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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Salmonellosis adalah penyakit infeksi pada manusia dan hewan yang 

disebabkan oleh Salmonella sp. Walaupun bakteri ini utamanya menghuni usus, 

Salmonella sp, tersebar luas di lingkungan yang berhubungan dengan peternakan 

atau pembuangan limbah tinja manusia. Penyakit ini menjadi problem yang cukup 

besar, terutama di daerah dengan tingkat sanitasi yang kurang memadai. Di 

Inggris yang memiliki sanitasi relatif baik, Salmonellosis merupakan 90% dari 

penyebab penyakit keracunan dengan case fatality rate 0,4%. Pada manusia  

penyakit ini dikenal dengan nama demam tifoid atau penyakit tifus dan sampai 

saat ini masih menjadi masalah kesehatan di negara-negara berkembang, 

umumnya di daerah tropis dan khususnya di Indonesia. Demam tifoid adalah 

penyakit sistemik akut akibat infeksi Salmonella typhimurium (Soedarmo dkk., 

2002). Demam tifoid masih merupakan salah satu masalah penting di Indonesia, 

penyakit akut ini merupakan penyakit menular yang dapat menyerang hewan dan 

manusia sehingga dapat menimbulkan wabah penyakit (Widodo, 2006). Penularan 

demam tifoid bisa melalui vektor berupa lalat, kecoa maupun tikus dengan cara 

membawa bakteri Salmonella typhimurium yang terdapat dalam urin ataupun tinja 

yang kemudian masuk ke dalam makanan (Dina, 2011).  

 Besarnya angka pasti kasus demam tifoid di dunia sangat sulit ditentukan 

karena penyakit ini dikenal mempunyai gejala dengan spektrum klinis yang sangat 

luas (WHO, 2003). Data World Health Organization (WHO) tahun 2003 
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memperkirakan terdapat sekitar 17 juta kasus demam tifoid di seluruh dunia 

dengan insidensi 600.000 kematian tiap tahun. Pada negara berkembang, demam 

tifoid dilaporkan sebagai penyakit endemis dimana 95% merupakan kasus rawat 

jalan sehingga insidensi yang sebenarnya adalah 15-20 kali lebih besar dari 

laporan rawat inap di rumah sakit.  

 Selama ini penggunaan antibiotika untuk menangani salmonellosis 

mengalami hambatan. Hambatan utama adalah terbatasnya jenis antibiotika yang 

efektif terhadap bakteri ini. Hanya beberapa jenis antibiotika yang efektif dipakai 

menangani infeksi diantaranya khloramfenikol, flourokuinolon dan kotrimoksasol. 

Hambatan lainnya adalah sering terjadi resistensi bakteri terhadap antibiotika 

yang diberikan. Penggunaan antibiotika yang kurang terkontrol akan dapat 

menimbulkan resistensi bakteri. Bakteri yang pada awalnya sensitif terhadap 

antibiotika namun, lama kelamaan dapat bersifat resisten sehingga antibiotika 

tersebut tidak dapat dipakai untuk menangani penyakit tersebut (Juwono dan 

Prayitno, 2003). Selain kendala diatas, biaya perawatan yang mahal, dan 

pemulihan infeksi yang lama, juga menjadi pemikiran dimasa mendatang untuk 

mencari upaya alternatif penanggulangan salmonellosis secara lebih mudah, 

efektif dan murah (Mispari dkk., 2011). Salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah mencegah terjadinya infeksi, dengan jalan meningkatkan ketahanan tubuh 

melalui aktivasi sel fagositik. Sel fagositik seperti makrofag dan netrofil berperan 

penting melenyapkan semua agen infeksi yang masuk ke dalam tubuh (Tizard, 

2000). 
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 Oleh karena sangat tingginya angka morbiditas dan mortalitas demam 

tifoid, maka berbagai pihak berupaya untuk menyelesaikan problem ini. Saat ini 

di Indonesia sedang berkembang paradigma baru dalam bidang kesehatan, yaitu 

penggunaan obat-obat tradisional (Murtini, 2006). Obat herbal telah diterima 

secara luas hampir seluruh negara di dunia. Menurut World Health Organization 

(WHO), negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin menggunakan obat 

herbal sebagai pelengkap pengobatan primer yang mereka terima. Bahkan di 

afrika, sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat herbal untuk pengobatan 

primer (WHO, 2003).  

Salah satu tanaman yang diketahui berkhasiat untuk mengobati berbagai 

macam gejala penyakit, seperti sebagai anti bakteri dan anti fungi, anti oksidan, 

anti kanker, anti asma, anti hipertensi, anti hiperglikemia, anti viral, anti parasit 

dan stimulasi respon imun adalah benalu mangrove (Cassytha filiformis Linn.) 

(Subagiyo,  2004). Berdasarkan analisis kandungan dari daun benalu mangrove 

(Cassytha filiformis Linn.) diketahui mengandung, saponin, tannin, dan flavonoid 

seperti chalcones, flava-nones, c-glycoflavonols dan flavan-3-OLS, kuersitrin 

(Dewi, 2011 ; Nelson, 2008).  

Benalu mangrove (Cassytha filiformis Linn.) berkhasiat  sebagai anti 

oksidan, analgesik, anti piretik, anti hipertensi, bronkodilator, anti bakteri, 

imunomudulator, anti ulkus, anti jamur, anti helmintes, berpotensi meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh, anti tumor, anti diabetik, efek menurunkan kadar lemak, 

menurunkan kolesterol serum, menurunkan trigliserid, menurunkan lemak total, 

meningkatkan serum insulin yang berefek sebagai hipoglikemik, menghambat 
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nekrosis hepar, hepatoprotektor, dan mempunyai efek yang berpengaruh terhadap 

sistem saraf (Purnobasuki, 2004). Benalu mangrove (Cassytha filiformis Linn.) 

juga digunakan sebagai hepatoprotektor  dan sebagai antiinflamasi saluran nafas. 

Benalu Mangrove digunakan sebagai penyembuhan penyakit asma bronchial, 

bronchitis, batuk kronis dan penyakit pernafasan lainnya, anti stimulan, dan 

meningkatkan sekresi air susu. Selain itu juga digunakan sebagai 

bronchodilatator, antibakterial, antifungi, analgesik, antiinflamasi dan mempunyai 

aktivitas immunomodulator (Ghamdi, 2001 ; Chang et al, 1997).  

Bedasarkan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh pemberian infusum daun benalu mangrove (Cassytha 

filiformis Linn.) terhadap jumlah dan hitung jenis leukosit pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) dengan penularan Salmonella typhimurium. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pemberian infusum daun benalu mangrove (Cassytha 

filiformis Linn.) dalam berbagai konsentrasi berpengaruh terhadap 

jumlah leukosit pada tikus yang diinfeksi Salmonella typhimurium ? 

2. Apakah pemberian infusum daun benalu mangrove (Cassytha 

filiformis Linn.) dalam berbagai konsentrasi berpengaruh terhadap 

hitung jenis leukosit (neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, dan 

limfosit) pada tikus yang diinfeksi Salmonella typhimurium ? 
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1.3  Landasan Teori  

 Sistem kekebalan tubuh dapat mengalami penurunan akibat beberapa 

faktor salah satunya adalah kondisi stres. Stres adalah gangguan yang dialami oleh 

tubuh disebabkan oleh stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam tubuh. 

Pada berbagai eksperimen hewan coba yang mudah mengalami stres adalah tikus. 

Gejala stres pada tikus ditunjukkan berupa saling menggigit temannya, ataupun 

kerontokan bulu akibat dari menurunnya kondisi tubuh. Penurunan kondisi tubuh 

akibat stres akan memudahkan terjadinya penularan penyakit infeksi seperti oleh 

penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit. Pada keadaan stres 

akibat penularan penyakit infeksi akan segera diikuti dengan terjadinya reaksi 

radang yang diikuti dengan perubahan respon imun di dalam tubuh baik respon 

imun yang bersifat non spesifik maupun yang spesifik. Perubahan respon imun 

non spesifik dapat terlihat dari peningkatan peran dan fungsi leukosit, neutrofil, 

monosit dan limfosit. Monosit di dalam tubuh dicerminkan melalui mekanisme 

fagositosis dan kemotaktis dari makrofag khususnya terhadap partikel molekul 

protein yang besar seperti fungi, parasit, protozoa maupun berbagai infeksi bakteri 

dan virus, sedangkan neutrofil mencerminkan respon imun tubuh yang bersifat 

kemotaktis dan fagositosis khususnya terhadap masuknya berbagai macam infeksi 

seperti bakteri dan virus, sedangkan limfosit yang merupakan bagian dari leukosit 

yang mempunyai inti yang bulat besar dan hampir memenuhi seluruh sitoplasma  

berfungsi sebagai agen fagosit dan pembentukan antibodi yang bersifat seluler 

yang diperankan oleh sel T dan antibodi bersifat humoral yang diperankan oleh 

sel B.  Antibodi yang dibentuk oleh sel B dalam bentuk imunoglobulin, sedangkan 
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sel T berperan membantu sel B untuk mengaktivasi makrofag yang merupakan 

respon imunologis yang bersifat spesifik melalui aktivasi neutrofil, limfosit dan 

monosit (Mayer, 2009). 

 Secara teoritik tumor nekrosis faktor alfa (TNFα) yang dihasilkan oleh 

makrofag, sel T, sel B dan natural killer cells (NK cells) oleh rangsangan 

mikroorganime penyebab penyakit seperti virus dan bakteri bersifat sitotoksik 

terhadap sel tumor, juga sebagai modulator respon imun yang kuat melalui 

aktivasi neutrofil. Sedangkan interferon gamma berfungsi menghambat replikasi 

dan transkripsi virus dan bakteri melalui penghambatan pada enzim DNA 

polimerasi dan RNA polimerase yang berfungsi dalam mekanisme polimerisasi 

DNA dan RNA virus dan bakteri penyebab penyakit, juga interferon berfungsi 

meningkatkan aktivitas sel NK dan merangsang perkembangan sel helper1 (Th1) 

dalam mengaktivasi makrofag. Interferon gamma berfungsi sebagai aktivator 

poten terhadap mekanisme fagosit mononuclear seperti monosit dan limfosit yang 

disebut macrofag activating factor (MAF), dan mengaktivasi neutrofil serta 

merangsang sel T untuk berdiferensiasi dan merangsang sel B untuk 

menghasilkan imunoglobulin (Mayer,2009). 

 Kelainan leukosit dapat diketahui melalui pemeriksaan jumlah total 

leukosit dan distribusi masing-masing jenis leukosit yang merupakan bagian dari 

pemeriksaan fisik rutin pada hewan sakit. Melalui kedua pemeriksaan tersebut 

dapat diperoleh gambaran mengenai kepekaan hewan, virulensi agen infeksi, 

respon dari masing-masing hewan, pemberian terapi yang tepat dan prognosa dari 

penyakit (Bijanti dkk., 2010). 
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 Pemanfaatan tumbuhan alami untuk kegunaan pengobatan hingga saat ini 

masih menjadi pilihan alternatif. Beberapa tumbuhan asli Indonesia telah diyakini 

memiliki khasiat untuk kesehatan. Tumbuhan benalu adalah salah satu tumbuhan 

parasitik asli Indonesia, dengan potensinya yang mampu mengobati aneka 

sindroma klinik termasuk anti kanker. Tumbuhan benalu adalah kelompok 

tumbuhan parasit yang sangat bergantung pada tumbuhan induk semangnya 

(Farida dkk., 2000 ; Rossaria, 2007). 

Dalam studi laboratoris diketahui bahwa secara in vitro, daun benalu 

mangrove berkhasiat sebagai anti bakteri untuk bakteri gram positif dan gram 

negatif (Subagyo dkk., 2004). Berdasarkan analisis kandungan dari daun benalu 

mangrove  diketahui mengandung saponin, tannin, dan flavonoid, seperti 

chalcones, flava-nones, c-glycoflavonols dan flavan-3-OLS, kuersitrin (Dewi, 

2011 ; Nelson, 2008).   

 Saponin merupakan zat aktif yang dapat meningkatkan permeabilitas 

membran sehingga terjadi hemolisis sel, apabila saponin berinteraksi dengan sel 

bakteri,bakteri tersebut akan pecah atau lisis. Flavonoid, merupakan kelompok 

senyawa fenol yang mempunyai kecenderungan untuk mengikat protein, sehingga 

mengganggu proses metabolisme (Poeloengan, 2010). Tanin, dalam konsentrasi 

rendah mampu menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan pada konsentrasi 

tinggi, tanin bekerja sebagai anti bakteri dengan cara mengkoagulasi atau 

menggumpalkan protoplasma bakteri, sehingga terbentuk ikatan yang stabil 

dengan protein bakteri dan pada saluran pencernaan, tanin diketahui mampu 

mengeliminasi toksin (Purnobasuki, 2004). Menurut Dewi (2011) menyatakan  
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kandungan kuersitrin  dari  benalu mangrove  dapat digunakan untuk memperkuat 

sistem kekebalan tubuh dari serangan virus, dan bakteri.  

 Berbagai peneliti menyebutkan bahwa benalu mangrove memperlihatkan 

efek  sebagai anti oksidan, analgesik, anti piretik, anti hipertensi, bronkodilator, 

anti bakteri, imunomudulator, anti ulkus, anti jamur, anti helmintes, berpotensi 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh, anti tumor, anti diabetik, efek menurunkan 

kadar lemak, menurunkan kolesterol serum, menurunkan trigliserida, menurunkan 

lemak total, meningkatkan serum insulin yang berefek sebagai hipoglikemik, 

menghambat nekrosis hepar, hepatoprotektor,  renoprotektif, dan mempunyai efek 

yang berpengaruh terhadap sistem saraf, namun semuanya perlu dibuktikan 

kebenarannya (Nelson, 2008). Kandungan bahan-bahan tersebut diharapkan 

mampu mencegah efek negatif dari infeksi yang disebabkan oleh Salmonella 

typhimurium. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi infusum daun benalu 

mangrove (Cassytha filiformis Linn.)  terhadap jumlah leukosit pada tikus 

(Rattus norvegicus) yang diinfeksi Salmonella typhimurium.  

2. Mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi infusum daun benalu 

mangrove (Cassytha filiformis Linn.)  terhadap hitung jenis leukosit pada 

tikus (Rattus norvegicus) yang diinfeksi Salmonella typhimurium. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi ilmiah mengenai 

pengaruh pemberian infusum daun benalu mangrove (Cassytha filiformis Linn.) 

terhadap jumlah dan hitung jenis leukosit tikus putih (Rattus norvegicus) yang 

diinfeksi Salmonella typhimurium. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, adalah : 

1. Pemberian infusum daun benalu mangrove (Cassytha filiformis 

Linn.) berbagai konsentrasi berpengaruh terhadap jumlah leukosit 

tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinfeksi Salmonella 

typhimurium. 

2. Pemberian infusum daun benalu mangrove (Cassytha filiformis 

Linn.) berbagai konsentrasi berpengaruh terhadap hitung jenis 

leukosit tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinfeksi Salmonella 

typhimurium. 
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