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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat yang penting di dunia karena merupakan salah satu penyakit menular 

yang sangat mematikan. Tahun 1992, World Health Organization (WHO) telah 

menempatkan tuberkulosis sebagai Global Emergency (Isbaniyah dkk., 2011).  

World Health Organization (2014) memperkirakan pada tahun 2013 di seluruh 

dunia ada 9 juta kasus insiden tuberkulosis. dengan tingkat kejadian 126 kasus per 

100.000 penduduk.   Tahun 2013 angka kematian  diperkirakan 1,5 juta orang 

yang meninggal akibat tuberkulosis paru dan 360.000 orang di antaranya 

koinfeksi dengan HIV.  Jumlah penderita tuberkulosis di Asia Tenggara dan 

daerah Pasifik Barat menempati urutan kasus tertinggi (56%) disusul oleh Afrika 

(25%). Indonesia menempati urutan ke 5 kasus insidens terbanyak di dunia (0,46 

juta), setelah India (2,1 juta), Cina (0.98 juta), Nigeria (0,59 juta) dan Pakistan 

(0,5 juta). Penemuan kasus baru penyakit tuberkulosis  paru  di Indonesia tahun 

2013 adalah 196.310 penderita (Kemenkes RI, 2014; WHO, 2014).   Tahun 2011 

Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ke 7 di Indonesia dengan jumlah 

kasus baru tuberkulosis paru 10.970 penderita (Dinkes Sul-Sel, 2012).  

   Salah satu goal dari 8 goals Millennium Development Goals (MDGs) 

adalah memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. 
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Tuberkulosis sebagai salah satu penyakit menular masih menjadi ancaman untuk 

Indonesia sehingga penanganan penyakit ini merupakan perhatian utama bagi 

pemerintah Indonesia.  Sejak tahun 1995 WHO  telah merekomendasikan  

Directly Observed Treatment Shortcourse Chemotherapy (DOTS) sebagai strategi 

dalam penanggulangan tuberkulosis.  Strategi DOTS dilaksanakan secara nasional 

di seluruh unit pelayanan kesehatan terutama Puskesmas yang diintegrasikan 

dalam pelayanan kesehatan dasar mulai tahun 2000. Data Riskesdas 2013 

menunjukkan bahwa hanya 44,4% penderita tuberkulosis paru yang diobati 

dengan obat program. Salah satu komponen dari strategi DOTS adalah pemberian 

obat jangka pendek yang diawasi secara langsung atau Directly Observed Therapy 

(DOT).  Selanjutnya WHO menargetkan stop TB partnership pada tahun 2015 

dalam rangka mencapai insiden global kurang dari 55 kasus per 100.000 

penduduk pada tahun 2025 dan 1 kasus per satu juta populasi pada tahun 2050 

(Depkes RI, 2007; Isbaniyah dkk.,  2011; WHO, 2014).  

  Berdasarkan Strategi DOTS  dalam pengobatan tuberkulosis paru, 

pengobatan dilaksanakan selama 6 hingga 8 bulan, namun resistensi bakteri 

terhadap Obat Anti  Tuberkulosis (OAT) yang masuk dalam  DOT  menyebabkan 

banyak pengobatan yang gagal. Pengobatan dengan strategi DOTS merupakan 

gabungan 2 – 4 macam  OAT yang diberikan secara bersamaan, sehingga 

kemungkinan efek samping yang dirasakan oleh penderita cukup besar. Efek 

samping pengobatan berupa gangguan kulit, tuli, pusing, hepatitis dan gangguan 

hepar berat, gangguan penglihatan, gagal ginjal, penurunan jumlah urin dan lain-

lain.  Efek samping pengobatan, lamanya waktu pengobatan tuberkulosis, 
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kesulitan menjangkau sarana pelayanan kesehatan, kurangnya pengetahuan 

penderita tentang penyakit tuberkulosis menyebabkan banyak penderita 

menghentikan pengobatannya sebelum dinyatakan sembuh (Riskesdas, 2013). 

Penderita yang tidak berobat dan pengobatan yang putus sebelum sembuh 

menyebabkan penderita menjadi sumber penularan infeksi tuberkulosis bagi orang 

lain di sekitarnya.  Berbagai faktor tersebut dapat menghambat keberhasilan 

pemberantasan penyakit tuberkulosis di Indonesia.  Pengembangan pengobatan 

tuberkulosis  yang efektif penting dilakukan untuk menyembuhkan penderita dan 

menghindari (tuberculosis multidrug resistance) TB-MDR. World Health 

Organization merekomendasikan 6 elemen kunci strategi stop tuberkulosis  yang 

salah satunya adalah memungkinkan dan meningkatkan penelitian untuk 

pengembangan obat baru, alat diagnostik dan vaksin. Penelitian juga dibutuhkan 

untuk meningkatkan keberhasilan program (Depkes RI, 2007; Isbaniyah dkk.,  

2011).  

  Penyakit tuberkulosis dapat menulari siapa saja yang berada di lingkungan 

penderita. Orang-orang yang hidup dan berinteraksi dengan penderita dapat 

tertular  M. tb melalui percikan droplet penderita yang terhirup melalui udara. 

Seseorang dengan kondisi imunitas tubuh yang baik, akan  terhindar dari penyakit 

tuberkulosis, meskipun telah terpapar. Salah satu mekanisme imunitas dari tubuh 

terhadap penyakit tuberkulosis adalah fagositosis oleh makrofag. Aktivasi 

makrofag berfungsi meningkatkan fagositosis, meningkatkan destruksi 

mikroorganisma, meningkatkan kemotaksis, berperan sebagai antigen presenting 

cell, meningkatkan sekresi enzim dan meningkatkan substansi biologis. 
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Peningkatan kapasitas fagositosis oleh sel-sel fagosit dan aktivitas fagositosis oleh 

makrofag,  antara lain dipengaruhi oleh sitokin seperti interferon (IFN) dan tumor 

necrosis factor (TNF)   (Bannister et al., 2006; Brooks et al.,  2008;  Robbin et 

al., 2009).   

Peningkatan fagositosis akan menghindarkan seseorang yang telah 

terpapar M. tb menjadi penderita tuberkulosis, yang ditandai dengan berkurangnya 

hingga pembersihan paparan bakteri dari tubuh (Bannister et al., 2006; Brooks et 

al.,  2008). Demikian pula dengan meningkatkan daya tahan tubuh penderita 

tuberkulosis maka akan mempercepat kesembuhannya. Pentingnya peningkatan 

imunitas bagi penderita tuberkulosis sehingga penderita tuberkulosis yang sedang 

menjalani pengobatan dengan strategi DOTS juga diberikan obat atau sediaan 

farmasi yang bersifat imunostimulan.  

  Obat imunomodulator dapat berupa bahan kimia atau bahan alam seperti 

obat herbal yang berasal dari tanaman. Kecendrungan back to nature dewasa ini, 

menyebabkan pemanfaatan obat herbal menjadi popular tidak hanya di kalangan  

masyarakat pedesaan tetapi juga masyarakat perkotaan.  Obat herbal juga popular 

di masyarakat berdasarkan informasi produk-produk herbal dalam bentuk sediaan 

farmasi. World Health Organization  memperkirakan bahwa 80% penduduk dunia 

masih mempercayakan kesehatan pada pengobatan tradisional terutama yang 

bersumber dari tanaman obat (Depkes RI, 2007). Obat herbal digunakan untuk 

pengobatan penyakit berdasarkan empiris secara turun temurun oleh masyarakat 

umum.  Tanaman obat dapat digunakan dengan cara diracik sendiri dan seiring   

kemajuan teknologi maka obat tradisional kini dapat diperoleh dalam bentuk 
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sediaan jadi, sehingga memudahkan dalam penggunaan  (Radji, 2005; Zaitzeva et 

al., 2009; Permadi, 2008). 

Potensi tanaman sebagai imunomodulator akan menunjang penyembuhan 

penyakit termasuk tuberkulosis dan sebagai pengobatan tambahan atau 

komplemen. Penggunaan tanaman sebagai komplemen pengobatan tuberkulosis 

sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat secara empiris. Beberapa penelitian 

telah membuktikan potensi komplemen dalam pengobatan tuberkulosis ternyata 

memberikan efektivitas yang lebih baik. Penggunaan bahan alam seperti  

pemberian obat herbal Phyllanthus niruri sebagai imunomodulator bersama obat 

anti tuberkulosis dapat mempercepat penyembuhan tuberkulosis paru yaitu 

mempercepat konversi BTA dengan mekanisme imunitas (Zulkifly, 2005). 

Campuran ekstrak n-heksana daun kedondong hutan dan rifampisin aktif sebagai 

antituberkulosis terhadap isolat M. tb strain MDR, menghasilkan  persentase 

hambatan  yang  lebih besar dibandingkan rifampisin, sehingga prospektif untuk 

dikembangkan sebagai alternatif terapi (Ramayati dkk., 2014). Tanaman obat 

menunjang peningkatan respon dan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Zat aktif 

yang terkandung dalam tanaman seperti flavonoid  merupakan komponen penting 

dalam menunjang imunitas tubuh karena dapat meningkatkan proliferasi limfosit. 

Flavonoid  dari beberapa tanaman bekerja sebagai imunomodulator yang 

meningkatkan aktivitas proliferasi limfosit            (Pandoyo, 2000; Puspaningrum, 

2003; Meiriana, 2006; Widosari, 2007; Wahyuniari, 2009).   Mukherjee et al. 

(2014) menyatakan  antigen bakteri termasuk M. tb akan memicu sel-Th 1 dari 

limfosit-T untuk mensekresi IFN-γ, sehingga dapat menunjang pembentukan 
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antibodi dan kompleks imun yang mengatur respon terhadap bakteri patogen 

(Venkatesha et al., 2011; Baratawidjaja dan Rengganis, 2010)  

Pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional (Yankestrad) merupakan 

salah satu bagian yang disurvei dalam Riskesdas 2013. Yankestrad terdiri dari 4 

jenis yaitu; ramuan, keterampilan dengan alat, keterampilan tanpa alat dan 

keterampilan dengan pikiran. Survey menunjukkan 30,4% rumah tangga telah 

memanfaatkan yankestrad dan 49% di antaranya memilih ramuan sebagai 

pengobatan tradisional. Alasan penggunaan yankestrad yang ditemukan adalah 

52,7% untuk menjaga kebugaran; 12,3% tradisi, kepercayaan; 18,4% lebih 

manjur; 2,8% coba-coba;1,8% putus asa dan 6,8% biaya murah (Kemenkes RI 

Riskesdas, 2013).  

Penggunaan tanaman obat dewasa ini telah banyak dirasakan manfaatnya, 

baik sebagai terapi utama maupun sebagai terapi komplementer untuk 

meningkatkan imunitas seseorang atau menjaga kesehatan dan kebugaran. 

Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan RI nomor 1109 tahun 2007 tentang 

penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif pelayanan kesehatan; 

Terapi komplementer adalah cara penanggulangan penyakit yang dilakukan 

sebagai pendukung kepada pengobatan medis konvensional atau sebagai 

pengobatan pilihan lain diluar pengobatan medis yang konvensional. Terapi 

komplementer meliputi semua terapi yang digunakan sebagai tambahan untuk 

terapi konvesional yang direkomendasikan oleh penyelenggara pelayanan 

kesehatan individu. Di Indonesia ada 3 jenis tehnik pengobatan komplementer 

yang telah di terapkan oleh Derpartemen Kesehatan untuk di Integrasikan ke 
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dalam pelayanan konvensional yaitu: Akupuntur Hiperbarik (dilakukan oleh 

dokter umum berdasarkan kompetensinya, Terapi Hiperbarik (yaitu suatu metode 

terapi dimana pasien di masukan ke dalam sebuah ruangan yang memiliki tekanan 

udara atmosfir normal, lalu di beri pernafasan oksigen murni (100%) dan Terapi 

herbal medisin (yaitu terapi dengan menggunakan obat bahan alami baik berupa 

herbal terstandar dalam kegiatan pelanyanan penelitian maupun berupa 

fitofarmaka). 

 Salah satu tanaman yang digunakan masyarakat suku Toraja adalah miana 

(Coleus scutellarioides, (L) Benth). Studi pendahuluan (2013) yang dilakukan 

kepada   praktisi pengobat tradisional  di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan 

bahwa masyarakat suku Toraja (provinsi Sulawesi Selatan ) telah menggunakan 

daun miana   untuk pengobatan   segala jenis batuk. Dalam hal ini batuk asma 

yang ditandai dengan keadaan sesak napas, batuk berdahak, batuk  kering (tanpa 

dahak) hingga  batuk yang disertai darah. Survei pada 19 kecamatan di Kabupaten 

Tana Toraja ditemukan bahwa 74% penderita tuberkulosis menggunakan obat 

tradisional sebagai komplemen.    Praktisi pengobat tradisional menggunakan 

ramuan yang terdiri dari beberapa jenis tanaman dimana daun miana dan daun 

pegagan merupakan jenis tanaman yang paling banyak digunakan yaitu 10 dari 19 

ramuan (52.63%), kunyit 6 dari 19 ramuan (31.58%) sehingga daun miana telah 

menjadi kearifan lokal dalam pengobatan tuberkulosis pada suku Toraja di 

Sulawesi Selatan. Penderita tuberkulosis dengan berbagai  sumber informasi 

seperti petugas kesehatan, praktisi pengobat tradisional dan tetua masyarakat telah 

menggunakan daun miana, daun pegagan, kunyit dan tanaman lainnya sebagai 
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komplemen dalam pengobatannya. Sejumlah  85.71% dari penderita yang 

menggunakan obat tradisional  memilih daun miana sebagai komplemen dengan 

cara meminum air rebusan secara rutin selama 2 minggu hingga 3 bulan selama 

masa pengobatan. Potensi daun miana sebagai antibakteri  tuberkulosis  terbukti 

dalam  studi pendahuluan (2013) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

ekstrak daun miana (dalam bentuk sediaan niosom konsentrasi 0,2 ppm – 10 ppm 

maupun bentuk ekstrak konsentrasi 200 ppm) dapat menghambat pertumbuhan M. 

tb secara in vitro pada medium Lowenstein Jensen.  Uji sensitivitas  M. tb 

terhadap ekstrak etanol 70% daun miana secara in vitro pada medium Lowenstein 

Jensen diperoleh nilai MIC pada 200 ppm. 

Meskipun daun miana telah digunakan secara empiris oleh suku Toraja 

untuk pengobatan tuberkulosis tetapi pembuktian ilmiah belum ada. Sehingga 

daun miana sangat potensial untuk diteliti dan dikembangkan mengingat kasus 

tuberkulosis  di Indonesia masih sangat tinggi.  

 

1.2       Kajian Masalah 

Penyakit tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia, 

karena  hingga tahun 2011 masih ditemukan 316.562 penderita dan tahun 2013 

berdasarkan Riskesdas 2013  ditemukan 999.464 penderita (0,4% dari 

249.866.000 penduduk). Pengobatan tuberkulosis telah terorganisir dengan baik 

melalui program Directly Observed Treatment Shortcourse Chemotherapy 

(DOTS), tetapi penemuan kasus baru tetap tinggi. Sistem pengobatan strategi 

DOTS adalah pemberian beberapa jenis antibiotika, tetapi sering ditemukan 

bakteri yang telah resisten terhadap antibiotika, sehingga pengobatan tidak 
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memberikan hasil kesembuhan. Selain itu masa pengobatan yang panjang dan 

efek samping obat memberi alasan untuk penderita menjadi tidak patuh minum 

OAT, bahkan memutuskan pengobatannya sebelum sembuh (Chuluq Ar et al. , 

2004; Hutapea, 2009; Nugroho, 2009; Zuliana, 2010; Isbaniyah dkk., 2011; 

Bismark, 2013; Rahayu dkk., 2013 ). Meskipun pengobatan tuberkulosis telah 

diberikan secara gratis oleh pemerintah melalui Puskesmas namun jarak, waktu 

tempuh dan biaya yang dikeluarkan masyarakat ke sarana kesehatan tersebut 

sering membuat penderita tidak menyelesaikan pengobatan tuberkulosis jika 

gejala penyakit telah berkurang. Berdasarkan Riskesdas 2013 waktu tempuh 

menggunakan kendaraan ke sarana pelayanan 16-30 menit (34%), biaya 

transportasi minimal Rp 10.000 – Rp 50.000.   

Obat tradisional herbal merupakan pengobatan yang dipercaya secara 

turun temurun oleh suatu suku atau bangsa dan telah digunakan untuk mengobati 

segala macam penyakit termasuk infeksi tuberkulosis. Salah satu obat herbal yang 

dipercaya oleh masyarakat untuk mengobati tuberkulosis adalah daun miana.  

Secara umum ekstrak daun miana telah diteliti sebagai anti bakteri pada bakteri 

Gram negatif dan Gram positif secara in vitro  (Yuningsih, 2007; Rahmawati, 

2008; Kumala, 2009; Khattak dan Taher, 2011; Mpila dkk., 2012). Berdasarkan 

struktur kimia senyawa flavonoid, tannin, fenol, merupakan zat aktif tanaman 

yang potensial sebagai antibakteri. Ekstrak daun miana telah terbukti mengandung 

zat aktif senyawa flavonoid, tannin, fenol  (Lisdawati dkk., 2008, Khattak dan 

Taher, 2010; Mutiatikum dkk., 2010; Lumbessy dkk., 2013).  Keamanan 

penggunaan ekstrak daun miana terhadap hewan uji mencit dan ayam telah 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi POTENSI EKSTRAK DAUN MIANA (Coleus scutellarioides (L) Benth)  
SEBAGAI IMUNOMODULATOR PADA TIKUS MODEL YANG TERINFEKSI Mycobacterium tuberculosis 
Pemanfaatan Ekstrak Daun Miana untuk Pencegahan dan Pengobatan Tuberkulosis

SESILIA RANTE PAKADANG



10 

 

 
 

dibuktikan oleh penelitian dari (Ridwan dan Ayunita, 2007; Ridwan, 2010: 

Khattak dan Taher, 2011.  Namun demikian menurut Copp dan Pearce  (2007) 

faktor penting yang menjanjikan  dalam pengembangan bahan alami yang 

berpotensi sebagai antibakteri khususnya M. tb adalah jika bahan alami tersebut 

mempunyai zat aktif yang potensial secara in vitro. Kandungan zat aktif dari 

bahan alami berupa lemak/ asam lemak,  gugus aromatik, fenolik, kuinon, peptida, 

alkaloid, terpenoid (monoterpen, diterpen, seskuiterpen, triterpenoid), steroid dan 

struktur miscellaneous. Zat aktif tersebut potensial jika mempunyai MIC ≤ 1µg/ml 

atau  MIC ≤ 1ppm. Sumber bahan alami yang dimaksud adalah  zat aktif atau 

seyawa kimia hasil isolat murni dari suatu ekstrak berbagai spesies tanaman.  

  Penularan penyakit tuberkulosis dari seorang penderita ke orang lain di 

lingkungannya terjadi melalui percikan ludah/dahak mengandung M. tb yang 

keluar saat penderita batuk atau bersin. Bakteri yang tersebar di udara akan 

terhirup oleh orang lain sehingga akan masuk melalui saluran napas dan 

berkembang biak dalam paru dan organ lain. Seseorang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

yang tertular M. tb mempunyai peluang untuk menderita tuberkulosis. Peluang ini 

sangat ditentukan oleh keadaan imunitas seseorang ketika terkontaminasi M. tb. 

Kontaminasi bakteri termasuk M. tb pada tubuh manusia atau hewan secara 

alamiah  akan bertindak sebagai antigen sehingga akan dimusnahkan oleh sistem 

imunitas tubuh (Bannister et al., 2006; Brook et al.,  2008). 

Secara umum imunitas seseorang meliputi imunitas non spesifik dan 

spesifik. Pada kasus penyakit tuberkulosis; Imunitas non spesifik secara fisik 

antara lain penyaringan udara di hidung, refleks bronkodilator, refleks batuk, 
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bersin, menelan atau muntah. Imunitas secara seluler melibatkan sel-sel imun 

seperti makrofag, natural killer, mast sel, basofil, eosinofil, neutrofil dan lain-lain. 

Imunitas spesifik meliputi imunitas humoral (sel B) dan imunitas seluler ( sel-T). 

(Baratawidjaja dan Rengganis,   2010;  Brooks et al., 2008).   

Hubungan M. tb  dengan sistem imunitas adalah bakteri  M. tb mampu 

hidup dalam makrofag. Bakteri tersebut dapat mencegah penggabungan lisosom 

dan vakuola fagositik (fagosom) sehingga tidak terbentuk fagolisosom. Bakteri M. 

tb tidak memproduksi endotoksin atau eksotoksin, tetapi  respon tubuh  setelah 6 

– 8 minggu terinfeksi bakteri penyebab tuberkulosis adalah terbentuknya lesi. Lesi 

akan melibatkan kelenjar limfa dan mengaktifkan sel-Th1 untuk memproduksi 

interferon gamma (IFN-γ) guna mengaktivasi makrofag meningkatkan 

kemampuan fagositas. Inang sebagai host dari bakteri tuberkulosis akan merespon 

masuknya M. tb dalam tubuh secara imunitas yang melibatkan sistem imun 

spesifik dan non spesifik. Penurunan imunitas penderita tuberkulosis karena 

terjadi imunosupresi akibat produk dinding sel bakteri yang menghambat proses 

fagolisosom, lipoarabinomannan yang menghambat aktivitas IFN-γ (Bannister et 

al., 2006; Brooks et al.,  2008). 

Peningkatan sistem imunitas tubuh akan mencegah terjadinya infeksi 

akibat kontaminasi mikroorganisma secara umum termasuk M. tb, dan menunjang 

proses penyembuhan infeksi.  Menurut Cooper et al., (2011), pada saat tubuh 

terinfeksi tuberkulosis maka komponen dan molekuler dari sistem kekebalan 

tubuh akan menghasilkan sitokin dan mediator kimia untuk mempengaruhi 

perkembangan infeksi mikobakteri. Sitokin akan berperan dalam mengendalikan 
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infeksi awal dan mempertahankan tanggapan sel-T untuk memberikan kekebalan 

host.  Beberapa sitokin yang dihasilkan terbukti bahwa  IFN-γ dan TNF-α 

merupakan mekanisme utama respon perlindungan CD4 dari sel-T selama infeksi 

kronis tuberkulosis.  Sitokin IFN-γ dan TNF-α terbukti membatasi pertumbuhan 

bakteri pada penderita tuberkulosis (Reiley et al., 2010; Green et al., 2012; 

Robinson et al., 2012).  Berdasarkan penelitian  Feng et al.,  (2010) fungsi sitokin 

IFN -γ dalam infeksi mikobakterium adalah menjaga hematopoiesis, melindungi 

kematian sel-T CD4, limfosit-T dan menunjang pembunuhan mikobakteri.    

Berdasarkan fungsi perlindungan tersebut maka kadar sitokin IFN-γ ditemukan 

lebih tinggi pada penderita tuberkulosis dibandingkan dengan bukan penderita dan 

peningkatan IFN-γ akan meningkatkan kapasitas antimikrobial dalam makrofag. 

Profil IL-12, IFN-γ dan TNF-α ditemukan meningkat selama host (penderita) 

mengalami beban terinfeksi mikobakteri hidup dan jumlahnya akan menurun 

setelah selesai diterapi anti mikobakterium (Rostati dan Lizza, 2008; Wijaya, 

2005; Wasiayastuti,  2009; Caccamo et al., 2010). Pengujian klinik menunjukkan  

bahwa TNF-α berperan penting dalam memberikan kekebalan sehingga 

peningkatan proporsi TNF-α pada subyek terinfeksi mikobakterium merupakan 

parameter prediktor terkuat dari diagnosis penyakit tuberkulosis aktif 

dibandingkan infeksi laten (Keeton et al., 2010; Harari et al., 2011). Kemudian 

O’Garra et al., (2013) menyimpulkan bahwa sitokin IL-12, IFN-γ dan TNF 

merupakan faktor imunitas yang menentukan pengendalian dan perlindungan  

seseorang terhadap infeksi tuberkulosis.        
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Imunomodulator sangat dibutuhkan oleh penderita tuberkulosis maupun 

orang sehat yang berada dilingkungannya. Imunomodulator dapat mengembalikan 

penurunan atau ketidakseimbangan sistem imun. Mekanisme kerja 

imunomodulator adalah regulasi respon imun seperti immunorestorasi, 

imunostimulasi dan imunosupresi. Dalam pengobatan tuberkulosis  dikenal 

imunostimulator sebagai terapi tambahan disamping terapi utama (obat antibiotika 

sesuai strategi DOTS) yang dapat memperbaiki sistem imun bahkan menstimulasi 

imunitas penderita dengan defisiensi imun.  Bahan imunostimulator yang 

digunakan berupa bahan kimia dan bahan alami. Penggunaan bahan alam seperti  

pemberian obat herbal Phyllanthus niruri sebagai imunomodulator bersama obat 

anti tuberkulosis dapat mempercepat penyembuhan tuberkulosis paru yaitu 

mempercepat konversi bakteri tahan asam (BTA) dengan mekanisme imunitas 

(Zulkifly, 2005). Mekanisme imunitas yang telah terbukti dari beberapa tanaman 

yang mengandung zat aktif seperti flavonoid   bekerja sebagai imunomodulator 

dengan meningkatkan aktivitas proliferasi limfosit. Ekstrak tanaman tersebut 

antara lain buah merah (Pandanus conoideus Lam), buah andaliman 

(Zanthoxylum acanthopodium DC), lidah buaya (Aloe vera L.), cincau hijau 

(Cyclea barbata L.Miers), kayu secang (Caesaipinea sappan Linn)  ( Pandoyo, 

2000; Puspaningrum, 2003; Meiriana, 2006; Widosari, 2007; Wahyuniari, 2009). 

Selain flavonoid, terpenoid minyak atsiri seperti   andrografolida yang berasal dari 

tanaman sambiloto (Andrographis paniculata Ness) dapat meningkatkan aktivasi 

sel limfosit-T helper  dalam mensekresi IFN-γ dan TNF-α oleh subset Th 1 

(Widyawaruyanti, 2005). 
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Mekanisme imunitas yang sangat penting dalam melawan infeksi bakteri 

adalah fagositosis oleh makrofag. Bahan imunostimulator alami seperti ketepeng 

Cina (Cassia alata L.) dan daun johar (Cassia siamea Lamk) telah terbukti 

meningkatkan aktvitas fagositosis makrofag dan meningkatkan kapasitas sel 

fagosit pada cairan peritonium mencit yang diinfeksi oleh Staphylococcus aureus. 

Sediaan herbal simunox (mengandung campuran simplisia yang berfungsi sebagai 

imunostimulan) dan Phalerin hasil isolat dari daun mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa (Scheff) Boerl)  juga terbukti dapat meningkatkan fungsi fagositosis 

makrofag (Zulkifly, 2005; Kusmardi dkk., 2007; Kusmardi dkk., 2006; Meika, 

2010; Wijanarko, 2005).    

Tikus transgenik sering digunakan dalam penelitian   karena imunitas 

alamiah yang dimiliki oleh tikus cukup kuat dan mempunyai kemiripan dengan 

sistem imunitas manusia. Hewan uji tikus tuberkulosis seperti halnya  tuberkulosis 

pada marmot dan kelinci dapat menjadi model tuberkulosis pada manusia yang 

rentan terhadap tuberkulosis. Tikus putih (Rattus novergicus) galur Wistar 

merupakan model terbaik untuk mengetahui interaksi inang – patogen dari infeksi 

M. tb yang berpotensi menyebabkan tuberkulosis laten.   (Leemans et al., 2003; 

North dan Yu, 2004; Baratawidjaya dan Rengganis, 2010; Singhal et al., 2011). 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah penggunaan empirik daun 

miana sebagai obat tuberkulosis yang belum mempunyai dasar ilmiah secara in 

vivo. Penelitian ini mengkaji  potensi ekstrak daun miana  terhadap pengobatan 

tuberkulosis pada hewan uji tikus putih galur Wistar. Efek pengobatan 

tuberkulosis akan dikaji berdasarkan peningkatan imunitas. Flavonoid yang 
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terkandung dalam ekstrak daun miana berpotensi meningkatkan proliferasi 

limfosit-T. Proliferasi limfosit akan mendukung sel-T CD4 (khususnya Th-1) 

meningkatkan jumlah ekspresi gen IFN. Infeksi M. tb, menyebabkan sel-T helper 

1 dari sistem imunitas akan memproduksi sitokin IFN-γ dan TNF-α yang akan 

meningkatkan fungsi fagositosis oleh makrofag sehingga menyebabkan 

penurunan jumlah koloni M. tb. Eksplorasi senyawa kimia daun miana dikaji 

berdasarkan teori farmakognosi dan fitokimia. Pembuktian efek penyembuhan 

tuberkulosis dikaji berdasarkan teori mikrobiologi dan imunitas.  

Penelitian terdahulu tentang daun miana ditujukan pada bakteri Gram 

negatif dan Gram positif secara in vitro. Penelitian imunitas penderita tuberkulosis 

khususnya sitokin IFN-γ dan TNF-α dilakukan pada penderita tuberkulosis tanpa 

perlakuan obat atau obat herbal. 

Perbedaan kajian masalah dalam penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah; ekstrak yang digunakan adalah ekstrak etanol daun miana (C. 

scutellarioides, (L) Benth.). Potensi ekstrak daun miana ditujukan khusus pada 

bakteri M. tb. Selanjutnya, pengaruh ekstrak terhadap hewan uji yang terinfeksi 

tuberkulosis, diuji berdasarkan proses kesembuhan   hewan setelah terinfeksi yang 

dipengaruhi oleh perbaikan imunitas. Hubungan antar variabel imunitas limfosit-

T, sel-T CD4, IFN-γ, TNF-α, dan jumlah koloni M. tb  menjadi standar 

kesembuhan tuberkulosis dengan mekanisme imunitas. 

 
1.3       Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah;  
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1. Apakah ekstrak daun miana (C. scutellarioides (L) Benth.)  berpotensi 

sebagai imunomodulator untuk pencegahan dan pengobatan tuberkulosis 

berdasarkan stimulasi  imunitas (proliferasi limfosit-T, sel-T CD4, IFN-γ, 

TNF-α) dan penurunan jumlah koloni M. tb pada tikus putih (R. 

norvegicus)? 

2. Apakah ekstrak daun miana (C. scutellarioides (L) Benth.)  berpotensi 

sebagai komplemen untuk pengobatan tuberkulosis pada tikus putih (R. 

norvegicus)? 

 

1.4       Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Membuktikan potensi ekstrak daun miana (C. scutellarioides  (L) 

Benth.) sebagai imunomodulator  untuk pencegahan dan pengobatan 

tuberkulosis. 

2. Membuktikan potensi ekstrak daun miana (C. scutellarioides  (L) 

Benth.) sebagai komplemen untuk pengobatan tuberkulosis. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah; 

1. Menganalisis pengaruh  pemberian ekstrak daun miana (C. scutellarioides, 

(L) Benth.)  terhadap proliferasi jumlah limfosit-T pada tikus putih (R. 

norvegicus) yang terinfeksi M. tb 
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2. Menganalisis pengaruh  pemberian ekstrak daun miana (C. scutellarioides, 

(L) Benth.)  terhadap jumlah sel-T CD4  pada tikus putih (R. norvegicus) 

yang terinfeksi M. tb 

3. Menganalisis pengaruh  pemberian ekstrak daun miana (C. scutellarioides, 

(L) Benth.)  terhadap kadar IFN-γ pada tikus putih (R. norvegicus) yang 

terinfeksi M. tb 

4. Menganalisis pengaruh  pemberian ekstrak daun miana (C. scutellarioides, 

(L) Benth.)  terhadap kadar TNF-α pada tikus putih yang terinfeksi M. tb 

5. Menganalisis pengaruh  pemberian ekstrak daun miana (C. scutellarioides, 

(L) Benth.) terhadap jumlah koloni M. tb pada paru tikus putih.  

6. Menganalisis  hubungan antara peningkatan proliferasi limfosit-T, sel-T 

CD4,  IFN-γ dan TNF-α dengan  penurunan jumlah koloni  M. tb pada 

tikus putih (R. norvegicus) pada perlakuan pencegahan dan pengobatan 

tuberkulosis.  

7. Menganalisis potensi ekstrak daun miana (C. scutellarioides, (L) Benth.) 

sebagai komplemen obat anti tuberkulosis dalam pengobatan    tikus putih 

yang terinfeksi M. tb 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis  membuktikan ekstrak daun miana 

(C. scutellarioides (L) Benth) berpotensi sebagai imunomodulator pada 

pencegahan dan pengobatan penyakit tuberkulosis  melalui mekanisme  

imunostimulan dengan meningkatkan proliferasi limfosit-T, jumlah sel-T CD4, 
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peningkatan kadar IFN-γ dan kadar TNF-α sehingga menurunkan jumlah koloni  

M. tb. Penelitian ini juga membuktikan potensi ekstrak daun miana (C. 

scutellarioides (L) Benth) sebagai komplemen dalam pengobatan tuberkulosis. 

Bagi perkembangan ilmu pembuktian ini  membuka wawasan mengenai 

kemampuan ekstrak daun miana yang potensial sebagai imunomodulator dan 

dapat menjadi bahan rujukan untuk menjadi  obat herbal terstandar dan 

selanjutnya fitofarmaka.  

 
1.5.2 Manfaat Terapan 

Manfaat penelitian ini dalam penerapannya di masyarakat adalah: 

a. mendukung penggunaan empiris sebagai komplementer pada pengobatan 

tuberkulosis  

b. mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pengobatan 

tuberkulosis  dengan melibatkan masyarakat menggunakan obat tradisional 

sebagai imunomodulator 

c. mendukung pengembangan daun miana menjadi obat herbal terstandar anti 

tuberkulosis  

 
1.5.3 Manfaat Bagi Institusi 

Manfaat penelitian ini bagi institusi kerja Poltekkes Kemenkes Makassar 

adalah motivasi dosen untuk mengembangkan diri dengan pendidikan lebih tinggi. 

Khusus untuk Jurusan Farmasi penelitian ini merupakan bagian dari konsistensi 

untuk pengembangan dan pembuktian ilmiah obat herbal yang digunakan 

masyarakat. 
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