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ABSTRAK 

           Tandi Palette. EFEK EKSTRAK DAUN MIANA UNGU ( Coleus 

scutellarioides (L) Benth) TERHADAP  EKSPRESI mRNA IL 6  dan mRNA 

IL 10 PADA MENCIT BALB/C YANG TELAH DIINDUKSI DENGAN 

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SECARA INTRAPERITONIUM.( 

DIBIMBING OLEH  Mochammad Hatta, Suryani As’ad dan Gemini Alam). 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak daun miana 

ungu terhadap ekspresi mRNA IL 6 dan mRNA IL 10 pada mencit balb/c  

yang telah diinduksi           dengan   mycobacterium   tuberculosis. 

Penelitian   ini  merupakan   eksperimen murni   ( percobaan laboratorium 

secara in vivo )  dengan  pre dan post control group design yang 

menggunakan mencit balb/c  sebanyak 15 ekor  yang dibagi  dalam 3 

kelompok  yaitu  kelompok  kontrol     negatif ( Placebo ) 5 ekor diberikan 

pakan standar,  kelompok kontrol positif ( Rifampisin) 5 ekor diberikan 

rifampisin  0.18 mg/grbb dan kelompok perlakuan ekstrak daun miana 

ungu (EDMU)  5 ekor diberikan EDMU sebanyak 510 mg/kgbb  semua 

kelompok diinduksi  mycobacterium 0,2  ml x 105  . Pada kelompok 

perlakuan  EDMU dan kelompok kontrol positif  diberikan tindakan satu 

kali setiap hari  selama 14 hari. Pemeriksaan mRNA IL 6 dan IL 10 

dilakukan pada hari pertama  ( Pre test )dan  hari ke – 14  (post test) 

dengan  RT.PCR . Hasil pemeriksaan  ekspresi mRNA IL 6  pre test 

maupun post test pada masing-masing kelompok semuanya mengalami  
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peningkatan  secara    signifikan             p< 0.05.  Hasil pemeriksaan 

mRNA IL 6 pada kelompok  EDMU berada diantara pemeriksaan mRNA  

IL 6 pada kelompok palcebo dengan kelompok kontrol positif (Rifampisin). 

Hasil pemeriksaan pada ekspresi mRNA IL 10 semua kelompok 

mengalami penurunan tetapi  kelompok placebo yang mengalami 

penurunan  paling signifika.  Pada Kelompok EDMU  dan kelompok  

Rifampisin jika diuji dengan Krusskal Wallis dan dilanjutkan dengan  uji 

Post Hoc ( LSD ) menunjukkan hasil  yang tidak signifikan p > 0,05 .  

 

Kata kunci  Ekstrak daun miana ungu, IL 6, IL 10 , Mycobacterium 

tuberculosis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

      Penyakit tuberculosis (Tb) adalah penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat 

menyebabkan kematian 2 juta orang  setiap tahun dan sepertiga 

populasi global terinfeksi oleh penyakit tuberculosis. Agen penyebab 

tuberculosis adalah Mycobacterium tuberculosis yang mudah 

menyebar melalui batuk, tawa, bersin lewat penularan di udara. Setiap 

orang yang menderita penyakit tuberculosis aktif diperkirakan 

menginfeksi  sepuluh hingga lima belas orang per tahun ( WHO,2006) 

       Indonesia peringkat empat terbanyak untuk penderita Tb setelah 

China, India, dan Afrika Selatan  yang sesuai dengan jumlah 

penduduknya yang juga banyak (Tjandra Yoga Aditama,2014). 

 Propinsi Sulawesi Selatan  menempati urutan ke-7 (Tujuh) di 

Indonesia dengan jumlah kasus baru tuberculosis paru 10.970 

penderita(Isbaniyah,2011). 

M. tuberculosis bersifat non motil dan obligat aerob dan karena itu 

dapat hidup dalam rongga paru-paru yang kaya oksigen dan juga 

berupa parasit intraseluler di dalam makrofag karena memiliki dinding 

sel yang impermeabel terhadap senyawa litik yang dilepaskan oleh 
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makrofagM.tuberculosis dapat  mengalami dormansi di dalam 

makrofag dan membentuk tuberkuli   (Kenneth Todar,  2005 ).   

Hingga kini secara global tb masih merupakan masalah 

kesehatan masyarakat yang besar dan utama. Setiap tahun sekitar 3 

juta penderita Tb merupakan  “missed cases” yang disebabkan  karena 

tidak didiagnosis atau didiagnosis tetapi tidak dilaporkan. (WHO,2013). 

Pengendalian tb global telah menunjukkan kemajuan yang 

dicapai setelah 15 tahun pelaksanaan program penerapan intensif 

strategi DOTS dan dukungan Stop tb strategi yang dicanangkan 2006. 

Jumlah kumulatif penderita tb  yang berhasil disembuhkan adalah 51 

juta orang dari tahun 1995 sampai  tahun 2011  dan menyelamatkan 

20 juta jiwa, namun demikian masih banyak  tantangan ke depan. 

Tuberculosis lebih dari sepertiga tidak memperoleh pengobatan 

dengan DOTS ( United Nations, 2013). 

 Tuberculosis diobati dengan kemoterapi yang dulunya selama 24 

bulan, akan tetapi sekarang hanya selama 6- 8 bulan dan disebut  

short course chemoterapy (kemoterapi jangka pendek). Obat anti 

Tuberculosis jalur pertama  adalah isoniazid, rifampisin, etambutol dan 

pirazinamida dan dua obat yang paling efektif adalah isoniazid dan 

rifampisin. Rifampisin ampuh bukan hanya terhadap bakteri yang 

memiliki metabolisme yang aktif tetapi juga ampuh terhadap basil semi 

dorman yang bermultiplikasi secara lambat di dalam makrofag.          

(Ait –Khaled N, Enarson DA). 
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Multi drug-resistant tuberculosis (MDR-TB) terhadap beberapa 

jenis obat telah ditemukan di New York pada tahun 2000, maka pada 

tahun 2001 di Indonesia telah di instruksikan pemberian obat anti 

tuberculosis (OAT) dengan sistem DOTS (Directtly Observed 

Treatment Shortcourse) dan ternyata sistem DOTS ini memperlihatkan 

penurunan prevalensi penyakit tuberculosis. Terjadinya resisten M. 

tuberculosis terhadap beberapa OAT seperti isoniazid, rifampisin dan 

piranamid, dapat menyebabkan masalah dalam penanganan 

pengobatan, oleh karena tidak ada lagi obat tuberculosis yang 

dipergunakan untuk mengobati dan obat menjadi lebih mahal, lebih 

toksik dan menjadi kurang efektif. Pemberian pengobatan yang tidak 

adekuat pada pasien dapat menyebabkan pasien menjadi carrier dan 

menyebabkan MDR M. tuberculosis pada keluarga dan masyarakat 

disekitarnya (Liz Corbett dan Mario Raviglione, 2005). Pada saat yang 

sama munculnya MDR.Tb semakin memperbesar masalah. 

Penatalaksanaan Universal kasus MDR-Tb masih jauh dari target, 

sehingga merupakan suatu “Public Health Crisis“ di 27 negara yang 

dikelompokkan sebagai high burden of MDR-TB Countries, sehingga 

memunculkan kasus extensively drug resistant pada tahun 2006. 

Hingga akhir tahun 2012 ada 92  negara  telah melaporkan sekurang-

kurangnya satu kasus  XDR-Tb dan kini telah ditemukan strain Mtb 

yang resisten terhadap hampir sediaan obat lini pertama dan lini 
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kedua, diusulkan istilah “ Totally drug resistant Tb yang disingkat TDR-

Tb (WHO,2013 a). 

Tanaman obat menunjang peningkatan respon kekebalan 

terhadap penyakit tubuh. Zat aktif yang terkandung dalam tanaman 

seperti flavonoid merupakan komponen penting dalam menunjang 

imunitas tubuh karena dapat meningkatkan proliferasi limfosit. 

Flavonoid bekerja sebagai immunomodulator yang meningkatkan 

aktivitas proliferasi limfosit (Pandoyo, 2000, Puspaningrum, 2003., 

Meiriana, 2006, Widosari, 2007., Wahyuniari,2009). Antigen bakteri 

termasuk Mycobacterium tuberculosis akan memicu sel Th 1 dari 

limfosit T untuk mengsekresi IL 6. Dengan demikian dapat menunjang 

pembentukan antibodi dan kompleks imun yang mengatur respon 

terhadap bakteri patogen (Baratawidjaya, 2014).  

Pemanfaatan Pelayanan kesehatan tradisional (Yankestrad)  

merupakan salah satu bagian dari survei dalam Riskesdas 2013.  

Yankestrad teridiri dari 4 (empat ) jenis yaitu : ramuan, keterampilan 

dengan alat, ketrampilan tanpa alat dan keterampilan dengan pikiran. 

Survey menunjukan 30,4% rumah tangga telah memanfaatkan 

yankestrad dan 49 % diantaranya memilih ramuan sebagai 

pengobatan tradisional dengan alasan  bahwa 52,7 % untuk menjaga 

kebugaran, 12.3 % tradisi, kepercayaan, 18.4 % lebih manjur, 2,8% 

coba-coba, 1,8 % Putus asa dan 6,8 % biaya murah (Riskesdas, 

2013). 
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Penggunaan tanaman dewasa ini telah banyak dirasakan 

manfaatnya,baik sebagai terapi utama maupun sebagai terapi tambahan 

untuk meningkatkan imunitas seseorang atau menjaga kesehatan dan 

kebugaran salah satunya adalah daun miana ungu (Coleus scutellarioides 

(L) Benth). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Sisilia Rante Pakadang 

( 2013 ) yang melakukan survey di 19 kecamatan di Tana Toraja 

ditemukan 74 % penderita tuberculosis menggunakan obat tradisional 

sebagai komplementer dan sekitar 87.71 % dari penderita yang 

menggunakan daun miana ungu.Penggunaan daun miana sebagai anti 

mikroba telah banyak dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan 

oleh Marpaung tentang uji efektifitas sediaan salep ekstrak daun miana 

untuk pengobatan luka yang terinfeksi  bakteri staphylococcus aureus . 

Penelitian OAT secara alternatif dengan menggunakan bahan 

tumbuhan seperti Miana Ungu (Coleus scutellarioides (L) Benth) telah 

banyak dilakukan,dan ekstrak daun Miana Ungu(Coleus 

scutellarioides (L) Benth),dapat menghambatM. tuberculosis(H37 

Rv)(bakteri  standar  WHO) pada 40 mg/ml dengan menggunakan 

metode minimum inhibitoryconcentratioan (MIC) (Januario, et al,). 

Beberapa tanaman telah digunakan sebagai obat tradisional untuk 

pengobatan penyakit traktus respiratorius yang juga efektif terhadap 

M.tuberculosis, seperti ekstrak Artemisia Ludovisiana, Chamaedora 

tepejilote, lantana hispida, Juniperus communis dan malvaparviflora. 

M. tuberculosis dan Mycobacterium avium dihambat pertumbuhannya 
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oleh ekstrak hexane uniperus communis, dan ekstrak metanol Malva 

Parviflora.  

Penelitian tentang khasiat daun miana sebagai antibakteri telah 

dilakukan oleh Mpila D.A (2012) yaitu ekstrak etanol daun Miana. 

Penelitian menggunakan ekstrak hexane dari Lantana Hispida yang 

difraksinasi dengan menggunakan kromatografi kolom, dimana satu 

diantara fraksi tersebut dapat menghambat pertumbuhan semua isolat 

klinik dari M.tuberculosis pada konsentrasi > 25 mg/ml. (Jimenez, et 

al., 2003).Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa pemberian 

pengobatansecara tradisional terhadapM.tuberculosis memperlihatkan 

adanya penurunan insiden penderita penyakit tuberculosis. Penelitian 

ini menggunakan ekstrak tanaman Miana dengan fraksinasi, dan 

penentuan MIC secara in vitro, (Pitro, etal., 2000).Berdasarkan 

struktur kimai senyawa flavonoid, tanin, fenol  merupakan zat aktif 

tanaman yang potensial sebagai antibakteri.  Keamanan ekstrak 

miana  terhadap hewan uji mencit dan ayam telah dibuktikan oleh 

penelitian Ridwan (2007 dan Khattak, 2011). Namun demikian 

menurut  Copp (2007) faktor penting yang menjanjikan dalam 

pengembanngan bahan alamiah yang berpotensi sebagai antibakteri 

khususnya Mycobacterium tuberculosis adalah jika potensi secara in 

vitro baik ( MIC ≤ 1µg/ml atau MIC ≤ 1ppm ). Berdasarkan penelitian 

yang dilaksanakan oleh Sisilia  Rante Pakadang ( 2015 ) menunjukkan 

bahwa ekstrak daun miana ungu sangat efektif  untuk menurunkan 
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jumlah koloni Mycobacterium tuberculosis dan meningkatkan 

proliferasi  jumlah sel T  dan meningkatkan kadar TNF α  serta 

meningkatkan kadar  IFN γ pada tikus putih. 

Pengalaman empiris di masyarakat yang  telah minun obat Tb  

juga masih sering menggunakan daun miana ungu. Tanaman  Miana 

Ungu (Coleus scutellarioides (L) Benth (L) Benth ) ini dapat pula 

digunakan untuk pengobatan kanker, leukemia dan semua jenis 

infeksi, seperti infeksi Mikoplasma dan mikobakteria, serta beberapa 

penyakit kulit (dermatitis, psoriasis, infeksi kulit, scleroderma,dsb) dan 

semua jenis   penyakit   infeksi  oleh   virus. Fungsi  lain dari  daun      

Miana Ungu (Coleus scutellarioides (L) Benth (L) Benth ) adalah 

mengurangi nyeri, mengurangi spasme, mengatasi peradangan dan 

dapat mencegah luka serta menurunkan demam. (Permadi 2008).  

Pengobatantuberculosis dengan menggunakan treatment obat-

obatan menghadapi banyak kendala sehingga perlu menemukan 

pengobatan alternatif seperti herbal. Obat anti tuberculosis 

menyebabkan efek samping seperti mual, muntah, hepatitis, reaksi 

hipersensitif (Gautam, 2012). Obat anti tuberculosis mengandung 

bahan kimia yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan. (Zumla, 

2012). 

Adanya kecenderungan gaya hidup back to nature sekarang ini, 

membuat pengobatan secara tradisional semakin meningkat 

pemakaiannya. Banyak kalangan medis yang ikut serta dalam 
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pengembangan pengobatan secara tradisional, sehingga di kota-kota 

besar sudah mulai digunakan kombinasi pengobatan secara medis 

dan ramuan tradisisonal (Efi Afifah, et al., 2005).Trend back to nature  

saat ini telah memberikan kesadaran masyarakat untuk menanam 

tanaman obat baik sebagai TOGA, tanaman hias bahkan budidaya 

yang menghasilkan profit (Permadi, 2008).Obat herbal populer di 

masyarakat berdasarkan informasi produk-produk herbal dalam 

bentuk sedian farmasi.WHO memperkirakan bahwa 80 % penduduk 

dunia masih mempercayakan kesehatan pada pengobatan tradisional 

terutama yang bersumber dari tanaman obat (Depkes, 2007).Salah 

satu tanaman obat yang paling sering digunakan masyarakat untuk 

pengobatan ialah Miana. Tanaman miana mengandung senyawa-

senyawa yang berkhasiat sebagai antibakteri, diare, bisul, infeksi 

telinga, basir, maupun penambah nafsu makan. (Syamsuhidayat dan 

Hutapea,1991). 

 Daun miana ungu sudah ada yang meneliti tetapi belum ada 

yang menjelaskan mekanisme pengaruh daun miana ungu pada 

ekspresi gen ( mRNA) IL 6 dan IL 10.  

 Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka penelitian ini akan 

membuktikan apakah ada efek ekstrak daun miana ungu terhadap mRNA  

IL 6, dan mRNA IL 10 pada mencit yang telah diinduksi M. tuberculosis 

secara  intraperitonium. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut di atas, maka 

diajukan beberapa rumusanmasalahsebagaiberikut : 

a. Apakah ekstrakdaunmiana ungu  berpangaruh pada ekspresi 

mRNA IL 6pada mencit balb/c yang telah diinduksi dengan 

Mycobacterium tuberculosis secara intraperitonium?. 

b. Apakah ekstrak daun miana ungu berpengaruh pada ekspresi 

mRNA IL 10pada mencit balb/c yang telah diinduksi dengan 

Mycobacterium tuberculosis secara intraperitonium?. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum : 

 Untuk mengetahui efek ekstrak daun miana terhadap  ekspresi 

mRNA IL 6 dan IL 10 pada mencit yang 

telah diinduksi dengan Mycobacterium tuberculosis secara 

intraperitonium. 

1.3.2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui efek  ekstrak daun miana  ungu pada ekspresi 

mRNA  IL 6  pada mencit Balb/c yang telah diinduksi dengan  

Mycobacterium tuberculosissecara intraperitonium. 

b. Mengetahui efek ekstrak daun miana  ungu pada ekspresi 

mRNA IL 10  pada mencit balb/c yang telah diinduksi dengan  

Mycobacterium tuberculosissecara intraperitonium. 

1.4. Manfaat Penelitian 
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1.4.1. Aspek pengembangan Ilmu 

a. Memberikan informasi ilmiah mengenai ekstrak daun miana 

ungu sebagai proinflamasi dan anti inflamasi  dengan 

mekanisme immunomodulator melalui ekspresi mRNA IL 6 

dan  mRNA IL 10. 

b. Sebagai data  yang bisa dijadikan dasar untuk  penelitian 

lanjutan ekstrak daun miana ungu sebagai obat herbal 

terstandar. 

1.4.2. Manfaat Aplikasi 

Manfaat penelitian ini dalam penerapannya di masyarakat 

adalah mendukung pengalaman /penggunaan empiris daun 

miana ungu dalam pengobatan dan mendukung  program 

pemerintah dalam pemberantasan penyakit tuberculosis 

dengan melibatkan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

   

2.1. Tinjauan Tentang Tuberculosis 

2.1.1. Pengertian 

  Tuberculosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang 

menyerang paru dan dapat terjadi pada organ ekstra paru 

seperti pleura, selaput otak, kulit, kelenjar limfe, tulang, sendi, 

usus, sistem urogenital, dan lain-lain. Penyakit tuberculosis 

merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh basil 

Mycobacterium tuberculosis. 

  Penyakit Tb merupakan penyakit purbakala (ancient 

disease), sudah mendera umat manusia sejak zaman pra 

sejarah. Deraan ini berlangsung terus dan belum berhenti 

hingga kini. Penelitian arkeologi dengan teknologi modern di 

berbagai tempat di dunia telah menemukan  bukti-bukti  

kejadian Tb pada manusia ribuan tahun sebelum masehi ( 

Bahar, 2006, Daniel, 2006). Tuberculosis terdiri atas dua jenis 

yaitu Tb paru (Pulmonal) dan Tb ekstra paru        

(ekstrapulmonal). 
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2.1.2. Etiologi 

      Tuberculosis disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberculosis. M tuberculosis adalah kuman bentuk batang, 

bersifat aerob yang memperoleh energi dari oksidasi beberapa 

senyawa karbon sederhana, dan tidak membentuk spora. 

Ukuran kuman ini sekitar 0,4 – 3 µm. Secara umum, 

Mycobacteria rentan terhadap suhu yang tinggi dan sinar UV. 

Dengan pewarnaan tehnik Ziehl Neelsen, maka kuman ini 

tergolong Bakteri Tahan Asam (BTA). 

2.1.3. Epidemiologi Tuberculosis 

Kasus baru Tb paru pada tahun 2011 diperkirakan 8,7 

juta kasus menurut laporan WHO. Dari 8,7 juta kasus tersebut 

diperkirakan 1.4  juta penderita  Tb meninggal dunia ( 990.000 

jiwa dengan HIV negatif  dan 430.000 jiwa dengan HIV positif). 

Jumlah Tb paru  wanita yang meninggal diperkirakan 0,5 juta 

jiwa (300.000 jiwa dengan HIV negatif dan 200.000 jiwa dengan 

HIV positif) ( WHO,2012) 

Indonesia menempati urutan keempat negara dengan 

insiden Tb paru terbesar di dunia pada tahun 2011 setelah 

India ( 2.0-2.5 juta), Cina ( 0.9 -1.1)  juta dan Afrika Selatan 0.4 

– 0.6 juta. Insiden Tb paru di Indonesia pada tahun 2011 

adalah sekitar 0.4 juta jiwa atau sekitar 150-299 per 100.000 

populasi (WHO,2012). 
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Berdasarkan data profil Kesehatan Indonesia tahun 

2011 dilaporkan bahwa Sulawesi Selatan menempati urutan  

kelima setelah Jawa Barat (34.301 Kasus), Jawa Timur (26.062 

kasus) Jawa Tengah (20.294) kasus dan Sumatera Utara  

(15.167) kasus  dengan jumlah kasus Tb paru BTA positif 

sebanyak 8.860 kasus. Sedangkan propinsi dengan angka 

kasus Tb paru  dengan BTA terendah adalah Papua Barat  

(585) kasus  (Kemenkes RI,2012).  

2.1.4. Patogenesis 

  Tuberculosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

masuknya M.tuberculosis ke dalam sistem respirasi.  Kuman ini 

dibatukkan atau dibersinkan keluar menjadi droplet nuclei 

dalam udara sekitar kita. Penyakit tuberculosis menular dari 

orang kepada orang lain melalui penularan langsung (direct 

transmission) dan penularan tidak langsung (indirect 

transmission). Penularan langsung dapat terjadi meskipun 

jarang, jika M. tuberculosis terinokulasi pada kulit atau organ 

tubuh lainnya (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) 

2011). Penularan tidak langsung pada umumnya melalui udara 

sehingga Tb termasuk airborne transmission diseases. 

Penulaaran tidak langsung yang terjadi adalah penularan 

melalui makanan dan penularan vertikal (Tb kongenital). 

Penularan melalui makanan biasanya terjadi pada anak karena 
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minum susu yang mengandung M.Bovis dan belum 

dipasteurisasi.  

  Penularan melalui udara dengan pintu masuk (entry point) 

adalah paru-paru,  lebih dari  98 % infeksi tuberculosis terjadi di 

paru-paru. Melalui pernapasan seseorang dapat menghirup 

percik renik (droplet nuclei). Percik renik terebentuk dari 

percikan dahak penderita tuberculosis BTA positif sewaktu 

batuk, berbicara, bersin atau menyanyi. Percikan dahak di 

udara bebas bersama debu akan mengering  dan membentuk  

percik renik dengan ukuran 1- 10 µm akan mengambang di 

udara bebas dan dapat bertahan selama beberapa waktu  dan 

dapat menyebar  hingga masuk rumah. Percik renik yang 

berukuran 10 µm berisi 1 – 10 M. tuberculosis. Percik renik 

yang infeksius (dreaded droplet nuclei) adalah yang berukuran 

1-5 µm karena dapat lolos dari gerakan lendir dan silia (mucus 

and ciliary system action) sehingga mencapai bronchioli dan 

alveoli. Sekitar 50% diantaranya dapat bertahan di alveoli. 

Percik renik  yang berukuran > 5 µm akan tersangkut di saluran 

pernapasan bagian atas sedangkan percik renik yang 

berukuran < 1 µm meskipun dapat mencapai alveoli  tetapi 

kemungkinan besar akan keluar lagi bersama udara ekspirasi 

dan mengambang lebih lama di udara bebas (Mausner dan 

Kramer, 1985; Palomino, et al, 2007). 
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   Dengan demikian untuk  terjadinya suatu infeksi tidaklah 

mudah, lagi pula satu percik renik dengan ukuran 1-5 µm hanya 

mengandung 1-3 basil Tb (WHO, 2013). sehingga yang sangat 

penting dalam proses penularan adalah kontak erat (close 

contact) dengan sumber penularan (Last,1986). Kontak erat 

dalam beberapa bulan saja sudah dapat menimbulkan 60-80 % 

infeksi pada anak(Zaidi, 2004). Secara teoritis satu basil saja 

sudah dapat menimbulkan infeksi tetapi pada umumnya  5 -200 

basil barulah cukup untuk menimbulkan infeksi (Palomino et 

al,2007). 

  Partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas 

selama 1-2 jam, tergantung pada ada makrofag dan limfosit T 

bekerja sama untuk mencegah penyebaran infeksi dengan 

membentuk granuloma Droplet nuclei disertai M.tuberculosis 

terinhalasi, masuk ke paru dan terdeposit di alveoli. Apabila 

terjadi penurunan sistem imun, dinding menjadi kehilangan 

integritas dan kuman dapat terlepas lalu menyebar ke alveoli 

lain dan organ lain. Dalam suasana lembap dan gelap, kuman 

dapat tahan berhari-hari sampai berbulan-bulan. Setelah masuk 

ke paru, kuman ini dihadapi pertama kali oleh netrofil, kemudian 

baru oleh makrofag. Kebanyakan partikel ini akan mati atau 

dibersihkan oleh makrofag dan keluar dari percabangan 

trakeobronkial bersama gerakan silia dan sekretnya.  
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  Interaksi antara kuman dengan reseptor makrofag, yaitu 

Toll-like receptors (TLRs) menghasilkan kemokin dan sitokin 

yang dikenal sebagai sinyal infeksi. Sinyal ini menyebabkan 

berpindahnya monosit dan sel dendritik dari aliran darah ke 

tempat infeksi pada paru. Sel dendritik memegang peranan 

penting sebagai presenter antigen pada fase awal infeksi 

dibandingkan makrofag serta berperan dalam aktivasi sel T 

dengan antigen spesifik dari M. tuberculosis. Sel dendritik yang 

menelan kuman menjadi matur dan bermigrasi ke limfonodi. 

Fenomena dari migrasi sel menuju focus infeksi menyebabkan 

terbentuknya granuloma. Granuloma dibentuk oleh sel T, 

makrofag, sel B, sel dendritik, sel endothel dan sel epitel. 

Granuloma ini pada dasarnya mencegah penyebaran kuman 

dalam makrofag dan menghasilkan respon imun yang 

berhubungan dengan interaksi antara sekresi sitoksin  oleh 

makrofag dan sel T. Granuloma menjadi sarang kuman dalam 

periode yang lama (atau disebut Fokus Ghon). Sarang primer 

ini dapat terjadi di setiap bagian jaringan paru.  

  Bila menjalar sampai pleura, maka dapat terjadi efusi 

pleura. Kuman juga dapat masuk melalui saluran 

gastrointestinal, jaringan limfe, orofaring dan kulit, terjadi 

limfadenopati regional kemudian kuman masuk ke dalam vena 

dan menyebar ke seluruh organ seperti  paru, otak, ginjal, dan 
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tulang. Bila masuk ke arteri pulmonalis maka terjadi penjalaran 

ke seluruh bagian paru menjadi Tb milier. Selain itu dapat pula 

terjadi limfadenitis regional dan limfangitis lokal. Sarang primer, 

limfangitis lokal dan limfadenitis regional disebut sebagai 

Kompleks Primer (Ranke). Semua proses ini dapat memakan 

waktu 3-8 minggu. Apabila terjadi ketidakseimbangan sitoksin 

maka kuman akan terlepas dan terjadi reaktivasi penyakit. 

2.1.5. Respon Imun Tubuh Terhadap Mycobacterium 

Tuberculosis 

 Ketika tubuh terinfeksi Mtbmaka akan tubuh akan 

mengadakan respon dan menentukan  efek bakteri terhadap 

penjamu. Ketika Mtbpertama kali masuk ke dalam tubuh bakteri 

akan dihancurkan oleh makrofag. Bakteri akan dikenali oleh 

berbagai reseptor  yang terletak di permukaan fagosit. 

Beberapa reseptor pada fagosit yang bertanggungjawab untuk 

mengidentifikasi bakteri asing adalah complement receptor-1 

(CR1), complement receptor -3 (CR-3), complement receptor -4 

(CR-4), mannosa receptor, dan scavenger receptor type A. 

     Respon fagosit berbeda-beda terhadap patogen 

tergantung  pada reseptor yang mengenali patogen tersebut. 

Jika Mtb terikat pada CR-1 maka kemungkinan lebih baik untuk 

bertahan dibandingkan bila dikenali oleh reseptor fagosit CR3 

atau CR4. Mycobacterium tuberculosis akan dihancurkan oleh 
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makrofag dan karena dikenali maka surfaktan protein A akan 

meningkatkan kemampuan untuk menekan nitrogen 

intermediat. Nitrogen intermediat adalah salah satu dari 

beberapa mekanisme penting  yang terlibat dalam membunuh 

bakteri yang menyerang penjamu. (Van Crevel dkk,2002). 

     Toll like receptors juga berperan dalam mengenali dan 

menghancurkan Mycobacterium tuberculosis oleh makrofag. 

Makrofag mengenali melalui identifikasikomponen 

lipoarabinomannan (LAM) dinding sel. Toll like  receptor 2 ( 

TLR-2) berperan penting dalam respon imun alamiah dengan 

membentuk faktor transkripsi tertentu sinyaal dan respon 

pertahanan. Aktivasi makrofag oleh TLR menghasilkan produksi 

sitokin yang berperan penting dalam pembentukan granuloma. 

Granuloma adalah struktur sel yang terdiri dari makrofag , 

limposit dan sel dendritik. Pembentukan granuloma merupakan 

karakteristik respon imun Mtb. Granuloma mengandung bakteri 

dan berfungsi melokalisassi infeksi untuk mencegah 

penyebaran dan reproduksi  basil di seluruh tubuh dengan 

aktivasi tambahan dan sel T (Schluger & Rom, 1998). Makrofag 

melawan Mtb menggunakan  berbagai metode termasuk 

intermediat oksigen reaktif, intermediat nitrogen reaktif, fusi 

fagosom-lisosom dan apoptosis (Van Crevel dkk,2002). Sel 

CD4 dan sel CD 8 adalah dua jenis sel T yang merupakan 
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bagian dari respon imun terhadap infeksi Tb. Penelitian 

sebelumnya telah menunjukkan  bahwa kedua jenis sel T ini 

penting dalam mengenali  infeksi Tb. Sel-sel CD 4  bertanggung 

jawab untuk  mengenali  makrofag terinfeksi.  

  Ketika makrofag yang terinfeksi ditemukan dalam 

tubuh maka sel CD4 akan memproduksi interferon gamma 

(IFN-γ) yang dapat menginduksi ekspresi nitrogen dan oksigen 

intermediat yang membunuh bakteri atau dapat menyebabkan 

lisis sel yang terinfeksi (Abbas 2011) Sel CD8  bertugas untuk 

mengenali sel –sel terinfeksi lain dan bertanggung jawab atas 

lisis sel yang terinfeksi dalam produksi sitokin. (Van Crevel dkk, 

2002).  

 Pada saat infeksi Mycobacterium tuberculosis  terjadi sitokin 

proinflamasi seperti IL- 1β dan IL- 6 ,IFN-γ dan TNF α disintesis 

dan terjadi inflamasi sistemik. Setelah sitokin disekresi  maka 

aktivitas sel T helper 1 (Th 1) dan T helper 2 (Th2) dimulai.  

Aktivitas bakteri atau IFN-γ akan mengantarkan perubahan 

profil sekresi sel  melalui produksi organik nitrat seperti nitrit 

oxide (NO). Keberadaan mycobacterium pada sel  

menyebabkan sekresi sitokin  dan reaksi  inflamasi  atau  

program kematian sel melalui apoptosis. Sinyal dari sitokin 

yang diinjeksi oleh interaksisel host dan bakteri adalah hal yang 

krusial dalam perkembangan  penyakit.  Keseimbangan antara 
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sitokin proinflamasi dan antiinflamasi akan mengontrol 

pencegahan kerusakan host karena inflamasi yang 

berlebihan.(Hurley et al.,2014). 

  Sistem imun spesifik seluler yang diperankan oleh limfosit T 

berasal dari sumsum tulang. Jika terjadi sensasi dari berbagai 

faktor maka limfosit T akan berproliferasi dan berdiferensiasi di 

kelenjar timus fungsi imunitas seluler seperti limfosit T yang 

terjadi pada fase awal infeksi adalah pertahan terhadap bakteri 

yang hidup dalam intraseluler dengan mekanisme peningkatan 

kapasitas untuk melokalisasi bakteri, memperlambat 

multiproliferasi bakteri, membatasi penyebaran dan mengurangi 

penyebaran melalui sitem limfatik. Fungsi utama imunitas 

spesifik adalah pertahanan terhadap bakteri yang hidup dalam 

intraseluler, virus, jamur, parasit dan keganasan lainnya 

(Baratawidjaja, 2010 ). 

2.1.6. Klinis  

  Ketika seorang pasien menderita tuberculosis, gejala dan 

tanda awal tidak spesifik. Secara umum, tanda dan gejala 

tuberculosis adalah batuk produktif yang berkepanjangan (>3 

minggu), dispneu, nyeri dada, anemia, hemoptisis, rasa lelah, 

berkeringat di malam hari. Dikenal pula gejala sistemik, yaitu 

demam, menggigil, kelemahan, hilangnya nafsu makan, dan 

penurunan berat badan. Gejala ini umumnya sudah dialami 
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dalam jangka waktu yang lama, dan apabila dirasakan telah 

mengganggu barulah pasien memeriksakan diri ke tenaga 

kesehatan, sehingga tuberculosis yang didiagnosis cenderung 

bersifat kronis. Sedangkan apabila omset yang dirasakan 

pasien bersifat akut, biasanya Manifestasi peryebabnya adalah 

penyakit non-tuberculosis. Penyakit tuberculosis merupakan 

penyakit infeksi yang bersifat kronis, dengan gejala dan tanda 

yang kurang spesifik sehingga dapat menyebabkan 

keterlambatan diagnosis karena pasien menunda pemeriksaan, 

ditambah dengan hasil pemeriksaan yang belum pasti. Sebuah 

penelitian dilakukan di Norway menunjukan bahwa pada 

negara dengan prevalensi tuberculosis cukup tinggi memiliki 

kecenderungan terlambat dalam menentukan diagnosis 

tuberculosis. Pemeriksaan tuberculosis Untuk menentukan 

diagnosis tuberculosis diperlukan beberapa pemeriksaan, 

seperti pemeriksaan fisik, radiologis, tes tuberculin dan 

laboratorium. Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan 

pertama terhadap keadaan umum pasien, dimana mungkin 

ditemukan kulit dan konjungtiva yang pucat karena anemia, 

suhu meningkat karena demam subfebris, badan kurus atau 

berat badan menurun.  Pemeriksaan radiologis merupakan 

pemeriksaan yang praktis untuk menemukan lesi tuberculosis, 

meskipun membutuhkan biaya lebih. 
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2.1.7. PemeriksaanLaboratorium 

  Pemeriksaan Laboratorium meliputi pemeriksaan darah dan 

sputum. Pemeriksaan darah pada pasien Tuberculosis 

menunjukan jumlah leukosit yang sedikit meninggi, jumlah 

limfosit di bawah normal, laju endap darah (LED) mulai 

meningkat, anemia ringan, gama globulin meningkat, dan kadar 

atrium darah menurun. Sedangkan pemeriksaan sputum 

penting dilakukan, karena dengan ditemukannya kuman BTA 

dengan pengecatan Ziehl Neelsen. 

2.1.8. Diagnosis 

  Penegakan diagnosa Tb didasarkan padagejala 

klinik,pemeriksaan fisik/jasmani, radiologi dan pemeriksaan 

penunjang lainnya ( PDPI,2011). Penegakan Diagnosis pada 

Tbc, apabila seseorang dicurigai menderita atau tertular 

penyakit Tbc. 

        Maka ada beberapa hal pemeriksaan yang perlu dilakukan 

untuk memberikan diagnosa yang tepat antara lain : 

a. Anamnesa baik terhadap pasien maupun keluarganya. 

b. Pemeriksaan fisik secara langsung. 

c. Pemeriksaan laboratorium (darah, dahak, cairan otak). 

d. Pemeriksaan patologi anatomi (PA). 

Rontgen dada (thorax photo). 
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Gambar 1 : Alur Diagnosis TB Paru 

Sumber : Kemenkes RI, 2011 

2.1.9. Pengobatan 

  Kategori 1 diobati dengan INH, rifampisin, pirazinamid dan 

etambutol selama 2 bulan (fase intensif) setiap hari dan 

selanjutnya 4 bulan (fase lanjutan) dengan INH dan rifampisin 3 

kali dalam seminggu. Kategori 2 diobati dengan INH, rifampisin, 

pirazinamid, etambutol, dan streptomisin selama 2 bulan setiap 

hari dan selanjutnya dengan INH, rifampisin, dan etambutol 

selama 5 bulan seminggu 3 kali.,Jika setelah 2 bulan BTA 

masih positif, fase intensif ditambah 1 bulan sebagai,yang 

digunakan untuk tuberculosis digolongkan atas dua kelompok 
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yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok obat 

pertama yaitu rifampisin, isoniazid, pirazinamid, etambutol dan 

streptomisin. Kelompok obat ini memperlihatkan efektivitas 

yang tinggi dengan toksisitas yang dapat diterima. (Depkes RI, 

2006). 

2.2. Mycobacterium Tuberculosis 

     Bakteri genus Mycobacterium berbentuk batang halus atau 

bengkok dan mempunyai lebar 0,2 - 0,6 μm dengan panjang 1 – 10 

μm. Struktur dinding selnya khas, terdiri atas beberapa lapis dan 

banyak mengandung komples lipid.Menurut Bergey’s Manual edisi 

VIII, Mycobacterium dimasukkan dalam ordo Actinomycetales dan ada 

hubunganya dengan genus Corinebacterium dan Nocardia. Oleh 

sebab itu ketiga mikroorganisme tersebut ada kesamaan sifat 

misalnya adanya common antigen serta mengandung asam mikolat, 

arabinosa, dan galaktosa pada dinding selnya. 

Bakteri ini menyebabkan penyakit tuberculosis, yang telah diketahui 

sejak zaman dahulu, yang ditemukan pada tulang-tulang berupa 

mummi di Mesir. Penyakit tuberculosis di negara yang sudah maju 

bukanlah merupakan problem yang pokok tetapi pada negara-negara 

yang sedang berkembang termasuk Indonesia penyakit tuberculosis 

boleh dikatakan merupakan salah satu penyebab utama dari 

kematian. Meskipun demikian penyakit ini dapat dikendalikan berkat 



25 

 

ditemukannya obat-obat tuberkulosstatika dan vaksin BCG 

(Roekistiningsih, et al.,2003). 

2.2.1. Morfologi dan Fisiologi M. tuberculosis 

 M. tuberculosis adalah bakteri penyebab terbanyak dari 

kasus penyakit tuberculosis, dikenal juga dengan nama Koch’s 

Baccilus, dan pertama kali diperkenalkan oleh Robert Koch pada 

24 Maret 1882. Membelah setiap 15-24 jam, sangat lambat jika 

dibandingkan dengan bakteri yang lain seperti E. Coli yang dapat  

membelah  kira-kira   setiap 20 menit.M. tuberculosis mempunyai 

sifat khusus yaitu tahan asam pada pewarnaan, oleh sebab itu 

disebut juga sebagai basil tahan asam (BTA). Bakteri ini cepat 

mati dengan sinar matahari langsung tetapi dapat tahan hidup 

beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Di dalam 

jaringan tubuh bakteri ini dapat tertidur lama selama beberapa 

tahun. (Depkes RI., 2006). M. tuberculosis, tidak bergerak dan 

tidak membentuk spora dan kapsul. Bakteri ini memiliki dinding 

sel yang tersusun dari bahan seperti lilin (wax), sedangkan 

membran plasma terdiri atas tiga lapisan, dan sangat tahan 

terhadap pemanasan. Biakan M. tuberculosis yang disimpan 

pada suhu 37OC, tetap hidup tanpa kehilangan virulensinya 

salama 12 tahun. 

M. tuberculosis akan mati dalam waktu 20-30 jam jika berada 

dalam sputum dan terkena sinar matahari langsung. Apabila 
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berada pada sputum yang kering dan terlindung dari sinar 

matehari, maka akan bertahan hidup selama 6-8 bulan. Pada 

butir-butir sputum dalam debu, M.tuberculosis akan tetap 

infeksius selama 6-10 hari. 

 

 

 

 

 

Gambar 2 :Bakteri  Mycobacterium. Tuberculosis 

Sumber : www.google.com, 27 Mei 2017 

 Pengaruh disinfektan pada bakteri M. tuberculosis sangat 

tahan jika dibandingkan dengan bakteri lain. Pengaruh fenol 5% 

dapat menyebabkan bakteri tersebut mati dalam jangka waktu 24 

jam. Sifat tahan asam.Mycobacterium adalah karena sifat 

dinding sel yang tebal yang terdiri dari lapisan lilin dan lemak 

yaitu asam lemak mikolat(Agus Syahrurachman,1994).Sulit 

dilakukan pengecatan pada M. tuberculosis, tetapi sekali dapat 

dicat tidak mudah untuk dilunturkan meskipun dengan 

menggunakan zat peluntur (decolorizing aget), asam (atau 

asam-alkohol). Sifat tahan asam pada Mycobacterium ditentukan 

http://www.google.com/
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oleh adanya sifat permeablitas yang selektif dari membran 

sitoplasma.Menonjolnya warna merah disebabkan oleh 

penyerapan warna karbolfuksin yang larut dalam sel. Bila sel 

tersebut dirusak, maka sifat tahan asam akan hilang. 

Bakteri tahan asam banyak mengandung lipida, asam lemak 

dan kandungan inilah yang mencerminkan sifat tahan asam pada 

golongan Mycobacterium tersebut. Diduga bahwa sifat tahan 

asam ini adalah masalah sifat kelarutan nisbi, misalnya fuksin 

lebih larut dalam fenol dari pada dalam air atau asam alkohol. 

Sebaliknya fenol lebih larut dalam lipida yang ditemukan dalam 

tubuh Mycobacterium dari pada dalam air.Dalam pengecatan 

tahan asam fenol yang mengandung fuksin meninggalkan air-

alkohol dari larutan karbolfuksin dan masuk kedalam lipida sel. 

Dalam hal ini kelarutannya lebih besar, sehingga tidak dapat 

dilepaskan / dilunturkan oleh asam alkohol, oleh karena dalam 

bahan dekolorisasi kelarutannya lebih kecil. Membran sitoplasma 

yang utuh mencegah lipida yang telah tercat merah 

meninggalkan sel untuk melarut ke dalam peluntur warna. 

Apabila membran tersebut pecah, maka lipida akan 

meninggalkan sel yang diikuti oleh hilangnya sifat tahan asam.   

(Koes Irianto., 2006).M. tuberculosis adalah aerob obligat dan 

dalam kasus yang klasik merupakan penyebab tuberculosis.M 
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tuberculosis kompleks umumnya terdapat pada dinding paru-

paru, terutama pada daerah lobus bagian atas. 

  Ada 2 (dua) media yang digunakan untuk pertumbuhan M. 

tuberculosis yaitu : 

1) Middlebrooksmedium yang menyerupaiagar pada dasar 

medium 

2) Lowenstein-Jensen medium yang menyerupai sebuah telur 

pada dasar medium. 

M. tuberculosis tidak termasuk dalam kategori Gram positif atau 

Gram negatif, oleh sebab itu tidak mempunyai karakteristik kimia 

dan sepanjang bakteri  terjadi  pengisian  peptidoglican (murein)   

dalam  dinding   sel. (Anonim, Tuberculosis, 2005). 

 

Pertumbuhan MTb : 

          -      = tidak ada pertumbuhan setelah 6 minggu 

1+   = seperempat dari permukaan medium ditumbuhi   koloni 

2+   = seperdua dari permukaan medium ditumbuhi koloni 

3+   = tiga perempatdari permukaan medium ditumbuhi koloni 

4+   = Seluruh permukaan medium ditumbuhi koloni 

2.2.2. Kultur 

  Kultur bakteri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

perbenihan cair dan perbenihan padat. Adapun bentuk 

bakteri Mycobacterium tuberculosis ini adalah basil tuberkel yang 
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merupakan batang ramping dan kurus, dapat berbentuk lurus 

ataupun bengkok yang panjangnya sekitar 2-4 µm dan lebar 0,2 – 

0,5 µm yang bergabung membentuk rantai. Besar bakteri ini 

tergantung pada kondisi lingkungan Mycobacterium 

tuberculosis tidak dapat diklasifikasikan sebagai bakteri gram 

positif atau bakteri gram negatif, karena apabila diwarnai sekali 

dengan zat warna basa, warna tersebut tidak dapat dihilangkan 

dengan alkohol, meskipun dibubuhi iodium. Oleh sebab itu 

bakteri ini termasuk dalam bakteri tahan asam. Mycobacterium 

tuberculosis cenderung lebih resisten terhadap faktor kimia dari 

pada bakteri yang lain karena sifat hidrofobik permukaan selnya 

dan pertumbuhan bergerombol. 

   Mycobacterium tuberculosis tidak menghasilkan kapsul atau 

spora serta dinding selnya terdiri dari peptidoglikan dan DAP, 

dengan kandungan lipid kira-kira setinggi 60%.  Pada dinding sel 

mycobacteria, lemak berhubungan dengan arabinogalaktan dan 

peptidoglikan di bawahnya. Struktur ini menurunkan 

permeabilitas dinding sel, sehingga mengurangi efektivitas dari 

antibiotik. Lipoarabinomannan, suatu molekul lain dalam dinding 

sel mycobacteria,berperan dalam interaksi antara inang dan pato

gen, menjadikan Mycobacterium tuberculosis dapat bertahan 

hidup di dalam makrofag. 
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Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri aerob, 

oleh karena itu pada kasus Tbc biasanya mereka ditemukan 

pada daerah yang banyak udaranya. Mycobacteria mendapat 

energi dari oksidasi berbagai senyawa karbon sederhana. 

Aktivitas biokimianya tidak khas, dan laju pertumbuhannya lebih 

lambat dari kebanyakan bakteri lain karena sifatnya yang cukup 

kompleks dan dinding selnya yang impermeable, sehingga 

penggandaannya hanya berlangsung setiap kurang lebih 18 jam.  

Pertumbuhan Mtb yang lambat, seringkali sulit untuk 

mendiagnostik tuberculosis dengan cepat. Bentuk saprofit 

cenderung tumbuh lebih cepat, berkembang biak dengan baik 

pada suhu 22-23oC, menghasilkan lebih banyak pigmen, dan 

kurang tahan asam dari pada bentuk yang pathogen. 

Mycobacteria cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi 

dapat bertahan hidup beberapa jam ditempat yang gelap dan 

lembab. 

Bakteri ini biasanya berpindah dari tubuh manusia ke 

manusia lainnya melalui saluran pernafasan, keluar melalui 

udara yang dihembuskan pada proses respirasi dan terhisap 

masuk saat seseorang menarik nafas. Habitat asli 

bakteri Mycobacterium tuberculosis sendiri adalah paru-paru 

manusia. Droplet yang terhirup sangat kecil ukurannya, sehingga 

dapat melewati sistem pertahanan mukosillier bronkus, dan terus 
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berjalan sehinga sampai di alveolus dan menetap disana. Infeksi 

dimulai saat kumantuberculosis berhasil berkembang biak 

dengan cara pembelahan diri di dalam paru-paru. 

2.2.3. Uji Laboratorium Diagnostik 

          Mycobacterium bovis termasuk dalam bakteri tahan asam, 

sehingga dapat dilakukan uji laboratorium dengan pewarnaan 

Ziehl Neelson. Pengujian bakteri ini juga dapat dilakukan dengan 

uji tuberkulin dan tes niacin. 

2.2.3.1. Pewarnaan Ziehl Neelson 

    Pewarnaan Ziehl Neelson terdapat beberapa perlakuan 

dan zat kimia yang diberikan. Fiksasi bertujuan untuk 

mematikan bakteri tetapi tidak mengubah struktur sel 

bakteri. Perlakuan pencucian dengan menggunakan 

aquades mengalir bertujuan untuk menutup kembali 

lemaknya .Prosedur pewarnaan Ziehl Neelson yaitu 

dengan memberi larutan pewarna carbol fuchsin, alkohol 

asam, dan methylen blue. Hasil yang diperoleh saat 

praktikum yaitu positif 1 dan positif 2 yang dilaporkan 

secara kuantitatif menurut IUAT, yaitu: 

Negatif: apabila tidak ditemukan BTA.  

Positif: apabila terdapat 1 – 9 BTA / 100 lapang pandang. 

Positif 1: apabila terdapat 10 – 90 BTA / 100 lapang pandang. 

Positif 2: apabila terdapat 1 – 9 BTA / 1 lapang pandang. 
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Positif 3: apabila terdapat> 10 BTA / 1 lapang pandang. 

          Tujuan pemberian carbol fuchsin 0,3% adalah untuk 

mewarnai seluruh sel bakteri. Tujuan pemberian alkohol 

asam 3% adalah meluruhkan warna dari carbol fuchsin, 

tetapi pada golongan BTA tidak terpengaruh pemberian 

alkohol asam 0,3% karena memiliki lapisan lipid yang 

sangat tebal sehingga alkohol sukar menembus dinding 

sel bakteri tersebut dan warna merah akibat pemberian 

carbol fuchsin tidak hilang. Tujuan pemberian methylen 

blue adalah memberi warna background (PelczardaChan, 

1986).  Pewarnaan Ziehl Neelson atau pewarnaan tahan 

asam untuk memilahkan antara kelompok bakteri tahan 

asam dan bakteri yang tidak tahan asam. Kelompok 

bakteri tahan asam dapat mempertahankan zat warna 

pertama (carbolfuchsin) sewaktu dicuci dengan larutan 

alkohol asam.  

 Larutan asam terlihat berwarna merah, 

sebaliknya pada bakteri yang tidak tahan asam karena 

larutan pemucat akan melakukan fuksin karbol dengan 

cepat, sehingga sel bakteri tidak berwarna. 

Setelahpenambahan cat 

warnakeduabakteritidaktahanasamberwarnabiru. 

2.2.3.2. Uji Tuberkulin 
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         Ada beberapa cara melakukan uji tuberkulin, 

namun sampai sekarang cara mantoux lebih sering 

digunakan. Lokasi penyuntikan uji mantoux umumnya 

pada ½ bagian atas lengan bawah kiri bagian depan, 

disuntikkan intrakutan (ke dalam kulit).    Penilaian uji 

tuberkulin dilakukan 48–72 jam setelah penyuntikan dan 

diukur diameter dari pembengkakan (indurasi) yang 

terjadi. 

Tabel 1: Uji Tuberkulin 

 
Pembengkakan 

(Indurasi) 

: 0–4mm,uji mantoux negatif. 

Arti klinis: tidak ada infeksi 

Mycobacterium Tuberculosa. 

 Pembengkakan 

(Indurasi) 

:3-9mm,uji  mantouxmeragukan. 

Hal ini bisa karena kesalahan 

teknik, reaksi silang dengan 

Mycobacterium atipik atau setelah 

vaksinasi BCG. 

 Pembengkakan 

(Indurasi) 

: ≥ 10mm,uji mantoux positif. 

Arti klinis: sedang atau pernah 

terinfeksi Mycobacterium 

Tuberculosa. 
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2.3.  Tumbuhan miana (Coleus scutellarioides (L) Benth). 

  Tanaman miana memiliki sinonim (Coleus scutellarioides (L) 

Benth (L) Benth, Coleus atropurpureus (L) Benth, Plectranthus (L) 

Benth,  Coleus blumei (L) Benth, Coleus ingrotus (L) Benth, Coleus 

laciniatus (L) Benth, Coleus hybridus (L)   Hort).  

Klasifikasi tanaman miana berdasarkan Buku Flora of Java C.A AND 

VAN DEN BRINK R.B.C, 1963 adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae (tumbuhan) 

Sub kingdom  : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super divisi : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub kelas : Asteridae  

Ordo  : Lamiales 

Famili  : Lamiaceae 

Genus   : Coleus 

Spesies  : Coleus scutellarioides (L) Benth 

Sinonim  : Coleus atropurpureus (L) Benth 

   Pada tahun 1896, Siebert dan Voss menempatkan coleus Blume, 

Coleus scutellarioides (L) Benth, Coleus bicolar, Coleus vershaffelti 

dan Coleus hybridus  sebagai sub species dari Coleus scutellarioides. 

Oleh karena itu legitimasi nama tanaman ini adalah Coleus 

scutellarioides (L) Bentham (Lebowitz, 1985). 
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Pengobatan tradisional memberi harapan besarsebagai sumber 

bahan obat-obatan, termasuk antimikroba,yang efektif untuk 

masyarakat di daerah tropis, termasuk Indonesia. Tanaman juga 

menawarkan keuntungan berupa mudah didapatkan, ramah 

lingkungan, dan efektif untuk pengendalian penyakit. Mendapatkan 

sediaan antimikroba dapat dimulai dengan mempelajari  pengobatan 

tradisional, atau menyeleksinya dalam pengobatan tradisional yang 

potensial untuk dikembangkan menjadi antimikroba. Miana merupakan 

salah satu tanaman yang termasuk kedalam daftar 66 komoditas 

tanaman biofarmaka berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor: 511/Kpts/PD.310/9/2006 (Promosiana, 2007). Tanaman yang 

termasuk ke dalam family Labiatae ini ditemukan hampir di seluruh 

pelosok Nusantara.  

  Pengalaman empiris menunjukkan tumbuhan miana dapat 

digunakan sebagai obat luka dengan cara membubuhkan ulekan daun 

miana pada luka tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya telah 

dilakukan analisis fitokimia terhadap ekstrak daun miana, hasil analisis 

menunjukkan kandungan kimia daun miana seperti minyak atsiri, 

flavonoid, tanin, dan zat aktif lainnya. Kandungan kimia tersebut 

diduga dapat mempercepat penyembuhan luka. 

2.3.1. Morfologi Tumbuhan Miana. 

 Tumbuhan miana tumbuh subur di daerah dataran rendah 

sampai ketinggian 1500 meter diatas permukaan laut dan 



36 

 

merupakan tanaman semusim. Umumnya tumbuhan ini 

ditemukan di tempat lembab dan terbuka seperti pematang 

sawah, tepi jalan pedesaan di kebun-kebun sebagai tanaman liar 

atau tanaman obat. Tumbuhan miana memiliki batang herbal, 

tegak atau berbaring pada pangkalnya dan merayap tinggi 

berkisar 30-150 cm, dan termasuk kategori tumbuhan basah 

yang batangnya mudah patah. Daun tunggal, helaian daun 

berbentuk hati, pangkal membulat atau melekuk menyerupai 

betuk jantung dan setiap tepiannya dihiasi oleh lekuk-lekuk tipis 

yang bersambungan dan didukung tangkai daun dengan panjang 

tangkai 3-4 cm yang memiliki warna beraneka ragam dan ujung 

meruncing dan tulang daun menyirip berupa alur. Batang bersegi 

empat dengan alur yang agak dalam pada masing-masing 

sisinya, berambut, percabangan banyak, berwarna ungu 

kemerahan. Permukaan daun agak mengkilap dan berambut     

halus panjang   dengan panjang 7-11 cm, lebar 3-6 cm berwarna 

ungu kecoklatan sampai ungu kehitaman. Bunga berbentuk 

untaian bunga bersusun, merah dan ungu. Tumbuhan miana 

memiliki aroma bau yang khasdan rasa yang agak pahit, sifatnya 

dingin. Buah keras berbentuk seperti telur dan licin. Jika seluruh 

bagian diremaskan mengeluarkan bau yang harum. Untuk 

memperbanyak tanaman ini dilakukan dengan cara stek batang 

dan biji. (Yuniarti, 2008). 
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 Tumbuhan ini dikenal masyarakat Indonesia dengan nama 

daerah yaitu: si gresing (batak), adang-adang (Palembang), 

miana, plado (sumbar), jawer kotok (sunda), iler, kentangan 

(Jawa), ati-ati, saru-saru (bugis), majana (Madura), Toraja 

sarenakko. (Sentra informasi IPTEK, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Daun Miana Ungu 

Sumber: Dokumen Peneliti 

2.3.2. Manfaat Tumbuhan Miana  

  Tumbuhan miana bermanfaat untuk menyembuhkan 

hepatitis dan menurunkan demam, batuk dan influenza. Selain 

itu daun tumbuhan miana ini juga berkhasiat untuk penetralisir 

racun (antitoksik), menghambat pertumbuhan bakteri (antiseptik), 
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mempercepat pematangan bisul, pembunuh cacing (vermisida), 

wasir, peluruh haid (emenagog), membuyarkan gumpalan darah, 

gangguan pencernaan makanan (despepsi), radang paru, gigitan 

ular berbisa dan serangga (Dalimartha, 2008). Sedangkan akar 

tumbuhan ini berkhasiat untuk mengatasi perut mulas dan diare. 

Ibu hamil dilarang meminum  rebusan daun miana atau iler ini 

karena dapat menyebabkan keguguran (Yuniarti, 2008).  Kumala 

(2009) menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak 1 % dapat 

menghambat Staphylococcus aureus, Escherichia coli. 

Konsentrasi 10 % dan 20 % dapat menghambat pertumbuhan 

beberapa bakteri Gram positif dan Gram negatif yang digunakan. 

Daun mian mempunyai aktivitas dengan spektrum luas karena 

dapat menghambat bakteri Gram positif dan Gram negatif. 

2.3.3. Kandungan KimiaTumbuhan Miana  

    Herbal tumbuhan miana yang memiliki sifat kimiawi harum, 

berasa agak pahit, dingin, memiliki kandungan kimia sebagai 

berikut: daun dan batang mengandung minyak atsiri, fenol, 

tannin, lemak, phytosterol, kalsium oksalat. Daun dan  akar 

miana  digunakan sebagai penambah napsu makan, menetralisir 

racun, menghilangkan gumpalan darah, mempercepat 

pematangan bisul, wasir, abses, borok, meluruhkan haid, obat 

cacing gelang, keputihan, obat gangguan pencernaan, mulas 

dan sakit perut. (Permadi,2008). 
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 Untuk menunjang penggunaan tanaman miana sebagai obat 

tradisional yang mempunyai dasar maka penelitian penelitian 

tentang kandungan zat aktif daun miana telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Lisdawati (2008) membandingkan hasil uji 

karakteristik simplisia daun miana dan buah sirih (dalam %) yaitu 

; susut pengeringan (90,98 : 87,26) penetapan kadar air 

(12,04:12,06), kadar abu total (10,51:6,99), kadar abu tidak larut 

asam (0,29 : ), kadar abu larut air (2,69:3,74), kadar sari larut air 

(14,7:17,5), kadar sari larut etanol (11,38:8,92). Perbandingan 

hasil skrining fitokimia daun miana dan buah sirih yaitu; senyawa 

tannin (+++:+), saponin (- : +), steroid (- : +), terpenoid (+ :+), 

flavonoid (+ : -), alkaloid dengan Meyer (- : -) alkaloid dengan 

Dragendorf (- : -). Lumbessy (2013) telah melakukan uji kualitatif 

sampel iler, ketepeng,rumput mutiara, rumput teki dan pegagan 

mengandung flavonoid. Total kandungan flavonoid tertinggi pada 

ketepeng 26,86 mg/ml dan iler 14,25 mg/ml. Khattak (2010) 

meneliti ekstrak dari genus coleus. Coleus blurnei (red malaysia 

= ati-ati merah) yang merupakan spesies yang sama dengan 

Coleus scutellarioides telah memberikan aktivitas antioksidan 

dengan nilai IC50 15,9 µg/ml (vitamin C = 2,48 µg/ml sebagai 

pembanding). Kandungan senyawa kimia dalam ekstrak yang 

ditemukan adalah: flavonoid 13,66 mg QE/g ekstrak 

(QE=quercetin equivalents), fenol 85,35 mg GAE/g (GAE= gallic 
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acid equivalents). Sampai dosis 5000mg/kg berat badan mencit 

tidak ada kematian hewan, tidak toksis dan tidak ada lesi 

patologis. Mutiatikum (2010) menentukan hasil uji karakteristik 

simplisia miana dari 3 kota (Manado, Kupang dan Papua) yaitu ; 

penetapan kadar air (9,7 – 11,91), penetapan kadar tannin total 

(3,26-3,7), kadar abu total (9,4-16,61), kadar abu tidak larut 

asam (1,04-1,81), kadar abu larut air (2,24-5,39), kadar sari larut 

air (15,22 – 19,34), kadar sari larut etanol (16,52-17,2). Hasil 

skrining fitokimia yaitul; senyawa tannin (+++), saponin (+), 

steroid (-), terpenoid (+), flavonoid (+), alkaloid dengan Meyer (-), 

alkaloid dengan Gragendorf (-), turunan kinon (++). Dalam 

penelitian ini, senyawa kimia dari tanaman obat yang diperoleh 

dari tiga tempat berbeda ditentukan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa tannin adalah penanda dan sidik jari dari masing masing 

fraksi (misalnya n-heksan, etil asetat dan etanol) memiliki 

kromatogram yang sama. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Tabel 2: Komposisi kimia daun miana berdasarkan penelitian 

terdahulu 

No Komposisi Kandungan Zat Aktif 

Ekstrak Daun Miana 

Peneliti 

 

1 Flavonoid 14.425 mg/ml Lumbessy,2013 

2 Fenol 85, 35 mg/g, flavonoid 13.66 

mg/g 

Khattak, 2011 

3 Tanin, saponin, terpenoid, flavonoid, 

derivat kinon 

Mutiatikum, 2012 

4 Tanin, terpenoid, flavonoid Lisdawaty, 2008 

5 Flavonoid, steroid, tanin, saponin Ridwan& Ayunita  

2007 

 

1.3.4 Ekstraksi 

 Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan dari bahan padat 

maupun cair dengan bantuan pelarut. Pelarut yang digunakan 

harus dapat mengekstraksi substansi yang diinginkan tanpa 

melarutkan material lainnya. Ekstraksi padat cair atau leaching 

adalah transfer difus komponen terlarut dari padatan inert 

kedalam pelarutnya. Proses ini merupakan proses yang bersifat 

fisik karena komponen terlarut kemudian dikembalikan lagi ke 

dalam semula tanpa mengalami perubahan kimiawi. Ekstraksi 
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dari bahan padat dapat dilakukan jika bahan yang diinginkan 

dapat larut dalam solven pengekstraksi. Ekstraksi berkelanjutan 

diperlukan apabila padatan hanya sedikit larut dalam pelarut. 

Namun sering juga digunakan pada padatan yang larut karena 

efektivitasnya. (Depkes, 1986. Sediaan Galenika). 

  Prinsip ekstraksi adalah penghilangan analit dari bahan-

bahan dalam matriks formulasi yang akan mengganggu dalam 

analisisnya dengan menggunakan pelarut yang sangat mudah 

melarutkan analit, tetapi senyawa pengganggu matriks memiliki 

kelarutan terbatas. Tahap-tahap pemartisian pelarut lebih lanjut 

digunakan untuk mengurangi senyawa pengganggu tersebut 

(watson, 2005).  

  Ekstraksi adalah sediaan pekat bahan cair (ekstrak atau 

tingtur cair) atau bahan antara (semicair) atau bahan padat 

(ekstrak kering) yang umumnya secara konsisten dihasilkan dari 

bahan tanaman atau hewan yang dikeringkan melalui teknik 

yang melibatkan penggunaan pelarut secukupnya untuk 

memperoleh campuran senyawa (depkes, 1986). Untuk 

beberapa sediaan bahan yang akan diekstrak menjalani 

perlakuan pendahuluan sebelum diekstraks. Dalam hal ini 

penghilangan lemak, inaktivasi enzim, penggerusan sederhana. 

Ekstrak dapat dibuat dengan cara maserasi perkolasi atau 

dengan metode lain yang sesuai dan telah divalidasi dengan 
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menggunakan etanol atau pelarut isi yang sesuai. Setelah 

diekstraksi bahan yang tidak diinginkan dapat dibuang jika 

dianggap perlu (Heinrich,et.al.,2010). 

  Maserasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan cara 

merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Prinsip kerja 

maserasi adalah cairan penyari akan menembus dinding sel dan 

masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif 

akan larut dalam penyari dan akan keluar dari sel akibat 

perbedaan konsentrasi dalam  dan luar sel. Peristiwa tersebut 

akan berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara 

larutan dalam dan luar sel. Teknik maserasi digunakan untuk 

menyari simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut 

dalam cairan penyari, tidak mengandung zat  yang mudah 

mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoik, 

stirag dan lain-lain (depkes,1986. sediaan galanic , kemenkes RI 

,2010.acuan sediaan herbal). 

  Hasil akhir yang diperoleh pada proses ekstraksi adalah 

ekstrak kental/liquid kental yang mengandung sari/kandungan 

dari bahan baku tanaman tanpa adanya ampasan tanaman. 

Hasil ekstrak liquid kental diatas dapat dilanjutkan proses lebih 

lanjut seperti berikut : 

1. Dibuat ekstrak powder/kapsul ekstrak 

2. Ekstrak granul instan 
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3. Ekstrak powder instan untuk diminum 

4. Kaplet ekstrak 

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses ekstraksi adalah 

senyawa yang memiliki kepolaran yang sama akan lebih mudah 

tertarik/terlarut dengan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran 

yang sama. Berkaitan dengan polaritas dari pelarut terdapat tiga 

golongan yaitu pelarut polar, semi polar, dan non polar. 

 Pelarut polar memiliki tingkat kepolaran yang tinggi, cocok untuk 

mengekstraksi senyawa-senyawa yang polar dari tanaman. 

Pelarut polar cenderung universal dugunakan karena biasanya 

walaupun polar, tetap dapat menyari senyawa-senyawa dengan 

tingkat kepolaran lebih rendah. Contoh pelarut polar adalah  : air, 

metanol, etanol, asam asetat. Pelarut semipolar meiliki tingkat 

kepolaran yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut polar. 

Senyawa ini baik untuk mengekstraksi berbagai jenis minyak. 

Contoh : heksana, eter. 

Beberapa syarat-syarat pelarut yang ideal untuk ekstraksi  

adalah : 

1. Tidaktoksikdanramahlingkungan 

2. Mampu mengekstraksi semua senyawa dalam simplisia 

3. Mudahuntukdihilangkandariekstrak 

4. Tidakbereaksidengansenyawa- senyawadalamsimplisia yang 

diekstrak 
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5. Murah/ekonomis (depkessediaangalenik, 

1986;kemenkesacuansediaan herbal, 2010) 

 

2.4. Tinjauan Tentang  Interleukin 6  ( IL 6 ) 

   Interleukin 6 berfungsi dalam imunitas nonspesifik dan 

spesifik yang diproduksi oleh fagosit mononuclear, sel endoteal 

vascular, fibroblast dan sel lain sebagai respon terhadap mikroba dan 

sitokin lain (Baratawidjaja, 2014) 

  Sitokinadalah protein yang dibuatolehsel-sel yang 

mempengaruhiperilakusel-sel lain.  Sitokin bertindak pada reseptor 

sitokin tertentu dalam sel yang mereka pengaruhi.  Sitokin merupakan 

protein-protein kecil sebagai mediator dan pengatur immunitas, 

inflamasi dan hematopoesis.  Sitokin adalah salah satu dari sejumlah 

zat yang disekresikan oleh sel-sel tertentu dari sistem kekebalan 

tubuh yang membawa sinyal antara sel-sel lokal dan dengan demikian 

memiliki efek pada sel-sel lain  Sitokin dihasilkan sebagai respon 

terhadap stimulus sistem imun. Sitokin bekerja dengan mengikat 

reseptor-reseptor membran spesifik, yang kemudian membawa sinyal 

ke sel melalui second messenger (tirosin kinase), untuk mengubah 

aktivitasnya (ekspresi gen).   

  Respon-respon terhadap sitokin diantaranya meningkatkan 

atau menurunkan ekspresi protein-protein membran termasuk 

reseptor-reseptor sitokin, proliferasi, dan sekresi molekul-molekul 
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efektor. Sitokin bisa beraksi pada sel-sel yang mensekresinya atau 

aksi autokrin, pada sel-sel terdekat dari sitokin disekresi atau aksi 

parakrin.  Sitokin bisa juga bereaksi secara sinergis dua atau lebih 

sitokin bereaksi secara bersama-sama atau secara antagonis sitokin 

 menyebabkan  aktivitas  yang  berlawanan. Sitokin anti 

inflamasi adalah serangkaian molekul immune  regulator mengontrol r

espon sitokin pro inflamasi. Sitokin bekerja dalam kaitan dengan 

inhibitor 

sitokin spesifik dan reseptor sitokin yang larut untuk mengatur respon 

kekebalan tubuh manusia. Peran fisiologisnya dalam peradangan dan 

peran patologis pada kondisi inflamasi sistemik semakin diketahui. 

Sitokin antiinflamasi mayor termasuk 

antagonis reseptor interleukin (IL) -1, IL 4, IL6, IL10, IL-11, dan IL-13. 

Reseptor Sitokin spesifik untuk IL1,Tumor Necrosis Factor α dan IL 1 

juga berfungsi sebagai inhibitor sitokin proinflamasi. Sifat antiinflamasi 

sitokin dan reseptor sitokin yang larut adalah fokus dari kajian ini. 

Respon   imun manusia diatur oleh jaringan yang sangat kompleks 

dan rumit dari kontrol yang   menonjol  diantara komponen regulasi ini 

adalah sitokin antiinflamasi dan inhibitor sitokin spesifik. Dalam  

kondisi fisiologis, sitokin  inhibitor  ini berfungsi sebagai elemen  

immunomodulator yang membatasi efek yang berpotensi menjadi 

injuri dari reaksi inflamasi berkelanjutan atau berlebihan. 

Gangguan dari jaringan regulasi sitoksin oleh genetik lingkungan, atau 



47 

 

mikroba telah memiliki konsekuensi yang sangat merusak. Sitokin 

antiinflamasi mayor dengan peran spesifik mereka pada penyakit 

manusia akan menjadi fokus dari tinjauan singkat 

ini. Inhibitor sitokin.ini telah terbukti efektif dalam berbagai kondisi,klini

s yang ditandai olehperadangan yang berlebihan. 

Potensi terapinya digunakan dalam berbagai keadaan 

inflamasi lainnya juga akan dijelaskan. Definisi fungsional dari Sitokin 

anti inflamasi pada ulasan ini adalah kemampuan dari sitokin untuk 

menghambat sintesis IL-1, Tumor Necrosis Factor (TNF), dan sitokin 

proinflamasi utama lainnya.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: efek pleiotropic dari IL-6 

Sumber: Tanaka and Kishimoto, 2012 

 

 Interleukin 6 (IL-6) memiliki plaiotropic namun disregulasi produksinya 

menyebabkan perkembangan dan munculnya berbagai penyakit 

autoimune dan inflamasi kronis. Interleukin 6 awalnya ditemukan sebagai 

sel B yang menstimulasi faktor -2 yang menginjeksi sel Baktif dalam 
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produksi antibodi. Interleukin 6 dikombinasikan dengan TGF-β, 

menginjeksi diferensiasi sel T CDA4-positif menjadi sel Th17 sedangkan 

IL6 menghambat injeksi TGF-β, yang mengatur perkembangan sel T 

regulatory (Treg). Akibatnya ketidakseimbangan Th17/Treg dapat 

menyebabkan timbulnya penyakit autoimun dan inflamasi kronis. 

Interleukin 6 menginjeksi produksi protein fase akut seperti CRP, 

fibrinogen, serum amyloid A, dan hepcidin, sambil mengurangi sintesis 

albumin dalam hepatosit. Tingkat peristen tinggi serum amyloid dan 

hepcidin menyebabkan amyliod A amiloidosis dan anemi peradangan 

berulang. Di dalam sum-sum tulang IL 6 menginjeksi pematangan mega 

karyo cytes ke trombosit aktivasi sel induk hematopoietik. Selain itu, IL-6 

mempromosikan diferensiasi osteoklas dan angiogenesis, proliferasi 

keratinosit dan sel mesangial, dan pertumbuhan myeloma dan 

plasmasitoma sel. Treg: sel T regulator C-reactive protein. (Tanaka T 

2012). 

   Seltipe Th1 mengsekresikan IL-2, TNF-α, dan interferon-γ 

dengan kadar tinggi. Aktivitas ini mengaktivasi makrofag dan sel 

promotor yang dimediasi respon imun melawan pathogen intraseluler 

yang invasif. Sel tipe Th2 memproduksi berbagai macam sitokin anti-

inflamasi, termasuk IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, dan IL-13. 

Keduanya sel TH1 dan Th2 memproduksi lebih sedikit jumlah dari 

TNF-α, Granulocyte-Macrophage Colony-stimulating Factor (GM-

CSF), dan IL-3. 
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Gambar 5 : Siklus Sel Proinflamasi 

Sumber: Lal and Bromberg, 2009 

 

Sitokin tipe Th2 meningkatkan respon imun humoral melawan pathogen 

ekstraseluler. Penghambatan saling silang antara  sitokin tipe Th-1 dan 

Th-2 mempolarisasi  fungsional respon sel  Th ke dalam sel yang 

memediasi respon imun humoral. Regulasi dari aktivasi sel T oleh 

sitokin anti-inflamasi adalah elemen kontrol awal yang krusial pada 

proses ini. (Baratawidjaja, 2014) 

2.4.1. Klasifikasi Sel Sitokin 

  Sitokin adalah nama umum, nama yang lain diantaranya 

limfokin (sitokin yang dihasilkan limfosit), monokin (sitokin yang 

dihasilkan monosit), kemokin (sitokin dengan aktivitas 

kemotaktik), daninterleukin (sitokin yang dihasilkan oleh satu 
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leukosit dan beraksi pada leukosit lainnya). Sitokin berdasarkan 

jenis sel penghasil utamanya, terbagi atas monokin dan limfokin.  

Makrofag sebagai sel penyaji antigen (Antigen Presenting Cell / 

APC), mengekspresikan peptida protein Mayor Histocompatibility 

Complex (MHC) klas II pada permukaan sel dan berikatan 

dengan reseptor sel T (Tcr), sel T helper. Makrofag mensekresi 

Interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, dan TNF-α. Pada sel T terdiri 

atas dua kelompok yaitu kelompok sel Th1 memproduksi 

Interleukin-2 (IL-2), Interferon-γ (IFN- γ) dan Limfotoksin (LT). 

2.5. Tinjauan Tentang Antiinflamasi   (Interleukin-10) 

2.5.1. Biosintesis Interleukin 10 

Interleukin 10 disekresi oleh Sel Th yang dapat diklasifikasi 

menjadi 2 yaitu sel Th 1 yang karakteristiknya memproduksi IL 2 

dan IFN γ ( sitokin tipe 1 ) dan sel Th2 yang memproduksi  IL 4 

dan IL 5 serta IL 10 disebut Th 2 atau sitokin tpe 2. Sel Th 1 dan 

sel Th 2  berkembang dari sel T naif yan diferensiasinya dipen 

garuhi oleh lingkungan. Sel Th 1 muncul karena diinduksi  oleh IL 

12 dan IFNγ  yang diproduksi oleh makrofag teraktivasi dan sel 

dendritik , sedangkan produksi sel Th 2 diinduksi oleh IL 4 dan Il 

6.  Kedua sitokin Th 1 dan Th 2 akan saling menstimulasi atau 

saling menginhibisi keduanya. (Abbas,1994). 

 

2.5.2. Peranan Interleukin 10 
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  Human Cytokine Synthesis Inhibitory Factor, TGIF, IL10A, 

MGC126450, MGC126451, IL-10, CSIF adalah sitokin yang 

banyak disekresi oleh monosit, yang memiliki efek pleiotrofik 

pada sistem kekebalan dan peradangan. Pertama kali IL-10 

dikenal karena kemampuannya untuk menghambat aktivasi dan 

fungsi efektor dari sel T, monosit dan makrofag. Fungsi rutin IL-

10 tampaknya terutama menghambat atau meniadakan respon 

peradangan, selain mengendalikan perkembangan dan 

diferensiasi sel B, sel NK, sel TH, sel T CD8, mastosit, granulosit, 

sel dendritik, keratinosit dan sel endotelial, dan bersifat 

imunosupresif terhadap sel mieloid. 

   Interleukin 10 dapat menghambat kemampuan sel mieloid 

seperti makrofag dan sel dendritik untuk mengaktifkan sel Th 1 

sehingga produksi sitokin dari sel Th 1 dapat diinhibisi. 

Interleukin -10 juga dapat menghambat proses fagositosis dan 

eleminasi mikroba seperti Mtb dengan cara membatasi produksi 

intermediat oksigen dan nitrogen reaktif yang dimediasi oleh 

aktivasi IFN-γ. Interleukin-10 dapat menghambat pematangan 

fagosom sehingga memfasilitasi kelangsungan hidup 

perkembangan basil Mtb. (Redford dkk, 2011). 

 

2.5.3. Peran Interleukin 10 pada Tuberculosis 
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  Sitokin yang dihasilkan oleh sel Th1 penting dalam imunitas 

protektif terhadap infeksi M.Tuberculosis. Sedangkan sel Th2 

menghambat produksi in vitro  IFN- γ) dan aktivasi makrofag 

sehingga menurunkan pertahanan penjamu. Perubahan 

keseimbangan dan dinamika antara sel Th1 dan Th2 

menggambarkan sistem imun dan pengaruhnya terhadap 

manifestasi klinis penyakit. Beberapa penelitian mengindikasikan 

peningkatan sitokin yang dihasilkan oleh sel Th2 pada pasien Tb. 

Hampir semua kasus Tb aktif mengalami defisiensi sistem imun. 

Hal ini biasanya diketahui melalui skin test alergy dan sekresi 

IFN-γ.  Defisiensi sistem imun pada pasien Tb berupa rendahnya 

respon imun seluler yang menyebabkan kegagalan sel penjamu 

melawan basil Mtb. (Van Crevel, 2002). 

 Selama infeksi mediator imun anti inflamasi IL 10  dapat 

menghambat aktivitas yang berlebihan dari sel Th 1, Sel NK,dan 

makrofag, yang semuanya diperlukan untuk patogen (Couper, et 

all,2008,Garcia,et all,2011). IL10dihasilkan oleh makrofag dan 

limfosit T terutama T. Regulatory.Target kerja IL 10 di makrofag 

dan sel Dendritik untuk menghambat peningkatan IFN y yang 

berlebihan termasuk produksi IL 12 sdan ekspresi Costimulator 

serta menekan molekul MHC II (Abbas,et all, 2012). Interleukin 

10 memiliki potensi kuat sebagai anti inflamasi yang dapat 

menekan semua sitokin pro inflamasi yang berperan dalam 
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timbulnya nyeri patologi (Oliveira,et all, 2011). Fungsi dominan 

dari IL 10 sebagai antiinflamasi,  mengatur respon imun  dan 

membatasi kerusakan jaringan namun produksi sitokin IL 10  

yang berlebihan secara langsung menekan fungsi APC dari sel 

yang terinfeksi sehingga menghambat respon sel T CD 4 

mengakibatkan kegagalan  untuk mengendalikan 

infeksi.(Ndishimye,et al,2015).  

  Berbagai studi telah melaporkan bahwa IL -10 berkorelasi 

dengan kerentanan terhadap Tb baik pada manusia maupun 

pada hewan percobaan (mencit). Sebuah penelitian pada model 

mencit yang sebelumnya telah terinfeksi Mtb menunjukkan 

bahwa produksi IL -10selama infeksi Mtb kronis  dapat 

mendorong pertumbuhanMtb serta memperparah infeksi 

penyakit. Dalam percobaan tersebut aktivitas biologi IL – 10 

dapat dihambat dengan pemberian anti IL – 10. Sedangkan pada 

manusia  yang menderita Tb, IL- 10 dapat ditemukan pada 

serum dan cairan bronkoalveolar. Interrleukin  10 dianggap dapat 

menjadi penanda klinis yang penting  terhadap progresivitas 

penyakit (Beamer, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Turner 

dkk (2002) menjelaskan bahwa produksi IL 10 tidak dapat 

digunakan sebagai kontrol awal terhadap infeksi Mtb, akan tetapi 

aktivitas IL- 10 lebih penting selama fase kronik dan laten pada 

penyakit. Interleukin 10 diproduksi oleh makrofag dan sel T 
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selama infeksi oleh basil Tb.  Interleukin 10 memegang peranan 

penting dalam regulasi respon imun aktif pada pasien Tb, 

termasuk pada proses deaktivasi makrofag, inhibisi proliferasi sel 

T dan supresi produksi sitokin oleh limposit T ( Jiminez,2003).   

 Kadar IL 10 didapatkan meningkat pada pasien Tb dan 

kapasitas produksinya berkaitan dengan peningkatan insidens 

penyakit. Diduga bahwa basil Mtb menginduksi produksi IL 10 

dan menekan respon imun efektif. Penelitian lain melaporkan 

bahwa IL 10 dapat secara langsung menghambat respon sel 

limposit T CD4 dari donor  dengan Tb laten dan dapat 

mengurangi ekspresi MHC kelas 1 dan II, CD4, monosit B7-1 

dan monosit B7-2 yang terinfeksi MTb. 

(Cavalcanti dkk,2012 ). 

  Respon IL -10  pada Phytohaemagglutinin dan antigen Mtb 

pada penderita Tb paru lebih rendah dibandingkan dengan orang 

sehat dan lesi paru ringan-luas memiliki nilai terendah. Hal ini 

mungkin menggambarkan kondisi umum yang jelek (Widya, 

2001). 

  Berbagai penelitian menunjukan bahwa ekspresi IL -10 

dapat meningkat secara signifikan pada penderita Tb aktif. 

Lipoarabinomannan yang merupakan komponen utama dinding 

sel Mtb dapat mengikat molekul DC-SIGN (dendritic cell specific 

intracellular molecule -3- grabbingnon integgrin yang dikenal 
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dengan nama  CD209 yang diekspresikan pada permukaan sel 

dendritik. Interleukin 10 yang diekspresikan pada penderita Tb 

aktif menyebabkan terhambatnya presentasi antigen, ekspresi 

molekul MHC dan ekspresi reseptor ko stimulator (Dietrich 

&Doherty, 2009). Kadar IL 10 dalam sirkulasi didapatkan lebih 

tinggi pada pasien yang terinfeksi HIV dibandingkian dengan 

kontrol yang sehat (Stylianou,1999). Satu Penelitian menemukan 

bahwa kadar IL 10  pada pasien HIV yang disertai koinfeksi Tb 

iris meningkat akibat respon antiinflamasi. 

  Produksi IL 10 didapatkan meningkat pada Mycobacterium 

avium-stimulated monocytes pada pasien yang terinfeksi HIV 

dengan nilai tertinggi didapatkan pada pasien AIDS. Penelitian 

lain melaporkan pasien HIV dengan Koinfeksi Tb mengalami 

penurunan ekspresi IFN-y, IL- 2 dan UIL- 4 pada peripheral 

blood mononuclear cells (PBMC), tetapi kadar IL-10 tidak 

berbeda  yang ditemukan pada pasien HIV (Zhang dkk,1994). 

Berbeda denganTNF α dan  IFN γ ,  IL 10 dianggap sebagai 

sitokin inhibitor yang berperan penting untuk keseimbangan yang 

memadai antara inflamasi dan immunopatologi. Peningkatan 

jumlah IL 10 tampaknya mendukung kelangsungan hidup 

mikobakteri dalam host (Cavalcanti, 2012). 
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2.6. Kerangka Teori 
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2.7. Kerangka Konsep 

 

 

 

KETERANGAN : 

   Variabel Bebas 

   Variabel Antara 

   Variabel Terikat 

Gambar 7 : Kerangka Konsep 

2.8. Defenisi Operasional 

1. Ekstrak daun miana ungu adalah daun miana ungu yang telah 

diekstraksi secara maserasi. 

2. Interlekiun 6 adalah kadar protein respon imun sebagai mediator 

proinflamasi menggunakan mRNA PCR. 

3. Interlekuin 10 adalah kadar protein respon imun sebagai mediator 

antiinflamasi menggunakan mRNA PCR. 

4. H37 Rv adalah mikobakterium standar WHO. 

5. Ekspresi gen mRNA IL 6 adalah faktor transkripsi diferensiasi sel 

T.Regulatoriy untuk meregulasi inflamasi agar aktivitas respon imun 

nampak menggunakan pemeriksaan RT-PCR. (Realtime 

Polymerace Chain Reaction) 

Ekstrak Daun 

Miana ungu 

- Makrofag  
- TH1 
- TH2 

mRNA 

IL 6 

IL 10  
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6. Ekspresi gen mRNA IL 10 adalah faktor transkripsi diferensiasi 

T.Regulatory untuk meregulasi inflamasi agar aktivitas respon imun 

tidak berlebihan, menggunakan pemeriksaan RT-PCR. (Realtime 

Polymerace Chain Reaction).  

2.9. Hipotesis Penelitian 

a. Ada efek ekstrak daun miana  ungu  terhadap peningkatan 

ekspresi mRNA IL-6 pada mencit balb/c yang telah diinduksi 

dengan Mycobacterium tuberculosis.  

b. Ada efek ekstrak daun miana ungu terhadap penurunan ekspresi 

mRNA  IL-10 pada mencit balb/c yang telah diinduksi dengan 

Mycobacterium tuberculosis.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental murni 

yaitu percobaan laboratorium, pre dan posttest Control Design, 

kelompok akan dibagi menjadi kelompok kontrol dan kelompok 

intervensi (1:1)  dan dilakukan matching yaitu jenis kelamin. Desain 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Keterangan : 

 

 

 

 

Gambar 8:  Desain Penelitian 

Sumber : Dokumen Peneliti 

 

R01   : Kontrol sebelum penelitian 

RO2   : Kontrol sesudah Penelitian 

RO3   : Kelompok Perlakuan sebelum penelitian 

RO4   : Kelompok  setelah  penelitian 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1. Tempat  Penelitian              

 

 

 

                                         Gambar  Disain Penelitian 

R        01                    X              02 

R        03                                     04 
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 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Animal bagian 

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. 

Pemeriksaan Biomolekuler dilakukan di laboratorium 

Biomelekuler dan Imunologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin.  

3.2.2. Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan pada  bulan Desember 2016. 

3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah mencit jantan  strainbalb/c  yang 

diperoleh dari Laboratorium Hewan Fakultas Kedokteran Unhas 

dengan  umur  10-14 minggu dan berat badan 30-40 gram. Untuk 

menghindari bias karena faktor variasi umur dan berat badan maka 

pengelompokan sampel dilakukan secara acak. Uji coba penelitian 

ditentukan berdasarkan Reseach guidelines for evaluating the savety 

and efficaty of herbal medicines sesuai dengan standar WHO dengan 

jumlah mencit strain Balb/c pada tiap kelompok minimal 5 ekor (  n=5 ) 

dan cadangan ditambah 1 ekor setiap kelompok sehingga jumlah 

mencit yang dibutuhkan adalah 18 ekor  yang dibagi menjadi  3 

kelompok.  

Untuk mengantisipasi kekurangan sampel maka sebelum masa 

perlakuan   mencit  strain Balb/c disiapkan  21 ekor untuk dipelihara di 

laboratorium Biomolekuler dan Imunologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Hasanuddin dan diadaptasikan selama 7 hari agar kondisi 
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fisik dan psikis mencit stabil dalam ruangan dengan sirkulasi udara 

yang cukup dan dipertahankan suhu ruangan  pada kondisi standar  

(suhu 28 ±2 0C ). Kelembaban udara  50±10 10% dan lampu ruangan 

dengan siklus 12 jam menyala dan 12 jam dipadamkan. Mencit 

dikandangkan terbuat dari kawat berukuran 90 inci atau 96,8 cm2  

dengan tinggi kandang  5 inci atau 12,7 cm2 kepadatan masing-masing  

kandang 1 ekor . Kandang dibersihkan setiap hari . Selama dalam 

pemeliharaan mencit diberikan makan diet standar alamih dan diberi 

minum secukupnya secara ad libitum. 

Kriteri Sampel 

a. Kriteria Inklusi  

1. Mencit Balb/c, jantan   

2. Umur : 10-14 minggu 

3. Berat badan : 30-40 gram  

4.Tidak ada kecacatan 

Kriteria Eksklusi 

3.3.1. Mencit tidak mau makan 

3.3.2. Sakit selama penelitian 

 

Kriteria Drop out 

Mencit mati sebelum pengambilan darah yang terakhir ( Akhir 

perlakuan). 

3.4. Bahan dan Protokol Penelitian  
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3.4.1. Bahan dan Peralatan 

Bahan yang akan dipakai adalah; 

a.  Daun miana Ungu dari Toraja Sulawesi Selatan dan 

diekstraksi dilakukan di laboratorium Farmakognosi – 

Fitofarmaka Fakultas Farmasi Unhas,  tahun 2016. 

b. Hewan uji, mencit strain BALB/c umur  10 - 14 minggu, 

berat 30-40 gram 

c. Makanan hewan (pellet) 

d. Bakteri Mycobacterium Tb (0,2 ml x 105ml/CFU) MTB 

H37RV 

      Daun miana memiliki kelebihan karena tidak perlu disintesis 

dan selalu tersedia oleh alam serta sudah menjadi konsumsi 

sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Efek samping yang 

serius juga tidak pernah ditemukan. Bakteri Mycobacterium Tb 

yang akan digunakan adalah berasal dari Laboratorium 

Biomolekuler dan Imunologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin. Jumlah  0,2 x 105 yang akan diinjeksikan 

berdasarkan Brooks dkk (2012) dalam buku Mikrobiologi 

Kedokteran menyebutkan bahwa dosis infektif rata-rata untuk 

menghasilkan infeksi klinis maupun sub klinis adalah 105-108 

namun 103 saja sudah bisa bagi Mycobacterium Tb.  

  Peralatan yang dipakai adalah: 

a. Kandang hewan percobaan 
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b. Timbangan digital 

c. Sonde lambung 

d. Kanul mulut 

e. Gelas ukur 100 cc dan pengaduk 

f. Sarung tangan 

g. Mikropipet dan spoit 1 mL  

h. Akuades 

i. Alat untuk pengukuran PCR 

3.4.2. Protokol Penelitian 

3.4.2.1. Perlakuan pada Subyek Penelitian 

 Mencit yang diperoleh dari laboratorium Biomolekuler 

dan Imunonologi Fakultas Kedokteran Unhas. Uji coba 

penelitian ditentukan berdasarkan research Guidelines for 

evaluating the safety and efficacy of herbal medicines 

sesuai dengan standar WHO dengan jumlah mencit strain 

BALB/c pada tiap kelompok minimal 5 ekor (n=5) dan 

cadangan  ditambah 1 ekor setiap kelompok sehingga 

jumlah mencit yang dibutuhkan adalah 18 ekor yang 

dibagi dalam 3 kelompok. Percobaan dilakukan sesuai 

panduan penggunaan dan perawatan hewan laboratorium 

dan telah direview oleh Komite Etik Fakultas Kedokteran 

Universitas Hasanuddin Makassar.   
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Mencit Balb/c sebanyak 15 ekor dibagi menjadi 3 

kelompok dengan random, masing-masing kelompok 

menjadi 5 ekor.  

Kelompok 1: Kelompok intervensi diberikan  ekstrak daun 

miana ungu  dosis 510 mg/Kgbb dan 

diinjeksi  dengan bakteri Mycobacterium  

tuberculosis 0.2 ml x  105  ml/CFU  secara 

intraperitonium. 

Kelompok 2: Kelompok kontrol Negatif  ( Placebo ) 

kelompok yang tidak diberikan ekstrak daun 

miana ungu  dan  dinjeksi dengan bakteri 

Mycobacterium Tb (0,2 ml x 105  ml/CFU) 

 secara intraperitonium . 

Kelompok 3: Kelompok kontrol positif (Kelompok yang 

diberikan Rifampisin  0,18 mg/grbb  dan  

dinjeksi dengan bakteri Mycobacterium Tb 

(0,2 ml x 105  ml/CFU)  secara 

intraperitonium. 

Pada hari  pertama  pengambilan darah 0,1 ml melalui 

ekor  untuk pemeriksaan  ekspresi mRNA IL  6 dan IL10   

kemudian  kelompok perlakuan diberikan  ekstrak miana 

ungu. Selama 14 hari kelompok perlakukan akan diamati 

setelah diberikan  ekstrak daun miana 0,1 ml/ gr bb 
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mencit/hari dan diet standar sementara kelompok kontrol 

negatif hanya diberikan diet standar serta kelompok 

kontrol positif diberikan obat rifampisin 0.18 mg/grbb   dan 

juga diberikan diet standar. Pada hari ke-14 dilakukan 

pemeriksaan kedua  ekspresi mRNA  Il-6 dan Il-10   

dengan mengambil darah 0.1 ml dari pembuluh darah 

ekor. 

3.4.2.2. Ekstraksi RNA (Boom Method) 

 Sampel  darah segar  100 µl dicampurkan dengan 

900 µl larutan buffer lisis L6 pada tube yang mempunyai 

penutup berupa sekrup, kemudian campuran ini disentifus 

pada 12.000 rpm selama 10 menit. Sebanyak, sedimen 

sampel yang telah dipekatkan ini dihomogenkan selama 

30 menit. Sebelum ditambahkan suspensi diatom, 

campuran buffer L6 yang telah mengandung RNA hasil 

ekstraksi disentrifus selama 2-3 menit pada kecepatan 

12.000 rpm, dengan tujuan agar RNA hasil ekstraksi 

mengendap di bagian dasar tabung. Suspensi diatom 20 

µl ditambahkan ke dalam tabung, suspensi diatom harus 

selalu divortex dan diaduk dengan menggunakan gyratory 

shaker, kecepatan 100 rpm selama 10 menit. Campuran 

diatom dan buffer L6 divortex kembali menggunakan 

sentrifus dengan mikrosentrifus eppendorf pada 
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kecepatan 12.000 rpm selama 15 detik. Supernatan yang 

terbentuk dari setiap vial kdipisahkan dengan 

mengggunakan pengisap yang terbuat dari pipet Pasteur 

plastik tanpa balon udara dan dihubungkan dengan 

vacuum pump, untuk mencegah hilangnya diatom dalam 

suspensi tadi, sekitar 10 µl dari suspensi tersebut 

disisakan. 

Supernatan dicuci sebanyak 2 (dua) kali dengan 

menggunakan 1 ml buffer pencuci L2. Buffer pencuci L2 

ditambahkan sebanyak 1 ml, divortex dan disentrifus pada 

12.000 rpm selama 15 detik, kemudian supernatan 

dibuang. Endapan dicuci kembali dengan 1 ml etanol 70% 

sebanyak 2 (dua) kali, lalu divortex dan disentrifus pada 

12.000 rpm selama 15 detik, supernatannya dibuang, 

endapan dicuci lagi dengan 1 ml aseton, divortex dan 

disentrifus pada 12.000 rpm selama 15 detik, kemudian 

supernatannya kembali dibuang. Aseton yang tersisa 

dalam endapan (sedimen) diuapkan dengan membuka 

penutup vial dan dipanaskan dengan oven pada suhu 50-

55oC selama kurang lebih 10 menit.  

Setelah sedimen mengering, TE buffer elusi 

ditambahkan sebanyak 60 ml, kemudian divortex secara 

merata sehingga sedimen dan suspensi tersebut dapat 
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larut. Kemudian vial diinkubasi dalam oven pada suhu 

56
o
Cselama 10 menit. Kemudian, campuran tersebut 

kemudian disentrifus dengan kecepatan 12.000 

rpmselama 30 detik. Supernatan diambil secara hati-hati 

sebanyak 40-50 µl dari supernatan dan dimasukkan ke 

dalam tabung vial baru. Hasil ekstraksi dapat disimpan 

pada suhu -20oC atau suhu -80oC (Hatta dan Smith, 

2007). 

3.4.2.3. Protokol Realtime PCR 

Total mRNA diisolasi dari sampel darah yang 

diperoleh dengan prokol menggunakan metode Boom. 

Kuantitatif real-time polymerase chain reaction 

menggunakan Brilliant II Sybr® dengan mengikuti instruksi 

produk. Primer untuk disintesis dengan menggunakan 

Macrogen (Korea). 

Primer Mice yang disorder: 

IL-6: 

IL6–Mice: 5′-TCCAGTTGCCTTCTTGGGAC-3′ 

IL5R_Mice: 5′-GTACTCCAGAAGACCAGAGG-3′. 

IL-10: 

IL10F_Mice: 5′-TGGCCCAGAAATCAAGGAGC-3′ 
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IL10R_Mice : 5′-CAGCAGACTCAATACACACT-3′. 

Beta actine:  

β-actinF_Mice: 5′-TGTGATGGTGGGAATGGGTCAG-3′ 

β-actinR_Mice:  5′-TTTGATGTCACGCACGATTTCC-3 

(Kawane K, Tanaka H, Kitahara Y, Shimaoka S, 

Nagata S,2010). 

Parameter siklus termal adalah 30 detik pada suhu 

95oC dan 40 siklus denaturasi pada suhu  95oC selama 10 

detik kemudian annealing  60 oC selama 15 detik dan 

ekstensi pada suhu 72 oC selama 40 detik. Semua 

pemeriksaan PCR diulang sebanyak 3 kali dan data 

dianalisis dengan sistem deteksi instrument Mx4000 

menggunakan metode perbandingan ambang batas siklus 

(using the comparative threshold cycle method). Kurva 

standar dibuat dan merupakan indikasi efisiensi 

amplifikasi yang baik (90–100%). annealing  60 oC selama 

15 detik dan ekstensi pada suhu 72 oC selama 40 detik. 

Semua pemeriksaan PCR diulang sebanyak 3 kali dan 

data dianalisis dengan sistem deteksi instrument Mx4000 

menggunakan metode perbandingan ambang batas siklus 

(using the comparative threshold cycle method). Kurva 
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standar dibuat dan merupakan indikasi efisiensi 

amplifikasi yang baik (90–100%). 

 

3.5. Etika Penelitian 

Etik penelitian dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin. Rekomendasi  persetujuan etik penelitian Fakultas 

Kedokteran Unhas dengan nomor register : UH16090766 , tanggal 15 

November 2016 

3.6. Analisis Data 

Data diolah dan dianalisis dengan bantuan komputer 

menggunakan program Excel 2013 dan SPSS versi 21 . Efek  

pemberian ekstrak daun miana, ekspresi gen IL-6  dan gen IL-10 dan 

kontrol akan ditampilkan dalam bentuk mean (standar deviasi) dengan 

confidence interval (95% CI). Uji bivariat dengan Uji  Kruskall Wallis 

dan diuji T. Independence . Untuk melihat perbedaan  antar kelompok 

baik kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif dan kelompok 

perlakuan  maka digunakan uji Oneway ANOVA. Untuk melihat besar 

perbedaan  rerata dan nilai probabilitasnya maka digunakan  Uji Least 

Significantly Difference ( LSD ). 
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      14 hari 

3.7. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 9 : Alur Penelitian 
Sumber: Dokumen Peneliti 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Ekspresi mRNA IL6 

4.1.1.1. Rerata ekspresi mRNA IL-6  pada mencit BALB/c     

 kelompok sebelum dan sesudah  induksi MTB secara  

 intraperitonium. 

Kelompok 

Ekspresi mRNA IL6 

Pre                          Post                       Perubahan 

Mean      SD           Mean       SD          Mean     SD 

Placebo 7,7 7,766      0,422     12,054     0,621     4,288     

0,755 

Rifampicin 7,1 7,106     0,430      8,199       0,571     1,092     

0,302 

EDMU 8,0 8,005     0,4643    9,075       0,557     1,070     

0,322 

Tabel 3 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok placebo mengalami 

peningkatan ekspresi mRNA IL-6 yang paling tinggi 

dibandingkan kelompok lain (∆ mean ekspresi mRNA IL-6= 

4.228) disusul dengan kelompok yang diberikan perlakuan. 

Rifampisin (∆ mean= 1.092) dan kelompok yang terendah 

adalah kelompok yang diberikan EDMU (∆ mean= 1.070)  (Tabel 

4.1.1). 

 

 

Gambar 10: Trend  Ekspresi mRNA IL 6 pada kelompok kontrol negatif   

(Placebo), kelompok kontrol positif (Rifampisin dan kelompok perlakuan 

(EDMU). 

Rerata ekspresi mRNA IL6 masing-masing kelompok Ekspresi  

mRNA IL 6 pada kelompok placebo lebih tinggi daripada 
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kelompok perlakuan (EDMU) dan kelompok kontrol positif atau 

kelompok EDMU  berada di antara kelompok placebo dan 

kelompok rifampisin (Gambar 1). 

4.1.1.2. Perubahan  ekspresi mRNA IL6 

Analisis bivariat menggunakan uji T sampel berpasangan 

untuk data yang berdistribusi normal dan uji Wilcoxon untuk 

data yang tidak berdistribusi normal. Uji distribusi normal data 

menggunakan uji statistic Shapiro wilk, dikategorikan sebagai 

data yang berdistribusi normal jika p>0.05. 

Tabel 4: Perubahan ekspresi mRNA IL6 pada masing kelompok 

sebelum dan sesudah pemberian ekstrak daun miana 

ungu pada mencit balb/c yang telah diinduksi 

Mycobacterium tuberculosis secara intraperitonium. 
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aUji T sampelberpasangan 

bUjiWilcoxon 

  Hasil analisis data menunjukkan bahwa  semua 

kelompok mengalami perubahan yang signifikan secara 

statistic (p≤0.05). Kelompok yang mengalami peningkatan 

ekspresi mRNA IL-6 adalah kelompok placebo sementara 

kelompok yang paling rendah peningkatan mRNA IL-6 

adalah kelompok yang diberi perlakuakn EDMU . 

Analisis bivariat untuk menguji perbedaan antar 

kelompok (Plasebo, Rifampisin dan EDMU) menggunakan uji 

Kruskall Wallis karena setelah diuji  menggunakan uji statistic 
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Shapiro wilk,  datanya tidak berdistribusi normal 

(p<0.05).Untuk uji post hoc untuk melihat besar perbedaan 

antar kelompok menggunakan uji Mann Whitney U. 

Tabel 5:Analisis Beda  Ekspresi mRNA IL6pada mencit balb/c 

yang telah diinduksi mycobacterium tuberculosis secara 

intraperitonium. SebelumPemberianEkstrakDaunMiana 

Ungu 

 

 

aUjiKrusskalWallis 

bUjiPost Hoc (LSD)Mann-Whitney U 

Signifikan (P≤0.05) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  ketiga kelompok 

memiliki perbedaan ekspresi mRNA IL-6yang signifikan 
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(p=0.046, p<0.05) sementara uji post hoc menunjukkan bahwa  

kelompok yang paling besar perbedaannya dan signifikan 

secara statistik adalah kelompok yang diberikan perlakuan 

EDMU dengan rifampisin, yaitu sebesar 0.899 (p=0.032, 

p<0.05). Kelompok berikutnya yang memiliki perbedaan paling 

besar setelah EDMU dengan Rifampisin adalah kelompok 

placebo dan rifampisin dengan besar perbedaan adalah  

0.660 (p=0.056, P≤0.05). Kelompok dengan perbedaan 

ekspresi mRNA IL-6 yang paling rendah adalah kelompok 

EDMU dengan placebo, yaitu sebesar 0.416 (p=0.046, 

p≤0.05). 
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Tabel6. Analisis Beda  Ekspresi mRNA IL6pada mencit 

balb/c yang telah diinduksi mycobacterium 

tuberculosis secara 

intraperitonium.SetelahPemberianEkstrakDaunMia

na Ungu 

 

 aUjiKrusskalWallis 

 bUjiPost Hoc (LSD)Mann-Whitney U 

 Signifikan (P≤0.05) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  ketiga kelompok 

memiliki perbedaan ekspresi mRNA IL-6 yang signifikan 

(p=0.004, p≤0.05) sementara uji post hoc menunjukkan bahwa  

kelompok yang paling besar perbedaannya dan signifikan 

secara statistik adalah kelompok placebo dengan rifampisin, 

yaitu sebesar 3.855 (p=0.008, p≤0.05). Kelompk berikutnya 
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yang memiliki perbedaan paling besar setelah placebo dengan 

Rifampisin adalah kelompok EDMU denganplasebo dengan 

besar perbedaan adalah  2.979 (p=0.000, P≤0.05). Kelompok 

dengan perbedaan ekspresi mRNA IL-6 yang paling rendah 

adalah kelompok EDMU dengan rifampisin, yaitu sebesar 

0.876 (p=0.004, p≤0.05). 

Tabel 7. Perbandingan peningkatan ekspresi mRNA IL6 pada 

mencit balb/c yang telah diinduksi Mycobacterium 

tuberculosis secara intraperitonium. 

 

 

aUjiOneway ANOVA 

bUji Post Hoc Independen Sample T Test 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang memiliki 

perbedaan peningkatan ekspresi mRNA IL-6 adalah kelompok 

placebo dengan EDMU, yaitu sebesar 3.218 (p=0.000, 

p≤0.005), menyusul kelompok placebo dengan rifampisin 

(p=3.195, p≤0.005). Kelompok yang paling rendah perbedaan 

peningkatan ekspresinya adalah kelompok rifampisin dengan 

EDMU, yaitu sebesar 0.022 (p=0.911, p>0.05) dan perbedaan 

ini tidak signifikan secara statistik 

4.1.2 Ekspresi  mRNA IL 10 

Tabel 8. Rerata ekspresimRNA IL10 pada mencit balb/c yang telah 

diinduksi Mycobacterium tuberculosis secara 

intraperitonium. 

 

Ket:  – menunjukan penurunan ekspresi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kelompok placebo 

mengalami penurunan ekspresi mRNA IL-10  yang paling 
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tinggi dibandingkan kelompok lain (∆ mean ekspresi mRNA IL-

6= -2.393) disusul dengan kelompok yang diberikan perlakuan 

Rifampisin ((∆ mean= -1.012) dan kelompok yang terendah 

adalah kelompok yang diberikan EDMU (∆ mean= -0.951)  

 

Gambar 11: Trend  Ekspresi mRNA IL 10 pada kelompok kontrol negatif ( 

Placebo), kelompok kontrol positif (Rifampisin dan kelompok 

perlakuan (EDMU). 

Trend ekspresi mRNA IL10 menunjukkan bahwa kelompok placebo 

memiliki penurunan ekspresi yang paling tinggi disusul dengan 

kelompok perlakuan (EDMU) dan paling kecil adalah  kelompok 

Rifampisin jadi EDMU berada di antara kelompok placebo dengan 

Rifampisin. 

4.1.3 Perubahan  Ekspresi mRNA IL10 
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Analisis bivariat menggunakan uji T sampel berpasangan untuk 

data yang berdistribusi normal dan uji Wlcoxon untuk data yang 

tidak berdistribusi normal. Uji distribusi normal data 

menggunakan uji statistic Shapiro wilk, dikategorikan sebagai 

data yang berdistribusi normal jika p>0.05. 

Tabel 9. Perubahan ekspresi  mRNA IL10pada mencit balb/c yang 

telah diinduksi Mycobacterium tuberculosis secara 

intraperitonium. sebelum dan sesudah perlakuan 

 

aUji T sampelberpasangan 

bUji Wilcoxon 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa  semua kelompok 

mengalami penurunan ekspresi mRNA IL-10 yang signifikan 

secara statistik (p≤0.05). Kelompok yang mengalami penurunan 
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ekspresi mRNA IL-6 yang paling tinggi adalah kelompok placebo 

sementara kelompok yang paling rendah peningkatan mRNA IL-

6 adalah kelompok yang diberi perlakuan EDMU. 

Tabel 10. Analisis Beda  Ekspresi mRNA IL10 pada mencit 

balb/c yang telah diinduksi Mycobacterium tuberculosis secara 

intraperitonium.SebelumPemberianEkstrakDaunMiana ungu 

 

aUjiKrusskalWallis 

b
UjiPost Hoc (LSD)Mann-Whitney U 

Signifikan (P≤0.05) 

Hasilpenelitianmenunjukkanbahwaketigakelompokmemilikipe

rbedaanekspresi mRNA IL-10 yang signifikan (p=0.030, p<0.05) 

sementarauji post hoc menunjukkanbahwakelompok yang paling 

besarperbedaannyadansignifikansecarastatistikadalahkelompok 

yang diberikanperlakuanPlasebodenganrifampisin, yaitusebesar 

1.229 (p=0.016, p≤0.05). Kelompokberikutnya yang 
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memilikiperbedaan paling 

besarsetelahplasebodenganRifampisinadalahkelompok  

EDMUdan placebo denganbesarperbedaanadalah  0.877 

(p=0.056, P≤0.05). Kelompokdenganperbedaanekspresi mRNA 

IL-10 yang paling rendahadalahkelompok EDMU 

denganrifampisin, yaitusebesar 0.352 (p=0.548, p≥0.05), 

perbedaaninitidaksignifikansecarastatistik( tabel 4.1.2.3). 

Tabel 11. Analisis Beda  Ekspresi mRNA IL10pada mencit balb/c 

yang telah diinduksi Mycobacterium tuberculosis secara 

intraperitonium. SetelahPemberianEkstrakDaunMiana ungu 

 

 

aUjiKrusskalWallis 

bUjiPost Hoc (LSD)Mann-Whitney U 

Signifikan (P≤0.05) 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa  ketiga kelompok 

memiliki perbedaan ekspresi mRNA IL-10 yang tidak signifikan 

(p=0.249, p≥0.05) sementara uji post hoc menunjukkan bahwa  

kelompok yang paling besar perbedaannya adalah kelompok 

placebo dengan rifampisin, yaitu sebesar 0.565 (p=0.690, 

p≥0.05). Kelompok berikutnya yang memiliki perbedaan paling 

besar setelah plasebo dengan Rifampisin adalah kelompok 

EDMU dengan plasebo dengan besar perbedaan adalah  0.413 

(p=0.151, P≥0.05). Kelompok dengan perbedaan ekspresi 

mRNA IL-10 yang paling rendah adalah kelompok EDMU 

dengan rifampisin, yaitu sebesar 0.152 (p=0.310, 

p≥0.05).Semua kelompok tidak memiliki perbedaan ekspresi 

mRNA IL-10 yang signifikansecara statistic. 

Tabel 12. Perbedaan penurunan ekspresi mRNA IL10 pada mencit      

balb/c yang telah diinduksi Mycobacterium tuberculosis 

secara intraperitonium. 
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*Independen Sample T Test 

Perbedaan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang 

memiliki peningkatan ekspresi mRNA IL-10 adalah kelompok 

placebo dengan EDMU, yaitu sebesar 1.442 (p=0.001, p≤0.05), 

menyusul kelompok placebo dengan rifampisin, yaitu sebesar 

1.881 (p=0.001, p≤0.005). Kelompok yang paling rendah 

perbedaan peningkatan ekspresinya adalah kelompok rifampisin 

dengan EDMU, yaitu sebesar 0.061 (p=0.767, p≥0.05) dan 

perbedaan ini tidak signifikan secara statistik (tabel 4.1.2.5). 

4.1. Pembahasan 

41.1 Efek ekstrak daun miana ungu terhadap ekspresi mRNA IL 

6pada mencit Balb/c yang telah diinduksi olehMycobacterium 

tuberculosis ( Mtb). 
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Pada penelitian ini secara statistik menunjukan bahwa  ada 

efekEkstrak Daun Miana Ungu ( EDMU) terhadap ekspresi 

mRNA IL 6 pada mencit balb/c yang telah diinduksi dengan  

Mtb. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok placebo 

rerata ekspresi mRNA  IL 6  meningkat signifikan disusul 

dengan kelompok  rifampisin dan EDMU juga meningkat tetapi 

tidak sebanyak dengan kelompok placebo. Peningkatan 

ekspresi mRNA IL 6 disebabkan oleh adanya respon injeksi 

imun seluler bisa dilakukan dengan memberikan Mtb sehingga 

akan terjadi respon imun terhadap bakteri ini ( Baratawidjaja 

2006 ).  

Sebagai respon terhadap bakteri Mtb dan bakteri gram negatif 

yang lain maka aktivitas sitokin pro inflamasi IL 6 dan tumor 

necrosis alpha ( TNF α)  akan meningkat ( Wyant et al,1999).  

Sejalan dengan itu hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pemberian EDMU secara signifikan dapat meningkatkan 

produksi IL 6 pada mencit yang terinfeksi dengan Mtb strain 

H37 Rv serta meningkatkan kerja makrofag melakukan 

fagositosis (p ≤ 0,05). EDMU ternyata mampu merangsang 

limfosit B dan limfosit T dan mengaktifkan neutrofil untuk 

melakukan fagositosis (Yagohoobi et al 2013). Pada saat IL 6 

terinduksi secara sementara maka akan segera berpartisipasi 

dalam pertahanan tubuh terhadap gangguan dalam sel seperti 
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infeksi dan trauma, pada saat yang sama IL 6 akan 

memberikan sinyal dengan memicu spektrum yang luas yang 

terlibat dalam meningkatkan kekebalan tubuh, penyakit 

inflamasi kronis  dan  kanker (Kishimoto,1989). 

Ekspresi mRNA IL 6 memiliki efek pleiotropic namun 

disregulasi produksinya menyebabkan perkembangan 

munculnya berbagai penyakit autoimun dan inflamasi kronis. 

IL 6 awalnya ditemukan sebagai sel B yang menstimulasi 

faktor- faktor  yang menginfeksi sel B aktif dalam produksi anti 

bodi. IL 6 dikombinasikan dengan TGF- β menginjeksi 

diferensiasi sel T CD 4 positif menjadi sel Th 17 sedangkan IL 

6 menghambat injeksi TGF- β yang mengatur perkembangan 

sel T regulatori (treg). Akibat ketidakseimbangan Th 17 dan  

treg dapat menyebabkan produsi protein fase akut seperti 

CRP, Fibronogen serum amyloid dan hepcidin sambil 

mengurangi sintesis albumin dalam hepatosit.Telah 

didokumentasikan bahwa penyakit Tbcdapat diperburuk 

dengan adanya inflamasi atau infeksi. Dalam kaitan ini adalah 

sitokin yang dihasilkan oleh tumor serta sel imun.mRNA IL 6 

adalah sitokin proinflamasi yang terlibat dalam imuno 

patogenesis Tb. Resistensi multi drug dalam Tb di akui 

seluruh dunia sebagai masalah kesehatan masyarakat yang 

penting. Mekanisme patogenesis Tb yang mendasari 
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resistensi umum tidak di pahami dengan baik bahwa IL 6 

merupakan salah satu faktor yang meningkatkan patologi Tb 

yang resisten mempengaruhi kerentanan atau ketahanan 

terhadap Tb menimbulkan pemahaman yang lebih baik 

dengan patogenesis infeksi makroba dan pengembangan 

strategi baru untuk pencegahan dan pengobatan Tb ( Zhang, 

2009) 

Interleukin (IL-6) mempromosikan diferensiasi osteoklas dan 

angiogenesis, proliferasi keratinosit dan sel mesangial dan 

pertumbuhan myeloma dan plasmasitoma sel treg. Sel T 

regulator, CRP, (Tanaka T, 2012).  IL 6 polipeptida sebagai 

produksi dari pagosit endotelium, fibroblast dan aktivated T 

cells berperan dalam imunitas natural dan adaptif 

meningkatkan sintesis APP (acute phase protein) oleh 

hepatosit inflamasi sistemik sebagai growth factor sel B  

(Abbas,2011). Komponen dalam EDMU diasumsikan 

menginduksi NO yang meningkatkan kekuatan  kekebalan 

humoral. Pada saat infeksi Mycobacterium tuberculosis  terjadi 

sitokin proinflamasi seperti IL- 1β dan IL- 6 ,IFN-γ dan TNF α 

disintesis dan terjadi inflamasi sistemik. Setelah sitokin 

disekresi  maka aktivitas sel T helper 1 (Th 1) dan T helper 2 

(Th2) dimulai.  Aktivitas bakteri atau IFN-γ akan mengantarkan 

perubahan profil sekresi sel  melalui produksi organik nitrat 
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seperti nitrit oxide (NO). Keberadaan Mycobacterium pada sel  

menyebabkan sekresi sitokin  dan reaksi  inflamasi  atau  

program kematian sel melalui apoptosis. Sinyal dari sitokin 

yang diinjeksi oleh interaksisel host dan bakteri adalah hal 

yang krusial dalam perkembangan  penyakit. Keseimbangan 

antara sitokin proinflamasi  dan antiinflamasi  akan mengontrol 

pencegahan kerusakan host karena inflamasi yang berlebihan 

(Hurley et al.,2014) 

  Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa aktivitas pro 

inflamasi pada kelompok placebo  post test mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan begitu pula pada 

kelompok rifampisin dan kelompok EDMU juga meningkat 

namun cendrung konstan. Peningkatan IL 6, TNF- 𝛼 dan IFN-

𝛾  terbukti  mampu menurunkan infeksi yang disebabkan oleh 

Mycobcterium tuberculosis (Mattos, 2010 dan peningkatan 

sitokin  dipengaruhi oleh titer  bakteri (Caccamo, 2010)  dalam 

Pakadang S.R, 2015  hal 128. 

 Hasil studi ini menunujukkan bahwa  EDMU memiliki efek 

farmakoterapi bagi infeksi Mtb. Daun miana sebagai salah 

satu tanaman obat sudah digunakan secara empiris,  EDMU  

pada peneiltitan ini mampu meningkatkan ekspresi mRNA IL 

6bahkan lebih tinggi dari kelompok yang diberikan rifampisin. 

Menurut Hidayat 2008, alasan tumbuhan dikatakan sebagai 
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tanaman obat yaitu tanaman atau bagian tanaman dapat 

memperkuat fungsi organ tubuh dapat menyingkirkan racun 

atau penyakit dan dapat membangun sistem kekebalan tubuh. 

Salah satu mekanisme herbal sebagai complementary  and 

alternative medicine (cam) dalam meningkatkan imunitas atau 

kekebalan tubuh adalah memodulasi respon patogen – 

pengaturan sel T (Venkatesha 2011). 

  Hasil studi  menunjukkan bahwa peningkatan IL 6 lebih tinggi 

pada kelompok plecebo dibandingkan dengan  EDMU berarti 

pada terjadi infeksi berat pada kelompok placebo, hal ini secara 

teori adalah sesuatu yang baik karena peningkatan IL 6. 

TNFαdan IL 1 atau aktifitas proinflamasi sangat tinggi maka 

akan menginduksi pembentukan granuloma. Law dkk 1996, 

Pembentukan granuloma pada respon terhadap Mtb adalah 

sesuatu yang perlu dipertimbangkan karena keberadaanya 

berkonstribusi terhadap respon imun, yaitu kemampuan sel 

imun untuk menginhibisi pertumbuhan basil Tb. Pembentukan 

granuloma dianggap tidak penting untuk penegangan infeksi Tb 

(Flynn dkk, 2012). 

4.2.2.  Efek ekstrak daun miana ungu terhadap ekspresi mRNA IL 

10 
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 Efek ekstrak daun miana ungu terhadap ekspresi mRNA IL 

10 pada mencit Balb/c yang telah diinduksi dengan 

Mycobacterium tuberculosis. 

 Pada hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa kelompok 

yang diberikan ekstrak daun miana ungu  mengalami 

penurunan ekspresi mRNA IL 10 signifikan   p<0.05, berada 

diantara  penurunan ekspresi mRNA IL 10 placebo dan 

Rifampisin. Mekanisme penurunan IL 10 pada Mycobacterium 

tuberculosis 

Hasil ini memberikan gambaran bahwa fungsi dominan 

IL 10 sebagai anti inflamasi mengatur respon imun dan 

membatasi kerusakan jaringan namun produksi sitokin IL 10 

yang berlebihan secara lansung menekan fungsi APC dari sel 

yang terinfeksi sehingga menghambat respon sel T  CD 4 

menghasilkan efektor sitokin FN-γ dan akhirnya mengakibatkan 

kegagalan untuk mengendalikan infeksi. 

Dinamika perubahan ekspresi mRNA IL 10 pada mencit Balb/c 

kelompok intervensi pada pre test mengalami penurunan  

sampai pada post test.Hal ini menunjukkan bahwa  ada efek 

ekstrak daun miana ungu  pada Mycobacterium. Kandungan 

kimiawi dalam ekstrak daun miana ungu yang bersifat anti 

bakteri berpengruh pada penurunan mRNA IL 10. Kandungan 

kimia antara lain adalah flavonoid.Mekanisme flavonoid yang 
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terkandung dalam ekstrak daun miana sebagai anti bakteri ada 

tiga macam  

1. Cara menghambat sintesa asam nukleat 

2.  Menghambat fungsi membran sitoplasma 

3. Menghambat metabolisme energi 

Menurut Naim (2004) flavoniod memiliki sifat lipofilik sehingga 

memungkinkan akan memasuki membran sel bakteri. 

Flavonoid bersifat polar sehingga senyawa inilah yang 

mengakibatkan senyawa lebih mudah menembus dinding sel 

bakteri.Flavonoid berfungsi sebagai anti bakteri dengan cara 

membentuk senyawa  kompleks terhadap  protein ekstraseluler 

yang menggaggu integritas membran sel bakteri ( Cown 1999). 

 

a. Efek dari Tanin adalah menyebabkan dinding bakteri yang 

telah lisis akibat senyawa saponin dan flavonoid sehingga 

menyebabkan senyawa tanin dapat mudah masuk ke dalam 

sel dan mengkoagulasi protoplasma sel bakteri (Majidah, 

2014). 

  Saponin sebagai antibakteri memiliki cara kerja yaitu 

menghambat permeabilitas membran sel, menghambat 

sintesis dinding sel dan menghambat sintesis protein dengan 

cara membentuk senyawa kompleks dengan protein bakteri 

melalui ikatan hidrogen ( Rinawati, 2011).   
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 Mekanisme tanin sebagai anti bakteri adalah dengan 

merusak membran sel, senyawa astrigen, tanin, dapat 

menginduksi pembentukan senyawa kompleks terhadap 

enzim atau substrak mikro (Akiyama dan Iwatsuki 2001) . 

Tanin dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan 

bakteri dengan cara bereaksi dengan membran sel, inaktivasi 

enzim-enzim esensial dan destruksi atau inaktivasi pungsi dan 

materi genetik. Tanin berperan sebagai antibakteri karena 

dapat membentuk kompleks protein dan interaksi hidrovobik, 

jika terbentuk ikatan hidrogen antara tanin dan protein enzim 

yang terdapat pada protein maka kemungkinan akan 

terdenaturasi sehingga metabolisme bakteri terganggu, selain 

itu dengan adanya tanin maka akan terjadi perhambatan 

metabolisme sel, mengganggu sintesa dinding sel dan protein 

dengan mengganggu aktivitas enzim (Makkar,2005) . 

Sistem imun memiliki peran penting dalam patofisiologi Tb. 

Respons protektif terhadap Tb melibatkan sekresi sitokin 

proinflamasi (seperti TNF-α, IL-12, IL-1β dan IFN-γ, IL-17) dan 

untuk mencegah kerusakan berlebihan akibat faktor 

proinflamasi tersebut, tubuh mensekresi sitokin ant iinflamasi 

(seperti TGF-β dan IL-10) yang berperan penting dalam sistem 

imun (Dheda K. Dkk, 2010 dan Redford P dkk, 2011). 
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 Banyak penelitian yang telah menganalisis keterlibatan 

imunitas, terutama sitokin, dalam patogenesis Tb. Saat ini 

belum ada biomarker yang dapat memonitor secara cepat 

respons terhadap terapi Tb. Peran sitokin sebagai biomarker 

konversi sputum setelah enam bulan pengobatan merupakan 

biomarker yang tepat untuk memonitor respons terapi.(Bloom 

CI, 2012). 

Interleukin 10 (IL-10) adalah sitokin yang memiliki peran 

berlawanan dengan IL-17. Sitokin ini memiliki kemampuan 

menonaktifkan makrofag, menghambat produksi IL-12, yang 

juga akan menghambat produksi IFN-γ. Selain itu, IL-10 secara 

langsung menghambat respons sel T CD4+ serta menghambat 

fungsi antigenpresenting cell (APC) pada sel yang terinfeksi 

kuman Mtb (Riou C. dkk, 2012 dan Raja A, 2004). 

Ekspresi IL-10 berhubungan dengan konversi sputum pada 

pasien Tb paru selama menjalani terapi obat antituberkulosis 

(OAT). Peningkatan IL- 10 berhubungan dengan penurunan 

jumlah bakteri Mycobacterium tuberculosis yang hidup 

(Bertholet S dkk, 2011). 

 Keberhasilan pengendalian penyakit Tb sangat tergantung 

pada diagnosis dan pengobatan yang tepat. Selain itu juga 

dipengaruhi upaya untuk memonitor serta mengevaluasi 

pengobatannya. Kurangefektifnya monitor terapi 
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Tbdapatmenyebabkanberkembangnya strain multidrugs 

resistant (MDR)(Bloom CI dkk, 2011). 

Interleukin 10 sebagai regulator dari Treg akan mengatur 

proses inflamasi yang terjadi. Kadar Interleukin 10 dan 

Interleukin 17 Selama 6 Bulan Terapi Antituberkulosis Oral 

pada Pasien Tuberkulosis Paru menurun pada bulan kedua, 

karena pada periode itu masih dibutuhkan kerja dari proses 

inflamasi. IL-10 berperan menekan kerja sitokin proinflamasi, 

menghambat proses fagositosis dan pembunuhan mikroba 

melalui produksi dari reactive oxygen species (ROS) dan 

intermediat nitrogen, karena ada respons terhadap Interferon-γ. 

Dengan menurunnya kadar IL-10, maka aktivitas dari sitokin 

proinflamasi akan meningkat karena tidak tersupresi oleh 

sitokin antiinflamasi (Redford PS dkk, 2011). 

Penurunan ekspresi mRNA IL-10dapat juga disebabkan oleh 

modifikasi sistem imun dalam mengatasi infeksi Mycobacterium 

tuberculosis, yaitu dalam sekresi sitokin pada stage yang 

berbeda dari infeksi Tb. Selain itu pemberian terapi OAT 

tampaknya juga mempengaruhi kadar sitokin (Djoba SJ dkk, 

2009). 

  IL-10 sebagai regulator berfungsi menyeimbangkan agar 

proses inflamasi tidak berlebihan, sehingga kadarnya kembali 
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naik untuk menekan aktivitas sitokin proinflamasi (O’Leary SN 

dkk, 2011). 

     kelompok yang diberikan ekstrak daun miana ungu  mengalami 

penurunan  ekspresi mRNA IL 10yang signifikan, hal ini 

menunjukkan bahwa  EDMU berfungsi sebagai anti inflamasi. 

  Data ini membuktikan bahwa  EDMU berfungsi sebagai 

antibiotik dalam pengobatan tuberculosis. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh 

Pakadang,  SR .pada tahun 2015, tentang  potensi ekstrak 

daun miana (Coleus scutellarioides (L) Benth) sebagai 

Imunomodulator terhadap Tikus model  yang terinfeksi 

Mycobacterium tuberculosis)  sangat efektif.  Begitu pula 

penelitian yang telah dilakukan oleh  Prataya N.S Marpaung  

tentang uji efektifitas sediaan salep ekstrak daun miana  untuk 

pengobatan luka yang terinfeksi bakteri  menunjukkan hasil 

yang sangat signifikan. 

  Hasil penelitian  ekstrak daun  miana ungu ini sebagai 

antibiotik sejalan dengan penelitian tentang khasiat daun miana 

sebagai anti bakteri telah dilakukan oleh Deby A. Mpila (2012) 

yaitu ekstrak etanol  daun miana  memiliki aktivitas  sebagai 

anti bakteri  terhadap staphylococcus aureus, Eschericia coli 

dan Pseudomonas aeruginosa. 
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 Daun miana selain sebagai anti bakteri juga berfungsi 

sebagai pengobatan alternatif yang disebut  complementary 

and alternative medicine (CAM) mampu meningkatkan sistem  

kekebalan tubuh dengan berbagai tahapan yaitu 

mempengaruhi pembentukan antibodi dan kompleks imun , 

mengubah keseimbangan inflamasi dan anti inflamasi, serta  

mengatur respon patogen (Venkatesha, 2010). 

4. Kelompok kontrol positif ( Kelompok Rifampisin ) 

  Pada kelompok kontrol positif  atau  kelompok yang diberikan 

obat rifampisin terjadi peningkatan ekspresi mRNA IL 6 pada 

pre  sampai post test tetapi tidak setinggi dengan kelompok 

placebo, hal ini terjadi karena adanya mekanisme kerja 

rifampisin terutama bekerja membunuh kuman yang mengalami 

metabolisme lambat dan membunuh  kuman yang peristen. 

Obat ini  bekerja dengan menghambat sintesis  asam 

nukleatdimana target utama dari rifampisin adalah RNA 

polymerase. Obatinimenghambat proses transkripsi yang 

berakibatmatinyaselbakteri mycobacterium.  Bagian 

Farmakologi FK UI, 1995.  

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

a. Ekstrak daun miana ungu mampu meningkatkan ekspresi 

mRNA IL 6 secara signifikan pada mencit Balb/c yang diinduksi 

dengan Mycobacterium tuberculosis secara intraperitoniumlebih 

tinggi dibandingkan dengan kelompok rifampisin namun tidak 

berbeda signifikan. 

b. Ekstrak daun miana ungu mampu menurunkan ekspresi mRNA 

IL 10 secara signifikan pada mencit Balb/c yang diinduksi 

dengan Mycobacterium tuberculosis secara intraperitonium. 

Efek EDMU  lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 

rifampisin namun tidak berbeda signifikan. 

c. Ekstrak daun miana ungu dan Rifampisin keduanya mampu 

mencegah inflamasi yang berat. 

5.1. Saran  

a. Diperlukan studilanjut untuk meneliti   variabel lain atau marker 

lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini yang diduga 

dapat dipengaruhi oleh efek kerja dari ekstrak daun miana ungu   

di dalam tubuh manusia. 

 

b.  Diperlukan studi lanjut tentang  penggunaan ekstrak daun miana 

ungu dalam tatanan klinis. 
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c.. Disarankan kepada masyarakat agar menggunakan ekstrak 

daun miana ungu sebagai obat alternative. 

d. Untuk pemerintah  agar  sekiranya  lebih banyak lagi membina 

masyarakat dalam pembudidayaan tanaman miana ungu  

melalui  kegiatan toga. 
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LAMPIRAN 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Level of mRNA IL6 (Post Test) .188 15 .160 .888 15 .063 

Level of mRNA IL6 (Pre Test) .135 15 .200
*
 .956 15 .615 

Level of mRNA IL10 (Pre Test) .214 15 .063 .890 15 .067 

Level of mRNA IL10 (Post Test) .125 15 .200
*
 .926 15 .237 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

IL6Pre_rifam .404 5 .008 .680 5 .006 

Il6pre_plasebo .278 5 .200
*
 .913 5 .484 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Oneway ANOVA 

 

 

Test Statistics
a,b

 

 

Level of mRNA IL6 

(Pre Test) 

Chi-Square 6.180 

Df 2 

Asymp. Sig. .046 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Groups 

 

 

 

Test Statistics
a
 

 

MwIl6_pre_DMUPlase

bo 

Mann-Whitney U 10.000 

Wilcoxon W 25.000 

Z -.522 

Asymp. Sig. (2-tailed) .602 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .690
b
 

a. Grouping Variable: Kode_grup 



iii 

 

b. Not corrected for ties. 

 

 

 

 

Test Statistics
a
 

 MW_preDMURifam 

Mann-Whitney U 2.000 

Wilcoxon W 17.000 

Z -2.193 

Asymp. Sig. (2-tailed) .028 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .032
b
 

a. Grouping Variable: Kode_grup 

b. Not corrected for ties. 

 

 

 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 



iv 

 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

IL6post_rifam .306 5 .141 .872 5 .274 

IL6post_plasebo .196 5 .200
*
 .936 5 .638 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

ANOVA 

Level of mRNA IL6 (Post Test)   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 40.835 2 20.417 59.876 .000 

Within Groups 4.092 12 .341   

Total 44.927 14    

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Level of mRNA IL6 (Post Test)   



v 

 

LSD   

(I) Groups (J) Groups 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Extract of Coleus 

atropurpureus 

Placebo -2.97899200
*
 .36931887 .000 -3.7836687 -2.1743153 

Rifampicin .87579200
*
 .36931887 .035 .0711153 1.6804687 

Placebo Extract of Coleus 

atropurpureus 
2.97899200

*
 .36931887 .000 2.1743153 3.7836687 

Rifampicin 3.85478400
*
 .36931887 .000 3.0501073 4.6594607 

Rifampicin Extract of Coleus 

atropurpureus 
-.87579200

*
 .36931887 .035 -1.6804687 -.0711153 

Placebo -3.85478400
*
 .36931887 .000 -4.6594607 -3.0501073 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

Test Statistics
a
 

 

IL6post_rifam - 

IL6Pre_rifam 

Z -2.023
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .043 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 



vi 

 

 

 

  

Test Statistics
a
 

 MWPre_plaseRifam 

Mann-Whitney U 3.000 

Wilcoxon W 18.000 

Z -1.984 

Asymp. Sig. (2-tailed) .047 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .056
b
 

a. Grouping Variable: Kode_grup 

b. Not corrected for ties. 

Test Statistics
a
 

 MWPOst_plaseRifam 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 15.000 

Z -2.611 

Asymp. Sig. (2-tailed) .009 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .008
b
 

a. Grouping Variable: Kode_grup 

b. Not corrected for ties. 

 

Test Statistics
a,b
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Level of mRNA IL6 

(Post Test) 

Chi-Square 10.820 

Df 2 

Asymp. Sig. .004 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Groups 

 

 

ANOVA 

Increase Level of mRNA IL6   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 34.281 2 17.141 67.127 .000 

Within Groups 3.064 12 .255   

Total 37.346 14    

 

 

 

 

 

Test Statistics
a,b
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Level of mRNA IL10 

(Pre Test) 

Chi-Square 7.020 

Df 2 

Asymp. Sig. .030 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Groups 

 

 

Test Statistics
a
 

 

MWIL10_preDMURifa

m 

Mann-Whitney U 2.000 

Wilcoxon W 17.000 

Z -2.193 

Asymp. Sig. (2-tailed) .028 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .032
b
 

a. Grouping Variable: Kode_grup 

b. Not corrected for ties. 

 

 

 

 



ix 

 

Test Statistics
a
 

 

MWPreIL10_DMUPlas

ebo 

Mann-Whitney U 3.000 

Wilcoxon W 18.000 

Z -1.984 

Asymp. Sig. (2-tailed) .047 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .056
b
 

a. Grouping Variable: Kode_grup 

b. Not corrected for ties. 

 

Test Statistics
a
 

 

MWPretIL10_DMURif

am 

Mann-Whitney U 9.000 

Wilcoxon W 24.000 

Z -.731 

Asymp. Sig. (2-tailed) .465 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .548
b
 

a. Grouping Variable: Kode_grup 

b. Not corrected for ties. 

 

 



x 

 

Test Statistics
a
 

 

MWRifamIL10_plaseb

o_Pre 

Mann-Whitney U 1.000 

Wilcoxon W 16.000 

Z -2.402 

Asymp. Sig. (2-tailed) .016 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .016
b
 

a. Grouping Variable: Kode_grup 

b. Not corrected for ties. 

 

 

Test Statistics
a,b

 

 

Level of mRNA IL10 

(Post Test) 

Chi-Square 2.780 

Df 2 

Asymp. Sig. .249 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Groups 

 

 

Test Statistics
a
 



xi 

 

 

MWPostIL10_DMURIf

am 

Mann-Whitney U 7.000 

Wilcoxon W 22.000 

Z -1.149 

Asymp. Sig. (2-tailed) .251 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .310
b
 

a. Grouping Variable: Kode_grup 

b. Not corrected for ties. 

 

 

Test Statistics
a
 

 

MWPostIL10_DMUPla

sebo 

Mann-Whitney U 5.000 

Wilcoxon W 20.000 

Z -1.567 

Asymp. Sig. (2-tailed) .117 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .151
b
 

a. Grouping Variable: Kode_grup 

b. Not corrected for ties. 

 

 



xii 

 

Test Statistics
a
 

 

MWPostIL10_DMUPla

sebo 

Mann-Whitney U 5.000 

Wilcoxon W 20.000 

Z -1.567 

Asymp. Sig. (2-tailed) .117 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .151
b
 

a. Grouping Variable: Kode_grup 

b. Not corrected for ties. 

 

 

Test Statistics
a
 

 

MWPostIL10_Plasebo

RIfam 

Mann-Whitney U 10.000 

Wilcoxon W 25.000 

Z -.522 

Asymp. Sig. (2-tailed) .602 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .690
b
 

a. Grouping Variable: Kode_grup 

b. Not corrected for ties. 

 


