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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Uraian Tumbuhan 

1. Sistematika Tanaman 

 Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

 Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi         : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida  

Subkelas : Dilleniidae 

Ordo         : Malvales 

Familia      : Malvaceae 

Genus         : Hibiscus 

Spesies        : Hibiscus sabdariffa L.  (Backer, 1968)  

2. Nama Lain 

Tanaman Rosela mempunyai nama lain, yaitu : 

a. Nama daerah: Gamet balondo (Sunda), Mrambos (Jawa Tengah), 

Kasturi roriha (Ternate)  

b. Nama asing   :   Roselle, Red rosel (Inggris) (Backer, 1968) 

3. Morfologi Tanaman  

Tanaman rosela memiliki bunga tunggal di ketiak daun, kelopak 

bunga terdiri dari delapan sampai sebelas. Mahkota bunga berbentuk 

corong, terdiri dari lima daun mahkota, putik bentuk tabung, kuning, 

merah. Memiliki bentuk daun bulat telur dengan ujung tumpul, tepi 

beringgit, pangkal berlekuk, dan bentuk penampang bulat (Anonim, 2001). 

4. Kegunaan Bagi Masyarakat 

Di Indonesia belum banyak masyarakat yang memanfaatkan 

tanaman rosela, sementara di negara lain rosela sudah banyak 

dimanfaatkan sejak lama. Namun akhir – akhir ini minuman berbahan 
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rosela mulai banyak dikenal sebagai bahan minuman kesehatan. Bahan 

minuman dari rosela yang berbentuk seperti teh celup juga sudah dapat 

diperoleh di pasar swalayan (Kristiana, 2005).  

5. Kandungan Kimia 

Hasil penapisan fitokimia menunjukkan adanya kandungan 

senyawa flavonoid, saponin, polifenol monoterpenoid dan seskuiterpenoid 

(Wibowo et al, 2008). Senyawa metabolit sekunder yang diduga 

berhubungan erat dengan aktivitas imunostimulan adalah flavonoid 

(Akrom, 2004). 

Kandungan flavonoid dan zat antioksidan yang terdapat dalam 

ekstrak kelopak bunga rosela berpotensi sebagai antidiabetes (Setiawan, 

2010). Rosela berpengaruh terhadap penurunan kadar serum kreatinin, 

kolesterol dan glukosa yang berarti rosela juga memiliki kemampuan 

sebagai antidiabetes (Mardiah et al, 2009), 

Penelitian yang dilakukan Faraji dan Tarkhani (1999) 

membuktikan bahwa rosela berkhasiat menurunkan tekanan darah tinggi. 

Dalam penelitiannya pasien yang diberi seduhan teh 3 kuntum bunga 

rosela setelah 12 hari nilai sistoliknya rata-rata turun 11,2% dan nilai 

diastoliknya turun sekitar 10,7%. Bahan penting yang terkandung dalam 

kelopak bunga rosela adalah gossypetin, anthocyanin, dan glucide 

hibiscin. (Maryani dan Kristiana, 2008). 

Selain itu kelopak bunga rosela juga mengandung asam organik, 

polisakarida, dan flavonoid yang bermanfaat mencegah penyakit kanker, 

mengendalikan tekanan darah, melancarkan peredaran darah, dan 

melancarkan buang air besar. Secara tradisional, tanaman ini banyak 

dimanfaatkan untuk mengatasi batuk, lesu, demam, dan gusi berdarah. 

Ekstrak kuncup bunga rosela juga dipercaya mampu bekerja sebagai 

penahan kekejangan (antipasmodik), anti cacing (antihelmintik), dan 

antibakteria. Khasiat lain dari herba ini sebagai antiseptik, penyejuk 

(astringent), dan menurunkan kadar penyerapan alkohol (Faridasari dan 

mulyantini , 2009). 
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Selain senyawa diatas, bunga rosela juga mengandung senyawa 

antosianin. Antosianin merupakan senyawa flavonoid yang memiliki 

kemampuan sebagai antioksidan. Umumnya senyawa flavonoid berfungsi 

sebagai antioksidan primer, chelator dan scavenger terhadap superoksida 

anion (Ariviani, 2010). 

 

B.  Imunostimulan 

Imunostimulan merupakan zat yang berperan untuk memperbaiki 

sistem imun menjadi lebih aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai penguat 

sistem imun sehingga daya kekebalan tubuh tetap optimal untuk melawan 

virus, bakteri dan mikroba lain yang mengancam tubuh (Tizard, 1996).  

Organisme asing yang masuk dalam tubuh akan menimbulkan 

berbagai reaksi tubuh yang bertujuan untuk menghancurkan atau 

menghilangkan material asing tersebut. Terdapat dua sistem pertahanan 

(imunitas), yaitu imunitas nonspesifik dan imunitas spesifik.  

Imunitas non spesifik merupakan mekanisme pertahanan terdepan 

yang meliputi komponen fisik berupa keuutuhan kulit, mukosa, komponen bio 

kimiawi seperti asam lambung, lisozim, komponen seluler nonspesifik seperti 

netrofil dan makrofag. Netrofil dan makrofaga melakukan fagositosis terhadap 

benda asing dan memproduksi berbagai mediator untuk menarik sel-sel 

inflamasi lain ke daerah infeksi. Selanjutnya bahan asing tersebut dihancurkan 

dengan mekanisme inflamasi (Ganiswara, 2008). 

 

C.  Fagositosis 

Fagositosis adalah proses seluler sel fagosit menyelubungi partikel 

padat dengan membran sel dan membentuk fagosom internal. Fagositosis 

adalah bentuk spesifik dari endositosis yang melibatkan internalisasi vesikular 

terhadap partikel padat, seperti bakteri dan bentuk lain yang cukup berbeda 

dengan fagositosis, yaitu pinositosis, internalisasi vesikular terhadap berbagai 

cairan. Fagositosis bertanggung jawab terhadap akuisisi nutrisi pada beberapa 

sel, dan di dalam sistem imunitas. Fagositosis adalah mekanisme utama untuk 
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menghilangkan patogen dan serpihan sel. Bakteri, sel mati jaringan, dan 

partikel mineral kecil adalah contoh objek yang akan difagositasi. Proses ini 

mirip dengan proses memakan pada tingkat sel tunggal. Pada  makhluk 

multiseluler, proses telah diadaptasi untuk mengeliminasi serpihan dan 

patogen (Tizard, 1996). 

Kehadiran mikroorganisme intraseluler dapat diketahui oleh sel APC 

sehingga sinyal tersebut dilanjutkan dengan memproduksi MHC II uuntuk 

mengekspresikan antigen serta mensekresikan IL-1 yang dapat mempengaruhi 

proliferasi sel T helper (CD4). Sel T helper tersebut kemudian mensekresikan 

sitokin IL-2 yang merupakan faktor pengaktif makrofag sehingga aktifitas sel 

makrofag dapat ditingkatkan (Nishikawa, 2003). Fagositosis adalah proses 

yang aktif dimana patogen yang telah terikat, akan diliputi oleh membran 

makrofag dengan kontraksi, dan masuk ke dalam. Setelah fagosom menjadi 

asam, beberapa makrofag akan terinduksi dan membentuk fusi guna enzim, 

protein untuk mendegradasi patogen. Fusi antara fagosom dan granula 

makrofag disebut  dengan respon antomikrobial intraselular (Sacram, 1997). 

 

D.  Makrofag 

Makrofag merupakan sel pertahanan yang aktivitasnya dengan 

berbagai cara yaitu fagositosis dan destruksi mikroorganisme, kemotaksis, 

sebagai penyaji antigen, mensekresi enzim dan substansi biologis yang lain 

serta mengontrol pertumbuhan sel tumor. Makrofag yang teraktivasi 

menunjukkan kemampuan yang meningkat untuk membunuh beberapa jenis 

mikroorganisme. Makrofag berperan penting dalam sel imun bersama-sama 

dengan APC (Antigen Presenting Cell) yang lain akan memproses dan 

menampilkan antigen kepada sel T sehingga menimbulkan respon imun. Pada 

proses fagositosis dan imun rekognisi akan melibatkan beberapa reseptor yang 

terdapat pada permukaan makrofag dan dinding sel bakteri di antaranya 

reseptor komplemen, reseptor manosa, dan setelah terjadi kontak dengan 

bakteri maka sel makrofag akan mengadakan invaginasi kemudian 

membentuk vakuola yang akan menyelimuti seluruh bakteri (Sacram, 2003). 
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E.  Staphylococcus aureus 

Sistematika bakteri staphylococcus aureus adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Eubacteria 

Phylum : Firmiculates 

Kelas : Bacilli 

Ordo : Bacillales 

Familia : Staphylococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus (Jawetz, 1986) 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang bersifat 

anaerob fakultatif, mempunyai pigmen kuning, tidak menghasilkan spora, dan 

tidak motil, tumbuh berpasangan atau berkelompok. Tumbuh optimum pada 

suhu 37  dengan waktu pembelahan 0,47 jam. S. aureus merupakan 

mikroflora normal manusia (Jawetz, 1986). 

Staphylococcus aureus dalam penelitian ini digunakan sebagai model 

penelitian respon imun karena sifatnya yang dapat hidup di makrofag serta 

kemampuannya untuk memproduksi enzim koagulase yang berfungsi untuk 

menggumpalkan fibrinogen dalam plasma darah manusia sehingga S. aureus 

terlindung dari fagositosis dan dapat terhindar dari mekanisme bakterisidal 

makrofag. Letak protein A ada pada dinding sel S. aureus juga dapat 

mengganggu sistem imun inang dengan mengikat antibodi imunoglobulin 

(IgG). Kehadiran mediator eksogen dibutuhkan untuk membantu aktivasi 

makrofag agar bekerja maksimal untuk memfagositosis S. aureus yang 

mempunyai mekanisme pertahanan terhadap fagositosis (Madigan et al., 

2008). 

 

F.  Stimuno  

Stimuno® menggunakan bahan tunggal Phyllanthus niruri yang dapat 

bekerja secara optimal memperbaiki daya tahan tubuh dan sudah memperoleh 

sertifikat Fitofarmaka karena telah tmelalui uji pre klinis dan klinis. Stimuno 

aman digunakan untuk jangka panjang (terbukti pada penelitian terhadap 
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pasien TB selama 6 bulan). Sementara produk lainnya menggunakan bahan 

campuran dengan herbal lain yang belum teruji secara klinis ke manusia dan 

tidak dapat digunakan untuk jangka panjang. Dalam kaitannya dengan system 

imun, pemberian ekstrak Phyllanthus niruri L dapat meningkatkan aktivitas 

dan fungsi beberapa komponen imunitas nonspesifik serta imunitas spesifik, 

baik humoral maupun selular. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai penelitian 

yang menyatakan bahwa tanaman tersebut dapat meningkatkan respon imun 

nonspesifik berupa peningkatan fagositosis dan kemotaksis makrofag, 

kemotaksis neutrofil, sitotoksisitas sel NK (Natural Killer) serta aktivitas 

hemolisis komplemen. Ekstrak Phyllanthus niruri L juga meningkatkan 

proliferasi sel limfosit T, meningkatkan sekresi Tumor Necrosis Factor-α 

(TNFα) dan Interleukin-4 (IL4), menurunkan sekresi IL-2 dan IL-10. 

Terhadap imunitas humoral, tanaman ini dapat meningkatkan produksi 

imunoglobulin M (IgM) serta IgG (Munasir Z, 2007). 

 

G. Levamisol HCl 

Levamisol (2,3,5,6,tetrahidrodyphenilmidazol 2-1-b) thiazole adalah 

suatu imunopotensiator non spesifik yang mampu meningkatkan respon 

imunitas tubuh baik seluler maupun humoral. Levamisol dilaporkan lebih 

berperan dalam imunitas seluler, yaitu dengan merangsang proliverasi sel 

limfosit T dan memperbaiki rasio CD 4 / CD 8 (Abdalla, 1995). 

Levamisol dipilih sebagai kontrol positif karena mekanisme kerjanya 

bersesuaian dengan mekanisme kerja flavonoid dan senyawa polifenol lain 

dalam mempengaruhi sistem imun, yaitu berperan dalam imunitas seluler. 

 

H. Kromatografi Lapis Tipis 

Di antara berbagai jenis teknik kromatografi, kromatografi lapis tipis 

(KLT) adalah yang paling cocok di gunakan untuk analisis obat di 

laboratorium farmasi. Metode ini hanya memerlukan investasi yang kecil 

untuk perlengkapan, menggunakan waktu yang singkat untuk menyelesaikan 
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analisis (15-60 menit), memerlukan jumlah cuplikan yang sangat sedikit (kira-

kira 0,1 g), kebutuhan ruangan minimum dan penanganannya sederhana. 

Kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan fisika kimia. 

Lapisan yang memisahkan terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), yang 

ditempatkan pada penyangga berupa pelat gelas, logam atau lapisan yang 

cocok. Campuran yang akan dipisah berupa larutan yang ditotolkan pada fase 

diam. Setelah pelat atau lapisan ditaruh dalam bejana tertutup rapat yang berisi 

larutan pengembang yang cocok (fase gerak). Selanjutnya senyawa yang tidak 

berwarna (Stahl, 1985).   
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