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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Malaria masih mengancam penduduk dunia baik di negara 

berkembang maupun negara maju. Geografis Indonesia yang merupakan 

negara tropis menjadikan penyakit ini berkembang dengan pesat. Menurut 

WHO dalam The Word Malarial Report (2015), tercatat 209 juta kasus 

malaria dengan 660.000 kematian didunia terjadi pada tahun 2010 dan 

Indonesia merupakan salah satu dari 104 negara termasuk negara endemik 

malaria. Tercatat pada tahun 2010 hingga tahun 2014 di kawasan Asia, 

Indonesia menduduki urutan ke empat negara dengan jumlah kasus 

malaria tropika terbanyak yaitu sekitar (73%) dan Myanmar (70%). 

  Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit 

Plasmodium yang ditularkan melalui perantara gigitan nyamuk Anopheles 

betina. Nyamuk Anopheles betina memiliki bagian mulut yang membentuk 

probosis lebih panjang dari pada Anopheles jantan sehingga mampu 

menembus kulit untuk menghisap darah untuk perkembangan telurnya. 

Ada lima jenis Plasmodium yang sering menginfeksi manusia. Yaitu 

Plasmodium falciparum (P. falciparum) , P. vivax, P. malariae, P. ovale 

dan P.  knowlesi. Kelima jenis Plasmodium tersebut ditemukan tersebar di 

wilayah tropis dunia, seperti Afrika, Amerika, Mediterania Timur, Eropa, 

Asia Tenggara, dan Pasifik Barat (WHO, 2011). Khusunya P. falciparum 

dapat menyebabkan infeksi akut yang berat pada ginjal, hati dan otak, 

yang dapat menyebabkan kematian dan merupakan jenis parasit yang 

paling sering menginfeksi Indonesia (Elyzar dkk., 2011). 

Usaha penanggulangan penyakit malaria telah lama dilakukan 

namun masih belum optimal. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam 

usaha pemberantasan penyait malaria. Diantara faktor utama tersebut 

adalah timbulnya vektor malaria yang resisten terhadap insektisida dan 



2 

 

 

 

parasit dengan antimalaria komersial yang tersedia. Plasmodium 

(khususnya P.falciparum) telah dilaporkan oleh beberapa negara 

mengalami resistensi terhadap klorokuin, antimalaria komersial saat ini 

(Wilson dan Gisvold, 1982).  

Masalah resistensi ini telah menjadi masalah yang serius dan 

mengkhawatirkan karena menyebabkan terjadinya banyak kegagalan 

dalam pengobatan bahkan sampai mengakibatkan kematian. Disamping itu 

WHO menargetkan penurunan kasus dan kematian akibat malaria sebesar 

50% atau lebih pada tahun 2000-2010 dan 75% atau lebih antara tahun 

2000-2015 (WHO, 2009). Hal ini mendorong para peneliti untuk mencari 

obat antimalaria baru yang efektif. Salah satu usaha menemukan 

antimalaria baru adalah dengan cara isolasi senyawa aktif dari bahan alam 

yang digunakan secara tradisional oleh masyarakat di beberapa tempat 

untuk mengobati malaria. Pemanfaatan bahan-bahan alami sebagai obat 

sangat diperlukan mengingat Indonesia memiliki banyak sumber hayati 

yang dapat dimanfaatkan.  

Temu mangga kaya akan kandungan kimia seperti tanin, kurkumin, 

gula, minyak atsiri dan flavonoid, polifenol dan terpenoid. Sejauh ini 

penelitian mengenai Curcuma mangga Val. (C. mangga Val.) masih 

banyak berkisar mengenai potensinya sebagai antikanker (Yuandani dkk., 

2011). Inhibitor virus dengue-2 NS2B/NS3 protease (Kiat dkk., 2006) , 

antioksidan dan antibakteri (policegudra dkk., 2009), serta antialergi 

(Tewtrakul dan Subhadhirasakul, 2007). Pada penelitian terdahulu 

ditemukan bahwa, ekstrak etanol rimpang temu mangga memiliki 

pengaruh pada penghambatan pertumbuhan P. berghei yang diinfeksikan 

pada mencit putih jantan dengan dosis 250 mg/Kg BB. Hasil penelitian 

tersebut menunjukan hambatan terhadap perkembangan parasitemia 

sebesar 48,56% (Fitriantini, 2005). Menurut  Indriawan (2009) fraksi semi 

polar rimpang Temu Mangga memiliki aktivitas antiplasmodium terhadap 

P. berghei yang diinfeksikan pada mencit swiss secara in vivo dengan 
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rentang dosis 500-600 mg/KgBB nilai penghambatan pertumbuhan 

Plasmodium sebesar 5,13%. 

  Beberapa pengujian mekanisme aksi antimalaria secara in vitro 

telah dilakukan diantaranya adalah metode penghambatan polimerisasi 

heme. Metode ini relatif mudah dilakukan dan memberikan hasil yang 

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Saritha dkk., 2015). Metode 

polimerisasi heme dapat digunakan untuk high troughput screening 

senyawa antimalaria dengan kelebihan mudah dilakukan, membutuhkan 

waktu yang singkat, dan sudah digunakan untuk skrining banyak tanaman 

untuk mendapatkan senyawa yang mempunyai potensi baik sebagai 

antimalaria. Senyawa yang menunjukkan aktivitas sebagai inhibitor 

polimerisasi heme mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai obat 

antiplasmodium (Ncokazi, 2005). 

Meskipun C. mangga Val. telah diteliti sebagai obat antimalaria 

pada P. berghei akan tetapi masih belum diketahui aktivitasnya terhadap 

penghambatan polimerisasi heme. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui aktivitas antimalaria dari ekstrak etanol dan fraksi etil asetat 

rimpang temu manga (C. mangga Val.) sebagai antimalaria, juga untuk 

mengetahui metabolit sekunder yang berfungsi sebagai senyawa aktif 

antimalaria. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana aktivitas ekstrak etanol dan fraksi etil asetat rimpang temu 

mangga terhadap penghambatan polimerisasi heme. 

2. Golongan senyawa apa yang terkandung dalam ekstrak etanol dan 

fraksi etil asetat rimpang temu mangga yang memiliki aktivitas 

terhadap pengahambatan polimeriasi heme. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui aktivitas ekstrak etanol dan fraksi etil asetat rimpang temu 

mangga terhadap penghambatan polimerisasi heme. 

2. Mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol 

dan fraksi etil asetat rimpang temu manggayang memiliki aktivitas 

pengahambatan polimeriasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan infomasi mengenai metode ekstraksi dan fraksinasi 

rimpang temu mangga. 

2. Memberikan informasi mengenai aktivitas antimalaria ekstrak etanol 

dan fraksi etil asetat rimpang temu mangga melalui penghambatan 

polimerisasi heme. 

3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan obat antimalaria yang 

berbahan alam. 

 

 


