
 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Demam tifoid merupakan penyakit endemik dengan gejala bervariasi mulai dari yang 

ringan seperti demam, malaise, dan batuk kering sampai rasa sakit pada abdomen dan berbagai 

komplikasi lainnya. Penyebarannya terjadi secara oral – fekal, oleh karena itu pada daerah 

dengan sanitasi rendah dan air bersih terbatas, penyakit ini mudah ditemui. Penyakit ini 

menyerang sekitar 22 juta orang per tahun dengan angka kematian mencapai 200.000 jiwa per 

tahun. Menurut WHO, pada tahun 2003 terdapat sekitar 900.000 kasus di Indonesia, di mana  

sekitar 20.000 penderitanya meninggal dunia (WHO, 2003). 

Menurut WHO, di negara – negara maju antibiotika yang banyak digunakan sebagai 

pengobatan optimal adalah golongan fluoroquinolon. Golongan obat ini dapat ditoleransi baik 

oleh tubuh, diabsorbsi dengan baik secara oral, kerjanya lebih cepat dan efektif daripada obat 

sebelumnya (kloramfenikol). Di Indonesia sendiri kloramfenikol masih merupakan obat pilihan 

utama untuk mengobati demam tifoid (WHO, 2005; Katzung, 1997). Akhir - akhir ini Salmonella 

strain multidrug-resistant (MDR) sering sekali dijumpai bahkan jumlahnya semakin meningkat 

pada beberapa tahun belakangan ini. Beberapa variasi dari Salmonella telah menghasilkan 

multidrug-resistance yang lebih berbahaya sebagai bagian integral dari material genetik 

organisme tersebut, sehingga dapat terus resisten bahkan setelah obat antibiotika tidak lagi 
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digunakan (WHO, 2005). Pada tahun 2002 diungkapkan bahwa secara umum penyakit infeksi 

selalu dihubungkan dengan gangguan sistem imunitas (Munasir, 2002).   

Salmonella typhii merupakan bakteri gram negatif, fakultatif intraseluler yang dapat 

hidup bahkan berkembang biak dalam makrofag, tahan terhadap enzim-enzim lisosom, 

mempunyai kemampuan untuk mencegah fusi phagosome-lysosome sehingga sulit dibunuh, 

selain itu Salmonella mempunyai faktor virulensi utama yang berupa lipopolisakarida (LPS) 

yang dapat menstimulasi respons imun pada inang. Pada respons imun seluler melalui fagositosis 

oleh makrofag yang teraktivasi oleh sitokin IFN-γ yang diproduksi oleh sel T, kemudian IFN-γ 

akan memacu makrofag untuk membunuh melalui  respiratory burst, dengan proses oksidatif 

yang memproduksi radikal  bebas dan nitrit oksida dan aktivasi sel T CD8 yang akan melisis sel 

yang terinfeksi. 

Phyllanthus niruri L (meniran) merupakan salah satu jenis imunostimulator yang dapat 

meningkatkan sistem imun pada binatang percobaan maupun manusia (Christever, 2001). 

Pemberian ekstrak Phyllanthus niruri L dapat meningkatkan aktivitas dan fungsi beberapa 

komponen imunitas nonspesifik serta imunitas spesifik, baik humoral maupun selular. Efek 

terhadap respons imun nonspesifik berupa peningkatan fagositosis dan kemotaksis makrofag, 

kemotaksis neutrophil,sitotoksisitas sel NK serta aktivitas hemolisis komplemen. Terhadap 

imunitas seluler, dapat meningkatkan proliferasi sel limfosit T dengan meningkatkan sekresi 

TNFα, IFNγ dan IL-4, serta menurunkan sekresi IL-2 dan IL-10, sedangkan terhadap imunitas 

humoral, obat ini dapat meningkatkan produksi imunoglobulin M (IgM) dan IgG (Munasir, 

2002; Barbour dkk, 2004; Chodidjah, 2003). Hal – hal tersebut di atas berperan dalam melawan 

infeksi, terutama untuk infeksi bakteri intraselular seperti Salmonella typhi.  
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 Penggunaan Phyllanthus niruri L sebagai imunomodulator terus ditingkatkan. 

Keberadaannya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian antibiotik 

yang biasanya selalu diikuti dengan masalah resistensi (Parry, 2006; WHO, 2005; Qutaishat, 

2003). Selain itu Phyllanthus niruri L merupakan suatu imunomodulator alami dari jenis 

tanaman yang tumbuh baik di daerah tropis seperti Indonesia, sehingga hal tersebut sejalan 

dengan program pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas obat-obat 

tradisional (Munasir, 2002). Dosis yang digunakan tergantung pada jenis sediaan dan kondisi 

dari pengobatan, untuk sediaan  tincture, dosis rata-rata 0,2-3,0 mililiter 3 kali sehari dan untuk 

sediaan bubuk 250 mg - 1 gram sehari dan dosis untuk imunomodulator pada orang dewasa 

adalah 3 x 50 mg/hr (Radityawan, 2005; Williams, 2001).  

Penelitian tentang manfaat Phyllanthus niruri L, khususnya untuk mencegah dan 

mengobati penyakit-penyakit infeksi terus di lakukan. Sejalan dengan hal tersebut peneliti ingin 

menguji manfaat pemberian Phyllanthus niruri L pada infeksi Salmonella sebagai pendamping 

untuk meningkatkan imunitas seluler. Selain itu penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan 

utama di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia (Parry, 2006; WHO, 2005; 

Anonymus, 2003; Raffatellu dkk, 2005; Zhang, 2003). Sehubungan dengan hal-hal tersebut di 

atas, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh Phyllanthus niruri L dapat 

meningkatkan respons imun humoral pada infeksi Salmonella enterica serovar Typhi pada dosis 

yang sesuai.  

1.2. Rumusan Masalah  

1. Apakah terdapat pengaruh pemberian ekstrak Phyllanthus niruri Lterhadap peningkatan 

kadar IFN-γ pada mencit yang di infeksi Salmonella enterica serovar Typhi. 
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2. Apakah terdapat pengaruh pemberian ekstrakPhyllanthus niruri L terhadap peningkatan 

kadar IgG pada mencit yang di infeksi Salmonella enterica serovar Typhi. 

1.3. Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi ekstrak Phyllanthus 

niruri L sebagai imunostimulan pada mencit yang dinfeksi Salmonella enterica serovar Typhi 

khususnya terhadap kadar IFN-γ dan kadar IgG. 

1.3.2. Tujuan Khusus  

1. Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak Phyllanthus niruri L terhadap peningkatan 

kadar IFN-γ pada mencit yang diinfeksi dengan Salmonella enterica serovar Typhi 

dibandingkan dengan yang tidak diberi ekstrak (kontrol). 

2. Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak Phyllanthus niruri L terhadap peningkatan 

kadar IgG pada mencit yang diinfeksi dengan Salmonella enterica serovar Typhi 

dibandingkan dengan yang tidak diberi ekstrak (kontrol).  

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Diharapkan dapat memberilkan informasi ilmiah tentang peran ekstrak meniran 

(Phyllanthus niruri L) dalam meningkatkan kadar IFN-γ dan kadar IgG spesifik pada mencit 

yang di infeksi Salmonella enterica serovar Typhi.  

1.4.2. Manfaat Praktis 
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