
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malaria merupakan masalah kesehatan di banyak negara di seluruh

dunia. Indonesia merupakan daerah endemis malaria, walaupun telah

dilakukan program pelaksanaan dan pemberantasan penyakit malaria sejak

tahun 1959, namun hingga saat ini angka kesakitan dan kematian masih

cukup tinggi (Zein, 2005).

Kondisi global dari kejadian penyakit malaria saat ini membutuhkan

lebih banyak perhatian daripada masa-masa sebelumnya. Laporan WHO pada

tahun 2000, kurang lebih 300 juta kasus malaria akut dilaporkan terjadi tiap

tahun dengan angka kejadian kematian sekitar 1 juta kasus (Anonimb, 2000).

Di Indonesia selama tahun 2003 dilaporkan telah terjadi kejadian luar biasa

(KLB) malaria di beberapa daerah dengan 205 orang meninggal dunia dari

3069 penderita dengan angka kematian 6,7% (Anonim, 2004). Resistensi

terhadap obat-obat antimalaria merupakan faktor prinsip dari kejadian

tersebut yang dapat menimbulkan masalah yang amat serius bagi kesehatan

masyarakat. Resistensi parasit malaria sering dihubungkan dengan adanya

pengobatan/terapi yang tidak terkontrol sehingga menimbulkan adanya

mutasi genetik dari parasit malaria sebagai salah satu bentuk respon biologi

yang terjadi secara natural (Wellems and Plowe, 2001).

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA 



Banyak usaha yang telah dilakukan untuk mendapatkan obat

antimalaria baru yang efektif. Terapi kombinasi banyak mendapatkan

perhatian, terutama untuk obat antimalaria klorokuin, meskipun sebagian

besar strain Plasmodium falciparum dan sebagian strain Plasmodium vivax

menunjukkan resistensi terhadap obat ini, klorokuin tetap merupakan obat

utama bagi penyakit malaria (Ward and Bray, 2001).

Menurut sejarah penemuannya, kebanyakan obat antimalaria diperoleh

dari isolasi senyawa berkhasiat dari tanaman obat, atau merupakan hasil

modifikasi struktur kimia dari senyawa utama tanaman. Obat antimalaria

yang diperoleh dari tanaman obat atau hasil modifikasi struktur antara lain

obat golongan quinolin yaitu artemisinin dan turunannya (Watt and Breyer-

Brandwijk, 1962).

Selama lebih dari 2000 tahun, mimba (Azadirachta indica A. Juss)

telah dikenal di India dan negara-negara sekitarnya sebagai salah satu

tanaman obat yang memiliki aktivitas biologi yang luas. Sejak dahulu kala,

setiap bagian dari tanaman ini telah digunakan untuk mengatasi berbagai

penyakit yang biasa terjadi pada manusia. Mimba banyak sekali digunakan

dalam sistem pengobatan tradisional ayurveda dan merupakan salah satu

pusat perhatian bagi pengembangan pengobatan modern (Biswas et al.,

2002).

Pada tahun 1999, El Tahir et al melaporkan bahwa ekstrak metanol

kulit batang mimba memiliki aktivitas antiplasmodium terhadap Plasmodium
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falciparum strain 3D7 dan Dd2 dengan nilai IC50 masing masing secara

berturut-turut 8,5 ��������	�
�����������������et al., 1999).

Berdasarkan uraian di atas maka untuk menambah kajian tanaman obat

Indonesia, penelitian ini memfokuskan pada pengujian aktivitas

antiplasmodium dari fraksi semi polar ekstrak metanol kulit batang mimba

terhadap Plasmodium falciparum strain D10 serta identifikasi kualitatif

dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah fraksi semi polar dari ekstrak metanol kulit batang mimba

(Azadirachta indica A. Juss) memiliki aktivitas antiplasmodium dengan

cara menghambat pertumbuhan Plasmodium falciparum secara in vitro?

2. Berapakah nilai IC50 dari fraksi semi polar ekstrak metanol terhadap

pertumbuhan Plasmodium falciparum strain D10?

3. Apakah kandungan senyawa yang terdapat pada fraksi semi polar ekstrak

metanol kulit batang mimba (A. Indica A. Juss) berdasarkan profil

kromatografi lapis tipisnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui aktivitas antiplasmodium dari fraksi semi polar

ekstrak metanol kulit batang mimba (Azadirachta indica A. Juss)

terhadap Plasmodium falciparum secara in vitro.

2. Untuk mengetahui nilai IC50 dari fraksi semi polar ekstrak metanol kulit

batang mimba (Azadirachta indica A. Juss) dalam menghambat

pertumbuhan Plasmodium falciparum strain D10.

3. Untuk mengetahui kandungan senyawa dari fraksi semi polar ekstrak

metanol kulit batang mimba (Azadirachta indica A. Juss).

D. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman mimba

a. Klasifikasi tanaman

Klasifikasi tanaman mimba adalah:

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Bangsa : Rutales

Suku : Meliaceae

Marga : Azadirachta

Jenis : Azadirachta indica A. Juss (Sukrasno, 2003).
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b. Nama lain

Penyebaran mimba di Indonesia yang cukup luas menyebabkan mimba

dikenal dengan berbagai nama daerah. Di wilayah Pasundan (Sunda) mimba

lebih dikenal dengan nama nimba. Sementara itu, di Bali dan Nusa Tenggara,

mimba dikenal juga dengan nama intaran. Di Madura, nama lain tanaman ini

adalah mimba, membha, atau mempheuh. Nama yang kemudian berkembang

di masyarakat adalah mimba. Namun, ada juga yang menyebutnya nimba

(Sukrasno, 2003).

c. Morfologi tanaman

Azadirachta indica A. Juss termasuk tanaman berpohon, tinggi 8- 5 m.

Batang tegak, berkayu, bulat, permukaan kasar, percabangan simpodial dan

berwarna coklat. Daun menyirip gasal berpasangan. Anak daun helaian

berbentuk memanjang lanset-bengkok, panjang 3-10 cm, lebar 0,5-3,5 cm,

pangkal runcing tidak simetri, ujung runcing sampai mendekati meruncing,

gundul tepi daun bergerigi kasar, remasan berasa pahit, warna hijau muda.

Bunga susunan malai, terletak di ketiak daun paling ujung, 5-30 cm, gundul

atau berambut halus pada pangkal tangkai karangan, tangkai bunga 1-2 mm.

Kelopak berwarna kekuningan, rata-rata 1-2 mm. Mahkota berwarna putih

kekuningan. Benang sari membentuk tabung benang sari, sebelah luar gundul

atau berambut pendek halus, sebelah dalam berambut rapat. Putik mempunyai

panjang rata-rata 3 mm, gundul. Buah bulat, berwarna hijau kekuningan 1,5 -

2 cm (Sudarsono dkk., 2002).
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d. Kandungan kimia

Berbagai kandungan kimia dari berbagai bagian tanaman mimba telah

berhasil diisolasi dan diidentifikasi. Secara garis besar senyawa yang

terkandung dalam mimba dibagi menjadi dua kelompok: kelompok

isoprenoid, yang terdiri dari senyawaan diterpenoid dan triterpenoid. Yang

termasuk kelompok ini adalah protomeliasin, limonoid, azadiron dan

turunannya, gedunin dan turunannya, dan senyawaan C-secomeliasin seperti

nimbin, salanin dan azadirachtin. Kelompok kedua merupakan kelompok

non-isoprenoid. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain protein

(asam-asam amino), karbohidrat (polisakarida), senyawaan mengandung

sulfur, polifenol seperti flavonoid dan glikosidanya, dihidrokalkon, kumarin,

tanin dan lain-lain (Biswas et al., 2002).

Beberapa senyawa yang terkandung di dalam mimba yang telah

diisolasi antara lain nimbin, nimbolida, azadirachtin, mahmoodin dan gedunin

yang berasal dari biji mimba. Dari kulit batang mimba telah berhasil diisolasi

tiga senyawa trisiklik diterpenoid yaitu, margolon, margolonon, dan

isomargolonon. Selain ketiga senyawa trisiklik diterpenoid, kulit batang

mimba juga mengandung asam galat dan katekhin. Senyawa yang berhasil

diisolasi dari daun mimba adalah dua senyawaan sulfur, yaitu siklik trisulfida

dan siklik tetrasulfida (Biswas et al., 2002). Rumus struktur senyawa-

senyawa yang terkandung dalam mimba tersaji pada Gambar 1.
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e. Khasiat dan kegunaan

Banyak manfaat dari tanaman mimba yang telah dibuktikan melalui

penelitian, diantaranya: mimba memiliki efek anxiolitik, menunjukkan efek

analgesik, antiinflamasi, antimalaria, antifungi, antihipertensi,

antihiperglikemik, menunjukkan aktivitas antiandrogenik pada tikus jantan,

memiliki aktivitas molluscicidal dan immunomodulatory (Dahanukar et al.,

2000).

2. Malaria

a. Definisi malaria

Malaria 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. Berbeda dengan nyamuk biasa

Culex, nyamuk ini khususnya menggigit pada malam hari pada posisi yang

khas, yakni dengan bagian belakangnya menuju ke atas (Tjay dan Rahardja,

2000).

Malaria merupakan penyakit infeksi yang serius bagi dunia. Pada tahun

1955, World Health Organization (WHO) mengkampanyekan program

pemberantasan malaria ke seluruh dunia. Pada awalnya program ini sukses

dilaksanakan, sebanyak 42 negara ikut ambil bagian dalam program dan pada

tahun 1960, 10 negara dinyatakan berhasil memberantas malaria. Sayangnya,
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strain nyamuk Anopheles yang resisten terhadap DDT (insektisida bagi vektor

nyamuk) mulai muncul, dan
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Gambar 1. Struktur Senyawa Kandungan Mimba
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seiring dengan terbukanya jalur migrasi pada banyak negara, malaria dengan

cepat menyebar. Pada tahun 1976, WHO menyatakan program

pemberantasan malaria mengalami kegagalan. Saat ini, terdapat 300-500 juta

orang menderita malaria di seluruh dunia, dengan angka kematian sebesar 3

juta jiwa. Lebih banyak orang yang mati akibat malaria daripada ketika

program pemberantasan malaria dimulai (Nester et al., 2004).

b. 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 Plasmodium

falciparum. Plasmodium 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).
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Kedua malaria tertiana, malaria ini disebabkan oleh Plasmodium vivax

dan Plasmodium 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 Plasmodium

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).

c. Diagnosis malaria

Diagnosa malaria yang tepat dan akurat merupakan salah satu bentuk

penatalaksanaan penyakit yang efektif yang jika dilaksanakan dengan baik

akan menurunkan penggunaan obat antimalaria yang tidak perlu. Diagnosa

malaria yang tepat sangat penting bagi kelompok pasien yang rentan terhadap

serangan penyakit, misalnya anak-anak, yang mana penyakit malaria ini bisa

berakibat fatal (Anonim, 2006).

Diagnosis penyakit malaria berdasarkan pada diagnosa klinik yang

didukung dengan ditemukannya parasit pada darah pasien (diagnosis

parasitologi). Diagnosa klinik sendiri sangat lemah dalam hal spesifitas dan di

banyak tempat diagnosis parasitologi tidak tersedia. Terapi malaria pada

keadaan seperti ini harus didasarkan pada kemungkinan terjadinya suatu

kasus malaria pada suatu daerah (Anonim, 2006).
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d. Penyebaran malaria

Penyebaran malaria terjadi pada wilayah-wilayah yang terbentang luas,

meliputi belahan bumi utara dan selatan, antara 640 lintang utara (Archangel,

Rusia) dan 320 lintang selatan (Cordoba, Argentina). 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).

Malaria umumnya terjadi di daerah yang beriklim tropis dan subtropis,

terutama di Asia, Afrika, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Malaria di

beberapa wilayah di Asia Tenggara, Amerika Selatan dan Afika Timur

diketahui merupakan malaria yang disebabkan oleh strain Plasmodium

falciparum yang resisten terhadap klorokuin. Di Amerika Serikat meskipun

bukan negara endemis malaria, malaria dapat ditemukan pada orang-orang

yang pernah melakukan perjalanan ke daerah-daerah endemis malaria tanpa

memperoleh chemoprophylaxis yang cukup baik, dan dapat juga ditemukan

dari para imigran yang berasal dari daerah endemis malaria (Levinson and

Jawetz, 1998).

e. Pencegahan malaria

Pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya :

1). Pengurangan pengandung gametosit yang merupakan sumber infeksi, 2).

Pemberantasan nyamuk sebagai vektor, 3). Perlindungan orang yang rentan,

4). Vaksinasi (Pribadi dan Sungkar, 1994).
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g. Plasmodium falciparum

Parasit ini merupakan spesies yang paling berbahaya karena penyakit

yang ditimbulkannya dapat menjadi berat. Perkembangan aseksual dalam hati

hanya menyangkut fase pra-eritrosit saja; tidak ada fase eksoeritrosit yang

dapat menimbulkan relaps jangka panjang (rekurens) seperti terjadi pada

infeksi Plamodium vivax dan Plasmodium ovale yang mempunyai hipnozoit

dalam hati (Gandahusada dkk., 1995). Gambar siklus hidup Plasmodium

ditunjukkan pada Gambar 2.

(Wijayanti, 2007)

Gambar 2. Siklus Hidup Plasmodium

Plasmodium falciparum berbeda dengan Plasmodium lain pada

manusia. Hanya ditemukan bentuk-bentuk cincin dan gametosit dalam darah

tepi, kecuali pada infeksi berat. Skizogoni terjadi di dalam kapiler alat-alat

dalam, di dalam jantung dan hanya beberapa skizon terdapat di dalam darah

tepi. Sel darah merah yang diinfeksi tidak membesar. Infeksi multipel dalam

sel darah merah sangat khas. Adanya bentuk-bentuk cincin halus yang khas,
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seringkali dengan titik kromatin rangkap walaupun tidak ada gametosit,

kadang-kadang cukup untuk identifikasi spesies ini (Pribadi dan Sungkar,

1994).

Derajat infeksi pada jenis malaria ini lebih tinggi dari spesies lainnya,

kadang-kadang melebihi 500.000/mm3 darah. Eritrosit yang mengandung

trofozoit tua dan skizon mempunyai titik-titik kasar yang tampak jelas (titik

Maurer) tersebar pada dua pertiga bagian eritrosit (Gandahusada dkk., 1995).

Resistensi adalah kemampuan strain parasit untuk tetap hidup dan

berkembang biak, walaupun diberi pengobatan terhadap parasit dalam dosis

standar atau lebih. Resistensi terhadap obat antimalaria dapat dipikirkan, bila

kasus malaria falciparum tidak sembuh setelah diobati dengan dosis standar

atau bila rekrudesensi timbul segera setelah parasit menghilang untuk

sementara waktu setelah pengobatan. Rekrudesensi dapat disebabkan oleh

berbagai faktor antara lain, beberapa strain parasit memerlukan dosis obat

yang lebih besar dan pemberian yang lebih lama, mungkin penderita satu

berbeda dengan penderita lain dalam hal penyerapan dan pemakaian obat

dalam tubuhnya. Ada dua kemungkinan mengapa parasit malaria menjadi

resisten yaitu : 1) mungkin parasit itu tidak mempunyai tempat (site) untuk

mengikat klorokuin sehingga obat ini tidak dapat dikonsentrasikan dalam sel

darah merah, 2) Plasmodium yang resisten mempunyai jalur biokimia

(biochemical pathway) lain untuk mengadakan sintesis asam amino sehingga

dapat menghindarkan pengaruh klorokuin (Gandahusada dkk., 1995).
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Meningkatnya insiden malaria disebabkan oleh berbagai macam faktor,

salah satu adanya kasus malaria yang resisten terhadap obat antimalaria.

Resistensi parasit malaria terhadap klorokuin muncul pertama kali di

Thailand pada tahun 1961 dan di Amerika Serikat pada tahun 1962. Dari

kedua fokus ini resistensi meluas ke seluruh dunia. Di Indonesia resistensi

Plasmodium falciparum terhadap klorokuin sudah ditemukan di seluruh

provinsi di Indonesia (Zein, 2005).

Kecepatan penyebaran resistensi Plasmodium terhadap obat antimalaria

tidak sama pada masing-masing daerah atau negara. Menurut White, ada 3

faktor yang menimbulkan resistensi, yaitu faktor operasional, seperti dosis

subterapeutik, kepatuhan penderita yang kurang; faktor farmakologik dan

faktor transmisi malaria termasuk intensitas, drug pressure dan imunitas.

Untuk mencegah atau memperlambat laju resistensi, maka terapi kombinasi

antimalaria yang rasional sangat dianjurkan. Berbagai penelitian terus

dilakukan dalam rangka mengatasi resistensi obat antimalaria. Salah satu

usaha yang dilakukan dengan pengobatan kombinasi (Zein, 2005). Beberapa

metode yang digunakan untuk mengetahui resistensi parasit malaria antara

lain :

a. pengujian in vivo dari efikasi terapeutik.

b. pengujian in vitro sensitifitas parasit terhadap obat-obatan

antimalaria.

c. penelitian genotip molekular (Anonim, 2006).
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Plasmodium falciparum strain D10 adalah salah satu strain

Plasmodium falciparum dari sekian banyak jenis strain Plasmodium

falciparum. Pada awal mulanya Plasmodium falciparum strain D10 diisolasi

dari penderita malaria di Papua New Guinea. Plasmodium falciparum strain

D10 merupakan jenis strain yang sensitif terhadap obat-obatan antimalaria

seperti klorokuin, kuinin, pirimetamin, sulfadoksin dan sikloguanil (Fidock et

al., 2007). Nilai IC50 Plasmodium falciparum strain D10 untuk klorokuin

adalah <100 nM (Sholikhah et al., 2006).

3. Metode ekstraksi simplisia

a. Proses pembuatan ekstrak

Proses awal pembuatan ekstrak adalah tahapan pembuatan serbuk

simplisia kering (penyerbukan). Dari simplisia dibuat serbuk simplisia

dengan peralatan tertentu sampai derajat kehalusan tertentu. Proses ini dapat

mempengaruhi mutu ekstrak dengan dasar beberapa hal berikut:

(1) Makin halus serbuk simplisia, proses ekstraksi makin efektif-efisien,

namun makin halus serbuk, maka makin rumit secara teknologi peralatan

untuk tahapan filtrasi.

(2) Selama penggunaan peralatan penyerbukan dimana ada gerakan dan

interaksi dengan benda keras (logam, dan lain-lain) maka akan timbul panas

(kalori) yang dapat berpengaruh pada senyawa kandungan. Namun hal ini

dapat dikompensasi dengan penggunaan nitrogen cair (Anonima, 2000).
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b. Cairan pelarut

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang

baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif,

dengan demikian senyawa tersebut dapat dipisahkan dari bahan dan dari

senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar

senyawa kandungan yang diinginkan. Dalam hal ekstrak total, maka cairan

pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang

terkandung. Metanol dan pelarut-pelarut lain selain etanol dan air umumnya

digunakan untuk tahap separasi dan tahap pemurnian (fraksinasi) (Anonima,

2000).

c. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstraksian simplisia dengan

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan

pada temperatur ruangan (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi

dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi

kinetik berarti dilakukan pengadukan yang kontinu (terus-menerus).

Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah

dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Anonima, 2000).

4. Senyawa antimalaria

Senyawa antimalaria tertua (tahun 1820) untuk mengobati demam

malaria adalah kulit pohon kina (Cinchona succirubra) dan alkaloid yang

dikandungnya, senyawa lain yang berkhasiat antimalaria dari tanaman adalah
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artemisinin dari tumbuhan Artemisia annua yang berasal dari China yang

dikenal sebagai qinghaosu (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 et al.,

2003).

Nimbolida memiliki nilai IC50 sebesar 0,95 ������ ���������

Plasmodium falciparum secara in vitro (Rochanakij et al, 1985). Juga telah

ditemukan dari pengujian aktivitas antimalaria ekstrak mimba dari berbagai

tempat yang berbeda, bahwa aktivitas meningkat seiring dengan

bertambahnya persentase gedunin. Telah diuji pula gedunin dan sembilan

turunannya, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya gugus ����

unsaturated keton pada cincin A, adanya gugus 7�-asetat dan adanya cincin

furan adalah sangat vital bagi aktivitas antimalaria senyawa gedunin

(MacKinnon et al., 1997). Meskipun secara in vitro gedunin menunjukkan

aktivitas antimalaria yang tinggi, tetapi tidak menunjukkan penghambatan

terhadap Plasmodium berghei pada tikus (Bray et al., 1990). Senyawa lain

yang berhasil diisolasi dari daun tumbuhan mimba yang tumbuh di India

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA 



adalah meldenin, yang menunjukkan aktivitas penghambatan terhadap

Plasmodium falciparum strain K1, strain yang resisten terhadap klorokuin

(Joshi et al., 1998).

Senyawa lain yang berasal dari mimba adalah azadirachtin.

Azadirachtin dan tiga senyawa turunannya telah diuji dan menunjukkan

aktivitas penghambatan terhadap pertumbuhan gamet jantan secara in vitro.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya gugus hemiasetal pada

posisi C11 memiliki peranan penting pada aktivitas penghambatan gamet

jantan ini (Jones et al., 1994). Struktur senyawa antimalaria dari mimba

tersaji pada Gambar 3.
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Gambar 3. Struktur Senyawa Antimalaria yang Berasal dari Mimba
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5. Kromatografi

Kromatografi adalah suatu metode pemisahan yang berdasarkan prinsip

distribusi fase, yaitu suatu perpindahan komponen-komponen yang dianalisa

dari suatu fase yang bergerak menuju fase lain yang diam yang dilaluinya

(Anonim, 1995). Lapisan yang memisahkan terdiri atas bahan berbutir-butir

(fase diam) ditempatkan pada penyangga berupa plat gelas, logam atau

lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisahkan berupa larutan,

ditotolkan berupa bercak atau pita. Setelah itu pelat atau lapisan diletakkan

dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok (fase

gerak), pemisahan terjadi selama perambatan kapiler (pengembang).

Selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus ditempatkan (dideteksi)

(Stahl, 1985).

Parameter kromatografi untuk perhitungan kualitatif dan kuantitatif

dalam menguji sampel dengan KLT adalah waktu retensi. Waktu retensi (Rf)

merupakan perbandingan jarak tempuh solute dengan fase gerak, dirumuskan

sebagai berikut:

dm

dr
Rf � atau

(cm)gerakfaseditempuhyangJarak

(cm)solutditempuhyangJarak
retensiHarga �

Bilangan harga Rf umumnya lebih kecil dari 1, sedangkan bila

dikalikan dengan 100 akan berharga antara 1 - 100, sehingga parameter ini

dapat digunakan untuk perhitungan kualitatif dalam pengujian sampel dengan

KLT (Sumarno, 2001).
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a. Kromatografi cair vakum (KCV)

Kromatografi cair vakum (KCV) pertama kali diperkenalkan oleh para

ilmuwan dari Australia untuk mengatasi lamanya waktu yang dibutuhkan

untuk separasi menggunakan kolom kromatografi klasik. Pada dasarnya

metode ini adalah kromatografi lapis tipis preparatif yang berbentuk kolom.

Aliran fase gerak dalam metode ini diaktifkan dengan bantuan kondisi vakum

(Coll and Bowden, 1986). Kromatografi cair vakum pada awalnya digunakan

untuk separasi senyawaan steroid dan produk-produk natural dari laut

(Targett et al., 1979).

Kromatografi cair vakum terdiri dari suatu corong Buchner yang

memiliki kaca masir. Corong Buchner ini diiisi dengan fase diam yang

tingkat kehalusannya seperti yang umumnya dipakai dalam kromatografi

lapis tipis (70-230 mesh). Corong Buchner yang berisi fase diam ini

digunakan dalam kondisi vakum/bertekanan, yang berakibat pada

kemampuan yang dihasilkan oleh kromatografi cair vakum akan sama dengan

kromatografi gravitasi namun diperlukan waktu yang lebih singkat (Targett et

al., 1979). Cara asli yang diperkenalkan oleh Coll menggunakan corong

Buchner kaca masir atau kolom pendek, sedangkan Targett menggunakan

kolom yang lebih panjang untuk meningkatkan daya pisah (Hostettman et al.,

1986).

Kolom kromatografi dikemas kering dalam keadaan vakum agar

diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Vakum dihentikan, pelarut yang

kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penjerap lalu divakumkan
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lagi. Kolom dihisap sampai kering dan sekarang siap dipakai. Cuplikan,

dilarutkan dalam pelarut yang cocok, dimasukkan langsung pada bagian atas

kolom atau pada lapisan prapenjerap dan dihisap perlahan-lahan ke dalam

kemasan dengan memvakumkannya. Kolom, dielusi dengan campuran

pelarut yang cocok, mulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu

kepolaran ditingkatkan perlahan-lahan, kolom dihisap sampai kering pada

setiap pengumpulan fraksi. Berbeda dengan metode yang menggunakan

tekanan pada bagian atas kolom untuk meningkatkan laju aliran, mengotak-

atik kolom (mengubah pelarut dan sebagainya) mudah karena kepala kolom

berada dalam tekanan atmosfer (Hostettman et al., 1986).

E. Landasan Teori

Ekstrak daun mimba menunjukkan aktivitas yang tinggi terhadap

Plasmodium falciparum strain resisten klorokuin (McKinnon et al., 1997).

Ekstrak dari biji mimba terbukti aktif terhadap fase eritrosit dari Plasmodium

falciparum dan juga bersifat gametocydal terhadap semua tahap pematangan

gametosid (Dhar et al., 1998).

El Tahir et al (1999) melaporkan bahwa ekstrak metanol kulit batang

mimba memiliki aktivitas antiplasmodium terhadap Plasmodium falciparum

strain 3D7 dan Dd2 dengan nilai IC50 masing masing secara berturut-turut

8,5 ��������	�
��������
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F. Hipotesis

Fraksi semipolar ekstrak metanol kulit batang mimba (Azadirachta

indica A. Juss) memiliki aktivitas antiplasmodium terhadap Plasmodium

falciparum strain D10 secara in vitro.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA 


