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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Tinjauan Pustaka 

Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit 

Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Dari 

kelima jenis Plasmodium, 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 yang termasuk endemik malaria. Penyebaran 

resistensi Plasmodium terhadap antimalaria yang begitu cepat dan luas 

pada daerah endemik mendorong para peneliti untuk menemukan 

antimalaria yang baru. 

Banyak senyawa alam berhasil diisolasi dan dibuktikan aktivitas 

antiplasmodiumnya baik secara in vitro maupun in vivo. Senyawa-

senyawa tersebut umumnya metabolit sekunder golongan alkakoid, 

terpenoid, kuasinoid, flavanoid, limonoid, kalkon, peptida, xanton, kuinon, 

kumarin, dan beberapa obat antimalaria bahan alam lainnya (Mustofa, 

2009).  

Akhir-akhir ini C. mangga Val. banyak diteliti karena mengandung 

senyawa bioaktif. Penelitian C. mangga Val. yang telah dilakukan oleh 

Lestariana dkk., (2000) menunjukkan bahwa cairan hasil perasan rimpang 

mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap limfoblastoid yang di turunkan 

dari sel limfosit penderita kanker tetapi tidak sitotoksik terhadap sel 

limfosit orang sehat. Selain itu Nurkhasanah (2002) menyatakan bahwa 

minyak atsiri C. mangga Val. mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel 

kankerHeLa S3 dan sel Raji. Sifat sitotoksik ekstrak temu mangga tersebut 

diduga berkaitan dengan komponen antioksidan. Berbagai aktivitas 

farmakologi dari C. mangga Val, seperti: antioksidan, aktivitas 
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penangkapan (scavanging) radikal dan aktivitas kemopreventif (pencegah 

kanker) (Pujimulyani dkk 2004; Tedjo dkk., 2005; Ruangsang dkk., 2009).  

Penelitian yang lain menunjukkan ekstrak etanol C. mangga Val. 

memiliki pengaruh pada penghambatan pertumbuhan Plasmodium berghei 

yang diinfeksikan pada mencit putih jantan dengan dosis 250 mg/kg BB. 

Hasil penelitian tersebut manyatakan hambatan terhadap perkembangan 

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

fraksi semi polar rimpang temu mangga memiliki aktivitas 

antiplasmodium terhadap Plasmodium berghei terhadap mencit swiss 

secara in vivo dengan nilai persentase penghambatan terbesar 5,13% 

dengan dosis 500-600 mg/kg BB. 

Selain itu, ekstrak etanol dan senyawa aktif yang telah berhasil 

diisolasi dari temu mangga, 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 menunjukkan aktivitas sitotoksis terhadap beberapa sel 

line kanker, seperti MCF7, Hep G2 dan T47D (Abas dkk., 2005; Widowati 

dkk., 2011). Berdasarkan penelitian Malek dkk., (2011), senyawa (E) -

labda-8 (17), 12-dien-15,16-dial memiliki aktivitas sebagai antikanker 

terhadap berbagai sel kanker. 

Menurut Duker-eshun senyawa (E)-8(17),12-labddiene-15,16-dial 

dari buah dan daun Aframomun latifolium atau Aframomun sceptrum 

(Zingiheraceae) dari daerah Accra, Ghana aktif sebagai antimalaria yang 

memiliki nilai IC50 48 µM menggunakan P. falciparum galur 3D7.  

Salah satu mekanisme aksi senyawa antimalaria adalah melalui 

penghambatan polimerisasi heme. Kemampuan suatu antiplasmodium 

dalam menghambat polimerisasi heme berhubungan dengan 

kemampuannya sebagai antimalaria, walaupun diketahui bahwa 

mekanisme kerja antiplasmodium tidak hanya melalui penghambatan 

polimerisasi heme (Bassilico, dkk., 1998). Bedasarkan penelitian 
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Purwanto (2011) Fungi endofit yang berhasil diisolasi dari herba tanaman 

A. annua L. mengandung golongan senyawa terpenoid yang mampu 

menghambat polimerisasi heme secara intraseluler. 

Walaupun pengujian penghambatan polimerisasi heme belum 

pernah dilakukan pada fraksi etil asetat rimpang temu mangga (C. mangga 

Val.). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan dalam ekstrak kasar etanol dan fraksi etil asetat rimpang temu 

mangga (Curcuma mangga Val.) menghambat polimerisasi heme dan 

golongan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya. 

3.2 Hipotesis 

Rimpang temu mangga memiliki metabolit sekunder yang dapat 

berperan sebagai antimalaria. Golongan senyawa yang diduga memiliki 

aktivitas penghambatan polimerisasi heme yaitu terpenoid, flavonoid serta 

alkaloid pada ekstrak etanol dan fraksi etil asetat.  

Senyawa (E) -labda-8 (17), 12-dien-15,16-dial memiliki dua gugus 

aldehid yang dapat menyumbang pasangan elektron bebas yang nantinya 

akan berikatan dengan Fe pada heme. Yang dapat menyebabkan senyawa 

(E) -labda-8 (17), 12-dien-15,16-dial memiliki aktivitas penghambatan 

polimerisasi heme. 


