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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Leukosit yang diproduksi oleh jaringan hemopoetik terdiri dari 

polimorfonuklear (neutrofil) dan jaringan limfatik mononuklear yang memiliki 

peran masing-masing dalam sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi. 

Leukositosis adalah meningkatnya jumlah leukosit dalam darah dari nilai normal 

(<10.000/mm) (Husson et al., 2016). Peningkatan jumlah sel darah putih ini 

menandakan ada proses infeksi di dalam tubuh. Pada proses infeksi bakteri 

Staphylococcus aureus akan terjadi leukosistosis. Bakteri Staphylococcus aureus 

dapat menginfeksi melalui kulit, jaringan lunak, saluran pernafasan, tulang, 

persendian dan endovascular. Infeksi yang disebabkan oleh S.aureus dimediasi 

oleh faktor virulensi dan respon imun sel inang.  

 Bakteri menempel ke jaringan sel inang kemudian berkoloni dan 

menginfeksi lalu bakteri akan bertahan, tumbuh dan mengembangkan infeksi 

berdasarkan kemampuan bakteri untuk melawan pertumbuhan sel inang. Respon 

sel inang diperantarai oleh leukosit yang diperoleh dari ekspresi molekul adhesi 

pada sel endotel. Kemampuan dinding sel S.aureus yaitu peptidoglikan dan asam 

terikoat, memacu pelepasan sitokin. Staphylococcus aureus juga menghasilkan 

faktor penghambat reactive oxygen species (ROS)-mediated killing oleh neutrofil, 

seperti pigmen karotenoid dari S.aureus dan enzim superoksida dismutase. 

Leukosit dan faktor sel inang lainnya dapat dirusak secara lokal oleh toksin yang 

dihasilkan oleh bakteri tersebut. Selain itu adanya protein adheren ekstraseluler 
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mengakibatkan respon anti inflamasi. Protein ini juga menghambat sekresi 

leukosit sel inang dengan cara berinteraksi langsung dengan protein adhesif sel 

inang dan fibrinogen. Apabila tubuh tidak mampu melawan infeksi maka akan 

terjadi inflamasi lokal. Bakteri S.aureus dapat mengakibatkan infeksi pada 

kerusakan kulit atau luka pada organ tubuh karena bakteri akan mengalahkan 

mekanisme pertahanan tubuh. Saat bakteri masuk ke peredaran darah bakteri 

dapat menyebar ke organ lain. Respon inflamasi yaitu dengan menarik protein 

plasma dan fagosit ke sel target agar dapat melisiskan atau menginaktifkan agen 

yang masuk, membersihkan debris dan mempersiapkan jaringan untuk proses 

penyembuhan. Respon anti inflamasi meliputi kerusakan mikrovaskular, 

meningkatnya permeabilitas kapiler dan migrasi leukosit ke jaringan radang 

 Berdasarkan  buletin yang diterbitkan oleh WHO, setiap tahunnya terjadi 

750.000 kasus infeksi baik bakteri maupun virus di Amerika Serikat. Hal seperti 

ini juga terjadi di negara berkembang seperti negara-negara di ASEAN. Kondisi 

seperti standar hidup dan higienis yang rendah, malnutrisi, infeksi kuman akan 

meningkatkan angka kejadian sepsis. WHO juga menerbitkan laporan mengenai 

beban penyakit global, dan didapatkan bahwa penyakit infeksi merupakan 

penyebab tersering dari kematian pada negara berpendapatan rendah.  Kemenkes 

menyatakan penyakit infeksi utama yang ada di Indonesia meliputi ISPA, 

pneumonia, tuberkulosis, hepatitis, diare, malaria. Infeksi saluran pernafasan dan 

tuberkulosis termasuk 5 besar penyebab kematian di Indonesia. (Depkes RI, 2013) 

 Salah satu tumbuhan yang memiliki kandungan yang kaya antioksidan dan 

memiliki banyak khasiat untuk tubuh ialah buah Kiwi. (Duttaroy and Jørgensen, 
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2018).  Buah Kiwi (Actinidia deliciosa) atau bisa disebut juga Chinese gooseberry 

memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. Buah kiwi yang matang 

mengandung aktivitas polifenol dan antioksidan yang tinggi karena dapat 

menetralisir radikal bebas yang dapat merusak sel yang mengakibatkan inflamasi 

(Alim et al., 2019). Kiwi mengandung phytonutrient meliputi karotenoid, lutein, 

fenolic, flavonoid, vitamin C dan Vitamin E yang tinggi berperan sebagai 

antioksidan (Richardson, Ansell and Drummond, 2018). Phytonutrient tersebut 

membantu dalam proses inflamasi dengan cara bersinergi satu sama lain dalam 

memulihkan radikal tokoferol, membantu menurunkan histamin dan prostaglandin release 

oleh mast cell. Phytonutrient yang terkandung pada buah kiwi dapat menghambat proses 

pembentukan reactive oxygen species (Duttaroy and Jørgensen, 2018). Vitamin E 

dalam buah kiwi dapat larut dalam lemak sehingga buah kiwi secara tidak langsung dapat 

menormalkan jumlah leukosit dengan cara berperan sebagai imunomodulator sehingga 

mampu meningkatkan kekebalan tubuh karena dapat membantu peran leukosit dalam 

melisikan dinding bakteri yang dilapisi oleh lemak (Alim et al., 2019).  

 Berdasarkan kajian diatas, pemberian ekstrak buah kiwi dapat meningkatkan 

respon imun dan menanggulangi infeksi sehingga membantu menurunkan leukositosis. 

Oleh sebab itu, kajian pustaka ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa buah 

kiwi mengandung banyak phytonutrinet mempengaruhi perubahan leukositosis 

akibat infeksi bakteri (khususnya bakteri gram positif staphylococcus aureus). 

 

1.2.Tujuan Penulisan 

 Mengetahui pengaruh ekstrak buah kiwi (Actinidia deliciosa) terhadap 

perubahan jumlah leukosit yang diinduksi bakteri Staphylococcus aureus. 
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1.3.Manfaat Penulisan  

1.3.1. Manfaat Akademis 

1. Kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan  lebih lanjut mengenai 

pengaruh ekstrak buah kiwi terhadap perubahan jumlah leukosit 

yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. 

2. Memberikan informasi dan bukti ilmiah tentang pengaruh ekstrak 

buah kiwi terhadap perubahan jumlah leukosit yang terinfeksi 

bakteri Staphylococcus aureus. 

1.3.2. Masyarakat 

     Memberikan informasi tentang pengaruh ekstrak buah kiwi (Actinidia 

delicosa) terhadap perubahan jumlah leukosit akibat infeksi bakteri 

(Staphlococcus aureus). 


