
 Hasil dari perhitungan rumus di atas diperoleh nilai minimal 3 kali 

ulangan pada tiap perlakuan. Pada penelitian ini dilakuan sebanyak 6 kali ulangan. 

 

3.6. Analisis Data 

 Data-data yang diperoleh adalah diameter germinal center. Data  dianalisis 

lebih dahulu dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui distribusinya 

dan dilanjutkan dengan uji homogenitas variansi. Bila data tersebut berdistribusi 

normal dan bervariansi homogen, data kemudian diuji dengan analisis varian        

α = 0,05 untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bermakna dari perlakuan. 

Analisis data dilakukan pada α = 0,05 jika hasil analisis varian menunjukkan beda 

bermakna (p < 0,05) maka dilanjutkan dengan uji 2 kelompok perlakuan. 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekstrak teripang lokal 

Phyllophorus sp yang diberi perlakuan fraksi polar, semipolar dan nonpolar 

sebagai imunostimulator terhadap infeksi M. tuberculosis berdasarkan perubahan 

histologis germinal center. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui diantara fraksi polar, semipolar dan nonpolar fraksi manakah yang 

paling berpotensi menjadi imunostimulator terhadap M. tuberculosis.  

Hasil pengukuran diameter germinal center dapat dilihat pada Lampiran 2, 

sedangkan data hasil uji statistik yang meliputi uji ANOVA dan uji Duncan 

beserta ringkasan tabel uji Duncan dapat dilihat pada Lampiran 3. Diagram pada 

gambar 4.1 menunjukkan rerata diameter germinal center limpa dari berbagai 
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kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dengan satuan mikrometer (µm). pada 

gambar 4.2 menunjukkan histologi germinal center limpa dengan pewarnaan 

Hematoxylin-Eosin dari berbagai kelompok perlakuan.  

 

Gambar 4.1  Diagram rerata diameter germinal center yang terbentuk pada 
berbagai kelompok perlakuan. Diagram yang diikuti dengan huruf 
yang berbeda menunjukkan ada beda bermakna dengan uji Duncan 
(α = 0,05) 
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FS 28 

 
FN 28  

Gambar 4.2 Histologi dari germinal center dengan pewarnaan Hematoxylin-
Eosin dari berbagai kelompok perlakuan. Tanda anak panah 
menunjukkan germinal center limpa. Satu bar sama dengan 100 µm, 
perbesaran 400 kali (40x10). 

 

4.2. Pembahasan 

Mycobacterium tuberculosis adalah salah satu anggota dari genus 

Mycobacterium yang mengalami diferensiasi, pada umumnya anggota dari genus 

Mycobacterium memiliki kemampuan tumbuh yang lambat dan media tumbuhnya 

pun spesifik sedangkan M.tuberculosis dapat tumbuh dengan cepat. Anggota dari 

genus Mycobacterium merupakan bakteri gram positif (lemah), berbentuk batang, 

bakteri aerob dan umumnya resisten terhadap penicillin (Holt, 1994). Kerena 

merupakan bakteri aerob maka ketika memasuki tubuh M. tuberculosis cenderung 

menginfeksi paru-paru. M. tuberculosis yang memasuki tubuh akan difagosit oleh 

makrofag yang berada di alveolus (makrofag alveolar). Makrofag merupakan 

kunci utama dalam proses eliminasi antigen. Mycobacterium  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 di fagosit. Sebagian besar M. tuberculosis dibunuh oleh makrofag. Pada 

100 µm 
 

100 µm 
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sebagian orang, bakteri ini dapat bertahan sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

infeksi TB yang aktif (Schluger, 2001).   

 
4.2.1 Pengaruh Mycobacterium tuberculosis terhadap diameter germinal 

center 
Mycobacterium tuberculosis merupakan antigen yang potensial untuk 

menginduksi produksi sitokin oleh fagosit. Proses fagositosis yang terjadi saat 

bakteri intraseluler ini masuk ke dalam sel host merupakan signal potensial yang 

menginduksi diproduksinya interleukin-12. Interleukin-12 yang diproduksi 

merupakan sitokin yang diproduksi awal oleh fagosit mononuklear yang memiliki 

peranan yang penting dalam perkembangan respon pertahanan imunitas tubuh 

terhadap infeksi M. tuberculosis (Fulton et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Mekanisme peningkatan germinal center terhadap infeksi 
M.tuberculosis 

 
Secara sederhana proses peningkatan diameter germinal center akibat 

infeksi M. tuberculosis dapat dilihat pada gambar 4.2. Ketika M. tuberculosis 

memasuki wilayah seluler, M. tuberculosis akan langsung difagositosis oleh 

makrofag. Saat melakukan aktivitas ini makrofag akan mensekresikan Interleukin-

diameter germinal 
center meningkat 

proliferasi 
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12 (IL-12), yaitu sitokin yang berperan secara langsung untuk melingdungi tubuh 

terhadap pathogen intraselular seperti M. tuberculosis (Fulton, et al., 1996; Ehlers, 

et al., 2005). Sekresi IL-12 menginduksi diferensiasi sel T menjadi Th1 dan Th2 

(Subowo, 2009). Sel Th1 kemudian akan mensekresikan Interferon-γ (IFN-γ) 

yang akan menginduksi proliferasi sel B. IFN-γ adalah sitokin berupa glikoprotein 

yang diproduksi makrofag yang diaktifkan.  Sedangkan Th2 akan memproduksi 

sitokin lainnya seperti IL-4 dan IL-5 yang membantu diferensiasi sel B menjadi 

sel plasma yang mensekresikan antibodi. Aktifitas proliferasi sel B yang terjadi 

akan meningkatkan diameter germinal center.   

Berdasarkan diagram gambar 4.1 bahwa pengaruh infeksi M.tuberculosis 

terhadap diameter germinal center pada KN17 dibandingkan dengan KP 17 tidak 

memiliki beda bermakna, begitu juga diameter germinal center pada KN 28 

dibandingkan dengan KP 28, sama-sama tidak memiliki beda bermakna.  Hal ini 

menunjukkan masuknya M.tuberculosis tidak meningkatkan diameter germinal 

center limpa Mus musculus. Hal ini mungkin dikarenakan oleh struktur dinding 

yang khas pada M. tuberculosis yang memiliki kemampuan memanipulasi sistem 

imun host ( Dao et al., 2004 ) 

4.2.2 Pengaruh fraksi-fraksi ekstrak teripang terhadap diameter              
germinal    center 

Pengaruh pemberian ekstrak teripang dalam 3 fraksi yang berbeda pada 

Mus musculus yang telah diinfeksi oleh M.tuberculosis terhadap respon imun 

primer dapat dilihat dengan membandingkan KP 17 dengan FP 17, FS 17 dan FN 

17. Selain itu untuk mengetahui fraksi yang paling berpengaruh terhadap diameter 
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germinal center diameter germinal center pada FP 17, FS 17 dan FN 17 saling 

dibandingkan.  

Berdasarkan hasil pengukuran diameter germinal center pada Lampiran 2 

dan diagram pada gambar 4.2 antara KP 17 dengan FP 17, KP 17 dengan FS 17 

dan KP 17 dengan FN 17 ketiganya menunjukkan beda yang bermakna. FN 17 

memiliki beda paling bermakna dengan KP 17 karena rerata diameter germinal 

centernya hampir 2 kali lipat rerata diameter germinal center KP 17, setelah FN 

17 disusul FS 17 kemudian FP 17. Jika dibandingkan antara rerata diameter 

germinal center FP 17 dengan FN 17 dan FS 17 dengan FN 17 rerata diameter 

germina center yang terbesar dimiliki oleh kelompok perlakuan FN 17 dan jikka 

FP 17 dibandingkan dengan FS 17, rerata diameter germinal center FS 17 lebih 

besar dibandingkan FP 17.Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa fraksi non 

polar merupakan fraksi yang paling optimal mempengaruhi respon imun primer 

berdasarkan besar diameter germinal centernya, disusul oleh fraksi semi polar 

kemudian fraksi polar.  

Respon imun primer meliputi aktifitas fagositosis oleh makrofag sampai 

sekresi IL-12 oleh makrofag pada saat melakukan aktivitas fagositosis.  

Meningkatnya sekresi IL-12 akan diikuti dengan bertambahnya diameter germinal 

center. Makrofag merupakan fagosit yang lebih kuat daripada sel 

polimorfonuklear seperti neutrofil, karena seringkali mampu memfagositosis 100 

bakteri. Makrofag juga mempunya kemampuan untuk menelan partikel yang jauh 

lebih besar, bahkan sel darah merah utuh, sedangkan neutrofil tidak mampu 

memfagositosis partikel yang jauh lebih besar dari bakteri (Guyton et al., 1997). 
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Pemberian ekstrak teripang dalam fraksi yang berbeda juga berpengaruh 

terhadap respon imun sekunder yang meliputi proses diferensiasi sel T hingga 

terbentuknya antibodi. Pengaruh ekstrak teripang yang diberikan dengan fraksi 

yang berbeda-beda terhadap respon imun sekunder dapat dilihat dengan 

membandingkan diameter germinal center KP 28 dengan FP 28, FS 28 dan FN 

28, kemudian  saling membandingkan diameter germinal center FP 28, FS 28 dan 

FN 28. 

Diameter germinal center pada kelompok perlakuan KP 28 jika 

dibandingkan dengan  kelompok perlakuan FP 28, FS 28 dan FN 28  berdasarkan 

data pengamatan pada lampiran 2 dan gambar 4.1  menunjukkan bahwa kelompok 

perlakuan FN 28 menunjukan beda paling bermakna dibandingkan dengan 

kelompok perlakuan lain, begitu juga pada perbandingan antara FP 28, FS 28 dan 

FN 28, rerata diameter germinal center paling tinggi pada kelompok perlakuan 

FN 28.  

Untuk kelompok perlakuan berdasarkan pelarut ekstrak teripang yaitu 

fraksi polar (FP), fraksi semi polar (FS) dan fraksi non polar (FN), efektifitas 

teripang sebagai imunostimulator tampak maksimal pada perlakuan menggunakan 

pelarut non polar. Germinal center menunjukkan diameter maksimal pada 

perlakuan dengan pelarut non polar, artinya teripang Pyllophorus sp mengandung 

senyawa glikosida triterpen yang sebagian besar larut di dalam larutan non polar. 

Pada kelompok perlakuan dengan fraksi polar (FP) dan semi polar (FS) 

menunjukkan diameter germinal center yang cukup besar dibandingkan dengan 

kelompok kontrol positif (KP). Hal ini memperlihatkan bahwa adanya 
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kemungkinan interaksi antar senyawa yang meningkatkan proliferasi sel B yang 

mengakibatkan bertambahnya diameter germinal center.  

Pada kelompok fraksi nonpolar (FN) besar diameter germinal center 

maksimal jika dibandingkan kelompok perlakuan lainnya. Hal tersebut disebabkan 

kehadiran senyawa-senyawa dari golongan lain pada ekstrak yang berpengaruh 

terhadap proses kelarutan senyawa yang berfungsi meningkatkan kadar IL-12  

(Kristanti et al., 2008) dan selanjutnya akan meningkatkan diferensiasi sel T, 

sekresi IFN-γ, IL-4 dan IL-5 sehingga akan meningkatkan proliferasi sel B dan 

antibodi yang ditunjukkan dengan bertambahnya diameter germinal center. Pada 

proses ini bahan aktif bekerja dengan sintesis TLR untuk pengenalan struktur M. 

tuberculosis dengan cara memperbanyak ikatan TLR dengan komponen pada 

dinding sel M. tuberculosis sehingga meningkatkan produksi IL-12.  

Glikosida triterpen merupakan senyawa metabolit sekunder yang 

terkandung di dalam tubuh teripang dan memiliki potensi sebagai 

imunostimulatori (Hua., et al, 2009). Meskipun demikian, diameter germinal 

center pada kelompok perlakuan fraksi polar dan semi polar yang diketahui 

mengandung senyawa glikosida triterpen menunjukkan hasil di bawah kelompok 

perlakuan menggunakan fraksi non polar. Faktor yang kemungkinan 

mempengaruhi hal ini salah satunya adalah struktur glikosida triterpen yang 

terdapat di dalam fraksi polar dan semi polar. Efek imunostimulatori berhubungan 

erat dengan struktur kimia glikosida triterpen khususnya pada jumlah gugus fosfat 

di dalam molekul karbohidrat (Aminin et al., 2001). Struktur glikosida triterpen 

pada fraksi polar dan semi polar diperkirakan berpengaruh dalam kemampuannya 
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meningkatkan ikatan TLR dan protein MyD88 dengan komponen M. tuberculosis 

untuk memproduksi IL-12 (Werling dan Jungi, 2003). 

Pada kelompok perlakuan FN (fraksi non polar) menunjukkan peningkatan 

diameter germinal center yang mungkin disebabkan oleh adanya senyawa bioaktif 

yang berasal dari kelompok gugus triterpen yang tidak terikat dengan gugus 

glukosa. Senyawa tersebut meningkatkan kadar IL-12 (Kristanti et al., 2008), 

sehingga IFN-γ yang disekresikan oleh sel Th1 pun semakin besar sehingga 

aktivitas proliferasi sel B menjadi tinggi dan mengakibatkan bertambahnya 

diameter germinal center.  

Untuk mengetahui potensi imunostimulator dari ekstrak teripang dalam 

berbagai fraksi terhadap respon imun primer dibandingkan rata-rata diameter 

germinal center kelompok KP 17 dengan kelompok FP 17, FS 17 dan FN 17. 

Antara KP 17 dengan FP 17 memiliki beda namun tidak begitu bermakna sama 

halnya dengan perbandingan rerata diameter germinal center antara KP 17 dengan 

FS 17. Perbedaan paling bermakna ditunjukkan pada perbandingan rerata 

diameter germinal center kelompok KP 17 dengan kelompok perlakuan FN 17. 

Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak teripang pada fraksi non polar berpotensi 

menjadi imunostimulatori pada sistem respons imun primer. Sedangkan potensi 

imunostimulatori ekstrak teripang terhadap sistem respons imun sekunder dapat 

dilihat dari perbandingan diameter germinal center antara kelompok KP 28 

dengan kelompok perlakuan FP 28, FS 28 dan FN 28. Pada perbandingan 

diameter germinal center antara kelompok KP 28 dengan kelompok perlakuan FP 

28 terdapat perbedaan namun tidak terlalu bermakna, sama halnya dengan 
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perbandingan diameter germinal center antara KP 28 dengan FS 28. Perbandingan 

paling bermakna tampak pada perbandingan diameter germinal center KP 28 

dengan FN 28, namun perbandingan diameter germinal center antara KP 28 

dengan FN28 jika dibandingkan dengan perbandingan diameter germinal center 

KP 17 dengan FN 17 tampak bahwa perbandingan diameter germinal center 

antara KP 17 dengan FN 17 lebih bermakna. Hal ini berarti ekstrak teripang pada 

fraksi non polar lebih mempengaruhi sistem respon imun primer dibandingkan 

sistem respon imun sekunder.  

Berdasarkan hasil uji ANOVA diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 

0,000 lebih kecil  dari α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antar kelompok perlakuan. Hasil uji lanjutan dengan 

menggunakan uji Duncan ditunjukkan pada lampiran 3.   

Berdasarkan hasil uji Duncan yang pada Lampiran 3 diketahui bahwa 

antara kelompok kontrol negatif yang tidak diberi perlakuan injeksi M. 

tuberculosis dengan kelompok kontrol positif yang diinjeksi M. tuberculosis tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang bermakna diameter germinal center antara kelompok kontrol yang 

tidak diberi perlakuan dengan kelompok yang diberi perlakuan injeksi M. 

tuberculosis hasil ini menguatkan penjelasan sebelumnya.  
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