkan hormon steroid 

(mineralocorticoid dan glukokortikoid) dalam sirkulasi darah. Hormon steroid 

tersebut menyebar di dalam sel dan terikat dengan reseptor glucocorticoid 

cytoplasmic sehingga memicu pelepasan Hsp90. Heat Shock Protein 90 (Hsp90) 

adalah protein yang paling umum berhubungan dengan stres panas. Pelepasan 

Hsp90 ini menyebabkan ikatan antara hormon steroid dan reseptor tersebut 

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

sintesis protein sehingga menimbulkan efek diantaranya penurunan respon 

inflamasi, penurunan respon imun, dan perubahan sistem metabolisme tubuh. 

Ketika terpapar stres panas, steroid (glukokortikoid) dalam sirkulasi darah 

mempunyai efek imunosupresif dengan cara menekan fungsi monosit sebagai sel 

fagosit, menghambat limfopoiesis, menghambat pelepasan IL-1 dan IL-2 

(dibutuhkan untuk aktivasi dan stimulasi proliferasi limfosit), dan menghambat 

produksi antibodi. Sehingga hal tersebut menyebabkan kekebalan tubuh menurun. 

Sedangkan menurut Ganong (1980), 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).  

Suhu lingkungan yang normal untuk mencit berkisar antara suhu ruangan, 

yakni 37
o 

C. Berdasarkan beberapa penelitian dengan membuat suhu ruangan 

berkisar antara 39-40
o 

C selama 30 menit pada mencit akan menunjukkan stres 

panas berlebihan yang ditandai dengan perubahan tingkah laku seperti 
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hiperventilasi (panting), sedikit makan, banyak minum, penurunan berat badan, 

laju respirasi, denyut jantung, temperatur tubuh meningkat, aktivitas tubuh 

menurun, bulu basah, dan saling menggigit (Ridwan dkk., 2012). 

Selain itu, suhu tinggi akibat stres panas berkontribusi terhadap stres 

oksidatif, yaitu suatu kondisi dimana aktivitas oksidan (radikal bebas) melebihi 

aktivitas antioksidan. Dalam kondisi stres, tubuh melakukan proses homeostasis 

untuk menjaga kelangsungan aktivitas sel selama mengalami stres panas. Dalam 

usaha tersebut sel-sel dalam tubuh memproduksi ROS. Reactive oxygen species 

(ROS)  merupakan kelompok molekul reaktif di dalam sel akibat dari kurang 

sempurnanya pengalihan elektron saat proses reduksi oksigen. Reactive oxygen 

species (ROS) dalam jumlah yang wajar berfungsi sebagai molekul sinyal, 

merangsang kegiatan seluler mulai dari sekresi sitokin, proliferasi sel, dan pada 

konsentrasi yang lebih tinggi, mereka dapat menginduksi cedera dan kematian sel 

karena bereaksi dengan komponen struktural sel yang penting untuk 

mempertahankan kehidupan sel seperti protein dan karbohidrat, lipid, dan DNA. 

ROS dapat berfungsi sebagai sinyal antar molekul yang berpartisipasi sebagai 

sinyal intermediet dalam kegiatan sel seperti pertumbuhan sel dan respon adaptasi 

sel, sedangkan pada konsentrasi yang lebih tinggi, ROS dapat menyebabkan 

cedera seluler dan kematian. Disamping hal tersebut, target utama stres oksidan 

adalah endotel dari pembuluh darah yang mengatur lewatnya makromolekul dan 

sirkulasi sel dari darah ke jaringan. Stres ini memainkan peranan penting dalam 

patofisiologis beberapa penyakit dan gangguan pembuluh darah. Secara khusus 

stress oksidatif meningkatkan permeabilitas endotel vascular dan meningkatkan 
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adhesi leukosit. Sumber utama ROS adalah leukosit darah yang diaktifkan 

menjadi melekat di permukaan sel endotel. Beberapa model eksperimental stres 

oksidan memiliki menunjukkan peningkatan ekstravasasi leukosit. Ekstravasasi 

leukosit atau keluarnya leukosit dari pembuluh darah. (Hazel and Roebuck, 2001). 

Hal ini yang menyebabkan turunnya total dan hitung jenis leukosit dalam darah. 

 

2.4 Imunomodulator 

 Imunomodulator adalah zat yang dapat memperbaiki sistem imun yang 

fungsinya terganggu, namun juga dapat menekan sistem imun jika fungsinya 

berlebihan (Baratawidjaja, 2006). Salah satu fungsi dari imunomodulator adalah 

mencegah perkembangan infeksi menjadi penyakit serta mencegah timbulnya 

infeksi sekunder (Vora, 2007). Mekanisme imunomodulator ditunjukkan terhadap 

semua sel imunokompeten, namun kenyataannya lebih banyak ditunjukan 

terhadap respon imun non spesifik (Agrawal dan Singh, 1999). 

 Menurut Baratawijaya (2006) imunomodulator bekerja menurut tiga cara. 

Pertama melalui imunorestorasi, yaitu suatu cara untuk mengembalikan fungsi 

sistem imun yang terganggu dengan memberikan berbagai komponen sistem 

imun. Kedua, dengan imunostimulasi yang juga disebut imunopotensiasi, adalah 

cara memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan bahan yang 

merangsang sistem tersebut. Ketiga, melalui mekanisme imunosupresan yang 

merupakan tindakan untuk memperbaiki fungsi sistem pertahanan tubuh dengan 

cara menekan respon imun. 

 Berdasarkan jenis bahannya, imunomodulator dibagi menjadi dua, yaitu 

imunomodulator spesifik, yang sering digunakan yaitu dari golongan sitokin 
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seperti interferon, interleukin, CSF (Colony Stimulating Factor), TNF (Tumor 

Necrosis Factor) dan golongan monoklonal. Kedua, adalah imunomodulator non 

spesifik yang digolongkan lagi berdasarkan asal produksinya, seperti produk asal 

mikroba Bacillus Calmatte Geurin (BCG), bestatin, endotoxin; sedangkan asal 

tanaman misalnya aurixor sebagai obat anti kanker (Drug discovery, 2007). 

 

2.5 Jambu biji 

2.5.1 Deskripsi Jambu Biji 

Jambu biji berasal dari Amerika tropik, tumbuh pada tanah yang gembur 

maupun liat, pada tempat terbuka dan mengandung air cukup banyak. Pohon ini 

banyak ditanam sebagi pohon buah-buahan, serta sering tumbuh liar dan dapat 

ditemukan pada ketinggian 1-1200 m di atas permukaan laut. Jambu bji berbunga 

sepanjang tahun. Tanaman ini sudah menyebar luas ke seluruh dunia, terutama di 

daerah tropis. Diperkirakan terdapat sekitar 150 spesies Psidium yang menyebar 

ke daerah tropis dan berhawa sejuk (Hapsoh dan Hasanah, 2011). 

 

2.5.2 Klasifikasi Jambu Biji 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Bangsa : Myrtales 

Suku : Myrtaceae 

Marga : Psidium 

Jenis : Psidium guajava L. (Parimin, 2008). 
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Gambar 2.2 Daun jambu biji (Kurniawati, 2013). 

2.5.3 Nama daerah 

Sumatera: glima breueh (Aceh), galiman (Batak Karo), masiambu (Nias), 

biawas, jambu krutuk, jambu krikil, jambu biji, jambu klutuk (Melayu). Jawa: 

jambu klutuk (Sunda), hambu bhender (Madura). Sotong (Bali), guawa (Flores), 

goihawas (Sika). Sulawesi: gayawas (Manado), dambu (Gorontalo), jambu 

paratugala (Makasar). Maluku: luhu hatu (Ambon), gayawa (Ternate, Halmahera) 

(Hapsoh dan Hasanah, 2011). 

 

2.5.4 Morfologi Tumbuhan Jambu Biji 

Tumbuhan jambu biji termasuk jenis perdu atau pohon kecil, tinggi 2-10 

m, percabangan banyak. Batangnya berkayu, keras, kulit batang licin, 

mengelupas, berwarna cokelat kehijauan. Jambu biji memiliki daun tunggal, 

bertangkai pendek, letak berhadapan, daun muda berambut halus, permukaan atas 

daun tua licin. Helaian daun berbentuk bulat telur agak jorong, ujung tumpul, 

pangkal membulat, tepi rata agak melekuk ke atas, pertulangan menyirip, panjang 

6-14 cm, lebar 3-6 cm, berwarna hijau. Buah tunggal, bertangkai, keluar dari 
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ketiak daun, berkumpul 1-3 bunga, berwarna putih. Buahnya berbentuk bulat 

sampai bulat telur, berwarna hijau sampai hijau kekuningan. Daging buah tebal, 

buah yang masak bertekstur lunak, berwarna putih kekuningan atau merah jambu. 

Biji banyak mengumpul di tengah, kecil-kecil, keras, berwarna kuning 

kecokelatan (Hapsoh dan Hasanah, 2011). 

 

2.5.5 Kandungan Daun Jambu Biji 

 Daun jambu biji mengandung tanin, minyak atsiri (eugenol), minyak 

lemak, damar, zat samak, triterpenoid, asam malat (Dalimartha, 2004). Hasil 

skrining fitokimia, daun jambu biji mengandung metabolit sekunder, terdiri dari 

tanin, polifenolat, flavonoid, monoterpenoid, siskulterpen, alkaloid, kuinon dan 

saponin (Kurniawati, 2006). Komponen utama dari daun jambu biji adalah tanin 

yang besarnya mencapai 9-12% (Depkes, 1989). Tanin secara ilmiah didefinisikan 

sebagai senyawa polipenol yang mempunyai berat molekul tinggi dan mempunyai 

gugus hidroksil dan gugus lainnya (seperti karboksil) sehingga dapat membentuk 

kompleks dengan protein (Danarto dkk., 2011). Ekstrak quersetin dari daun jambu 

biji terdiri dari senyawa tanin dan flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan 

senyawa bioaktif yang mengubah reaksi tubuh terhadap senyawa lain, sehingga 

flavonoid mempunyai aktivitas sebagai antivirus dan antioksidan. Quersetin 

dalam ekstrak daun jambu biji menghambat aktivitas enzim reverse transkriptase, 

yaitu enzim yang diperlukan virus untuk mereplikasi diri (Departemen Pertanian, 

2008). 
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2.5.6 Manfaat Daun Jambu Biji 

 Daun jambu biji berkhasiat astringen (pengelat), antidiare, antiradang, 

penghenti perdarahan (homeostatis) dan peluruh haid (Hapsoh dan Hasanah, 

2011). Ekstrak metanol daun dan buah jambu biji memiliki aktivitas antioksidan 

dalam menghambat proses oksidasi asam linoleat (Mesah, 2013). Daun jambu biji 

secara empiris digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan diare akut dan 

kronis, desentri, luka dan sariawan (Vieira, 2001). 

 

2.5.7 Kandungan Daun Jambu Biji sebagai Imunomodulator 

Daun jambu biji mengandung quersetin yang terdiri dari senyawa tanin 

dan flavonoid. Flavonoid dikenal memiliki prospek cukup baik yang dapat 

meningkatkan aktivitas sistem imun Hasil test secara in vitro dari favonoid 

golongan flavones dan flavonols telah menunjukkan adanya respon imun 

(Hollman et al., 1996). Cara kerja dari flavonoid adalah ketika aktivitas sistem 

imun berkurang maka flavonoid akan mengirimkan sinyal intraseluler pada 

reseptor sel untuk meningkatkan aktifitasnya (Handayani, 2012). 

Menurut Lakhsmi dan Sudhakar (2009) kandungan flavonoid dari ekstrak 

daun jambu biji mampu bekerja menurunkan hormon kortikosteron akibat paparan 

stress. Kullu et al. (2013) juga menyebutkan bahwa flavonoid ekstrak daun jambu 

biji mampu meningkatkan aktifitas neutrofil, basofil, monosit, limfosit and 

eosinofil dalam fungsinya sebagai salah satu bagian sistem pertahanan tubuh. 

Laily (2010) juga menyatakan bahwa potensi imunostimulan daun jambu biji di 

dasarkan pada kandungan senyawa aktif polifenol total dan aktivitasnya dalam 

meningkatkan proliferasi limfosit. 
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Pada beberapa penelitian efek imunomodulator pada flavonoid 

berhubungan dengan antioksidan, antiinflamasi dan antikanker. Ada hubungan 

yang erat antara antioksidan dan sistem imun. Banyak penelitian telah 

membuktikan bahwa pemberian antioksidan dapat menstimuli dan melindungi 

sistem imunitas seluler. Ekstrak metanol daun dan buah jambu biji memiliki 

aktivitas antioksidan dalam menghambat proses oksidasi asam linoleat (Mesah, 

2013). Flavonoid juga berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan 

atom hidrogennya atau melalui kemampuannya mengikat logam (Redha, 2010). 

Daun jambu biji juga memiliki efek antiinflamasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian ekstrak daun jambu biji berhasil dalam penyembuhan luka 

bakar pada mencit (Oktiarni dkk., 2012). Beberapa sumber juga mengatakan 

bahwa flavonoid yang berasal dari daun jambu biji  dapat memperlambat 

penggandaan (replikasi) human immunodeficiency virus (HIV). Berdasarkan 

penggunaan empiris dan kandungan yang terdapat di dalamnya, daun jambu biji 

berpotensi memiliki efek imunomodulator (Joseph, 2011). 
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