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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

2.1  Tanaman Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) 

Tanaman Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) mudah tumbuh dan 

dikembangbiakan di seluruh Indonesia. Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) 

dimanfaatkan masyarakat untuk pemecah batu ginjal, diuretik (peluruh kencing), 

pengobatan hipertensi, gout (arthritis), demam dan rematik.  

 

Gambar 2. 1 Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) 

 (Almatar dan Zaedah, 2014). 
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Menurut Barnes et al. (1996), tanaman Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisio : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledoneae 

Sub Classis : Sympetalae 

Ordo   : Tubiflorae / Solanales 

Famili  : Labiatae 

Genus   : Orthosiphon 

Species  : Orthosiphon stamineus Benth, Aristatus, Spicatus, Grandiflorus  

 

Tanaman ini pertama  kali disebarluaskan dari India, Indo China, dan 

Thailand melewati kawasan Malesia (Indonesia, Filipina, Papua Nugini) hingga 

Australia. Sebagai tanaman yang tumbuh liar disepanjang anak sungai dan selokan, 

Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) mulai banyak ditanam di pekarangan sebagai 

tumbuhan obat dan dapat ditemukan di daerah dataran rendah sampai ketinggian 700 

mdpl, disebut  Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) karena kumpulan benang sari 

bunganya panjang dan menjulur dari  dua sisi yang berbeda sehingga mirip dengan 

kumis kucing. 

Bagian tanaman yang sering digunakan sebagai obat adalah daunnya, baik 

yang segar maupun yang telah dikeringkan. Daun Kumis kucing (Orthosiphon 

aristatus) rasanya sedikit pahit.  

 

2.2  Kandungan Kimia Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) 

 Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa 

Kumis kucing mengandung beberapa senyawa aktif Flavonoid, Alkaloid, Terpenoid, 

dan Saponin. 

1. Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa polar yang umumnya mudah larut dalam 

pelarut polar seperti etanol, methanol, butanol, dan aseton (Markham, 1998). 

Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol yang mempunyai 

sifat menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamur. Khunaifi (2010) 
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menyatakan bahwa senyawa-senyawa flavonoid umumnya bersifat 

antioksidan. Senyawa flavonoid dan senyawa turunanya memiliki dua fungsi 

fisiologis yaitu sebagai bahan kimia untuk mengatasi serangan penyakit 

(sebagai antibakteri) dan anti virus bagi tanaman. 

Flavonoid dalam menghambat pertumbuhan bakteri, dengan merusakan 

permeabilitas dinding sel bakteri (Sabir, 2008). Flavonoid mampu 

menghambat motilitas bakteri (Mirzoefa et al., 1997). 

2.  Saponin 

Saponin merupakan senyawa aktif permukaan yang kuat yang 

menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan pada konsentrasi yang rendah 

sering menyebabkan hemolisis sel darah merah (Robinson, 1995). Beberapa 

saponin bekerja sebagai antibakteri dan digunakan sebagai bahan baku untuk 

sintesis hormon steroid. Saponin merupakan glukosida yang larut dalam air 

dan etanol, tetapi tidak larut dalam eter. Saponin bekerja sebagai antibakteri 

dengan mengganggu stabilitas membran sel bakteri sehingga menyebabkan 

sel bakteri lisis (Ganiswara, 1995).  

3.  Terpenoid 

Terpenoid ditemukan dalam tumbuhan sebagai minyak atsiri yang 

memberi bau harum dan bau khas pada tumbuhan dan bunga. Selain itu, 

terpenoid juga terdapat dalam jamur, invertebrate laut dan feromon serangga. 

Sebagian besar terpenoid ditemukan dalam bentuk glikosida atau glikosil eter 

(Thomson, 1993). 

Terpenoid digunakan oleh tumbuhan sebagai pelindung untuk menolak 

serangga dan serangan bakteri. Terpenoid juga terdapat dalam damar, kulit 

batang dan getah. Triterpenoid tertentu dikenal karena rasa pahitnya 

(Milyasari, 2010). Senyawa terpenoid dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri dengan mengganggu proses terbentuknya membran atau dinding sel 

bakteri (Ajizah, 2004). 
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4. Alkaloid 

Alkaloid merupakan metabolit terbanyak pada tumbuhan. Alkaloid 

mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom 

nitrogen sebagai gabungan dalam sistem siklik. Alkaloid bersifat racun bagi 

manusia dan mempunyai aktivitas fisiologis dalam bidang pengobatan. 

Alkaloid memiliki kemampuan sebagai anti bakteri, dengan cara mengganggu 

komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri tersebut (Robinson, 1995) 

 

2.3 Imunomodulator 

Imunomodulator (Immunomodulating agents) merupakan bahan (obat) yang 

dapat mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun. Cara kerja imunomodulator 

(Immunomodulating agents) meliputi mengembalikan fungsi sistem imun yang 

terganggu (imunorestorasi), memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan 

bahan yang merangsang sistem tersebut (imunostimulasi) dan usaha untuk menekan 

respon imun, jadi berfungsi sebagai kontrol negatif atau regulasi reaktivitas 

imunologik (imunosupresi). 

Bahan yang termasuk imunostimulator dibagi menjadi dua yaitu bahan 

biologik dan sintetik. Bahan biologik itu seperti: hormon timus, limfokin, interferon, 

antibodi monoklonal, transfer faktor/ekstrak leukosit, lymphokine-activated killer cell 

(sel LAK), bahan biologik asal bakteri dan asal jamur. Bahan sintetik seperti: 

levamisol, isoprinosin, muramil dipeptid (MDP), biological respons modifier (BRM), 

hidroksiklorokuin, arginin, dan antioksidan (Tony, 2010). Suatu cara untuk 

mengembalikan fungsi sistem imun yang terganggu dapat dilakukan dengan 

memberikan berbagai komponen sistem imun, seperti imunoglobulin dalam bentuk  

immune serum globulin (ISG), hyperimmune serum globulin (ISG), plasma, 

transplantasi sumsum tulang, jaringan hati, timus, plasmaferesis, dan  leukoferesis. 

Imunomodulator digunakan terutama pada penyakit imunodefisiensi, infeksi kronis 

dan kanker (Nugraha, 2012). 
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Sistem imun terbagi atas dua jenis, yaitu sistem imun nonspesifik dan sistem 

imun spesifik.  Mekanisme pertahanan tubuh oleh sistem imun nonspesifik bersifat 

spontan, tidak spesifik, dan tidak berubah baik secara kualitas maupun kuantitas 

bahkan setelah paparan berulang dengan patogen yang sama (Handayani, 2010). 

Mekanisme pertahanan spesifik adalah mekanisme pertahanan yang diperankan oleh 

sel limfosit, dengan atau tanpa bantuan komponen sistem imun lainnya seperti sel 

makrofag dan komplemen. Imunomodulator digunakan pada pasien dengan gangguan 

imunitas, antara lain pada kasus keganasan HIV/AIDS, malnutrisi, alergi, dan lain-

lain (Handayani, 2010). 

Banyak obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dikenal sebagai 

obat tradisional, ternyata secara klinis tidak hanya mempunyai efek langsung yang 

bersifat anti infeksi, namun ternyata dapat pula meningkatkan mekanisme pertahanan 

alami maupun adaptif. Salah satu zat kimia yang terkandung didalam Kumis kucing 

(Orthosiphon aristatus) yaitu flavonoid yang bermanfaat sebagai antioksidan. 

Antioksidan sendiri selain sebagai antiinflamasi juga dapat digunakan sebagai 

imunostimulator. Menurut Tony, (2010) bahan yang dapat digunakan sebagai 

imunostimulator salah satunya yaitu antioksidan. Berdasarkan pernyataan tersebut 

ektrak Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) dapat digunakan sebagai obat 

imunomodulator dengan cara kerja sebagai imunostimulator karena adanya flavonoid 

yang terkandung didalam tanaman Kumis kucing (Orthosiphon aristatus).  

 

2.4 Fagositosis Makrofag 

Respon imun terhadap mikroba patogen tergantung pada dua hal yaitu respon 

imun bawaan dan respon imun adaptif. Respon imun bawaan merupakan respon 

terpenting bagi tubuh karena pertahanan paling pertama dalam memerangi infeksi 

dari mikroba. Biasanya respon imun bawaan ini dimediasi oleh sel darah putih seperti 

makrofag, neutrophil serta sel dendrit (Silva, 2011). 

Makrofag ditemukan pada seluruh jaringan tubuh. Makrofag berfungsi 

sebagai penjaga tubuh terhadap agen patogen yang menyusup atau agen kemotaktis 
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yang memperingatkan makrofag terhadap infeksi.  Makrofag mengikat agen patogen 

melalui reseptor fagositis yang kemudian menginisiasi penyusunan kembali 

sitoskeletal yang berguna untuk proses fagositosis. Ketika agen patogen telah 

diinternalisasi, fagosom bermaturasi dan kemudian menjadi fagolisosom, sebagai 

tempat patogen dibunuh oleh meknisme mikrobidal (Silva, 2011). 

Fagositosis digunakan untuk mendapatkan nutrisi sebagai peran utama, 

sedangkan pada organisme yang lebih tinggi, fagositosis dilakukan oleh sel yang 

lebih spesifik, seperti makrofag, neutrofil yang dibutuhkan dalam proses biologis 

tertentu. Ini merupakan tahapan paling awal dari proses inflamasi, proses dibutuhkan 

untuk menghancurkan beberapa sel yang sudah mati setiap harinya untuk digantikan 

oleh sel-sel yang lebih muda (Silva, 2011). 

Tahapan-tahapan fagositosis dapat dibagi dalam beberapa tahapan. Pertama 

tahapan adhesi. Pada tahap ini agen patogen yang masuk ke dalam tubuh dikenali 

melalui reseptor yang berada pada bagian permukaan sel fagosit yang kemudian 

terikat pada reseptor yang dimiliki oleh agen patogen. Setelah itu agen patogen 

ditelan oleh sel fagosit dan mengirimkan sinyal untuk menginduksi actin polymerase 

menuju lokasi terjadinya kontak dengan agen patogen. Actin polymerase 

menghampiri dan menarik agen patogen ke tengah-tengah sel fagosit. Setelah itu 

terjadi tahapan digesti. Proses dimulai dari terjadinya maturasi fagosom yang 

kemudian mendekatnya lisosom ke arah fagosom dan kemudian membentuk 

fagolisosom. Setelahnya lisosom pecah dan melepaskan enzim-enzimnya ke dalam 

fagolisosom yang disertai letupan respirasi. Fagolisosom merupakan zat asam, 

kompartemen hidrolis yang menyebabkan agen patogen terbunuh dan kemudian 

didigesti untuk persiapan presentasi antigen (Aderem, 2003). 

Flavonoid yang terkandung dalam tanaman memiliki kemampuan dalam 

memperbaiki sistem imun dan alkaloid bersifat sebagai imunostimulan. Senyawa 

flavonoid dapat memacu proliferasi limfosit, meningkatkan jumlah sel T dan 

meningkatkan aktivitas Interleukin (IL) -2. Flavonoid berpotensi bekerja terhadap 

limfokin yang dihasilkan oleh sel T sehingga merangsang sel-sel fagosit untuk 
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melakukan respon fagositosis. Pada pertahanan  tubuh  yang  adaptif, respons imun 

terbentuk melalui tahapan pemberian sinyal atau isyarat bahwa tubuh telah terinfeksi 

kuman patogen yang dilanjutkan dengan pemrosesan dan pemaparan antigen/kuman 

ke permukaan sel APC (antigen processing/presenting cell). Tahapan berikutnya 

yaitu pengenalan antigen pada permukaan APC oleh beberapa sel yang dibuat khusus 

untuk keperluan tersebut. Aktivasi dari beberapa sel khusus tersebut, memproduksi 

suatu bahan yang berguna untuk menghancurkan kuman patogen secara langsung 

melalui fagositosis dan komplemen. Bahan produksi yang dikeluarkan akibat aktivasi 

dari beberapa sel tersebut dinamakan sitokin (Soeroso, 2007). 

 

2.5 Kapasitas dan Aktivitas Fagositosis Makrofag 

Makrofag adalah sel darah putih yang melakukan beberapa kegiatan penting 

dalam sistem kekebalan tubuh. Meskipun fungsi biasa makrofag dianggap untuk 

mendorong kekebalan bawaan non-spesifik, mereka juga membantu untuk memulai 

proses pertahanan tertentu. Sel-sel ini sangat penting untuk respon inflamasi, dan 

dapat didorong untuk mengejar target tunggal, seperti sel-sel tumor. 

Kapasitas fagositosis makrofag merupakan jumlah bakteri yang difagositosis 

oleh 50 sel fagosit. Aktivitas fagositosis makrofag merupakan jumlah sel fagosit yang 

aktif melakukan proses fagositosis dalam 100 sel fagosit. Kapasitas dan aktivitas 

dapat meningkat karena kandungan flavonoid yang terdapat dalam Kumis kucing. 

Faktot lain yang dapat meningkatkan kapasitas dan aktivitas fagositosis makrofag 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh adanya 

kerusakan sel, berat badan, jenis kelamin, dan umur. Faktor eksternal dipengaruhi 

oleh vaksinasi, adanya infeksi, dan makanan. 

 Kandungan flavonoid yang berada di dalam ekstrak ketepeng daun cina dapat 

meningkatkan kapasitas dan aktivitas sel makrofag (Kusmardi et al., 2007). Zat kimia 

flavonoid juga dapat ditemukan pada ekstrak daun Kumis kucing (Orthosiphon 

aristatus).  
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2.6  Bakteri Staphylococcus aureus 

 Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2 µm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 

seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak. 

Bakteri Staphylococcus aureus tumbuh pada suhu optimum 37 ºC, tetapi membentuk 

pigmen paling baik pada suhu kamar (20 -25 ºC). Koloni pada perbenihan padat 

berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan 

berkilau.  Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan S. aureus yang mempunyai 

kapsul polisak arida atau selaput tipis yang berperan dalam virulensi bakteri (Jawetz 

et al., 1995). 

 Sebagian bakteri Staphylococcus merupakan flora normal pada kulit, saluran 

pernafasan, dan saluran pencernaan. Bakteri ini juga ditemukan di udara dan 

lingkungan sekitar. S. aureus yang patogen bersifat invasif, menyebabkan hemolisis, 

membentuk koagulase, dan mampu meragikan manitol (Warsa, 1994). 

   Infeksi oleh S. aureus ditandai dengan kerusakan jaringan yang disertai 

abses bernanah. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh S. aureus adalah 

bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat diantaranya 

pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan 

endokarditis. S. aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, 

keracunan makanan, dan sindroma syok toksik (Ryan, et al., 1994; Warsa, 1994).   

  

2.7  Kerangka Konsep 

Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) merupakan tanaman yang banyak 

digunakan sebagai obat herbal. Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) mengandung 

orthosiphon glukosa, minyak atsiri, saponin, polifenol, flavonoid, sapofonin, garam 

kalium dan myonositol (Kannappan et al., 2010). Pada tanaman lain flavonoid 

berpotensi sebagai antioksidan pada pertumbuhan tumor serta terbukti meningkatkan 

respon imun (Kusmardi et al., 2007).  
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Status aktivitas dan kapasitas sel makrofag dapat ditentukan oleh faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kerusakan sel, jenis kelamin, umur 

serta berat badan, sedangkan untuk faktor eksternal meliputi infeksi, makanan, 

vaksinasi. Faktor internal dan faktor eksternal pada penelitian ini dikendalikan, 

sehingga dapat dilihat bagaimana efek dari pemberian ekstrak Kumis kucing pada 

mencit. Kumis kucing merupakan salah satu tanaman yang telah terbukti sebagai 

antioksidan maupun imunomodulator. Zat kimia yang terkandung dalam tanaman 

Kumis kucing antara lain alkaloid dan flavonoid kedua zat ini dapat dijadikan sebagai 

antioksidan dan atiinflamasi. Maka dalam penelitian ini akan terlihat bagaimana efek 

pemberian ekstrak terhadap aktivitas dan kapasitas makrofag. 

Flavonoid, alkaloid, terpenoid dan saponin dapat meningkatkan interleukin 12 

kemudian interleukin 12 dapat mengaktifkan sel Th 1 yang kemudian akan 

mengaktifkan interferon γ (gamma) yang dapat mengaktifkan atau meningkatkan 

kapasitas dan aktivitas makrofag (Nugraha, 2012). 
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      Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 
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2.8  Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka konsep di atas, dapat dirumuskan hipotesis dari 

penelitian ini bahwa pemberian ekstrak Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) dapat 

meningkatkan aktivitas dan kapasitas makrofag pada mencit terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus. 


