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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Malaria merupakan salah satu penyakit yang bersifat infeksi endemis atau 

hiperendemis didaerah tropis maupun subtropis. Penyakit ini banyak menyerang 

Negara dengan penduduk yang berpendapatan rendah. Malaria dapat ditemukan 

hampir di seluruh belahan dunia, misalnya di Amerika tengah dan selatan, Meksiko, 

Afrika Sub Suhara, Timur Tengah. Asia Selatan, India dan termasuk Indonesia 

(Guanawan,2000). 

Penyakit malaria yang tidak hanya menyerang manusia, namun juga dapat 

menyerang pada hewan. Penyakit ini disebabkan oleh adanya infeksi protozoa dari 

genus Plasmodium Anopheles, telah ditemukan 67 spesies yang dapat menginfeksi 

manusia dan 24 spesies diantaranya terdapat di Indonesia (Warouw, 2000). 

Penularan pada manusia dilakukan oleh nyamuk Anopheles betina ataupun 

ditularkan langsung melalui transfusi darah atau jarum suntik yang sudah tercemar 

serta dari ibu hamil kepada janinnya (Harijanto dkk, 2010). 

Plasmodium yang dapat menginfeksi manusia pada awalnya dilaporkan 

hanya ada empat spesies yaitu Plasmodium Falciparum, Plasmodium Vivax, 

Plasmodium Ovale dan Plasmodium Malariae, namun pada tahun 2004 dilaporkan 

bahwa Plasmodium Knowlesi (malaria yang terdapat pada kera) juga dapat 

menginfeksi manusia seperti empat spesies plasmodium lainnya (Rampengan, 

2010). 

Strychnos Ligustrina sejak dahulu telah digunakan secara luas untuk 

pengobatan tradisional oleh masyarakat diberbagai belahan dunia, termasuk 

masyarakat Indonesia. Tumbuhan ini banyak dikenal sebagai tanaman multiguna. 

Hampir diseluruh bagian tumbuhan ini dapat digunakan untuk pengobatan berbagai 

macam penyakit (de Padua et al,1999). 

Penggunaan  Strychnos Ligustrina secara empiris telah dipertanggung-

jawabkan secara ilmiah. Penelitian Yoyoh et al (1978) melaporkan bahwa kayu 

songga (Strychnos Ligustrina) memiliki aktivitas antipiretik, diuretik, dan
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hipoglikemik. Supriadi (1986) telah menunjukan bahwa pada air rebusan kayu 

Strychnos Ligustrina mempunyai pengaruh hipoglikemik terhadap kelinci. 

Bukti ilmiah lain, yakni penelitian Dediwan et al (1993) menyatakan bahwa 

serbuk kayu songga (Strychnos Ligustrina) mempunyai daya antimikroba terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis. Ekstrak methanol dari daun 

songga (Strychnos Ligustrina) berpotensi sebagai antidote (dapat melawan reaksi 

racun) dan stomatitis (inflamasi pada mulut). Sadono (2011) melaporkan bahwa  

pada daun, kayu, kulit dan akar songga (Strychnos Ligustrina) berpotensi sebagai 

antioksidan. Bagian pohon Strychnos Ligustrina yang memiliki antivitas 

antioksidan paling besar adalah pada bagian kayunya. 

Lengur dan Maximus (2009), mengevaluasi keamanan pada ekstrak 

Strychnos Ligustrina yang digunakan sebagai obat tradisional antimalaria didaerah 

Timor, kayu songga dengan pengukuran kadar enzim SGOT (serum glutamic 

oxaloacetic transaminase) atau enzim yang biasanya ditemukan pada hati (liver), 

jantung, otot, ginjal, hingga otak dan enzim SGPT (serum glutamic pyruvic 

transaminase) atau enzim yang paling banyak terdapat di dalam hati, yang terdapat 

pada tubuh tikus Ratus Novergicus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak Strychnos Ligustrina cenderung meningkatkan kadar enzim 

SGOT dan SGPT. Pemberian ekstrak Strychnos Ligustrina dengan dosis tinggi dan 

dalam waktu yang lama akan meningkatkan resiko kerusakan hati. Penelitian 

Sudarso dkk (1993), melakukan penentuan LD50 pada air rebusan bidara laut 

(Strychnos Ligustrina Blume) terhadap mencit. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa LD50 pada air rebusan bidara laut sebesar 27,11 g/kg BB mencit. 

Kandungan senyawa kimia yang berperan sebagai pengobatan dalam bidara 

laut antara lain senyawa alkaloid, fenol, flavonoid, dan terpenoid (Dahiru dan OO, 

2001). Tanaman Bidara laut memiliki kandungan fenolat dan flavonoid yang kaya 

akan manfaat. Senyawa fenolat adalah senyawa yang mempunyai sebuah cincin 

aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksi, senyawa yang berasal dari 

tumbuhan yang memiliki ciri yang sama, yaitu cincin aromatik yang mengandung 

satu atau lebih gugus hidroksil (Harbone, 1987).
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Kandungan kimia yang terdapat didalam tumbuhan Strychnos Ligustrina 

dapat langsung masuk dan mempengaruhi fungsi organ tubuh manusia seperti 

jantung, hati, paru-paru, usus besar, dan usus kecil, sedangkan keberadaan senyawa 

golongan alkaloid dapat diidentifikasi langsung dengan mengecap rasa pahit dari 

batang, daun, kulit maupun buah Strychnos Ligustrina (Sasmuko, 2011). 

Penelitian sebelumnya sudah terbukti secara ilmiah yakni yang dibuktikan 

oleh Puspita (2016) tentang identifikasi senyawa golongan diketahui bahwa 

senyawa yang terkandung dalam fraksi etil asetat batang kayu songga adalah 

senyawa terpenoid, fenolik, flavonoid, dan alkaloid. 

Manfaat kayu songga (S.Ligustrida) secara ilmiah yaitu sebagai antimalaria 

yang sudah dibuktikan oleh Lubis (2008), menunjukan bahwa pada fraksi etil asetat 

kayu songga (S.Ligustrida) dengan dosis 2,30 mg/kg BB yang memiliki aktivitas 

antimalaria terhadap mencit yang telah diinfeksi oleh parasit Plasmodium Berghei. 

Suatu ekstrak uji dinyatakan memiliki efektivitas apabila dapat memberikan persen 

penghambatan terhadap pertumbuhan parasit lebih dari 30% (Carvalho et al., 1991; 

Stalker 2008), sedangkan menurut Fidock (2004), suatu ekstrak dikatakan memiliki 

aktivitas antimalaria bila dapat memberikan hambatan pada dosis <1-5 pM pada uji 

in vitro dan <5-25 mg/Kg BB pada uji in vivo. Menurut penelitian yang telah 

dilakukan oleh Huda (2006) menyatakan bahwa ekstrak cair kayu songga dengan 

dosis efektif 50% (ED50) 0,45 mg/Kg BB yang berpotensi sebagai antimalaria. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maximus dan Tukan (2012) bahwa 

hasil identifikasi senyawa yang terdapat didalam ekstrak kayu songga (Strychnos 

Ligustrina) diperoleh golongan senyawa alkaloid, terpenoid, dan polifenol dalam 

ekstrak etanol. Pada ekstrak kayu songga (Strychnos Ligustrina) juga diketahui 

positif mengandung senyawa golongan alkaloid dan terpenoid. Selain itu 

teridentifikasi juga senyawa terpenoid dan glikosida dalam ekstrak n-heksana. Hasil 

uji fitokimia dilakukan oleh Sadono (2011) menyatakan bahwa pada bagian daun, 

kulit, dan akar kayu Strychnos Ligustrina terdapat golongan flavonoid, fenol dan 

tannin, baik pada ekstrak methanol, maupun ekstrak methanol-air dan air. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harborne (1987), ektrak etanol 

kayu bidara laut merupakan ekstrak teraktif dengan nilai IC50 terendah yaitu 3,09 

µg/mL. Tingginya bioaktivitas antimalarial ekstrak etanol diduga karena adanya 

senyawa aktif dari kelompok senyawa alkaloid, flavonoid, triterpenoid, tannin dan 

hidroquinon yang terdapat dalam serbuk kayu bidara laut. 

Sari et al. (2011) menyatakan bahwa kelompok senyawa yang terdeteksi 

pada semua ekstrak etanol berbagai bagian pohon kayu bidara laut adalah 

flavonoid, kuinon, triterpenoid, streroid, dan tannin. Hasil penelitian pada senyawa 

yang terdeteksi diduga sebagai pecahan dari senyawa glikosida triterpenoid atau 

fenolik. 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Baelsman et al., (2000) yang 

menentukan kriteria aktivitas penghambatan polimerisasi heme dengan nilai IC50, 

jika nilai IC50 yang didapat dari uji penghambatan polimerisasi pada 

kloroquinsulfat lebih dari 37,5 mM (12.000 µg/mL) maka dengan nilai IC50 

tersebut dapat  dikategorikan bahwa pada kloroquinsulfat tidak memiliki aktivitas 

penghambatan polimerisasi heme.  Berdasarkan kriteria tersebut maka pada ekstrak 

methanol dari daun kapur tua dapat dikatakan memiliki aktivitas penghambatan 

polimerisasi heme (Bassilico, et al,. 1998; Suwandi, dkk., 2008).  Tetapi jika 

ekstrak methanol daun kapur tua memiliki nilai IC50 yang lebih besar daripada nilai 

IC50 kloroquin (kontrol positif), maka nilai IC50 tersebut menunjukkan bahwa 

kloroquin memiliki aktivitas yang lebih besar dalam menghambat polimerisasi 

heme daripada ekstrak methanol daun kapur tua. Meskipun klorokuin memiliki 

aktivitas penghambatan polimerisasi heme lebih besar dari pada ekstrak metanol 

daun kapur tua, tetapi bukan berarti ekstrak metanol daun kapur tua tidak aktif 

dalam menghambat mekanisme aksi obat antimalaria. Hal ini dapat terjadi karena 

mekanisme dari ekstrak metanol, mungkin lebih aktif melalui mekanisme kerja lain 

yang dapat mengakibatkan Plasmodium Falciparum menjadi terhambat 

pertumbuhannya.
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2.1 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan hasil isolasi 

dari metode fraksinasi etil asetat. Kayu songga  (Strychnos ligustrida Blume) 

yang diduga memiliki kandungan senyawa aktif antrakuinon, maka untuk 

mengetahui hal tersebut dilakukan isolasi fraksinasi etil asetat yang dapat 

mengetahui adanya senyawa aktif antrakuinon didalam kayu songga. 

Dengan metode penghambatan polimerisasi heme. Kayu songga 

(Strychnos ligustrida blume) yang diduga memiliki aktivitas antimalaria dengan 

kandungan senyawa kimia didalamnya, maka untuk mengetahui hal tersebut 

dilakukan uji penghambatan polimerisasi heme yang dapat membuktikan adanya 

penghambatan yang dihasilkan dari senyawa aktif antrakuinon didalam kayu 

songga. 

 


