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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Malaria merupakan salah satu penyakit yang banyak tersebar luas yang 

diakibatkan oleh protozoa yang bersifat parasit dari kelompok Plasmodium 

pada tubuh manusia. Diseluruh dunia diperkirakan masih terdapat 215 juta 

orang yang terkena penyakit malaria. Negara yang beriklim tropis dan sub 

tropis yang tersebar di seluruh dunia yang meliputi 109 negara merupakan 

salah satu yang menjadi penyebab penyakit infeksi malaria tersebar luas 

sampai saat ini (WHO,2003). 

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi 

Plasmodium yang terdiri dari Spesies Plasmodium Vivax, Plasmodium 

Falciparum, Plasmodium Ovale, dan Plasmodium Malariae. Gejala malaria 

yakni ditandai dengan demam yang sangat khas karena memiliki periodisasi, 

yaitu periode demam dan bebas penyakit. Selain itu gejala demam yang dapat 

disertai dengan anemia, pembesaran limfe, dan serangan pada organ tubuh 

lainnya (Gandahusada,2003). 

Menurut laporan WHO (World Health Organization) setiap tahunnya 

ditemukan kasus baru tentang malaria sekitar 250 juta dengan angka kematian 

mencapai 880.000 kasus, sedangkan menurut Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) 2013 di Indonesia memiliki prevalensi malaria sebesar 6% dengan 

insiden sebesar 1,9% (Kemenkes,2014) 

Malaria merupakan masalah kesehatan masyarakat yang dapat 

mempengaruhi angka kematian bayi, anak balita, ibu hamil serta dapat 

menurunkan produktivitas kerja. 300-500 juta penduduk dunia menderita 

malaria setiap tahunnya, 23 juta diantaranya yang tinggal didaerah endemis 

tinggi dibenua Afrika. Sebanyak 1,5-2,7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya 

terutama terjadi pada anak-anak dan ibu hamil (Depkes RI, 2005). Malaria 

merupakan salah satu penyakit yang menjadi ancaman masyarakat di daerah
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tropis dan subtropis terutama pada bayi, anak balita dan ibu melahirkan. 

Diseluruh dunia setiap tahun ditemukan 500 juta kasus malaria yang 

mengakibatkan 1 juta orang meninggal dunia (Romi,2011). 

Di Indonesia, sekitar 35% penduduknya tinggal didaerah yang beresiko 

terinfeksi malaria dan dilaporkan sebanyak 38 ribu orang meninggal pertahun 

karena malaria berat yang disebabkan Plasmodium Falciparum. Wabah 

malaria hampir terjadi setiap tahun diberbagai wilayah endemik Indonesia. 

Beberapa wilayah telah dikategorikan sebagai daerah zona merah penderita 

malaria seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku 

Utara, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. 

Berikutnya Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo serta Aceh 

(Laihad,2011). 

Angka kematian yang tinggi diakibatkan adanya resistensi parasit 

malaria terhadap obat yang tersedia saat ini seperti obat kloroquin, kina dan 

obat sejenisnya. Hal ini yang mendorong peneliti lain mencari senyawa aktif 

antimalaria baru untuk menggantikan senyawa antimalaria yang tidak efektif 

lagi. Tumbuh dan penyebaran resistensi parasit terhadap semua obat 

antimalaria pada lapis pertama yang dipakai untuk pengobatan dan pencegahan 

penyakit malaria telah menimbulkan banyak masalah pada program 

penanggulangan malaria. Dalam upaya penanggulangan antimalaria sebagai 

tujuan utama yang telah dilakukan untuk menemukan vaksin antimalaria yang 

belum mendapatkan hasil yang ideal, maka aktivitas riset yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi target intervensi kemoterapi dan penemuan obat baru. Hal ini 

merupakan penyebab pencarian senyawa baru sebagai obat antimalaria yang 

baik dari bahan alam maupun hasil sintesis terus dilakukan (Burke,2003 dan 

Sjafruddin, 2004). 

Kontrol terhadap penyakit malaria telah dilakukan dengan berbagai 

metode, salah satunya dengan penggunaan obat. Namun, penggunaan obat 

antimalaria akan menimbulkan polemik dalam 50 tahun terakhir dengan
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membentuk mekanisme resistensi. Resistensi ini terjadi pada hampir semua 

obat anti malaria. Prevalensi dari resistensi obat antimalaria merupakan dasar 

dari usaha penelitian untuk mencari obat antimalaria baru. Bahan alam hingga 

kini menjadi sumber senyawa obat yang penting. Sejarah telah membuktikan 

bahwa tanaman merupakan sumber yang sangat penting untuk mengatasi 

malaria. Kinin, klorokuin, meflokuin, artemisin, arteeter, artemeter, dan 

artesunat adalah beberapa contoh obat antimalaria yang awalnya berasal dari 

bahan alam. Obat antimalaria yang ideal harus memenuhi beberapa kriteria, 

salah satu kriterianya adalah mempunyai efek samping ringan dengan toksisitas 

rendah sehingga tidak merugikan penderita (Mustafa, 2009). 

Salah satu kendala dalam penanggulangan malaria yang digunakan 

dalam kehidupan yaitu dengan adanya suatu resistensi terhadap obat 

antimalaria. Timbulnya resistensi Plasmodium sp terhadap penggunaan obat 

antimalaria yang tidak sesuai dengan aturan cara pemakaian yang 

mengakibatkan adanya angka kematian yang tinggi (Adriana,2009). Kejadian 

ini, akan mendorong para peneliti mencari obat antimalaria baru untuk 

menggantikan obat antimalaria yang sudah tidak efektif lagi. Salah satu 

usahanya untuk menemukan obat antimalaria baru adalah  dengan melalui 

penelitian terhadap tanaman obat yang digunakan secara tradisional oleh 

masyarakat untuk mengobati malaria (Depkes RI, 2008).  

Penduduk di dunia yang masih menggunakan obat tradisional untuk 

pengobatan malaria dapat diperkirakan ada 80%. Beberapa daftar tumbuhan 

obat yang secara intensif berguna untuk pengobatan berbagai penyakit seperti 

malaria atau paling tidak obat untuk demam telah dikembangkan oleh Negara-

negara yang beriklim tropis. Negara Cina telah menyusun buku dalam 231 

volume secara berkala dan diantaranya terdapat 3 tumbuhan obat untuk 

antimalaria. Diantara 10 jenis tumbuhan tinggi sebagai obat antimalaria telah 

dikembangkan di Negara-negara Asia Tenggara yang juga telah membuat suatu 

daftar tumbuhan yang digunakan sebagai obat. (Yulinah dkk, 2011).
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Negara Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki ribuan jenis 

tumbuhan yang tersebar di berbagai daerahnya. Keanekaragaman hayati yang 

dimiliki Negara Indonesia banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai bahan baku obat tradisional dan obat modern. Salah satu jenis tanaman 

yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia  adalah tanaman kayu 

ular (Strychnos Ligustrina) yang digunakan untuk mengobati penyakit malaria 

dengan cara tradisional. Adanya beberapa penelitian yang telah dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui aktivitas antimalaria secara in vitro dari tanaman 

kayu ular. Kayu ular dari Familia Loganiaceae dengan nama latin Strychnos 

Ligustrina telah lama dimafaatkan oleh masyarakat dibeberapa daerah sebagai 

obat tradisional yaitu untuk mengobati malaria. Penelitian yang telah dilakukan 

oleh Ekasari (2004) dengan memanfaatkan ekstrak sampai fraksi etil asetat dari 

batang kayu songga menunjukan bahwa adanya aktivitas antimalaria yang 

potensial secara in vitro terhadap polimerisasi heme. 

Tingkat konsumsi masyarakat terhadap ramuan tradisional pada zaman 

dahulu masih tinggi karena saat itu belum banyak obat-obatan kimia yang dapat 

diproduksi dengan mudah seperti sekarang, dan pada zaman dulu obat 

tradisional yang dikonsumsi dalam kondisi segar dan masih diolah dengan cara 

sangat sederhana. Saat ini semakin tingginya harga obat buatan pabrik yang 

tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga menjadi 

penyebab masyarakat memilih untuk memakai obat tradisional sebagai bahan 

untuk pengobatan (Prapanza, 2011).  

Kayu ular (Strychnos Lucida R. Br., sinomin Strychnos Ligustrina 

Blume) yang merupakan jenis tumbuhan dari Familia Loganiaceae, tumbuhan 

endemik ini berasal dari daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), namun banyak 

juga dijumpai dibeberapa daerah diantaranya berada didaerah Roti, 

Kalimantan, Timor, Bali Pasuruan, Banyuwangi dan di Taman Nasional Meru 

Betiri. Kayu ular (Strychnos Ligustrina) dapat tumbuh pada ketinggian 1-1500 

mdpl (Heyne, 1987). Selain Strychnos Ligustina atau yang dikenal dengan 

nama kayu ular, tumbuhan ini memiliki berbagai macam nama antara lain
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bidara laut, bidara pahit, bidara putih, kayu ular (Sumatera); dara laut, dara 

putih, bidara gunung lapai (Jawa); dan bidara mapa (Sulawesi). Masyarakat 

yang sudah lama memanfaatkan keberadaan kayu ular untuk mengobati 

beberapa penyakit tersebut mengikuti tradisi yang berasal dari warisan nenek 

moyangnya. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian 

batang kayu songga (Heyne,1987). 

Kayu songga (Strychnos Ligustrina) merupakan tumbuhan yang sangat 

berkhasiat untuk obat, dimana kayu songga ini sudah lama dikenal dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat didaerah Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama 

didaerah daratan Timor yang telah memanfaatkan kayu songga sebagai obat 

antimalaria dan pemanfaatannya dilakukan secara tradisional dengan cara 

merendam serutan atau serbuk kayu songga dalam air panas dan kemudian 

setelah dirasa cukup masyarakat meminum air rendaman kayu songga tersebut 

(Huda,2006). 

Kayu songga dari tanaman songga sebagai obat anti malaria 

mempunyai peluang besar karena ketersedian dari tanaman ini yang masih 

banyak di alam. Kayu dari tanaman songga ini dapat dijadikan sebagai obat 

malaria karena kandungan senyawa kimia yang terdapat didalamnya. Senyawa 

kimia tersebut dapat menghambat parasit plasmodium yang dapat 

menyebabkan penyakit malaria (Setiawan Ogi, et al., 2014). 

Manfaat  kayu songga (Strychnos  ligustrina) menurut Lubis (2008) 

yang sudah terbukti secara in vivo yaitu sebagai antimalaria yang menunjukan 

bahwa fraksi etil asetat kayu songga (Strychnos ligustrina) pada dosis 2,30 

mg/kg BB adalah dosis yang memiliki aktivitas antimalaria terhadap mencit 

yang sebelumnya diinfeksi oleh parasit Plasmodium berghei. 

Strychnos ligustrina yang diteliti  juga oleh Hasan (2009) secara 

empiris telah digunakan oleh masyarakat Bima (NTB) untuk mengobati 

penyakit malaria. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat malaria 

adalah biji dan batang kayu  songga.
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Menurut Muharso (2000), Kayu songga adalah salah satu tumbuhan 

yang keberadaannya terancam punah atau sudah sulit dijumpai di alam 

Indonesia. Kelestarian kayu songga (Strychnos Ligustrina) di pengaruhi oleh 

eksploitasi yang berlebihan sebagai bahan baku obat. Maka dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk pengembangan obat tradisional dan dugaan yang 

kuat bahwa kayu songga (Strychnos ligustrina) memiliki senyawa aktif yang 

mempunyai aktivitas antimalaria. 

Oleh karena iu, penulis akan melakukan penelitian yang mengenai 

penentuan fraksi aktif dalam kayu songga (Strychnos  ligustrina) yang 

digunakan sebagai antimalaria dengan menggunakan metode secara in vitro 

yaitu melalui penghambatan polimerisasi heme dengan menghitung nilai IC50. 

Polimerisasi heme adalah salah satu mekanisme aksi senyawa yang berfungsi 

sebagai antimalaria melalui penghambatan polimerisasi heme yang akan 

berubah menjadi hemozoin. 

Penelitian ini mendorong penulis untuk melakukan isolasi dan 

identifikasi penentuan golongan senyawa lain selain alkaloid seperti senyawa 

antrakuinon dari fraksi etil asetat serta menguji aktivitas antimalaria melalui 

mekanisme penghambatan polimerisasi heme. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai  berikut: 

1. Senyawa aktif antrakuinon apakah yang diperoleh dari hasil isolasi fraksi 

etil asetat pada kayu songga (Strychnos ligustrida Blume.)? 

2. Bagaimana efektifitas dalam menghambat polimerisasi heme dari senyawa 

aktif antrakuinon yang diisolasi dari fraksi etil asetat kayu songga 

(Strychnos ligustrida Blume.)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui senyawa aktif antrakuinon dalam hasil isolasi fraksi etil asetat 

pada kayu songga (Strychnos ligustrida Blume).
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2. Mengetahui efektifitas dalam menghambat polimerisasi heme dari 

senyawa aktif antrakuinon yang diisolasi pada kayu songga (Strychnos 

ligustrida Blume). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang aktivitas senyawa sebagai antimalaria, dengan 

menggunakan metode isolasi, identifikasi, dan kandungan senyawa yang 

terdapat dari  tanaman yang diisolasi sangat berkmanfaat untuk : 

1. Memperkaya literatur terutama dalam bidang kimia bahan alam, farmasi, 

kedokteran, dan bidang ilmu lainnya.  

2. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kayu songga (Strychnos 

ligustrida Blume) yang banyak dijumpai di daerah Nusa Tenggara yang 

memiliki potensi sebagai obat antimalaria. 

3. Menambah keanekaragaman jenis senyawa yang dapat diisolasi dalam 

tanaman dan memiliki potensi untuk diteliti dan dijadikan sebagai bahan 

obat herbal. 

4. Memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanaman 

songga terutama pada bagian kayu (batang) sebagai obat antimalaria, dan 

untuk proteksi dari berbagai macam penyakit yang lainnya. 


