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ABSTRACT 

 

 IMMUNOSTIMULANT POTENTIAL FROM TAURINE, 

ETHANOL EXCTRACT OF MENIRAN (Phyllanthus niruri), AND 

OYSTER MUSHROOM (Pleurotus ostreatus) ON MALE MICE 

(Mus musculus L.) 

 

By 

 

AULIA ROZANA 

 

The high of rainy season and weather fluctuation in some areas in 

Indonesia make impacts of health condition on society. One of solution to keep 

body immune system is using some natural substances. The compound and plants 

that could be used are taurine, meniran (Phyllanthus niruri), and oyster mushroom 

(Pleurotus ostreatus). Taurine, meniran, and oyster mushroom could be used as 

immunostimulator. Immunostimulator is an agent which could react with immune 

system and could increase body immune response. The contens that are used in 

oyster mushroom is β-Glukan, meniran is flavonoid, while taurine substance has 

been proved in the research before that it contains a substance which could be 

used as anticancer.  

This research was purposed to test the characteristic of immunostimulant 

on taurine, meniran, and oyster mushroom by using male mice (Mus musculus). 

Parameters used in this study were antibody titer, the number of leucosyts and 

erytrosites. This research used complete random design with 4 treatment groups 

and 7 repetitions on each group. They were K1 group (used taurine), K2 (used 

meniran extract), K3 (used oyster mushroom extract), and K4 (as control). The 

result was analyzed by One Way ANOVA and followed by LSD at 5% which 

showed that taurine affected much higher than meniran and oyster mushroom 

extract in an increase in immune response of male mice induced by antigen (red 

blood cell of sheep). 

 

Keywords : immunostimulant, taurine, Phyllanthus niruri, Pleurotus ostreatus,  

Mus musculus L. 
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ABSTRAK 

 

 

POTENSI IMUNOSTIMULAN DARI TAURIN, EKSTRAK 

ETANOL MENIRAN (Phyllanthus niruri), DAN JAMUR TIRAM 

(Pleurotus ostreatus) PADA MENCIT JANTAN (Mus musculus L.) 

 

 

Oleh 

 

AULIA ROZANA 

 

Tingginya curah hujan dan fluktuasi cuaca di beberapa daerah di Indonesia 

berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat. Salah satu solusi untuk menjaga 

sistem imun tubuh adalah dengan memanfaatkan beberapa bahan alami. Senyawa 

dan tanaman yang dapat dimanfaatkan adalah taurin, meniran (Phyllanthus niruri), 

dan jamur tiram (Pleurotus ostreatus). Taurin, meniran, dan jamur tiram dapat 

dimanfaatkan sebagai imunostimulator. Imunostimulator adalah suatu agen yang 

dapat bereaksi dengan sistem imun dan dapat meningkatkan respon imun tubuh. 

Kandungan yang dimanfaatkan dalam jamur tiram adalah β-Glukan, dalam 

meniran adalah flavonoid, sedangkan senyawa taurin telah terbukti pada penelitian 

sebelumnya mengandung senyawa yang dapat dijadikan sebagai anti kanker.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sifat imunostimulan pada senyawa 

taurin, meniran, dan jamur tiram dengan menggunakan hewan uji mencit jantan 

(Mus musculus). Parameter yang diuji adalah titer antibodi, jumlah leukosit, dan 

jumlah eritrosit. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terbagi dalam 4 kelompok perlakuan dengan masing-masing 7 ulangan. 

Kelompok perlakuan adalah K1 (pemberian taurin), K2 (pemberian ekstrak 

meniran), K3 (pemberian ekstrak jamur tiram) dan K4 (kontrol perlakuan). Hasil 

analisis dengan One Way ANOVA dan dilanjutkan BNT pada taraf nyata 5% 

menunjukkan bahwa pemberian taurin lebih baik dibandingkan ekstrak meniran 

dan ekstrak jamur tiram dalam meningkatkan respon imun mencit jantan yang 

telah diinduksi dengan antigen berupa sel darah merah domba. 

 

Kata kunci : imunostimulan, taurin, Phyllanthus niruri, Pleurotus ostreatus,  

         Mus musculus L. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Akhir-akhir ini perubahan musim di Indonesia tidak menentu. Musim hujan 

terjadi berkepanjangan, sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya aktivitas 

masyarakat. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan banjir khususnya di kota-

kota besar, bahkan kondisi tersebut berdampak kepada kesehatan masyarakat. 

Masyarakat lebih mudah terserang penyakit seperti demam, batuk, dan flu. 

Hal ini disebabkan oleh menurunnya sistem imun baik pada anak-anak, 

remaja bahkan dewasa. Tubuh kita perlu perlindungan terhadap cuaca dingin 

seperti ini karena ketika lingkungan lembab, bakteri dan virus lebih mudah 

menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ditambah lagi dengan pola tidur 

atau istirahat yang tidak teratur, serta pola makan masyarakat yang tidak sehat 

dapat mendukung penurunan sistem imun. Oleh karena itu, upaya 

meningkatkan sistem imun menjadi penting dilakukan, salah satunya dengan 

imunomodulator.  

 

Imunomodulator adalah substansi atau obat yang dapat memodulasi fungsi 

dan aktivitas sistem imun. Imunomodulator terbagi menjadi 3 kelompok yaitu 

imunostimulator, imunoregulator, dan imunosupresor. Imunostimulator 

berfungsi untuk meningkatkan fungsi dan aktivitas sistem imun, 
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imunoregulator berfungsi dalam meregulasi sistem imun, sedangkan 

imunosupresor berfungsi dalam menghambat atau menekan aktivitas sistem 

imun. Kebanyakan tanaman obat yang telah diteliti membuktikan adanya 

kerja imunostimulator. Pemakaian tanaman obat sebagai imunostimulator 

bermaksud menekan atau mengurangi efek virus dan bakteri intraseluler, 

mengatasi imunodefisiensi, serta merangsang pertumbuhan sel-sel pertahanan 

tubuh dalam sistem imunitas (Block dan Mead, 2003). 

 

Sistem imunitas tubuh memiliki beberapa fungsi yaitu membantu perbaikan 

DNA manusia, mencegah infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri dan 

jamur, serta menghasilkan antibodi yang disebut imunoglobulin yang berguna 

untuk memerangi serangan bakteri dan virus asing yang masuk ke dalam 

tubuh. Mencari dan merusak invader (penyerbu) yang dapat membahayakan 

tubuh manusia adalah salah satu tugas dari sistem imun.  Kemampuan imunitas 

(immunocompetence ) dan kecepatan respon imun tubuh dalam melawan 

infeksi akan menurun seiring peningkatan usia (Fatma, 2006). 

 

 Adapun suatu senyawa yang dapat dimanfaatkan sebagai imunostimulator 

adalah senyawa taurin, sedangkan tanaman yang dapat berperan sebagai 

imunostimulator adalah meniran (Phyllanthus niruri), dan jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus). Untuk meningkatkan efek terapetik dan untuk 

meminimalisir timbulnya efek samping, maka kombinasi obat herbal 

dilakukan dengan menggabungkan beberapa tanaman dengan dosis yang 

lebih kecil dari dosis optimumnya.  
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Taurin (2-aminoethanesulfonic acid) adalah asam organik turunan dari asam 

amino sistein yang mengandung sulfur (sulfihidril). Taurin bermanfaat dalam 

membantu penyerapan lemak dan vitamin yang larut dalam lemak, membantu 

perkembangan sel-sel tubuh (terutama otot), membantu pendistribusian 

nutrisi ke seluruh tubuh, membantu mengatur detakan jantung, menstabilkan 

membran sel, dan memelihara kelangsungan sel-sel otak. Taurin juga 

bermanfaat untuk mengontrol berbagai perubahan biokimia yang terjadi 

selama proses penuaan dan kerusakan sel oleh radikal bebas (Redmon, 

Stapkleton, dan David,1983). Oleh karena berbagai manfaat yang terdapat 

pada taurin, maka penelitian ini menguji taurin sebagai imunostimulator. 

 

Meniran (Phyllanthus niruri) adalah tumbuhan semak yang mudah tumbuh di 

daerah tropis seperti Indonesia. Meniran sangat mudah dijumpai dan tidak 

membutuhkan waktu lama untuk tumbuh menjadi tanaman yang siap 

dikonsumsi. Tumbuhan ini biasa dianggap rumput liar, padahal tumbuhan 

meniran dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal tradisional karena memiliki 

kandungan flavonoid yang berfungsi sebagai imunomodulator yang bersifat 

imunostimulan yang berarti dapat memperbaiki gangguan fungsi imunitas, 

seperti yang terdapat pada kasus HIV/AIDS, malnutrisi, alergi, dan lain-lain 

(Sjahrurachman, Sukmana, Setiati, Munazir, Rubiana, Nelwan, dan Dianiati, 

2004).  

 

Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) kaya akan manfaat karena mengandung 

senyawa imunostimulator yaitu β-glukan. β-glukan adalah suatu komponen 

utama polisakarida yang terdapat pada dinding sel jamur tiram dan 



4 
 

dihubungkan dengan β-glikosidik, sehingga ikatan polimer yang berat 

molekulnya bervariasi, berukuran besar dan kompleks akan terbentuk. β-

glukan dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Dengan demikian, β-

glukan dapat melawan infeksi bakteri, virus, jamur dan parasit. β-glukan 

juga menunjukkan sifat hipokolesterolemik dan sifat antikoagulan. Akhir– 

akhir ini β-glukan telah terbukti sebagai senyawa anti- sitotoksik, anti-

mutagenik dan anti-tumorgenik, sehingga dapat dikembangkan dalam bidang 

farmakologi (Mantovani, Linde, dan Colauto, 2007). Oleh karena kedua 

tanaman ini sangat bermanfaat dan tanaman ini tersedia dalam jumlah banyak 

di Indonesia, maka penelitian ini  memanfaatkan meniran dan jamur tiram 

sebagai imunostimulator. 

 

 

B.   Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan 

dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana respon pemberian taurin, 

ekstrak etanol meniran (Phyllanthus niruri), dan ekstrak etanol jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus) terhadap titer immunoglobulin M (IgM) sebagai 

parameter imun spesifik pada mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi 

sel darah merah domba (DMD). 
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C. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Melakukan pengujian sifat imunostimulan dari perlakuan taurin, ekstrak 

etanol meniran (Phyllanthus niruri), ekstrak etanol jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus), dan kontrol perlakuan terhadap mencit jantan (Mus musculus 

L.) yang telah diinduksi oleh sel darah merah domba sebagai antigen.  

2. Menguji tingkatan sifat imunostimulan dari keempat perlakuan. 

 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai sumber informasi 

ilmiah mengenai kemampuan taurin, ekstrak etanol meniran (Phyllanthus 

niruri), dan ekstrak etanol jamur tiram (Pleurotus ostreatus) yang berpotensi 

sebagai imunostimulator. 

 

 

E. Kerangka Pikir 

 

 

Sistem imun merupakan serangkaian sistem pertahanan tubuh yang 

berfungsi sebagai benteng dalam mencegah benda asing (antigen) masuk ke 

dalam tubuh. Sistem imun bertugas untuk melawan mikromolekul seperti 

virus, bakteri, jamur dan parasit. Sistem imun erat kaitannya dengan sel 

darah putih karena melibatkan limfosit T dan limfosit B. Sistem imun 

memberikan respon seluler dan respon humoral. Dalam sistem imun atau 

sistem pertahanan tubuh, dikenal istilah imunoglobulin. Imunoglobulin (Ig) 
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adalah sebuah antibodi (protein plasma) yang terbentuk akibat respon tubuh 

melawan antigen.  

 

Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian titer antibodi untuk melihat IgM 

(imunoglobulin M) yang menjadi respon awal tubuh dalam menyerang 

antigen, IgM berfungsi dalam mengaglutinasi antigen. Secara garis besar, 

respon imun terbagi menjadi respon imun spesifik dan non spesifik. Respon 

imun spesifik adalah respon imun yang disebabkan oleh paparan antigen, 

Sedangkan respon imun non spesifik adalah respon imun alamiah yang 

dibawa oleh tubuh tanpa adanya stimulus dari antigen. Dalam sistem imun, 

dikenal istilah imunostimulator. Imunostimulator adalah suatu senyawa yang 

memiliki sifat untuk bereaksi dengan sistem imun dan meningkatkan respon 

imun tubuh. Penelitian ini menggunakan taurin, meniran (Phyllanthus 

niruri), dan jamur tiram (Pleurotus ostreatus) untuk membuktikan apakah 

ketiganya dapat dijadikan sebagai imunostimulator. 

 

Taurin adalah suatu senyawa yang berpotensi untuk dijadikan 

imunostimulator pada sistem imun tubuh. Taurin telah terbukti dalam 

beberapa penelitian dapat dijadikan sebagai antikanker. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan menguji apakah taurin juga berperan sebagai 

imunostimulator. 

 

Meniran adalah salah satu tanaman yang dapat pula dimanfaatkan sebagai 

imunostimulator karena memiliki senyawa flavonoid. Selain flavonoid, 

meniran juga mengandung alkaloid, dan triterpenoid. Meniran banyak 

dijumpai di Indonesia. Oleh karena itu, sangat tepat dalam memanfaatkan 
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keberadaannya yang melimpah untuk dijadikan imunostimulator pada sistem 

imun tubuh. 

 

Jamur tiram kaya akan manfaat, kandungan jamur tiram  yang dimanfaatkan 

sebagai imunostimuator adalah β-glukan. Selain β-glukan, kandungan 

lainnya pada jamur tiram adalah senyawa  pleuran, protein (19-30%), 

karbohidrat (50-60%), asam amino, vitamin B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 

(Niacin), B5 (asam panthotenat), B7 (biotin), vitamin C, mineral, kalsium, 

zat besi, fosfor, Mg, K, P, S, dan Zn.    

 

 

F. Hipotesis 

 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemberian taurin, ekstrak etanol meniran (Phyllanthus niruri), dan 

jamur tiram (Pleurotus ostreatus) dapat meningkatkan respon imun 

mencit jantan (Mus musculus L.) yang telah diinduksi antigen berupa 

sel darah merah domba. 

2. Taurin memiliki tingkat imunostimulan lebih tinggi dibandingkan 

ekstrak etanol meniran dan jamur tiram. 
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II. TINJUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Sistem Imun 

 

Sistem kekebalan atau sistem imun adalah suatu sistem pertahanan manusia 

sebagai perlindungan terhadap infeksi dari zat asing, termasuk virus, bakteri, 

protozoa, dan parasit. Sistem kekebalan juga berperan dalam perlawanan 

terhadap protein tubuh dan molekul lain seperti yang terjadi pada 

autoimunitas, dan melawan sel yang bertransformasi menjadi tumor.  

 

Sistem imun bekerja secara spesifik, respon-respon tersebut sebagian besar di 

perantarai oleh sel darah putih terutama  limfosit (limfosit-T dan limfosit-B). 

Sel limfosit tersebut berasal dari sel-sel limfositik di sumsum tulang. Secara 

garis besar, respon imun dibedakan menjadi dua, yaitu respon imun yang 

diperantarai sel dan respon humoral. Respon humoral atau imunitas humoral 

mengacu kepada keberadaan antibodi. Antibodi adalah protein yang 

dihasilkan sebagai akibat dari masuknya penyerang berupa zat asing (antigen) 

ke dalam tubuh (Spector, 1993). 

 

Antibodi yang terbentuk oleh antigen adalah protein plasma yang dikenal 

sebagai imunoglobulin. Antibodi meningkatkan pelepasan substansi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Infeksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Virus
https://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
https://id.wikipedia.org/wiki/Protozoa
https://id.wikipedia.org/wiki/Parasit
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/Tubuh
https://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
https://id.wikipedia.org/wiki/Autoimunitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Sel_%28biologi%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumor


9 
 

vasoaktif, seperti histamin dan slow reacting subtance (SRS). Kedua 

substansi ini adalah mediator kimia dalam respon inflamasi. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi sistem imun, diantaranya adalah usia, jenis 

kelamin, nutrisi, kanker, kelainan organ, faktor psikoneuro-imunologik, obat-

obatan, dan radiasi. Semua molekul antibodi terdiri dari dua untaian peptida 

pendek yang sama yang dikenal dengan light chain, kappa dan lambda yang 

terdiri dari 230 asam amino, sedangkan yang terdiri dari untaian peptida yang 

panjang disebut heavy chain (imunoglobulin) yang terdiri dari lima jenis yaitu 

IgG, IgA, IgM, IgD dan IgE (Baratawidjaja, 2004). Perbedaan dari ke lima 

kelompok tersebut bahwa Imunoglobulin G (IgG) berperan  sebagai respon 

atibodi yang telah matang, akan tetapi merupakan kontak antibodi kedua 

(sekunder) dengan antigen setelah IgM. IgG merupakan antibodi yang mudah 

dijumpai pada sirkulasi, sedangkan IgM adalah antibodi pertama yang 

bersirkulasi sebagai respon awal terhadap pemaparan antigen. IgM berfungsi 

dalam mengaglutinasi antigen. Imunoglobulin A (IgA) banyak ditemui pada 

membran mukosa dan kolostrum. Imunoglobulin D (IgD) merupakan reseptor 

antigen yang terdapat pada permukaan limfosit B. Pada imunoglobulin E 

(IgE) ketika terjadi kontak dengan antigen, akan terjadi keadaan dimana sel 

membebaskan histamin dan beberapa zat kimia yang menyebabkan alergi 

(Desmawati, 2013).  

Respon imun ada dua macam yaitu, respon imun nonspesifik dan respon imun 

spesifik. Respon imun nonspesifik adalah imunitas alami, dimana respon 

imun dapat terjadi walaupun tubuh belum pernah terpapar zat asing tersebut, 

sedangkan respon imun spesifik (acquired immunity) adalah respon yang 
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diperoleh dari stimulasi antigen (zat asing)  dan dapat meningkat pada 

paparan berikutnya. Antigen bereaksi dengan T-cell Reseptor (TCR) dan 

antibodi. Ada tiga tipe sel yang terlibat dalam respon imun spesifik yaitu sel 

T, sel B, dan Antigen-Presenting Cell (APC). Respon imun spesifik terdiri 

dari respon imun seluler dan respon imun humoral. Respon imun seluler 

merupakan sistem pertahanan ketiga dan berfungsi untuk melawan mikroba 

intraseluler seperti virus dan bakteri, sedangkan respon imun humoral berada 

pada darah dan cairan ekskresi seperti mukosa, air mata, saliva, dan ASI. 

Respon imun humoral merupakan sistem pertahanan kedua, sedangkan sistem 

pertahanan pertama adalah respon imun fagositik yaitu meliputi sel darah 

putih (granulosit dan makrofag) yang dapat memakan partikel asing dengan 

cara menghancurkan mikroorganisme penyerang (Desmawati, 2013). 

Berikut adalah mekanisme pertemuan antara hospes dan antigen (zat asing) 

yang disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Mekanisme pertemuan antara hospes dan antigen (Bellanti,1985) 

Benda Asing 

Respon Imun Tolerans 

Nonspesifik 

(fagositosis, respon 

inflateoris) 

Spesifik 

Humoral Seluler 
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B. Taurin 

 

 

 Taurin (2-aminoethanesulfonic acid) merupakan asam organik turunan 

dari asam amino sistein yang mengandung sulfur (sulfihidril). Taurin tidak 

digolongkan sebagai asam amino karena tidak memiliki gugus karboksil.  

Namun, taurin memiliki gugus sulfonat sehingga disebut asam sulfonat 

amino (Burhan, 2004). Struktur kimiawi taurin terdapat pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Taurin (Strange dan Jackson, 1997) 

 

 

Taurin dapat ditemukan pada otot rangka, jantung, sel darah putih, dan 

sistem saraf pusat manusia. Senyawa ini juga ditemukan pada beberapa 

sayuran, kacang-kacangan, telur, ikan, daging, dan susu. Selain itu, taurin 

juga dapat kita temukan dalam keju, cokelat, dan alpukat. Burhan (2004) 

menjelaskan, pada mamalia sintesis taurin terjadi dalam pankreas melalui 

jalur asam sistein sulfinik. Kelompok sulfhidril dari sistein dioksidasi 

pertama kali oleh enzim sistein dioksigenase menjadi asam sistein sulfinik. 

Selanjutnya sistein asam sulfinik akan didekarboksilasi oleh enzim 

dekarboksilase sulfinoalanin untuk membentuk hypotaurine. 

 
Berbeda dengan asam amino, taurin (khususnya L-taurin), tidak digunakan 

sebagai protein blok pembangun. Taurin digunakan untuk membantu 

penyerapan lemak dan vitamin yang larut dalam lemak, membantu 

perkembangan sel-sel tubuh (terutama otot), membantu pendistribusian nutrisi 
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ke seluruh tubuh, membantu mengatur detakan jantung, menstabilkan 

membran sel, dan memelihara kelangsungan sel-sel otak. Tidak hanya itu,  

senyawa yang biasa digunakan dalam suplemen dan minuman berenergi ini 

juga berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai obat antikanker karena 

memiliki kemampuan sebagai inhibitor proteosome (Zhang, Fan, Cui, Chen, 

Xiao, dan Dou, 2008). Taurin berfungsi sebagai antikarsinogenik dengan cara 

melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. 

Taurin juga dianggap sebagai faktor penting untuk mengontrol berbagai 

perubahan biokimia yang terjadi selama proses penuaan dan kerusakan sel 

oleh radikal bebas (Tabassum, Rehman, Banerjee, Raisuddin dan Parvez, 

2006 ; Redmon, dkk., 1983). Pemberian taurin terbukti memiliki efek 

penghambatan yang signifikan terhadap proliferasi sel, dan mampu 

menginduksi apoptosis pada sel human hepatocellular carcinoma (HHCC) 

HepG2 (Shuo, Zhang, Luo, Liu, Yang, Wan, Yu, Li, dan Wan, 2015). 

 
 

C.  Meniran (Phyllanthus niruri) 

 

 

1. Klasifikasi Meniran 

 

 

Berdasarkan taksonominya, meniran diklasifikasikan sebagai berikut : 

(Backer and Van der Brink, 1965). 

Kerajaan       : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas              : Dicotyledoneae 

Bangsa          : Euphorbiales 
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Suku              : Euphorbiaceae  

Marga            : Phyllanthus 

Jenis              : Phyllanthus niruri L.  

 

 

2. Morfologi Meniran 

 

 
Meniran (Phyllanthus niruri) adalah tanaman semusim yang tumbuh tegak, 

bercabang-cabang, dan tingginya antara 30cm-50cm. Tanaman ini 

memiliki daun majemuk, daunnya termasuk pada tipe daun yang tidak 

lengkap.  Tanaman meniran memiliki bunga tunggal yang terdapat pada 

ketiak daun yang menghadap ke arah bawah, menggantung dan berwarna 

putih. Tanaman ini memiliki daun kelopak yang berbentuk bintang, benang 

sari dan putik tidak terlihat jelas, mahkota bunga kecil dan berwarna putih. 

Tanaman ini memiliki buah yang berbentuk kotak, bulat pipih, dan licin, 

diameter  ± 2mm dan berwarna hijau. Berikut adalah gambar morfologi 

dari tanaman meniran yang disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 

  

 

 

                  Gambar 3.  Meniran (Phyllanthus niruri L.)  
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3. Kandungan Kimia Meniran 

 

 

Tumbuhan meniran memiliki kandungan senyawa turunan lignan, 

alkaloid, flavonoid, dan triterpenoid. Lignan berupa zat padat hablur 

tanpa warna yang menyerupai senyawa aromatik sederhana yang lain 

dalam sifat kimianya. Lignan tersebar luas di dunia tumbuhan, terdapat 

dalam kayu, daun, eksudat, damar, dan bagian tumbuhan lain. Lignan 

terkadang dijumpai sebagai glikosida. Lignan digunakan sebagai 

antioksida dalam makanan. Selain itu lignan juga merupakan 

kandungan kimia yang aktif dalam tumbuhan obat tertentu. Lignan 

dapat diekstraksi dengan aseton atau etanol dan seringkali diendapkan 

sebagai garam kalium yang sukar larut (Robinson, 1995). 

 
Salah satu senyawa utama dari golongan lignan adalah filantin. Filantin 

merupakan salah satu komponen utama Phylanthus niruri Linn yang 

memiliki aktivitas melindungi hati dari zat toksik (antihepatotoksik) baik 

berupa parasit, obat-obatan, virus maupun bakteri (Houghton, 

Woldemariam, O’Shea, dan Thyagarajan, 1996).  

 

Kandungan kimia yang bermanfaat dari meniran dan bersifat 

imunostimulator adalah flavonoid yang merupakan senyawa fenol. 

Flavonoid terikat pada gula sebagai glikosida. Flavonoid yang 

merupakan bentuk kombinasi glikosida berada dalam semua tumbuhan 

yang berpembuluh (Harborne, 1987). Flavonoid merupakan senyawa 

larutan dalam air yang dapat diekstraksi menggunakan etanol 70%. Oleh 

karena kandungan kimia yang dimilikinya, tumbuhan ini dapat digunakan 
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sebagai imunomodulator yang tidak hanya berpengaruh meningkatkan 

sistem imun, namun juga menekan sistem imun apabila aktivitasnya 

berlebihan. 

 

 

D. Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) 

 

 

1. Klasifikasi Jamur Tiram 

 

 

Berdasarkan taksonominya, jamur tiram diklasifikasikan sebagai 

berikut (Kummer, 1871) : 

Kerajaan       : Fungi 

Filum             : Basidiomycota 

Kelas              : Agaricomycetes 

Bangsa          : Agaricales 

Suku              : Pleurotaceae  

Marga            : Pleurotus 

Jenis              : Pleurotus ostreatus 

       
 

2. Morfologi Jamur Tiram 

 

 

Jamur tiram banyak dikenal oleh masyarakat, bentuk tudungnya agak 

membulat dan lonjong. Permukaannya licin dan agak berminyak ketika 

lembab dan memiliki tepi yang bergelombang. Jamur tiram berukuran 

diameter yaitu 3-15 cm, tangkainya tidak tepat berada di tengah 

tudungnya, tetapi berada di pinggir. Jika sudah tua daging buahnya akan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Homobasidiomycetes&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Homobasidiomycetes&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Agaricales&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tricholomataceae&action=edit&redlink=1
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menjadi liat dan keras, serta berwarna putih kekuningan. Tubuh buah 

jamur tiram memiliki tangkai yang tumbuh menyamping.  Bagian tudung 

dari jamur tersebut berubah warna dari hitam, abu-abu, coklat, hingga 

putih, dengan permukaan yang hampir licin, diameter 5–20 cm yang 

bertepi tudung mulus sedikit berlekuk. Selain itu, jamur tiram juga 

memiliki spora berbentuk batang berukuran 8-11×3-4 μm serta berwarna 

putih yang bisa tumbuh dengan cepat.  Jamur tiram berhabitat di potongan-

potongan kayu. Jamur tiram biasanya tumbuh dengan tubuh bertumpuk di 

batang pohon yang sudah melapuk atau batang pohon yang sudah 

ditebang. Umumnya media yang digunakan untuk budidaya jamur 

tiram adalah serbuk gergaji (Sunarsih, 2009). Morfologi jamur tiram terdapat 

pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.   Jamur Tiram (wikipedia.org/wiki/Jamur_tiram diakses pada 

tanggal 25 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB) 

 

 

3. Kandungan Kimia Jamur Tiram 

 

 

Jamur tiram mengandung senyawa imunomodulator yaitu β-glukan. β-

glukan adalah suatu polisakarida yang dihubungkan dengan β-glikosidik 

sehingga membentuk ikatan polimer yang berat molekulnya bervariasi,  

https://id.wikipedia.org/wiki/Spora
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Oyster_mushoom_fells.jpg
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berukuran besar dan kompleks. Sifat imunomodulator dari β-glukan 

dipengaruhi sifat fisika dan kimiawi seperti kelarutan dalam air, serta 

ukuran molekul. β-glukan pada jamur tiram (Pleurotus ostreatus) adalah 

pleuran. Pleuran (β-1,3 D-glukan) adalah derivat dari poliglukosa yang 

diisolasi dari jamur tiram (Pleurotus ostreatus), pleuran tidak larut dalam 

air dan pelarut anorganik. Pleuran dilindungi oleh dinding sel dari 

Pleurotus ostreatus yang mengandung lipid dan protein (Sunarsih, 2009). 

 

Berdasarkan Hasil penelitian dari Beta Glucan Health Center 

menyebutkan bahwa jamur tiram (Pleurotus ostreatus) juga 

mengandung senyawa pleuran, protein (19-30%), karbohidrat (50-60%), 

asam amino, vitamin B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (Niacin), B5 

(asam panthotenat), B7 (biotin), vitamin C, mineral, kalsium, zat besi, 

Mg, fosfor, K, P, S, dan Zn. Jamur tiram juga mengandung folic acid 

yang cukup tinggi yang juga mampu menyembuhkan anemia (Sunarsih, 

2009). 

 

 
E. Leukosit 

 

 

1. Karateristik Leukosit 

 

 

Leukosit (sel darah putih) memiliki bentuk dan sifat yang berlainan 

dengan eritrosit. Leukosit memiliki bermacam-macam inti sel. 

Leukosit berwarna bening. Jumlah leukosit dalam 1 mm
3 

darah ± 

4000-11.000. Leukosit berfungsi dalam menyerang penyakit atau 

bakteri yang masuk ke dalam jaringan. Leukosit berada dalam 
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kelenjar limfe dan digunakan dalam pengangkutan lemak dari 

dinding usus melalui limpa yang kemudian menuju pembuluh darah. 

Beberapa sifat leukosit diantaranya  yang bersifat diapedesis (dapat 

menembus pori-pori membran kapiler dan masuk ke dalam jaringan. 

Leukosit diproduksi oleh sumsum tulang, leukosit bertahan ± satu 

hari dalam sirkulasi sebelum masuk ke dalam jaringan dan 

kemudian menetap dalam jaringan (Desmawati, 2013). 

 

 

2. Klasifikasi Leukosit 
 

 

Dalam sirkulasi darah, terdapat lima jenis leukosit yang dibedakan 

berdasarkan ukuran, bentuk inti sel, dan keberadaan granula 

sitoplasma. Sel yang memiliki granula disebut granulosit, sedangkan 

sel tanpa granula disebut agranulosit. 

 

Granulosit terbagi menjadi neutrofil, eusinofil, dan basofil. Adapun 

fungsinya adalah sebagai berikut : 

neutrofil mencapai 60% dari leukosit dan fungsinya sebagai 

fagositik dan sangat aktif. Eosinofil mencapai 1-3% jumlah leukosit. 

Fungsinya sebagai fagositik lemah dan jumlahnya akan meningkat 

saat terjadi alergi, tetapi berkurang saat stres berkepanjangan. 

Kemudian basofil jumlahnya <1% dalam leukosit. Sel ini 

mengandung histamin untuk meningkatkan aliran darah ke dalam 

jaringan yang cedera. 
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Agranulosit terbagi menjadi dua yaitu limfosit dan monosit. Limfosit 

mencapai 30% total leukosit,  terdapat pada jaringan limfatik dan 

berasal dari sel-sel batang sumsum tulang merah. Sel limfosit 

berfungsi dalam reaksi imunologi. Monosit jumlahnya mencapai 3-8 

% jumlah total leukosit. Monosit sangat fagositik dan sangat aktif. 

Sel ini siap bermigrasi melalui pembuluh darah. Monosit akan 

menjadi makrofag tetap apabila telah meninggalkan aliran darah 

(Desmawati, 2013). Jenis leukosit terdapat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Leukosit (sumber : www.delherbal.com/leukosit-rendah) 

 

 

 

F. Eritrosit 

 

 

Eritrosit (sel darah merah) berfungsi mengangkut oksigen dari paru-

paru ke seluruh jaringan tubuh. Sel darah merah berbentuk bikonkaf. 

Bentuk sel darah merah berubah-ubah ketika melewati kapiler karena 

dibutuhkan sifat yang fleksibel dalam menembus kapiler yang 

berukuran kecil. Sel darah merah dibentuk dalam sumsum merah tulang 

http://www.delherbal.com/leukosit-rendah
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pipih. Selanjutnya, darah beredar ke seluruh bagian tubuh melalui 

pembuluh darah. Sel darah merah bertahan kira-kira 120 hari (Williams, 

2007).   

 

Sel darah merah tua akan dibongkar oleh hati dan limpa. Di dalam hati, 

hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu (bilirubin) yang 

kemudian ditampung dalam kantong empedu. Bilibirun ini berfungsi 

memberi warna kepada feses. Zat besi ada pada hemoglobin kemudian 

dilepas dan digunakan untuk membentuk sel darah merah baru. Pada 

kondisi yang normal, jumlah sel darah merah dalam tubuh manusia 

berkisar antara 4 juta – 11 juta mm
3
 (milimeter kubik) darah. 

Lingkungan juga memengaruhi jumlah sel darah dalam tubuh 

seseorang. Makin tinggi suatu tempat, kadar oksigen di atmosfer makin 

berkurang. Orang yang hidup di dataran tinggi mengadakan adaptasi 

dengan cara memperbanyak jumlah sel darah merah agar kebutuhan 

oksigen tubuh tetap tercukupi. Morfologi sel darah merah terdapat pada 

Gambar 6. 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Eritrosit ( http://interactive-biology.com ) 

 

 

 

http://interactive-biology.com/
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G. Mencit 

 

 

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencit (Mus 

musculus L.). Berdasarkan taksonominya, klasifikasi mencit putih 

menurut Pramono dan Malole (1989) adalah sebagai berikut : 

          Kerajaan : Animalia 

      Filum : Chordata 

      Kelas : Mamalia 

      Bangsa :Rodentia 

      Suku : Muridae 

       Marga : Mus 

      Jenis : Mus musculus L.  

Morfologi mencit jantan terdapat pada Gambar 7. 

 

  

 

 

 

 

 

        Gambar 7.  Mencit (Khairani, 2017) 

 

 

Karakteristik umum mencit menurut Thrall (2004) dan Suckow (2006) yaitu 

memiliki panjang tubuh 7,5-10 cm, dengan luas permukaan tubuh 36 cm
2
. 

Lama hidup 1-3 tahun, dan pada usia 35 hari mencit telah dikategorikan 

dewasa.  Berat mencit jantan dewasa berkisar antara 20-40 g sementara berat 

betina berkisar antara 18-35 g. Mencit memiliki siklus estrus 4-5 hari dengan 
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lama bunting antara 19-21 hari. Selain itu, mencit memiliki jumlah sel darah 

merah 6,5-10,1x10
6 

sel/µl dan sel darah putih sebanyak 2,61-10,05x10
3 

sel/µl. Denyut jantung mencit berkisar 325-800 denyut/menit dengan laju 

respirasi 95-165 tarikan nafas/menit. 

 

Sejak abad ke-19, mencit banyak digunakan sebagai hewan uji dalam 

penelitian. Mencit banyak digunakan karena memiliki gen yang relatif 

mirip dengan manusia. Mencit merupakan hewan yang  mudah dipelihara, 

dikarenakan morfologinya kecil, jinak, lemah, mudah ditangani, 

mengonsumsi makanan relatif sedikit dan memiliki harga yang relatif 

murah. Mencit juga memiliki daya reproduksi yang tinggi dengan masa 

kebuntingan yang singkat (Soegijanto, 2003 ; Yuwono, 2009).
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III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

A.   Waktu dan Tempat 
 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2017 – Oktober 2017. 

Pemeliharaan hewan uji, pemberian taurin, ekstrak etanol meniran 

(Phyllanthus niruri) dan jamur tiram (Pleurotus ostreatus), pemberian 

antigen berupa sel darah merah domba kepada hewan uji dilakukan di 

Laboratorium Biologi Molekuler, Gedung MIPA Terpadu, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.  

Proses perhitungan leukosit dan eritrosit dilakukan di Laboratorium 

Zoologi Fakultas MIPA, Universitas Lampung. 

 

 

B.   Alat dan Bahan 
 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain set peralatan 

pemeliharaan mencit (bak berbahan plastik berukuran 20x30cm 

dilengkapi dengan penutup berbahan kawat, wadah pakan, dan 

wadah minuman sebanyak 28 buah), neraca analitik untuk 

menimbang bahan dan mengukur berat badan mencit, jarum suntik 

untuk menginduksi antigen yaitu DMD, sonde lambung untuk 

mencekokkan taurin, dan ekstrak meniran dan jamur tiram pada 
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mencit, beaker glass, erlenmeyer, set alat ekstraksi (blender, oven, 

kertas saring, corong buchner, dan rotary evaporator), set alat 

keselamatan kerja (sarung tangan dan masker), set alat pembuatan 

antikoagulan alsever (autoklaf dan sentrifuge), set alat untuk 

melakukan uji titer antibodi (sentrifuge,waterbath,  micro plate 

bottom V, shaker, micro pipet untuk pengenceran), set alat 

perhitungan jumlah leukosit dan eritrosit (mikroskop, kertas tisu, 

haemocytometer, object glass, dan cover glass) dan kamera untuk 

dokumentasi. 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain hewan uji 

berupa 28 mencit jantan (Mus musculus L.) berumur 3 bulan dengan 

berat badan + 30-40 g yang terbagi dalam 4 kelompok, pelet pakan 

mencit, air minum, taurin, darah merah domba (DMD) sebagai 

antigen, meniran (Phyllanthus niruri), jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus), etanol 96% digunakan untuk ekstraksi meniran dan jamur 

tiram, larutan PZ (Physiological Zalt) 0,9% untuk pengenceran pada 

uji titer antibodi dan pengenceran pada sel darah domba, 

antikoagulan alsever sebagai media pencegah penggumpalan pada 

DMD dan darah mencit, Carboxy Methyl Cellulose (CMC) 

digunakan dalam pelarutan ekstrak, serum darah mencit yang telah 

diuji, larutan hayem untuk menghitung jumlah eritrosit, larutan turk 

digunakan untuk menghitung jumlah leukosit. 

 

 



25 
 

C.   Metode Penelitian 
 
 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan empat kelompok perlakukan, dimana 

masing-masing perlakuan berisi tujuh ulangan. Kelompok tersebut 

yaitu sebagai berikut : 

 

1. Kelompok 1: Kelompok yang diberikan taurin dengan dosis 15,7  

            mg/bb/hari selama 8 hari, kemudian pada hari ke-8  

            diinduksi sel DMD 2% melalui intra peritonial dan  

            selanjutnya diberi taurin kembali selama 10 hari. 

2. Kelompok 2: Kelompok yang diberikan ekstrak etanol meniran  

dengan dosis 20 mg/bb/hari selama 8 hari, kemudian 

pada hari ke-8 diinduksi sel DMD  2% melalui intra 

peritonial dan selanjutnya diberi ekstrak kembali 

selama 10 hari. 

3. Kelompok 3: Kelompok yang diberikan ekstrak etanol jamur  

tiram dengan dosis 20 mg/bb/hari selama 8 hari, 

kemudian pada hari ke-8 diinduksi sel DMD  2% 

melalui intra peritonial dan selanjutnya diberi ekstrak 

kembali selama 10 hari. 

4. Kelompok 4: Kelompok yang diberi pakan standar hingga akhir  

penelitian dan diinduksi sel DMD (Sebagai kontrol 

perlakuan). 
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D.   Pelaksanaan Penelitian 

 

 
1. Persiapan Hewan Uji 

 

Hewan uji berupa mencit jantan (Mus musculus L.) berjumlah 

28 ekor berumur 3 bulan dengan berat badan + 30-40 g. Mencit 

diperoleh dari Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner 

(BPPV) Regional III Bandar Lampung. Mencit dipelihara pada 

lingkungan homogen secara individu di dalam bak berbahan 

plastik berukuran 20x30 cm dengan penutup berbahan kawat 

yang dilengkapi wadah pakan, dan wadah air minum. 

Aklimatisasi mencit dilakukan selama 7 hari sebelum 

perlakuan, hal ini bertujuan agar mencit dapat beradaptasi 

dengan kondisi kandang. Selama proses aklimatisasi, mencit 

diberi pakan standar (pelet), dan air minum secukupnya. 
 

 

 

2. Persiapan Bahan Uji 

 
 

Bahan uji yang digunakan yaitu ekstrak taurin, ekstrak meniran, 

dan ekstrak jamur tiram dengan uraian sebagai berikut : 

 

2.1. Persiapan Taurin 

 

 
Menurut tabel konversi Nugraha (2011), nilai konversi 

dari manusia ke mencit yaitu 0,0026. Dosis normal 

pemberian taurin yang biasa diberikan pada manusia 

adalah sebesar 3 g/70 kg berat badan (Shao dan Hathcock, 
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2008). Jika dihitung berdasarkan hasil konversi, dosis 

normal taurin yang diberikan kepada mencit yaitu 3000 

mg dikalikan dengan 0,0026 adalah sebesar 7,8 

mg/bb/hari. 

 

2.2. Persiapan Ekstrak Etanol Meniran 

 
Tahapan ekstraksi meniran (Phyllanthus niruri) disajikan 

pada Gambar 8. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            Gambar 8.  Proses ekstraksi meniran 

 

 

 

Maserat disaring menggunakan kertas saring 
 

Filtrat dari maserat dipekatkan dengan rotary evaporator 

pada suhu 50˚C hingga didapat ekstrak kental, kemudian 

dimasukkan ke dalam oven hingga diperoleh ekstrak 

dalam bentuk pasta 

 
 

Daun meniran dipilih yang terbaik dan dicuci dengan air 
mengalir 

 

Daun meniran dikeringanginkan dalam suhu ruang 

selama 2x24 jam, kemudian dikeringkan 

menggunakan oven dengan suhu 40˚C selama 2x24 

jam 

Meniran yang telah kering digiling menggunakan mesin 

giling kemudian dihaluskan kembali menggunakan blender 
 

Meniran yang telah halus, dimaserasi selama 3x24 jam 

dengan pelarut etanol 96% hingga diperoleh maserat 
 
 

Maserat disaring 
menggunakan corong 
buchner 
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2.3. Persiapan Ekstrak Etanol Jamur Tiram  

 

 
Tahapan ekstraksi Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) 

disajikan pada Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Proses ekstraksi jamur tiram 

 

 

Filtrat dari maserat dipekatkan dengan rotary evaporator 

pada suhu 50˚C hingga didapat ekstrak kental, kemudian 

di masukkan ke dalam oven hingga diperoleh ekstrak 

dalam bentuk pasta 
 
 

Jamur Tiram dipilih yang terbaik dan dicuci dengan air 

mengalir 
 

Jamur tiram dikeringanginkan dalam suhu ruang 

selama 1x24 jam  

Jamur tiram yang telah dikeringkan dihaluskan 

menggunakan blender 
 

 

Jamur tiram yang telah halus dimaserasi selama 

3x24 jam dengan pelarut etanol 96% hingga 

diperoleh maserat 
 

 
 
 

Maserat disaring menggunakan corong Buchner dan kertas 
saring 
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3. Pemberian Bahan Uji Taurin, Ekstrak Etanol Meniran, dan 

Jamur Tiram 
 
 

Dalam penelitian ini, digunakan dosis taurin untuk pengujian 

yaitu 15,7 mg/bb/hari (dua kali dosis normal). Dosis ekstrak 

etanol meniran dan jamur tiram yang diberikan untuk mencit 

dengan berat 30-40 g yaitu sebesar 72 mg x 0,14 x 2 = 20,2 

mg/bb/hari. 

 
 

E.   Diagram Alir Penelitian 

 
 

Keseluruhan tahapan penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir 

penelitian pada Gambar 10. 
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      Gambar 10.  Diagram alir penelitian 

 

 

7 ekor 

mencit 

      (Taurin) 
 

 

7 ekor 

mencit 

(Kontrol) 
 

Pakan standar 

dan air minum 

serta taurin dosis 

15,7 mg/hari 

hingga akhir 

penelitian. 

 

Pakan standar 

dan air minum 

hingga akhir 

penelitian 
 

 

28 ekor mencit umur 3 bulan dengan bobot badan ± 30-
40 g 

 
24 ekor mencit umur 3 bulan dengan 
bobot badan ± 30-40 g 

 
24 ekor mencit umur 3 bulan dengan 
bobot badan ± 30-40 g 

 

Aklimatisasi selama 7 hari (diberi pakan standar dan air 
minum) 

 

 

7 ekor 

mencit 

    (Meniran) 

 

 

7 ekor mencit 

(Jamur 

tiram) 

 

Diinduksi suspensi sel darah merah domba (DMD) 2% 
intra peritonial pada hari ke-8 dan dilanjutkan pemberian 

pakan, minum dan ekstrak hingga hari ke-18  
 

Pengambilan sampel darah mencit, pengujian titer antibodi, 
perhitungan jumlah leukosit dan eritrosit 

 

Analisis Data 
 

Pakan standar 

dan air minum 

serta ekstrak 

meniran dosis 20 

mg/hari hingga 

akhir penelitian., 
 

Pakan standar dan 

air minum serta 

ekstrak jamur 

tiram dosis 20 

mg/hari hingga 

akhir penelitian., 
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F.   Parameter Penelitian 
 
 

Parameter yang diukur dalam penelitian ini yaitu : 

1. Titer Antibodi 

 

 
Pengujian titer antibodi dilakukan setelah pengambilan sampel 

darah mencit yang telah diberi perlakuan selama 18 hari. Titer 

adalah nilai maksimun suatu tubuh untuk menolak penyakit. 

Hasil tes titer antibodi digunakan untuk mendeteksi IgM karena 

ukuran IgM yang memudahkan untuk aglutinasi. Adapun cara 

kerja dari uji HA tes dapat dilihat pada Gambar 11. 
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               Gambar 11.  Diagram alir uji titer antibodi (Sulistyowati, 2006) 

 
 

2. Perhitungan Leukosit 
 

 
Pada perhitungan leukosit digunakan darah mencit yang telah 

diambil. Pengenceran darah untuk menghitung jumlah leukosit 

menggunakan larutan Turk. Larutan Turk  menyebabkan eritrosit 

Disiapkan microplate bottom V sebagai 

tempat pengujian titer antibodi 

Semua lubang (12 lubang) pada microplate 

diisi dengan larutan PZ 0,025 ml 

Pada lubang pertama microplate ditambahkan 

serum mencit 0,025 ml, dan kemudian 

diencerkan ½,1/4,1/8.1/16,1/32 dan seterusnya 

hingga lubang ke 10. Lubang ke 11 dan 12 

sebagai kontrol 

Semua lubang (12 lubang) ditambahkan sel 

DMD 1,5% sebanyak 0,025 ml 

Microplate digoyang dalam microshaker 

selama 1 jam dan dibiarkan pada suhu kamar 

selama 24 jam. 

Analisis data hasil uji titer antibodi, apabila 

terjadi aglutinasi hasil positif, apabila tidak 

terjadi aglutinasi hasil negatif. 
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lisis. Darah diencerkan 20 kali dan sel eritrosit dihitung 

menggunakan kamar hitung Improved Neubauer. Adapun 

prosedurnya adalah sebagai berikut : 

 

Darah dihisap menggunakan pipet leukosit hingga tanda 0,5. 

Bekas darah di ujung pipet dibersihkan  menggunakan tisu. 

Kemudian diisap larutan pengencer (larutan Turk) hingga 

tanda 11. Pengenceran yang digunakan adalah pengenceran 

20. Kemudian pipet leukosit dihomogenkan selama ± 1 

menit. Darah dalam leukosit  yang telah homogen dibuang 4-

5 tetes pertama. Untuk menghitung jumlah leukosit 

digunakan kamar hitung dan kaca penutup (cover glass). 

Darah diletakkan pada kamar hitung tepatnya pada sudut 30° 

di batas cover glas, kemudian dilakukan proses perhitungan. 

 

Adapun cara menghitung jumlah leukosit adalah sebagai 

berikut, diamati 4 kotak besar di tepi dengan perbesaran 10 

kali dengan kriteria yaitu sel yang menyinggung garis kiri 

dan atas dihitung. Selanjutnya sel yang menyinggung garis 

kanan dan bawah tidak dihitung (Muslim, 2006). 

 

 

2. Perhitungan Eritrosit 

 

 

Pengenceran darah untuk menghitung jumlah eritrosit 

menggunakan larutan Hayem. Larutan Hayem menyebabkan 

leukosit dan trombosit lisis. Darah diencerkan 200 kali dan sel 
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eritrosit dihitung pada 5 bidang sedang ditengah pada kamar hitung 

Improved Neubauer. Adapun prosedur perhitungan eritrosit sebagai 

berikut : 

 

Darah mencit dihisap hingga tanda 0,5 pada pipet eritrosit 

dan kemudian ujung pipet dibersihkan menggunakan tisu. 

Setelah itu, larutan Hayem dihisap hingga tanda 101 dengan 

tidak membentuk gelembung udara. Kedua ujung pipet 

ditutup dengan ujung jari. Pipet dihomogenkan selama ±1 

menit. Darah dalam pipet eritrosit  yang telah homogen 

dibuang 4-5 tetes pertama. Kamar hitung dan kaca penutup 

(cover glass) disiapkan untuk menghitung jumlah eritrosit. 

Darah diletakkan pada kamar hitung tepatnya pada sudut 30° 

di batas cover glass dan dilakukan proses perhitungan. 

 

Cara menghitung eritrosit adalah dengan kamar hitung yang 

diletakkan pada meja mikroskop dan digunakan lensa 

objektif perbesaran 40 kali. Kemudian diamati penyebaran 

sel eritrosit yang terlihat pada 5 bidang sedang yang berada 

di tengah (Muslim, 2006). 

 

 Kamar hitung untuk perhitungan leukosit dan eritrosit 

disajikan pada Gambar 12. 
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Gambar 12.  Kamar hitung leukosit dan eritrosit (sumber: http://medlab.id/ 

      diakses pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 22.00 WIB) 

   

 

G.  Analisis Data 
 
 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan metode 

statistik ANOVA (Analysis of Variance) pada taraf nyata 5% untuk 

melihat perbedaan yang nyata antar kelompok perlakuan, kemudian 

jika terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan uji BNT (Beda Nyata 

Terkecil) pada taraf nyata 5%. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 
 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Taurin, ekstrak etanol meniran (Phyllanthus niruri), dan 

ekstrak etanol jamur tiram (Pleurotus ostreatus) mengandung 

senyawa yang dapat dijadikan sebagai imunostimulan. 

b. Tingkatan sifat imunostimulan yang terbaik berturut-turut 

adalah taurin, ekstrak etanol meniran, ekstrak etanol jamur 

tiram, kemudian kontrol perlakuan. 

 
 

B. Saran 
 

 
 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai jumlah dari 

masing-masing jenis leukosit setelah penginduksian antigen, serta 

perlu dilakukan pengukuran jumlah eritrosit dan leukosit hewan 

uji sebelum dan sesudah perlakuan sebagai perbandingan. 
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