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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Pemanasan global berhubungan erat dengan meningkatnya temperatur 

lingkungan. Dampak yang dirasakan secara langsung oleh daerah yang merupakan 

bagian wilayah tropis seperti Indonesia, adalah rentang waktu musim panas yang 

semakin panjang dan diikuti dengan peningkatan temperatur lingkungan yang 

tinggi. Kondisi lingkungan ekstrim akibat tingginya temperatur, radiasi matahari, 

dan kelembaban, serta rendahnya kecepatan angin dapat menyebabkan heat stress 

pada ternak. Kondisi ini membuat temak mengalami gangguan fungsi fisiologi 

dan penurunan imunitas (Ramdani, 2008). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Settivari (2007) stres panas 

dapat menyebabkan penurunan jumlah leukosit yang signifikan dalam darah. 

Hilman et al. (2000) menjelaskan bahwa stres panas menginduksi suatu reaksi 

pada sistem saraf dan endokrin sehingga terjadi peningkatan aktivitas 

hipotalamus, hipofisa dan adrenal. Akibatnya terjadi peningkatan pelepasan 

berbagai jenis hormon seperti Corticotrophin Releasing Hormone (CRH), 

Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) dan glukokorticoid. Peningkatan produksi 

hormon ACTH menyebabkan depresi sumsum tulang belakang yang merupakan 

tempat pembentukan dan pendewasaan leukosit. Hal ini akan berpengaruh pada 

turunnya jumlah dan hitung jenis leukosit dan berakibat pada penurunan imun 

atau bersifat imunosupresif (Ganong, 1980). Leukosit merupakan komponen 

seluler sistem kekebalan tubuh non spesifik yang memiliki fungsi pertahanan 
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terdepan dalam menghadapi serangan berbagai mikroorganisme. Melemahnya 

daya tahan tubuh akibat paparan stres panas ini memberikan kesempatan bagi 

suatu agen penyakit untuk menimbulkan penyakit tertentu bagi tubuh (Martini, 

2001). 

 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 

tersebut seperti pada keadaan di mana jumlah dan fungsi sel-sel yang bertanggung 

jawab dalam sistem kekebalan kurang. Upaya peningkatan melalui pemberian 

imunomodulator menjadi sangat vital (Kusmardi dkk., 2007). Fungsi 

imunomodulator ini adalah untuk memperbaiki sistem imun dengan cara stimulasi 

(imunostimulan) atau menekan/menormalkan reaksi imun yang abnormal 

(imunosupresan). Imunomodulator berfungsi mencegah perkembangan infeksi 

menjadi penyakit serta mencegah timbulnya infeksi sekunder (Vora, 2007). 

 Imunomodulator dapat dibagi menjadi dua yaitu imunomodulator sintesis 

dan imunomodulator alami. Penggunaan imunomodulator sintetik seperti 

isoprinosin dan levamisol mempunyai beberapa kekurangan, seperti terjadinya 

reaksi alergi dan hipersensitivitas pada sebagian orang (Chairul et al.,2005 dalam 

Devagaran, 2010). Selama ini sudah banyak dilakukan penelitian menggunakan 

sitokin rekombinan sebagai imunomodulator, Namun demikian pemberian sitokin 

sering menyebabkan efek negatif seperti terjadinya limfopenia, monositopenia dan 

berkurangnya fungsi neutrofil (Lowenthal et al., 2000). Oleh karena itu, 

diperlukan alternatif lain yaitu dengan memanfaatkan tanaman tradisional sebagai 
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imunomodulator yang mempengaruhi mekanisme pertahanan atau sistem imunitas 

tubuh (Spelman et al., 2006). 

 Obat tradisional telah lama dipraktikkan di seluruh dunia, baik di negara 

berkembang maupun negara maju. Menurut WHO, sekitar 65% dari penduduk 

negara maju dan 80% dari penduduk negara berkembang telah menggunakan obat 

herbal. WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional dalam 

pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, 

terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif dan kanker. Penggunaan 

obat tradisional secara umum dinilai lebih aman dari pada penggunaan obat 

modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang 

relatif lebih sedikit dari pada obat modern (WHO, 2003 dalam Sari, 2006). 

 Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat 

sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Badan 

penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian kesehatan 

tahun 2007 dan Kelompok Kerja Nasional Tanaman Obat Indonesia (2008), 

menyebutkan ada 9 (sembilan) tanaman unggulan yang dikembangkan melalui 

Pusat Riset Badan Penelitian Obat dan Makanan (Badan POM) salah satunya 

adalah daun jambu biji. 

 Menurut Laily (2010) jambu biji memiliki potensi sebagai imunostimulan. 

Hal ini didasarkan pada kandungan senyawa aktif polifenol total dan aktivitasnya 

dalam meningkatkan proliferasi sel limfosit. Berdasarkan hasil skrining fitokimia, 

daun jambu biji mengandung metabolit sekunder yang terdiri dari tanin, 

polifenolat, flavonoid, monoterpenoid, siskulterpen, alkaloid, kuinon dan saponin 
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(Kurniawati, 2006). Kandungan flavonoid dari ekstrak daun jambu biji mampu 

menurunkan hormon kortikosteron akibat paparan stres panas (Lakhsmi 2009). 

Selain itu, flavonoid ekstrak daun jambu biji juga mampu meningkatkan aktifitas 

neutrofil, basofil, monosit, limfosit and eosinofil dalam fungsinya sebagai salah 

satu bagian sistem pertahanan tubuh (Kullu et al., 2013). Secara empiris daun 

jambu biji (Psidium guajava L.)  digunakan untuk meningkatkan trombosit pada 

penderita demam berdarah, pengobatan diare akut dan kronis, desentri serta 

meningkatkan daya tahan tubuh pada penderita Human Immunodeficiency Virus 

(HIV), namun belum dibuktikan secara ilmiah tentang kebenaran dari khasiat 

tersebut (Joseph, 2011). 

 Berdasarkan penggunaan empiris oleh masyarakat serta bahan aktif yang 

terkandung dalam daun jambu biji ini maka perlu untuk dilakukan penelitian dan 

dibuktikan khasiatnya sebagai imunomodulator untuk meningkatkan daya tahan 

tubuh sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian stres yang dapat memicu 

timbulnya berbagai macam penyakit. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah pemberian ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) dapat 

meningkatkan total leukosit mencit yang terpapar stres panas?. 

2. Apakah pemberian ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) dapat 

meningkatkan hitung jenis leukosit mencit yang terpapar stres panas?. 
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1.3 Landasan Teori 

  Tubuh memiliki sistem pertahanan yang digunakan untuk melindungi dan 

mempertahankan keutuhan tubuh dari bahaya yang menyerang tubuh Sistem ini 

bersifat dinamis, yang artinya kekebalan tubuh dapat mengalami penurunan 

ataupun peningkatan (Tjandrawinata et al., 2005). Penurunan sistem kekebalan 

tubuh ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kondisi 

stres. Stres adalah suatu reaksi alami tubuh untuk mempertahankan diri dari 

tekanan secara psikis (Wijono, 2006). Settivari (2007) menjelaskan bahwa salah 

satu bentuk stres yakni stres panas, mampu menurunkan jumlah leukosit secara 

signifikan dalam darah.   

 Stres panas merangsang hipotalamus untuk mensekresi adreno cortico 

tropic hormone (ACTH) yang memicu korteks adrenal untuk mensekresikan 

glukokortikoid (Salak-Johnson dan McGlone, 2006). Glukokortikoid ini memiliki 

efek imunosupresan yang akan berpengaruh pada turunnya jumlah dan hitung 

jenis leukosit dan berakibat pada penurunan imun atau bersifat imunosupresif 

(Ganong, 1980). Hal ini dapat memicu timbulnya penyakit karena menurunnya 

daya imun tubuh, sehingga upaya peningkatan melalui pemberian 

imunomodulator menjadi sangat vital untuk dilakukan (Kusmardi dkk., 2007). 

 Imunomodulator adalah suatu substansi, baik biologis maupun sintetis, 

yang dapat menstimulasi, menekan atau mengatur salah satu dari komponen 

sistem kekebalan, baik respon kekebalan spesifik maupun non spesifik (Agrawal 

dan Singh, 1999). Substansi ini membantu tubuh untuk mengoptimalkan fungsi  

imun yang berperan dalam pertahanan tubuh (Suhirman dkk., 2010). 
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Imunomodulator dibagi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama 

imunostimulator, berfungsi untuk meningkatkan fungsi dan aktivitas  imun, yang 

kedua adalah imunoregulator, artinya dapat meregulasi  imun, dan yang ketiga 

adalah imunosupresor yang dapat menghambat atau menekan aktivitas  imun 

(Block dan Mead, 2003). 

 Jambu biji merupakan tanaman yang berpotensi sebagai imunostimulan 

(Laily, 2010). Daun jambu biji mengandung metabolit sekunder yang terdiri dari 

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

saponin (Kurniawati, 2006). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nair et al. 

(2006), telah dibuktikan bahwa flavonoid memiliki efek imunomodulasi. Ekstrak 

daun jambu biji mampu meningkatkan total leukosit yang telah diberikan 

perlakuan stres panas. Hal ini dikarenakan kandungan flavonoid dari ekstrak daun 

jambu biji mampu menurunkan kadar glukosa, kolesterol, trigliserida, BUN dan 

kortikosteron yang meningkat diakibatkan  penekanan korteks adrenal oleh 

mekanisme stres panas sehingga total leukosit dapat kembali stabil (Lakshmi dan 

Sudhakar, 2009). Daun jambu biji juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan 

aktifitas neutrofil, basofil, monosit, limfosit and eosinofil dalam fungsinya sebagai 

salah satu bagian sistem pertahanan tubuh (Kullu et al., 2013). Berdasarkan 

kandungan tersebut, diharapkan pemberian ekstrak daun jambu biji mampu 

mencegah efek imunosupresan dari paparan stres panas dengan mengunakan total 

dan hitung jenis leukosit sebagai parameter penilaian respon imun. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun jambu biji terhadap peningkatan 

total leukosit mencit yang terpapar stres panas. 

2. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun jambu biji terhadap peningkatan 

hitung jenis leukosit mencit yang terpapar stres panas. 

 

1.5 Manfaat 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh pemberian ekstrak daun jambu biji sebagai imunomodulator yang 

mampu memodulasi  imun serta mempertahankan daya tahan tubuh ketika sistem 

imun mengalami perubahan, baik dikarenakan perubahan cuaca yang ekstrim 

seperti suhu lingkungan yang panas berkepanjangan, sehingga memungkinkan 

timbulnya stres maupun adanya serangan agen infeksi seperti virus dan bakteri. 

 

1.6 Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, hipotesis yang dapat dibuat adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemberian ekstrak daun jambu biji dapat meningkatkan total leukosit mencit 

yang terpapar stres panas. 

2. Pemberian ekstrak daun jambu biji dapat meningkatkan jenis leukosit mencit 

yang terpapar stres panas. 
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