
 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Penggunaan antibiotik di dalam pengobatan  selain harganya mahal dapat 

berdampak negatif  terutama pada kesehatan akibat adanya residu pada  produk hasil 

ternak yang dihasilkan dan tidak aman  jika dikonsumsi dapat menyebabkan 

gangguan  kesehatan. Selain digunakan sebagai obat, antibiotik  juga dapat digunakan 

sebagai feed additive dan  pemacu pertumbuhan (Widhyarti dkk, 2009 ). 

Pada saat ini beberapa  negara telah melarang penggunaan antibiotik untuk 

meningkatkan efisiensi pakan. Penggunaan antibiotik  yang kurang tepat dapat 

merugikan, menyebabkan  kuman menjadi resisten sehingga pengobatan yang  

diberikan kurang efektif (Widhyarti dkk, 2009 ).Penggunaan herbal telah dikenal 

sejak lama  oleh nenek moyang kita, dan digunakan di dalam  melakukan pengobatan 

secara turun temurun. Pencegahan penyakit jauh lebih penting  dibanding 

pengobatan. Oleh karena itu pencegahan penyakit melalui peningkatan imunitas 

merupakan  salah satu usaha dalam menekan munculnya  berbagai macam penyakit 

(Widhyarti dkk, 2009 ). 

Indonesia yang beriklim tropis memiliki persediaan tanaman obat yang cukup 

melimpah, dan merupakan negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di 

dunia setelah Brazil. Indonesia memiliki 25 000-30 000 spesies tanaman yang 

merupakan 80% dari jenis tanaman di dunia dan 90 % dari jenis tanaman di Asia 
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(Pramono,2002). Obat tradisional Indonesia merupakan warisan budaya bangsa 

sehingga perlu dilestarikan, diteliti dan dikembangkan. Penelitian obat tradisional 

Indonesia mencakup penelitian obat herbal tunggal maupun dalam bentuk ramuan. 

Jenis penelitian yang telah dilakukan selama ini meliputi penelitian budidaya tanaman 

obat, analisis kandungan kimia, toksisitas, farmakodinamik, formulasi dan uji klinik ( 

Dewoto, 2007). 

Kendala pemanfaatan obat tradisional secara lebih luas adalah bukti ilmiah 

tentang khasiat obat tradisional yang masih belum memadai. Salah satu mekanisme 

utama obat tradisional adalah mempengaruhi sistem imun tubuh, tetapi aktivitas 

tanaman obat sebagai imunostimulan pada rujukan obat tradisional dan 

etnofarmokologi sulit ditemukan (Ulva, 2013). Substansi atau obat yang dapat 

memodulasi fungsi dan aktivitas sistem imun disebut sebagai imunomodulator. 

Imunomodulator dibagi menjadi 3 kelompok: i) imunostimulator, berfungsi untuk 

meningkatkan fungsi dan aktivitas sistem imun, ii) imunoregulator, artinya dapat 

meregulasi sistem imun, dan iii) imunosupresor yang dapat menghambat atau 

menekan aktivitas sistem imun. Kebanyakan tanaman obat yang telah diteliti 

membuktikan adanya kerja imunostimulator. Pemakaian tanaman obat sebagai 

imunostimulator dengan maksud menekan atau mengurangi infeksi virus dan bakteri 

intraseluler maupun ekstraseluler, untuk mengatasi imunodefisiensi atau sebagai 

perangsang pertumbuhan sel pertahanan tubuh dalam sistem imunitas (Wiedosari, 

2007).  
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Inate imunity dan adaptive imunity berperan dalam pertahanan melawan infeksi 

terutama yang disebabkan oleh bakteri patogen intra maupun ekstra seluler, jamur, 

virus dan protozoa (Susilaningsih, 2002). Sehingga prinsip kerja sistem imun dalam 

menghadapi invasi bahan asing dari luar tubuh bekerja secara serentak. Dengan kata 

lain, suseptibilitas dan resistensi hewan terhadap infeksi mikroba sangat tergantung 

pada aktivasi dari sel ThCD4+ yang berdiferensiasi menjadi 2 kelompok berdasarkan 

pola sekresi sitokin, yakni pola respon Th1 dan pola respon Th2. Sitokin merupakan 

protein pembawa pesan kimiawi, atau mediator komunikasi interseluler berperan 

mengendalikan respon imun baik pada sistem imunitas seluler maupun humoral 

(Tizard, 2000). Benda asing yang berhasil menembus hambatan fisik tubuh dengan 

cepat akan terdeteksi oleh sistem imun bawaan. Kebanyakan benda asing akan 

dikenali dan diikat oleh sistem imun dan reseptor, salah satunya adalah tool like 

reseptor (TLRs). Terdapat sedikitnya 13 TLRs yang ditemukan pada permukaan 

makrofag. Setelah TLRs mengikat maka akan memicu produksi protein seperti 

interleukin dan IFN- γ (Hikmat, 2012). Selama ini sudah banyak dilakukan penelitian 

menggunakan sitokin rekombinan sebagai imunomodulator, seperti penambahan IFN- 

γ pada vaksin malaria telah dicoba pada mencit yang bersifat imunokompromais 

sebagai ajuvan .Selain itu apabila IFN- γ diberikan bersama vaksin subunit vesicular 

stomatitis virus  dan vaksin influenza menaikkan titer antibodi, dan beberapa hasilnya 

membuktikan potensi sitokin interferon-γ (IFN- γ). IFN- γ yang diberikan bersama 

vaksin dapat meningkatkan aktivitas sel T sehingga menginduksi imunitas humoral. 

IFN- γ juga memiliki kemampuan sebagai faktor aktivasi makrofag, sehingga 
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kemampuannya meningkat dalam membunuh virus, parasit dan bakteri intraseluler 

(Wiedosari, 2007).  Respon imun seluler (cell mediated immunity) pertama kali 

dilaporkan oleh George Mackaness pada tahun 1950 sebagai kekebalan terhadap 

bakteri intra seluler Listeria monocytogenes. Bakteri intraseluler menstimulasi 

makrofag mensekresi IL-12 yang mengaktifkan sek NK dan juga mentimulasi TH 1 

dan mengaktifkan sel T CD8+ . Ketiga jenis sel yang teraktifkan tersebut mensekresi 

Interferon gamma (IFN- γ) yang akan mengaktifkan makrofag tersebut dan dapat 

membunuh bakteri intraseluler (Susilaningsih,2002). Namun demikian ada beberapa 

faktor yang dapat menghambat penggunaan sitokin rekombinan, karena molekul 

sitokin bersifat tidak stabil dan mudah mengalami degradasi. Pemberian sitokin 

sering menyebabkan efek negatif seperti terjadinya neutrophilia atau defektif fungsi 

neutrofil, lymphopenias dan monocytopenia (Lowenthal et al., 2000). Oleh karena itu, 

diperlukan alternatif lain yaitu dengan memanfaatkan tanaman obat yang termasuk 

dalam kelompok imunomodulator. Obat nabati melalui ekspresi sitokin dapat 

mempengaruhi mekanisme pertahanan atau sistem imunitas tubuh yang meliputi 

sistem imunitas spesifik dan nonspesifik (Spellman et al., 2006). 

Tanaman yang telah banyak digunakan dalam ethnofarmakologi adalah sumber 

terbesar dari imunomodulator, namun bioaktivitas ini membutuhkan kajian ilmiah  

untuk mengkonfirmasi keamanan dan dosis efektif. Memilih target sel imun  dan 

organ kekebalan yang sesuai dan spesifik dalam penelitian imunomodulasi, 

memungkinkan pemahaman tentang interaksi zat tertentu dengan sel imun spesifik 

(Yeap et al., 2011). Berbagai bahan asal tanaman dapat memacu fungsi berbagai 
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komponen sistem imun nonspesifik (fagosit, sel NK) dan sistem imun spesifik 

(proliferasi sel T, sel B yang memproduksi antibodi) serta produksi sitokin sehingga 

dapat digunakan dalam klinik sebagai ajuvan untuk meningkatkan penyembuhan 

berbagai penyakit infeksi (Baratawidjaya, 2006). 

Salah satu alternatif penggunaan herbal sebagai imunostimulator untuk 

meningkatkan respon imun adalah dengan menggunakan daun patikan kebo 

(Euphorbia Hirta Linn.) Kemampuan tanaman patikan kebo dalam mengobati 

berbagai macam penyakit melibatkan senyawa kimia di dalamnya yang dapat bersifat 

antiseptik, anti-inflamasi, antifungal, dan antibakterial, seperti kandungan tanin, dan 

flavonoid (terutama quercitrin dan myricitrin), dan triterpenoid (terutama taraxerone 

dan 11α, 12 α – oxidotaraxterol) (Ekpo and Pretorius, 2007 dalam Hamdiyati dkk., 

2008). Selain itu, terdapat pula kandungan senyawa aktif lainnya, seperti alkaloida 

dan polifenol (Ipteknet, 2005 dalam Hamdiyati dkk., 2008). Ohashi et al (2003) 

melaporkan bahwa Flavonol pada suatu tanaman berpotensi sebagai imunostimulan 

karena mampu meningkatkan produksi IL-2 yang terlibat dalam aktivasi dan 

proliferasi sel T. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dkk (2013) 

membuktikan bahwa senyawa flavonol pada tanaman berpotensi sebagai 

imunostimulan, mampu meningkatkan produksi IL-2 yang terlibat dalam aktivasi dan 

proliferasi sel T. Penelitian tersebut melaporkan bahwa penggunaan ekstrak etanol 

secara in vivo pada timus mencit (Mus musculus) menggunakan dosis 25, 50 dan 100 
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mg/kg BB, dan pada dosis paling rendah yaitu 25 mg/kg BB mampu meningkatkan 

jumlah sel T CD4  dan CD8 .  

Karena belum terdapat data ilmiah tentang pengaruh flavonoid pada patikan 

kebo sebagai aktifasi imunomodulator, maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan sel PBMC ayam  secara in vitro yang diberikan ekstrak Flavonoid 

untuk melihat ekspresi Sel CD4+ , ekspresi TLR-2 dan sekresi IL2 secara in vitro. 

Serta mencari dosis bertingkat tentang aktivitas imunomodulasi ekstrak Flavonoid 

patikan kebo terhadap ekspresi Sel CD4+ , ekspresi TLR-2 dan sekresi IL2. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1) Apakah bahan aktif flavonoid pada tanaman patikan kebo (Euphorbia hirta 

Linn) memiliki potensi sebagai imunostimulator yang ditunjukkan dengan 

adanya peningkatan ekspresi Sel CD4+ , ekspresi TLR-2 dan sekresi IL2 pada 

PBMC ayam ? 

2) Berapakah dosis minimal bahan aktif flavonoid pada tanaman patikan kebo 

(Euphorbia hirta Linn) yang berpotensi sebagai imunostimulator dengan 

ditunjukkan adanya peningkatan ekspresi ekspresi Sel CD4+ , ekspresi TLR-2 

dan sekresi IL2 pada PBMC ayam? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh bahan aktif flavonoid pada 

tanaman patikan kebo (Euphorbia hirta Linn) sebagai imunostimulator berdasarkan 

ekspresi Sel CD4+, ekspresi TLR-2 dan sekresi IL2 pada PBMC ayam. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1) Membuktikan pengaruh bahan aktif flavonoid pada tanaman patikan kebo 

(Euphorbia hirta Linn) sebagai imunostimulator pada PBMC ayam 

terhadap peningkatan ekspresi Sel CD4+,ekspresi TLR-2 dan sekresi IL2.  

2) Membuktikan dosis minimal bahan aktif flavonoid pada tanaman patikan 

kebo (Euphorbia hirta Linn) sebagai imunostimulator pada PBMC ayam 

terhadap peningkatan ekspresi Sel CD4+,ekspresi TLR-2 dan sekresi IL2.  

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan potensi mengenai 

efektifitas bahan aktif flavonoid pada tanaman patikan kebo (Euphorbia hirta Linn) 

dengan dosis yang berbeda sebagai imunostimulator yang dapat meningkatkan 

ekspresi sel CD4 , ekspresi TLR-2, sekresi IL2 pada PBMC ayam 
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1.4.2 Manfaat praktis 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan alternatif penggunaan bahan aktif flavonoid pada tanaman patikan kebo 

(Euphorbia hirta Linn) dengan dosis yang minimal sebagai imunostimulator pada 

ayam. 
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