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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan permasalahan kesehatan yang cukup 

rumit. Penemuan obat-obat seperti antibiotik dan antimikrobial lain belum 

mampu mengatasi permasalahan karena kemunculan jenis infeksi baru dari 

spesies mikrorganisme baru, seperti demam chikungunya, flu babi, dan flu 

burung. Pencegahan penyakit infeksi merupakan agenda penting untuk 

meminimalisir terjadinya penyakit infeksi. Manusia memerlukan 

imunostimulan untuk meningkatkan kualitas imun tubuh dalam menghadapi 

beberapa penyakit infeksi, baik untuk tujuan preventif maupun kuratif. 

Imunostimulan adalah bahan yang dapat meningkatkan kerja 

komponen sistem imun manusia. Tubuh manusia dilengkapi dengan sistem 

pertahanan tubuh yang kompleks untuk menghadapi invasi organisme 

patogen. Sistem pertahanan tubuh, pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu 

sistem imun non spesifik dan spesifik. Organisme patogen yang masuk ke 

dalam tubuh dikenal sebagai antigen. Dalam tubuh, antigen awalnya akan 

dikenali oleh sistem imun non spesifik, selanjutnya akan ditangkap, diolah, 

dan dipresentasikan kepada sistem imun spesifik. Tugas ini dilakukan oleh 

makrofag yaitu sel yang merupakan komponen sistem imun non spesifik, 

berperan utama dalam proses fagositosis, dan juga memiliki kemampuan 

sebagai antigen presenting cell (APC) yang dapat memberikan sinyal kepada 

sistem imun spesifik sehingga teraktivasi dan mampu bereaksi dengan antigen 

(Bratawidjaja, 2006).   

Di Indonesia sudah terdapat obat herbal yang dilaporkan dapat 

memiliki aktivitas meningkatkan sistem imun terutama sistem imun 

nonspesifik. Herba Meniran, Morinda citrifolia dan jamur Licorisa merupakan 

tiga tumbuhan yang telah diketahui aktivitasnya sebagai imunostimulan. 
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Penelitian mengenai efek imunostimulan selama ini terfokus pada 

pengembangan dari penelitian ketiga tanaman tersebut. Oleh karenanya 

penelitian lanjutan mengenai produk imunostimulan dengan bahan tanaman 

baru, mempunyai manfaat penting untuk memperbanyak pilihan obat herbal 

yang berkhasiat meningkatkan aktivitas sistem pertahanan tubuh. 

Bunga rosela memiliki kandungan metabolit sekunder berupa 

antosianin, flavonoid, betakaroten, riboflavin dan niacin (Mulyani, 2008). 

Antosianin merupakan senyawa golongan flavonoid yang berfungsi sebagai 

antioksidan primer, chelator dan scavenger (Santoso, 2006). Flavonoid dapat 

berfungsi sebagai imunostimulan (Kenny dkk., 1990, cit. Akrom, 2004). 

Adanya kandungan senyawa golongan flavonoid dalam kelopak bunga rosela 

memunculkan dugaan bahwa selain mempunyai efek antioksidan, bunga 

rosela juga mempunyai efek imunostimulan. 

Senyawa fenolik atau polifenol diketahui dapat berefek pada 

peningkatan kemampuan fagositosis makrofag peritoneum pada mencit 

(Wahyuniari, 2006). Pengujian adanya efek imunostimulan dari suatu bahan 

dapat dilakukan dengan melihat pengaruhnya terhadap aktivitas dan kapasitas 

makrofag (Sacram, 1997). 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang efek imunostimulan ekstrak etanol kelopak bunga rosela. Pokok 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ekstrak etanol kelopak bunga rosela (Hibiscus sabdariffa L.) 

mempunyai efek imunostimulan terhadap aktivitas fagositosis makrofag, 

dan berapa dosis yang dapat menimbulkan efek tersebut ? 

2. Apakah senyawa golongan flavonoid terkandung dalam ekstrak etanol 

kelopak bunga rosela (Hibiscus sabdariffa L.) ? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk membuktikan apakah ekstrak etanol kelopak bunga rosela (Hibiscus 

sabdariffa L.) mempunyai efek imunostimulan terhadap aktivitas 

fagositosis makrofag. 

2. Mengidentifikasi adanya senyawa golongan flavonoid dalam ekstrak 

etanol kelopak bunga rosela (Hibiscus sabdariffa L.). 
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