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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Temu Mangga (Curcuma mangga Val.) 

2.1.1 Deskripsi Tanaman  

Tanaman temu mangga termasuk tanaman tahunan semak yang 

memiliki bagian-bagian tumbuhan seperti rimpang, akar, batang, daun dan 

bunga.  Tingginya sekitar 50 sampai 75 cm. Rimpangnya terasa manis 

sedikit rasa agak pahit, tetapi tetap segar dan pastinya memiliki khasiat. 

Ciri khas tanaman ini adalah rimpangnya (yang berwarna kuning dan 

berbintik seperti jahe) memiliki bau khas seperti bau mangga. Rimpangnya 

bercabang dengan bagian luar kekuningan, bagian atas putih, bagian dalam 

berarna kuning lemon sampai kuning seperti sulfur dengan warna putih di 

bagian layer. Kulit rimpang berwarna putih kekuningan pada kondisi segar 

dan menjadi kuning pada kondidi kering (Sudewo, 2006). 

Sistem perakaran termasuk akar serabut. Akar melekat dan keluar 

dari rimpang induk. Panjang akar seitar 25 cm dan letaknya tidak beraturan 

(Hariana, 2006). Tumbuhan temu mangga memilki batang semu, tegak, 

lunak, batang di dalam tanah membentuk rimpang, hijau. Susunan daun 

tunggal, berpelepah, lonjong, tepi rata, uung dan pangkal meruncing, 

panang ±1 m, lebar 10-20 cm, pertulangan menyirip, hijau. Pelepah daun 

panang 30-65 cm, daun lonjong-menjorong sampai lonjong-melanset 

sungsang, 15-95 cm x 5-23 cm, hijau. Daunnya berbentu bulat agak 

lonjong dengan panjang daun sekitar 30 sampai 45 cm dan lebarnya 7,5 

sampai 13 cm (Sudewo, 2006). 

Bunga temu mangga muncul dari bagian ujung batangnya. Cara 

pembiakan tanaman ini dengan rimpanng yang telah berumur 9 bulan. 

Tanaman ini tumbuh subur jika ditanam di media tanam atau tanah gembur 

yang mengandung bahan organic tinggi dan sinar matahari yang cukup 

atau tempat yang terlindungi (Sudewo, 2006). Temu mangga seperti
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 halnya temu-temuan lain dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di 

daratan rendah sampai pada ketinggihan 1000 m di atas permukaan air 

laut, dan ketinggihan optimum 300-500 m. Kondisi iklim yang sesuai 

untuk budidaya temu mangga yaitu dengan curah hujan 1000-2000 mm 

(Gusmani dkk., 2004), tumbuh pada berbagai jenis tanah, untuk 

menghasilkan produksi yang maksimal membutuhkan tanah dengan 

kondisi yang subur, banyak bahan organik, gembur dan berdrainase baik 

(tidak tergenang) (Sudiarto dkk., 1998). 

2.1.2 Klasifikasi Tanaman  

 
Gambar 1 Curcuma mangga Val. 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Bangsa  : Zingiberales 

Suku  : Zingiberaceae 

Marga  : Curcuma 

Jenis  : Curcuma mangga Val.     

      (Gusmaini dkk., 2004). 

2.1.3 Penyebarannya 

Di daerah Jawa temu mangga sering disebut juga dengan nama 

kunir putih, temu bayangan dan temu poh. Di daerah Madura dikenal 

dengan nama temu pao. Orang Melayu sering menyebutnya temu mangga 

dan temu putih. Sedangkan di daerah Sunda menyebutnya dengan nama 

koneng joho, koneng lalap dan koneng pare (Hariana, 2006). 
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2.1.4 Kandungan Kimia  

Temu mangga kaya akan kandungan kimia seperti tanin, kurkumin, 

amilum, gula, minyak atsiri, damar, saponin, flavonoid, dan protein toksik 

yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker (Hariana, 2006). 

Selain itu rimpang dan daunnya menggandug saponin, flavonoid dan 

polifenol (Kardinan dan Taryono, 2003). 

Beberapa kandungan rimpang temu mangga sudah diketahui seperti 

myrsene (81,4%), minyak atsiri (0,28%), dan kurkuminoid (3%). 

Marboon, dkk (2000), menemukan senyawa kimia yang terkandung dalam 

rimpang C. mangga Val. terdiri dari senyawa yang mudah menguap dan 

senyawa yang tidak mudah menguap. Senyawa yang tidak mudah 

menguap merupakan golongan diterpene yaitu 15-etoksi-8(17),12-

labdadien-15,16-olida dan 15,16-bisnorlabda-8(17),11-dien-13-on, 

golongan steroid yaitu sitosterol dan stigmasterol, sedangkan destilasi uap 

rimpang segar menemukan sedikitnya 30 macam senyawa yang mayoritas 

adalah golongan monoterpene (97,46%), yang terdiri dari mirsen 

(84,61%), felandren (6,63%) dan trans-osimen (3,85%). 

Untuk komponen utama minyak atsiri temu mangga adalah 

golongan monoterpen hidrokrbon, dengan komponen utamanya mirsen 

(78,6%), β-osimen (5,1%), β-pinen (3,7%%) dan α-pinen (2,9%) dan 

senyawa yang memberikan aroma seperti mangga adalah δ-3-karen dan 

(Z)-β-osimen (Hermani dan Suhirman, 2001). 

Penelitian mengenai kandungan minyak atsiri C. mangga Val. telah 

dilakukan oleh policegoudra, dkk. (2011). Minyak atsiri C. mangga Val 

diperoleh dengan menggunakan metode destilasi uap yang kemudian 

dianalisis dengan GC-MS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak 

atsiri C. mangga Val. mengandung komponen utama berupa osimen, 

mirsen, kar-3-ena, cis-osimen, linalool, (z)-farnesen, dan turmeron 

(Gambar 2) 
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Osimen   mirsen    kar-3-ena 

 

OH

        

O linalool   (z)-farnesen  

 turneron 

Gambar 2 Struktur minyak atsiri Curcuma mangga Val. 

Penelitian mengenai kandungan ekstrak metabolit sekunder non 

atsiri Curcuma mangga Val. telah dilakukan oleh Abas, dkk. (2005). 

Ekstrak tersebut diperoleh dengan ekstraksi maserasi menggunakan pelarut 

aseton sebanyak 3 kali. Identifikasi senyawa yang terkandung dalam 

maserat metabolit sekunder dilakukan dengan menggunakan instrument 

UV-VIS, IR, H-NMR, C-NMR, dan EI-MS. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa senyawa yang berhasil diisolasi dari maserat metabolit sekunder 

non atsiri C. mangga Val. berupa senyawa golongan terpenoid yaitu 

kurkumanggosida, (E)-labda-8(17),12-diena-15,16-dial, kalkaratarin A, 

zerumin B, 1,7-bis-(4-hidroksifenil)-1,4,6-heptatrin-3-on, skopoletin, 

demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin, kurkumin, dan asam p-

hidroksi sinamat (Gambar 3). 
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Gambar 3 Struktur senyawa metabolit sekunder non atsiri Curcuma mangga Val. 

2.1.5 Kegunaan 

Temu mangga berkhasiat sebagai penurun panas (antipiretik), 

penangkal racun (antitoksik), pencahar (laksatif), dan antioksidan. Khasiat 

lainnya untuk mengatasi kanker, sakit perut, mengecilkan rahim setelah 

melahirkan, mengurangi lemak perut, menambah nafsu makan, 

menguatkan syahwat, gatal-gatal pada vagina, gatal-gatal (pruritis), luka, 

sesak napas (asma), radang saluran napas (bronkitis), demam, kembung, 

dan masuk angin (Hariana, 2006). 

2.2 Malaria 

Malaria adalah suatu penyakit protozoa dari genus Plasmodium yang 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina (Zein, 2005).Malaria 
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adalah suatu penyakit protozoa dari genus Plasmodium yang ditularkan 

melalui gigitan nyamuk Anopheles betina (Zein, 2005). Malaria berasal 

dari bahasa Italia; mala yang berarti buruk dan aria yang berarti udara. Jadi 

malaria dapat didefinisikan sebagai penyakit infeksi dengan demam 

berkala yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui 

gigitan nyamuk Anopheles betina (Tjay dan Rahardja, 2000) 

  Malaria dibagi menjadi tiga bagian menurut gejalanya, salah 

satunya malaria tropik disebabkan oleh P. falciparum. P. falciparum 

adalah penyebab malaria yang paling ganas dan berbahaya. Bila tidak 

diobati malaria ini dapat menyebabkan kematian karena banyak eritrosit 

rusak menyumbat kapiler otak. Gejalanya adalah berkurangnya kesadaran 

dan serangan demam yang tidak menentu, adakalanya terus-menerus, 

dapat pula berkala tiga hari sekali, tidak menimbulkan kambuh. Sering 

bercirikan pembesaran hati dengan adanya penyakit kuning dan urin yang 

berwarna coklat tua atau hitam akibat hemolisa. Gejala lainnya adalah 

demam tinggi yang timbul mendadak, hemoglobinuria, 

hiperbilirubinaemia, muntah, dan gagal ginjal akut. Masa inkubasi untuk 

malaria tropika adalah 7-12 hari (Tjay dan Rahardja, 2000). 

2.2.1 Jenis Malaria dan Gejalanya 

Bagi manusia, malaria disebabkan oleh empat spesies protozoa 

keturunan Plasmodium, yang menimbulkan tiga jenis penyakit malaria, 

yaitu malaria tropika, tersiana dan kwartana (Tjay dan Rahardja, 2000). 

Pertama malaria tropika, malaria ini disebabkan oleh P.  falciparum. P. 

falciparum adalah penyebab malaria yang paling ganas dan berbahaya. 

Bila tidak diobati malaria ini dapat menyebabkan kematian karena banyak 

eritrosit rusak menyumbat kapiler otak. Gejalanya adalah berkurangnya 

kesadaran dan serangan demam yang tidak menentu, adakalanya terus-

menerus, dapat pula berkala tiga hari sekali, tidak menimbulkan kambuh.  

Sering bercirikan pembesaran hati dengan adanya penyakit kuning dan 

urin yang berwarna coklat tua atau hitam akibat hemolisa. Gejala lainnya 

adalah demam tinggi yang timbul mendadak, hemoglobinuria, 
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hiperbilirubinaemia, muntah dan gagal ginjal akut. Masa inkubasi untuk 

malaria tropika adalah 7-12 hari (Tjay dan Rahardja, 2000). 

Kedua malaria tersiana, malaria ini disebabkan oleh P. vivax dan P. 

ovale. Gejalanya berupa demam berkala tiga hari sekali dengan puncak 

setelah setiap 48 jam. Gejala lainnya berupa nyeri kepala dan punggung, 

mual pembesaran limfa dan malaise umum. Tidak bersifat mematikan 

meskipun tanpa pengobatan (Tjay dan Rahardja, 2000). 

Ketiga malaria kwartana, malaria ini dibebabkan oleh P. malariae 

yang mengakibatkan demam berkala empat hari sekali dengan puncak 

demam setiap 72 jam. Gejala lainnya sama dengan malaria tertiana berupa 

nyeri kepala dan punggung, mual, pembesaran limfa, dan malaise umum 

(Tjay dan Rahardja, 2000). 

2.2.2 Penyebaran Malaria  

Penyebaran malaria berlangsung pada ketinggian yang sangat 

bervariasi yaitu dari 400 meter di bawah permukaan laut, seperti di Laut 

Mati dan Kenya, sampai 2600 meter di atas permukaan laut, seperti di 

Cochabamba, Bolivia (Pribadi dan Sungkar, 1994).  

Penyakit malaria merupakan penyakit yang endemik di Indonesia. 

Penyakit ini sering dikaitkan dengan perubahan iklim. Selain itu 

peningkatan suhu juga menyebabkan terbukanya peluang daerah baru 

sebagai endemik penyakit tersebut. Dengan adanya pemanasan global, 

nyamuk yang menjadi vektor tersebut mampu untuk berkembang biak di 

daerah yang sebelumnya dianggap terlalu dingin untuk perkembangbiakan 

yaitu isotherm 16° lintang utara dan lintang selatan dan pada ketinggian 

kurang dari 1000 m (Wijayanti, 2008). 

2.3  Parasit Malaria 

Penyakit malaria disebabkan oleh Protozoa terdiri dari empat jenis 

spesias yaitu P. vivax menyebabkan malaria tertiana, P. malariae 

menyebabkan malaria quartana, P. falciparum menyebabkan malaria 

tropika dan P. ovale menyebabkan malaria ovale (Soemirat, 2009). Dari 

keempat jenis parasit malaria tersebut, parasit jenis P. falciparum 
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merupakan penyebab infeksi paling berbahaya bahkan dapat menyebabkan 

kematian (Harijanto dkk., 2010). Infeksi P. falciparum dapat menyebabkan 

malaria serebral yang selanjutnya dapat mengakibatkan kebingungan 

mental dan koma. Prognosis untuk infeksi P. falciparum lebih buruk dan 

dapat berakhir dengan kematian dalam 24 jam apabila tidak ditangani 

dengan cepat dan tepat. 

2.3.1 Siklus Hidup Plasmodium Malaria 

1) Siklus aseksual  

Sporozoit infeksius dari kelenjar ludah nyamuk anopheles betina 

dimasukkan kedalam darah manusia melalui tusukan nyamuk tersebut. 

Dalam waktu tiga puluh menit jasad tersebut memasuki sel-sel 

parenkim hati dan dimulai stadium eksoeritrositik dari pada daur 

hidupnya. Di dalam sel hati parasit tumbuh menjadi skizon dan 

berkembang menjadi merozoit. Sel hati yang mengandung parasit pecah 

dan merozoit keluar dengan bebas, sebagian di fagosit. Oleh karena 

prosesnya terjadi sebelum memasuki eritrosit maka disebut stadium 

preeritrositik atau eksoeritrositik. Siklus eritrositik dimulai saat 

merozoit memasuki sel-sel darah merah. Parasit tampak sebagai 

kromatin kecil, dikelilingi oleh sitoplasma yang membesar, bentuk 

tidak teratur dan mulai membentuk tropozoit, tropozoit berkembang 

menjadi skizon muda, kemudian berkembang menjadi skizon matang 

dan membelah banyak menjadi merozoit. 

Dengan selesainya pembelahan tersebut sel darah merah pecah dan 

merozoit, pigmen dan sisa sel keluar dan memasuki plasma darah. 

Parasit memasuki sel darah merah lainnya untuk mengulangi siklus 

skizogoni. Beberapa merozoit memasuki eritrosit dan membentuk 

skizon dan lainnya membentuk gametosit yaitu bentuk seksual (Pribadi 

dan Sungkar, 1994).  

2) Siklus seksual  

Terjadi dalam tubuh nyamuk. Gametosit yang bersama darah tidak 

dicerna oleh sel-sel lain. Pada makrogamet (jantan) kromatin membagi 
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menjadi 6-8 inti yang bergerak ke pinggir parasit. Di pinggir ini 

beberapa filamen dibentuk seperti cambuk dan bergerak aktif disebut 

mikrogamet. Pembuahan terjadi karena masuknya mikrogamet ke 

dalam makrogamet untuk membentuk zigot. Zigot berubah bentuk 

seperti cacing pendek disebut ookinet yang dapat menembus lapisan 

epitel dan membran basal dinding lambung. Di tempat ini ookinet 

membesar dan disebut ookista. Di dalam ookista dibentuk ribuan 

sporozoit dan beberapa sporozoit menembus kelenjar nyamuk dan bila 

nyamuk menggigit/ menusuk manusia maka sporozoit masuk ke dalam 

darah dan mulailah siklus pre eritrositik (Zein, 2005). Gambar siklus 

hidup Plasmodium ditunjukkan pada gambar 4 

 
Gambar 4 Siklus Hidup Plasmodium 

2.3.2 Siklus Hidup Nyamuk 

Selama daur hidupnya terdapat empat stadium perkembangan 

nyamuk yaitu telur, larva, puppa hidup di dalam air, dan nyamuk dewasa 

(imago). Tiga stadium pertama, yaitu telur, larva dan pupa hidup di dalam 

air berlangsung selama 5-14 hari (tergantung pada spesies dan suhu 

lingkungannya). Nyamuk dewasa betina di alam umumya berumur kurang 

dari 2 minggu, namun nyamuk dewasa yang dipelihara di laboraturim 



   14 

 

 

 

dapat hidup lebh dari satu bulan. Perkembangan nyamuk ini dapat dilihat 

seperti pada Gambar 5.  

 

Gambar 5 Siklus Hidup Nyamuk (Soedarto, 2011). 

 2.4 Senyawa Antimalaria 

Senyawa antimalaria yang telah lama terbukti (tahun 1820) untuk 

mengobati demam malaria adalah kulit pohon kina (Cinchona succirubra) 

dan alkaloid yang dikandungnya (Tjay dan Rahardja, 2000). Beberapa 

senyawa metabolit sekunder telah terbukti bermanfaat sebagai antimalaria. 

Senyawa-senyawa ini dapat digolongkan dalam tujuh golongan besar 

yaitu, alkaloid, quassinoid, sesquiterpen, triterpenoid, flavonoid, quinon, 

dan senyawaan miscellaneous. Lebih dari 100 jenis alkaloid dari berbagai 

macam tanaman telah diketahui memiliki aktivitas antimalaria. Gedunin 

dan nimbolida merupakan senyawa metabolit sekunder dari tanaman 

mimba (Azadirachta indica A. Juss) yang termasuk golongan senyawa 

triterpenoid yang memiliki aktivitas antimalaria (Saxena dkk., 2003). 

Usaha untuk menemukan antimalaria baru antara lain dapat 

dilakukan melalui isolasi senyawa aktif dari bahan obat alami yang secara 

tradisional digunakan untuk mengobati penyakit malaria. Selain itu, usaha 

menemukan antimalaria baru dilakukan melalui sintesis golongan senyawa 

yang telah dikenal mempunyai aktivitas antimalaria misalnya golongan 

kuinolin, 4-aminokuinolin, 8-aminokuinolin dan fenantren serta 1,10-

fenantrolina. (Mustofa dkk., 2003). Sebagian besar senyawa dikatakan 

memiliki mekanisme antimalaria karena adanya interaksi antara senyawa 
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antimalaria dengan besi(III) protoporphyrin-(IX)/ Fe(III)PPIX yang 

terdapat pada hem (Gambar 6) 

 

Gambar 6 Struktur hematin 

Beberapa senyawa metabolit sekunder telah terbukti bermanfaat 

sebagai antimalaria. Senyawa-senyawa ini dapat digolongkan dalam tujuh 

golongan besar yaitu, alkaloid, quassinoid, sesquiterpen, triterpenoid, 

flavonoid, quinon dan senyawaan miscellaneous (Saxena dkk., 2003). 

Alstonine, villalstonine dan makrocarpamine merupakan senyawa 

metabolit sekunder dari tanaman pule (Alstonia scholaris Linn.) yang 

memiliki aktivitas antimalaria (Arulmozhi dkk., 2007). Struktur senyawa 

antimalaria dapat dilihat pada gambar 6. 

Gambar 7 Obat antimlaria dari tanaman (Amoa Onguéné, 2013) 
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2.4.1 Pengobatan dan Target Obat Antimalaria  

Saat ini obat antimalaria yang tersedia di Indonesia terdiri dari 

obat-obat lama seperti, klorokuin, pirimetamin-sulfadoksin, kina dan 

primakuin, juga sudah ada beberapa obat baru yang penggunaanya masih 

terbatas di daerah tertentu dan belum direkomendasi secara luas oleh 

Departemen Kesehatan. Contoh obat baru tersebut adalah kombinasi 

artesunate dengan amodiakuin, kombinasi artesunate dengan meflokuin, 

kombinasi artemisinin dengan naftokuin dan artemeter injeksi. 

Antibiotika yang bersifat antimalaria seperti derivat tetrasiklin, 

doksisiklin, klindamisin, eritromisin, kloramfenikol, quinolon dan 

sulfametoksazoltrimetropin. Obat ini umumnya bersifat skizontosida darah 

untuk P. falciparum, kerjanya sangat lambat dan kurang efektif. Oleh 

sebab itu, obat ini digunakan bersama obat antimalaria lain yang kerjanya 

cepat dan menghasilkan efek potensiasi (Zein, 2005). 

Salah satu obat antimalaria yang sering digunakan dalam 

pengobatan malaria yaitu klorokuin. Efektifitas klorokuin terbatas pada 

saat parasit malaria berada dalam tahap eritrositik. Beberapa fakta 

menunjukkan bahwa klorokuin bekerja di dalam vakuola makanan dari 

parasit. Klorokuin bekerja dengan mengikat cincin feriprotoporfirin IX 

suatu hematin yang merupakan hasil metabolisme hemoglobin didalam 

parasit. Ikatan feriprotofirin IX dari klorokuin ini bersifat melisiskan 

membran parasit sehingga mati. Konsentrasi sitotoksik dari klorokuin pada 

vakuola dapat menghambat pembentukan hemozoin pada eritrosit (Kublin 

dkk., 2003). Saat ini level resistensi parasit terhadap klorokuin semakin 

tinggi, walaupun demikian sampai sekarang klorokuin masih digunakan di 

beberapa tempat di dunia (Winstanley., dkk 2004). 

2.4.2 Resistensi Obat Antimalaria 

Resistensi obat malaria adalah kemampuan sejenis parasit untuk 

terus hidup dalam tubuh manusia, berkembang biak dan menimbulkan 

gejala penyakit meskipun telah diberikan pengobatan secara teratur baik 
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dengan dosis standart maupun dengan dosis yang lebih tinggi dan masih 

bisa ditolerir oleh pemakai obat. Mekanisme terjadinya resistensi obat 

belum diketahui dengan pasti tetapi diduga bahwa resistensi terjadi karena 

mutasi gen dan mutasi ini terjadi karena tekanan obat atau penggunaan 

obat dalam dosis subkuratif.  Pada umumnya bila terjadi resistensi 

terhadap suatu obat malaria akan diikuti dengan resistensi obat malaria 

lainnya, karena diduga mekanisme resistensi obat klorokuin sama dengan 

obat malaria lainnya. Akibat mutasi parasit tetap hidup dalam jalur 

metabolisme lain sehingga terhindar dari pengaruh obat. Resistensi 

terhadap obat klorokuin mutasi terjadi multigenik sehingga resisten terjadi 

secara perlahan-lahan.  

Di Indonesia resistensi P. falciparum terhadap klorokuin pertama 

kali dilaporkan di Samarinda pada tahun 1974, kemudian resistensi ini 

terus menyebar dan pada tahun 1996 kasus-kasus malaria yang resisten 

klorokuin sudah ditemukan diseluruh propinsi di Indonesia. Resistensi P. 

falciparum terhadap sulfadoxin-pirimetamin pertama kali dilaporkan oleh 

Hutapea pada 9 kasus di Irian Jaya, kemudian Rumans dkk melaporkan 

adanya 1 kasus malaria impor yang resisten sulfadoxin- pirimetamin yang 

berasal dari Irian Jaya, yang mana sebelumnya daerah itu telah dinyatakan 

resisten terhadap klorokuin pada tahun 1981 (Tarigan, 2003). 

2.5 Polimerisasi heme 

Parasit Plasmodium akan menyerang sel darah merah inangnya dan 

mendegradasi hemeoglobin dalam vakuola makanannya untuk 

mendapatkan senyawa-senyawa yang dibutuhkan selama fase hidupnya. 

Hasil degradasi hemeoglobin 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 dkk., 2007). Proses perubahan 

heme bebas menjadi hemeozoin ini dikenal sebagai reaksi polimerisasi 

heme. Perubahan heme menjadi hemeozoin ini merupakan proses 
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metabolisme yang eksklusif bagi parasit (Nagaraj dkk., 2013). Oleh karena 

itu, penghambatan proses polimerisasi heme dapat dijadikan target 

kandidat obat antimalaria baru. 

Hemoglobin ini dipecah menjadi globin dimana dengan bantuan 

enzim protease globin akan diubah menjadi peptida. Peptida-peptida akan 

ditransport dari vakuola digesti ke sitoplasma yang nantinya dipecah 

menjadi asama amino dengan bantuan sirine protease. Heme bebas toksik 

dalam jumlah besar merupakan akibat dari degradasi hemoglobin. Saat 

hemoglobin dipecah, heme masih dalam bentuk ferro dan sifatnya tidak 

toksik. Ketika hemoglobin dipecah menjadi heme, bentuk tersebut diubah 

menjadi bentuk ferri yang sifatnya sangat toksik, mengahambat vakuola 

protease dan merusak membran dari parasit (Pandey, 1998). Heme bebas 

sangat toksik bagi parasit karena dapat mempengaruhi metabolisme seluler 

dengan menghambat enzim, peroksida membran dan produksi radikal 

bebas (Oliveira, 2009). Detoksifikasi heme tentu sangat diperlukan agar 

tidak mengganggu pertumbuhan dan poliferasi dan parasite. Detoksifikasi 

berlangsung cepat dengan melakukan polimerisasi menjadi kristal 

hemozoin yang tidak toksik bagi parasit (Oliveira, 2009). Dalam vakuola 

makanan parasit malaria, heme diubah manjadi hemozoin, atau yang 

sering disebut pigmen malaria. Pigmen malaria ini adalah polimer dari 

unit-unit heme yang berikatan antara besi-karboksilatnya. Bentuk ikatan 

ini mengikat pada ion besi sentral pada satu unit heme (ferri) dengan sisi 

rantai propionat dari heme yang lain (Pandey,1999). 

Kristal β-hematin ini selanjutnya dapat diukur serapannya dengan 

Elisa readerpada panjang gelombang 405 nm. Jumlah kristal β-hematin 

yang terbentuk berbanding terbalik dengan aktivitas agen antimalaria 

penghambat polimerisasi hemeatin tersebut (Basilico dkk., 1998). 
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Gambar 8 Proses perubahan heme bebas menjadi hemozoin 

(Polimerisasi heme) (Eris, 2017) 

2.6 Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatau metode yang digunakan dalam proses 

pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan 

sejumlah pelarut/solven. Prinsip metode ekstraksi adalah perpindahan 

masa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan mulai terjadi 

pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut 

(Maulida dan Zulkarnaen, 2010). Komponen-komponen yang terdapat 

dalam larutan menentukan jenis pelarut yang digunakan dalam ekstraksi. 

Untuk memperoeh hasil maksimal dalam ekstraksi, diperlukan selektifitas 

yang tinggi dalam memilih solven dengan pertimbangan sebagai berikut: 

(Winarni, 2007). 

a. Mempunyai kemampuan melarutkan senyawa yang diekstraksi. 

b. Mempunyai perbedaan titik didih yang cukup besar senyawa yang 

diekstraksi. 

c. Tidak bereaksi dengan senyawa yang diekstraksi. 

d. Mempunyai kemurnian tinggi. 

e. Dapat direcover. 

f. Mempunyai perbedaan densitas yang tinggi 
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Prinsip dasar ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam 

pelarut polar dan senyawa non-polar dalam pelarut non-polar. Serbuk 

simplisia diekstraksi berturut-turut dengan pelarut yang berbeda 

polaritasnya (Harbone, 1996). Proses ekstraksi merupakan penarikan zat 

pokok yang diinginkan dari bahan mentah dengan menggunakan pelarut 

yang dipilih dengan alat yang diinginkan (Voight, 1994).  

2.6.1. Ekstraksi soxhlet 

Sokletasi merupakan proses ekstraksi yang menggunakan 

penyarian berulang dan pemanasan. Penggunan metode soxhlet adalah 

dengan cara memanaskan pelarut hingga membentuk uap dan membasahi 

sampel. Pelarut yang sudah membahasi sampel kemudian akan turun 

menuju labu pemanasan dan kembali menjadi uap untuk membasahi 

sampel, sehingga penggunaan pelarut dapat dihemat karena terjadi 

sirkulasi pelarut yang selalu membasahi sampel. Proses ini sangat baik 

untuk senyawa yang tidak terpengaruh oleh panas. 

Ekstraksi sinabung dilakuan dengan alat soxhlet. Pelarut penyari 

yang ditempatkan di dalam labu akan menguap ketika dipanaskan 

melewati pipa samping alat soxhlet dan mengalami pendinginan saat 

melewati kondesor. Pelarut yang telah terkondensasi tersebut akan utuh 

pada bagian dalam alat soxhlet yang berisi sampel yang telah dibungkus 

oleh kertas saring dan direndam hingga mencapai bagian atas tabung sifon. 

Satu daur soxhletasi dapat dikatakan telah terlewati, apabila alat soxhlet 

berisi pelarut telah terendam pelarut sampai bagian atas tabung sifon, 

kemudian seluruh bagian pelarut tersebut akan tertarik dan ditampung 

pada labu tempat pelarut awal. Proses ini berlangsung terus-menerus 

sampai diperoleh hasil ekstraksi yang dikehendaki (Harbone, 1996). 

Proses ekstraksi ini berlangsung secra terus-menerus shingga zat 

yang diekstraksi harus tahan terhadap pemanasan. Cara ini lebih praktis 

dan hanya ada kemungkinan kecil zat yang diekstraksi hilang selama 

proses ekstraksi berlangsung. Efisisensi yang tinggi pada soxhlet 
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dipengaruhi oleh viskositas fase faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

kecepatan tercapainya kesetimbangan (Khopkar, 2002). 

Kelebihan cara pencarian soxhlet adalah: 

1. Uap panas tidak melalui serbuk simpel tetapi melalui pipa samping. 

2. Proses ekstraksi beralan terus-menerus sesuai dengan keperluan 

tanpa menambah volume cairan penyari. Hal ini sangat 

menguntungkan karena selain ekonomis, akan diperoleh ekstrak 

yang lebih pekat. 

3. Cairan penyari yang digunakan lebih sedikit sehingga akan 

diperoleh hasil yang lebih pekat. 

4. Serbuk sampel dicari oleh cairan penyari yang murni sehingga 

dapat menyari senyawa aktif lebih banyak. 

Kekurangan cara penyarian sokletasi: 

1. Larutan dipanaskan terus-menerus sehingga kurang sesuai untuk 

zat aktif yang tidak tahan panas. Hal ini dapat diperbaiki dengan 

menambah peralatan yang dapat mengurangi tekanan udara. 

2. Cairan penyari dididihkan terus-menerus sehingga cairan penyari 

harus murni atau campuran azeotrop. 

2.7 Vakum Liquid Chromatografy (VLC) 

Kromtografi cair vakum merupakan salah satu kromatografi vakum 

khusus yang biasanya menggunakan silika gel sebagai adsorben. 

Kelebihan VLC jika dibandingkan dengan kromatgrafi kolom biasa 

terletak pada kecepatan proses (efisiensi waktu) karena proses pengelusian 

dipercepat dengan memvakumkan kolom selain itu VLC juga dapat 

memisahkan sampel dalam jumlah banyak. 

Pemilihan jenis silika gel yang tepat merupakan faktor yang sangat 

penting untuk mendapatkan hasil pemisahan yang baik. Ukuran partikel 

silika gel yang terlalu kecil akan menyebaban proses elusi berjalan sangat 

lambat (Pedersen, 2001). Pemilihan sistem pelarut untuk kromatografi 

kolom vakum cair dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu penelusuran 

pustaka, mencoba menerapkan data KLT pada pemisahan dengan kolom, 
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dan pemakaian elusi landasan umum dari pelarut non polar yang tidak 

menggerakan zat terlarut sampai pelarut polar yang menggerakan zat 

terlarut (Gritter dkk., 1991). 

Sampel dilarutkan dalam pelarut yang cocok, dimasukkan langsung 

pada bagian atas kolom atau pada lapisan penjerap dan dihisap perlahan-

lahan ke dalam kemasan dengan memvakumkannya. Kolom dielusi 

dengan campuran pelarut yang cocok, mulai dari pelarut yang 

kepolarannya rendah lalu kepolarannya ditingkatkan perlahan-lahan, 

kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi, oleh karena 

itu kromatografi cair vakum menggunakan tekanan rendah untuk 

meningkatkan laju aliran fase gerak (Hostettmann dkk., 1995). 

2.8 Identifikasi golongan senyawa  

Pendekatan skrining fitokimia sebagai identifikasi golongan 

senyawa meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif kandungan kimia dalam 

tumbuhan atau bagian tumbuhan (akar, batang, daun, buah, bunga dan 

biji), terutama kandungan metabolit sekunder yang bioaktif, yaitu alkaloid, 

antrakinon, flavonoid, glikosida jantung, kumarin, saponin (steroid dan 

triterprnoid)), tanin (polifenolat), minyak atsiri (terpenoid), dan 

sebagainya. Adapun tujuan pendekatan skrining fitokimia adalah 

mengetahui kandungan bioaktif atau kandungan yang berguna untuk 

pengobatan dalam tumbuhan (Famsworth, 1966). 

Analisis kualitatif untuk mengetahui golongan senyawa dapat 

dilakukan dengan uji tabung dan atau dengan uji penegasan KLT (Stahl, 

1985). Berdasarkan beberapa penelitian diketahui C. mangga Val. 

mengandung beberapa senyawa diantaranya yaitu alkaloid, fenolik dam 

terpenoid. 

Analisis kuantitatif adalah analisis kimia yang mencari kadar 

kandungan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu cuplikan atau 

sampel. Analisis kuantitatif bertujuan menentukan kadar ion atau molekul 

suatu sampel (Sumardjo, 2008) 
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2.8.1 Analisis Kualitatif  

a. Alkaloid 

Senyawa-senyawa organik yang bersifat basa dan struktur 

kimianya berupa nitrogen yang berada pada cincin heterosiklik dapat 

disebut sebagai alkaloid. Alkaloid tersusun dari beberapa unsur seperti 

karbon, hidrogen, nitrogen dan oksigen. Namun tidak semua senyawa 

alkaloid mengandung oksigen. Unsur nitrogen dalam cincin heterosiklik 

menyebabkan alkaloid bersifat basa (Sumarjo, 2008). Identifikasi 

alkaloid dilakukan dengan menggunakan pereaksi Dragendorff yang 

akan menyebabkan perubahan warna jika positif.  

b. Fenolik 

  Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih 

gugus hidroksil yang terikat langsung pada cincin aromatik. Struktur 

fenol mirip dengan alkaloid dimana gugus hidroksil berikatan dengan 

rantai karbon adanya cincin aromatik menjadikan hidrogen pada gugus 

hidroksil tidak kuat. Hal tersebut menyebabkan fenol bersifat asam 

lemah (Vermerris, 2008). 

  Senyawa fenolik banyak terdapat di berbagai tanaman dan 

biasanya sering ditemukan dalam bentuk ester atau glikosida dari pada 

dalam bentuk senyawa bebas (Robinson 1995). Identifikasi senyawa 

fenolik pada tanaman dapat mengguakan pereaksi FeCl3 yang akan 

menyebabkan perubahan warna jika mengandung senyawa fenolik.  

c. Terpenoid 

  Terpenoid merupakan turunan dari terpena. Terpena adalah 

senyawa hidrokarbon alifatik atau hidrokarbon siklik (Robinson 1995). 

Terpenoid merupakan suatu senyawa tumbuhan yang berasal dari 

molekul isoprene CH2=C(CH3)-CH=CH2 kerangka karbonnya dibangun 

dari dua atau lebih satuan C5. Senyawa ini memiliki bebrapa golongan 

berdasarkan jumlah satuan yang terdapat dalam senyawa tersebut. 

Terpenoid terdiri atas beberapa macam senyawa, mulai dari komponen 
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minyak atsiri, yaitu monoterpen dan seskuiterpen yang mudah menguap 

(C10 dan C15) diterpen sukar menguap (C20) sampai senyawa yang tidak 

mudah menguap yaitu triterpenoid dan sterol (C30), dan juga pigmen 

karetonoid (C40) (Harbone, 1987). Identifikasi terpenoid dapat 

menggunakan pereaksi vanillin-H2SO4 kemudian dipanaskan maka akan 

terjadi perubahan warna jika mengandung terpenoid. 

2.8.2 Analisis Kuantitatif 

Liquid Chromatography-Mass Spectroskopi (LCMS) adalah dua 

alat yang digabungkan menjadi satu dan berfungsi untuk memisahkan 

beberapa senyawa atau campuran senyawa berdasarkan kepolarannya. 

Keunggulan dari LCMS adalah tidak terbatas oleh molekul volatile 

(biasanya dengan berat molekul dibawah 500 Da), dapat digunakan untuk 

analisis obat senyawa-senyawa dengan berat dibawah 1000 Da  sampai 

biopolymer dengan berat molekul tinggi 100000 Da dan persiapan sampel 

cukup sederhana tanpa adanya teknik derivatisasi. Setelah campuran 

senyawa tersebut terpisah maka senyawa yang murni akan diidentifikasi 

berat molekulnya.  Berbeda dengan GC-MS, LCMS pada out put datanya 

sangat jarang sekali terjadi pola fragmentasi dikarenakan tidak ada proses 

fragmentasi (pemecahan molekul) sehingga yang didapatkan adalah berat 

molekul ditambah beberapa muatan dan terkadang ditambah lagi berat 

molekul pelarut (Ardrey, 2003).    


