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BAB III 

DASAR TEORI 

3.1 Tanaman (Strychnos ligustrida Blume) 

Tanaman songga adalah sebuah pohon yang memiliki ciri batangnya 

yang tidak lebih besar dari paha, tegak lurus, dan tinggi pohonnya seperti pohon 

jeruk. Kayu songga berwarna kuning pucat, keras dan kuat. Nama botani dari 

kayu songga menurut hasil identifikasi tim laboratorium botani Pusat 

Pengembangan dan Penelitian Hutan dan Konservasi Alam yaitu bernama 

Strychnos Liucida R. Br., sedangkan menurut Heyne (1987) bernama Strychnos 

Lingustrina Bl, namun dari kedua nama tersebut diduga mempunyai spesies 

yang sama karena mempunyai ciri-ciri dan mempunyai manfaat yang sama yaitu 

digunakan sebagai obat demam atau obat malaria. Kayu songga memiliki nama 

yang berbeda-beda disetiap tempatnya, seperti di NTB dikenal dengan kayu 

songga, di Sumatera kayu ini dikenal dengan kayu ular, dan di Jawa dikenal 

dengan dara laut serta di Jawa Timur yang dikenal dengan kayu pahit. 

Tanaman songga adalah pohon yang berukuran kecil yang memiliki 

diameter batang mencapai 3 cm dengan tinggi rata-rata 12 m yang dapat tumbuh 

liar di hutan dekat pantai.  Tanaman songga yang masih muda mempunyai duri 

dan kadang-kadang batang membengkok. Pangkal, batang dan akar kayu songga 

agak lebih kuning. Kayunya pada tanaman songga berwarna kuning pucat, keras, 

dan kuat. Bagian dari semua pohon songga terasa pahit dan yang paling pahit 

pada bagian pohon songga adalah bagian akarnya. Terdapat kelopak antara 1-

1,3 mm pada bagian daunnya, sedangkan pada bagian mahkotanya memiliki 

panjang 10-15 mm, dan tabung sekitar 7-12 mm. Benang sari bunga tanaman 

songga berada dibagian dalam tabungnya dengan tangkai sari yang pendek serta 

kepala sari yang memiliki panjang 1,2-1,8 mm. Bakal buah atau biji tanaman 

songga mempunyai diameter 1 mm. Buahnya berbentuk bulat dengan diameter 

20-30 mm, Benihnya berukuran 12-15 mm x 10-12 mm. Kotiledon menyerupai 

bentuk hati berukuran sekitar 25-30 mm (Edinur dkk., 1979).
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a. Klasifikasi Tanaman 

Kingdom : Plantae 

Sub Kindom : Tracheobionta 

Super Division : Magnoliophyta 

Class : Magnoliopsida 

Sub Class : Asteridae 

Ordo : Gentianales 

Family : Loganiaceace 

Genus : Strychnos 

Spesie  : Ligustrina 

b. Sinonim Nama Tanaman 

Nama latin : Strychnos Ligustrina 

 Nama local : Kayu Songga, Bidara pahit, Bidara putih, Bidara laut, 

Widoro laut, Widoro putih, Bidara gunung.  

(Setiawan Ogi, et al., 2014). 

 

Gambar 1. Pohon Songga ( S. Ligustrina) Batang, Tangkai, Buah dan Daun 

Pemanfaatan kayu songga di dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

digunakan untuk tonikum, membersihkan darah dan juga sebagai obat luka 

digigit ular, dimana bagian tanaman songga yang digunakan adalah pada bagian 

kayu dan akarnya. Selain itu kayu songga yang merupakan obat dapat digunakan 

untuk  mengobati  penyakit  demam  tinggi  akibat  serangan  nyamuk  malaria.
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Kerajaan-kerajaan yang berasal dari Kesultanan Tambora juga telah 

menggunakan kayu songga sebagai pengobatan yang dapat merapatkan kembali 

tulang yang patah akibat peperangan antar kerajaan. Pemanfaatan kayu songga 

dari bagian kayu dan akar juga dapat digunakan sebagai obat demam, obat 

penguat lambung, encok, penyakit kecacingan, dan penyakit kulit seperti bisul, 

jerawat, dan kudis (Trubus, 2013). Pemanfaatan bagian-bagian lain dari tanaman 

bidara laut tersebut sebagai berikut: 

Tabel 1. Bagian – Bagian Tumbuhan Bidara Laut yang Dimanfaatkan Oleh 

Masyarakat Desa Hu’u Kabupaten Dompu, NTB (Maharani et al,2010). 

No Bagian tanaman Kegunaan 

1 Buah  Untuk mengobati kudis, ruam, dan luka bakar 

2 Kulit Untuk mengatasi sakit gigi atau gigi berlubang, obat 

usus buntu dan obat luka luar 

3 Biji Untuk obat malaria, mencegah malaria, obat mencret 

dan pegal linu 

4 Batang Untuk obat malaria 

5 Daun  Untuk obat anti cacing dan anti oksidan 

6 Akar  Untuk mengatasi diare dan ketombe 

 

3.2 Metode Ekstraksi 

Ekstrak merupakan sediaan sari pekat tumbuh-tumbuhan atau hewan 

yang diperoleh dengan cara melepaskan zat aktif dari masing-masing bahan obat, 

menggunakan menstrum yang cocok, uapkan semua atau hamper semua dari 

pelarutnya dan sisa endapan atau serbuk diatur untuk ditetapkan standarnya. 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel 

dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit di pisahkan melalui teknik pemisahan 

tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu ekstrak awal perlu
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dipisahkan kedalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang 

sama (Ansel,1989). 

Menurut Wahyuni (2004), Ekstraksi  merupakan  kegiatan  penarikan  

kandungan  kimia yang dapat larut dengan pelarut cair sehingga terpisah dari 

bahan yang tidak dapat larut. Dalam hal ini fraksi padat lainnya tidak dapat larut. 

Proses tersebut akan menjadi sempurna jika solute dipisahkan dari pelarutnya. 

Struktur kimia yang berbeda-beda akan mempengaruhi kelarutan serta stabilitas 

senyawa aktif terhadap pemanasan, udara, cahaya, logam berat dan tingkat 

keasaman. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang terkandung akan 

mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang cepat. 

Proses penyaringan dipengaruhi oleh derajat kehalusan serbuk dan 

perbedaan konsentrasi. Makin besar konsentrasi, maka makin besar daya dorong, 

makin cepat penyarian, maka cairan penyari harus dapat mencapai seluruh 

serbuk dan secara terus menerus mendesak larutan yang memiliki konsentrasi 

yang lebih tinggi keluar. Cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria, 

yakni murah dan mudah di peroleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi 

netral, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, selektif hanya menarik 

zat berkhasiat yang dikehendaki, tidak mempengaruhi zat berkhasiat dan 

diperbolehkan oleh peraturan (Sudjadi, 1988). 

Beberapa metode ekstraksi yang digunakan antara lain maserasi, 

infludasi, perkolasi, refluks soxhlet, digesti dan destilasi uap. Metode ekstraksi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. 

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa 

yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu 

ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya : 

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui 

2. Senyawa yang diketahui pada suatu organisme 

3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

struktural. 

Semua senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh suatu sumber 

tetapi tidak dihasilkan oleh sumber lain dengan kontrol yang berbeda, misalnya
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dua jenis dalam satu golongan yang sama atau jenis yang sama tetapi berada 

dalam kondisi yang berbeda. Identifikasi seluruh metabolit sekunder yang ada 

pada suatu organisme untuk studi sidik jari kimiawi dan studi metabolomik. 

Proses ekstraksi khususnya untuk  bahan yang berasal dari tumbuhan adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengelompokan bagian tumbuhan (daun, bunga, dll), pengeringan dan  

penggilingan bagian tumbuhan. 

2. Pemilihan pelarut   

3. Pelarut polar: air, etanol, metanol, dan sebagainya. 

4. Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya. 

5. Pelarut nonpolar: n-heksan, petrole-um eter, kloroform, dan sebagainya. 

(Sarker dkk., 2006). 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Maserasi adalah cara yang sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. 

Metode ini di lakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang 

sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses 

ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa 

dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, 

pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan (Agoes,2007). 

Maserasi merupakan proses ekstraksi simplisia dengan menggunakan 

pelarut dan beberapa kali pengadukan pada temperature kamar. Maserasi 

merupakan proses paling tepat dimana bahan yang sudah halus memungkinkan 

untuk di rendam dengan pelarut sampai meresap dan melunakkan sel, sehingga 

zat-zat yang mudah larut akan melarut. Dalam maserasi, bahan biasanya 

ditempatkan dibejana bermulut lebar bersama dengan pelarut, bejana ditutup 

rapat dan isinya diaduk berulang-ulang ke seluruh permukaan dari bahan yang 

halus. Maserasi biasanya dilakukan pada suhu 15-20 °C selama 3 hari sampai 

bahan yang larut dalam pelarut. Secara teoritis pada suatu maserasi tidak 

memungkinkan terjadinya ekstraksi absolut. Semakin besar perbandingan 

simplisia terhadap cairan pengekstraksi, akan semakin banyak hasil yang di 

peroleh (Widjarnako, 2008).
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3.3 Fraksinasi 

Ekstrak awal merupakan campuran dari berbagai senyawa. Ekstrak awal 

sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi tunggal. 

Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan kedalam fraksi yang memiliki 

polaritas dan ukuran molekul yang sama (Sarker,2006). 

Fraksinasi merupakan proses pemisahan  jenis senyawa yang terdapat 

pada tumbuhan. Fraksinasi dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan 

kandungan senyawa utama dari golongan senyawa yang lain. Pemisahan 

terhadap fraksi dilakukan dengan memperhatikan sifat-sifat senyawa yang 

dikehendaki. Fraksinasi umumnya dilakukan menggunakan pelarut dengan 

polaritas yang berbeda sehingga senyawa yang bersifat polar akan masuk 

kedalam pelarut polar sedangkan seyawa non polar akan masuk kedalam pelarut 

non polar (Alam dan Tayeb, 2003). 

Metode pemisahan yang digunakan umumnya adalah fraksinasi cair-cair, 

yaitu metode pemisahan dengan menggunakan dua cairan pelarut yang tidak 

saling bercampur, sehingga senyawa yang diinginkan dapat terpisah. 

Salah satu metode fraksinasi pemisahan secara kromatografi adalah 

kromatografi vacuum cair atau vacuum liquid kromatografi (VLC). VLC 

merupakan kromatografi yang dijalankan pada kolom dengan menggunakan 

vacum untuk mempercepat aliran eluen. Kolom pada VLC dapat kering kembali 

setelah fraksi dikumpulkan. VLC banyak digunakan pada bidang bahan alam 

terutama untuk fraksinasi karena pengoperasiannya yang relatif mudah. 

Pemisahan dapat dilakukan hingga 30 gram ekstrak. Silika gel banyak digunakan 

sebagai fasa diam dengan eluen yang sering digunakan adalah n-heksana dengan 

peningkatan proporsi etil asetat. 

Pada VLC, kolom dikemas kering dalam keadaan vacum agar diperoleh 

kerapatan absorben (berupa silika gel) maksimum. Sampel dibuat serbuk 

bersama dengan absorben (impregnasi) dan dimasukkan kebagian atas kolom 

kemudian dihisap perlahan-lahan menggunakan vacum. Kolom selanjutya
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dielusi menggunakan pelarut yang sesuai, dimulai dengan pelarut non polar. 

Kolom di vacum hingga kering pada setiap pengumpulan fraksi. Vacum 

dihentikan ketika kering dan kolom dapat digunakan kembali jika kolom tidak 

retak atau turunnya eluen sudah rata dengan kolom (Helfman, 1983). 

3.4 Isolasi Senyawa 

Tanaman songga mengandung beberapa senyawa kimia antara lain 

alkaloid, fenol, flavonoid dan terpenoid. Senyawa-senyawa tersebut banyak 

terkandung dalam kayu songga (Gusmaini,dkk., 2016). 

Faktor yang perlu diperhatikan sebelum melakukan isolasi adalah sifat 

dari senyawa target yang ada didalam ekstrak awal atau dalam fraksi. Sifat 

umum molekul yang dapat membantu proses isolasi yaitu pada kelarutan 

(hidrofilisitas atau hidrofobitas), sifat asam-basa, muatan, stabilitas, dan ukuran 

molekul. Sifat ekstrak juga dapat membantu dalam pemilihan metode isolasi 

yang tepat. Misalnya, suatu ekstrak methanol atau fraksi dari suatu ekstrak 

mengandung senyawa polar (Sarker, 2006). 

Adapun isolasi ekstrak kayu songga yang pernah dilakukan oleh Puspita 

(2016) dan Arfi (2017). Ekstraksinya menggunakan metode maserasi dengan 

pelarut etanol. Selanjutnya, ekstrak kental etanol difraksinasi dengan pelarut n-

heksana dan etil asetat. Fraksi etil asetat dipisahkan kembali dengan teknik 

kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis. Isolatnya kemudian 

diidentifikasi dan diduga merupakan senyawa alkaloid, fenol, flavonoid dan 

terpenoid. 

3.5 Malaria 

Malaria adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit 

Plasmodium yang ditularkan pada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles 

betina (WHO, 2008). Didaerah Indonesia Timur merupakan salah satu daerah 

endemik malaria karena memiliki iklim tropis. Pada penanganan malaria yang 

menjadi masalah terberat adalah munculnya suatu kasus resistensi parasit 

terhadap obat-obat antimalaria (Departemen Kesehatan RI, 2008). Sehingga
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sangat diperlukan berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan obat 

antimalaria. Kuinin merupakan obat antimalaria yang ditemukan pertama kali 

dengan cara diisolasi dari tanaman Cinchona sp. dan artemisinin dari Artemisia 

Annua yang menunjukkan bahwa pada tanaman obat merupakan suatu sumber 

yang penting untuk eksplorasi obat antimalaria (Lee, 2002). 

Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit 

protozoa genus Plasmodium yang menyerang sel darah merah. Malaria dapat 

menular melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Beberapa spesies 

Plasmodium yang dapat menginfeksi manusia adalah P. falciparum yang 

menyebabkan malaria falsiparum, P. vivax yang menyebabkan malaria vivax. 

P.ovale yang menyebabkan malaria ovale dan P. malariae yang menyebabkan 

malaria malariae (Marai, 2006).   

3.6 Siklus Hidup Plasmodium 

Terdapat dua jenis siklus hidup malaria yaitu siklus seksual (Sporogoni) 

dan siklus aseksual (Skizogoni). 

1. Siklus Seksual (Sporogoni)  

Siklus sporogoni berlangsung dalam nyamuk Anospheles betina. Siklus ini 

terjadi ketika nyamuk mengisap darah manusia yang terinfeksi malaria 

mengandung plasmodium pada stadium gametosit. Setelah itu gametosit akan 

membelah menjadi mikrogametosit (jantan) dan makrogametosit (betina). 

Keduanya mengadakan fertilisasi (perkawinan) sehingga menghasilkan zigot. 

Zigot berkembang menjadi ookinet yang kemudian masuk kedalam dinding 

lambung nyamuk sehingga membentuk ookista. Ookista yang telah matang  

akan membentuk ribuan sprozoit yang nantinya akan pecah dan sprozoit akan 

keluar dari ookista. Sporozoit ini akan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk, 

salah satunya di kelenjar ludah nyamuk dan siap untuk ditularkan ke manusia 

(Harijanto dkk., 2010).
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a. Siklus Eksoeritrositik 

Dimulai ketika nyamuk menggigit manusia sehat. Sporozoit akan 

masuk kedalam tubuh manusia melewati luka tusuk nyamuk dan akan 

mengikuti aliran darah menuju ke hati, sehingga dapat menginfeksi sel hati 

dan akan matang menjadi skizon eksoeritrositik. Masing-masing skizon 

mengandung merozoit sampai 30.000 sel hati, yang akan pecah dan 

melepaskan merozoit dewasa yang akan masuk ke aliran darah sehingga 

menginfeksi eritrosit. 

b. Siklus Eritrositik  

Merozoit yang dilepaskan dari sel hati akan berubah morfologi 

menjadi tropozoit yang belum matang, kemudian tropozoit akan matang 

dan membentuk skizon. Skizon tersebut akan pecah dan menjadi merozoit 

lagi. Sebagian besar merozoit masuk kembali ke eritrosit dan sebagian 

kecil ada yang menjadi gametosit jantan dan betina. Gametosit inilah yang 

nantinya akan dihisap lagi oleh nyamuk Anopheles betina dan melanjutkan 

siklus hidupnya ditubuh nyamuk. Siklus aseksual di eritrosit pada 

Plasmodium falciparum  terjadi selama 48 jam. (Nugroho dan Wagey, 

2000). 

 

Gambar 2. Siklus Hidup Plasmodium (Depkes, 2008) 
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Tabel 2. Lamanya Siklus Eksoeritrositik (Nugroho dan Wagey, 2000) 

Spesies Lama siklus 

Eksoeritrositik 

(hari) 

Diameter skizon 

matur eksoeritrositik 

(µm) 

Jumlah merozoit 

dalam skizon 

eksoeritrositik 

Plasmodium 

Falciparum 

5-7 60 30.000 

Plasmodium 

Vivax 

6-8 45 10.000 

Plasmodium 

Ovale 

9 60 15.000 

Plasmodium 

Malariae 

14-16 55 15.000 

 

Tabel 3. Lamanya siklus eritrositik (Nugroho dan Wagey, 2000) 

Lamanya daur Plasmodium 

falciparum 

Plasmodium 

vivax 

Plasmodium 

ovale 

Plasmodium 

malariae 

Masa prepaten 9-10 hari 11-13 hari 10-14 hari 15-16 hari 

Masa inkubasi 9-14 hari  12-17 hari  16-18 hari  18-40 hari 

Daur eritrositik 48 jam  48 jam 50 jam 72 jam 

Merozoit skizon 20-30 hari  18-24 hari  8-14 hari  8-10 hari 

 

Penularan penyakit dari satu manusia ke manusia lainnya tidak hanya 

dengan kontak langsung antar manusia. Tetapi penyakit ini dapat ditularkan 

melalui transfusi donor darah yang mana darahnya mengandung parasit malaria. 

Nyamuk Anophels betina yang telah terinfeksi parasite malaria dapat 

menyebarkan penyakit malaria yang klasik. Tetapi tidak semua nyamuk dapat 

menularkan malaria, karena jika nyamuk Anopheles  betina yang sudah 

terinfeksi parasit malaria menggigit seseorang maka seseorang tersebut menjadi 

terinfeksi malaria. 
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Air liur yang mengandung parasit masuk kedalam peredaran darah 

manusia melalui gigitan nyamuk betina Anhopheles. Kemudian  parasit akan 

masuk ke dalam sel-sel hati manusia. Parasit akan kembali masuk kedalam darah 

sekitar 1 hingga 2 minggu setelah digigit. Pada saat ini manusia tersebut mulai 

menunjukkan tanda-tanda atau gejala malaria. Parasit tersebut selanjutnya 

menyerang sel darah merah dan mulai memakan hemoglobin, bagian darah yang 

membawa oksigen. Pecahnya sel darah merah yang terinfeksi Plasmodium akan 

menyebabkan timbulnya gejala demam disertai menggigil. Karena banyak sel 

darah merah yang pecah, maka menyebabkan anemia (Widoyono, 2008). 

Seseorang yang telah terinfeksi Plasmodium maka akan timbul gejala 

dalam waktu 10-35 hari setelah parasit masuk ke dalam tubuh manusia melalui 

gigitan nyamuk. Gejala awalnya seringkali berupa demam ringan yang hilang-

timbul, sakit kepala, sakit otot dan menggigil, bersamaan dengan perasaan tidak 

enak badan (malaise). Kadang gejalanya diawali dengan menggigil yang diikuti 

oleh demam. Gejala ini berlangsung selama  2-3 hari dan sering diduga sebagai 

gejala flu. Pola penyakitnya pada keempat jenis malaria ini berbeda. 

Pada malaria falciparum bisa terjadi kelainan fungsi otak, yaitu suatu 

komplikasi yang disebut malaria serebral. Gejala yang ditimbulkan yaitu 

demam minimal 40 oC, sakit kepala hebat, mengantuk, delirium (mengigau) dan 

linglung. Malaria serebral bisa berakibat fatal. Paling sering terjadi pada bayi, 

wanita hamil dan pelancong yang baru datang dari daerah malaria. Pada malaria 

vivax, mengigau bisa terjadi jika demamnya tinggi, sedangkan gejala otak 

lainnya tidak ada. Pada semua jenis malaria, jumlah sel darah putih total 

biasanya normal tetapi jumlah limfosit dan monosit meningkat. Jika tidak 

diobati, biasanya akan timbul jaundice ringan (sakit kuning) serta pembesaran 

hati dan limpa. Kadar gula darah bahkan bisa turun lebih rendah pada penderita 

yang diobati dengan kuinin. Jika sejumlah kecil parasit menetap di dalam darah, 

kadang malaria bersifat menetap. 

Gejalanya adalah sakit kepala yang timbul  secara periodik, merasa  tidak 

enak badan, nafsu makan berkurang, lelah disertai serangan menggigil dan
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demam. Gejala tersebut sifatnya lebih ringan dan serangannya berlangsung lebih 

pendek dari serangan pertama.  Blackwater fever  adalah suatu  komplikasi 

malaria yang jarang terjadi. Demam ini timbul akibat pecahnya sejumlah sel 

darah merah. Sel yang pecah melepaskan pigmen merah (hemoglobin) kedalam 

aliran darah. 

Hemoglobin ini dibuang melalui air kemih dan merubah warna air kemih 

menjadi gelap. Blackwater fever hampir selalu terjadi pada penderita malaria 

falciparum menahun, terutama yang mendapatkan pengobatan kuinin (Riyanto, 

2000). 

Dengan adanya tanda dan gejala yang dikeluhkan serta tampak oleh tim 

kesehatan, maka akan segera dilakukan pemeriksaan laboratorium (khususnya 

pemeriksaan darah) untuk memastikan penyebabnya dan diagnosa yang akan 

diberikan kepada penderita. Pemeriksaan yang sering dilakukan adalah 

pemeriksaan dengan menggunakan sediaan darah (Arfi, 2017). 

3.7 Anti malaria 

Anti malaria yaitu obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati 

penyakit yang disebabkan oleh parasit bersel tunggal (Protozoa) yang ditularkan 

melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang menggigit pada malam hari 

dengan posisi menjungkit (Muti’ah, 2012). 

Kuinin adalah obat antimalaria yang dikenal sebagai obat tertua dan 

terpenting yang di isolasi dari kulit batang Cinchona spesies Rubiaceae pada  

tahun 1820. Pada tahun 1940, penemuan klorokuin hasil sintesis yang digunakan  

untuk  obat  antimalaria yang lain, kedua obat tersebut masih digunakan sampai 

saat ini. Kajian parasitologi molekuler pada tahun 1980, telah diperoleh 

kemajuan untuk memahami mekanisme resistensi dari obat antimalaria yang 

paling banyak digunakan, yaitu kuinolon analog dan antifolat. Resistensi parasit 

terhadap klorokuin diketahui disebabkan oleh adanya  mutasi  pada  gen. Diduga 

resistensi ini melibatkan lebih dari satu gen. 

Mekanisme resistensi terhadap obat-obatan antifolat, pirimetamin, 

proguanil dan sulfadoksin terjadi karena mutasi pada gen sitokrom b didalam
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genom mitokondria mengakibatkan parasite resisten terhadap atovakuon, obat 

antimalaria terbaru. Obat  antimalaria  yang ideal adalah obat yang efektif 

terhadap semua jenis dan stadium parasit, menyembuhkan infeksi akut maupun 

laten, dan memberikan efek samping ringan serta toksisitas rendah (Syamsudin, 

2005). 

Obat antimalaria dikelompokkan menurut rumus kimia dan efek atau 

cara kerja obat pada stadium parasit. Antimalaria yang memiliki struktur dasar 

kuinolin yaitu kuinin, klorokuin, dan meflokuin. 

3.8 Polimerisasi Heme  

Polimerisasi heme merupakan salah satu mekanisme aksi senyawa yang 

berfungsi sebagai antimalaria. Parasit plasmodium akan menyerang sel darah 

merah inangnya dan mendegradasi hemoglobin dalam vakuola makanannya 

untuk mendapatkan senyawa-senyawa yang dibutuhkan selama fase hidupnya. 

Hasil degradasi hemoglobin ini akan menghasilkan produk samping yaitu heme 

bebas yang toksik terhadap parasit maupun inangnya. Untuk mempertahankan 

hidupnya parasit akan mengubah heme bebas tersebut menjadi hemeozoin yang 

tidak toksik (Huy et al. 2007). 

Proses perubahan heme bebas menjadi hemeozoin dikenal dengan reaksi 

polimerisasi heme. Perubahan heme menjadi hemozoin ini merupakan proses 

metabolism yang eksklusif bagi parasit. Oleh karena itu, penghambatan proses 

polimerisasi heme dapat dijadikan target kandidat obat anti malaria baru 

(Nagaraj et al. 2013). 

Salah satu mekanisme aksi senyawa yang berfungsi sebagai anti malaria 

adalah melalui penghambatan polimerisasi heme yang akan berubah menjadi 

hemozoin. Plasmodium akan mengalami metabolisme pada hemoglobin yang 

diubah menjadi asam amino dan heme. Asam amino akan diubah menjadi 

protein dan digunakan oleh plasmodium untuk perkembangan hidupnya 

sedangkan heme yang dihasilkan bersifat toksik bagi plasmodium yang akan 

diubah menjadi hemozoin yang disimpan dalam vakoula. Hemozoin yang diubah
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akan dilepas dalam darah pada saat plasmodium mengalami pembelahan  

menjadi merozoit dan skizon. Penghambatan polimerisasi hem menjadi 

hemozoin yang digunakan sebagai skrining awal sebagai uji aktivitas 

antiplasmodium atau uji aktivitas antimalaria. 

Hemoglobin didegradasi oleh protoase yang spesifik dan saat proses 

degradasi berlangsung terjadi pelepasan heme bebas. Heme bebas mengalami 

detoktisifikasi melalui polimerisasi heme menjadi hemozoin. Stuktur dari 

hemozoin memiliki kemiripan dengan struktur b-hematin yaitu dimer heme yang 

terdebntuk dengan adanya ikatan kovalen dari gugus asam karboksilat pada 

cincin protoporphyrin-IX dan atom Fe dari dua molekul heme. Dimer ini 

membentuk kristal hemozoin dengan cara berinteraksi dengan ikatan hidrogen. 

Pada hemoglobin jenis ion besi yang terikat yaitu ferro (Fe2+), namun karena 

adanya pelepasan heme mengakibatkan proses oksidasi ferro (Fe2+) menjadi ferri 

(Fe3+). Adanya elektron bebas dari proses oksidasi ini, merangsang 

pembentukkan reaktif oksigen intermediet seperti superperoksida dan hidrogen 

peroksida. Superperoksida dan hydrogen peroksida berada dalam vakoula 

makanan dan diperoleh dari hospes selama ingesti sitoplasma eritrosit. Hidrogen 

peroksida juga dibawa menuju sitoplasma parasit diamana terjadi proses 

detoksifikasi oleh enzim katalase dan gluthation peroksida. Beberapa hydrogen 

peroksida hasil konversi Fe2+ menjadi Fe3+ digunakan untuk degradasi 

perosidatif heme (Wiser,2006). 

 

Gambar 3. Proses Degradasi Hemoglobin 
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3.9 Kromatografi Kolom 

Kromatografi merupakan teknik pemisahan yang paling umum 

digunakan dalam bidang kimia analisis dan dapat digunakan untuk analisis, baik 

analisis kualitatif, kuantitatif atau preparatif. Kromatografi merupakan suatu 

teknik pemisahan menggunakan fase diam (Stationary phase) dan fase 

gerak(Mobile Phase). Fase gerak dialirkan menembus atau sepanjang fase 

stationer dan fase gerak cenderung menghanyutkan sedangkan fase diam 

cenderung menahan komponen campuran. Berdasarkan terkaitnya suatu 

komponen pada fase diam dan perbedaan kelarutannya yang kurang larut dalam 

fase gerak atau yang lebih kuat terserap atau terabsorpsi pada fase diam akan 

tertinggal, sedangkan komponen yang lebih larut atau kurang terserap akan 

bergerak lebih cepat (Keenan, 1990). 

Kromatografi digunakan untuk memisahkan substansi campuran menjadi 

komponen-komponennya, Kromatografi juga merupakan pemisahan campuran 

senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya. Untuk itu, 

kemurnian bahan atau komposisi campuran dengan kandungan yang berbeda 

dapat dianalisis dengan benar. Tidak hanya kontrol kualitas, analisis bahan 

makanan dan lingkungan, tetapi juga kontrol dan optimasi reaksi kimia dan 

proses berdasarkan penentuan analitik dari kuantitas material. Teknologi yang 

penting untuk analisis dan pemisahan preparatif pada campuran bahan adalah 

prinsip dasar kromatografi. Pemisahan senyawa biasanya menggunakan 

beberapa tekhnik kromatografi. Pemilihan teknik kromatografi sebagian besar 

bergantung pada sifat kelarutan senyawa yang akan dipisahkan. Semua 

kromatografi memiliki fase diam (dapat berupa padatan, atau kombinasi cairan-

padatan) dan fase gerak (berupa cairan atau gas). Fase gerak mengalir melalui 

fase diam dan membawa komponen-komponen yang terdapat dalam campuran. 

Komponen-komponen yang berbeda bergerak pada laju yang berbeda 

(Hostettmann, 1995). 

Kromatografi dapat dibedakan atas berbagai macam tergantung pada 

pengelompokkannya. Berdasarkan pada alat yang digunakan, kromatografi
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dapat dibagi atas : kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis (KLT),   

kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) dan kromatografi gas (KG). 

Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan 

bahan kimia tunggal dari campuran senyawa. Campuran senyawa yang 

dipisahkan dengan kromatografi kolom memiliki mekanisme yang sama dengan 

jenis kromatografi lain yaitu berkaitan dengan perbedaan antara gaya-gaya antar 

molekul dalam sampel dengan fasa gerak dan antara komponen dengan fasa 

diam. Tekniknya bergantung pada kombinasi fasa diam dan fasa gerak yang 

dipilih, sehingga interaksi yang timbul juga demikian. Kromatografi kolom 

merupakn salah satu kromatografi adsorbs, fasa diam kromatografi kolom 

berupa padatan dengan menggunakan silica gel, alumina, dan karbon aktif, 

sedangkan fasa geraknya berupa cair seperti aseton, dan etanol. 

Untuk dapat memperoleh pemisahan yang sempurna perlu dilakukan 

pemilihan fasa diam dan fasa gerak secara tepat dan sesuai, factor yang menjadi 

ukran pemilihan terhadap kedua fasa tersebut antara lain polaritas dan kelarutan. 

Pada teknik kromatografi kolom pengisian yang tidak teratur akan merusak 

batas-batas pita kromatografi yang disebabkan oleh adanya gelembung yang 

masuk selama pengisian, sehingga perlu dilakukan teknik lain seperti pembuatan 

zat penyerap yang dibentuk bubur dengan menggunakan pelarut yang kemudian 

dituangkan secara perlahan kedalam kolom, padatan kolom yang terbentuk 

dijaga supaya tetap basah oleh pelarut dengan menuangkan pelarut dengan hati-

hati dan terhindar dari kekeringan permukaan. Sampel yang dimasukkan 

kedalam kolom berada diatas zat penyerap dengan permukaan rata, selanjutnya 

pelarut dialirkan diatas sampel, elusi dilakukan dengan mengalirkan beberapa 

macam pelarut melalui kolom hingga terjadi pemisahan sempurna (Rubiyanto, 

2013).  

3.10 Kromatografi Lapis Tipis Preparatif  

Kromatografi lapis tipis preparatif (KLTP) merupakan salah satu metode 

pemisahan dengan menggunakan peralatan sederhana. Ketebalan penjerap yang 

sering dipakai adalah 0,5 - 2 mm. Ukuran plat kromatografi biasanya 20 x 20
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cm. Pembatasan ketebalan lapisan dan ukuran plat sudah tentu mengurangi 

jumlah bahan yang dapat dipisahkan dengan KLTP. Penjerap yang paling umum 

dengan menggunakan silica gel. 

Penotolan cuplikan dilakukan dengan melarutkan cuplikan dalam sedikit 

pelarut. Cuplikan ditotolkan berupa pita dengan jarak yang sesempit mungkin 

karena pemisahan tergantung pada lebar pita. Penotolan dapat dilakukan dengan 

pipet tetapi lebih baik dengan penotolan otomatis.  Pelarut yang baik untuk 

melarutkan cuplikan adalah pelarut yang atsiri. Pengembangan plat KLTP 

dilakukan dalam bejana kaca yang dapat menampung beberapa plat. Bejana 

dijaga agar pelarut tetap jenuh dengan pelarut pengembang akan membantu 

kertas saring yang diletakkan berdiri disekeliling permukaan bagian dalam 

bejana (Hostettman, et al, 1995). 

3.11 Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan bentuk kromatografi planar. 

Pada  KLT, fase diam berupa lapisan yang seragam (uniform) pada permukaan 

bidang datar yang  didukung oleh lempeng kaca, plat aluminium atau plat plastik. 

Prinsip KLT yakni campuran solut yang akan dipisahkan ditotolkan pada 

permukaan lempeng tipis lalu dikembangkan didalam chamber menggunakan 

fase gerak yang sesuai. Kekuatan interaksi yang berbeda antara molekul solute 

dengan fase diam atau fase gerak akan menghasilkan pergerakan dan pemisahan 

yang berbeda. Fase gerak akan bergerak sepanjang fase diam karena pengaruh 

kapiler pada pengembangan secara menaik (ascending), atau karena pengaruh 

gravitasi pada pengembangan secara menurun (descending). 

Kinerja dari lapisan KLT tergantung pada karakteristik fisika kimia 

penjerap, seperti luas permukaan spesifik, diameter rata-rata pori dan 

distribusinya, serta ukuran dan distribusi pertikel. Penyerap yang paling sering 

digunakan adalah silika dan serbuk selulosa, sementara mekanisme penyerapan 

yang utama pada KLT adalah partisi dan adsorbs. Sedangkan fase gerak pada 

KLT dapat dipilih berdasarkan pustaka atau dengan mencoba-coba. Sistem yang 

paling sederhana adalah campuran 2 pelarut organik karena daya elusi campuran
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kedua pelarut dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan dapat 

terjadi secara optimal. Kekuatan pelarut (kapasitas elusi) pelarut ditentukan oleh 

kapasitasnya untuk memindahkan solut (Soebagio, 2002). 

KLT dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang 

sifatnya hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan 

dengan kromatografi kertas. KLT juga dapat berguna untuk mencari eluen untuk 

kromatografi kolom, analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom, 

identifikasi senyawa secara kromatografi, dan isolasi senyawa murni skala kecil. 

Pelarut yang digunakan akan dipilih untuk pengembang yang disesuaikan 

dengan sifat kelarutan senyawa yang dianalisis. Bahan lapisan tipis seperti silica 

gel adalah senyawa yang tidak bereaksi dengan pereaksi-pereaksi yang lebih 

reaktif seperti asam sulfat. Data yang diperoleh dari KLT adalah nilai Rf yang 

berguna untuk menentukan identifikasi senyawa. Nilai Rf dapat didefinisikan 

sebagai jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal dibagi dengan jarak 

yang ditemuh oleh pelarut dari titik asal. Oleh karena itu bilangan Rf dari 

senyawa standar selalu lebih kecil dari 1,0 (Hostettmann, 1995). 

Perhitungan nilai Rf jumlah perbedaaan warna yang telah terbentuk dari 

campuran, pengukuran diperoleh dari lempengan untuk memudahkan untuk 

identifikasi senyawa yang muncul. Pengukuran dilakukan berdasarkan pada 

jarak yang ditempuh oleh pelarut dan jarak yang ditempuh oleh bercak warna 

masing-masing. Ketika pelarut mendekati bagian atas lempengan, lempengan 

dipindahkan dari gelas kimia dan posisi pelarut ditandai dengan sebuah garis, 

sebelum mengalami proses penguapan. Pengukuran nilai Rf untuk setiap warna 

berlangsung dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

Rf =  
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡
 

3.12 Spektrofotometri  FTIR (Fourier Trasform Infra Red) 

Fourier Transform Infrared (FTIR) yaitu metode spektrokopi inframerah 

modern yang dilengkapi dengan baik  tranformasi fourier untuk mendeteksi dan 

analisis hasil spectrum. Dalam hal ini metode spektroskopi yang digunakan 
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adalah metode spektroskopi absorbs, yaitu metode spektroskopi yang didasarkan 

atas perbedaan penyerapan radiasi infra-merah oleh molekul suatu materi. 

Absorbsi inframerah oleh suatu materi dapat terjadi jika dipenuhi 2 syarat, yakni 

kesesuaian antara frekuensi radiasi infra-merah dengan vibrasional molekul 

sampel dan perubahan momen dipol selama bervibrasi (Chatwal, 1985). 

Spektroskopi FTIR merupakan salah satu teknik  analitik yang sangat 

baik dalam proses identifikasi struktur molekul suatu senyawa. Komponen 

utama spektroskopi FTIR adalah interferometer Michelson yang mempunyai 

fungsi menguraikan (mendispersi) radiasi infra-merah menjadi komponen-

komponen frekuensi. Penggunaan interferometer Michelson tersebut 

memberikan keunggulan metode FTIR dibandingkan dengan spektroskopi infra-

merah konvensional maupun metode spektroskopi yang lain, diantaranya adalah 

informasi struktur molekul dapat diperoleh secara tepat dan akurat (memiliki 

resolusi tinggi). Keuntungan yang lain dari metode ini adalah dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi sampel dalam berbagai fase (gas, padat atau cair) 

(Hermita, 2006). 

Spektrofotometri infra-merah adalah metode analisis yang sangat penting 

dalam kimia modern, terutama dalam bidang kimia organik. Merupakan alat 

rutin dalam penemuan gugus fungsional, pengenalan senyawa, dan analisIS 

campuran. Kebanyakan gugus, seperti C-H, O-H, C=O dan C=N, menyebabkan 

pita absorpsi infra-merah, yang berbeda hanya sedikit dari satu molekul ke yang 

lain tergantung pada substituen yang lain (Day dan Underwood,1990). 

Spektroskopi IR merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk 

menganalisa senyawa kimia. Spektra IR suatu senyawa dapat diberikan 

gambaran dan struktur molekul senyawa tersebut. Spektra IR dapat dihasilkan 

dengan mengukur absorbs radiasi, refleksi atau emisi di daerah IR. 

Daerah IR pada spectrum gelombang elektromagnetik mencakup 

bilangan gelombang 14.000 cm-1 hingga 10 cm-1. Daerah infra-merah sedang 

diantara 4000-400 cm-1 (2,5-25 µm) (Kosasih, 2010). Berikatan dengan transisi 

energy vibrasi dari molekul yang diberikan informasi mengenai gugus-gugus 

fungsi dalam molekul tersebut. Daerah infra-merah jauh (400-10 cm-1) 
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bermanfaat untuk menganalisis molekul yang mengandung atom-atom berat 

seperti senyawa anorganik namun membutuhkan teknik khusus yang lebih baik. 

Daerah infra-merah terdekat (12.500-4000 cm-1). Yang peka terhadap vibrasi 

overtone (Schechter,1997). 

Spektrofotometri infra-merah juga digunakan untuk penentuan struktur, 

khususnya senyawa organik dan juga untuk analisis kuantitatif (Khopkar, 2003). 

Makin rumit struktur molekul, semakin banyak bentuk-bentuk vibrasi yang 

mungkin terjadi, akibatnya aan melihat banyak pita-pita absorpsi yang di peroleh 

pada spektrum inframerah bahkan bisa lebih rumit lagi bergantung pada 

kepekaan instrumen. Hukum Hooke dapat membantu memperkirakan daerah 

dimana vibrasi terjadi  

 

 

dimana ν adalah  frekuensi  spasial  (cm-1), c adalah kecepatan  cahaya  

dalam  ruang  hampa, f merupakan tetapan  gaya  ikatan, m1 dan m2 masing- 

masing massa dari atom 1 dan atom 2 yang saling berikatan. Tetapan pada f 

mempunyai nilai berbeda untuk setiap jumlah ikatan, dengan kelipatan 5x105 

dyne/cm untuk  tiap ikatan. Jadi jika kekuatan ikatan naik maka fekuensi vibrasi  

suatu ikatan diharapkan naik. 

 

Gambar 4. Mekanisme kerja FTIR ( Jatmiko, et al., 2008) 

3.13 LC-MS/MS (Liquid Cromathography- tandem Mass Spectroscopy)  

Sejak tahun 1970-an, instrumen Gas Chromatography–Mass 

Spectrometry (GC-MS) telah populer dalam penelitian di bidang ilmu 

pengetahuan kimi dan bidang terkait lainnya. Namun, pengetahuan akan teknik 

ionisasi yang lebih spesifik seperti ionisasi tekanan atmosfer (atmospheric 

pressure ionization / API) dan metode analisis ion lainnya yang lebih unggul 
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membuat sebagian besarilmuan sepakat untuk menggunakan spektrometri massa 

yang lebih spesifik (Vogeser dan Seger, 2008). 

Liquid Chromatograph-tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) 

merupakan satu-satunya teknik kromatografi cair dengan detektor spektrometer 

massa. Penggunaan LC-MS/MS untuk penelitian bioanalisis dimulai pada akhir 

1980-an (Bowers, 1989; Covey dkk., 1986). Kelebihan dari teknologi LC-

MS/MS meliputi (Vogeser and Seger, 2008). 

1 Spesifitas. Hasil analisis yang khas dan spesifik diperoleh dari 

penggunaan spektrometer massa sebagai detektor. 

2 Aplikasi yang luas dengan sistem yang praktis. Berbeda dengan GCMS 

sebagai spektrometer masa “klasik”, penerapan LC-MS/MS tidak 

terbatas untuk molekul volatil (biasanya dengan berat molekul dibawah 

500 Da).   Mampu mengukur analit yang sangat polar,  selain itu 

persiapan sampel cukup sederhana tanpa adanya teknik derivatisasi. 

3 Fleksibilitas. Pengujian yang berbeda dapat dikembangan dengan tingkat 

fleksibilitas yang tinggi dan waktu yang singkat. 

4 Kaya Informasi. Sejumlah data kuantitatif maupun kualitatif dapat 

diperoleh. Hal ini disebabkan seleksi ion yang sangat cepat dengan 

banyak parameter. 

Spektrometer massa bekerja dengan molekul pengion yang kemudian 

akan memilah dan mengidentifikasi ion menurut massa, sesuai rasio fragmentasi 

mereka (m⁄z). Dua komponen kunci dalam proses ini adalah sumber ion 

(ionsource) yang akan menghasilkan ion, dan analisis massa (mass analyzer) 

yang menseleksi ion. Sistem LC-MS/MS umumnya menggunakan beberapa 

jenis ionsource dan mass analyzer yang dapat disesuaikan dengan kepolaran 

senyawa yang akan dianalisa. Masing-masing ion source dan mass analyzer 

memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga harus disesuaikan dengan jenis 

informasi yang dibutuhkan (Agilent Technologies, 2001). 

Prinsip-prinsip yang berbeda dapat digunakan dalam pemisahan dan 

pengukuran ion (partikel bermuatan) dengan rasio massa terhadap muatan yang 
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berbeda di bawah kondisi vakum tinggi. Pada prinsipnya, fungsi dari semua 

spektrometer massa dalam menghasilkan spektra massa melibatkan empat 

langkah yaitu: (1) pengenalan sampel, (2) ionisasi sampel molekul untuk 

mengubah molekul netral menjadi ion dalam fase gas (metode ionisasi), (3) 

pemilahan yang dihasilkan ion fase gas dengan rasio massa terhadap muatan 

(penganalisis massa), dan (4) deteksi ion yang terpisah (Gunzler and Williams, 

2001). 

Komponen-komponen dari instrumen LC-MS adalah sebagai berikut: 

a. Pompa 

Pompa bertanggung jawab dalam pemberian aliran fase gerak yang konstan 

selama analisis. Pompa HPLC yang baik harus mampu menghasilkan laju alir 

antara 0,5-10 mL/menit, dengan tekanan maksimum 40-50 MPa, laju alir yang 

konstan dengan variasi kurang dari 0,5%. Secara umum, terdapat 2 jenis pompa 

yang biasa digunakan, yaitu pompa dengan tekanan konstan dan pompa dengan 

aliran konstan. Pompa dengan tekanan konstan lebih umum digunakan dalam 

pengemasan kolom HPLC (Gunzler and Williams, 2001). 

b. Kolom 

HPLC fase terbalik atauReverse Phase-High Performance Liquid 

Chromatography (RP-HPLC) lebih banyak digunakan karena kekuatan elusi 

fase gerak yang lebih mudah diatur; equilibrasi antara kolom dan fase diam 

lebih cepat daripada NP-HPLC (Normal Phase High Performance Liquid 

Chromatography), jarang menggunakan elusi gradient. Kolom RP-HPLC jika 

dikombinasikan dengan elusi gradien dapat memisahkan analit dengan rentang 

yang luas (Gunzler dan Williams, 2001). 

c. Fase Gerak 

Fase gerak yang umum digunakan dalam RP-HPLC, diantaranya adalah air, 

asetonitril, dan methanol yang ideal untuk LC-MS. Semua solven harus di 

hilangkan gasnya sebelum dianalisis dengan LC-MS untuk menjaga stabilitas 

sinyal ion. Penghilangan gas dapat dilakukan dengan sonifikasi, helium 

sparging, atau membrane vakum (Gunzler dan Williams, 2001).
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d. Sumber Ion 

Pada sumber ion, dilakukan proses ionisasi dari molekul analit dari dalam 

sampel sehingga dapat diaplikasikan pada analisis spektrometer massa. 

Terdapat beberapa metode ionisasi yang dapat digunakan dalam spektrometer 

massa (Hoffmann dan Stroobant, 2007) yaitu electrospray ionization (ESI), 

atmospheric pressure chemical ionization (APCI), dan atmospheric pressure 

photoionization (APPI). ESI lebih dipilih dalam analisis insulin dibandingkan 

penghasil sumber ion lainnya (Ginting, 2012). 

ESI bergantung pada pelarut yang digunakan untuk memungkinkan 

analit mampu terionkan dengan baik sebelum mencapai spektrofotometer massa. 

Eluen LC disemprotkan bersamaan dengan gas nebulizer ke dalam bidang 

elektrostatik pada tekanan atmosfer yang akan menyebabkan disosiasi molekul 

analit lebih lanjut (Ginting, 2012). 

Pada saat yang bersamaan gas yang dipanaskan menyebabkan 

menguapnya pelarut sehingga tetesan analit menyusut, konsentrasi muatan 

dalam tetesan meningkat. Keadaan akan memaksa ion untuk bermuatan 

elektrostatik pada tekanan atmosfer yang akan menyebabkan disosiasi molekul 

analit lebih lanjut (Ginting, 2012). 

Pada saat yang bersamaan gas yang dipanaskan menyebabkan 

menguapnya pelarut sehingga tetesan analit menyusut, konsentrasi muatan 

dalam tetesan meningkat. Keadaan akan memaksa ion untuk bermuatan melebihi 

kekuatan kohesif atau ion dikeluarkan ke dalam fase gas. Ion-ion yang tertarik 

akan melewati pipa kapiler, pengambilan sampel yang selanjutnya akan 

diteruskan ke dalam mass analyzer (Ginting, 2012).  

 

Gambar 5. Desorbsi Ion dari Larutan (Ginting,2012)  
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3.14 Elisa Reader  

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) merupakan suatu teknik 

biokimia untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. 

Penggunaan ELISA melibatkan setidaknya satu antibodi dengan spesifitas untuk 

antigen tertentu. ELISA terdiri dari tiga macam yaitu Direct ELISA, Indirect 

ELISA, dan Sandwich ELISA (Baker dkk, 2007). 

Direct ELISA dan indirect ELISA merupakan jenis ELISA yang 

digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi suatu antigen. 

Perbedaan antara kedua jenis ELISA ini yaitu pada direct ELISA antigen yang 

akan dideteksi berikatan langsung (direct) dengan antibodi detector (antibody 

yang telah dilabeli oleh enzim reporter), sedangkan untuk inderect ELISA 

antigen tidak menempel langsung pada antibodi detector (indirect) tetapi antigen 

akan berikatan dengan antibodi lain terlebih dahulu yang telah dilabeli (Walker 

dan Rapley, 2008). 

Sandwich ELISA merupakan jenis ELISA yang dapat digunakan untuk 

mengukur antigen maupun antibodi. Sandwich ELISA memiliki ciri khas yaitu 

menggunakan antibodi penangkap atau primer antibodi dimana antigen akan 

berikatan terlebih dahulu dengan antibody penangkap kemudian dideteksi dan 

diukur konsentrasinya. Antigen akan berikatan kembali dengan antibodi sesuai 

jenis sandwich ELISA yang digunakan. Sanwich ELISA dibagi menjadi dua 

jenis yaitu sandwich direct ELISA dan sandwich indirect ELISA (Crowther, 

1995). 

3.15 Senyawa Antrakuinon  

Kuinon adalah senyawa berwarna dan mempunyai kromofor dasar 

seperti kromofor pada benzokuinon, yang terdiri atas dua gugus karbonil yang  

berkonjugasi dengan dua ikatan rangkap karbon-karbon. Untuk tujuan 

identifikasi kuinon dapat dibagi atas empat kelompok yaitu : benzokuinon, 

naftokuinon, antrakuinon dan kuinon isoprenoid. Tiga kelompok pertama 

biasanya terhidroksilasi dan bersifat fenol serta mungkin terdapat dalam bentuk 

gabungan dengan gula sebagai glikosida atau dalam bentuk kuinol (Harborne, 

1987).
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Golongan kuinon alam terbesar terdiri atas antrakuinon dan keluarga 

tumbuhan yang kaya akan senyawa jenis ini adalah Rubiaceae, Rhamnaceae, 

Polygonaceae (Robinson, 1995; Herbert,19). Antrakuinon juga disebut 9,10 

dioxo-dihydro-anthracen dengan rumus C14H8O2 (Samuelsson, 1999). Struktur 

dasar antrakuinon terlihat sebagai berikut : 

O

O  

Gambar 6. Struktur Antrakuinon (Robinson, 1995) 

Senyawa antrakuinon merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder 

yang termasuk golongan kuinon fenolik yang dalam biosintesisnya berasal dari 

turunan fenol (Ariningsih, dkk., 2003). Senyawa antrakuinon merupakan 

senyawa kristal bertitik leleh tinggi, dapat larut dalam pelarut organik dan basa 

dengan membentuk warna violet merah (Robinson, 1991; Herbert, 1989). 

Menurut Setyawaty, dkk. (2014) senyawa antrakuinon dan turunannya juga 

sering ditemukan berwarna kuning sampai jingga. Senyawa antrakuinon 

memiliki beberapa fungsi dalam bidang kesehatan yaitu sebagai antijamur, 

antimalaria, antibakteri, antikanker dan antioksidan (Rath et al., 1995; 

Koumoglo et al., 1991; Akhtar et al., 2013; Madje et al., 2010). 

Antrakuinon terhidroksilasi tidak sering terdapat dalam tumbuhan 

secara bebas tetapi sebagai glikosida. Semua antrakuinon berupa senyawa 

kristal bertitik leleh tinggi, larut dalam pelarut organik basa. Senyawa ini biasa 

berwarna merah, tetapi yang lainnya berwarna kuning sampai coklat, larut 

dalam larutan basa dengan membentuk warna violet merah. 

Bentuk senyawa antrakuinon dalam tumbuhan masih rumit karena 

aslinya mudah terurai oleh enzim atau cara ekstraksi yang tidak sesuai, sehingga 

laporan mengenai adanya antrakuinon bebas harus di pertimbangkan dengan  

hati-hati. Banyak antrakuinon yang terdapat sebagai  glikosida dengan bagian 

gula terikat dengan salah satu gugus hidroksil fenolik (Robinson,1995).
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Pada saat mengidentifikasi pigmen dari tumbuhan baru, harus diingat 

bahwa hanya sedikit saja antrakuinon yang terdapat secara teratur dalam 

tumbuhan. Yang paling sering dijumpai ialah emodin, sekurang-kurangnya 

terdapat dalam enam suku tumbuhan tinggi dan dalam sejumlah fungus 

(Harborne, 1987).  

a) Struktur   

Sama halnya dengan sifat glikosida lainnya, glikosida antrakuinon juga 

mudah terhidrolisis. Bentuk uraiannya adalah aglikon dihidroksi antrakuinon, 

trihidroksi antrakuinon, atau tetrahidroksi antrakuinon. Sementara bagian 

gulanya tidak tertentu. Di alam kira-kira telah ditemukan 40 turunan 

antrakuinon yang berbeda-beda, 30 macam di antaranya mengelompok dalam 

famili Rubiaceae. Pada tanaman monokotil, antrakuinon ditemukan dalam 

famili Liliaceae dan dalam bentuk yang tidak lazim, yaitu C-glikosida 

barbalion (Robinson,1995). 

b) Turunan Antrakuinon 

Turunan antrakuinon yang terdapat dalam bahan-bahan purgativum 

berbentuk dihidroksi fenol, trihidroksi fenol seperti emodin, atau 

tetrahidroksi fenol seperti asam karminat. Turunan antrakuinon sering kali 

berwarna merah oranye (Anonim, 2004; Gunawan, 2004; Robinson, 1995; 

Samuelsson, 1999). 

c) Sifat Fisika dan Kimia Senyawa Golongan Antrakinon 

Senyawa antrakinon dan turunannya seringkali bewarna kuning sampai 

merah sindur (orange), larut dalam air panas atau alkohol encer. Untuk 

identifikasi digunakan reaksi Borntraeger. Antrakinon yang mengandung 

gugus karboksilat (rein) dapat diekstraksi dengan penambahan basa, misalnya 

dengan natrium bikarbonat. Hasil reduksi antrakinon adalah antron dan 

antranol, terdapat bebas di alam atau sebagai glikosida. Antron bewarna 

kuning pucat, tidak menunjukkan fluoresensi dan tidak larut dalam alkali, 

sedangkan isomernya, yaitu antranol berwarna kuning kecoklatan dan dengan
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alkali membentuk larutan berpendar (berf1uoresensi) kuat. Oksantron 

merupakan zantara (intermediate) antara antrakinon dan antranof. Reaksi 

Borntraeger modifikasi Fairbairn, yaitu dengan menambahkan hidrogen 

peroksida akan menujukkan reaksi positif. Diantron adalah senyawa dimer 

tunggal atau campuran dan molekul antron, hasil oksidasi antron (misalnya 

larutan dalam aseton yang diaerasi dengan udara). Diantron merupakan 

aglikon penting dalam Cassia, Rheum, dan Rhamnus; dalam golongan ini 

misalnya senidin, aglikon senosida. Reidin A, B, dan C yang terdapat dalam 

sena dan kelembak merupakan heterodiantron (Robinson, 1995). 

 


