
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis (Kim et al., 2009). Tuberkulosis pada umumnya 

terjadi di paru-paru tetapi kadang-kadang dapat juga mempengaruhi organ tubuh 

lainnya, termasuk kulit, tulang, kelenjar getah bening, hati, saluran pencernaan 

dan sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang). Bakteri ini berbentuk 

batang, mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap pewarnaan asam, oleh 

karena itu disebut pula sebagai Basil Tahan Asam (BTA), bakteri tuberkulosis 

cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa 

jam ditempat yang gelap dan lembab. Dalam jaringan tubuh bakteri ini dapat 

dorman, selama beberapa tahun (Anonimus, 2006a). 

Di Indonesia ada sekitar 500.000 kasus baru dan 175.000 kematian per 

tahun akibat tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit yang menyebabkan 

tingkat kematian tertinggi kedua setelah penyakit kardiovaskular dan penyakit 

mematikan yang paling berbahaya dari semua penyakit menular (de Jongh, 2010). 

Organ tubuh pada manusia merupakan satu-satunya inang bagi M. tuberculosis 

(Todar, 2009). 

Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri patogen yang memiliki 

kemampuan hidup dan berkembang biak di dalam makrofag. Setelah mampu 

melewati pertahanan mekanik di saluran nafas, M. tuberculosis akan menuju 
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alveoli. Dalam jaringan alveoli, M. tuberculosis akan difagosit oleh makrofag 

alveoli (alveolar macrophage). Makrofag merupakan kunci utama dalam proses 

eleminasi M.tuberculosis. M. tuberculosis dapat bertahan dan membelah diri 

dalam makrofag yang belum teraktivasi, tetapi bila makrofag telah teraktivasi 

maka sel ini dapat menghambat M. tuberculosis yang telah difagosit. Sebagian 

besar M. tuberculosis dibunuh oleh makrofag. Pada sebagian orang, bakteri ini 

dapat bertahan sehingga dapat menyebabkan terjadinya infeksi TB yang aktif 

(Schluger, 2001).  

Proses fagositosis merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh 

alami (sistem imun non spesifik) terhadap benda asing atau antigen, termasuk 

mikroorganisme (Baratawidjaya, 2006). Di dalam tubuh terdapat dua kelompok 

fagosit, yaitu fagosit polimorfonuklear (netrofil) dan fagosit mononuklear (terdiri 

dari keluarga monosit dan makrofag). Netrofil dan makrofag berperan sebagai 

efektor selular dalam respons imun non spesifik (Subowo, 2009).  

Sistem non spesifik berperan sebagai sensor, memaparkan antigen dan 

menstimulasi sistem imun spesifik. Fungsi tersebut sangat tergantung pada peran 

dari pattern recognition receptor. Salah satu dari bagian PRR yaitu signaling 

receptor (signaling PRR) meliputi protein trans-membran dan protein sitosolik. 

Signaling PRR trans-membran dikenal dengan TLR (toll-like receptor) yang 

terdiri dari komponen ekstra seluler yang kaya leusin (terdiri dari 550 sampai 

asam amino dan berkapasitas mengikatkan ligan) dan komponen intraseluler 

(yang dikenal sebagai TIR (Toll/IL-IR-like) dengan panjang sekitar 200 asam 
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amino, berfungsi meneruskan sinyal untuk proses selanjutnya) (Akira dan Kaisho 

, 2001).  

Peran utama TLR adalah menginduksi inflamasi dan menstimulasi sistem 

imun spesifik dengan menghasilkan makrofag untuk membunuh patogen. Toll-like 

receptor dapat mengenali struktur molekul umum dari mikroorganisme yang 

dikenal sebagai PAMPs (pathogen-associated molecular pattern) (Sansonetti, 

2006). Signaling receptor bertemu dengan PAMPs menstimulasi sekresi 

menghasilkan sitokin. Sitokin tipe 1 antara lain interleukin-12 (IL-12), IL-18, dan 

IL-23, dihasilkan sebagai respons atas hadirnya mycobacteria dan berperan untuk 

pengenalan tubuh terhadap mikroba (Barnes dan Wizel, 2000; van Crevel et al., 

2002). 

Interleukin-12 berperan utama dalam pertahanan. Interleukin-12 dihasilkan 

terutama oleh sel-sel fagosit, dan merupakan sitokin yang sangat berperan dalam 

menginduksi pembentukan IFN-γ (interferon-gamma) spesifik  oleh sel T. 

Interferon-γ menstimulasi proliferasi dan diferensiasi sel T dan beraksi pada sel B 

untuk menghasilkan antibodi yang sesuai terhadap antigen (Abbas dan Lichtmann, 

2003). 

Salah satu organ yang bertanggung jawab terhadap pertahanan tubuh yaitu 

limpa. Limpa merupakan salah satu bagian dari jaringan limfoid (Anonimus, 

2011b). Dalam limpa terdapat struktur germinal center yang merupakan tempat 

berkumpulnya limfosit B. Pada jaringan limfoid sekunder, limfosit mengenal 

fragmen antigen non-self  yang  mempresentasikan sel makrofag, sel dendrik, sel 

fagosit (Subowo, 2009). Presentasi fragmen antigen non-self yang diikuti oleh 
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sekresi IL-12 dan IL-18 yang  kemudian menstimulasi sel T menghasilkan IFN- γ, 

akan mengakibatkan proliferasi dan diferensiasi sel B yang ada di germinal center 

menjadi sel plasma dan sel memori (Campbell, 2004). Proliferasi sel B tersebut 

akan meningkatkan  diameter germinal center (Bellanti, 1993).  Proliferasi sel B 

merupakan bagian dari respon imun spesifik. Respon imun spesifik akan 

meningkat pada interaksi berulang dengan antigen yang sama. 

Indonesia terletak di daerah tropis sehingga memiliki keanekaragaman 

hayati yang tinggi bila dibandingkan dengan daerah subtropis ataupun kutub dan 

tersebar di daratan dan lautan. Teripang dikenal juga sebagai mentimun laut  

merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang terdapat di lautan Indonesia. 

Samad (2000) menyatakan bahwa 10% dari jumlah jenis teripang yang ada di 

dunia berada di perairan Indonesia. Namun demikian, pemanfaatan teripang di 

Indonesia secara domestik relatif sangat sedikit dan mungkin tidak signifikan 

dalam nilai dan jumlah, karena produk teripang terutama ditujukan untuk ekspor 

(Darsono, 2005).  

Keberadaan teripang di pantai timur Surabaya ditemukan adanya 7 spesies 

yang semuanya tidak tercantum dalam daftar teripang bernilai komersial di pasar 

global. Salah satu jenis teripang dari perairan pantai timur Surabaya adalah 

Phyllophorus sp yang dalam bahasa lokal sering disebut sebagai terung dengan 

kelimpahan tertinggi yaitu 44,4 % dan tingkat distribusi tinggi yaitu dengan 

indeks distribusi 1,9062 (Winarni et al, 2010). Di wilayah Surabaya dan 

sekitarnya, Phyllophorus sp memiliki nilai komersial hanya dalam bentuk 

makanan terung goreng dan beberapa jenis teripang lain biasanya dalam bentuk 
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mentah digunakan sebagai bahan masakan cina yang diyakini mempunyai khasiat 

tertentu. 

Beberapa peneliti telah mengidentifikasi adanya kandungan senyawa 

golongan glikosida triterpen dari berbagai jenis teripang di dunia. Beberapa telah 

teridentifikasi struktur kimiawinya. Golongan triterpenoid/steroid merupakan 

senyawa yang larut dalam pelarut non polar seperti n-heksan, sedangkan golongan 

alkaloid termasuk senyawa semi polar yang dapat larut dalam pelarut semi polar. 

Sedangkan senyawa  flavonoid dan tanin dapat larut dalam pelarut polar seperti 

metanol, etanol, etilasetat, atau pelarut polar lainnya (Harborne,1984). Uji yang 

digunakan untuk mengetahui keberadaan triterpenoid ialah reaksi Lieberman-

Burchard (Harborne, 1987). Teripang menunjukkan bioaktivitas sebagai anti 

jamur, anti mikroba, sitotoksik dan imunomodulator (Chen, 2003; Dang et al., 

2007; Thanh et al., 2006).  

Imunomodulator adalah bahan-bahan yang dapat mengembalikan fungsi 

respons imun yang terganggu dari berbagai komponen sistem imun 

(imunorestorasi), memperbaiki dan memperkuat respons imun dengan 

menggunakan bahan yang merangsang sistem imun (imunostimulant) atau 

menekan respons imun yang fungsinya berlebihan (imunosupressi) 

(Baratawidjaja, 2006). Imunostimulator adalah bahan yang dapat meningkatkan 

atau merangsang kerja komponen - komponen sistem imun (Anderson, 1999; 

Baratawidjaya, 2006). Glikosida triterpen memiliki peran yang kuat sebagai 

imunostimulator yaitu dengan menstimulasi aktivitas lisosom makrofag mencit 

(Aminin et al., 2001) sehingga meningkatkan kadar IL-12 dan berperan dalam 
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meningkatkan proliferasi sel B dan sel T limpa yang diperlukan dalam pertahan 

melawan patogen (Aminin et al., 2006; Qin et al., 2008). Fungsi ini diperlukan 

untuk meningkatkan kemampuan eliminasi makrofag terhadap M. tuberculosis, 

mengingat bahwa M. tuberculosis yang mempunyai kemampuan bertahan hidup 

dan berbiak di dalam makrofag.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat 

diajukan rumusan masalah yaitu : 

1. Apakah Phyllophorus sp berpotensi sebagai imunostimulator berdasar 

perubahan histologi germinal center limpa setelah injeksi M.tuberculosis 

satu kali pada hari ke-14 dan dua kali pada hari ke-14 dan hari ke-18 

antara mencit (Mus musculus) yang diberi perlakuan fraksi non polar, semi 

polar dan polar ? 

2.  Pada fraksi teripang lokal (Phyllophorus sp) mana yang paling berperan 

dalam potensinya sebagai imunostimulator diantara fraksi non polar, semi 

polar dan polar ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Mengetahui potensi teripang lokal (Phyllophorus sp) sebagai 

imunostimulator berdasarkan indikator perubahan histologi germinal 

center yang diinjeksi M.tuberculosis satu kali pada hari ke-14 dan dua 
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kali pada hari ke-14 dan hari ke-18 pada mencit (Mus musculus) yang 

diberi perlakuan fraksi non polar, semi polar dan polar ekstrak 

teripang lokal (Phyllophorus sp). 

2. Mengetahui fraksi teripang lokal (Phyllophorus sp) yang paling 

berperan dalam potensinya sebagai imunostimulator diantara fraksi 

non polar, semi polar dan polar 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

tentang manfaat ekstrak teripang (Phylloporus sp) sebagai 

imumostimulator setelah injeksi M.tuberculosis satu kali pada hari ke-14 

dan dua kali pada hari ke-14 dan hari ke-18 antara mencit yang diberi 

perlakuan fraksi non polar, semi polar dan polar  

 

1.5.  Asumsi Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pemberian beberapa fraksi 

Phyllophorus sp yang mengandung glikosida triterpen memiliki kemampuan 

imunostimulator. Glikosida triterpen yang dikandung Phyllophorus sp dapat 

meningkatkan aktivitas fagositosis dan kadar IL-12. Peningkatan kadar IL-

12 mengakibatkan peningkatan kadar IFN- oleh sel T. Peningkatan kadar 

IFN- mengakibatkan peningkatan proliferasi sel B di germinal center. 

Peningkatan laju proliferasi sel B mengakibatkan meningkatnya diameter 
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germinal center pada limpa mencit, setelah diinjeksikan M.tuberculosis satu 

kali dan dua kali  

1.6. Hipotesis Penelitian 

H01 : Tidak ada perbedaan bermakna pada diameter germinal center 

antara limpa mencit (Mus musculus) setelah injeksi M. tuberculosis 

satu kali dibandingkan dengan setelah injeksi M. tuberculosis dua 

kali antara kelompok kontrol, fraksi non polar, semi polar dan  

polar. 

Ha1 : Ada  perbedaan bermakna pada diameter germinal center antara 

limpa mencit (Mus musculus) setelah injeksi M. tuberculosis satu 

kali dibandingkan dengan setelah injeksi   M. tuberculosis dua kali 

antara kelompok kontrol, fraksi non polar, semi polar dan  polar. 

H02 : Tidak ada perbedaan bermakna antara fraksi  non polar, semi polar, 

dan polar dari teripang lokal (Phyllophorus sp) dalam potensinya 

sebagai imunostimulator. 

Ha2 :  Ada perbedaan bermakna antara  fraksi  non polar, semi polar, dan 

polar dari teripang lokal (Phyllophorus sp) dalam potensinya 

sebagai imunostimulator. 
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