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BAB III 

PEMBAHASAN 

Konsumsi kiwi setiap hari dapat menjadi strategi yang efektif untuk 

promosi kesehatan dan pencegahan berbagai penyakit (M. Lopez Sobaler, et al, 

2016). Beberapa vitamin dan mineral yang mempunyai peran sebagai antioksidan, 

diantaranya adalah vitamin A, vitamin E, vitamin C, selenium, zat besi dan zinc. 

Vitamin A mempunyai peranan penting di dalam pemeliharaan sel epitel yang 

merupakan salah satu jaringan tubuh yang terlibat di dalam fungsi imunitas non-

spesifik. Vitamin A selain mempunyai peranan penting pada imunitas non-

spesifik, juga berperan pada imunitas seluler yang melibatkan leukosit baik 

mononuklear maupun polinuklear, serta sel NK (Natural Killer). Sel sel ini 

berperan sebagai sel yang menangkap antigen, mengolah dan selanjutnya 

mempresentasikan ke sel T, yang dikenal sebagai sel penyaji atau APC (antigen 

presenting cell) dan selanjutnya memacu produksi sitokin dan pada akhirnya 

meningkatkan produksi sel B dan antibodi. Beberapa hasil penelitian menemukan 

bahwa peranan vitamin A pada imunitas seluler yaitu dengan cara mengurangi 

fungsi neutrofil, makrofag, dan sel NK. 

100% ekstrak buah kiwi yang digunakan dalam penelitian dapat menghambat 

agregasi platelet dan juga trombosit yang diinduksi ADP. (Duttaroy and 

Jørgensen, 2018). Dari 30 relawan (kecuali 2 relawan) menyelesaikan dua fase 

konsumsi buah kiwi sebanyak 1-3 buah kiwi setiap harinya. Selama periode 

suplementasi tidak ada perubahan signifikan dalam BMI rata-rata mereka yang 

diamati (Duttaroy and Jørgensen, 2018). Penelitian ini menghasilkan bahwa buah 
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kiwi dapat ditoleransi dengan baik tanpa efek samping. Antioksidan, dan total 

vitamin C) diukur dalam plasma sebelum dan setelah percobaan). Kadar FRAP 

dan Vitamin C meningkat secara signifikan setelah masing-masing mengonsumsi 

2-3 buah kiwi (Duttaroy and Jørgensen, 2018). pada penelitian Peter, 

menunjukkan bahwa pemberian vitamin C dengan dosis 600 mg/hari dapat 

menurunkan infeksi. Sementara itu hasil penelitian lain menyatakan bahwa bahwa 

konsumsi vitamin C 500-1000 mg/hari dapat memberikan efek antioksidan yang 

optimal. Kekurangan vitamin C dapat menimbulkan tanda-tanda klinis seperti 

perdarahan dan bengkak di gusi, rasa nyeri pada persendian akibat konsentrasi 

vitamin C di plasma darah. Kekurangan Vitamin C akut menyebabkan scorbut 

dan seseorang dengan kondisi kekurangan vitamin C dapat menurunkan 

kekebalan selulernya 

Suplementasi vitamin C dapat ditoleransi dengan baik dan aman, karena 

tidak ada resiko keracunan pada fungsi ginjal. Peran biologis vitamin C terkait 

dengan bentuknya yang teroksidasi secara reversibel dan terlibat dalam banyak 

proses baik enzim maupun non-enzimatik. Selain itu, vitamin C dapat melawan 

radikal bebas (ROS). Leukosit dan limfosit secara aktif dapat mengakumulasi 

vitamin C terhadap gradien konsentrasi. Vitamin C mampu menghilangkan 

senyawa oksigen reaktif di dalam sel neutrofil, monosit, protein lensa dan retina 

(Angraini and Ayu, 2015). Sedangkan pada jaringan dalam organ tubuh seperti 

ginjal, liver dan lensa mata, mengandung vitamin C dengan kadar 10-50 kali lebih 

besar dibandingkan dengan yang ada di dalam plasma. Jaringan-jaringan ini 

diketahui berperan untuk imun dan sistem endokrin. Asam askorbat  ialah 



33 

 

 

 

pereduksi yang sangat kuat berperan dalam infeksi bakteri, reaksi detoksifikasi, 

dan merangsang pembentukan kolagen dalam jaringan. 

Vitamin C meningkatkan regulasi reseptor lipopolisakarida pada 

permukaan limfosit T dan menekan ekspresi yang diinduksi vitamin A untuk 

imunoglobulin vitamin E. Vitamin C dapat melindungi peradangan jaringan 

adiposa dengan mengganggu siklus dari perekrutan makrofag. Suplementasi 

dengan vitamin antioksidan terutama vitamin E dimana dosis besar pada vitamin 

E memiliki efek stimulasi pada imunitas yang diperantarai humoral dan sel. 

Vitamin E dapat menurunkan produksi faktor imunosupresif seperti prostaglandin 

E2 (PGE2) dan hidrogen peroksida dengan diaktifkan, makrofag yang belakangan 

menekan proliferasi limfosit. Vitamin E dapat memodulasi sistem imun dalam 

melawan infeksi patogen. Pae et al. (2012) Vitamin E atau α-tokoferol merupakan 

vitamin larut lemak. Vitamin ini banyak terdapat dalam membran eritrosit dan 

lipoprotein plasma. Tokoferol terutama α-tokoferol mampu mempertahankan 

integritas membran sel. Peranan besar vitamin E sebagai antioksidan karena 

vitamin E mempunyai cincin fenol yang mampu memberikan ion hidrogennya 

kepada radikal bebas. Di antara beberapa bentuk vitamin E, bentuk α-tokoferol 

lebih efektif dibandingkan dengan beta, gama dan delta tokoferol. Ion hidrogen 

dari α-tokoferol sangat efektif dan cepat bereaksi pada radikal bebas dan 

menghentikannya. Proses vitamin E sebagai antioksidan dalam menghentikan 

reaksi berantai melalui beberapa proses, seperti proses inisiasi dan 

pengembangan. Proses inisiasi yaitu reaksi antara senyawa lemak seperti PUFA 

(Poli Unsaturated Fatty Acid) dengan radikal hidroksil kemudian menghasilkan 
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radikal lipid. Jika radikal lipid sudah terbentuk maka akan bereaksi lagi dengan 

molekul oksigen dan terbentuk radikal peroksil lipid (LOO). Reaksi ini dapat terus 

berlangsung atau seringkali disebut dengan reaksi berantai jika tidak dihentikan. 

Vitamin E adalah salah satu antioksidan yang kuat untuk menghentikan reaksi 

berantai ini, karena vitamin E banyak terdapat di membran sel maka vitamin E 

mampu melindungi radikal bebas yang akan merusak membran sel yang banyak 

mengandung asam lemak tidak jenuh. Setelah vitamin E bereaksi dengan radikal 

bebas maka vitamin E menjadi radikal vitamin E atau vitamin E teroksidasi, 

dalam bentuk ini vitamin E memerlukan senyawa pereduksi seperti vitamin C dan 

NADPH (Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphatase). Sifat vitamin E 

teroksidasi ini lebih stabil karena elektron yang tidak berpasangan pada atom 

oksigen mengalami delokalisasi ke dalam struktur cincin aromatik . Peranan 

vitamin E sebagai antioksidan yang melindungi membran sel secara langsung juga 

menjaga permeabilitas membran. Integritas membran sel ini sangat 

mempengaruhi fungsi imunitas terutama sel-sel imun utamanya sel T-helper 

dalam berinteraksi dengan Antigen Presenting Cell (APC). Terjaganya integritas 

membran sel dapat menjaga atau meningkatkan komunikasi sel yang pada 

akhirnya mempengaruhi produksi sitokin. Selain itu peranan vitamin E pada 

sistem imun diantaranya dapat meningkatkan proliferasi sel T. 

Senyawa flavonoid adalah suatu senyawa golongan polifenol. Susunan 

kimia flavonoid adalah C6-C3-C6 (Inggrid and Santoso, 2014). Kelompok yang 

termasuk flavonoid seperti flavon, flavones, flavonols, flavanones, flavan-3-ols, 

anthocyanins, dihydroflavonols, dan isoflavones (Buelga & Feliciano, 2017). 
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Flavonoid berfungsi dalam membantu proses inflamasi yang berlangsung tidak 

terlalu lama sehingga mempercepat proses penyembuhan (Suharti and Hakim, 

2016) 

Mekanisme kerja flavonoid adalah dengan menghambat pelepasan 

prostaglandin dengan cara menstabilkan mast cell agar tidak mudah pecah. 

Mekanisme antiinflamasi flavonoid yang lain seperti menghambat pelepasan 

histamine oleh mast cell (Xu & An, 2017). Senyawa antiinflamasi flavonoid 

menghambat aktivitas enzim cyclooxygenase (COX-1 dan -2) sehingga 

menurunkan aktivasi makrofag. Pada mast cell terdapat beberapa mediator 

inflamasi seperti prostaglandin dan histamin sehingga dengan menurunnya 

aktivitas makrofag maka pelepasan mediator-mediator inflamasi tersebut dapat 

berkurang (Azrimaidaliza, 2017). 

Kebanyakan bakteri dilapisi lemak. asam lemak yang menyusun  membran 

luar (kulit) akan menyatukan DNA organisme dengan bahan-bahan seluler 

lainnya. Asam lemak dalam membran tersebut diletakkan secara longgar, 

sehingga  memberikan kadar mobilitas dan fleksibilitas yang luar biasa terhadap 

membran memudahkan organisme tersebut untuk bergerak, melengkung, dan 

menekan membran melalui lubang yang terkecil. Bakteri yang dilapisi lemak 

tersebut akan dilisiskan oleh vitamin C, Vitamin E dan flavonoid yang saling 

bersinergi dengan memasok membran lemaknya dengan senyawa anti mikroba 

yang dimilikinya, sehingga meningkatkan sistem imun (Alam Syah, 2005). 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa asam lemak memerankan 

berbagai peranan fisiologis. Fungsi biologis spesifik asam lemak adalah 
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memisahkan jumlah dan posisi ikatan ganda dan panjang rantai asli. Pada 

penelitian in vitro menunjukkan asam lemak yang ditumbuhkan pada kultur 

limfosit menyebabkan perubahan respon mitogeniknya.(Ibrahim and El-Sayed, 

2016). 

Aktivitas anti-bakteri oleh leukosit dipengaruhi oleh pH asam lemak jenuh 

pada buah kiwi. Kontribusi lemak pada fungsi imun dimulai dengan pengenalan 

efek modifikasinya dalam sistem retikuloendotelial. Aktivitas ini dapat 

menghindari peningkatan leukosit (Husson et al., 2016). 

Phytonutrient 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 (Alim et al., 2019) 

Efek immunomodulator buah kiwi lebih cepat diserap oleh tubuh dan 

langsung ditransport melalui sirkulasi langsung ke mitokondria lever. Didalam 

mitokondria inilah kemudian diproses untuk memproduksi energi. Energi yang 

dihasilkan digunakan untuk meningkatkan pembakaran  seluler dari ujung rambut 

sampai ujung kaki dan mengaktifkan fungsi semua kelenjar endokrin, organ 

tubuh, dan jaringan tubuh sehingga respons imun akan meningkat maka infeksi 

dapat dicegah dan peningkatan jumlah leukosit  dapat  dihindari. Selain itu 

phytonutrient yang terkandung dalam buah kiwi ini juga mampu menekan 

interleukin-interleukin yang merangsang sel-sel hati dan menurunkan produksi 

prostaglandin dan leukotrin. 

Berdasarkan kajian diatas, pemberian ekstrak buah kiwi terbukti dapat 
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meningkatkan respons imun maka infeksi bisa dicegah sehingga peningkatan 

jumlah leukosit darah tepi dapat dihindari. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Auliani., et al menyatakan 

bahwa vitamin E dan Vitamin C mempengaruhi kadar jumlah leukosit khususnya 

neutrofil mengalami penurunan pada hari di minggu terakhir penelitian sedangkan 

pada hari peratama pemberian didapatkan kadar neutorfilnya meningkat. 

Peningkatan dan penurunan jumlah presentase neutrophil disebabkan karena sel 

neutrophil merupakan garis pertahanan seluler pertama dalam proses peradangan 

yang berperan penting untuk membunuh mikroorganisme. Selain itu, peningkatan 

dan penurunan neutrophil berhubungan pula dengan peningkatan dan penurunan 

jumlah limfosit, begitu pula sebaliknya.  

 

 

 


