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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, diare merupakan penyebab kematian nomor dua karena 

infeksi setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Berdasarkan hasil Survei 

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004, sebanyak 23 orang dari 100 ribu 

penduduk dan 75 balita dari 100 ribu balita mengalami kematian akibat diare. 

Berdasarkan data survei dinas kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa pada 

tahun 2007-2009, kasus diare mulai mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, 

terdapat sebanyak 23.376 kasus diare. Setelah itu pada tahun 2008, sebanyak 

27.134 kasus diare dan pada tahun 2009, terjadi peningkatan sebanyak 31.618 

kasus diare. Hal tersebut, terutama disebabkan karena adanya infeksi bakteri        

E. coli, rendahnya ketersediaan air bersih, sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak 

sehat (Ita, 2009).   

Proses terjadinya infeksi seperti rantai yang saling terkait antar berbagai 

faktor yang mempengaruhinya, yaitu agen infeksi, reservoir, portal of exit, cara 

penularan, lingkungan, portal of entry dan daya tahan hospes. Masuknya agen 

infeksi dapat menyebabkan penyakit dikarenakan melemahnya sistem imun dalam 

tubuh sehingga tubuh menjadi rentan terhadap penyakit (Susanti, 2010). Agen 

infeksius yang menyerang tubuh manusia mempunyai tingkatan tertentu mulai 

dari agen yang dapat menimbulkan penyakit mematikan sampai pada agen yang 

menimbulkan penyakit-penyakit ringan. Di dalam tubuh manusia dilengkapi 
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dengan sederetan mekanisme pertahanan, bekerja sebagai alat proteksi untuk 

mencegah masuk dan menyebarnya agen infeksi. Mekanisme sistem pertahanan 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sistem imun adaptif (spesifik) dan sistem 

imun alami (nonspesifik). Sistem imun adaptif (spesifik) adalah pertahanan tubuh 

yang membutuhkan waktu lama untuk mengenal antigen sebelum memberikan 

responssnya sedangkan sistem imun alami (nonspesifik) merupakan pertahanan 

tubuh terdepan dalam menghadapi serangan berbagai mikroorganisme, oleh 

karena itu dapat memberikan respons langsung terhadap antigen (Baratawidjaja, 

1991).  

Netrofil polimorfonuklear (PMN) termasuk bagian dari sistem imun 

nonspesifik yang merupakan bagian dari leukosit berperan penting dalam 

pertahanan terdepan tubuh yang memberikan tanggapan pertama terhadap benda 

asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh (Baratawidjaja, 2006). Netrofil 

memiliki kemampuan untuk invasi ke jaringan dalam mengontrol kontaminasi 

lokal dan mencegah infeksi lebih lanjut (Firman, 2007). Invasi netrofil bertujuan 

untuk mengeliminasi benda asing atau antigen yang masuk dalam tubuh. Invasi 

netrofil dari endotel vaskular menuju jaringan adalah bagian dari reaksi radang 

akut. Gambaran radang akut dapat dibedakan menjadi lima yaitu rubor 

(kemerahan), calor (panas), tumor (bengkak), dolor (rasa sakit) dan functio laesa 

(hilangnya fungsi) (Underwood, 1999). Menurut Khotimah (2010) menyebutkan 

bahwa netrofil merupakan sel fagosit pertama yang berperan pada radang akut. 

Fagosit merupakan sel yang berperan penting dalam respons imun 

nonspesifik. Netrofil dan makrofag sebagai sel fagosit dalam tubuh berperan 
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sebagai efektor selular dalam respons imun nonspesifik (Subowo, 2009). Netrofil 

bekerjasama dengan makrofag dalam melaksanakan fungsinya, menelan dan 

menghancurkan semua benda-benda asing berupa partikel dengan proses 

endositosis. Sel-sel ini membersihkan dan menghancurkan bakteri-bakteri 

tertentu, sel-sel yang rusak atau tidak berguna, sel-sel tumor, benda-benda koloid 

dan molekul-molekul besar (Abbas et al., 2000). 

 Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa spesies teripang menyebutkan 

bahwa senyawa yang terkandung dalam teripang diantaranya adalah lektin, sterol, 

saponin, protein, kolagen, mukopolisakarida, glikosaminoglikan, kondroitin sulfat 

E, kondrotin sulfat fukosilat, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral (besi, 

magnesium, kalsium, zinc, kromium), polifenol, flavonoid (Nurhidayati, 2010) 

dan glikosida triterpen (Kalinin et al., 2005; Dong et al., 2008).  Kandungan 

bahan aktif dalam teripang seperti glikosida triterpen dapat menunjukkan 

bioaktivitas sebagai antijamur, antimikroba, sitotoksik dan imunomodulator 

(Dang et al., 2007; Thanh et al., 2006). Dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

Zancan dan Mourao (2004) serta Farouk et al. (2007), menyebutkan bahwa 

teripang dapat menyembuhkan luka, sebagai antikoagulan dan antitrombotik, 

menurunkan kadar kolesterol dan lemak darah, antikanker dan antitumor, 

antibakteri, antirematik, antijamur, antivirus, antimalaria dan imunostimulan. 

Imunostimulan merupakan bahan yang dapat digunakan untuk merangsang sistem 

imunitas dengan cara memperbaiki fungsi sistem imun (Baratawidjaja, 2006). 

Imunostimulan bekerja dengan menstimulasi sistem imun alami (non spesifik) 

yaitu stimulasi fungsi granulosit (netrofil, eosinofil, basofil), makrofag, sel-sel 
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Kupffer, monosit, sel natural killer, dan faktor-faktor komplemen (Wagner dan 

Jursic, 1991). Kusmardi et al., (2007) mendefinisikan imunomodulator sebagai 

senyawa biologis maupun sintetis yang dapat menstimulasi, menekan, atau 

meningkatkan komponen sistem imun baik yang alami maupun adaptif. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Winarni et al., (2010) sebanyak 7 

spesies teripang telah teridentifikasi di pantai timur Surabaya. Dari ketujuh spesies 

teripang tersebut 3 spesies yang dominan menurut kelimpahan dan distribusinya 

berturut-turut adalah Paracaudina australis, Phyllophorus sp., dan Colochirus 

quadrangularis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Winarni et al (2010), tiga 

jenis teripang lokal (P. australis, Phyllophorus sp., dan  C. quadrangularis) yang 

diperoleh dari pantai timur Surabaya secara kualitatif mengandung glikosida 

triterpen. 

Pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui potensi teripang lokal 

Paracaudina australis, Phyllophorus sp., dan Colochirus quadrangularis dalam 

meningkatkan respons imun dalam tubuh terhadap infeksi bakteri E. coli 

berdasarkan indikator meningkatnya jumlah netrofil yang menginvasi tempat 

adanya infeksi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diajukan rumusan 

masalah, yaitu:  

1. Apakah pemberian ekstrak tiga jenis teripang lokal Paracaudina australis, 

Phyllophorus sp., dan Colochirus quadrangularis berpengaruh terhadap 
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respons imun tubuh berdasarkan jumlah netrofil yang menginvasi cairan 

intraperitoneal setelah infeksi bakteri E. coli? 

2. Dari ketiga jenis teripang lokal Paracaudina australis, Phyllophorus sp., 

dan Colochirus quadrangularis yang diujikan, jenis manakah yang paling 

berpotensi untuk meningkatkan respons imun berdasarkan indikator 

jumlah netrofil yang menginvasi cairan intraperitoneal setelah infeksi 

bakteri E. coli?  

1.3 Asumsi Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan pada asumsi bahwa teripang mengandung 

glikosida triterpen. Glikosida triterpen berkhasiat sebagai imunostimulator. 

Pemberian ekstrak tiga jenis teripang lokal Paracaudina australis,              

Phyllophorus sp., dan  Colochirus quadrangularis yang mengandung glikosida 

triterpen dapat meningkatkan respons imun tubuh yang ditunjukkan oleh 

peningkatan jumlah netrofil yang menginvasi cairan intraperitoneal setelah infeksi 

bakteri E. coli. 

1.4  Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis Kerja 

Jika tiga jenis teripang lokal Paracaudina australis, Phylloporus sp. dan 

Colochirus quadrangularis mengandung senyawa golongan glikosida triterpen 

dan diketahui mempunyai bioaktivitas sebagai imunostimulator maka pemberian 

ekstrak tiga jenis teripang tersebut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah 

invasi netrofil setelah infeksi bakteri E. coli. 
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1.4.2 Hipotesis Statistik 

 Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka hipotesis statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak ada pengaruh pemberian ekstrak tiga jenis teripang 

lokal pantai timur Surabaya terhadap jumlah invasi netrofil 

setelah infeksi bakteri E. coli. 

Ha : Ada pengaruh pemberian ekstrak tiga jenis teripang lokal 

pantai timur Surabaya terhadap jumlah invasi netrofil setelah 

infeksi bakteri E. coli. 

1.5  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak tiga jenis teripang lokal 

Paracaudina australis, Phylloporus sp. dan Colochirus quadrangularis 

terhadap respons imun tubuh berdasarkan jumlah invasi netrofil setelah 

infeksi bakteri E. coli. 

2. Mengetahui jenis teripang yang mana diantara Paracaudina australis, 

Phylloporus sp. dan Colochirus quadrangularis yang berpotensi paling 

tinggi untuk meningkatkan respons imun dalam tubuh. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah kepada 

masyarakat mengenai manfaat dan potensi teripang lokal pantai timur Surabaya, 
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Paracaudina australis, Phylloporus sp., dan Colochirus quadrangularis yang 

diduga mengandung glikosida triterpen sebagai imunostimulan untuk 

meningkatkan respons imun alami yang telah diinfeksi oleh E. coli berdasarkan 

indikator jumlah netrofil yang menginvasi cairan intraperitoneal. Oleh karena itu, 

ketiga jenis teripang tersebut dapat digunakan sebagai referensi dan pengetahuan 

untuk kepentingan medis. Selain itu, jika terbukti bermanfaat terutama untuk 

meningkatkan respons imun maka ketiga jenis teripang tersebut dapat 

dibudidayakan sehingga dapat meningkatkan nilai komersial dari ketiga jenis 

teripang itu sendiri. 
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