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Oaun Ungu(Graptophyllum pictum (L.)Griff.) banyak digunakan oleh 
masyarakat secara tradisional untuk pengobatan bengkak, bisul, wasir 
dan untuk melancarkan menstruasi [Heyne.1987]. Ozaki dan kawan
kawan telah membuktikan aktivitasnya sebagai antiinflamasi 
[Ozaki.1989 ]. 

Inflamasi adalah respon protektif yang sangat diperlukan dalam 
tubuh sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan sebelum 
kerusakan atau untuk memperbaiki sesudah terjadi kerusakan 
[Bellanti.1993]. Namun demikian, perlu diketahui bahwa jika respon 
inflamatoris menyimpang dari kebiasaan, dapat terjadi masalah yang 
serius. Banyak penyakit yang dihadapi para klinisi disebabkan karena 
respon inflamasi yang tidak terkendali, misalnya pada rheumatoid 
arthritis dan pulmonaris fibrosis. Pengobatan dari, .penyakit-penyakit 
tersebut adalah dengan terapi antiinflamasi. 

Berkaitan dengan aktivitasnya sebagai antiinflamasi, penelitian ini 
adalah upaya untuk mengetahui aktivitas Oaun Ungu terhadap respon 
imun khususnya pada pembentukan antibodi primer Imunoglobulin M. 
Pembentukan antibodi primer dapat diketahui dengan uji hemaglutinasi 
terhadap antigen sel darah merah domba. 
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Disamping itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Ozaki dapat 
diketahui bahwa fraksi yang aktif sebagai antiinflamasi diduga 
mengandung flavonoid. Untuk itu pada penelitian ini juga dilakukan 
penetapan kadar flavonoid total yang terdapat dalam ekstrak etanol 
yang digunakan, dengan menggunakan metode spektrofotometri dari 
Farmakope Swiss VII. 

Dosis imunologis yang digunakan adalah 0,2 ml suspensi ekstrak· 
etanol Daun Ungu 1,02% yang setara dengan infus 10%, dengan 
pemberian per-oral selama 7 hari. Dari hasil penetapan kadar flavonoid 
total dalam ekstrak etanol Daun Ungu diketahui bahwa kandungannya 
adalah 1,78%. Jadi dosis yang digunakan mengandung 0,036 mg 
flavonoid total per mencit per hari. 

Pemberian ekstrak etanol Daun Ungu yang diberikan secara per
oral selama 7 hari ternyata tidak mempengaruhi titer aglutinasi. Hal ini 
berarti pemberian ekstrak etanol tersebut tidak mempengaruhi 
pembentukan antibodi primer imunoglobulin M pada mencit. 
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BABI 


PENDAHULUAN 


1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sebagai negara yang kaya akan bahan alam, Indonesia sebenarnya 

mempunyai potensi dalam hal mengembangkan obat-obatan tradisional 

maupun pengadaan senyawa obat baru . Salah satu tanaman obat yang 

sering digunakan dalam pengobatan adalah Graptophylum pictum ( L ) Griff 

( Jawa : Daun Ungu ), yang secara tradisional digunakan oleh masyarakat 

untuk pengobatan bengkak, bisul, wasir dan untuk melancarkan menstruasi 

[Heyne.19871. Berdasarkan etnomedisin, penggunaannya sebagai 

pengobatan bengkak, bisul dan wasir tersebut mengarah pada 

pemanfaatan sebagai imunomodulator. 

Efek antiinflamasi Daun Ungu telah dibuktikan oleh Ozaki dkk. dengan 

met ode penghambatan edema yang diinduksi oleh carragenin, penurunan 

writhing yang diinduksi oleh asam asetat, dan penlngkatan permeabliltas 

vaskular yang diinduksi oleh asam asetat. Hasil fraksinasi ekstrak etanol 

yang larut air dan mempunyai aktivitas antiinflamasi diduga mengandung 

Flavonoid [Ozaki.1989]. 
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Inflamasi adalah reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing, 

invasimikroorganisme atau kerusakan jaringan. Reaksi inflamasi 

dimaksudkan untuk melokalisir infeksi dan memudahkan eliminasi patogen 

[Bellanti,1993}. Aspek imunologi, umumnya terkait secara menyeluruh 

dengan terapi infeksi. Respon imun yang timbul akibat suatu infeksi dapat 

merupakan suatu pisau bermata dua, karena pada suatu keadaan 

memberikan proteksi terhadap adanya invasi benda asing, tetapi pada hal

hal tertentu dapat menyebabkan keadaan yang merugikan misalnya adanya 

reaksi inflamasi yang menimbulkan rasa sakit dan panas. Di samping itu 

juga, bila respon inflamasi menyimpang dari kebiasaan, dapat terjadi 

masalah yang serius. Banyak penyakit yang dihadapi para klinisi disebabkan 

respon inflamasi yang tidak terkendali. misalnya kerusakan sendi PGida 

rhematoid arthritis, pulrnonaris fibrosis dan psoriasis. Pengobatan dari 

penyakit-penyakit tersebut adalah terapi dengan antiinflamasi 

[Bellanti.1993}. 

Berdasarkan keterkaitan aspek imunologis dengan aktivitasnya 

sebagai antiinflamasi, maka Daun Ungu diperkirakan mampu menghambat 

respon imunologis. Uji aktivitas imunologi tanaman obat dapat dimulai dari 

uji penapisan yang antara lain : pengaruhnya pada pembentukan antibodi 

primer, pengaruhnya terhadap sel-sel fagosit, pengaruhnya terhadap sel-sel 
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limfosit dan pengaruhnya terhadap sistem komplemen. Untuk setiap sistem 

dicari metode yang mudah dan sederhana namun dapat menyimpulkan 

apakah bahan tersebut mempunyai potensi pada sistem imun atau tidak 

[Labadie.1989 ; Wagner.1989]. Salah satu uji yang akan dilakukan adalah 

uji respon imun spesifik yaitu uji hemaglutinasi Imunoglobulin M (imun 

humoral). 

Sedangkan dari hasH penelitian Ozaki dkk.. maka juga dilakukan 

penetapan kadar flavonoid total dalam ekstrak etanol Daun Ungu yang 

digunakan. 

2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan sebagai 

berikut: 

1 . Apakah pemberian ekstrak etanol Daun Ungu secara per-oral pada 

mencit dapat menghambat pembentukan antibodi primer IgM ? 

2. Berapakah kadar flavonoid total dalam ekstrak etanol Daun Ungu yang 

digunakan 7 
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3. TUJUAN PENELITIAN 

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol Daun Ungu 

(Graptophylum pictum (L) Griff ) secara per-oral pada mencit terhadap 

respon imun khususnya pada pembentukan antibodi primer (lmunoglobulin 

M) dan penetapan kadar flavonoid total dalam ekstrak etano!. 

4. KONTRIBUSI PENELITIAN 

Dengan diperolehnya data i1miah mengenai pengaruh ekstrak etanol 

Daun Ungu ( Graptophylum pic tum (L) Griff ) terhadap sistem imun, maka 

penggunaan secara tradisional dari Daun Ungu tidak hanya secara empiris 

tetapi dapat dipertanggung jawabkan secara laboratoris. Manfaat yang 

lebih jauh lagi adalah bahwaDaun Ungu dapat digunakan sebagai alternatif 

untuk pengobatan inflamasi. 

Dengan diketahuinya kadar total flavonoid· dalam ekstrak etanol 

Daun Ungu, dapat digunakan sebagai dasar standarisasi untuk 

pengembangan ke arah pembuatan sediaan jadi yang mengandung ekstrak 

etanol Daun Ungu. 
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BAB II 


TINJAUAN PUST AKA 


1.Tinjauan tentang Graptophyllum pictum (L).Gri ff. 

1.1. Klasifikasi [Backer.19G8] 

Divisi : Spermatophyta 

Anak Divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Anak Kelas : Sympetalae 

Bangsa : Solanales 

Suku : Acant haceae 

Marga : Graptophyllum 

Jenis : Graptophyllum pictum (L.) Griff. 

1.2. Nama Daerah[Heyne.1987] 

Melayu : pangora, daun putri, puding, puding perada 

Sunda : Daun Ungu, daun temen-temen, handeleum 

Jawa : Demung, tulak, wungu 

Madura : Karaton, karotong 

Bali : Temen, Kabi-kabi (Ternate) 

5 
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1.3. Morfologi 

Tanaman ini berupa perdu tegak atau keeil, tingginya meneapai 1,5 

3 m. Biasanya dijumpai di dataran rendah sampai 1250 m di atas 

permukaan laut, di tempat-tempat terbuka dengan iklim kering atau 

lembab. Sering dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Tumbuhan ini dengan 

mudah dapat disebarluaskan dengan eara stek, tumbuh eepat dan tidak 

banyak memerlukan perawatan. 

Daun letaknya berhadapan. bentuk lonjong atau lanset, melaneip 

panjang atau pendek. tepi daun rata atau berombak. Ukuran panjang 

sampai 20 em, lebar 3 sampai 13 em, tangkai daun 0,5 - 1 em. 

Bunganya berwarna merah tua, tersusun dalam rangkaian berupa 

tandan yangtumbuh pada ujung tangkai. Bunga seluruhnya atau sebagaian 

besar tersusun dalam suatu panikula bagian terminal yang panjangnya 3 

sampai 1 2 em. Setiap panikula terdiri dari simosa-simosa kecil dalam 

kedudukan berhadapan yang terdapat sepanjang rakis utama. Buahnya 

kotak yang bentuknya jorong. berisi 2 biji yang bentuknya bulat 

[Heyne.198?]. 
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1.4. Kegunaan sebagai obat tradisional 

Kulit tanaman ini ditumbuk dan diletakkan pada berbagai bengkak 

baru, dapat melenyapkan bengkak tersebut. Oleh perempuan-perempuan 

T ernate sangat dihargai sebagai obat untuk menyembuhkan bisul, daun itu 

sebelumnya diolesi santan kelapa lalu dipanaskan di atas api, kemudian 

diletakkan di tempat yang sakit. Daun-daun ini digiling hingga menjadi bubur, 

dipandang lebih cocok untuk mematangkan bengkak dan bisul yang panas. 

Demikian pula di Jawa, daun ini mempunyai reputasi yang besar sebagcoi 

obat untuk menyembuhkan bawasir, dan bunganya diminum seperti teh 

untuk melancarkan menstruasi [Heyne.1987]. 

1.5. Kandungan Tanaman 

Graptophyllum pictum (L.) Griff. rnengandung tanin, alkaloid, sitosterol 

dan glikosida[Hegnauer.1964]. Juga mengandung flavonoid dan polifenol. 

Dan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada daun tanaman ini 

ditemukan adanya steroida [Farida.1 986]. 
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2. Tinjauan tentang Imunologi 

Antibodi adalah produk dari elemen sel B mempunyai kemampuan 

untuk bereaksi dengan benda-benda yang merangsang pembentukan 

imunitas atau antigen. 

Antibodi berhubungan dengan 5 kelompok protein utama 

(imunoglobulin) yang dapat didiferensiasi satu sarna lain atas dasar, ukuran 

molekul, fungsi biologik atau sifat-sifat kimianya. Adanya antibodi ditentukan 

dengan mengukur beberapa parameter fungsional dari interaksi antara 

antigen dan antibodi. 

Imunoglobulin merupakan kumpulan molekul-molekul protein yang 

menarik perhatian, yang merupakan moleku-molekul pelaksana imunitas 

humoral dan aktivator kornplemen untuk jalur klasik. Protein-protein ini 

mempunyai banyak kesamaan antigenik, struktural dan biologik, tetapi juga 

mempunyai perbedaan-perbedaan yang penting dalam rantai asam amino 

primernya, yang memungkinkan fungsi dan aktivitas biologik antibodinya 

menjadi sangat spesifik untuk peranannya dalam pertahanan tubuh. 

Terdapat lima kelas imunoglobulin yang berbeda. rnasing-masing 

dengan struktur kimia dan peran biologi spesifik yang berbeda. Kelas-kelas 

ini ditandai dengan huruf G, A, M, D dan E di belakang singkatan Ig. IgG 

adalah imunoglobulln yang paling berlimpah. Molekul ini mencapai konsentrasi 
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yang berarti baik intravaskular maupun ekstravaskular dan mempunyai 

waktu para relatif lama (23 hari), dapat melintasi plasenta dan dapat 

mengaktifkan komplemen. Kelas imunaglobulin ini diduga membantu imunitas 

melawan beberapa agen infeksi yang disebarkan melalui darah seperti 

bakteria, virus, parasit dan beberapa jamur. 

Meskipun IgA nomor dua dalam jumlah serum imunoglobulin, 

mempunyai peranan penting pada imunitas sistem sekretoris eksternal. 

Molekul-molekul IgA tidak mengaktifkan komplemen melalui cara klasik. IgM 

adalah molekul imunoglobulin yang terbesar ukuranriya, sehingga hampir 

seluruhnya berada di intravaskular. Makromolekul ini adalah suatu 

aglutinator antigen-antigen tertentu yang sangat efisien, seperti bakteri, sd 

darah merah dan dapat mengikat komplemen dengan tingkat efisien yang 

tinggi. Imunoglobulin ini diduga sangat penting pada hari-hari pertama 

respon imun primer. Bilamana antigen aSing dikenalkan ke dalam hospes 

untuk pertama kalinya, sintesis antibodi IgM mendahului IgG. Namun kadar 

antibodi IgM mencapai puncaknya dalam beberapa hari, dan kemudian 

menurun lebih cepat dari kadar antibodi IgG. 

Kelas keernpat imunoglobulin adalah IgO yang ditetapkan sebagai 

reseptor permukaan spesifik pada permulaan respon imun. Sedangkan IgE 

adalah imunoglobulin yang ada dalam serum dengan kadar yang rendah 
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sekali. mempunyai kemampuan untuk terikat pada kulit manusia dan 

memulai aspek-aspek reaksi alergi [Bellanti.1993]. 

Respon imun humoral terhadap rangsangan imunogenik menghasilkan 

antibodi dalam sirkulasi termasuk satu atau lebih diantara lima kelas 

imunoglobulin : IgM, IgG. IgO. IgA dan IgE. Bukti adanya respon ini dapat 

diperoleh dari beberapa respon serologi misalnya : presipitasi. aglutinasi, 

fagositosis, sitotoksisitas dan netralisasi toksin [Bellanti.1993 

Hokama.1982]. 

Interaksi antigen-antibodi dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu 

primer, sekunder dan tersier. Interaksi primer atau interaksi awal antigen 

dengan antibodi adalah suatu kejadian dasar yang terdiri dari pengikatan 

molekul antigen dengan molekul antibodi. Karena interaksi ini jarang dapat 

terlihat, deteksi biasanya dikerjakan dengan reaksi-reaksi sekunder, yang 

merupakan alat bantu untuk memvisualisasikan reaksi, misalnya presipitasi. 

Sedangkan reaksi tersier merupakan ekspresi biologik dari interaksi antigen

antibodi yang berguna untuk merusak. Manifestasi sekunder interaksi 

antigen-antibodi penting, karena merupakan dasar dari sejumlah uji 

laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi 

antigen. antibodi atau kompleks antigen-antibodi yang terlibat dalam 

proses-proses penyakit [Subowo.1 993], 
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3. Tinjauan ten tang metode hemaglutinasi IgM 

Respon antibodi primer dan sekunder dapat dibedakan secara 

kualitatif maupun kuantitatif dalam berbagai aspeknya. Respon antibodi 

primer dihasilkan oleh rangsangan terhadap sel-sel B yang belum pernah 

terangsang sama sekali, sedangkan respon sekunder" berasal dari klon-kion 

sel B yang telah berubah bent uk dan terhadap sel-sel memori. Oleh karena 

itu respon sekuncler terbentuk lebih cepat dibandingkan respon primer, dan 

jumlah antibodi yang diproduksi juga jauh lebih besar. 

Pada re;;pon antibodi primer, kelas antibodi yang dominan adalah 

kelas IgM, karena sel B "resting" mensekresi molekul IgM. Sedangkan pada 

respon sekunder, antibodi yang terbentuk terutama adalah IgG. 

Pengujian terhadap respon imun humoral spesifik, ditujukan terhadap 

respon sel B dalam memberikan tanggapan terhadap rangsangan antigen. 

Pengujian terhadap produksi antibodi dapat diamati berdasarkan jumlah 

antibodi yang terlJentuk yang beredar dalam sirkulasi. Melalui sampel serum, 

dapat diuji titer antibodi primer (lgM), dengan menggunakan metoda 

serologi yang sesuai [Dey.1991 ; Hyde.1 987]. 
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4. Tinjauan tentang flavonoid 

Sejumlah tanaman obat, termasuk berbagai tumbuhan yang 

digunakan pada pengobatan alamiah, menggunakan kandungan 

flavonoidnya. Dalam "Pharmazeutische Biologie"(Scneider) dikatakan bahwa 

setengah dari obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan tradisional 

dan berhasil menyembuhkan, mengandung flavonoid. Sedangkan dalam 

"Drogenanalyse"(Wagll(!r, Bladt and Zgainski) terdapat daftar tumbuhan 

yang mengandung flavonoid yang telah digunakan secara terapeutik 

[Wollenweber.1988]. 

Flavonoid yang merupakan derivat 2-fenil benzo-ll,-piron. tersebar 

luas secara alamiah dan merupakan pigmen yang penting untuk 

pertumbuhan normal, perkembangan dan pertahanan bagi tumbuhan. 

Berdasarkan pola substitusi cincinnya dan titik penjenuhan cincin benzopiron, 

flavonoid dapat dibedakan menjadi : flavanon, flavon, isoflavon, antosianin, 

kalkon dan auron. 

Studi mengenai struktur flavonoid telah menunjukkan bahwa satu 

jenis flavonoid dapat memberikan lebih dari satu respon, tergantung pada 

titik tangkap enzimnya, sehingga dengan adanya penyebaran efek tersebut, 

dapat mendukung flavonoid sebagai zat terapeutik baru untuk pengobatan 

penyakit [Cody.l988]. --------:::/ 
' fh ." ..•. 
~ ~ r: 

".i.,~~·' 

It! ,'. ,'_': YA---_. --'""---"-- . ~ --.----"~---.--. 
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S. Tinjauan tentang penetapan kadar flavonoid total 

Flavonoid terseb3r luas dan biasanya berada dalam bent uk glikc 3ida, 

tetapi sangat sulit untuk menentukan kandungan glikosidanya dalam 

ekstrak tanaman. Hidrolisa glikosida dan deteksi spektrofotometrinya 

sebagai kelat Aluminillm klorida merupakan metode yang banyak digunakan 

untuk menetukan kanc!ungan flavonoidnya. Metode yang tercantum dalam 

Pharmacopoeia Swiss VII dan Pharmacopoeia German tersebut dapidt 

mengukur kadar total flavonoid dalam tanaman [Tschan.1993 ; Rehwald. 

1993]. 
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BAB III 


METODOLOGI PENELITIAN 


1. Pembuatan Ekstrak Bahan 

Daun Graptophylfum pictum(L) Griff. dikeringkan (tidak dengan sinar 

matahari langsung). Daun kering tersebut diserbuk dengan menggunakan 

mesin penggiling. 

Serbuk daun kcring diekstraksi dengan etanol dengan cara digesti 

(dimaserasi dengan pemanasan 45 0C) selama 3 x 24 jam. Ekstrak yang 

diperoleh dipekatkan dengan menggunakan penurunan tekanan sampai 

didapat ekstrak etanol kering. 

2. Penetapan kadar total Flavonoid secara Spektrofotometri 

( Farmakope Swiss VII ) 

a. Penyiapan larutan induk 

0,02 9 ekstrak + 1 ml larutan Heksametilentetramin 0,5% dalam H20 + 

20 ml Aseton + 2 ml larutan HCL 25% dalam H20, direfluks selama 30 

menit. Setelah dingin, diimasukkan dalam labu ukur 100 rnl dan ditambah 

Aseton sampai 100.0 rnl. 

Diambil 20,0 mllarutan tersebut + 20 ml H20, dan diekstraksi kocok 

14 
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dengan 15 ml dan 3 x , 0 ml Etil asetat. Ekstrak dicampur, dicuci dengan 

H20 50 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan ditambah Etil 

asetat sampai 50,0 ml. 

b. 	Penyiapan sam pel 

Diambil 10,0 ml I,mltan induk + 1 ml larutan AICI 3 2% dalam larutan 

Asam asetat glasial-Metanol (1 :19), dimasukkan ke dalam labu ukur 25 

mi, ditambah l()rut21l Asam asetat glasial-Metanol (1 :19) sampai 50,0 

ml. 

c. 	Penyiapan stanciar 

Diambil 10,0 ml larutan induk, dimasukkan ke dalam labu ukur dan 

ditambah larutan Asam asetat glasial-Metanol (1: 19) sampai 50,0 rnl. 

d. 	Pengukuran 

Setelah 30 menit, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 425 

nm. 

3. 	Preparasi sediaan unt uk pem beriaan perora I 

Belum ada ketentuan baku mengenai dosis pemakaian tanaman obat 
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.. 


untuk pengujian sebagai imunomodulator[Dey.1 991 ]. Oleh karena itu, dosis 

yang digunakan mengacu pada dosis imunomodulator yaitu 0,2 ml infus 

10% [Maat.1997]. Jadi untuk sediaan peroral, ekstrak etanol kering 

tersebut dibuat sllspensi dalam 0,5% CMC Na yang diperhitungkan setara 

dengan 0,2 rnl infus 10%. 

4. Perlakuan hewan coba 

Hewan coba yang digunakan adalah mencit putih Mus muculus jantan 

dewasa dengan berat 25 -35 g, dengan kondisi sehat dan tidak ada 

kelainan pada tubuhnva. Mencit tersebut dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Masing-masing 

kelompok terciiri d<lri 8 ekor. Sebelum diberi perlakuan, mencit 

diadaptasikan dengan lingkungannya selama 1 minggu. Masing-masing 

kelompok mendapat rerlakuan dengan masing-masing dosis sediaan coba 

setiap hari secma per(")ral selama 7 hari. 

s. U j i Hem a fJ Iuti n a ~; i I fJ M 

Pada hari pertClma perlakuan, rnencit diimunisasi dengan suspensi sel 

darah merah domba (SRBC) secara intraperitoneal (2% sejumlah 0,1 ml), 

Pada hari ke-:i clared1 c!iambil secata intrakardial secukupnya, kemudian 
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dipisahkan serumnya secara sentrifugasi. Pada papan mikrotiter ("96 

multiwellplate) clilakuk~l; I pengenceran serum secara "double dilution" t 

sejumlah 100 1JI denD;)t) replikasi 5 kali. selanjutnya pada setiap lubang 

ditambah 100 1·1 sel chrah merah domba (1 00 juta sel/ml), diaduk rata 

(digoyang-goy<mg) seh"la 5 menit, kemudian diinkubasi pada 370C selama 

30 menit dan akhirnya rlidiarnkan semalam pada suhu kamar. Esok harinya 

dilakukan penqamata'l aglutinasi yang terbentuk. Titer aglutinasi 

(hemaglutinasi1 adalah pengenceran kelipatan terbesar yang masih 

teramati aglutir.3sinya( s(:bagai data nilai pangkat dari angka 2). 

6. Analisa H3Sii 

Untuk menganaliq hClSil pengujjan digunakan uji t (Student t-te~t) 

untuk sampel kedl pad3 a =0,05. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari 500 9 serbuk daun kering Daun Ungu yang diekstraksi dengan 

cara digesti diperoleh 51 9 ekstrak etanol kering. Sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ozaki dkk. yang mengemukakan bahwa fraksi 

yang aktif sebagai antiinflamasi diduga mengandung flavonoid, maka 

dilakukan pen0.tapan kJdar flavonoid total dalam ekstrak etanol yang 

diperoleh. 

Kandungan flrwonoid tntal dalam ekstrak etanol dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.1. Kandungan fbvonoid total ekstrak etanol Daun Ungu dengan 
metode spektrofotometri dari Farmakope Swiss VII 

Scml ckstmk (g) Absorbansi % 

0,24 0,35 1,8 

0,22 0,30 1,73 

0,20 0,29 1,81 

0,21 0,34 1,76 

0,21 0,30 1,76 

0,21 0,31 1,84 
-~ ...--.----
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Oari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kandungan ekstrak etanol Oaun Ungu 

yang digunakan adalah sebesar 1 ,78%. 

Oosis yang digunakan pada penelitian ini adalah 0,2 ml suspensi ekstrak 

etanol Daun Unr;u 1,02% yang setara dengan 0,2 ml infus 10% [Maat.1997) 

secara peroral sclama 7 hari. oosis ini mengandung 0,036 mg flavonoid total. 

Injeksi S8tu dosis suatu substansi aSing ke dalam binatang yang 

mampu membuTlt respon imun akan menghasilkan antibodi spesifik yang 

muncul dalam serum sesudah beberapa waktu berlangsung. Pemaparan 

pertama pada imunogen mernbangkitkan respon primer. Segera sesudah 
.. 

perkenalan den(1an imunogen, sedikit antibodi atau tidak ada antibodi yang 

ditemukan dalam serum. Selama waktu tersebut imunogen dikenal sebagai 

benda asing, sinyal dikirim pada sel-sel yang bertugas untuk membuat 

antibodi. 

Respon Ilrimer pada kebanyakan imunogen dikarakterisasi oleh antibodi 

Imunoglobulin M (lgM). Imunoglobulin merupakan kumpulan molekul-molek:ll 

protein pelaksana imunitas humoral. IgM adalah imunoglobulin yang terbesar 

ukurannya. sehingga hampir seluruhnya berada di intravaskular. Makromolekul 

ini adalah suatll aglutinattJr antigen-antigen tertentu yang sangat penting 

pad a hari-hari pertama respon irnun primer [Bellanti,1993]. 
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Pada penelitian ini IgM yang terbentuk bersifat spesi fik terhadap 

antigen sel darah merah dombCl (SDMD) yang bersifat T-dependent. Dipilihnya 

SDMD karena rnerupakan ant igen yang terbaik untuk pengujian produksi 

antibodi pada hewan percob;1an mencit [Hudson.1989]. Pengamatan hasil 

dilakukan deng:ln uji agiutinasl dengan antigen yang sarna (SDMD), dengan 

melihat aglutin:1si yang terjacli dan dihitung sebagai Titer aglutinasi yaitu 

pengenceran tertinggi dari serum yang masih memberikan reaksi aglutinasi 

positif. 

Pengaruh pemberian pe! oral 0,2 ml suspensi ekstrak etanol Daun Ungu 

1,02% selama 7 hari pada mencit yang diinjeksi dengan antigen SDMD dapat 

dilihat pada tabel.berikut : 

Tabel 4.1. Titer aglutinasi kc·lompok kontrol dan kelompok perlakuan 
Sediaan uji dosis 1,02% suspellsi ekstrak etanol Daun Ungu dengan pemberian 
peroral selama 7 hari 

, 

I 

, 

t>.lencit 

Tiler a glutiIlasi_. 
Kclompok Konlrol Kclompok pcriakuan 

I 32 32 

2 16 32 

3 

4 

32 

64 

16 

64 
-

5 

6 

32 

16 

16 

64 
i 

7 32 8 

8 12H 16 

mla·mla 4·" 31 

SD 37,03 
_ ...... _-_ .. _-_ .......•__. 

21,9<,) 
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Dari tabel diatns tidak terliklt adanya perbedaan yang bermakna antara 

titer antibodi IgM dari kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan r':l~·;. 

p=O,OS ( t hitung == 1,7 dan t tabel = 1,76 ) 

Mekanisrne antiinflam:Jsi yang digunakan harus diketahui dengan jelas, 

agar dapat mcnyeimbangbn supresi aktivitasnya yang menyimpang, yang 

diinginkan serara terapeutik, dengan kemungkinan supresi mekanisme 

pertahanan tuhtlh normal terhacfap infeksi yang berbahaya. 

Dari pefll:~litian ini [bp~lt diketahui bahwa pemberian ekstrak etanol 

Daun Ungu sccara peror<ll tidak mempengaruhi respon antibodi primer, 

sehingga dihar3[)kansebaq(li antiinflamasi Daun Ungu tidak menurunkcm 

kepekaan resp()n. imun tuhllh terhadap infeksi lain yang berbahaya. Namun 

tentunya masih tp.rlalu dini untuk menyimpulkan hal ini. Untuk itu sangat perlu 

dilanjutkan pf'np.litian m('nqenai pengaruh Daun Ungu terhadap sel-sel 

imunokompeten yang lain. 
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BAB V 


SIMPULAN DAN SARAN 


1. SIMPULAN 

1. Ekstrak etanol Daun Ungu mengandung flavonoid total sebesar 1,78% 

2. Pemberian peroral 0,2 ml suspensi ekstrak etanol Daun Ungu 1 ,02% yang 

mengandung flavonoid total 0,036 mg per-mencit tiap hari selama 7 ha"; 

tidak mempengaruhi pembentukan antibodi primer IgM pada mencit 

terhadap antigen sel darah merah domba 

2. SARAN 

Diperlukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh Daun Ungu pada 

sel-sel imunokompeten yang lain dan mengenai kandungan senyawa aktifnya. 

22 
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