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Phyllophorus sp. Terhadap Diameter germinal center Limpa Mencit       
(Mus musculus) yang Diinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Skripsi ini di 
bawah bimbingan Dr. Dwi Winarni, M.Si dan Drs. I.B Rai Pidada, M.Si., 
Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, 
Surabaya. 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekstrak teripang lokal 

Phyllophorus sp. sebagai imunostimulator respons imun spesifik terhadap 
infeksi M. tuberculosis. Untuk itu penelitian ini menggunakan 36 ekor mencit 
(Mus musculus) jantan strain BALB/C umur 3-4 bulan, berat badan 30-40 g yang  
dibagi dalam 6 kelompok perlakuan. Kelompok kontrol negatif K(-) diberi 
pelarut, tanpa infeksi M. tuberculosis, kontrol positif K(+) diberi pelarut, 
diinfeksi M. tuberculosis, perlakuan (P) diberi larutan ekstrak teripang 
Phyllophorus sp. dan diinfeksi M .tuberculosis. Pemberian dosis teripang setara 
dengan 0,0462 g berat kering/kg BB/hari selama 14 hari. Kelompok perlakuan 
dibagi menjadi 2 sub kelompok, yaitu sub kelompok a: diinfeksi  M. tuberculosis 
pada hari ke-15 setelah perlakuan dan dikorbankan pada hari ke-18, sedangkan 
sub kelompok b: ada kelompok yang diinfeksi M. tuberculosis 2 kali baik pada 
hari ke-15 maupun hari ke-18, kemudian dikorbankan pada hari ke-28. Pelarut 
yang digunakan adalah CMC 0,5%. Suspensi M. tuberculosis yang diinfeksikan 
melalui intraperitoneal sebanyak 106 CFU. Limpa diambil pada akhir perlakuan 
dan dibuat sediaan histologis. Diameter germinal center limpa digunakan 
sebagai indikator berpotensi tidaknya teripang lokal Phyllophorus sp. sebagai 
imunostimulator respons imun spesifik. Data dianalisis menggunakan ANOVA 
dilanjutkan uji Duncan pada α=0,05. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
berdasarkan perubahan diameter germinal center limpa mencit yang diinfeksi  
M. tuberculosis, teripang lokal Phyllophorus sp. tidak berpotensi sebagai 
imunostimulator respons imun spesifik. 

 
Kata kunci: Phyllophorus sp., M. tuberculosis, germinal center, 

Imunostimulator. 
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Dimas Putra Leksana, 2012, Influence of the local Sea cucumber’s extract 
Phyllophorus sp. to the diameter of spleen germinal center on mice                 
(Mus musculus) infected by Mycobacterium tuberculosis. This thesis under the 
guidance of  Dr. Dwi Winarni, M.Si and Drs. I.B Rai Pidada, M.Si., 
Departement of Biology, Faculty of Science and Technology, Airlangga 
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ABSTRACT 

 
 
       This research aimed to find out the potential sea cucumber Phyllophorus sp. 
extract as an immunostimulant to spesific immune response against                    
M. tuberculosis infected. Therefore this research used 36 male mice, BALB-C 
strain, aged 3–4 month and weighted 30-40 g divide into 6 groups. Negative 
control group K(-) was given with solvent, without M. tuberculosis infected, 
positive control group K(+) was given with solvent, M. tuberculosis infected, 
treatment group (P) was given with Phyllophorus sp. extract, M. tuberculosis 
infected. Sea cucumber Phyllophorus sp. extract was given continously for 14 
days. Dose given equal to 0,0462 g dry/ kg BW/day. Each treatment group 
divided into 2 subgroup : Sub group A, infected with M.  tuberculosis  on day 15 
after treatment and sacrificed on day 18, while sub group B: there is group which 
is infected by M. tuberculosis 2 times, on day 15 and also on day 18, they 
sacrificed on day 28. The solvent used was CMC 0,5%. The amount of               
M. tuberculosis suspension which is infected through intraperitoneal was 106 

CFU. The spleen was taken at the end of treatment and histological preparations 
made. Diameter of splenic germinal center are used as an indicator of least 
potentially  local sea cucumber Phyllophorus sp. as an immunostimulant to 
specific immune response. Data were analyzed using ANOVA followed Duncan 
test at α = 0,05. The results showed that based on changes in the spleen    
germinal center diameter of M. tuberculosis infected mice, sea cucumbers 
Phyllophorus sp. extract  was  not potential as an immunostimulant to specific 
immune response. 
 
Keywords: Phyllophorurs sp., M. tuberculosis, germinal center, 

immunostimulant 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

   Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri M. tuberculosis dan menjadi masalah kesehatan penting di dunia. Pada 

tahun 1992, World Health Organization (WHO) telah mencanangkan TB 

sebagai global emergency. Sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi kuman TB 

dan menurut WHO jumlah kasus terbesar TB terjadi di Negara Asia Tenggara 

yaitu sekitar 33 % dari seluruh kasus TB di dunia (Syahrini, 2008). Setiap detik 

terdapat satu orang yang terinfeksi, tetapi hanya bakteri aktif yang dapat 

menyebabkan orang tersebut menjadi sakit. Tuberkulosis merupakan salah satu 

penyakit yang mematikan dan berbahaya di dunia (Temaja, 2010).  

  Kematian akibat TB, terjadi terutama di Negara berkembang. Penderita 

TB di Indonesia menduduki peringkat ke tiga dengan prevalensi tertinggi di 

dunia setelah Cina dan India (Syahrini, 2008). Di Negara Indonesia, TB 

merupakan masalah kesehatan masyarakat terpenting. Diperkirakan sekitar 

140.000 orang di Indonesia telah meninggal setiap tahunnya akibat TB    

(Linawati dan Bagiada, 2008). Penderita dapat menularkan melalui dahak yang 

mengandung kuman TB hidup. Infeksi penyakit TB dimulai saat kuman TB 

berhasil berkembang biak dengan cara membelah diri di paru-paru. Selain itu 
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infeksi TB juga dapat terjadi melalui proses inhalasi, tertelan secara (oral) 

maupun kontak secara langsung melalui kulit (Dzen et al., 2003).  

Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri patogen yang memiliki 

kemampuan hidup dan berkembang biak di dalam makrofag. Setelah mampu 

melewati pertahanan mekanik di dalam saluran nafas, M. tuberculosis akan 

menuju ke jaringan alveoli. Dalam jaringan alveoli, M. tuberculosis akan 

difagosit oleh makrofag alveoli (alveolar macrophage). Makrofag merupakan 

kunci utama dalam proses eleminasi M. tuberculosis. Karena makrofag 

merupakan salah satu sel yang berperan penting dalam respon imun, baik 

berperan secara fungsional dalam fagositosis juga berperan sebagai           

antigen presenting cells (APC). Dalam melakukan kedua peran penting  

tersebut, makrofag membutuhkan bantuan mediator endogen seperti sitokin.              

Mycobacterium tuberculosis dapat bertahan dan membelah diri di dalam 

makrofag yang belum teraktivasi, tetapi bila makrofag telah teraktivasi maka 

akan menghambat atau membunuh M. tuberculosis yang telah difagosit. 

Sebagian besar M. tuberculosis dibunuh oleh makrofag. Pada sebagian orang, 

bakteri ini dapat bertahan hidup di dalam makrofag sehingga menyebabkan 

infeksi TB aktif (Schluger et al., 2001 dalam Koendhori, 2008;             

Kusmardi et al., 2007 ). 

Menurut Subowo (2009) imunitas adalah pertahanan terhadap penyakit 

infeksi. Dalam tubuh manusia terdapat dua tipe dasar sistem pertahanan yang 

berhubungan erat satu sama lain, yaitu sistem imun nonspesifik (alami) adalah 

sistem yang merespons benda asing secara umum dan sistem imun spesifik 
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(adaptif) adalah sistem yang menyerang dan merespons benda asing secara 

spesifik. Respons imun diawali dengan adanya pengenalan konfigurasi yang 

dianggap asing oleh sistem imun. Respons imun spesifik merupakan respons 

imun didapat bersifat spesifik karena dapat menyesuaikan dirinya kepada 

antigen yang bersentuhan langsung dengan sistem imun sehingga diperlukan sel-

sel khusus spesifik dalam menghadapinya. 

Menurut Bellanti (1993) jenis mekanisme efektor yang menengahi respons 

imun spesifik terdiri dari efektor jaringan-jaringan limfosit sebagai          

humoral immunity (antibodi) dan limfosit sendiri yang tersensitisasi sebagai 

imunitas selular cell-mediated immunity (CMI). Limfosit merupakan inti dalam 

proses respons imun spesifik yang bertugas dan bertanggung jawab untuk 

mengenali, mengingat antigen yang pernah dijumpainya, karena memiliki ciri 

yaitu adanya spesifitas serta dapat membedakan berbagai jenis antigen 

intraseluler maupun ekstraseluler yang terpapar pada tubuh misalnya dalam 

darah atau dalam cairan tubuh, sedangkan fagosit bertanggung jawab dalam 

menangkap partikel-partikel asing selanjutnya dapat memecah partikel dalam 

fagolisosom yang disajikan kepada limfosit untuk dikenali (Subowo, 2009; 

Kresno, 2001). 

Interleukin-12 dikenal dengan nama (IL-12) merupakan sitokin yang 

diproduksi oleh makrofag. Interferon-gamma atau dikenal dengan nama (IFN-γ) 

merupakan sitokin yang diproduksi sel natural killer (NK) dan sel T.    

Interferon-gamma (IFN-γ) dilepas sebagai respons terhadap infeksi antigen yang 

memacu terjadinya aktivasi makrofag untuk memfagosit mikroba. Fagositosis 
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merupakan tahap efektif jika terjadinya invasi kuman secara dini karena dapat 

mencegah timbulnya infeksi. Selain itu interleukin-12 (IL-12) memiliki fungsi 

terhadap sel makrofag yaitu memacu diferensiasi sel T menjadi sel T-helper (Th) 

yang mengakibatkan terjadinya proliferasi dan diferensiasi sel B dengan adanya 

bantuan sekresi dari interferon-gamma (IFN-γ). Sehingga sel B dapat 

berproliferasi menjadi sel memori, selanjutnya mampu secara khas mengenali 

sebuah patogen untuk pertama kali dihadapinya. Pada saat berlangsung 

pemaparan kedua kalinya oleh patogen yang sama akan menyebabkan respons 

imun meningkat. Kemudian sekelompok sel tersebut akan berproliferasi  untuk 

menimbulkan respons imun sekunder spesifik yang bekerja secara langsung 

lebih cepat, lebih intensif dibandingkan respons imun primer dan juga dapat 

berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi (Kresno, 2001; 

Baratawidjaya, 2006; Subowo, 2009).  

 Di dalam tubuh terdapat salah satu organ yang bertanggung jawab 

terhadap pertahanan yaitu limpa. Limpa merupakan organ limfoid sekunder 

tempat terjadinya sel T dan sel B dapat mengenal secara spesifik antigen       

non-self, setelah berdiferensiasi di dalam jaringan limfoid primer            

(Baratawidjaya, 2006). Presentasi fragmen antigen non-self diikuti oleh sekresi 

IL-12 dan IL-18 yang kemudian menstimulasi sel T untuk menghasilkan 

interferon-gamma (IFN-γ) sehingga dapat mengakibatkan proliferasi dan 

diferensiasi sel B di germinal center limpa. Sel B merupakan tempat 

berkumpulnya limfosit B menjadi sel plasma dan sel memori. Terjadinya 
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proliferasi limfosit B akibat adanya antigen dalam tubuh akan mengakibatkan 

diameter germinal center membesar (Campbell et al., 2004; Bellanti, 1993)  

Perairan laut Indonesia merupakan salah satu perairan yang terkaya  

jumlah serta jenis teripangnya di wilayah Indo-Pasifik Barat bila ditinjau dari 

jumlah jenis bentosnya. Namun demikian informasi mengenai jenis-jenis 

teripang yang terdapat di Indonesia masih sangat sedikit kurang lebih sekitar 65 

jenis teripang (Holothuroida) (Subani et al., 1989). Menurut Samad, (2000) 

teripang dikenal sebagai mentimun laut (sea cucumber) yang merupakan salah 

satu keanekaragaman hayati terdapat di lautan Indonesia. Negara Indonesia 

merupakan salah satu Negara pengekspor teripang kering terkemuka selain 

Negara Filipina dan Kaledonia baru. Potensi pemanfaatan teripang cukup besar 

karena di Indonesia memiliki perairan pantai dengan habitat teripang cukup luas. 

Namun, potensi pemanfaatan teripang di Indonesia secara domestik relatif 

sangat sedikit dan mungkin tidak signifikan dalam nilai dan jumlahnya, karena 

produk teripang terutama digunakan untuk ekspor (Darsono, 2005). 

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

dunia berada di perairan Indonesia. Diketahui juga bahwa sekitar 25 jenis 

teripang berpotensi komersial telah diidentifikasi berasal dari perairan Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian Winarni et al., (2010) menunjukkan bahwa di 

pantai Timur Surabaya memiliki potensi teripang yang perlu dikembangkan 

pemanfaatannya. Dari hasil penelitian ditemukan tujuh spesies yang semuanya 

tidak tercantum dalam daftar teripang bernilai komersial di pasar global. Salah 

satu jenis teripang lokal di pantai Timur Surabaya adalah Phyllophorus sp. yang 
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dikenal sebagai terung dan secara lokal dikonsumsi sebagai kudapan keripik 

terung dengan kelimpahan 44,4 % dan tingkat distribusinya tinggi sekitar 

1,9062.    

Berdasarkan hasil penelitian Winarni et al., (2009) bahwa di wilayah 

Surabaya dan sekitarnya, teripang lokal Phyllophorus sp. memiliki nilai 

komersial hanya dalam bentuk olahan makanan terung goreng, sedangkan 

beberapa jenis teripang lain biasanya dalam bentuk mentah yang digunakan 

sebagai bahan masakan Negara Cina yang diyakini mempunyai khasiat tertentu. 

Teripang lokal Phyllophorus sp. secara kualitatif mengandung triterpen. 

Kandungan triterpen pada teripang lokal Phyllophorus sp. menunjukkan 

bioaktivitas sebagai imunomodulator tertinggi dibandingkan dengan 2 spesies 

lain yang diuji (Winarni et al., 2010). Hasil penelitian dari Aprelina (2011) 

ekstrak teripang berpotensi sebagai imunostimulator respons imun non spesifik 

dengan adanya interaksi antara komponen senyawa dalam ekstrak yang 

mengakibatkan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi dan meningkatkan 

kadar interleukin-12 (IL-12) pada sistem imunitas tubuh mencit yang diinfeksi  

M. tuberculosis.   

Dalam imunologi pengobatan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok 

utama yaitu imunorestorasi, imunostimulasi dan imunosupresi. Imunostimulasi 

atau imunopotensiasi merupakan cara memperbaiki fungsi sistem imun dengan 

menggunakan bahan yang merangsang terjadinya proliferasi, diferensiasi dan 

aktivasi sel-sel pengatur imun (Kresno, 2001; Bellanti, 1993). Berdasarkan latar 

belakang yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk 
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mengetahui apakah pemberian ekstrak teripang lokal Phyllophorus sp. 

berpotensi sebagai imunostimulator respons imun spesifik dengan indikator 

perubahan diameter germinal center limpa mencit yang diinfeksi M. tuberculosis 

pada respons imun primer dan respons imun sekunder. 

 

1.2.      Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

Apakah pemberian ekstrak teripang lokal Phyllophorus sp. berpotensi 

sebagai imunostimulator respons imun spesifik dengan indikator 

perubahan diameter germinal center limpa mencit yang diinfeksi             

M. tuberculosis pada respons imun primer dan respons imun sekunder? 

 

1.3. Asumsi Penelitian 

     Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa ekstrak teripang    

Phyllophorus sp. mengandung senyawa aktif yang dapat meningkatkan respons 

imun melalui peningkatan aktivitas fagositosis dan peningkatan sekresi IL-12. 

Peningkatan IL-12 akan memacu sel T-helper untuk memproduksi IFN-γ. 

Peningkatan IFN-γ mempengaruhi perkembangan proliferasi dan diferensiasi     

sel B menjadi sel memori dan sel plasma. Proliferasi sel B menjadi sel plasma 

dalam jaringan limfoid seperti limpa yang dapat meningkatkan diameter         

germinal center . 
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1.4.        Hipotesis Penelitian 

1.4.1.     Hipotesis kerja 

            Jika pemberian ekstrak teripang lokal Phyllophorus sp. dapat 

meningkatkan kadar IL-12, maka pemberian ekstrak teripang lokal    

Phyllophorus sp. berpotensi sebagai imunostimulator respons imun spesifik 

dengan indikator perubahan diameter germinal center limpa mencit yang 

diinfeksi M. tuberculosis pada respons imun primer dan respons imun sekunder. 

antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan  

 

1.4.2.    Hipotesis statistik 

H0:Tidak ada beda bermakna pemberian ekstrak teripang lokal 

Phyllophorus sp. dengan indikator perubahan diameter         

germinal center limpa mencit yang diinfeksi M. tuberculosis pada 

respons imun primer dan respons imun sekunder antara kelompok 

kontrol dan perlakuan.  

Ha:Ada beda bermakna pemberian ekstrak teripang lokal      

Phyllophorus sp. dengan indikator perubahan diameter germinal 

center limpa mencit yang diinfeksi M. tuberculosis pada respons 

imun primer dan respons imun sekunder antara kelompok kontrol 

dan perlakuan.  

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Ekstrak Teripang Lokal 
Phyllophorus sp. Terhadap Diameter germinal center Limpa Mencit 
(Mus musculus) yang Diinfeksi Mycobacterium tuberculosis.

Dimas Putra Leksana



9 

 

 

 

1.5.        Tujuan  Penelitiaan 

              Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:  

Mengetahui potensi pemberian ekstrak teripang lokal Phyllophorus sp. 

sebagai imunostimulator respons imun spesifik dengan indikator 

perubahan diameter germinal center limpa mencit yang diinfeksi          

M. tuberculosis pada respons imun primer dan respons imun sekunder. 

 

1.6.      Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

potensi teripang lokal Phyllophorus sp. yang berasal dari pantai Timur Surabaya 

sebagai bahan imunostimulator untuk meningkatkan respons imun tubuh 

terhadap infeksi M. tuberculosis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan tentang  M. tuberculosis 

2.1.1     Karakteristik  M. tuberculosis 

   Penyakit TB merupakan penyakit infeksi menular bersifat kronis yang 

disebabkan oleh bakteri M. tuberculosis. Bakteri M. tuberculosis merupakan 

Ordo Actinomicetales dan Famili Mycobacteriase ditemukan oleh Robert Koch 

diberi nama basil Koch. Penyakit ini mempunyai sifat yang khas yaitu 

terbentuknya lesi granuloma yang disebut turbekel. Sebagaian besar bakteri ini 

menyerang paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh yang lain          

(Jamb, 2007; Tyasningsih et al., 2010).   

Mycobacterium tuberculosis memiliki karakteristik morfologi berbentuk 

batang langsing, lurus atau sedikit bengkok dengan ujung tumpul. Panjang 

antara 1-4 µm dan lebar antara 0,2-0,5 µm. Bakteri M. tuberculosis merupakan 

bakteri obligat, aerob, tahan asam, tidak bergerak, tidak berspora dan tidak 

berkapsul. Diketahui bakteri M. tuberculosis tumbuh dengan baik pada pH 

sekitar 6-7,6 sedangkan pH optimum pertumbuhannya adalah antara 6,8-8,0. 

Sifat koloni M. tuberculosis berwarna krem, permukaannya tidak rata atau 

berdungkul-dungkul seperti bunga kubis kering. Pertumbuhan pada media padat 

dengan suhu inkubasi 37º C, terlihat setelah 2 minggu. Bakteri M. tuberculosis 

bersifat Gram positif. Adanya lapisan lilin pada dinding sel bakteri                   
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M. tuberculosis menyebabkan bakteri lebih tahan di alam dibanding bakteri 

tidak berspora lainnya (Dzen et al., 2003; Tyasningsih et al., 2010). 

Dinding sel bakteri M. tuberculosis sangat tebal, kaya asam mikolat serta 

asam lemak sehingga bakteri ini bersifat hidrofobik dan impermeabel terhadap 

zat warna resisten terhadap berbagai antibiotik dan bertahan hidup serta 

berkembang biak di dalam makrofag. Pada pewarnaan Ziehl Neelsen bakteri 

bewarna merah atau bersifat tahan asam. Mycobacterium tuberculosis peka 

terhadap sinar matahari langsung atau sinar ultra violet dalam waktu 2-8 jam, 

bakteri ini akan mati bila dipanaskan 60º C selama 15-20 menit. Dahak bakteri 

M. tuberculosis tahan selama 20-30 jam walaupun terkena sinar matahari 

langsung. Lipida yang terdapat pada M. tuberculosis adalah asam mikolat  

penyebab sifat tahan asam, lilin D adalah peringatan untuk respons kekebalan, 

mikosida yang menyebabkan permeabilitas seluler yang resistensi terhadap 

enzim terlarut dalam air serta antibiotik dan glikolipida yang menyebabkan daya 

toksik dan respons ketahanan bakteri sewaktu proses fagositosis (Todar, 2005 

dalam Koendhori., 2008; Tyasningsih et al., 2010) 

 
     Gambar 2.1 Mycobacterium tuberculosis dengan menggunakan scanning 

electron micrograph pada perbesaran 15.549X  (Todar, 2011). 
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2.2        Respon Imun Tubuh Terhadap Infeksi M. tuberculosis 

2.2.1  Respon imun nonspesifik 

Lingkungan di sekitar mengandung berbagai jenis unsur patogen 

misalnya bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada tubuh. Terdapat 

beraneka ragam infeksi dengan bentuk, ukuran, komposisi mikroba yang 

berbeda dan bahan lain yang dapat merugikan tubuh. Tubuh mengembangkan 

mekanisme yang cukup canggih untuk menghadapi patogen yang memiliki 

potensi menyerang ke dalam tubuh (Subowo, 2009). Bakteri yang berhasil 

masuk ke dalam jaringan tubuh, patogenesitasnya akan ditentukan oleh 

kemampuan tubuh untuk menghancurkan dinding selnya. Bahan-bahan asing 

antigen yang masuk ke dalam tubuh akan dikenal dan berinteraksi dengan 

molekul reseptor pada permukaan sel (Baratawidjaja, 1991; Subowo, 2009). 

Imunitas merupakan pertahanan tubuh terhadap infeksi. Tubuh 

mempunyai kemampuan untuk melawan hampir semua organisme atau toksin 

yang masuk ke jaringan dan organ. Ketika benda asing masuk ke dalam tubuh, 

sistem imun segera menghasilkan zat yang akan bereaksi dan membuat substansi 

tersebut tidak berbahaya. Bila sistem imun terpapar oleh zat yang dianggapnya 

asing, maka respons imun segera bertindak. Komponen respons imun terdiri dari 

komponen seluler dan humoral. Makrofag merupakan komponen seluler yang 

mengawali terjadinya respons imun dengan mengenali mikroba dan melakukan 

fagositosis. Terjadinya proses respons imun yang efektif mengisyaratkan 

makrofag mampu untuk mengenali pathogen-associated molecular patterns 
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(PAMPs) sehingga mampu membedakan antigen dengan sel inang    

(Syaifuddin, 2009; Abbas dan Lichtmann, 2005).  

Respons imun nonspesifik yaitu respons terhadap zat asing yang dapat 

terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar pada zat tersebut. 

Respons imun nonspesifik diturunkan secara alami dan tidak selektif dalam 

menahan setiap benda asing pada pertama kali terpapar. Fungsi pengenalan 

antigen oleh makrofag sangat tergantung pada peran dari pattern recognition 

receptors (PRRs). Komponen PRRs dapat mengenali struktur molekul umum 

dari mikroorganisme yang dikenal sebagai PAMPs dengan adanya bantuan dari    

Toll-like receptor (TLR). Kelompok PRRs terdiri dari Mannose receptor dan 

scavenger receptor yang dimiliki oleh makrofag. Mannose receptor bertugas 

mengenal gugus manosa yang merupakan komponen pada mikroba, sedangkan 

scavenger receptor bertugas sebagai mengikat pada dinding sel bakteri, sehingga 

dapat mengeliminasi bakteri di dalam sirkulasi (Subowo, 2009; Burmester dan 

Pezzutto, 2003).  

Pertahanan oleh makrofag terjadi ketika bakteri masuk ke dalam tubuh 

melalui kerusakan kulit, makrofag sudah berada di daerah tersebut untuk segera 

memfagosit mikroba asing yang masuk. Makrofag menahan infeksi selama 

periode satu jam pertama sebelum mekanisme lain dapat dilakukan. Pertahanan 

nonspesifik bereaksi tanpa memandang antigen pencetus pernah atau belum 

pernah dijumpai sebelumnya (Ganong, 1990; Syaifuddin, 2009) 
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2.2.2   Respons imun spesifik  

Respons imun adalah tanggapan dari sistem imun terhadap konfigurasi 

asing, setelah terjadi proses pengenalan oleh sel-sel pengenal limfosit. Berbeda 

dengan respons imun nonspesifik, respons imun spesifik mempunyai 

kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. Benda 

asing yang pertama kali muncul dalam tubuh segera dikenal oleh sistem imun 

spesifik sehingga terjadi sensitisasi sel-sel sistem imun tersebut. Bila sel sistem 

imun tersebut berpapasan kembali dengan benda asing yang sama, maka benda 

asing yang terakhir ini dikenal lebih cepat, kemudian dihancurkan olehnya.    

Sel-sel leukosit memegang peran penting dalam respons imun terutama limfosit 

yang merupakan inti dalam proses respons imun spesifik, karena sel ini dapat 

mengenal setiap jenis antigen baik intraseluler maupun ekstrakseluler misalnya 

cairan tubuh atau dalam darah. Respons ini bersifat selektif yang ditunjukkan 

pada konfigurasi asing tertentu dan tubuh juga pernah terpapar sebelumnya 

(Subowo, 2009; Baratawidjaja, 2006; Syaifuddin, 2009). 

Ada dua macam respons imun spesifik, yaitu humoral dan seluler. Bagian 

yang berperan dalam respons imun spesifik humoral adalah limfosit B atau      

sel B. Limfosit merupakan pengontrol sistem imun. Sel-sel tersebut dapat 

mengenal benda asing dan membedakannya dari sel jaringan sendiri. Sel limfosit 

hanya memberikan reaksi terhadap benda asing, tetapi tidak terhadap sel sendiri. 

Limfosit T maupun limfosit B juga memiliki kemampuan mengingat atau 

mempunyai memori terhadap imunogen yang untuk pertama kali 

merangsangnya. Maka respons imun humoral yang dibangkitkan mengarah ke 
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perusakan mikroorganisme ekstraseluler dan pencegahan infeksi intraseluler 

(Baratawidjaja, 2006; Subowo, 2009).  

Salah satu jenis sitokin yang berperan dalam memperantai respons imun 

nonspesifik dengan respons imun spesifik adalah interleukin-12 (IL-12) 

(Burmester dan Pezzutto, 2003). Ada tiga fungsi dari interleukin-12 (IL-12) 

dalam respons imunitas yaitu menstimulasi produksi interferon-gamma (IFN-γ) 

dari sel natural killer (NK) dan sel T, meningkatkan fungsi sitolisis sel NK 

teraktivasi dan sel T-cytolytic (sel Tc) dan salah satunya menstimulasi 

diferensiasi sel T-helper (sel Th) untuk berkembang menjadi sel Th1 dan Th2                                    

(Abbas dan Lichtmann, 2005). Sel Th1 akan memproduksi interferon-gamma 

(IFN-γ), sedangkan sel Th2 akan memproduksi sitokin lainnya IL-4 dan IL-5 

yang membantu diferensiasi sel B menjadi sel plasma. Interferon-gamma     

(IFN-γ) adalah sitokin berupa glikoprotein yang diproduksi oleh makrofag yang 

teraktivasi, sel NK dan berbagai sel tubuh yang mengandung nukleus dan 

disekresikan sebagai respons terhadap infeksi bakteri, maupun antigen lainnya. 

Interferon gamma dapat mengaktifkan makrofag kembali untuk memusnahkan 

mikroba yang sudah dimakannya (Baratawidjaja, 2006). 

Di dalam tubuh kumpulan limfosit B dapat ditemukan pada jaringan 

limfoid sekunder. Sel B berasal dari sel-sel multipoten. Pada jaringan limfoid 

sekunder, limfosit mengenal fragmen antigen non-self yang dipresentasikan oleh 

sel makrofag, sel dendritik dan sel fagosit (Subowo, 2009; Baratawidjaja, 2006). 

Presentasi fragmen antigen non-self yang diikuti oleh sekresi IL-12 dan IL-18 

yang kemudian menstimulasi sel T menghasilkan interferon-gamma (IFN-γ), 
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akan mengakibatkan proliferasi dan diferensiasi sel B yang ada di           

germinal center limpa menjadi sel plasma dan sel momori                    

(Campbell et al., 2004). Proliferasi sel B tersebut dapat meningkatkan diameter 

germinal center limpa (Bellanti, 1993). 

 

2.3. Tinjauan Tentang Teripang   

2.3.1. Teripang  

Menurut Subani et al., (1989) perairan laut Indonesia merupakan salah 

satu perairan yang terkaya jumlah serta jenis teripangnya di wilayah Indo-Pasifik 

Barat, bila ditinjau dari jumlah jenis bentosnya. Namun demikian informasi 

mengenai jenis-jenis teripang yang terdapat di Indonesia masih sangat sedikit 

kurang lebih sekitar 65 jenis teripang Holothuroida. Menurut Samad (2000), 

daerah penghasil teripang terbesar adalah di pantai Indonesia bagian Timur. 

Hasil pengamatan, lebih dari 10 tahun lalu populasi teripang di pantai Timur 

Surabaya jauh lebih besar dari populasi sekarang. Begitu pula yang dilaporkan 

oleh Darsono (2005) terjadi pula di tempat lain di Indonesia. 

 Potensi teripang cukup besar karena Indonesia memiliki perairan pantai 

dengan habitat teripang cukup luas. Kegiatan pemanfaatan teripang di perairan 

laut Indonesia telah lama dilakukan, sejak tahun 1904                  

(Koningsberger, 1904 dalam Subani et al., 1989). Samad (2000) menyatakan 

bahwa 10% dari jumlah jenis teripang yang ada di dunia berada di perairan 

Indonesia. Diketahui juga sekitar 25 jenis teripang berpotensi komersial, yang 

diidentifikasi berasal dari perairan Indonesia (Darsono, 2005). Teripang kaya 
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akan vitamin, unsur-unsur mikro dan kaya polisakarida yang bisa menghambat 

aktivitas virus  (Darsono, 2005) 

2.3.2.     Klasifikasi dan karakteristik Phyllophorus sp. 

Spesies teripang yang berhasil ditemukan dari perairan Pantai Timur 

Surabaya adalah 7 spesies yang semuanya tidak tercantum dalam daftar teripang 

bernilai komersial di pasar global. Salah satu jenis teripang lokal dari perairan 

pantai Timur Surabaya adalah Phyllophorus sp. dalam bahasa lokal  dikenal 

sebagai terung dapat dikonsumsi sebagai kudapan keripik terung dengan jumlah 

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

indeks distribusi sekitar 1,9062. Phyllophorus sp. kering dapat diekspor ke 

Negara Taiwan dan Hongkong (Winarni et al., 2010).  

Berdasarkan klasifikasi menurut (Ludwig, 1878 dalam Anonimus 2010b) 

Phyllophorus sp. dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Echinodermata 

Class   : Holothuroidea 

Ordo   : Dendrochirotida 

Familia  : Phylloporidae 

Genus   : Phyllophorus 

Spesies  : Phyllophorus sp. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Ekstrak Teripang Lokal 
Phyllophorus sp. Terhadap Diameter germinal center Limpa Mencit 
(Mus musculus) yang Diinfeksi Mycobacterium tuberculosis.

Dimas Putra Leksana



18 

 

 

 

Bentuk tubuh Phyllophorus sp. adalah umumnya memiliki bentuk mirip 

seperti bola dan kadang-kadang dapat berubah menjadi seperti bola putih 

transparan dengan ukuran berkisar 10-15 cm tetapi juga terkadang tubuhnya 

dapat memanjang. Permukaan bawah tubuhnya memiliki kaki tabung yang 

pendek gemuk dan terdapat filamen kecil merata diseluruh tubuhnya yang 

disebut papulae. Papulae ini membantu untuk berpegangan di pasir dan 

berlabuh di dasar laut. Phyllophorus sp. dapat ditemukan di atas permukaan 

tanah. Phyllophorus sp. sering terlihat dibeberapa pantai Utara. Biasanya juga 

dapat dijumpai di daerah berpasir dekat dengan lamun, namun kadang-kadang 

juga  dapat dijumpai terdampar di pantai dan bersembunyi  diantara rumput laut. 

Alat reproduksi Phyllophorus sp. secara aseksual dan seksual. Makanan 

Phyllophorus sp. berupa organisme kecil yang berada pada habitat dekat dengan 

lamun (Anonimus, 2010a). Bentuk tubuh Phyllophorus sp. secara umum seperti 

disajikan pada Gambar  2.2  sebagai berikut 

 
                  Gambar 2.2 Bentuk tubuh Phyllophorus sp. 

                  (Changi, 2005 dalam Anonimus 2010a) 
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2.3.3. Kandungan kimia Phyllophorus sp. 

Salah satu senyawa yang terkandung dalam teripang adalah saponin atau 

glikosida triterpen echinosid, holothurin A, holothurin B, holotoxin A, holotoxin 

B, holotoxin A1, holotoxin B1, stikoposid, telenotosid, cucumariosid; 

philinopgenin A, philinopgenin B, philinopgenin C, philinopside E, 

synallactosid, hemoiedemosid, liouvillosid, calcigerosid, kerosid,                   

DS-penaustrosid (Tian et al., 2007; Chi et al., 2005; Dang, 2007; Zhang, 2004 

dalam Nurhidayati, 2009). Glikosida triterpen pada teripang dapat 

mengekspresikan pengaruh imunostimulatori dengan meningkatkan pertahanan 

seluler alami yang diperlukan melawan patogen (Aminin et al., 2009). Glikosida 

triterpen juga berperan dalam meningkatkan proliferasi sel B dan sel T limpa 

yang diperlukan dalam pertahanan melawan patogen (Qin et al., 2008;     

Aminin et al., 2009). Menurut Dong et al., (2008), glikosida triterpen  

merupakan senyawa metabolit sekunder yang paling penting pada mentimun laut 

dari aktivitas biologisnya yang bermanfaat sebagai anti jamur, sitotoksik, efek 

hemolitik, sitostatik dan imunomodulator. Namun, menurut hasil penelitian 

Winarni et al., (2010) teripang lokal Phyllophorus sp. secara kualitatif 

mengandung triterpen. 

2.4. Limpa 

Limpa merupakan jaringan limfoid terbesar pada vertebrata. Struktur 

limpa memiliki bentuk agak memanjang dan merupakan alat pertahanan penting 

terhadap mikroorganisme yang menerobos masuk sirkulasi, karena banyak 

mengandung sel fagosit ada kontak erat antara darah dan sel sel imunokompeten. 
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Limpa terdiri dari pulpa merah (pulpa rubra) dan pulpa putih (pulpa alba). 

Pulpa merah berwarna merah karena banyak jaringan vaskular terdiri dari 

anyaman padat serat retikuler yang banyak mengandung eritrosit, limfosit, sel 

plasma, makrofag, dan granulosit. Makrofag di dalam limpa juga menguraikan 

hemoglobin dan eritrosit abnormal. Pulpa putih adalah kumpulan imun limpa 

dan terdiri dari jaringan limfe. Nodulus limfoid terutama mengandung sel B 

selain itu juga mengandung pusat germinal yang jumlahnya berkurang seiring 

bertambahnya umur. Sel penyaji antigen dan makrofag terdapat di dalam pulpa 

putih. Sel ini bertugas mendeteksi bakteri dan antigen yang terperangkap akan 

memicu respons imun untuk melawannya. Akibatnya sel B berinteraksi menjadi 

aktif, berproliferasi dan melakukan respons imunnya (Junqueira et al., 1997; 

Fawcett, 1994; Eroschenko, 2008).  

Dalam limpa terdapat struktur germinal center yang merupakan tempat 

berkumpulnya limfosit B disajikan pada (Gambar 2.3). Pada jaringan limfoid 

sekunder, limfosit dapat mengenal antigen non-self yang dipresentasikan oleh sel 

makrofag, sel dendritik, dan sel fagosit  (Subowo, 2009).   

 
   Gambar 2.3 Limpa dengan struktur germinal center : trabeculla (T),             

red pulp (RP),  germinal center (GC), white pulp (WP) (Connor, 2009.) 
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Limpa juga merupakan tempat pendewasaan sel-sel darah merah yang 

pembentukannya dilakukan pada sumsum tulang dan tempat pendewasaan sel 

darah putih, yaitu sel limfosit yang ada hubungannya dengan pembentukan 

antibodi. Antibodi akan terbentuk apabila ada rangsangan antigen yang 

memasuki organ limpa  (Lesson dan Lesson, 1996)   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  3.1.      Tempat dan Waktu Penelitian 

            Penelitian ini menggunakan beberapa tempat meliputi tempat untuk 

pemeliharaan, perlakuan hewan coba dan pembedahan untuk diambil organ 

limpanya yang dilakukan di Rumah Hewan Coba Departemen Biologi, Fakultas 

Sains dan Teknologi (FST) dan di Laboratorium Biosafety Level 3 (BSL3), 

Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga. Pembuatan ekstrak 

dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Departemen Kimia, Fakultas Sains dan 

Teknologi (FST) Universitas Airlangga, sedangkan untuk pembuatan dan 

pengamatan sediaan histologi limpa dilakukan di Laboratorium Histologi 

Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga 

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, bulan Juli sampai dengan bulan 

Desember.  

 

3.2. Hewan Coba 

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit           

(Mus musculus) jantan strain BALB/C sehat dan belum pernah digunakan sebagai 

bahan percobaan, dengan kisaran umur 3-4 bulan dengan berat badan 30-40 gram. 

Mencit tersebut didapatkan dari Unit Pengadaan Hewan Percobaan (UPHP) 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mencit yang digunakan sehat dengan ciri-
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ciri: memiliki rambut halus dan tidak kusam ataupun tidak berdiri, gerakannya 

lincah, seluruh bagian tubuhnya dalam keadaan baik dan tidak cacat. 

 

 3.3.     Bahan dan Alat Penelitian 

 3.3.1.  Bahan penelitian 

            Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teripang 

lokal jenis Phyllophorus sp. yang diperoleh dari pantai Timur Surabaya kemudian 

diolah untuk diambil ekstraknya. Bahan-bahan kimia (pelarut) yang terdiri dari 

larutan etanol 96% digunakan sebagai bahan untuk proses filtrasi dengan metode 

maserasi. Akuades yang dicampur larutan carboxy methyl cellulose (CMC) 0,5% 

untuk melarutkan ekstrak teripang, chloroform untuk anestesi hewan coba. 

Sebagai bahan penginfeksi hewan coba digunakan 106 CFU/ml koloni bakteri    

M. tuberculosis sebanyak 0,1 ml suspensi di dalam salin diperoleh dari 

Laboratorium Mikrobiologi Instansi RSUD Dr.Soetomo. Bahan yang digunakan 

untuk pembuatan sediaan histologi limpa mencit adalah larutan fiksatif        

neutral buffered formalin, akuades, etanol bertingkat yaitu 70%, 80%, 96%, dan 

absolut, xylol, parafin, alkohol asam, pewarna Hematoxilin-Eosin, Mayer’s 

albumin dan entellan. 

3.3.2.   Alat penelitian 

            Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang mencit 

berupa bak plastik dengan tutup dari kawat kasa, botol minum, tempat pakan dan 

sekam. Selain itu juga diperlukan cawan petri, timbangan analitik dengan 

ketelitian hingga 4 angka ukuran dibelakang koma, timbangan digital dengan 
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ketelitian hingga 1 angka ukuran dibelakang koma, tabung ependorf, alat bedah, 

meja bedah, jarum injeksi ukuran 26G yang telah terdapat pengaman timah di 

ujungnya. Jarum injeksi ukuran 1 ml untuk injeksi bakteri M. tuberculosis melalui 

intraperitoneal. Untuk pembuatan sediaan histologi limpa mencit adalah paraffin 

bath, pengaduk, rotary microtome, waterbath, gelas objek, kaca penutup, staining 

jar, mikrometer okuler, mikrometer objektif, mikroskop cahaya dan paraffin oven.  

 

3.4       Prosedur Penelitian 

3.4.1.    Tahap aklimasi hewan coba 

             Sebelum dilakukan perlakuan terhadap mencit, mencit ditempatkan pada 

kandang plastik tertutup kawat kasa, kondisi ruang/kandang hewan berventilasi 

dengan sistem penerangan 12 jam terang dan 12 jam gelap. Hewan coba 

diaklimasi selama dua minggu untuk penyesuaian diri terhadap lingkungan 

laboratorium. 

3.4.2.    Tahap pemeliharaan                                                         

 Pemeliharaan mencit dilakukan dalam rumah hewan yang dilengkapi 

dengan rak-rak kandang dan air conditioning (AC). Kandang mencit berupa bak 

plastik yang ditutup dengan kawat kasa dan diberi alas sekam, dilengkapi dengan 

botol air minum dan tempat pakan serta diberi makan secara ad libitum.  

3.4.3.   Tahap pembuatan ekstrak teripang Phyllophorus sp. 

Teripang basah dikeluarkan isi perutnya, dicuci dengan air dan ditiriskan. 

Teripang dipotong kecil-kecil lalu ditimbang. Selanjutnya teripang dikeringkan 

dengan freeze dryer pada suhu - 46 °C dengan tekan 5 mTorr. Teripang yang 
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sudah kering ditimbang kemudian diblender agar menjadi serbuk, selanjutnya 

serbuk teripang ditimbang kembali.  

Serbuk teripang kering kemudian diekstrak dengan metode maserasi 

menggunakan pelarut etanol yang akan menghasilkan ekstrak (crude extract). 

3.4.4.  Tahap identifikasi  triterpen 

           Identifikasi triterpen dilakukan secara semikuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui perbandingan kadar dari ekstrak teripang. Ekstrak ditimbang 

berdasarkan perbandingan berat ekstrak terhadap berat kering lalu dilarutkan 

dengan 3 ml pelarut yang merupakan campuran antara etanol dengan 

perbandingan 2 : 1. Setelah itu ditambahkan 2 tetes pereaksi                   

Lieberman-Burchard (LB), kemudian dibaca serapan (absorbansi) pada 

spektrofotometer dengan λmax= 535 nm. Pereaksi LB positif terhadap triterpen 

(menghasilkan warna biru) dan steroid (menghasilkan warna merah ungu).  

3.4.5.  Tahap  perlakuan  

            Hewan coba 36 ekor mencit jantan yang digunakan dalam penelitian 

dibagi dalam 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor mencit 

jantan. Pada 6 kelompok, empat diantaranya adalah kelompok kontrol diberi tanda 

K(-)a, K(+)a, K(-)b dan K(+)b. Sedangkan dua kelompok lainnya adalah 

kelompok perlakuan diberi tanda P(a) dan P(b). Ekstrak teripang dilarutkan 

dengan CMC 0,5% sebanyak 0,5 ml. Pemberian CMC 0,5% dan suspensi ekstrak 

teripang Phyllophorus sp. dilakukan secara gavage dan diberikan per hari sekali 

diwaktu sore hari. Dosis teripang setara dengan  0,0462 g teripang kering/kg 
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BB/hari (Aminin et al., 2004; Chang-Lee et al., 1989). Pemberian suspensi 

ekstrak teripang Phyllophorus sp. pada semua kelompok dilakukan selama 14 hari 

kecuali kelompok kontrol K(-)a dan K(-)b. Suspensi M. tuberculosis diinjeksikan 

intraperitoneal pada semua kelompok kecuali kelompok kontrol K(-)a dan K(-)b. 

Pada Hari ke-15 empat kelompok dipindahkan secara bersamaan ke Laboratorium 

Biosafety Level 3 (BSL-3) FKH Universitas Airlangga diantaranya: kelompok 

K(+)a, P(a), dan K(+)b, P(b) untuk diberi infeksi M. tuberculosis pertama pada 

bagian intraperitoneal sebanyak 0,1 ml. Selanjutnya infeksi M. tuberculosis kedua 

diberikan hari ke-18 diantaranya: kelompok K(+)b dan P(b) pada bagian 

intraperitoneal sebanyak 0,1 ml dan  kelompok K(-)a, K(+)a dan P(a) dikorbankan 

untuk dibedah dan diambil organ limpanya. Sedangkan untuk kelompok K(-)b, 

K(+)b dan P(b) dikorbankan hari ke-28 untuk dibedah dan diambil organ 

limpanya. Pengelompokan hewan coba seperti pada  tabel 3.1 

Tabel 3.1. Pengelompokkan Hewan Coba 

Kelompok  Jenis Perlakuan 
Kontrol  K(-) CMC 0,5 %  sebanyak 0,5 ml 

Kontrol  K(+) CMC 0,5 % sebanyak 0,5 ml diinfeksi M. tuberculosis 
sebanyak 0,1 ml 

Perlakuan P 
Dosis teripang 0,0462 g, suspensi ekstrak teripang             
(crude extract) Phyllophorus sp. sebanyak 0,5 ml dan diinfeksi 
M. tuberculosis sebanyak 0,1 ml  

   
3.4.6.   Tahap pengambilan organ limpa  

Organ limpa diambil dengan cara hewan coba dikorbankan dan dibedah 

dengan alat bedah (dissecting set) untuk diambil bagian organ limpanya, 

kemudian organ limpa difiksasi dibotol dengan larutan neutral buffered formalin 

selama 24 jam dan diberi label, setelah difiksasi kemudian dipotong secara seri 
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untuk diambil bagian tengahnya lalu diletakkan dibotol untuk diaspirasi selama     

2 jam agar gelembung udara yang ada didalam botol dapat hilang. Setelah 

diaspirasi,dipindahkan kedalam kaset-kaset dan diberi label kembali untuk dicuci 

dengan air mengalir selama semalam (overnight) agar larutan fiksatif hilang dari 

permukaan organ. Kemudian tahap berikutnya dilanjutkan ke tahap processing. 

3.4.7.    Tahap pembuatan preparat histologi limpa 

             Membuat preparat histologi limpa melalui beberapa tahap, yaitu : 

1.  Tahap  processing  

    Pada tahap processing terdapat dua proses yaitu dehidrasi dan 

pembeningan (clearing). Proses dehidrasi dilakukan dengan cara kaset yang berisi 

organ limpa direndam ke dalam alkohol bertingkat yaitu: 4x alkohol 70%,          

2x alkohol 80%, 1x alkohol 96%, alkohol absolout masing-masing selama 30 

menit. Proses selanjutnya adalah proses pembeningan (clearing) dilakukan 

dengan cara kaset yang berisi organ limpa direndam ke dalam xylol bekas selama 

15 menit dan xylol murni selama 24 jam (stopping point) atau semalaman 

(overnight). 

2. Tahap infiltrasi parafin dan penanaman (embedding) 

   Tahap infiltrasi parafin yaitu kaset-kaset yang berisikan organ limpa 

dicelupkan ke dalam paraffin bath yaitu parafin: xylol (1:1) selama 30 menit, 

kemudian parafin I, parafin II, parafin III masing-masing selama 60 menit. Setelah 

itu dilakukan ke tahap penanaman (embedding) yaitu organ limpa ditanam ke 

dalam cetakan kotak kecil berbentuk bangun kubus dengan memberikan larutan 

paraffin bath cair sampai membentuk blok parafin. 
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3.  Tahap pemotongan (sectioning) dan penempelan (afixing) 

    Tahap pemotongan sectioning dilakukan dengan cara blok parafin kering 

direkatkan pada balok kayu holder kemudian balok kayu holder yang berisikan 

organ limpa dipasang ke alat pemotong mikrotome dan ukuran irisan potongan 

diatur setebal 4 µm. Selanjutnya dipotong secara teratur hingga terbentuk pita-pita 

yang siap untuk direkatkan pada gelas objek. Kemudian, sebelum ditempelkan 

pada gelas objek, potongan pita parafin tersebut dimasukkan kedalam waterbath 

dan objek gelas terlebih dahulu diolesi dengan kuning telur Mayer’s albumin pada 

permukaan yang akan ditempeli pita parafin tersebut. Kemudian pita-pita parafin 

yang ada didalam waterbath diambil dengan menggunakan kuas kecil agar mudah 

untuk langsung ditempelkan ke gelas objek. 

4. Tahap pewarnaan (staining) 

   Tahap pewarnaan (staining) ini dilakukan dengan cara pertama gelas objek 

yang sudah bertempelkan pita-pita parafin dimasukkan kedalam larutan xylol 

bekas kemudian ke larutan xylol murni  masing-masing selama 10 menit. Setelah 

itu, proses hidrasi pertama dilakukan dengan menggunakan alkohol bertahap 

dimulai dari alkohol absolut, alkohol 96%, alkohol 80%, alkohol 70%,         

alkohol 50% masing-masing selama 5 menit. Selanjutnya dimasukkan kedalam 

larutan hematoxylin Harry’s selama 5 menit, lalu dibilas dengan air. Kemudian 

dimasukkan ke dalam etanol asam HCl 1% dan etanol 70% selama 2 menit dan 

dibilas dengan air secukupnya. Selanjutnya setelah dibilas dengan air, dimasukkan 

ke pewarnaan 1 gram eosin dalam 100 ml akuades selama 5 menit. Kemudian  
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proses hidrasi kedua dilakukan dengan menggunakan alkohol bertahap dimulai 

dari alkohol 50%, alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 96%, alkohol absolut 

masing-masing selama 5 menit. Selanjutnya langkah terakhir adalah dimasukkan 

ke dalam xylol: alkohol (1:1) dan xylol murni masing-masing selama 10 menit, 

setelah itu diberi entellan dan ditutup dengan cover glass. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

       Variabel penelitian ini menggunakan sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (independent variable), yaitu dosis dari teripang lokal 

Phyllophorus sp.  

2. Variabel terikat (dependent variable), yaitu diameter germinal center 

limpa mencit 

 

3.6.      Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan 

menggunakan rancangan penelitian berupa Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

(Kusriningrum, 2008). Pada penelitian ini terdapat 6 macam kelompok perlakuan 

sehingga untuk memperoleh jumlah ulangan menggunakan rumus sebagai berikut:  
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             Keterangan : t  = total perlakuan 

                        n = jumlah ulangan 

 Hasil perhitungan rumus di atas, maka diperoleh nilai minimal lima kali 

ulangan pada tiap perlakuan. 

 

3.7       Cara Memperoleh Data 

            Data diperoleh dengan cara preparat sediaan histologi limpa yang sudah 

terwarnai dapat diamati di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 40x yang 

dilengkapi mikrometer okuler. Diameter germinal center limpa digunakan sebagai 

indikator berpotensi tidaknya teripang lokal Phyllophorus sp. sebagai 

imunostimulator respons imun spesifik.  

 

3.8       Analisis Data 

      Data yang diperoleh merupakan perubahan diameter germinal center 

limpa mencit pada masing-masing kelompok perlakuan. Pengolahan data 

mengunakan uji Klomogorov-Smirnov untuk mengetahui normalitas distribusi 

datanya. Jika distribusi data normal dan variansinya homogen, data tersebut diuji 

dengan Analysis of Variance (ANOVA) satu arah. Jika diperoleh P < 0,05, 

dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui apakah dua kelompok berbeda 

signifikan atau tidak. Analisis dilakukan dengan program Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS 17.0) pada α = 0,05. 

t (n-1)  > 15 
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3.9.  Kerangka Operasional Penelitian  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

        

    

  

 

 

   

   

    

 

    

    

  

  

 

Gambar 3.2  Kerangka operasional penelitian.  

Hewan coba mencit jantan  
Mus musculus strain 

BALB/C 36 ekor  

Kelompok kontrol (K) 
24 ekor mencit jantan 

Kelompok Perlakuan (P) 
12 ekor mencit jantan 

Kontrol 
negatif (-) 

12 ekor 

Kontrol 
positif (+) 

12 ekor 

Perlakuan (a) 
6 ekor  

 Perlakuan (b) 
6 ekor   

Tidak diberi ekstrak 
teripang Phyllophorus sp. 

Pengamatan diameter germinal center limpa 
mencit 

Analisis 
data 

 Diberi suspensi ekstrak 
teripang Phyllophorus sp. 

sebanyak 0,5 ml dengan dosis 
0,0462 g/kg BB/hari 

Tidak diinfeksi  
M. tuberculosis 

 Diinfeksi  
M. tuberculosis I 
sebanyak 0,1 ml 

Dikorbankan 
K(-)a 6 ekor 

Selama 14 
hari 

Hari ke-
15 

Dikorbankan  
K(+)a 6 ekor 

Dikorbankan  
P(a)  6 ekor 

Dikorbankan 
K(-)b 6 ekor 

Hari ke-
18 

Hari ke-
28 

Dikorbankan 
P(b) 6 ekor 

 Diinfeksi  
M. tuberculosis II 
sebanyak 0,1 ml  

Dikorbankan  
K(+)b 6 ekor 

Pembuatan sediaan histologi organ limpa 
mencit  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.      Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui potensi teripang 

lokal Phyllophorus sp. sebagai imunostimulator respons imun spesifik dengan 

indikator perubahan diameter germinal center limpa mencit yang diinfeksi     

M. tuberculosis pada respons imun primer dan respons imun sekunder. 

Respons imun sekunder diawali oleh aktivasi limfosit memori yang berasal dari 

respons imun primer sebelumnya. Dosis pemberian ekstrak teripang 

berdasarkan pada berat kering teripang yang dikonversikan dengan berat badan 

rata-rata mencit, yaitu setara dengan 0,0462 g berat kering per 30 gram berat 

badan (BB) mencit. Perolehan data diagram rerata diameter germinal center 

limpa disajikan pada Gambar 4.1 dan sayatan histologi diameter           

germinal center limpa disajikan pada Gambar 4.2 

4.1.1.  Perubahan diameter germinal center limpa respons imun I terhadap 

infeksi Mycobacterium tuberculosis 

         Data rerata diameter germinal center limpa yang diperoleh 3 hari 

setelah infeksi M. tuberculosis ke-1 menunjukkan respons imun primer 

sedangkan data rerata dimeter germinal center limpa yang diperoleh 14 hari 

setelah infeksi M. tuberculosis ke-1 dan 11 hari setelah infeksi                     

M. tuberculosis ke-2 menggambarkan terjadinya respons imun sekunder 

sehingga dapat membangkitkan respons imun lebih cepat dengan indikator 
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perubahan diameter germinal center limpa mencit yang diinfeksi                 

M. tuberculosis. Hasil diagram rerata diameter germinal center limpa pada 

beberapa kelompok disajikan pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Diagram rerata diameter germinal center limpa pada beberapa 
kelompok. Huruf yang berbeda diatas diagram menunjukkan 
beda nyata berdasarkan uji Duncan dengan (α = 0,05). K(-): 
kontrol negatif; K(+): kontrol positif dan P: perlakuan ekstrak 
teripang dosis setara dengan 0,0462; a= 3 hari setelah infeksi   
M. tuberculosis ke-1, b= 14 hari setelah infeksi M. tuberculosis 
ke-1 dan 11 hari setelah infeksi M. tuberculosis ke-2.  

 

 Berdasarkan hasil uji Duncan yang terlihat pada Gambar 4.1 diatas 

menunjukkan rerata diameter germinal center limpa kelompok K(-)a sebagai 

kontrol negatif, yaitu 355,01±14,94%, kelompok K(+)a sebagai kontrol positif, 

yaitu 368,9±19,61%, dan kelompok perlakuan P(a) (ekstrak teripang    

Phyllophorus sp) rerata diameter germinal center limpa, yaitu 340,25±7,22%. 

Pada kelompok K(-)b sebagai kontrol negatif, yaitu 380,6±31,20%, kelompok 

c c 
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K(+)b sebagai kontrol positif, yaitu 421,0±44,43%, dan kelompok perlakuan 

P(b)  (ekstrak teripang Phyllophorus sp) rerata diameter germinal center limpa, 

yaitu 413,5 ± 23,43%.   

Sebaran data rerata diameter germinal center limpa diuji  menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov dan didapatkan nilai probabilitas 0,675 lebih besar dari 

α=0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran data yang diperoleh adalah 

berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Homogenitas Variansi (levene test) 

didapatkan tingkat signifikansi 0,151, lebih besar dari α=0,05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variansi yang diperoleh adalah homogen sehingga 

memenuhi syarat untuk menggunakan ANOVA.   

Berdasarkan ANOVA didapatkan p=0,0001, lebih kecil dari        

α=0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, ini berarti 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan. Hasil uji 

lanjutan dengan menggunakan uji Duncan ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Ringkasan uji Duncan rerata diameter germinal center limpa  
beberapa kelompok perlakuan. 

Pasangan perlakuan Hasil uji Duncan pada α = 0,05 

   K(-)a vs K(+)a Tidak signifikan 

K(-)a vs P(a) Tidak signifikan 

K(+)a vs P(a) Tidak Signifikan 

Keterangan: K(-): kontrol negatif; K(+): kontrol positif dan P: perlakuan 
ekstrak teripang dosis setara dengan 0,0462; a= 3 hari setelah infeksi        
M. tuberculosis ke-1, b= 14 hari setelah infeksi M. tuberculosis ke-1 dan 
11 hari setelah infeksi M. tuberculosis  ke-2. 
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Berdasarkan uji Duncan yang terlihat pada Tabel 4.1 diatas diketahui 

bahwa kelompok K(-)a menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan dalam 

rerata diamater germinal center limpa dibandingkan dengan kelompok K(+)a 

dan menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan dengan kelompok perlakuan 

P(a). Kelompok K(+)a menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam rerata 

diameter germinal center limpa apabila dibandingkan dengan kelompok 

perlakuan P(a). Pengenalan terhadap imunogen yang sama untuk kedua kalinya 

sesudah beberapa minggu, beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun 

kemudian setelah respons imun primer maka terjadilah respons imun sekunder. 

Tanggapan pertama oleh tubuh terhadap konfigurasi asing pada umumnya 

berbentuk sebagai respons imun alami dengan mekanisme setiap terpapar oleh 

antigen berlangsung proses yang sama secara berulang (stereotipik)      

(Subowo, 2009). Dapat dilihat pada sayatan histologis diameter            

germinal center limpa dengan menggunakan pewarnaan Hematoxylin-Eosin 

pada beberapa kelompok disajikan pada Gambar 4.2  

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Ekstrak Teripang Lokal 
Phyllophorus sp. Terhadap Diameter germinal center Limpa Mencit 
(Mus musculus) yang Diinfeksi Mycobacterium tuberculosis.

Dimas Putra Leksana



36 

 

 

 

        

        

         

Gambar 4.2 Sayatan histologi diameter germinal center limpa dengan 
menggunakan pewarnaan Hematoxylin-Eosin pada beberapa 
kelompok yaitu: A.K(-)a: kontrol negatif a; B.K(+)a: kontrol 
positif b; C.P(a): perlakuan a; D.K(-)b: kontrol negatif b; 
E.K(+)b: kontrol positif b dan F.P(b): perlakuan b dosis setara 
dengan 0,0462; a= 3 hari setelah infeksi M. tuberculosis ke-1, 
b= 14 hari setelah infeksi M. tuberculosis ke-1 dan 11 hari 
setelah infeksi M. tuberculosis ke-2. Tanda rentang pada 
gambar di atas menunjukkan ukuran diameter germinal center 
limpa dengan satuan (µm) dan perbesaran 40 X.  

 

C 

A 

D 

E F 

B 
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4.1.2.  Perubahan diameter germinal center limpa respons imun II terhadap 

infeksi  Mycobacterium tuberculosis  

          Data rerata diameter germinal center limpa yang diperoleh 3 hari setelah 

infeksi M. tuberculosis ke-1 menunjukkan respons imun primer sedangkan data 

rerata diameter germinal center limpa yang diperoleh pada 14 hari setelah 

infeksi M. tuberculosis ke-1 dan 11 hari setelah infeksi M. tuberculosis ke-2 

menunjukkan lebih cepat munculnya sel-sel imunokompeten dan produksi 

antibodi sehingga terjadi respons imun sekunder pada saat pengenalan 

imunogen yang kedua kalinya. Hal ini juga terlihat dengan menggunakan hasil 

uji lanjutan dengan menggunakan uji Duncan untuk mengetahui berbeda 

signifikan atau tidak antar kelompok perlakuan. Dapat disajikan pada Tabel 

4.2. 

Tabel 4.2. Ringkasan uji Duncan rerata diameter germinal center limpa 
beberapa kelompok perlakuan. 

Pasangan perlakuan Hasil uji Duncan pada α = 0,05 

    K(-)b vs K(-)a Tidak signifikan 

    K(-)b vs K(+)b Signifikan  

 K(-)b vs P(b) Signifikan 

     K(+)b vs K(+)a Signifikan 

  K(+)b vs P(b) Tidak Signifikan 

  P(b) vs P(a) Signifikan 

Keterangan: K(-): kontrol negatif; K(+): kontrol positif dan                
P: perlakuan ekstrak teripang dosis setara dengan 0,0462; a= 3 hari 
setelah infeksi M. tuberculosis ke-1, b= 14 hari setelah infeksi            
M. tuberculosis ke-1 dan 11 hari setelah infeksi M. tuberculosis  ke-2. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Ekstrak Teripang Lokal 
Phyllophorus sp. Terhadap Diameter germinal center Limpa Mencit 
(Mus musculus) yang Diinfeksi Mycobacterium tuberculosis.

Dimas Putra Leksana



38 

 

 

 

Berdasarkan uji Duncan yang telah disajikan pada Tabel 4.2. diatas 

menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan dalam rerata diameter    

germinal center limpa antara kelompok K(-)b dengan kelompok K(-)a dan 

menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kelompok K(+)b dan 

kelompok perlakuan P(b). Kelompok K(+)b menunjukkan perbedaan yang 

signifikan dalam rerata diameter germinal center limpa apabila dibandingkan 

dengan kelompok K(+)a tetapi menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan 

dengan kelompok perlakuan P(b). Kelompok perlakuan P(b) menunjukkan 

perbedaan yang signifikan dalam rerata diameter germinal center limpa apabila 

dibandingkan dengan kelompok perlakuan P(a). Respons imun sekunder 

ditandai dengan adanya sel memori yang merekam struktrur imunogen pada 

pertama kali merangsang saat berlangsungnya respons imun primer. Sel 

memori tersebut yang menerima rangsangan imunogen. 

4.2     Pembahasan 

Penelitian ini mengkaji tentang potensi teripang lokal Phyllophorus sp. 

sebagai imunostimulator respons imun spesifik terhadap infeksi                      

M. tuberculosis yang diamati dari indikator diameter germinal center limpa 

pada respons imun primer dan respons imun sekunder. Bakteri  M. tuberculosis 

merupakan antigen bagi tubuh yang mampu berkembang biak secara 

intraseluler (Kresno, 2001). Mycobacterium tuberculosis sebagai penyebab 

penyakit TB merupakan bakteri patogen yang memiliki kemampuan hidup dan 

berkembang biak di dalam makrofag (intraseluler) sehingga sulit dijangkau 
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oleh antibodi dalam sirkulasi, sehingga untuk eliminasinya memerlukan 

mekanisme selular (Koendhori,2008).   

Tanggapan pertama tubuh terhadap konfigurasi asing pada umumnya 

berbentuk sebagai respons imun alami dengan mekanisme setiap terpapar oleh 

antigen berlangsung proses sama secara berulang (stereotipik). Apabila tubuh 

terpapar oleh antigen asing (bakteri, virus atau partikel asing), terjadilah 

mobilisasi unsur-unsur fagositik (sel makrofag dan sel netrofil) ke daerah 

tempat beradanya konfigurasi asing tersebut. Maka pengamatan respons imun 

pada tubuh terjadi 3 hari setelah infeksi M. tuberculosis ke-1 menunjukkan 

respons imun primer dan respons imun sekunder secara spesifik dinyatakan 

oleh respons terhadap M. tuberculosis 14 hari setelah infeksi M. tuberculosis 

ke-1 dan 11 hari setelah infeksi M. tuberculosis ke-2. Respons imun terhadap 

patogen terdiri atas respons imun alami dan respons imun adaptif. Proses 

respons imun alami tidak mengalami peningkatan respons ketika terpapar oleh 

patogen secara berulang (respons imun primer), maka sebaliknya respons imun 

adaptif mengalami peningkatan respons sehingga memiliki ciri khas yaitu 

adanya spesifitas dan memori mampu secara khas mengenali sebuah patogen 

yang untuk pertama kali dihadapi, dan pada saat berlangsungnya pemaparan 

berikutnya oleh patogen yang sama akan berlangsung respons imun yang 

meningkat (respons imun sekunder) (Subowo, 2009).  

Dalam proses respons imun dilibatkan berbagai jenis sel yang saling 

berinteraksi setelah terjadi pengenalan oleh limfosit melalui molekul 

reseptornya. Dalam interaksinya dibutuhkan sejumlah mediator sitokin. 
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(Subowo, 2009). Interleukin-12 (IL-12) adalah salah satu jenis sitokin yang 

bekerja akibat respons imun spesifik. Interleukin-12 semula dikenal sebagai 

aktivator fungsi sitolitik sel NK yang diproduksi oleh makrofag, tetapi 

diketahui sekarang bahwa IL-12 merupakan penginduksi yang poten untuk 

produksi interferon-gamma (IFN-γ) oleh  sel T dan sel NK. Pada saat yang 

sama, IL-12 merupakan mediator yang penting antara imunitas nonspesifik 

dengan imunitas spesifik dan meningkatkan respons imun spesifik yang 

mampu melindungi host terhadap produk bakteri dan virus (Kresno, 2001). 

Bakteri M. tuberculosis merupakan antigen potensial untuk 

menginduksi produksi sitokin oleh fagosit di dalam makrofag. Proses fagosit 

yang terjadi saat bakteri intraseluler masuk ke dalam sel host merupakan signal 

potensial yang menginduksi diproduksinya interleukin-12. Interleukin-12    

(IL-12) merupakan sitokin yang diproduksi awal oleh fagosit mononuklear 

yang memiliki peranan penting dalam perkembangan respons pertahanan 

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

imunitas nonspesifik utama terhadap bakteri intraselular adalah fagosit dan sel 

NK. Sel NK memberikan respons dini yang dapat memproduksi          

interferon-gamma (IFN-γ) sehingga dapat mengaktifkan makrofag kembali dan 

meningkatkan daya membunuh bakteri yang dimakan (Baratawidjaja, 2006).  

Interleukin-12 (IL-12) dihasilkan terutama oleh sel-sel fagosit, dan 

merupakan sitokin yang sangat berperan dalam menginduksi pembentukan 

interferon-gamma (INF-γ) oleh limfosit T. Adanya sekresi interferon-gamma 

(IFN-γ) yang meningkat akibat induksi IL-12 maka terjadi pula peningkatan 
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ekspresi Major Histocampatibility Complex (MHC-II) pada makrofag dalam 

rangka mempresentasikan antigen. Makrofag dengan antigen yang 

dipresentasikan melaju pada pembuluh darah menuju limpa untuk 

mempresentasikan antigen kepada sel B sehingga sel B mengalami proliferasi 

dan diferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori                                  

(Abbas dan Lichtmann, 2005) ditunjukkan oleh adanya beda bermakna 

kelompok kontrol dengan infeksi M. tuberculosis pada respons imun II  K(+)b 

dengan respons imun I K(+)a. Hal ini menunjukkan bahwa M. tuberculosis 

sebagai bakteri intraseluler dapat memicu perubahan diameter germinal center 

limpa setelah terjadinya respons imun II. Sekresi interferon-gamma (IFN-γ) 

akan mengakibatkan proliferasi dan diferensiasi sel B menjadi sel memori dan  

sel plasma yang ada di diameter germinal center (Campbell et al., 2004). 

Sehingga proliferasi sel B tersebut akan meningkatkan diameter germinal 

center (Bellanti, 1993)       

Menurut penelitian (Aprelina, 2011) pemberian ekstrak teripang  

Phyllophorus sp. dapat meningkatkan respon imun nonspesifik terhadap        

M. tuberculosis, terbukti dengan adanya perbedaan kadar IL-12 secara 

signifikan pada kelompok fraksi dibandingkan dengan kelompok kontrol tanpa 

teripang. Tetapi pada penelitian ini ternyata setelah terjadinya respons imun 

sekunder peningkatan kadar IL-12 tersebut tidak cukup untuk meningkatkan  

proliferasi limfosit secara signifikan di dalam germinal center, terbukti dengan 

tidak adanya beda signifikan antara kelompok perlakuan ekstrak teripang 

Phyllophorus sp. yang diinfeksi M. tuberculosis P(b) dengan kelompok kontrol 
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tanpa ekstrak teripang Phyllophorus sp. tidak diinfeksi M. tuberculosis k(+)b. 

Diketahui bahwa respons imun sekunder terhadap infeksi M. tuberculosis yang 

terjadi pada kedua kelompok tersebut, dapat meningkatkan diameter    

germinal center limpa. Pada tubuh mencit terdapat sel B yang berada di 

germinal center limpa, sel B tersebut dapat melakukan aktivitas proliferasi 

sehingga mampu merespons infeksi M. tuberculosis dengan lebih banyak 

jumlah sel B dewasa untuk membentuk sel plasma yang menghasilkan 

antibodi. 

Dengan demikian potensi teripang lokal Phyllophorus sp. sebagai 

imunostimulator terbatas pada respons imun nonspesifik (IL-12) tetapi tidak 

untuk respons imun spesifik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.        Kesimpulan 

              Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan 

perubahan diameter germinal center limpa mencit yang diinfeksi M. tuberculosis 

pemberian ekstrak teripang lokal Phyllophorus sp. dengan dosis 0,0462 g teripang 

kering/kg BB/hari selama 14 hari tidak berpotensi sebagai imunostimulator 

respons imun spesifik.  

 
5.2.         Saran 

               Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk tetap memanfaatkan 

teripang lokal Phyllophorus sp. sebagai bahan imunostimulator, namun harus 

diperhatikan bahwa  hanya terbatas pada respons imun nonspesifik.  
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Lampiran  3. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian 

 

            

Mikrotom                                                    Rotary vacuum evaporator 

            

Freze dryer                                        paraffin bath 

 

 

  

 

       

                                                                                                                                          

 

 Dissecting set                                             Timbangan analitik 
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Lampiran 2. Output uji statistik diameter Germinal center limpa (SPSS 17.0) 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Diameter 

N 34 
Normal 
Parametersa 

Mean 381.0788 
Std. Deviation 38.28036 

MostExtreme 
Differences 

Absolute .124 
Positive .124 
Negative -.098 

Kolmogorov-Smirnov Z .722 
Asymp. Sig. (2-tailed) .675 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data 

 

 
 
 
       Oneway 

 

 
Descriptives 
         
Diameter 

       

 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

95%Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
 Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

K(-)a 6 3.6001E2 12.04778 4.91849 347.3700 372.6567 339.00 374.08 
K(+)a 5 3.6890E2 19.61313 8.77126 344.5471 393.2529 343.50 390.00 
P(a) 6 3.4025E2 7.22323 2.94887 332.6697 347.8303 331.50 350.00 

K(-)b 5 3.8060E2 31.20777 13.95654 341.8504 419.3496 345.00 421.50 
K(+)b 6 4.2102E2 44.43942 18.14232 374.3804 467.6530 379.50 507.60 
P(b) 6 4.1358E2 23.43377 9.56680 388.9911 438.1756 392.00 453.50 
Total 34 3.8108E2 38.28036 6.56503 367.7222 394.4355 331.50 507.60 
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Test of Homogeneity of Variances 
Diameter  Germinal center Limpa    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.775 5 28 .151 

 

 
 

ANOVA 
Diameter Germinal center Limpa 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

29316.698 5 5863.340 8.622 .000 

Within Groups 19041.037 28 680.037   

Total 48357.735 33    

 

 
 
 
 

Diameter Germinal center Limpa 
Duncan    

Kelompok 
perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

P(a) 6 3.4025E2   

K(-)a 6 3.6001E2 3.6001E2  

K(+)a 5 3.6890E2 3.6890E2  

K(-)b 5  3.8060E2  

P(b) 6   4.1358E2 
K(+)b 6   4.2102E2 
Sig.  .091 .222 .636 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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    Lampiran 1. Data Pengamatan Diameter germinal center Limpa 

 

Kelompok 

Perlakuan 

 

Ulangan Hasil ukuran Diameter  Germinal 
center limpa (µm) 

K(-)a 

 

K(-)a.1 356,5 

K(-)a.2 358,5 

K(-)a.3 366 

K(-)a.4 336 

K(-)a.5 339 

K(-)a.6 374,1 

K(+)a 

 

 

K(+)a.1 387,5 

K(+)a.2 361,5 

K(+)a.3 362 

K(+)a.4 343,5 

K(+)a.5 390 

P(a) 

 

 

P(a).1 339,5 

P(a).2 332,5 

P(a).3 344,5 

P(a).4 331,5 

P(a).5 343,5 

P(a).6 350 

 

K(-)b 

K(-)b.1 379 

K(-)b.2 421,25 

K(-)b.3 357 

K(-)b.4 345 

K(-)b.5 400,5 
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K(+)b 

 

 

 

 

 

K(+)b.1 400,5 

K(+)b.2 379,5 

K(+)b.3 507,6 

K(+)b.4 412,5 

K(+)b.5 409 

K(+)b.6 417 

P(b) 

 

 

 

 

 

P(b).1 453,5 

P(b).2 407 

P(b).3 427,5 

P(b).4 393 

P(b).5 392 

P(b).6 408,5 
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Lampiran 4.  Penghitungan  Dosis  Ekstrak  Teripang Lokal  Phyllophorus sp. 

 

Menurut Dick, et al.,  (2010)  tiap 1 gr berat basah  teripang  setara dengan  0,025 - 

0,04  mg  glikosida  triterpen  dengan  kadar  air  80-90%.  Berdasarkan Chang-Lee  et al.,  

(1989) dan Aminin  et al.,  (2004)  frondosit A merupakan  jenis glikosida  triterpen,  tiap 100 

gr glikosida triterpen  mengandung 19,4 gr frondosit A.  Diketahui  dosis  optimal  frondosit  

A  adalah  10µg/kg  BB/hr,  maka  dengan standar  berat  badan  manusia  (70  kg)  dosis  

optimalnya  menjadi  700µg/70  kg BB/hr.  Bila  dikonversikan  pada mencit  yang memiliki  

berat  20  gr maka  dosis optimal pada mencit adalah 700 x  faktor konversi hewan-manusia = 

700 x 0,0026/20 gr mencit = 1,82 µg/ 20 gr mencit 

Jika dosis optimal yang diberikan tiap 20 gr mencit adalah 1,82 µg/ 20 gr mencit, 

maka  dalam  1,82 µg  frondosit A mengandung  crude  glikosida  triterpen sebesar              

 x 1,82µg = 9,38µg crude glikosida triterpen  

Jika  1  gr  berat  basah  setara  dengan    0,025 mg  glikosida  triterpen. Maka berat 

basah yang diperlukan untuk mengandung 9,38µg glikosida triterpen adalah 0,3752 gr/berat 

basah. Untuk Phyllophorus sp. presentase kadar air sebesar 87,69 %  dan  presentase  berat  

kering  sebesar   x  100%  =  12,31 %. Maka  berat kering  yang  mengandung  glikosida  

triterpen  sebanyak  0,3752  gr/berat  basah adalah 0,3752 x   = 0,0462 gr/berat kering.  

a.  Dosis ekstrak kasar (crude extract)  

Berat basah yang didapatkan sebanyak 1.153, 30 gr dan menghasilkan 142 gr berat  kering.  

Berat  serbuk  yang  diekstrak  136,4  gr  berat  kering  dan menghasilkan ekstrak kasar 

sebanyak 1,91 gr.  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Ekstrak Teripang Lokal 
Phyllophorus sp. Terhadap Diameter germinal center Limpa Mencit 
(Mus musculus) yang Diinfeksi Mycobacterium tuberculosis.

Dimas Putra Leksana



Banyak ekstrak kasar yang digunakan =   = 6,469 x 10-4 gr/20 gr mencit =             

6,5 x 10-4gr/20 gr mencit.  

Jika volume yang diberikan per 20 gr mencit = 0,5 ml suspensi EK, maka tiap 0,5 ml  

mengandung  6,5  x  10-4 gr  Ekstrak kasar.  Sehingga  setiap  ml  setara  dengan 0,00128 gr 

ekstrak kasar/ml suspensi CMC.  

Jumlah  total  serbuk  kering  Phyllophorus  sp.  adalah  282,3  gr.   

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Ekstrak Teripang Lokal 
Phyllophorus sp. Terhadap Diameter germinal center Limpa Mencit 
(Mus musculus) yang Diinfeksi Mycobacterium tuberculosis.

Dimas Putra Leksana


	1. SAMPUL
	2. LEMBAR PERSETUJUAN
	3. LEMBAR PENGESAHAN
	4. PEDOMAN PENGGUNAAN
	5. KATA PENGANTAR
	6. UCAPAN TERIMAKASIH
	7. ABSTRAK
	8. ABSTRACT
	9. DAFTAR ISI
	10. DAFTAR TABEL
	11. DAFTAR GAMBAR
	12. DAFTAR LAMPIRAN
	13. BAB 1
	14. BAB 2
	15. BAB 3
	16. BAB 4
	17. BAB 5
	18. DAFTAR PUSTAKA
	19. LAMPIRAN



