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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dari 

berbagai jenis tanaman. Fenomena masyarakat menggunakan tanaman obat 

untuk menjaga kesehatannya maupun untuk mengobati penyakit (back to 

nature) cenderung meningkat (Soemantri, 1992; Maat, 1999). 

Sejak dahulu kala, tumbuhan telah biasa dimanfaatkan sebagai obat 

untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, dan kemudian diwariskan 

secara turun-temurun. Diantara tanaman tersebut adalah akar pasak bumi 

(Eurycoma longifolia Jack) yang secara tradisional digunakan antara lain 

sebagai tonikum pascapartum, anti mikroba, anti hipertensi, anti inflamasi, 

antipiretik dan mengobati sakit perut, ulkus, malaria, disentri dan yang paling 

dikenal adalah sebagai obat kuat (afrodisiak). Kualitasnya yang menyerupai 

ginseng dari Korea membuat kalangan biomedis tertarik untuk menelitinya 

lebih lanjut, agar suatu saat dapat dikemas menjadi sebuah produk farmasi 

(Nainggolan, 2005: 55).   

Khasiat tanaman obat pada tubuh melalui bermacam-macam 

mekanisme. Tanaman obat dapat bekerja pada sistem endokrin, 

kardiovaskuler, maupun  sistem imun. Tanaman obat yang bekerja pada sistem 

imun tidak bekerja sebagai  efektor yang langsung menghadapi penyebab 

penyakitnya, seperti antibiotik melainkan melalui pengaturan sistem imun, 

sehingga digolongkan sebagai imunomodulator (Subowo,1996). 
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Eurycoma longifolia Jack adalah tanaman obat yang banyak ditemukan 

di daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, 

Kamboja dan Vietnam. Di Indonesia tanaman ini hanya ditemukan di 

Sumatera dan Kalimantan dengan nama lokal pasak bumi (Syamsuhidayat & 

Hutapea, 1991). Tanaman ini banyak digunakan secara tradisional untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh pengobatan malaria dan meningkatkan libido 

(Balai POM, 2004). 

Di Indonesia, pasak bumi mempunyai beragam nama daerah, antara 

lain pasak bumi (Kalimantan), widara putih (Jawa), bidara laut (Bangka), 

penawar pahit (Melayu), dan beseng (Sumatra) (Panjaitan, dkk., 2009: 195).  

Kegunaan tumbuhan ini dalam pengobatan meliputi semua bagian 

tumbuhan. Akarnya biasa digunakan sebagai obat kuat, penurun panas, 

antimalaria, dan disentri. Kulit dan batangnya biasa pula digunakan untuk 

mengobati demam, sariawan, sakit tulang, cacing perut, serta sebagai tonik 

setelah melahirkan. Daunnya digunakan untuk mengobati penyakit gatal, 

sedangkan bunga dan buahnya bermanfaat dalam mengobati obat sakit kepala, 

sakit perut dan nyeri tulang. Disamping itu, masyarakat juga menggunakan 

akar, kulit akar atau batang pasak bumi dalam mengobati diare, demam, 

perbengkakan kelenjar, dropsy, perdarahan, batuk kronis, hipertensi, nyeri 

tulang, afrodisiak, sekaligus sebagai tonik (Panjaitan, dkk., 2009: 196).   

Di Kalimantan akar pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack) ini banyak 

dipergunakan dan dijual dalam bentuk mangkok piala berbagai ukuran 

sehingga mulai langka. Harga jualnya sangat tinggi.  
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Zat aktif yang terkandung dalam E. longifolia Jack antara lain alkaloid, 

saponin, kuasinoid (quassinoids), seperti eurikomanon (eurycomanone), dan 

eurikomalakton (eurycomalactone) (Chan, et al., 2004).  

Pasak bumi yang selama ini lebih banyak dikenal sebagai salah satu 

obat kuat, dalam perkembangannya manfaat yang dapat diperoleh dari pasak 

bumi semakin luas. Penelitian manfaat pasak bumi sebagai obat kuat seperti 

yang dilakukan oleh Nainggolan, dkk., (2005) menemukan bahwa pemberian 

oral ekstrak pasak bumi dengan dosis 28 mm/kg bb dapat menaikkan kadar 

hormon testosteron dalam serum mencit. Penelitian ini membuktikan bahwa 

akar pasak bumi dapat bermanfaat sebagai obat kuat (afrodisiak).    

Berdasarkan hasil penelitian Qamariah (2002), E. longifolia Jack 

mempunyai potensi yang besar sebagai antimalaria baik secara in vitro 

maupun in vivo pada mencit. Tanaman uji ini bersifat sebagai imunomodulator 

yang memacu sistem imun hewan coba sehingga mampu menghambat 

pertumbuhan parasit lebih lanjut. Selain itu, Ueda, et al., (2002) dan Kuo 

(2004) telah membuktikan efektivitas E. longifolia Jack sebagai anti tumor 

dan efektivitas ini ternyata berhubungan dengan peningkatan respon imun 

spesifik dan non spesisifik.  

Bila sistem imun terpapar oleh zat yang dianggap asing, maka ada 2 

jenis respon imun yang mungkin terjadi, yaitu respon imun non spesifik yang 

merupakan respon imun bawaan (innate immunity) karena respon terjadi 

walaupun sebelumnya tubuh tidak pernah terpapar zat asing dan respon imun 

spesifik yang merupakan respon imun didapat (acquired immunity) terhadap 
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antigen tertentu karena tubuh sudah pernah terpapar sebelumnya (Abbas,et al. 

2000).  

Dalam sistem imun non spesifik, makrofag memegang peranan yang 

cukup penting (Abbas, et al., 2000). Induksi infeksi dengan organisme Listeria 

monocytogenes telah banyak dijadikan model dalam eksperimen untuk 

mempelajari infeksi bakteri intraseluler. Bakteri ini dapat bertahan hidup di 

dalam makrofag dan dapat menghindari mekanisme bakterisidal makrofag 

(Pudjonarko, dkk., 2004).  

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh pemberian ekstrak 

metanol pasak bumi (E. longifolia Jack)  terhadap respon imun spesifik pada 

mencit, dengan mengkaji aktivitas proliferasi limfosit hewan coba. 

 

B. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan penelitian 

yang diajukan adalah bagaimana pengaruh pemberian ekstrak pasak bumi (E. 

longifolia Jack) terhadap respon imun spesifik mencit Balb/c betina?  

Secara rinci rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah : 

Apakah ada pengaruh pemberian ekstrak pasak bumi (E. longifolia Jack) 

terhadap aktivitas proliferasi limfosit limpa mencit Balb/c betina yang sedang 

diinfeksi L. Monocytogenes, serta efektifitas dosis yang digunakan. 
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C. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang pasak bumi (E. longifolia Jack) antara lain 

kemampuannya sebagai antimalaria telah diteliti oleh Ang, et al., 1995;      

Satayavivad, et al., 1998;  Qamariah, 2002 dan Chan, et al., 2004.  E. 

longifolia Jack  juga memiliki efektivitas sebagai afrodisiaka telah diteliti pada 

tikus jantan (Ang dan Sim, 1997) dan efeknya dalam meningkatkan kualitas 

seksual tikus jantan (Ang,et al. 1998). Selain itu, E.longifolia Jack mempunyai 

efektivitas sebagai antiproliferatif terhadap beberapa sel turunan (cell line) 

tumor manusia dan tikus, dan zat aktif yang berperan sebagai antiproliferatif 

yaitu kuasinoid dan alkaloid (Ueda,et al.,2002). 

Penelitian tentang hubungan tanaman obat dengan aktivitas proliferasi 

limfosit yang pernah dilakukan antara lain eksperimen in vitro pada mencit 

membuktikan bahwa Meniran (P. niruri) yang diberikan peroral dapat 

meningkatkan aktivitas proliferasi limfosit limpa (Akrom 2004). Dikatakan, 

pemberian peroral ekstrak dari seluruh bagian tanaman meniran (P. niruri L) 

pada mencit galur Quacker Bush, dapat mempengaruhi fungsi dan aktivitas 

sel-sel imunokompeten diantaranya terhadap sistem komplemen, sel 

monosit/makrofag, neutrofil, sel NK, serta  populasi limfosit T dan B.  

Dari penelitian-penelitian tersebut diketahui bahwa belum ada 

penelitian tentang pengaruh pemberian ekstrak pasak bumi (E. longifolia Jack) 

terhadap peningkatan aktivitas prolireasi limfosit limpa. Karena itu penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas proliferasi limfosit limpa mencit 

yang diinfeksi L. monocytogenes setelah pemberian ekstrak E.longifolia Jack. 



 6 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Mengkaji aktivitas proliferasi limfosit limpa mencit galur Balb/c betina yang  

diinfeksi L. monocytogenes secara in vitro  setelah distimulasi ekstrak metanol 

pasak bumi (E.longifolia Jack).   

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat secara: 

1. Teoritis 

Usaha melengkapi data penelitian sebelumnya tentang tanaman 

obat yang bersifat imunomodulator terutama pada sistem imun spesifik 

terhadap infeksi setelah pemberian ekstrak E. longifolia Jack dengan 

parameter aktivitas proliferasi limfosit mencit. 

2. Praktis   

Usaha meningkatkan pemeliharaan dan pengembangan 

pengobatan  tradisional terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh 

terhadap penyakit yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan. 

Sehingga keberadaan metode pengobatan yang sudah lama berjalan, 

semakin diterima oleh banyak kalangan dengan dasar-dasar ilmiah yang 

kokoh. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Imun Tubuh 

Infeksi yang terjadi pada orang normal umumnya singkat dan jarang 

menyebabkan kerusakan permanen. Hal ini disebabkan tubuh manusia 

memiliki sistem imun yang memberikan respon dan melindungi tubuh 

terhadap unsur-unsur patogen (Roitt, et al., 2001). 

Bila sistem imun terpapar pada zat yang dianggap asing, maka ada dua 

jenis respon imun yang mungkin terjadi, yaitu : 1) respon imun non spesifik, 

dan 2) respon imun spesifik (Abbas, et al.,2000). Kedua jenis respon ini saling 

meningkatkan efektivitas dan respon imun yang merupakan interaksi antara 

satu komponen dengan komponen lain yang terdapat di dalam sistem imun. Di 

antara aktivitas terpadu antara kedua sistem yang paling penting adalah : 1) 

respons imun bawaan terhadap mikroba merangsang dan mempengaruhi sifat 

respon sistem imun didapat; 2) sistem imun didapat menggunakan berbagai 

mekanisme efektor sistem imun bawaan untuk menyingkirkan mikroba dan 

meningkatkan fungsi sistem imun bawaan (Kresno, 2001).  

Komponen respons imun yang berbeda sering bereaksi dengan cara 

yang berbeda terhadap mikroba yang berbeda, seperti bakteri intraseluler 

dengan bakteri ekstraseluler. Bakteri intraseluler mempunyai kemampuan 

untuk bertahan dan bahkan bereplikasi dalam fagosit melalui berbagai 

mekanisme untuk menghindari sistem imun, misalnya Listeria monocytogenes 
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yang akan merusak membran fagosom dan menuju sitoplasma. Oleh karena 

itu, bakteri intraseluler tersebut resisten terhadap degradasi fagosit. Apabila 

respon imun alamiah gagal menghilangkan infeksi bakteri intraseluler, maka 

diperlukan respon imun adaptif yang diperantarai oleh sel (cell-mediated 

immunity), yaitu limfosit T. Respon biologi awal limfosit T melalui fase 

pengenalan antigen, sehingga terjadi aktivasi limfosit T naive, yaitu proliferasi 

limfosit T yang spesifik terhadap antigen tersebut, dan differensiasi menjadi 

sel memori dan sel efektor (Abbas et al., 2000).  

 

B. Limpa 

Limpa adalah jaringan limfatik satu-satunya yang mempunyai 

spesialisasi untuk menyaring darah. Organ ini mempunyai sejumlah fungsi 

nonimunologik dan imunologik. Organ ini berfungsi homeostasis, mengubah 

haemoglobulin menjadi bilirubin, dan limpa adalah komponen sistem limfoid 

parifer, menghasilkan limfosit dan sel plasma, yang sangat penting untuk 

menengahi peristiwa-peristiwa imunologik spesifik. Organ ini penting pada 

awal kehidupan, pada waktu elemen-elemen lain sistem limforektikuler belum 

berkembang secara sempurna.  

Limpa ini dikelilingi oleh kapsul jaringan ikat, dan dari kapsul ini 

tumbuh trabekula-trabekula ke dalam. Bagian dalamnya (pulpa) diisi dengan 

dua macam jaringan: pulpa putih dan pulpa merah. Pulpa putih berisi 

limfonoduli dan merupakan tempat utama produksi limfosit dalam lien. 

Folikel folikel germinal yang terdapat di daerah ini mengandung limfosit-B 

dan dipandang sebagai jaringan ekuivalen bursa. Limfosit-limfosit lain yang 
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mengelilingi folikel dan selaput periarteriolar pulpa putih ini mengandung 

limfosit-T dan disebut sebagai daerah-daerah tergantung timus (tymio-

dependent region). Pulpa merah mengelilingi pula putih dan berisi sejumlah 

besar eritrosit sesuai dengan fungsi filtrasinya. Pembuluh darah arterial masuk 

melalui hilus berjalan sepanjang trabekula sampai ke arteri-arteri yang lebih 

kecil yang diselubungi oleh selaput atau kerah-kerah (collars) limfosit (pulpa 

putih). Mereka kemudian mengalirkan darah melalui piler menuju ke 

limfonoduli. Darah mengalir melalui pulpa merah yang mengandung elemen--

elemen sistem retikuloendotelial yang aktif dalam fagositosis. Selain fungsi 

fagositik ini, limpa mampu berespons terhadap stimulasi antigenik sesudah 

suntikan antigen intravena pada kelinci (Bratawidjaja, K.G,2002).  

 

C. Peran Limpa dan Limfosit pada Imunitas 

Limpa merupakan jaringan limfonodi yang berukuran paling besar. 

Limpa bersama jaringan limfonodi berperanan penting dalam memproduksi 

antibodi pada sistem imunitas humoral. Disamping itu limpa juga berperan 

dalam memproduksi limfosit T terutama oleh kortek limpa bagian tepi dalam 

(Stites, 1990; Sheehan, 1997).  

Disamping itu, limpa berperan dalam mengeliminasi sel eritrosit yang 

terinfeksi, termasuk infeksi oleh bakteri Listeria monocytogen. Limpa 

merupakan bagian dari sistem retikuloendotelial yang bertanggung jawab 

dalam pengadaan sel-sel darah, termasuk sel darah putih, disamping sumsum 

tulang (Abbas, 1994; Dale, 1994).  
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Paparan limpa oleh imunogen akan membangkitkan aktivitas imun 

limpa. Pada aktivitas imunitas yang meningkat, ukuran maupun aktivitas 

proliferasi limfosit limpa akan meningkat sehingga secara morfologi ukuran 

limpa menjadi lebih besar. Limfosit merupakan kunci dalam fungsi kontrol 

sistem imun, terdiri dari sel T dan sel B .  

Limpa adalah organ imunologik sekunder yang berperan penting 

dalam pertahanan tubuh spesifik, terdapat hubungan erat antara perubahan 

ukuran limpa pada kasus imunologik, yang diikuti dengan peningkatan jumlah 

limfosit. Seiring dengan pernyataan bahwa adanya pembesaran ukuran limpa 

disebabkan oleh kerja limpa yang lebih berat dalam memproduksi sel-sel 

limfosit (Djoko H, M. Wien W, Ayu W,2000).  

     Limfosit merupakan 20 % dari semua lekosit dalam sirkulasi darah 

manusia, terdiri dari sel T dan sel B, merupakan kunci dalam fungsi kontrol 

sistem imun (Baratawidjaya, 2000). Limfosit memiliki kemampuan untuk 

membedakan benda asing dari jaringan sendiri karena memiliki reseptor yang 

terletak pada permukaan sel (Supargiyono,1995; Baratawidjaya,2000). 

Limfosit T berfungsi membantu sel B dalam memproduksi antibodi, mengenal 

dan menghancurkan sel yang terinfeksi, mengaktifkan makrofag dalam 

fagositosis dan mengontrol ambang dan kualitas sistem imun. Atas pengaruh 

antigen melalui sel T, sel B berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel 

plasma yang mampu membentuk dan melepas Ig dengan spesifitas yang sama 

seperti reseptor yang ada pada permukaan sel prekusornya. Sel T dapat 

diaktifkan setelah menerima sinyal yaitu berupa komplek antigen dan IL-1 
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Antigen  yang semula ditangkap dan diproses oleh APC (Antigen Presenting 

Cell) kemudian dipresentasikan ke reseptor pada sel Tc dan Th. APC 

disamping mempresentasikan antigen kepada reseptor Tc dan Th juga 

menghasilkan dan melepaskan sitokin seperti IL-1 yang merangsang sel T 

untuk berproliferasi dan berdiferensiasi (Baratawidjaya, 2000). Lebih jauh 

dikatakan bahwa jika sel limfosit diaktifasi maka kemudian mengalami 

perubahan-perubahan sebagai berikut: 

1. Transformasi blas dan proliferasi. Setelah distimulasi sel limfosit masuk 

dalam fase G1 siklus sel, yang sebelumnya berada pada fase istirahat (G0 

siklus sel). Bentuknya berubah menjadi lebih besar dan mengandung RNA 

lebih banyak dan kemudian membelah. Peristiwa ini disebut dengan 

transformasi blast. 

2. Berdiferensiasi menjadi sel efektor. Limfosit yang teraktifasi 

berdiferensiasi dari sel kognitif menjadi sel efektor yang berfungsi 

menyingkirkan antigen. Sel Tc yang berdiferensiasi mempunyai granula 

sitoplasmik lebih banyak yang mengandung protein yang berfungsi 

melisiskan sel sasaran. Limfosit B berdiferensiasi menjadi sel plasma yang 

memproduksi antibodi. 

3. Berdiferensiasi menjadi sel memori. Sebagian populasi sel T dan sel B 

yang distimulasi tidak berdiferensiasi menjadi sel efektor tetapi menjadi 

sel memori yang memiliki ketahanan hidup lebih panjang. Sel memori 

tidak berubah menjadi sel efektor bila tidak distimulasi. 
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4. Apoptosis. Sebagian limfosit yang diaktifasi berproliferasi tetapi tidak 

berubah menjadi sel efektor atau sel memori, tetapi mengalami kematian 

terprogram yang disebut dengan apoptosis. Apoptosis bertanggungjaaawab 

paada mekanisme penstabilan pool limfoid yang konstan selama hidup 

(Baratawidjaya, 2000; Kresno, 2001).  

Limfosit dan makrofag berperanan penting pada mekanisme kerja 

sistem imun seluler (Warren, 1993). Setelah diaktivasi antigen dari Listeria 

monocytogenes, sel T kemudian melakukan proliferasi, menghasilkan sitokin 

dan mengaktivasi makrofag untuk menghasilkan bermacam-macam sitokin 

diantaranya Tumor Nekrosis Factor (TNF) yang berperan dalam 

penghancuran parasit dan untuk mengaktivasi makrofag lainnya (Harijanto, 

2000; Wijayanti, 2000). Makrofag juga berperanan dalam pengaktifan sel-sel 

efektor misalnya neutrofil dan sel pembunuh (natural killer cell) (Warren, 

1994). Makrofag berperan pada sistem imun seluler maupun sistem imun 

humoral. Makrofag sebagai efektor pada sistem imun seluler, 2000). Hal ini 

ditandai dengan perubahan bentuk, perubahan biokimiawi dan perubahan 

fungsi dari makrofag (Baratawidjaya, 2000; Harijanto, 2000).    

Aktivitas proliferasi limfosit dan aktivitas makrofag dapat ditingkatkan 

dengan pemberian zat–zat yang bersifat imunostimulansia (Fitri, 1996; 

Ratnaningsih, 2000; Supargiyono, 1994; Wijayanti, 1997).  
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D. Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) 

Induksi infeksi dengan organisme L. monocytogenes telah banyak 

dijadikan model dalam eksperimen mempelajari infeksi bakteri intraseluler 

(Pudjonarko, dkk., 2004). Infeksi ini dengan cepat menimbulkan respon 

neutrofil kemudian makrofag yang mengontrol infeksi selama beberapa hari 

atau minggu (Warschkau dan Kiderlen, 1999; Abbas, et al., 2000 ). 

L. monocytogenes merupakan bakteri intraseluler fakultatif gram-

positif yang dapat menstimulasi makrofag untuk melepaskan IL-12 dan TNF 

(Warschkau dan Kiderlen, 1999). Karakteristik bakteri intraseluler fakultatif 

adalah kemampuannya untuk bertahan dan melakukan replikasi dalam sel 

fagosit. Eliminasinya memerlukan mekanisme imunitas seluler. L. 

monocytogenes menghasilkan protein hemolisin yang menyebabkan bakteri 

dapat keluar dari fagolisosom makrofag ke sitoplasma. Dalam sitoplasma, 

bakteri terhindar dari mekanisme mikrobisidal makrofag seperti ROI yang 

dihasilkan dalam fagolisosom. Kemudian sel T CD8
+ 

menjadi aktif dan 

membunuh makrofag yang mengandung bakteri dalam sitoplasmanya (Abbas, 

et al., 2000). 
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E. Eurycoma Longifolia Jack (Pasak Bumi) 

Dalam taksonomi tanaman, E. longifolia Jack diklasifikasikan sebagai 

berikut : (Heyne, 1987 dalam Qamariah, 2002) 

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae  

Ordo   : Ranuculates  

Familia   : Simaroubaceae  

Genus   : Eurycoma  

Species   : Eurycoma longifolia  

Varietas   : Eurycoma longifolia Jack  

Pasak bumi (E. longifolia Jack) adalah tanaman yang selama ini 

dikenal secara luas sebagai obat berbagai macam penyakit sebagaimana 

pernah diungkapkan dalam salah satu hadist Nabi Muhammad Saw. Selain 

meniran dan  jinten hitam, pasak bumi juga bisa dipakai sebagai cara alami 

untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Masyarakat Kalimantan Selatan sudah 

secara turun-temurun memanfaatkan pasak bumi untuk meningkatkan daya 

tahan tubuh. Kemampuan sebagai imunomodulator kandungan bioaktive 

pasak bumi diduga sebagai  mekanisme umum sebagai obat.  

Zat aktif yang diduga memiliki efek imunomodulator adalah golongan 

alkaloid dan kuassinoid karena mempunyai sifat sitotoksik terhadap mikroba 

seperti P. falciparum  dan  sel  tumor  (Ma’at, 1999;  Chan, et al., 2004).  
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E. longifolia Jack yang dapat meningkatkan libido seksual (khasiat 

afrodisiaka) telah diteliti terhadap tikus jantan (Ang & Sim, 1997, 1998; and et 

al., 2003). Selain itu, efek E. longifolia Jack sebagai antiproliferatif telah 

dibuktikan secara ilmiah dengan mengkultur metanol E. longifolia Jack 

bersama 6 sel turunan (cell line) tumor manusia dan tikus yaitu human HT-

1080 fibrosarcoma, human cervix HeLa adenocarcinoma, human lung 549 

adenocarcinoma, murine colon 26-L5 carcinoma, murin lewis lung carcinoma 

(LLC), dan murine B16-Bl6 melanoma. Kemampuan sebagai antiproliferatif 

ini dihubungkan dengan komponen aktif kuasinoid dan alkaloid yang 

dikandungnya (Ueda et al., 2002).       

     Hasil percobaan farmakologi menunjukkan bahwa pasak bumi  

mengandung bahan aktif yang berdaya proteksi terhadap bronkhospasme yang 

disebabkan oleh histamine, yaitu nigellon. Nigellone adalah bentuk polimer 

dari timokuinon yang memiliki kemampuan menghambat kerja enzim 

siklooksigenase dan lipooksigenase pada metabolisme arakhidonat. 

Lipooksigenase mengkatalisis pembentukan leukotrien dari asam arakhidonat, 

dimana leukotrien berfungsi sebagai mediator inflamasi dan alergi. 

Timokuinon juga memiliki efek sebagai antioksidan, antiinfeksi dan 

antihistamin. Disamping itu bahan aktif lainnya yang dikandung pasak bumi  

juga berfungsi sebagai antibakteri, anti helmintes, analgesia dan lain 

sebagainya (Mursito, 2002).   
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F. Landasan Teori 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan landasan teori sebagai berikut: 

1. Kandungan senyawa alkaloid dan kuassinoid pada ekstrak metanol pasak 

bumi (E.longifolia Jack) dapat menginduksi dan meningkatkan aktivitas 

makrofag. Ekstrak metanol pasak bumi (E. longifolia Jack) yang diberikan 

pada mencit Balb/c betina yang diinfeksi L. monocytogenes akan 

meningkatkan imunitas seluler mencit melalui aktifasi dan potensiasi 

makrofag. 

2. Makrofag yang aktif berperan penting pada proses pembangkitan aktivitas 

sistem imun serta sel-sel efektor lainnya, termasuk limfosit, limfosit yang 

teraktifasi kemudian melakukan proliferasi. 

 

G. Perumusan Masalah 

 

Pada penelitian ini dirancang untuk mengkaji pengaruh pemberian 

ekstrak metanol akar pasak bumi terhadap proliferasi limfosit limpa pada 

mencit Balb/c betina yang diinfeksi oleh Listeria monocytogenes. Dengan 

menggunakan dosis yang lazim pada penggunaan sebagai immunomodulator, 

pada hewan coba yang telah mendapatkan ekstrak metanol akar pasak bumi 

selama 14 hari. Oleh karena itu permasalahan penelitian yang diajukan pada 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian ekstrak metanol akar 

pasak bumi terhadap respon proliferasi sel limfosit limpa mencit yang telah 

diinfeksi Listeria monocytogenes? Dengan permasalahanya adalah: Apakah 
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ada pengaruh pemberian ekstrak metanol akar pasak bumi terhadap aktivitas 

proliferasi limfosit limpa pada mencit Balb/c betina yang telah diinfeksi 

Listeria monocytogenes? 

 

H. Kerangka Konsep 

Berdasarkan landasan teori di atas maka kerangka konsep yang 

digunakan pada penelitian ini adalah seperti skema berikut ini :   

 

Gambar 1.    

Kerangka konsep aktivitas proliferasi limfosit   mencit  yang diinfeksi 

L.monocytogenes  setelah pemberian ekstrak  metanol pasak bumi  (E .longifolia) 

Jack peroral 

 Antigen : L.monocytogenes 

  Respon imun non spesifik  
ekstrak 

E.longifolia 

Jack 

   Aktivitas Makrofag  

Aktivitas proliferasi limfosit 

limpa meningkat 
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I. Hipotesis 

Hipotesis umum yang diajukan pada penelitian ini adalah ekstrak 

metanol akar pasak bumi pada dosis tertentu akan meningkatkan proliferasi 

limfosit limpa mencit Balb/c betina yang diinfeksi L.monocytogenes sehingga 

mencit bersangkutan memiliki tingkat kekebalan lebih tinggi. Pemberian 

ekstrak metanol akar pasak bumi akan meningkatkan aktivitas proliferasi 

limfosit pada mencit Balb/c betina yang diinfeksi L.monocytogenes. Terdapat 

peningkatan aktivitas proliferasi limfosit limpa setelah pemberian ekstrak 

pasak bumi (E. longifolia Jack) pada mencit Balb/c betina yang diinfeksi  L. 

Monocytogenes. 

 

J. Rencana Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan secara eksperimental laboratoris acak in vivo 

dengan  pendekatan  Post test-Only Control Group Design  pada  hewan coba. 

Metode yang digunakan adalah dengan memberikan ekstrak metanol E. 

longifolia Jack selama 14 hari pada hewan coba sebelum diinfeksi dengan L. 

Monocytogenes kemudian dilakukan isolasi dan kultur splenosit, untuk 

mengetahui aktivitas proliferasi limfosit limpa. Parameter respon imun 

spesifik dinilai pada hari ke-0, 3, dan 10 setelah infeksi. Kemudian dilakukan 

pengukuran terhadap parameter imunitas spesifik yaitu aktivitas proliferasi 

limfosit dengan kontrol negatif menggunakan aquadest.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni dengan 

pendekatan post test-only control group design, dengan satu variabel penelitian  

 

B. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas yang diteliti adalah ekstrak metanol E. longifolia Jack. 

2. Variabel Tergantung  

Variabel tergantung yang diteliti adalah aktivitas proliferasi limfosit limpa 

mencit.  

3. Variabel Luar 

Variabel luar yang disamakan adalah: 

a. Galur mencit : Balb/c  

b. Jenis kelamin mencit : betina  

c. Umur mencit : 6 –8    minggu.  

d. Berat mencit : 20-30 gram   

e. Faktor lingkungan laboratorium untuk pemeliharaan hewan coba.  

f. Bakteri model :  L. Monocytogenes.  
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4. Definisi Operasional Variabel 

a. Ekstrak metanol E. longifolia Jack adalah ekstrak dengan 3 dosis berbeda 

yang diberikan pada mencit Balb/c betina yaitu 100 mg/kg bb, 200 mg/kg 

bb, 400 mg/kg bb tiap mencit perhari selama 14 hari. 

b. Aktivitas proliferasi limfosit adalah rerata nilai Optical Density (OD) dari 

sejumlah limfosit limpa mencit Balb/c betina setelah mendapatkan mitogen 

PHA dan diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator CO2 yang diukur 

dengan MTT assay dan dibaca dengan ELISA reader pada panjang 

gelombang 550 nm. Aktivitas proliferasi limfosit dinyatakan dalam 

persentase proliferasi limfosit splenosit setelah mendapat perlakuan selama 

14 hari, diukur dengan MTT assay dan dibaca dengan ELISA reader pada 

gelombang 550 nm. Pengamatan dilakukan pada hari ke-0, 3, dan 10 pasca 

infeksi. Aktivitas proliferasi limfosit dinyatakan dengan persentase kenaikan 

Optical Density (OD) dengan pembanding OD normal.  

 

C. Alat, Bahan dan Hewan Coba 

1. Alat Penelitian 

Timbangan analitik (Sartorius), blender (National), saringan kain, 

rotary evaporator (Laboratory Equipment Sydney), water bath, cawan 

porselen dan alat maserasi digunakan untuk pembuatan ekstrak metanol E. 

longifolia Jack. 
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 Inkubator CO2 (NUAIRE), sentrifuse, mikroplate (Nalge Nune 

International, Denmark), microplate reader, mikroskop cahaya, kamera, 

minor set, spuit injeksi 10 cc, laminar airflow hood, timbangan analitik 

(Sartorius), alat gelas, hemositometer, digunakan untuk melakukan uji 

aktivitas proliferasi limfosit, Ellisa reader, untuk membaca data aktivitas 

proliferasi limfosit limpa; pipet, objek glas; alat ekstraksi yang terdiri dari 

seperangkat alat soxhlet, rotaevaporator, waterbath dan cawan porselin. 

2. Bahan  

Bahan untuk pembuatan ekstrak metanol E. longifolia Jack adalah 

bahan simplisia akar E. longifolia Jack dan larutan metanol. Tanaman didapat 

dari hutan tanaman pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung 

Mangkurat Banjarbaru. Bahan untuk uji aktivitas proliferasi limfosit adalah sel 

limpa yang telah dikultur, medium tumbuh. 

3. Hewan Coba 

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit galur 

Balb/c betina yang berumur 6-8 minggu dengan berat berkisar 20-30 gram dari 

laboratorium Mikrobiologi Program Antar Universitas (PAU) Bioteknologi 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mencit dipelihara dalam kandang 

plastik berukuran 50x30x20 cm, dengan tutup strimin, tiap kandang berisi 12 

ekor mencit, diberi makan pellet 529 dan minum secukupnya.  
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4. Bakteri Model     

Bakteri yang digunakan dalam penilitian adalah bakteri intraseluler L. 

monocytogenes yang diperoleh dari Laboratorium Kesehatan Daerah 

Yogyakarta.   

 

D. Jalan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tiga tempat yaitu : 

1. Laboratorium farmakognosi Bagian Biologi Farmasi Fakultas Farmasi 

Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tempat determinasi tanaman pasak 

bumi dan pembuatan ekstrak metanol akar pasak bumi.  

2. Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah 

Mada sebagai tempat perlakuan hewan coba, isolasi dan kultur limfosit limpa, 

uji aktivitas proliferasi limfosit limpa. 

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Determinasi akar tanaman pasak bumi (E longifolia Jack) 

Akar tanaman pasak bumi yang diperoleh pada bulan Februari 2005  

dideterminasi di Laboratorium Farmakognosi Bagian Biologi Farmasi 

Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.  

2. Pembuatan Ekstrak Metanol E. longifolia Jack 

Pembuatan ekstrak metanol E. longifolia Jack dilakukan di 

laboratorium Farmakologi dan Toksikologi Fakultas Kedokteran UGM 

dengan  urutan sebagai berikut : (1) Penyiapan dan identifikasi tanaman E. 

longifolia  Jack; (2) Pembuatan simplisia E. longifolia Jack : Simplisia E. 
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longifolia Jack berupa akar, setelah dibersihkan kemudian dikeringkan di 

udara terbuka dengan sinar matahari tidak langsung. Setelah kering, bahan 

dibuat serbuk dengan cara digiling sampai halus dan disaring dengan 

penyaring sehingga diperoleh serbuk yang homogen; (3) Pembuatan ekstrak 

metanol E. longifolia Jack, dengan metode maserasi: 10 bagian simplisia 

dimasukkan dalam bejana kemudian ditambahkan 75 bagian cairan penyari 

(metanol), ditutup dan dibiarkan selama 5 hari, terlindung dari cahaya sambil 

diaduk berulang-ulang. Setelah 5 hari sari diserkai dan ampas diperas. Ampas 

ditambah lagi dengan metanol secukupnya kemudian diaduk dan diserkai 

sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, 

dibiarkan di tempat sejuk yang terlindung dari cahaya selama 2 hari. Larutan 

yang dihasilkan dikumpulkan dan diuapkan dengan rotary evaporator. 

Ekstrak disimpan dalam botol steril (Haryono, dkk., 1986).  

3. Penentuan Dosis 

      Penentuan dosis didasarkan pada dosis lazim yang dipergunakan di 

masyarakat Kalimantan Selatan sebagai suplemen untuk meningkatkan daya 

tahan tubuh. Dari hasil konversi dosis lazim tersebut terhadap mencit 

didapatkan dosis ekstrak E. longifolia Jack sebesar 100, 200, dan 400 mg/kg 

BB/hari yang diberikan selama 14 hari secara peroral. Dosis ini telah diuji 

toksisitasnya oleh Satayavivad et.al (1998) saat diberikan peroral pada mencit.  
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4. Uji Respon Imun Non Spesifik 

Uji respon imun non spesifik akibat pemberian ekstrak metanol pasak 

bumi (E. longifolia Jack) pada mencit Balb/c betina dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut : 

4.1. Pengelompokan dan Perlakuan Awal Hewan Coba 

Mencit sebanyak 48 ekor dibagi menjadi 4 kelompok masing-

masing 12 ekor dengan rancangan acak sederhana (simple random 

sampling). Kelompok I adalah kelompok kontrol negatif yang hanya 

diberi aquadest. Kelompok  II, III, IV adalah mencit dengan pemberian 

ekstrak metanol E. longifolia Jack berturut-turut 100 mg/kg bb, 200 

mg/kg bb, dan 400 mg/kg bb. Pemberian aquades dan ekstrak metanol E. 

longifolia Jack dilakukan secara peroral menggunakan kanula 

intragastrikum tiap hari selama 14 hari. Setelah itu setiap mencit diinfeksi 

dengan cara menyuntikkan secara intraperitoneal inokulum yang 

mengandung 1x10
4 
cfu bacteri intraseluler L. monocytogenes.  

4.2. Isolasi dan Kultur Splenosit 

Setelah dilakukan isolasi makrofag peritoneum, selubung 

peritoneum dibuka, limpa diangkat dan diletakkan pada cawan petri steril 

yang berisi 5cc RPMI. Limpa dipotong menjadi bagian-bagian kecil. 

Secara hati-hati limpa dicabik-cabik dengan menggunakan pinset steril 

untuk mendapatkan  suspensi sel tunggal, kemudian dimasukkan ke 

dalam tabung sentrifus, disentrifus pada 1200 rpm 4
0
C selama 10 menit. 

Pellet yang didapat diresuspensikan dalam 2cc Tris Buffered Ammonimu 
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Chloride (TBAH) untuk melisiskan eritrosit. Sel dicampur menggunakan 

pipet dan didiamkan pada suhu ruangan selama 2 menit. Ditambahkan 

1cc Fetal bovine serum (FBS) pada dasar tabung menggunakan pipet. 

Suspensi tersebut kemudian disentrifus dengan kecepatan 1200 rpm 4
0
C 

selama 5 menit, dan supernatannya dibuang, Pellet dicuci dengan RPMI  

2 x  dengan cara dipipet berulang-ulang dan disentrifus pada 1200 rpm 

4
0
C selama 5 menit. Supernatan dibuang dan sel diresuspensikan dengan 

medium komplit. Sel dihitung dengan menggunakan hemositometer dan 

ditentukan viabilitasnya dengan tryphan blue. Splenosit dikultur pada 

mikrokultur 24 sumuran dengan kepadatan 500.000 sel/sumuran yang 

diambil dari 10
6 

 sel limfosit/cc dalam medium komplit kemudian 

diinkubasi dalam inkubator CO2  5%, 37
0
C selama 72 jam (Fitri, 1996; 

Ratnaningsih, 2001).  

4.3. Uji Aktivitas Proliferasi Limfosit  

Aktivitas proliferasi supernatan kultur splenosit diukur dengan 

MTT Assay. Prosedur  pemeriksaan adalah sebagai berikut: (1). Kultur 

supernatan limfosit 2 jam ditambah dengan metode MTT assay kemudian 

diinkubasi dalam inkubator CO2 selama 4 jam; (2) setelah 4 jam diambil 

dan dihentikan aktivitas proliferatif dengan menambahkan larutan 

penyetop karbol; (3) Setelah ditunggu selama 24 jam, hasil penyetopan 

kemudian dibaca dengan Elisa reader pada OD 550 nm dengan referensi 

620 nm. Aktivitas proliferasi limfosit dinyatakan dengan persentase 

kenaikan OD dengan pembanding OD normal (Fitri, 1996). 
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E. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ditampilkan secara skematik sebagaimana terlihat 

pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Skema Rancangan Penelitian dan Pembagian Hewan Coba 

Keterangan : EMPB = Ekstrak Metanol Pasak Bumi  

 

 

 

 K I    K II   K III  K IV 

  Akuades 100 mg/kg      

bb/hari EMPB 

200 mg/kg 

bb/hari EMPB 

400 mg/kg 

bb/hari EMPB 

                          Infeksi L. monocytogen 1x10
6 
cfu pada hari ke- 15 

Hari ke-0 (3jam setelah infeksi), hari ke 3,  dan 
10 setelah infeksi masing-masing 3 mencit 

dibunuh 

untuk : 

- Isolasi dan kultur splenosit  
- Uji aktivitas proliferasi limfosit 

 

 
 

     

     

     
 

 

 
 

     

     
     

     

  

Hari ke-15 (sebelum infeksi) masing-

masing 3 mencit dibunuh 

untuk : 
- Isolasi dan kultur splenosit  

- Uji aktivitas proliferasi limfosit 

 

 
 

    

    
    

   

 
 

 

 

    
    

    

    
    

  

Mencit galur Balb/c betina (48 ekor) 
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F. Analisis Data 

Pengolahan data hasil penelitian dianalisis menggunakan rancangan acak 

lengkap atau complety randomized design (CRD) pola faktorial (perlakuan ekstrak 

pasak bumi X waktu pengamatan/pengukuran) dengan taraf kepercayaan 95% 

(p=0,05). Perbedaan antar kelompok perlakuan dan waktu 

pengamatan/pengukuran diuji DMRT (Duncan multiple-range test) sehingga 

didapatkan kelompok perlakuan dan waktu pengamatan/pengukuran terbaik. Data 

ditampilkan dalam bentuk kurva hubungan dosis ekstrak tanaman dengan aktivitas 

proliferasi limfosit. 

Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji analisa varian 

satu jalan (One Way Anova). Uji ANOVA dalam penelitian ini digunakan untuk 

menguji perbedaan secara keseluruhan rerata aktivitas proliferasi limfosit antar 

berbagai kelompok dalam penelitian tak berpasangan.  

Uji t  (Uji Korelasi) 

a. Untuk menguji perbedaan rerata persentase proliferasi limfosit antara 

kelompok yang mendapat ekstrak metanol akar pasak bumi dengan yang tidak 

mendapat  (control).  

b. Untuk menguji perbedaan antara rerata persentase proliferasi limfosit pada hari 

ke nol dengan periode pemeriksaan berikutnya pada setiap kelompok 

Cara mengambil kesimpulan pada ANOVA dan  Uji t  

a. Harga Fo tidak bermakna apabila Fo < Ft 5%, sehingga hipotesis nihil (Ho) 

diterima. Kesimpulannya adalah antara kelompok yang satu dengan 
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kelompok yang lain tidak ada perbedaan yang bermakna. Dilaporkan dengan 

lambing : p > 0, 05.  

b. Harga Fo dipandang bermakna apabila  Fo > F 5 %, sehingga hipotesa nihil 

(Ho) ditolak. Kesimpulan yang diambil adalah ada perbedaan yang bermakna 

antara kelompok yang satu dengan yang lain. Dilaporkan dengan lambing: p 

< 0, 05. 

c. Harga Fo dipandang sangat bermakna apabila Fo > F1 %, sehingga hipotesis 

nihil (Ho) ditolak. Kesimpulan yang diambil adalah ada perbedaan efek yang 

sangat bermakna antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. 

Dilaporkan dengan lambing: p < 0, 01.   

Pada penelitian ini analisis statistik dilakukan dengan menggunakan 

program komputer  SPSS versi 17,00.  
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BAB IV 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

  

A. Hasil Penelitian 

 

1. Kondisi Hewan Coba Sebelum dan Setelah Pemberian Perlakuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak 

metanol E. longifolia Jack terhadap respon imun seluler pada mencit galur 

Balb/c betina yang diinfeksi Listeria monocytogenes. Hewan coba yang dipilih 

adalah mencit Balb/c betina dengan umur berkisar 6-8 minggu, karena mencit 

Balb/c betina seusia ini memiliki kondisi yang optimal untuk penelitian 

imunologi (Wijayanti, 2000). Berat badan dan berat limpa hewan coba sebelum 

mendapat perlakuan  tampak pada tabel 1.  

Tabel 1. Gambaran umum kondisi hewan coba sebelum mendapat perlakuan     

    No  Karakteristik Rata-rata SD  

 

1 

2 

 

Berat badan 

Berat limpa 

 

24, 37 g 

0,07 mg 

 

3,63 g 

0,01 mg 

 

 

Pada umumnya mencit galur Balb/c betina dengan umur 6-8 minggu 

memiliki berat badan antara 20-30 g/ekor, hewan coba pada penelitian ini 

memiliki berat badan 24,37 g  ± 3,73 g/ekor dan berat limpa per ekor hewan 

coba sebelum perlakuan adalah 0,05 ± 0,01 mg. Kondisi hewan coba setelah 

mendapat perlakuan selama 14 hari terlihat pada tabel 1. Tampak bahwa berat 

limpa per ekor hewan coba mengalami peningkatan secara signifikan.  
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Sebelum perlakuan berat limpa per ekor hewan coba hanya sebesar 0, 07 

mg setelah perlakuan mengalami peningkatan rata-rata lebih dari 100% pada 

semua kelompok kecuali kelompok air dan kelompok yang mendapatkan 100 

mg/kgbb/hari ekstrak metanol pasak bumi. Kelompok I (air) merupakan 

kelompok dengan kenaikan berat limpa paling rendah dan kenaikan berat limpa 

yang paling tinggi dialami oleh kelompok vaksin.  

Tabel 2. Rerata berat badan dan berat limpa per ekor mencit galur Balb/c betina 

setelah mendapat perlakuan selama 10 hari dengan ekstrak metanol 

pasak bumi dosis 100, 200 dan 400 mg/kg BB/hari.  

Kelompok Hewan Coba  Berat Badan (g) 
(Rerata + SD)    

Berat Limpa (mg) 
(Rerata + SD)  

I 30,72 + 0,649 0,105 +0,154 

II 30,89 + 0,028 0,14 + 0,752 

III 32,35 + 0,724 0,28 + 0,451 

IV 33,47 + 1,015 0,119 + 0,033 

 

Keterangan :  

KI   = kelompok dengan pemberian akuades  

KII  = kelompok dengan pemberian 100 mg/kg BB/hari ekstrak metanol  

                      pasak bumi  

KIII  = kelompok dengan pemberian 200 mg/kg BB/hari ekstrak metanol  

     pasak bumi  

KIV  = kelompok dengan pemberian 400 mg/kg BB/hari ekstrak metanol  

     pasak bumi  

Dari tabel 2 diketahui efek imunostimulansia ekstrak metanol pasak 

bumi pada mencit galur Balb/c betina sebelum infeksi, dimana ekstrak metanol 

pasak bumi terbukti mampu meningkatkan berat limpa hewan coba pada 

kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan yang mendapat 100mg/kg BB/hari 
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ekstrak metanol pasak bumi memiliki berat limfa 2x berat limpa sebelum 

perlakuan, kelompok yang mendapat 200 mg/kg BB/hari ekstrak metanol pasak 

bumi memiliki berat limpa 4x berat limpa sebelum perlakuan. Sedangkan 

kelompok yang mendapatkan 400 mg/kg BB/hari ekstrak metanol pasak bumi 

memiliki berat limpa 1,7x berat limpa sebelum perlakuan.  

 

Gambar 3 

Hewan uji coba mencit betina galur Balb/c   

 

 

Gambar 4.  

Sel limpa secara mikroskopis  

Gambar 4 menunjukkan sel limpa pada hewan uji yang diamati secara 

mikroskopis, yang menunjukkan adanya perbesaran ukuran sel limpa sebagai 

wujud adanya peningkatan aktivitas proliferasi limfosit dan merupakan respon 
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immunokomulator yang distimulasi oleh ekstrak metanol pasak bumi pada 

hewan hewan uji setelah diinfeksi oleh L. monocytogenes. Selanjutnya akan 

ditunjukkan mekanisme ekstrak metanol pasak bumi yang mampu menstimulasi 

aktivitas proliferasi limfosit pada hewan uji yang diinfeksi oleh L. 

monocytogenes seperti pada gambar 5 berikut ini.  

      

 
Gambar 5 

Kultur Makrofag peritoneum mencit galur Balb/c betina setelah mendapatkan 

ekstrak metanol pasak bumi yang diinfeksi L. monocytogenes pada  

inkubator CO2 5 %, 37 C selama 24 jam 

 

2. Pengaruh Ekstrak Metanol Pasak Bumi Pada Aktivitas Proliferasi 

Limfosit Limpa Mencit Galur Balb/c Betina Terhadap Infeksi L. 

Monocytogenes  

Hasil uji aktivitas proliferasi limfosit limpa terhadap infeksi L. 

Monocytogenes ditunjukkan oleh beberapa gambar sebagai berikut:  
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a. Kelompok Pengujian dengan Pemberian PHA 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas proliferasi limfosit pada 

kelompok hewan uji dengan PHA ditunjukkan oleh tabel 3 sebagai berikut.  

Tabel 3. Aktivitas proliferasi limfosit pada kelompok hewan uji  

             dengan PHA 
             

Kelompok  
Mencit  Aktivitas Proliferasi Limfosit  

(Hari)  
0  3  10  

KI  1 0.426 0.403 0.412 

2 0.453 0.418 0.389 

3 0.377 0.380 0.366 

Rerata  0.419 0.400 0.389 

KII 1 0.395 0.425 0.409 

2 0.403 0.455 0.422 

3 0.405 0.457 0.415 

Rerata  0.401 0.446 0.415 

KIII 1 0.421 0.482 0.446 
2 0.392 0.429 0.403 
3 0.398 0.438 0.418 

Rerata  0.404 0.450 0.422 

KIV 1 0,388 0,417 0,398 
2 0,426 0,43 0,455 
3 0,391 0,426 0,406 

Rerata  0.402 0.424 0.420 

   

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada masing-masing kelompok 

perlakuan, rerata aktivitas proliferasi limfosit dengan pemberian PHA 

yang paling tinggi ditemukan pada hari ke-3 pengujian. Sedangkan rerata 

aktivitas proliferasi limfosit tertinggi diantara empat kelompok hewan uji 

terdapat pada kelompok hewan uji III pada hari ke-3 pengujian, yaitu 

sebesar 0,450. Ini menunjukkan bahwa kemampuan ekstrak metanol pasak 

bumi yang paling efektif dalam menstimulasi sistem immunokulator 

mencit galur Balb b/c betina yang diinfeksi oleh L. monocytogenes 

ditemukan pada dosis pemberian 200 mg/kk BB/ hari ekstrak metanol 

pasak bumi pada hari ke-3 pengujian.  
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Hasil pengamatan di atas juga dapat ditampilkan dalam grafik 1 di 

bawah ini:  

 

 

Grafik 1 

Aktivitas Proliferasi Limfosit Pada Kelompok dengan  

Pemberian PHA 
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Grafik 1 menunjukkan bahwa aktivitas proliferasi limfosit pada 

masing-masing kelompok hewan uji tertinggi terjadi pada hari ke-3 

pengujian Ini menunjukkan bahwa efektifitas tertinggi pemberian ekstrak 

metanol dalam menstimulasi aktivitas proliferasi limfosit hewan uji yang 

diinfeksi L. monocytogenes ditemukan pada kelompok hewan uji III hari 

ketiga pengujian.  

b. Kelompok Pengujian Tanpa Pemberian PHA 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas proliferasi limfosit pada 

kelompok hewan uji tanpa pemberian ekstrak metanol pasak bumi 

ditunjukkan oleh tabel 4 sebagai berikut.  

Tabel 4. Aktivitas proliferasi limfosit pada kelompok hewan uji  

              tanpa PHA  
             

Kelompok  

Mencit  Aktivitas Proliferasi Limfosit  

(Hari)  

0  3  10  

KI 1 0,383 0,371 0,399 
2 0,374 0,369 0,377 
3 0,35 0,365 0,359 

Rerata  0.369 0.368 0.378 
KII 1 0,376 0,407 0,38 

2 0,397 0,416 0,403 

3 0,383 0,399 0,398 

Rerata  0.385 0.407 0.394 

KIII 1 0,398 0,408 0,402 

2 0,365 0,423 0,375 

3 0,366 0,418 0,409 

Rerata  0.376 0.416 0.395 

KIV 1 0,357 0,369 0,364 

2 0,4 0,426 0,404 

3 0,38 0,379 0,372 

Rerata  0.379 0.3913 0.38 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa rerata aktivitas proliferasi limfosit 

pada masing-masing kelompok hewan uji tanpa pemberian PHA 

ditemukan pada hari ke-3 pengujian. Secara keseluruhan aktivitas 
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proliferasi limfosit tertinggi ditemukan pada kelompok III hari ke-3 

pengujian sebesar 0,416.  

Hasil pengamatan aktivitas proliferasi limfosit pada kelompok 

tanpa pemberian PHA  dapat pula ditunjukkan oleh grafik 2 sebagai 

berikut.  

 

 

Grafik 2 

Aktivitas Proliferasi Limfosit Pada Kelompok  

tanpa PHA 
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Terlihat bahwa aktivitas proliferasi limfosit pada masing-masing 

kelompok tanpa pemberian PHA selalu ditemukan pada hari ke-3 

pengujian. Ini menunjukkan bahwa terjadinya infeksi L. monocytogenes 

mencapai puncaknya pada hari ke-3 setelah pengujian. Sebab, aktivitas 

proliferasi limfosit sebanding dengan tingkat infeksi L. monocytogenes.  

3. Uji Beda Aktivitas Proliferasi Limfosit Antara Kelompok Pengujian 

dengan PHA dan Kelompok Tanpa PHA 

Listeria monocytogenes bersifat sebagai imunogen, apabila 

diinfeksikan akan membangkitkan respon imun. Setelah infeksi terlihat adanya 

peningkatan respon imun. Pada penelitian ini, peningkatan respon imun dapat 

disebabkan karena stimulasi ekstrak metanol pasak bumi dan L. 

Monocytogenes. Untuk memastikan bahwa pasak bumi meningkatkan respon 

imun dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Zieger 

(1999) pada makrofag peritoneal mencit yang distimulasi Listeria. Pada 

penelitian tersebut, puncak aktivitas makrofag tercapai sesaat setelah infeksi 

(hari ke-0) setelah itu menurun dengan tajam pada hari pertama dan meningkat 

perlahan mulai hari ketiga hingga ke sepuluh tetapi tidak setinggi aktivitas 

makrofag sesaat setelah infeksi. Oleh karena itu, untuk membuktikan adanya 

peningkatan aktivitas proliferasi limfosit setelah stimulasi ekstrak metanol 

pasak bumi terhadap mencit galur Bl/c yang diinfeksi L. Monocytogenes, maka 

peneliti melakukan uji beda aktivitas proliferasi limfosit antara kelompok 

pengujian dengan ekstrak metanol pasak bumi dan tanpa ekstrak metanol pasak 

bumi dengan hasil sebagai berikut.  
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Tabel 5 

Hasil Uji Beda Aktivitas Proliferasi Limfosit Pada Kelompok Pengujian 

dengan Ekstrak Metanol Pasak Bumi dan tanpa Ekstrak Metanol Pasak Bumi  

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada masing-masing kelompok 

pengujian terdapat perbedaan nyata aktivitas proliferasi limfosit antara 

kelompok pengujian dengan PHA dan tanpa ekstrak metanol pasak bumi 

dengan signifikansi 0,000 (sig. < 0,05). Ini membuktikan bahwa stimulasi 

ekstrak metanol pasak bumi dapat meningkatkan aktivitas proliferasi limfosit 

pada hewan uji yang distimulasi ektrak pasak bumi. Dengan demikian, 

stimulasi ekstrak pasak bumi dapat merangsang peningkatan aktivitas 

proliferasi limfosit sebagai bentuk respon imunitas terhadap infeksi L. 

Monocytogenes.  

4. Uji Beda Aktivitas Proliferasi Limfosit Berdasarkan Hari Pengamatan 

Pada Masing-masing Kelompok Pengujian  

Setelah diketahui adanya perbedaan aktivitas proliferasi limfosit pada 

kelompok pengujian dengan ekstrak metanol pasak bumi dan tanpa ekstrak 

metanol pasak bumi, serta pemberian PHA dan tanpa PHA, masih perlu 

dilakukan pengujian terhadap perbedaan aktivitas proliferasi limfosit antara 

kelompok pengujian dengan ekstrak metanol pasak bumi dan tanpa ekstrak 

metanol pasak bumi berdasarkan hari pengamatan. Hasil uji beda ini 

ditunjukkan oleh tabel 6 sebagai berikut. 

No.  Jenis Pengujian  Fhitung  Signifikansi  Keterangan  

1 Kelompok Kontrol  0,000 0,000 Ada beda nyata  

2 Kelompok I  0,000  0,000 Ada beda nyata  

3 Kelompok II  0,000 0,000 Ada beda nyata  

4 Kelompok III  0,000  0,000 Ada beda nyata  

5 Kelompok IV  0,000  0,000  Ada beda nyata   
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Tabel 6 

Uji Beda Aktivitas Proliferasi Limfosit Berdasarkan Hari Pengamatan Pada 

Kelompok Pengujian dengan Pembarian PHA dan tanpa PHA 

Hari Kelompok Pengujian 

I II III IV 

PHA  Non  PHA  Non  PHA  Non  PHA  Non  

0 vs 3 0,419  0,369  0,401  0,385  0,404  0,376  0,402  0,379  

0 vs 10 0,419  0,369  0,401  0,385  0,404  0,376  0,402  0,379  

3 vs 10 0,400  0,368  0,446  0,407  0,449  0,416  0,424  0,391  

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada masing-masing kelompok 

pengujian, selalu ditemukan perbedaan aktivitas proliferasi limfosit kelompok 

pengujian dengan ekstrak metanol pasak bumi pada hari ke-0, hari ke-3 dan 

hari ke-10 dengan perbedaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas 

proliferasi limfosit kelompok pengujian tanpa ekstrak metanol pasak bumi 

(kontrol). Ini menunjukkan bahwa stimulasi ekstrak pasak bumi mampu 

meningkatkan aktivitas proliferasi limfosit kelompok pengujian yang diinfeksi 

oleh L. monocytogenes. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Qamariah (2002), bahwa pasak bumi (E. longifolia Jack) 

mempunyai potensi yang besar sebagai antimalaria baik secara invitro maupun 

in vivo pada mencit karena ada kemungkinan bahwa tanaman uji bersifat 

sebagai immunodulator yang memacu sistem imun hewan coba sehingga 

mampu menghambat pertumbuhan L. monocytogenes lebih lanjut.  
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Beberapa senyawa yang bertindak sebagai imunomodulator adalah 

golongan flavonoid, alkaloid, tanin dan saponin (Kenny et al, 1990, Middleton 

et al.,2000; Sangat et al. 2000, Raj narayana et al., 2001 dalam Akrom, 2004). 

Zat aktif yang terkandung dalam pasak bumi (E. longifolia Jack) adalah 

alkaloid, saponin, dan kuasinoid seperti eurikomanon dan eurikomalakton (Ang 

et al., 1995; Chan et al., 2004). Fakta ini membuktikan bahwa pasak bumi 

mengandung zat aktif yang bisa berperan sebagai imunomodulator yaitu 

alkaloid, saponin dan kuasinoid.  

Mekanisme imunomodulator yang menyebabkan aktivitas proliferasi 

limfosit meningkat pada penelitian ini diduga karena zat aktif (alkaloid dan 

saponin) yang terkandung dalam ekstrak pasak bumi dapat meningkatkan 

aktivitas kemotaksis makrofag seperti yang telah diteliti oleh Maat (1997) pada 

tanaman meniran (P. Niruri L). Sedangkan kuasinoid telah terbukti mempunyai 

sifat sitotoksik terhadap mikroba seperti P. Falciparum dan sel tumor (Chan et. 

al.,2004).         

5. Hasil Pengamatan OD (Optical Density) Aktivitas Proliferasi Limfosit 

Pada Masing-masing Kelompok Pengujian   

Peningkatan aktivitas proliferasi limfosit setelah stimulasi ekstrak 

pasak bumi juga ditunjukkan oleh rerata nilai Optical Density (OD) pada 

masing-masing kelompok pengujian. Hasil pengamatan terhadap nilai rerata 

Optical Density (OD) pada kelompok pengujian dengan ekstrak metanol pasak 

bumi dan tanpa ekstrak metanol pasak bumi ditunjukkan oleh tabel 7 sebagai 

berikut.  
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Tabel 7  

Hasil Pengamatan Rerata Optical Density (OD) Aktivitas Proliferasi Limfosit 

Pada Kelompok Pengujian dengan pemberian PHA dan tanpa PHA 
Sampel  OD aktivitas proliferasi 

limfosit hari ke-  

Kelompok I  Kelompok II  Kelompok III  Kelompok IV  

PHA  Non 

PHA 

PHA  Non 

PHA 

PHA  Non 

PHA 

PHA  Non 

PHA 

1 0 0,024 0,075 0,050 0,092 0,012 0,039 0,067 0,138 
3 0,148 0,117 0,102 0,031 0,019 0,029 0,134 0,121 
10 0,024 0,039 0,031 0,084 0,057 0,031 0,057 0,123 

Rerata  0,065 0,077 0,061 0,069 0,029  0,033 0,086 0,127 
2 0 0,097 0,036 0,024 0,023 0,051 0,059 0,031 0,031 

3 0,216 0,064 0,146 0,056 0,195 0,074 0,239 0,081 
10 0,013 0,033 0,099 0,033 0,049 0,039 0,185 0,036 

Rerata  0,109  0,044 0,089 0,037 0,098 0,057 0,152 0,049 
3 0 0,074 0,098 0,005 0,013 0,022 0,057 0,039 0,021 

3 0,116 0,116 0,063 0,034 0,019 0,012 0,009 0,082 
10 0,109 0,107 0,009 0,009 0,017 0,017 0,012 0,075 

Rerata  0,063 0,107  0,026 0,019 0,019  0,029  0,02  0,059 

 

 

Grafik 3 Perbandingan Optical Density (OD) Pada Kelompok dengan Pemberian PHA  

dan tanpa Pemberian PHA 
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Tabel 7 menunjukkan bahwa pada sampel pertama diperoleh nilai 

rerata OD kelompok I relatif sama antara kelompok I dengan ekstrak metanol 

pasak baumi dan tanpa ekstrak metanol pasak bumi, begitu juga pada 

kelompok II dan III yang menunjukkan nilai rerata OD relatif sama antara 

kelompok dengan ekstrak metanol pasak bumi dan tanpa ekstrak metanol pasak 

bumi. Sedangkan pada kelompok IV nilai rerata OD dengan ekstrak metanol 

pasak bumi lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa ekstrak metanol pasak 

bumi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada sampel I nilai rerata OD 

kelompok pengujian dengan ekstrak metanol pasak bumi relatif sama dengan 

kelompok pengujian tanpa ekstrak metanol pasak bumi. Peningkatan nilai 

rerata OD baru ditunjukkan pada kelompok IV dengan ekstrak metanol pasak 

bumi.  

Pada sampel II, hasil pengamatan menunjukkan bahwa nilai rerata OD 

pada masing-masing kelompok dengan ekstrak pasak bumi selalu lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok tanpa ekstrak pasak bumi. Ini menunjukkan 

bahwa stimulasi ekstrak pasak bumi mampu meningkatkan aktivitas proliferasi 

limfosit kelompok pengujian yang diinfeksi oleh L. monosytogenes.  

Pada sampel III, nilai rerata OD kelompok I dengan ekstrak metanol 

pasak bumi lebih rendah dibandingkan dengan tanpa ekstrak metanol pasak 

bumi, tetapi pada kelompok II menunjukkan nilai rerata OD dengan ekstrak 

metanol pasak bumi lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa ekstrak metanol 

pasak bumi, pada kelompok III ditemukan nilai rerata OD relatif sama antara 

kelompok dengan ekstrak metanol pasak bumi dan tanpa ekstrak metanol pasak 
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bumi, tetapi pada kelompok IV justru nilai rerata OD dengan ekstrak metanol 

pasak bumi menjadi lebih rendah daripada tanpa ekstrak metanol pasak bumi. 

Ini menunjukkan bahwa nilai rerata OD cenderung mengalami fluktuatif pada 

kelompok uji dengan ekstrak metanol pasak bumi. Dengan demikian, stimulasi 

ekstrak metanol pasak bumi mampu meningkatan aktivitas proliferasi limfosit 

terhadap hewan uji yang diinfeksi oleh L. monocytogenes meskipun bersifat 

fluktuatif. Peningkatan terbesar Optical Density (OD) aktivitas proliferasi 

limfosit terjadi pada kelompok 3 hari ke-3 hewan uji dengan pemberian ekstak 

metanol pasak bumi. Ini menunjukkan bahwa efektifitas pemberian ekstrak 

metanol pasak bumi dalam menstimulasi aktivitas proliferasi limfosit 

ditemukan pada kelompok hewan uji dengan pemberian 200 mg/kk BB/hari 

ekstrak metanol pasak bumi pada hari ke-3 pengujian.      

Sedangkan grafik 3 menunjukkan bahwa peningkatan optimum 

aktivitas proliferasi limfosit pada masing-masing kelompok baik dengan 

pemberian PHA maupun yang tanpa pemberian PHA, selalu ditemukan pada 

hari ke-3 pengujian (setelah infeksi L. monocytogenes). Ini menunjukkan 

bahwa hari ke-3 pengujian merupakan puncak terjadinya infeksi L. 

monocytogenes sehingga menstimulasi peningkatan aktivitas proliferasi 

limfosit pada titik optimal.     
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B. Pembahasan  

Salah satu cara untuk mengetahui respon imun dari hospes adalah 

dengan uji transformasi blast. Berbeda dengan uji fagositosis makrofag dan uji 

sekresi ROI oleh makrofag dimana makrofag bertindak sebagai efektor maka 

uji proliferasi limfosit merupakan uji untuk mengetahui respon komponen 

pengatur pada sistem imun. Limfosit T apabila distimulasi oleh antigen akan 

mengalami aktivasi, kemudian menghasilkan limfokin dan melakukan 

proliferasi. Berbeda limfokin yang sudah diketahui sebagai hasil dari aktivasi 

limfosit adalah IFN-γ, IL-1, sampai IL-13 dan Granulocyte Macrophage 

Colony Stimulating Factor (GM_CSF) (Supargiyono, 1995; Wijayanti, 1999). 

Limfokin-limfokin tersebut berperan penting pada tindak lanjut respon imun 

berikutnya, baik respon imun seluler maupun respon imun humoral untuk 

melindungi hospes (Angulo, 2002).  

Limfosit yang mengalami stimulasi kemudian mengalami perubahan 

biokemis maupun morfologis (Hamblin, 1988). Secara biokemis terjadi 

pertambahan kecepatan metabolisme oksidatif dan sintesis protein dan RNA. 

Setelah 2-4 jam pasca stimulasi protein spesifik yang diduga meregulasi 

proliferasi mulai terdeteksi dalam inti (Wijayanti, 2000). Secara morfologis 

terjadi perubahan yang disebut transformasi blast dengan tanda-tanda diameter 

sel bertambah, kromatin menjadi longgar dan terpulas pucat. Dalam waktu 8-

12 jam perubahan ini sudah dapat dilihat dengan mikroskop cahaya sebagai 

limfoblas (Wijayanti, 1999). Dengan demikian transformasi blast dapat dipakai 

sebagai penanda bahwa limfosit terpacu oleh nitrogen atau antigen.  
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Dari hasil penelitian diketahui bahwa besarnya persentase aktivitas 

proliferasi limfosit pada masing-masing kelompok ternyata sejalan dengan 

kadar ekstrak metanol yang diberikan pada kelompok hewan uji. Ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar ekstrak metanol yang diberikan 

pada hewan uji, maka stimulasi terhadap aktivitas proliferasi limfosit juga 

semakin meningkat setelah hewan uji diinfeksi oleh L. monocytogenes. Namun 

peningkatan aktivitas proliferasi limfosit hanya terbatas pada kadar ekstrak 

metanol tertentu, dan setelah mencapai kadar ekstrak metanol maksimal maka 

aktivitas proliferasi limfosit kembali akan mengalami penurunan. Pada 

penelitian ini peningkatan aktivitas proliferasi limfosit tertinggi ditemukan 

pada kelompok hewan uji yang diberikan konsntrasi ekstrak metanol pasak 

bumi 200 mg/ kg BB/hari pada hari ke-3 perlakuan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Nurul Khasanah (2005) yang menunjukkan bahwa 

peningkatan aktivitas fagositosis makrofag tertinggi ditemukan pada kelompok 

hewan uji III pada hari ke-3 penelitian.  

Hasil penelitian ini semakin memperkuat hasil penelitian sebelumnya 

yang menunjukkan bahwa ekstrak metanol pasak bumi mampu berfungsi 

sebagai immunomodulator terhadap infeksi L. monocytogenes berdasarkan 

terjadinya peningkatan aktivitas proliferasi limfosit. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa pada tahap awal setelah infeksi L. monocytogenes, semua 

kelompok menunjukkan aktivitas proliferasi limfosit yang semakin meningkat 

dan mencapai puncak pada hari ke-3 (hari ke-3 setelah infeksi) yang kemudian 

menurun pada pengamatan ke-3 (hari ke-10) setelah infeksi. Hal ini 
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menunjukkan bahwa L. monocytogenes merupakan immonugen yang mampu 

membangkitkan respon imun seluler alamiah hewan uji (Fehr et al., 1997; 

Pudjonarko et al., 2004).  

Aktivitas proliferasi limfosit dari limpa pada semua kelompok 

perlakuan setelah mengalami peningkatan sampai puncak tertentu, kemudian 

akan mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan disebabkan umur sel limfa 

yang semakin tua sehingga kemampuan proliferasinya berkurang, kemudian sel 

limfa menjadi tidak aktif dan akhirnya akan mengalami apoptosis. 

Kemungkinan lain adalah berhubungan dengan infeksi L. monocytogenes yang 

dapat merangsang produksi IFN-γ sehingga sangat mungkin jika peningkatan 

dan penurunan aktivitas proliferasi limfosit pada penelitian ini antara lain 

disebabkan oleh peningkatan dan penurunan kadar IFN-γ. Hal ini serupa 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyono (2001),  yang 

menunjukkan bahwa aktivitas makrofag sebagai salah satu paramter lain dari 

respon immunomodulator untuk memfagositosis partikel lateks secara in vitro 

pada mencit yang diinfeksi dengan P. berghei akan meningkat sampai pada 

puncak tertentu yang kemudian mengalami penurunan. Penelitian tersebut juga 

memperlihatkan bahwa gambaran aktivitas makrofag yang terjadi adalah 

sejalan dengan gambaran kadar IFN-γ serum, yaitu pada saat tercapainya 

puncak aktivitas makrofag ternyata juga terjadi puncak kenaikan kadar IFN-γ 

serum dan pada saat kadar IFN-γ turun maka aktivitas makrofag juga 

mengalami penurunan (Triyono, 2001 dalam Mutmainah et al., 2003). Hasil 

penelitian ini semakin membuktikan bahwa ekstrak metanol pasak bumi 
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mampu berfungsi sebagai immunokomulator pada infeksi L. monocytogenes 

yang diukur berdasarkan peningkatan aktivitas proliferasi limfosit. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Akrom (2004) yang menunjukkan bahwa aktivitas proliferasi limfosit akan 

mengalami peningkatan sampai puncak tertentu dan setelah itu akan 

mengalami penurunan kembali. Dari sini terlihat bahwa aktivitas proliferasi 

limfosit pada hewan coba hanya bersifat sementara. Akibat aktivitas proliferasi 

limfosit yang bersifat sementara tersebut, produksi limfokin tidak bisa optimal, 

sehingga pengaruhnya terhadap aktivitas sel-sel efektor juga bersifat sementara 

(Abbas, 1994; Dale, 1994).  

Jika dilihat berdasarkan perbedaan rerata OD pada masing-masing 

kelompok hewan uji, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyuniari, dkk (2009) yang menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan bermakna rerata OD pada masing-masing kelompok. Namun 

demikian, hasil penelitian ini juga mendukung temuan Wahyuniari yang 

mengatakan bahwa terjadi perbedaan bermakna (p <0,05) pada masing-masing 

kelompok pada hari ke-3 pasca infeksi. Peningkatan aktivitas proliferasi 

limfosit tertinggi juga ditemukan pada kelompok III dengan kadar ekstrak 

metanol pasak bumi 200 mg/ kg BB/hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

proliferasi limfosit pada kelompok mencit yang mendapat buah merah lebih 

tinggi daripada kelompok mencit yang tidak mendapat buah merah.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wahyuniari, dkk., (2009) 

yang menemukan bahwa rerata nilai OD pada stimulasi limfosit limpa 
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kelompok III paling tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya dan 

berbeda bermakna dengan kelompok I. Tipe limfosit yang berproliferasi tidak 

diketahui, namun diduga limfosit T yang berproliferasi karena pada infeksi 

bakteri intraseluler termasuk infeksi L. monocytogenes akan memicu respons 

imun seluler. Limfosit T yang teraktivasi akan mensekresikan IFN-γ 

(Interferon-gamma) yang selanjutnya mampu meningkatkan aktivitas makrofag 

dan proliferasi limfosit dalam mengeliminasi mikroba. Semakin meningkat 

aktivitas limfosit T, maka semakin meningkat pula aktivitas proliferasi limfosit 

dalam mengeliminasi mikroba. Begitu pula sebaliknya, makrofag 

mensekresikan IL-12 (Interleukin-12) yang selanjutnya mampu meningkatkan 

diferensiasi limfosit T helper juga akan mensekresikan IL-2 yang menstimulasi 

proliferasi dan diferensiasi T helper akan mengekspresikan CD40L, yang akan 

berikatan dengan CD40 pada makrofag dan mengaktivasi makrofag tersebut 

agar lebih efisien dalam menstimulasi diferensiasi limfosit T sitolitik sehingga 

dapat melisiskan sel yang terinfeksi L. monocytogenes (Abbas et al., 2000; 

Roitt, 2002).  

Sistem imun alamiah atau sistem imun tak spesifik merupakan sistem 

pertahanan pertama sebelum bangkitnya sistem imun spesifik. Respon imun tak 

spesifik munculnya lebih cepat dibandingkan respon imun spesifik tetapi hanya 

berlangsung sebentar. Masuknya parasit ke dalam tubuh hospes segera 

mengaktivasi fagosit untuk melakukan fagositosis guna mengeliminasi parasit 

tersebut (Klein, 1991; Abbas et al., 1994; Dale et al., 1994; Janeway et al., 

1994).  
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Respon imun spesifik bangkitnya lebih akhir tetapi mampu bertahan 

lebih lama. Dengan terstimulasi oleh antigen atau imonugen yang ditampilkan 

oleh APC, limfosit menjadi aktif. Sel T yang aktif akan mengeluarkan 

limfokin, sedangkan sel B yang aktif akan mengeluarkan antibodi (Abbas et al, 

1994; Hoffman et al., 1994; Mc Kenna et al., 2000). Limfokin yang disekresi 

oleh limfosit tersebut kemudian akan mengaktivasi sel-sel efektor diantaranya 

adalah makrofag, sehingga aktivitas fagositosis makrofag meningkat, baik 

kemampuan makrofag untuk mengingesti eritrosit terinfeksi maupun 

kemampuan makrofag dalam mensekresi ROI yang bersifat parasitidal (Abbas 

et al., 1994; Dale et al, 1994; Mota et al., 1998; Wijayanti, 2000). Disamping 

itu adanya antigen parasit malaria juga akan mengaktivasi sel T untuk 

melakukan proliferasi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang 

telah dilakukan oleh Akrom (2004) yang menemukan bahwa modifikasi respon 

imun spesifik seluler akibat pemberian ekstrak etanol P. niruri diantaranya 

adalah peningkatan proliferasi limfosit T, sehingga produk limfokin mengalami 

peningkatan dalam mengeliminasi mikroba.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:  

1. Ekstrak metanol pasak bumi (E. longifolia Jack) meningkatkan aktivitas 

proliferasi limfosit limpa mencit galur Balb/c betina yang diinfeksi L. 

monocytogenes. Dosis 200 mg/kg bb/hari ekstrak metanol pasak bumi memiliki 

efek stimulasi aktivitas proliferasi limfosit paling baik yaitu sebesar 1,07x 

normal.  

2. Terdapat perbedaan aktivitas proliferasi limfosit antara kelompok hewan coba 

dengan pemberian PHA dan tanpa pemberian PHA.  

3. Peningkatan aktivitas proliferasi limfosit limpa pada masing-masing kelompok 

hewan coba selalu ditemukan pada hari ke-3 setelah infeksi.  

 

B. Saran  

Ekstrak metanol pasak bumi (E. longifolia Jack) terbukti memiliki efek 

imunostimulansia pada aktivitas seluler sistem imun tak spesifik. Dengan demikian 

tanaman ini potensial untuk dikembangkan menjadi sediaan fitokimia untuk 

imunostimulansia. Untuk hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut.  
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