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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian mengenai obat tradisional dan tanaman obat terus 

berlangsung bahkan meningkat jumlahnya akhir-akhir ini. Meskipun 

demikian, dalam kenyataan hingga saat ini baru beberapa penelitian obat 

tradisional ataupun tanaman obat yang digunakan dalam fasilitas 

pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2000). Salah satu contoh obat tradisional 

ini adalah seduhan kulit akar senggugu yang digunakan secara turun-

temurun untuk menjernihkan suara, mengeluarkan lendir dari hidung, dan 

pengobatan sinusitis (IPTEKnet, 2009). Beberapa penelitian sebelumnya 

menunjukan bahwa ekstrak kulit akar senggugu dapat menurunkan 

viskositas larutan mukus atau mempunyai aktivitas sebagai mukolitik 

(Wahyono, 1998). Selain itu ekstrak etanoliknya mempunyai pengaruh 

antiinflamasi dan trakeospasmolitik (Wahyono, 2007).  

Asma adalah penyakit paru dengan karakteristik obstruksi saluran 

napas yang reversibel (tetapi tidak lengkap pada beberapa pasien) baik 

secara spontan maupun dengan pengobatan, inflamasi saluran napas serta 

adanya peningkatan respon saluran napas terhadap berbagai rangsangan 

(hipereaktivitas) (Heru dan Sukamto, 2006). Secara umum asma dibagi 

menjadi dua golongan yaitu asma alergi/atopi dan nonalergi dengan 
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gambaran patologi yang ditemukan tidak berbeda walaupun berbeda 

penyebabnya (Frans dkk., 2003). 

Sembilan puluh persen penyandang asma anak dan 80% dewasa 

adalah asma alergi (Frans dkk., 2003). Proses alergi dimulai dengan 

pajanan alergen-alergen yang ditangkap oleh Antigen Presenting Cell 

(APC). Sel dendritik di saluran napas berperan sebagai APC pada asma 

(Iris, 2004). Hasil olahan alergen oleh APC selanjutnya akan 

dipresentasikan ke sel Cluster of Differentiation (CD) 4+ T-helper (Th)2 

melalui ekspresi Major Histocompability Complex (MHC) II (Nairn and 

Helbert, 2002). Sel CD4+ Th2 akan menghasilkan interleukin (IL) 4 dan 

IL-13 yang memacu sel B (sel-sel plasma) untuk menghasilkan 

imunoglobulin (Ig) E (Abbas and Litchman, 2003). Interleukin 5 juga 

dihasilkan oleh sel CD4+ Th2 yang akan menarik eosinofil ke tempat 

inflamasi (Sell, 2001). Imunoglobulin E yang terbentuk akan berikatan 

dengan sel mast dan menyebabkan degranulasi sel mast. Sel mast yang 

terdegranulasi akan melepaskan mediator-mediator inflamasi yang dapat 

menyebabkan spasme bronkus, edema, peningkatan sekresi mukus, dan 

konstriksi otot polos bronkus seperti histamin, leukotrien, dan 

prostaglandin. Faktor kemotakis seperti IL-5 dan Tumour Necrosis Factor 

(TNF)α juga dilepaskan oleh sel mast (David et al., 2006). Faktor 

kemotaktis ini akan memacu infiltrasi sel-sel radang seperti eosinofil, 

limfosit, makrofag, neutrofil, dan basofil ke dalam jaringan bronkus 
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(Abbas and Litchman, 2003). Infiltrasi sel-sel radang menunjukan 

terjadinya inflamasi pada bronkus (Heru dan Sukamto, 2006). 

Akar senggugu memiliki beberapa kandungan kimia, diantaranya 

adalah sitosterol dan flavonoids (Vidya et al., 2007). Sitosterol diketahui 

memiliki efek antiinflamasi melalui penurunan hipersekresi mukus, 

penurunan infiltrasi eosinofil, dan penghambatan sitokin Th2 yaitu IL-4 

dan IL-5 (Kim et al., 2007). Flavonoids sendiri dapat menghambat influks 

Ca2+ yang akan mencegah degranulasi sel mast selain itu flavonoids juga 

dapat menekan produksi IL-4 dan IL-13 oleh Th2 (Kawai et al., 2007). 

Secara umum ekstrak akar senggugu memiliki efek antiinflamasi, 

antialergi, antiasma (Shrivastava and Patel, 2007), dan antihistamin 

(Vidya et al., 2007). Sehingga dapat digunakan untuk mencegah dan 

mengobati asma alergi. Dari uraian di atas peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh ekstrak akar senggugu terhadap 

derajat inflamasi bronkus mencit Balb/C model asma alergi.  

 

B. Perumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian ekstrak akar senggugu terhadap 

derajat inflamasi bronkus mencit Balb/C model asma alergi? 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5 
 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

ekstrak akar senggugu terhadap derajat inflamasi bronkus mencit Balb/C 

model asma alergi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai pengaruh pemberian ekstrak akar senggugu terhadap derajat 

inflamasi bronkus mencit Balb/C model asma alergi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk 

penelitian lebih lanjut dalam upaya memanfaatkan senggugu sebagai 

obat antiasma alergi dalam pelayanan kesehatan secara resmi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Senggugu (Clerodendron serratum [L.] Spr.) 

a. Sinonim 

Clerodendron javanicum, Walp. (IPTEKnet, 2009). 

b. Nama daerah 

Nama daerah atau nama lokal senggugu antara lain: singgugu 

(Sunda);  srigunggu, sagunggu (Jawa); kertase, pinggir tosek 

(Madura); sinar baungkudu (Batak Toba); tinjau handak 

(Lampung); San tai hong hua (China) (IPTEKnet, 2009). 

c. Klasifikasi 

Kingdom : Plantae (tumbuhan) 

Sub-kingdom : Tracheobiota (berpembuluh) 

Superdivisi : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) 

Sub-kelas : Asteridae 

Ordo  : Lamiales 

Famili  : Verbenacea 

Genus  : Clerodendron 

Spesies : Clerodendron serratum (L.)Spr. (Plantamor, 2009) 
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d. Deskripsi 

 

Gambar 2.1. Akar senggugu  

 

Gambar 2.2. Senggugu 

 
Tumbuh liar pada tempat-tempat terbuka atau agak 

terlindung, bisa ditemukan di hutan sekunder, padang alang-

alang, pinggir kampung, tepi jalan atau dekat air yang tanahnya 

agak lembab dari daratan rendah sampai 1.700 m dpl. Senggugu 

diduga tumbuhan asli Asia tropik. Perdu tegak, tinggi 1-3 m, 

batang berongga, berbongkol besar, akar warnanya abu 

kehitaman. Daun tunggal, tebal, dan kaku, bertangkai pendek, 

letak berhadapan, bentuk bundar telur sampai lanset, ujung dan 

pangkal runcing, tepi bergerigi tajam, pertulangan menyirip, 

kedua permukaan berambut halus, panjang 8-30 cm, lebar 4-14 

cm, warnanya hijau. Perbungaan majemuk bentuk malai yang 

panjangnya 6-40 cm, warnanya putih keunguan, keluar dari 

ujung-ujung tangkai. Buah buni, bulat telur, masih muda hijau, 

setelah tua hitam. Perbanyakan dengan biji (IPTEKnet, 2009). 
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e. Kandungan kimia akar senggugu 

Akar senggugu mengandung glikosida fenol, manitol dan 

sitosterol (IPTEKnet, 2009). Selain itu, terkandung pula 

flavonoids, triterpenoids, tannins, quinones, dan saponins dalam 

ekstrak etanoliknya (Vidya et al., 2007). Saponins dapat 

mengganggu replikasi Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), mencegah 

multiplikasi sel kanker, dan menstimulasi respon imun. Tannins 

mempunyai efek sebagai antioksidan yang dapat menghambat 

aktivitas karsinogen dan perkembangan kanker (Rolfes et al., 

2006).  

Sterol adalah sekelompok senyawa yang mempunyai 

karakteristik struktur cincin kompleks steroid dengan berbagai 

variasi. Sitosterol adalah sterol yang banyak terdapat dalam 

makanan nabati (Almatsier, 2006). Sitosterol menyusun sekitar 

45-95 persen dari total sterol dalam makanan nabati (Maurice et 

al., 2006). Sitosterol memiliki efek antitumor, antimikroba, 

antiinflamasi dan aktivitas imunomodulasi (Kim et al., 2007). 

 
 

Gambar 2.3. Struktur kimia sitosterol (Maurice et al., 2006) 
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Flavonoids terdiri atas sekelompok besar poliphenol 

dengan berat molekul rendah yang merupakan metabolit sekunder 

dari tanaman. Flavonoids banyak terdapat pada makanan kita 

sehari-hari seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, 

biji-bijian, kopi, teh, dan sebagainya. Flavonoids telah dikenal 

mempunyai efek sebagai antioksidan, antibakterial, aktivitas 

antiviral, antiinflamasi, antikanker, analgesik, hepatoprotektif, 

dan antialergi (Kawai et al., 2007). 

 
Gambar 2.4. Struktur kimia flavonoids (Kawai et al., 2007) 

f. Efek farmakologi akar senggugu 

Efek farmakologi dari kulit akar senggugu yaitu mukolitik 

(Wahyono, 1998), antiinflamasi, dan trakeospasmolitik 

(Wahyono, 2007). Selain itu, ekstrak etanolik akar senggugu juga 

memiliki efek antinosiseptif, antipiretik (Narayanan et al., 1999), 

dan hepatoprotektif (Vidya et al., 2007). 
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2. Asma alergi 

Alergi adalah suatu keadaan hipersensitivitas yang diinduksi 

oleh pajanan antigen tertentu yang menimbulkan reaksi imunologi 

yang berbahaya pada pajanan berikutnya (Dorland, 2002). Alergi juga 

merupakan suatu kondisi inflamasi yang disebabkan adanya alergen 

dan dapat menimbulkan reaksi imun yang merugikan. Sensitisasi 

alergen dapat memicu timbulnya inflamasi. Paparan berulang dari 

alergen dapat lebih mengaktifkan proses inflamasi (Lockey and 

Bukanzt, 1999). Alergi bersifat spesifik pada tiap individu, tidak 

menular, dan dapat muncul bila terpapar oleh antigen (Chavis, 2001). 

Asma alergi termasuk reaksi hipersensitivitas tipe 1, yaitu 

hipersensitivitas cepat (Sacher and Mc Pherson, 2000). Peningkatan 

antibodi IgE akibat alergen lingkungan yang umum seperti serbuk 

sari, bulu binatang atau tungau merupakan karakteristik dari 

hipersensitivitas cepat (David et al., 2006). 

Patofisiologi asma alergi diawali oleh aktivasi sel mast sebagai 

respon terhadap ikatan IgE dengan alergen. Respon ini terdiri atas 

reaksi cepat yang didominasi oleh respon otot polos dan vaskuler 

terhadap mediator serta reaksi fase lambat yang ditandai oleh infiltrasi 

leukosit dan inflamasi (Abbas and Litchman, 2003; Kumar et al., 

2005). 

Alergen yang masuk ke dalam tubuh akan diambil oleh APC, 

seperti sel dendritik di saluran napas. Di dalam APC alergen dikenali 
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dalam bentuk peptida yang berinteraksi dengan MHC II. Kompleks 

peptida-MHC II pada permukaan APC kemudian berinteraksi dengan 

reseptor sel T sehingga sel T teraktivasi (Lockey and Bukantz, 1999). 

Sel T naïve CD4+ dapat berasosiasi secara eksklusif dengan antigen 

yang dipresentasikan bersama MHC II (Pinchuk, 2002). CD4+ dibagi 

menjadi Th1 dan Th2 (Sell, 2001). Interleukin 12 mengarahkan sel T 

spesifik antigen menjadi Th1, sedangkan IL-4 merangsang 

perkembangan ke arah sel Th2 (Sherwood, 2001). 

Sel CD4+ Th2 akan menghasilkan IL-4 dan IL-13 yang 

menstimulasi sel B untuk mengalami isotipe switching dan 

memproduksi IgE yang spesifik terhadap alergen tersebut (Janeway et 

al., 2005). Interleukin 5 juga akan dihasilkan oleh sel CD4+ Th2 yang 

akan memacu produksi eosinofil dalam sumsum tulang dan 

pelepasannya ke dalam sirkulasi. Eosinofil dipercaya berperan penting 

pada inflamasi paru yang dapat memacu asma (Janeway et al., 2005; 

Guntur, 2004). 

Imunoglobulin E yang terbentuk akan berikatan dengan 

reseptor FcεRI pada permukaan sel mast dan basofil (David et al., 

2006). Apabila terjadi paparan ulang oleh alergen maka akan 

terbentuk ikatan antara alergen dengan dua atau lebih IgE pada sel 

mast yang disebut sebagai cross-linking (Abbas and Litchman, 2003). 

Cross-linking menyebabkan pemasukan Ca2+ dan meningkatkan 

adenylate cyclase yang merubah level cyclic Adenosine 
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Monophosphate (cAMP) (Playfair and Chain, 2001; Guntur, 2004). 

Selanjutnya akan dihasilkan sinyal yang memacu respon sel mast 

meliputi pelepasan ion granula dengan cepat serta sintesis dan sekresi 

mediator lipid maupun sitokin (Abbas and litchman, 2003). 

Sel mast yang teraktivasi akan menghasilkan dua jenis 

mediator, yaitu mediator primer yang berperan pada reaksi fase cepat 

dan mediator sekunder yang berperan pada reaksi fase lambat (Abbas 

and Litchman, 2003). 

a. Mediator primer 

Mediator ini dihasilkan dari degranulasi sel mast ketika 

teraktivasi, terdiri atas biogenic amine, enzim protease, 

proteoglikan, dan Eosinophyl Chemotactic Factor (ECF)-A. Efek 

patologis yang paling kuat dihasilkan oleh mediator jenis biogenic 

amine, yaitu histamin. Terikatnya histamin pada endotel 

menyebabkan konstriksi sel yang menimbulkan kebocoran plasma 

ke dalam jaringan. Histamin juga mensintesis relaksan sel otot 

polos vaskuler, seperti prostasiklin (PGI2) dan nitrit oksida yang 

menyebabkan vasodilatasi. Selain itu histamin juga menyebabkan 

konstriksi otot polos bronkus (Abbas and Litchman, 2003). Pada 

sistem imun, histamine meningkatkan sekresi sitokin CD4+ Th2 

seperti IL-4, IL-5, IL-10, dan IL-13 serta menghambat produksi 

sitokin CD4+ Th1 yaitu IL-2, IL-12, dan interferon (IFN)γ 

(Guntur, 2007). 
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b. Mediator sekunder 

Mediator sekunder disintesa selama aktivasi sel mast dan 

disekresi beberapa jam kemudian (David et al., 2006), 

diantaranya  

1) Mediator lipid 

Mediator lipid dihasilkan dari metabolism asam arakidonat 

melalui jalur lipoksigenase dan siklooksigenase. Mediator lipid 

terdiri atas leukotrien C4, D4, E4, dan prostaglandin D2 (PGD2) 

yang menyebabkan kontraksi otot polos, peningkatan 

permeabilitas vaskuler, serta sekresi mukus. Prostaglandin D2 

juga merupakan kemoatraktan untuk neutrofil. Selain itu juga 

dihasilkan Platelet Activating Factor (PAF) yang akan 

merekrut dan mengaktivasi neutrofil, eosinofil, serta platelet ke 

dalam jaringan (Kumar et al., 2005). 

2) Sitokin 

Sitokin yang dihasilkan oleh sel mast diantaranya IL-3, IL-4, 

IL-5, IL-13, Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating 

Factor (GM – CSF), dan TNFα. IL-4 dan IL-13 akan 

mengaktivasi respon sel CD4+ Th2 sedangkan sitokin IL-3, 

IL-5, dan GM – CSF akan memacu produksi dan aktivasi 

eosinofil. Sementara itu TNFα akan meningkatkan ekspresi 
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molekul adesi endotel terhadap leukosit seperti E-Selection dan 

Intracellular Adhesion molecule-1 (ICAM-1). Selanjutnya 

akan terjadi infiltrasi leukosit jenis eosinofil, sel Th2, dan 

neutrofil ke jaringan (Janeway et al., 2005). 

3) Kemokin 

Termasuk kemokin ini adalah Macrophage Inflamatory 

Protein (MIP-1α) dan MIP-1β. Kemokin berfungsi untuk 

merekrut monosit, makrofag, dan neutrofil ke tempat alergi 

(Kumar et al., 2005).  

3. Bronkus 

Bronkus terdiri atas bronkus primer atau ekstrapulmonal dan 

bronkus sekunder atau intrapulmonal. Bronkus intrapulmonal 

merupakan hasil percabangan dari bronkus ekstrapulmonal sehingga 

ukurannya lebih kecil. Bronkus tersusun oleh beberapa lapisan, yaitu 

a. Lamina mukosa  

Lapisan ini terdiri atas epitel bertingkat semu silindris bersilia. 

b. Lamina propria  

Merupakan lapisan tipis di bawah lamina mukosa. Terdiri atas 

jaringan ikat halus dengan banyak serat elastin. 

c. Lamina muskularis 

Lapisan ini berupa selapis tipis otot polos yang melapisi lamina 

propria. 

d. Lamina submukosa 
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Pada lapisan ini terdapat banyak kelenjar serosa, mukosa, dan 

mukoserosa. 

e. Lamina adventitia 

Lapisan terluar dari bronkus ini dipisahkan dengan lamina 

submukosa oleh lempeng-lempeng tulang rawan. Pada celah antar 

tulang rawan tersebut, jaringan ikat submukosa menyatu dengan 

adventitia (Eroschenko, 2002). 

 
 

Gambar 2.5. Histologi bronkus (Gregory, 2009) 

4. Inflamasi bronkus 

Inflamasi atau peradangan bronkus merupakan faktor 

patofisiologi yang penting pada asma alergi. Sel-sel radang tersebut 

meliputi neutrofil, eosinofil, limfosit, basofil, dan monosit (David et 

al., 2006). 

a. Neutrofil 

Merupakan granulosit polimorfonuklear karena bergranula 

dan mempunyai inti berlobus. Neutrofil adalah leukosit terbanyak 

di antara granulosit polimorfonuklear. Sitoplasma neutrofil 

mengandung granula halus berwarna ungu atau merah muda yang 

a 
c 

b

d 
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sukar dilihat dengan mikroskop cahaya biasa. Akibatnya, 

sitoplasma neutrofil tampak bening. Inti neutrofil terdiri atas 

beberapa lobus yang dihubungkan oleh benang kromatin halus, 

jumlah lobus yang lebih sedikit menunjukan bahwa neutrofil ini 

kurang atau belum matang. Neutrofil terdapat sekitar 60-70 

persen dari populasi leukosit darah dan mudah ditemukan 

(Eroschenko, 2002). 

 
 Gambar 2.6. Neutrofil segmen (Nivaldo, 2009) 

b. Eosinofil 

Eosinofil merupakan 2-4 persen leukosit di dalam darah. 

Sel ini biasanya mudah dikenali pada apusan darah karena 

sitoplasmanya dipenuhi granula eosinofilik (merah muda terang) 

besar. Inti eosinofil khas bipolar namun kadang-kadang ada lobus 

ketiga yang kecil (Jancquira and Carneiro, 2005). 

 
Gambar 2.7. Eosinofil  (Nivaldo, 2009) 

c. Limfosit 
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Limfosit merupakan leukosit granuler. Limfosit tidak atau 

hampir tidak memiliki granula sitoplasma, dengan inti bulat 

sampai berbentuk tapal kuda. Limfosit mencakup sekitar 20-30 

persen leukosit darah. Besarnya barvariasi, pada limfosit kecil 

intinya yang terpulas gelap mengisi hampir seluruh sitoplasma 

dan sitoplasma itu tampak sebagai daerah basofilik sempit di 

sekitar inti. Sitoplasma agranuler, namun dapat mengandung 

sedikit granula azurofilik. Pada limfosit besar, sitoplasma 

basofiliknya lebih banyak di sekitar inti, dan intinya lebih besar 

dan lebih pucat serta mengandung satu atau dua nucleoli (Prince 

and Wilson, 2006). 

 
Gambar 2.8. Limfosit (Nivaldo, 2009) 

d. Monosit 

Monosit adalah leukosit terbesar. Intinya bervariasi, dari 

bulat atau lonjong sampai berlekuk atau berbentuk tapal kuda dan 

terpulas lebih pucat daripada inti limfosit. Kromatinnya lebih 

halus terdispersi, sitoplasmanya banyak dan sedikit basofilik dan 

sering mengandung sedikit granula azurofilik. Monosit mencakup 

kira-kira 3-8 persen leukosit darah (Leeson et al., 1996). 
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Gambar 2.9. Monosit (Nivaldo, 2009) 

e. Basofil  

Granula pada basofil tidak sebanyak pada eosinofil, 

namun ukuran granulanya lebih bervariasi, tidak begitu 

berhimpitan dan terpulas biru tua atau coklat. Meskipun intinya 

tidak berlobi banyak dan terpulas basofilik pucat, umumnya 

basofil terhalangi oleh kepadatan granula. Basofil ini mencakup 

kurang dari satu persen leukosit dan itulah sebabnya paling sulit 

ditemukan dan dikenali (Eroschenko, 2002; Jancquira and 

Carneiro, 2005).  

 
Gambar 2.10. Basofil (Nivaldo, 2009) 
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B. Kerangka Berpikir 

1. Kerangka berpikir konseptual 
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     : memacu          
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Gambar 2.11. Skema kerangka berpikir 
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2. Kerangka berpikir teoritis 

Alergen yang masuk ke dalam tubuh mencit akan ditangkap 

oleh APC yaitu sel penyaji antigen yang nantinya akan dikenali oleh 

sel Th. Proses ini akan menyebabkan pelepasan IL-4 dan IL-12. IL-12 

akan memacu peningkatan sel CD4+ Th1, sedang IL-4 akan memacu 

peningkatan sel CD4+ Th2. Pada reaksi alergi keseimbangan antara 

sel Th1 dengan Th2 akan berubah, sel Th2 akan cenderung lebih 

meningkat jumlahnya akibat sekresi IL-4 yang berlebihan. Adanya 

peningkatan aktivitas dari sel Th2 akan disertai dengan sekresi dari 

beberapa interleukin seperti IL-4, IL-5, dan IL-13, ketiganya mampu 

menstimulasi sel B dalam memproduksi antibody IgE. Interleukin 5 

sendiri mampu menstimulasi pertumbuhan dan diferensiasi eosinofil. 

Imunoglobulin E yang terbentuk akan berikatan dengan sel 

mast. Alergen yang diikat oleh dua atau lebih molekul IgE pada 

permukaan sel mast (cross-linking) menimbulkan influks Ca2+ ke 

dalam sel. Hal ini akan menurunkan kadar cAMP intraseluler yang 

menimbulkan degranulasi sel mast. Sel mast yang terdegranulasi akan 

melepaskan mediator-mediator inflamasi yang dapat menyebabkan 

spasme bronkus, edema, peningkatan sekresi mukus, dan konstriksi 

otot polos bronkus seperti histamin, leukotrien, dan prostaglandin. 

Faktor kemotakis seperti IL-5 dan TNFα juga dilepaskan oleh sel 

mast. Faktor kemotaktis ini akan memacu infiltrasi sel-sel radang 

seperti eosinofil, limfosit, makrofag, neutrofil, dan basofil ke dalam 
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jaringan bronkus. Infiltrasi sel-sel radang menunjukan terjadinya 

inflamasi pada bronkus. 

Akar senggugu memiliki beberapa kandungan kimia, 

diantaranya adalah sitosterol dan flavonoids. Sitosterol memiliki efek 

antiinflamasi melalui penurunan hipersekresi mukus, penurunan 

infiltrasi eosinofil, dan penghambatan sitokin Th2 yaitu IL-4 dan IL-5. 

Flavonoids dapat menghambat influks Ca2+ yang akan mencegah 

degranulasi sel mast selain itu flavonoids juga dapat menekan 

produksi IL-4 dan IL-13 oleh Th2. Dengan demikian pemberian 

ekstrak akar senggugu dapat digunakan untuk mencegah dan 

mengobati asma alergi. Hal tersebut dapat dilihat, salah satunya, 

melalui penurunan derajat inflamasi bronkus mencit Balb/C model 

asma alergi. 

 

C. Hipotesis  

Ekstrak akar senggugu menurunkan derajat inflamasi bronkus 

mencit Balb/C model asma alergi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik, dengan post test 

only control group design. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Histologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian berupa 30 ekor mencit Balb/C jantan, dengan 

berat badan ±20–30 gram, dan berumur 6-8 minggu. Bahan makanan 

mencit digunakan pakan mencit pelet. 

D. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sederhana 

sampling. 

Dalam penelitian ini subjek dibagi ke dalam lima kelompok. 

Jumlah subjek pada masing-masing kelompok didapat dari Rumus 

Federer (Purawisastra, 2001), yaitu 

(k-1) (n-1) ≥ 15 

(5-1) (n-1) ≥ 15 

4 (n-1)       ≥ 15 

4n-4          ≥ 15 
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4n             ≥ 19 

n               ≥ 4,75 

keterangan: k = jumlah kelompok 

           n = jumlah sampel dalam tiap kelompok 

Jadi tiap kelompok minimal terdiri dari 5 ekor mencit Balb/C, dalam 

penelitian ini digunakan 6 ekor mencit Balb/C tiap kelompok. 

E. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas  : Ekstrak akar senggugu 

2. Variabel terikat  : Derajat inflamasi Bronkus  

3. Variabel perancu  : 

a. Dapat dikendalikan  : makanan, genetik, umur, berat 

badan tikus. 

b. Tidak dapat dikendalikan : variasi kepekaan mencit Balb/C 

terhadap suatu zat. 

F. Skala Variabel Penelitian 

1. Ekstrak akar senggugu   : skala nominal 

2. Derajat inflamasi bronkus  : skala ordinal 

G. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Ekstrak akar senggugu 

Ekstrak didapat dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TO2T), Tawangmangu. 

Pemberian ekstrak akar senggugu dilakukan peroral dengan dosis 100 

dan 200 mg/kgBB/hari (Narayanan et al., 1999) atau 0,1 dan 0,2 
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mg/gBB/hari. Dengan mengambil rata-rata berat badan mencit 20 

gram maka dosis ekstrak akar senggugu menjadi 2 dan 4 mg/20 

gBB/hari. 

Dosis ekstrak akar senggugu untuk kelompok 4 adalah 2 mg 

dalam 0,1 ml dan untuk kelompok 5 adalah 4 mg dalam 0,2 ml. 

Jumlah ekstrak akar senggugu yang diperlukan selama penelitian 

adalah: 

(2 + 4) mg/mencit/hari x 6 mencit x 27 hari = 972 mg ≈ 1000 mg 

Volume aquades yang digunakan sebagai pelarut ekstrak akar 

senggugu adalah : 

1000 mg/2 mg = V (ml)/0,1 ml 

 V (ml)  = (1000 mg x 0,1 ml)/2 mg 

 V  = 50 ml 

2. Derajat inflamasi bronkus 

Bronkus mencit yang akan dibuat preparat diperoleh pada hari 

ke-28 atau pada akhir percobaan, dengan mengorbankan mencit, 

diambil jaringan bronkus utama di dekat percabangan (bifurcation) 

sepanjang 1,5 cm, kemudian direndam dalam larutan formalin buffer 

10% selama 10 jam, setelah itu dibuat blok parafin. Selanjutnya dibuat 

potongan serial terhadap blok parafin tersebut untuk dibuat slide. 

Setelah itu dilakukan pewarnaan Haematoxyllin-Eosin (HE) untuk 

melihat derajat inflamasinya. Preparat bronkus diamati dengan 

perbesaran 100 kali dalam satu lapang pandang. Jadi, dari preparat 
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histologis saluran napas yang diperoleh dari penelitian ini, dapat 

dikelompokan dalam beberapa grade (Myou et al., 2003), yaitu 

0 = Tidak infiltrasi sel radang 

1 = Infiltrasi sel radang ke lumen bronkus 

2 = Infiltrasi sel radang ke-1 lapisan dinding bronkus 

3 = Infiltrasi sel radang hingga 2-4 lapisan dinding bronkus 

4 = Infiltrasi sel radang hingga > 4 lapisan dinding bronkus 

H. Mencit Model Asma Alergi  

Untuk membuat mencit model asma alergi dilakukan injeksi 

intraperitonial pada hari ke-0 dengan 0,15 cc ovalbumin (OVA) dalam 

alumunium hidroksida [Al(OH)3] dari 2,5 mg OVA yang dilarutkan pada 

7,75 ml Al(OH)3. Pada hari ke-14 dipapar lagi dengan 0,15 cc OVA 

dalam aquades secara i.p. dari 2,5 mg OVA yang dilarutkan pada 10 ml 

aquades. Selanjutnya, pada hari ke-21, 23, 25, dan 27, mencit disensitisasi 

menggunakan OVA aerosol 50 mg dalam 5 ml aquades selama 20 menit 

menggunakan alat nebulizer kecepatan 6 L/menit.  

I. Penentuan Dosis Antihistamin  

Antihistamin yang digunakan dalam penelitian ini adalah Telfast® 

(antihistamin generasi III) 120 mg yang mengandung Fexofenadine. 

Faktor konversi manusia (dengan berat badan ±70 kg) ke mencit (dengan 

berat badan ±20 gr) adalah 0,0026 (Harmita dan Maksum R., 2005). 

Dengan demikian, dosis antihistamin yang diberikan pada mencit adalah: 

120 mg x 0,0026  =  0,3 mg 
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Telfast® diberikan pada mencit dengan dosis 0,3 

mg/mencit/hari/oral yang sudah dilarutkan dalam 0,1 ml aquades. Jadi, 

volume aquades yang digunakan sebagai pelarut antihistamin adalah: 

120 mg/0,3 mg = V (ml)/0,1 ml  

  V = 40 ml 

J. Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Skema rancangan penelitian 

Keterangan : 
n = Jumlah Mencit 
K1 = Kelompok kontrol 
K2  = Kelompok asma  
K3  =  Kelompok asma + antihistamin 
K4 = Kelompok asma + ekstrak akar senggugu 2 mg/mencit/hari 
K5 = Kelompok asma + ekstrak akar senggugu 4 mg/mencit/hari 
I1 =  Derajat inflamasi bronkus K1 

I2 = Derajat inflamasi bronkus K2 

I3 = Derajat inflamasi bronkus K3 

I4 = Derajat inflamasi bronkus K4 

I5 = Derajat inflamasi bronkus K5 

K. Alat dan Bahan 

1. Alat penelitian 

a. Kandang hewan ukuran 35 x 20 x 15 

b. Timbangan hewan merk camry 

 

n 

K1 Bandingkan 
dengan uji 
Krusskal-Wallis 
dilanjutkan 
dengan Mann-
Whitney 

K3 

K2

K4 

K5 I5 

I4 

I3 

I2 

I1 
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c. Spuit injeksi 0,1 ml 

d. Sonde 0,1 ml 

e. Pipet ukur 1 ml 

f. Labu ukur 5 ml 

g. Beaker glass 5 ml 

h. Deck glass 

i. Nebulizer 

j. Mikroskop cahaya 

2. Bahan penelitian 

a. Ekstrak akar senggugu 

b. Bronkus hewan coba 

c. Aquades 

d. Pakan mencit pelet 

e. OVA 

f. Antihistamin generasi III 

g. Formalin buffer 10% 

h. Al(OH)3 

i. Blok parafin 

j. Pewarna HE 

L. Cara Kerja 

1. Kandang mencit disiapkan, satu kandang berisi 1 kelompok 

mencit. Mencit diadaptasi dengan lingkungan selama 7 hari. 
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2. Mencit sebanyak 30 ekor dikelompokan secara acak menjadi 5 

kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor mencit 

dengan rincian: 

a. Kelompok 1  : kelompok kontrol 

b. Kelompok 2  : kelompok asma 

c. Kelompok 3  : Kelompok asma + antihistamin 

d. Kelompok 4  : Kelompok asma + ekstrak akar senggugu 2 

mg/mencit/hari 

e. Kelompok 5 : Kelompok asma + ekstrak akar senggugu 4 

mg/mencit/hari 

3. Antihistamin untuk kelompok 3 dan ekstrak akar senggugu untuk 

kelompok 4 dan 5 diberikan setiap hari. 

4. Sensitisasi OVA intraperitonial (i.p.) dilakukan pada hari ke-0 dan 

14 dengan dosis 0,15 ml/mencit. 

5. Pada hari ke-21, 23, 25, dan 27, mencit disensitisasi menggunakan 

OVA aerosol 50 mg dalam 5 ml aquades selama 20 menit 

menggunakan alat nebulizer kecepatan 6 L/menit. 

6. Dua puluh empat jam setelah paparan OVA aerosol berakhir, 

semua mencit dikorbankan menggunakan teknik cervical 

dislocation. Bronkus mencit diambil dan dibuat preparat dengan 

pengecatan HE. Preparat diamati menggunakan mikroskop cahaya 

untuk menentukan derajat inflamasinya. 
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M. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hari ke-0 dan 14 

 

 

hari ke-21, 23, 25, dan 27  

 

 

hari ke-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Alur penelitian 

Mencit Balb/C 
30 ekor 

Kelompok 5 

 

Kelompok 2 

 

Kelompok 3 

 

Kelompok 4 

 

Kelompok 1 

 

Antihistamin   
0,3mg/mencit
/hari/oral 
 
 

 Ekstrak akar 
senggugu 
2mg/mencit/
hari/oral 

 

 

Ekstrak akar 
senggugu 
4mg/mencit/
hari/oral 
 
 

Sensitisasi OVA aerosol 50mg dalam 5ml aquades 

Sensitisasi OVA i.p. 0,15 ml/mencit 

Terminasi dengan metode dislokasi servikalis 

Analisis statistik 

Koleksi bronkus 

Slide preparat 

Derajat inflamasi 
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N. Teknik Analisis Data 

Data hasil penelitian berupa grade histologis saluran napas, 

dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji Kruskall-Wallis dan 

dilanjutkan dengan Post Hoc Tests yaitu Mann-Whitney menggunakan 

program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 12.0  for 

Windows Release. 

Kruskall-Wallis adalah uji nonparametrik untuk membandingkan 

perbedaan mean lebih dari dua kelompok, sedangkan Mann-Whitney 

digunakan untuk membandingkan perbedaan mean antarkelompok.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Derajat inflamasi bronkus tiap kelompok diamati menggunakan 

mikroskop cahaya dengan perbesaran 100 kali. Hasil pengamatan infiltrasi 

sel radang pada bronkus ditunjukan pada gambar berikut:  

 
Gambar 4.3. Grade 2  pada kelompok  
antihistamin 
 

 
Gambar 4.4. Grade 3 pada kelompok 
akar senggugu 4mg 

 
Gambar 4.1. Grade 0 pada kelompok kontrol 
 

 
Gambar 4.2. Grade 1 pada kelompok akar 
senggugu 2mg 
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Gambar 4.5. Grade 4 pada kelompok asma 

Keterangan :  
                   : yang ditunjuk adalah sel-sel radang 

Tabel berikut menunjukan tingkat keparahan infiltrasi sel-sel 

radang pada tiap-tiap kelompok berdasarkan skor Myou et al. (2003) 

Tabel 4.1. Tingkat keparahan infiltrasi sel-sel radang pada bronkus mencit 
Balb/C masing-masing kelompok. 

Kelompok  Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

K1 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
K2 0 0 0 0 0 0 1 16,67 5 83,33 

0 0 2 33,33 3 50 1 16,67 0 0 K3 
K4 0 0 1 16,67 3 50 1 16,67 1 16,67 
K5 0 0 0 0 3 50 3 50 0 0 

Sumber : Data primer 2010 
 
Keterangan : 
K1 : Kelompok kontrol 
K2 : Kelompok asma 
K3 : Kelompok asma + antihistamin 
K4 : Kelompok asma + ekstrak akar senggugu 2 mg/mencit/hari 
K5 : Kelompok asma + ekstrak akar senggugu 4 mg/mencit/hari 
 

Dari tabel 4.1 dibuat histogram grading inflamasi pada bronkus 

mencit Balb/C pada tiap-tiap kelompok perlakuan. 
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Gambar 4.6. Histogram grading inflamasi masing-masing kelompok 
terhadap jumlah sampel 

 
 

B. Interpretasi Hasil 

Data yang diperoleh dalam tabel 4.1 selanjutnya dianalisis secara 

statistik menggunakan uji Kruskall-Wallis untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan mean lebih dari dua kelompok. Hasil uji Kruskall-Wallis yang 

didapat (p =0,000) menunjukan adanya perbedaan yang bermakna (p 

<0,05) pada sedikitnya dua kelompok perlakuan. Untuk mengetahui 

kelompok mana yang memiliki perbedaan, maka harus dilanjutkan dengan 

Post Hoc Test yaitu uji Mann-Whitney. 

Dengan menggunakan uji Mann-Whitney (α =0,05) didapatkan 

perbedaan yang bermakna antara kelompok kontrol dengan asma, kontrol 

dengan antihistamin, kontrol dengan senggugu dosis 2 mg, kontrol dengan 

senggugu dosis 4 mg, asma dengan antihistamin, asma dengan senggugu 
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dosis 2 mg, dan asma dengan senggugu dosis 4 mg. Sementara itu antara 

kelompok antihistamin dengan senggugu dosis 2 mg, antihistamin dengan 

senggugu dosis 4 mg, dan senggugu dosis 2 mg dengan senggugu dosis 4 

mg tidak berbeda secara bermakna (tabel 4.2). 

Tabel 4.2. Rangkuman hasil uji Mann-Whitney antarkelompok 
Kelompok p Kemaknaan 

K1-K2 0,000 Bermakna 
K1-K3 0,002 Bermakna 
K1-K4 0,002 Bermakna 
K1-K5 0,002 Bermakna 
K2-K3 0,002 Bermakna 
K2-K4 0,026 Bermakna 
K2-K5 0,004 Bermakna 
K3-K4 0,485 Tidak bermakna 
K3-K5 0,180 Tidak bermakna 
K4-K5 0,699 Tidak bermakna 

Sumber : Data primer 2010 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini, untuk membuat mencit model asma alergi dilakukan 

sensitisasi mencit menggunakan OVA. OVA yang masuk ke dalam tubuh mencit 

akan ditangkap oleh APC. APC selanjutnya akan memacu differensiasi sel CD4 

naïve menjadi sel CD4+ Th2. Sel CD4+ Th2 menghasilkan IL-4, IL-5, dan IL-13 

yang akan memacu sel B untuk memproduksi IgE yang spesifik terhadap OVA.  

Imunoglobulin E yang terbentuk akan berikatan dengan reseptor FcεRI 

pada permukaan sel mast dan basofil. Paparan ulang oleh OVA akan 

menyebabkan terbentuknya cross-linking yang akan memacu respon sel mast yang 

meliputi reaksi fase cepat dan fase lambat. Pada reaksi fase cepat dilepaskanlah 

mediator primer, terutama histamin, yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh 

darah dan konstriksi otot polos bronkus. Reaksi fase lambat terjadi beberapa jam 

kemudian yang diperantarai oleh mediator sekunder yang terdiri atas mediator 

lipid, sitokin, dan kemokin. Mediator sekunder ini akan memacu infiltrasi sel 

radang ke jaringan bronkus. Hasil pengamatan infiltrasi sel radang pada tabel 4.1 

menunjukan adanya peningkatan derajat inflamasi pada kelompok asma bila 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. Derajat inflamasi pada kelompok asma 

menunjukan grade 3 (16,67%) dan grade 4 (83,33%), yang berbeda secara 

bermakna (p =0,000) dengan kelompok kontrol. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Clausen et al. (2003) yang menyatakan bahwa sensitisasi OVA dapat 

menimbulkan reaksi alergi yang memicu timbulnya inflamasi.  
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Efek ekstrak akar senggugu dalam mencegah asma alergi, pada penelitian 

ini, ditunjukan dengan penurunan derajat inflamasi bronkus pada kelompok 

perlakuan yang diberi ekstrak akar senggugu dosis 2 mg/mencit yaitu grade 1 

(16,67%), 2 (50%), 3 (16,67%) dan 4 (16,67%) yang berbeda secara bermakna (p 

=0,026) dengan kelompok asma. Kelompok perlakuan yang diberi ekstrak akar 

senggugu dosis 4 mg/mencit juga menunjukan penurunan derajat inflamasi yaitu 

grade 2 (50%) dan grade 3 (50%) yang berbeda secara bermakna pula (p =0,004) 

dengan kelompok asma. Efek ini merupakan hasil kerja sinergis dari zat-zat yang 

terkandung dalam ekstrak akar senggugu, diantaranya adalah sitosterol dan 

flavonoids.  

Sitosterol memiliki efek antiinflamasi melalui penurunan hipersekresi 

mukus, penurunan infiltrasi eosinofil, dan penghambatan sitokin Th2 yaitu IL-4 

dan IL-5 (Kim et al., 2007). Flavonoids dapat menghambat influks Ca2+ yang 

akan mencegah degranulasi sel mast selain itu flavonoids juga dapat menekan 

produksi IL-4 dan IL-13 oleh Th2. Flavonoids terdiri atas sekelompok besar 

poliphenol dengan berat molekul rendah yang merupakan metabolit sekunder dari 

tanaman. Berdasarkan struktur kimianya flavonoids terbagi menjadi delapan 

kelompok yaitu flavan, flavanon, isoflavanon, flavon, isoflavon, anthosianidin, 

khalkon, dan flavonolignan (Kawai et al., 2007). Dari penelitian ini belum dapat 

ditentukan kelompok flavonoids mana yang paling banyak terdapat dalam akar 

senggugu dan yang paling berperan dalam mencegah dan mengatasi asma alergi.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



37 
 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan penelitian Kim et al. (2007) yang 

menggunakan beta sitosterol untuk memperlihatkan efek antiinflamasi pada 

mencit asma yang diinduksi OVA. 

Uji Mann-Whitney untuk membandingkan kedua kelompok yang diberi 

ekstrak akar senggugu yaitu dosis 2 mg dan 4 mg/mencit tidak menunjukan hasil 

yang signifikan (p =0,699). Hal ini mungkin dikarenakan ekstrak akar senggugu 

dosis 2 mg/mencit merupakan dosis optimal dalam menurunkan infiltrasi sel-sel 

radang ke bronkus sehingga penambahan dosis tidak menghasilkan perbedaan 

yang bermakna pada derajat inflamasi bronkus. 

Kelompok antihistamin menunjukan penurunan derajat inflamasi yaitu 

masing-masing grade 1 (33,33%), 2 (50%), dan 3 (16,67%). Uji Mann-Whitney 

antara kelompok antihistamin dan kelompok asma menunjukan hasil p =0,002. 

Hal ini berarti ada penurunan derajat inflamasi yang bermakna pada kelompok 

antihistamin bila dibandingkan dengan kelompok asma. Antihistamin generasi ke-

3 bermanfaat dalam pengobatan asma derajat ringan dan sedang, akan tetapi 

kurang bermanfaat pada asma derajat berat (Nelson, 2003). Dibutuhkan dua kali 

injeksi intraperitoneal OVA dalam Al(OH)3 untuk membuat mencit model asma 

alergi derajat berat dan tidak dibutuhkan sama sekali adjuvant (AL(OH)3) untuk 

membuat mencit model asma alergi derajat ringan (Deurloo et al., 2001). Dengan 

demikian, sensitisasi OVA pada penelitian ini mungkin menghasilkan mencit 

model asma alergi derajat sedang sehingga antihistamin yang diberikan mampu 

memberikan efek berupa penurunan derajat inflamasi bronkus. 
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Hasil penelitian selanjutnya membandingkan penurunan derajat inflamasi 

bronkus antara kelompok antihistamin dengan kelompok ekstrak akar senggugu 

dosis 2 mg maupun 4 mg/mencit. Dari uji Mann-Whitney antara kelompok 

antihistamin dengan kelompok ekstrak akar senggugu dosis 2 mg/mencit 

didapatkan nilai p =0,485, sedangkan dengan kelompok ekstrak akar senggugu 

dosis 4mg/mencit didapatkan nilai p =0,180. Hasil analisis tersebut menunjukan 

bahwa tidak ada perbedaan derajat inflamasi bronkus yang bermakna antara 

kelompok antihistamin dengan kelompok ekstrak akar senggugu dosis 2 mg dan 4 

mg/mencit. Jadi, dari penelitian ini didapatkan bahwa ekstrak akar senggugu 

menurunkan derajat inflamasi bronkus mencit model asma alergi sebanding 

dengan antihistamin generasi ke-3.  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Ekstrak akar senggugu dosis 2 mg dan 4 mg menurukan derajat 

inflamasi bronkus mencit model asma alergi.  

 

B. Saran 

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini, penulis memberi 

saran sebagai berikut : 

1. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan parameter lain 

seperti sitokin-sitokin proinflamasi pada asma alergi. 

2. Dapat dilakukan identifikasi komposisi flavonoids dan sitosterol dalam 

akar senggugu yang berkhasiat sebagai antiasma-alergi. 
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