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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan penyebab kematian kedua di dunia setelah 

penyakit kardiovaskular dengan persentase 16,7% pada laki-laki dan 15,6% pada 

perempuan (World Health Organization, 2018). Infeksi terjadi ketika virus, 

bakteri, protozoa, cacing, atau benda asing lainnya masuk ke dalam tubuh atau 

berada di permukaan tubuh yang kemudian memicu mekanisme pertahan alami 

tubuh yaitu sistem imun (The National Academy of Sciences, 2018). Sistem imun 

merupakan kumpulan dari sel, jaringan, dan molekul yang bekerjasama untuk 

membentuk suatu sistem biologis. Dua sel utama yang terlibat dalam sistem imun 

adalah sel T yang dihasilkan oleh timus dan sel B yang dihasilkan di sumsum 

tulang belakang. Sel-sel imun lain yang terlibat dalam menjaga pertahanan tubuh 

adalah sel-sel fagositik, seperti makrofag, sel dendritik, dan neutrofil (University 

of Rochester Medical Center, 2018). 

Perkembangan dan aktivitas dari sel-sel tersebut dapat distimulasi dengan 

adanya penambahan imunomodulator. Imunomodulator merupakan zat atau bahan 

yang dapat mengembalikan keseimbangan sistem imun. Secara klinis, 

imunomodulator digunakan pada pasien yang memiliki sistem imun yang tidak 

bekerja dengan baik, seperti pada kasus kanker, HIV/AIDS, malnutrisi, alergi, dan 

sebagainya (Ferguson et al., 2016). Obat sintesis yang biasa digunakan untuk 

mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun antara lain obat golongan anti 
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inflamasi nonsteroid (ketoprofen, aspirin, ibuprofen, asam mefenamat, dan lain-

lain), obat-obat imunosupresan (azatioprin, klorambusi, sitoksan, dan lain-lain), 

dan obat-obat imunostimulan (isoprinosin, levamisol arginin, dain lain-lain). 

Namun, obat-obat sintesis tersebut memiliki efek samping seperti pendarahan 

saluran cerna, depresi pernapasan, peningkatan kadar asam urat, toksisitas yang 

tinggi, gangguan saluran pencernaan, dan lain-lain (Sukmayadi et al., 2014). Oleh 

karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mencari sumber alternatif yang 

memiliki aktivitas imunomodulator khususnya dari tanaman yang diharapkan 

memiliki efek samping yang lebih kecil. 

Psidium guajava atau jambu biji merupakan salah satu tanaman tradisional 

yang banyak digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, seperti diabetes 

melitus dan hipertensi. Efek anti inflamasi dan analgesik dari daun tersebut juga 

telah dilaporkan. Di Brasil, Afrika Barat, Amerika Latin dan Karibia, buah, 

bunga, dan daunnya digunakan sebagai ramuan untuk mengobati anoreksia, 

kolera, diare, masalah pencernaan, disentri, insufisiensi gastrik, masalah kulit, 

radang tenggorokan, dan bisul (Morton, 1987). Terdapat beberapa senyawa aktif 

yang terkandung dalam bagian daun jambu biji terutama flavonoid yang diduga 

memiliki efek imunomodulator terhadap sistem imun (Wang et al., 2017; Sohafy 

et al., 2009). Telah dilakukan beberapa penelitian untuk menguji klaim tersebut, 

seperti yang dilakukan oleh Shabbir et al. (2016), yang menguji efek 

imunostimulan dari ekstrak metanol daun jambu biji secara in vivo. Namun, 

belum terdapat pengujian yang dilakukan untuk mengetahui potensi 

imunomodulator pada daun jambu biji asal Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Hingga saat ini, obat-obat imunomodulator komersial yang digunakan 

dalam mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun memiliki efek samping 

yang cukup tinggi. Efek samping dari obat-obat sintesis tersebut berbeda sesuai 

dengan golongannya, seperti golongan anti inflamasi nonsteroid (pendarahan 

mikroskopik saluran cerna, penurunan kadar trombosit, depresi pernapasan, dan 

sebagainya), imunostimulan (peningkatan kadar asam urat, urtikaria, 

agranulositosis, dan lain-lain), dan imunosupresan (toksik terhadap hati, gangguan 

saluran pencernaan, dan lain-lain) (Sukmayadi et al., 2014). Oleh karena itu, 

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mencari sumber alternatif yang memiliki 

aktivitas imunomodulator khususnya dari tanaman yang diharapkan memiliki efek 

samping yang lebih kecil. Salah satu agen imunomodulator yang berpotensi 

namun belum banyak diteliti adalah daun jambu biji asal Indonesia. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh 

pemberian ekstrak daun jambu biji sebagai imunomodulator terhadap sistem imun 

mencit  Balb/C. 

 

 

 

 



	

	 4 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

1) Mengetahui pengaruh ekstrak daun jambu biji terhadap berat badan mencit 

Balb/C; 

2) Mengetahui pengaruh ekstrak daun jambu biji terhadap aktivitas 

fagositosis dalam mencit Balb/C; dan 

3) Mengetahui pengaruh ekstrak daun jambu biji terhadap jumlah white 

blood cell (WBC) pada mencit Balb/C. 




