
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malaria merupakan penyakit tropis yang masih tergolong endemik karena

iklim dan keadaan cuaca. Dilaporkan penyakit ini merupakan penyakit yang

bertanggung jawab terhadap tingginya angka kematian di beberapa negara

berkembang seperti Afrika dan Asia Tenggara dengan angka kematian 1,5-2,7 juta

jiwa per tahunnya (Anonim, 2006).

Indonesia sendiri mencatat jumlah yang cukup tinggi dari survei tahun 1995,

yaitu sebanyak 15 juta kasus dengan 30 ribu diantaranya meninggal dunia. Pada tiga

tahun terakhir terjadi peningkatan di berbagai daerah Indonesia, termasuk di daerah

yang sudah dinyatakan bebas malaria sejak 10-15 tahun terakhir. Lonjakan

wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) ini antara lain karena sanitasi yang jelek, daerah

terlalu padat, arus urbanisasi dan perubahan iklim global yang meningkatkan populasi

nyamuk serta lemahnya sistem pemantauan populasi nyamuk termasuk sulitnya

pengadaan insektisida karena alasan ekonomi (Anonim, 2006).

Sejak ditemukannya getah batang pohon cinchona yang kini dikenal sebagai

kina, perkembangan pengobatan malaria sudah dimulai. Zat dalam kina yang

sebenarnya cukup toksik ini ternyata bisa menekan pertumbuhan protozoa dalam

jaringan darah. Perkembangan pengobatan ini kemudian menemukan klorokuin yang

jauh lebih efektif menekan penyakit dengan pemakaian terbatas dan juga tidak se-

toksik obat-obatan sebelumnya. Hambatan yang masih dijumpai adalah resistensi
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terhadap klorokuin yang ditemukan pada beberapa strain penyebab penyakit

belakangan ini (Anonim, 2006).

Dalam penelitian pengobatan malaria, masalah resistensi terhadap obat-obat

antimalaria yang terjadi pada Plasmodium, terutama Plasmodium falciparum yang

resisten terhadap klorokuin dan obat-obat antimalaria lain merupakan masalah yang

serius (Sutisna, 2004). Oleh karena itu dibutuhkan usaha yang keras untuk mencari

dan menemukan obat antimalaria baru dan relatif tidak toksik terhadap manusia.

MacKinnon et al., (1997) telah mempublikasikan bahwa ekstrak dari daun

Azadirachta indica A. Juss memiliki potensi yang besar dalam menghambat

pertumbuhan P. falciparum strain yang sensitif terhadap klorokuin, bahkan strain

P. falciparum yang resisten terhadap klorokuin. El Tahir et al., (1999) telah

mempublikasikan bahwa ekstrak metanol kulit batang A. indica A. Juss dapat

menghambat pertumbuhan P. falciparum strain 3D7 dengan IC50 8,5 µg/mL dan

strain Dd2 dengan IC50 40 µg/mL.

Salah satu strain plasmodium falciparum yang mungkin menyerang di

Indonesia adalah strain D10 dimana strain ini awalnya diisolasi dari penderita malaria

di Papua New Guinea. Plasmodium falciparum strain D10 merupakan 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).

Berdasarkan uraian di atas maka perlu penelitian lebih lanjut terhadap

tanaman A. indica A. Juss sebagai antiplasmodium. Penelitian ini memfokuskan

pada pengujian aktifitas antiplasmodium fraksi nonpolar ekstrak metanol kulit batang
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mimba (A. indica A. Juss) terhadap Plasmodium falciparum strain D10 secara in vitro

serta identifikasi kualitatif dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

B. Perumusan Masalah

1. Apakah fraksi nonpolar ekstrak metanol kulit batang mimba memiliki aktivitas

antiplasmodium dengan cara menghambat pertumbuhan P. falciparum strain D10

secara in vitro?

2. Berapakah nilai IC50 fraksi nonpolar ekstrak metanol kulit batang mimba yang

mampu menghambat pertumbuhan P. falciparum strain D10?

3. Golongan senyawa apakah yang terkandung dalam fraksi nonpolar ekstrak

metanol kulit batang mimba ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan adanya aktivitas anplasmodium dari fraksi nonpolar ekstrak

metanol kulit batang mimba terhadap P. falciparum strain D10 secara in vitro.

2. Untuk menetapkan nilai IC50 dari fraksi nonpolar ekstrak metanol kulit batang

mimba yang mampu menghambat pertumbuhan P. falciparum strain D10.

3. Untuk mengidentifikasi kandungan senyawa yang terdapat dalam fraksi nonpolar

ekstrak metanol kulit batang mimba secara kromatografi lapis tipis.
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D. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman mimba (Azadirachta indica A. Juss.)

a. Sistematika tanaman

Divisio : Spermatophyta

Sub divisio : Angiospermae

Classis : Dicotyledoneae

Ordo : Meliales

Familia : Meliaceae

Genus : Azadirachta

Spesies : Azadirachta indica A. Juss.

Azadirachta indica A. Juss mempunyai nama mimba (Jawa dan Bali) dan

mempheuh (Madura). Tanaman ini tumbuh di daerah tropis, pada dataran rendah.

Tumbuh di daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Madura pada ketinggian sampai

dengan 300 m diatas permukaan laut, tumbuh di tempat kering berkala dan sering

ditemukan di tepi jalan atau hutan terang (Sudarsono et al., 2002).

b. Morfologi.

Mimba merupakan pohon dengan ketinggian 8-15 m, bunga banci. Batang

simpodial, kulit batang mengandung gum, pahit. Daun menyirip gasal berpasangan.

Anak daun dengan 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 memiliki susunan malai, terletak di ketiak daun paling ujung, 5-30 cm,

gundul atau berambut halus pada pangkal tangkai karangan, tangkai bunga 1-2 mm.
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Kelopak kekuningan, bersilia, rata-rata 1 mm. Mahkota putih kekuningan, bersilia,

panjang 5-7 mm. Benang sari membentuk tabung benang sari, sebelah luar gundul

atau berambut pendek halus, sebelah dalam berambut rapat. Putik memiliki panjang

rata-rata 3 mm, gundul. Buah bulat, hijau kekuningan 1,5-2 cm. Asal-usul tidak jelas.

Waktu berbunga Maret sampai Desember. Tumbuh di daerah tropis, pada dataran

rendah. Tanaman ini tumbuh di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Madura pada

ketinggian sampai dengan 300 m dpl, tumbuh di tempat kering berkala, sering

ditemukan di tepi jalan atau di hutan terang (Anonim, 2005).

c. Kandungan kimia

Daun dan kulit mimba mengandung senyawa triterpenoid. Daun juga

mengandung senyawa flavonoid, tanin dan paraisin, yaitu suatu alkaloid dan

komponen minyak atsiri (Sudarsono et al.,2002).

Beberapa senyawa yang telah diisolasi dari kulit batang mimba adalah

nimosone, nimbosone, metil nimbiol dan metil nimbionone. Keempat senyawa

tersebut merupakan senyawa golongan trisiklik diterpenoid (Ara et al.,1988). Struktur

tersebut telah dielusidasi dan menghasilkan senyawa 12-hidroksi-8, 11, 13-

abietatriene-3,7-dione, 13-acetil-12-metoksi-8, 11, 13-podocarpatriene, 12-metoksi-

13-metil-8, 11, 13-podocarpatriene-7-one, dan 12,13-dimetoksi-8-11-13-

podocarpatriene-3,7-dione . Struktur kimia dari kulit batang mimba yang memiliki 4

kandungan trisiklik diterpenoid dapat dilihat pada gambar 1.
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 R1 R2 R3

1 H O O
2 Me O O
3 Ac O O
4 Ac β-OH α-OH

α-H β-H

Gambar 1. Struktur Kimia dari Kulit Batang Mimba (A. Indica A. Juss) yang
Memiliki 4 Kandungan Trisiklik Diterpenoid

Komponen kimia yang terkandung dalam biji mimba adalah minyak mimba

(yang mengandung asam oleat, stearat, linoleat, dan palmitat), senyawa azadirachtin,

meliantriol, salanin, azadiron, azadiradion, epoksiazadiradion gedunin17-

epiazadiradion, 17-β-hidroazadiradion, 1-α-metoksi-1,2-dihidroepoksi azadiradion,

diepoksiazadiradion, ester benzoat dari azadiradion, ester benzoat dari

epoksiazadiradion, ester benzoat dari gedunin, 7-asetilneotrikilenon, nimbin,

nimbolin, 1,3-diasetilvilasinin, 3-deasitilalanin, salanol, nimbandiol, 1α,7α-

diasetoksiapotirukal-14-ene-3α,21,22,24,25-pentaol, odoraton dan 2β,3β,4β-

trihidroksipregnan-16-on (Sukrasno, 2003).

d. Kegunaan dan khasiat.

Tanaman mimba banyak menyumbangkan manfaat bagi kehidupan manusia.

Mimba dapat digunakan sebagai insektisida alami. Selain itu berfungsi juga sebagai

fungisida, antibakteri, spermisida, antiinflamasi, antirematik dan antipiretik,

hepatoprotektor, imunopotensiasi, antifertilasi, antikanker dan antivirus

(Sukrasno, 2003).

OR1

R2 R3
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Biswas et al., (2002) mempublikasikan bahwa mimba memiliki kandungan

kimia yang beragam pada setiap bagian tanaman dan telah dilaporkan komponen

bioaktif serta aktivitas biologisnya. Misalnya pada minyak biji dan bijinya memiliki

aktivitas sebagai antibakteri, antifungi, antimalaria. Pada kulit batangnya dilaporkan

memiliki aktivitas antibakteri, antitumor, antiinflamasi dan immunomodulatory. Pada

daunnya beraktivitas sebagai antifungi.

Efek biologi dan farmakologi mimba memiliki efek anti serangga dengan

azadirachtin sebagai komponen yang paling poten. Ekstrak daun dapat berefek

sebagai fungisida alami pada pengendalian penyakit antraknosa pada apel pasca

panen, berefek insektisida terhadap larva Aedes aegypti (Anonim, 2005).

2. Malaria

a. Etiologi

Malaria disebabkan oleh protozoa dari genus plasmodium. Pada manusia

terdapat empat spesies yaitu Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae dan

P. Ovale, P. falciparum menyebabkan infeksi paling berat dan angka kematian

tertinggi (Pribadi dan Sungkar, 1994).

b. Morfologi

Morfologi khas plasmodium manusia di dalam darah. Sitoplasma mempunyai

bentuk tidak teratur pada berbagai stadium pertumbuhan dan mengandung kromatin,

pigmen, serta granula. Pigmen malaria ialah suatu kompleks yang terdiri dari protein

yang telah didenaturasi, yaitu hemozoin atau hematin, suatu hasil metabolisme parasit

dengan bahan-bahan dari eritrosit. Pigmen ini tidak ada pada parasit eksoeritrositik

yang terdapat dalam sel hati. Gametosit dapat dibedakan dari trofozoit tua oleh karena
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sitoplasma lebih padat, tidak ada pembelahan kromatin dan pigmen tersebar dibagian

tepi. Pada survey malaria, infeksi campur (mixed infeksi) dengan dua spesies atau

lebih terdapat pada 1 sampai 9% orang-orang yang menderita malaria. Infeksi campur

P. vivax dan P. falciparum terjadi paling sering (Pribadi dan Sungkar, 1994).

c. Daur hidup

Dalam daur hidupnya plasmodium mempunyai dua hospes, yaitu vertebrata

dan nyamuk. Siklus aseksual didalam hospes vertebrata dikenal dengan skizogoni,

dan siklus seksual yang membentuk sporozoit didalam nyamuk sebagai sporogoni

(Pribadi dan Sungkar, 1994).

Sporogoni. Sporogoni terjadi di dalam nyamuk. Gametosit yang masuk

bersama darah, tidak dicernakan bersama sel-sel darah ini. Pada mikrogametosit

(jantan) titik kromatin membagi diri menjadi 6-8 inti yang bergerak ke pinggir

parasit. Di pinggir ini beberapa filamen dibentuk seperti cambuk dan mempunyai

gerakan aktif, yaitu yang menjadi 6-8 mikrogamet berinti tunggal, didesak ke luar dan

akhirnya lepas dari sel induk. Proses ini disebut sebagai eksflagelasi. Sementara ini

makrogametosit (betina) menjadi matang sebagai makrogamet terdiri atas sebuah

badan dari sitoplasma yang berbentuk bulat dengan sekelompok kromatin ditengah.

Pembuahan (fertilisasi) terjadi karena masuknya satu mikrogamet kedalam untuk

membentuk zigot (Pribadi dan Sungkar, 1994).

Dalam waktu 12 sampai 24 jam setelah nyamuk mengisap darah, zigot

berubah menjadi bentuk seperti cacing pendek, disebut ookinet yang dapat menembus

dinding di antara lapisan epitel dan membran basal dinding lambung. Ditempat ini ia

menjadi beberapa kali lebih besar daripada bentuk semula dan disebut ookista. Di
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dalam ookista dibentuk ribuan sporozoit, dengan pecahnya ookista, sporozoit

dilepaskan ke dalam rongga badan dan bergerak ke seluruh jaringan nyamuk.

Beberapa sporozoit menembus kelenjar liurnya. Bila nyamuk sedang menusuk

manusia, sporozoit masuk ke dalam darah dan jaringan dan mulailah lagi siklus

praeritrositik dan eritrositik. Sporogoni di dalam nyamuk memerlukan waktu 8

sampai 12 hari (Pribadi dan Sungkar, 1994).

Skizogoni. Sporozoit infektif dari kelenjar ludah nyamuk Anopheles

dimasukkan kedalam aliran darah hospes vertebrata (manusia) melalui tusukan

nyamuk itu, jasad yang langsing dan lincah ini didalam waktu 3 menit memasuki sel

parenkim hati, memulai stadium eksoeritrosit (EE) dari pada daur hidupnya. Didalam

sel hati parasit tumbuh menjadi skizon sebagian parasit tetap tidak tumbuh dan

mengalami masa tidur (dormant) didalam sel hati yang disebut hipnozoit. Sewaktu-

waktu hipnozoid akan menjadi aktif dan berkembang menjadi skizon dan membentuk

merozoit. Pembelahan inti dari skizon, menghasilkan 15000 sampai 40000 merozoit

didalam satu sel hati, dalam waktu 6 sampai 9 hari, tergantung pada spesies malaria.

Sel hati yang mengandung parasit pecah, merozoit keluar dengan bebas, sebagian

difagositosis. Oleh karena proses ini terjadi sebelum sel darah merah diinfeksi, maka

lebih tepat disebut stadium praeritosit dari pada eksoeritrosit (Pribadi dan

Sungkar,1994).

Ternyata bahwa P. falciparum hanya berlangsung satu siklus eksoeritrosit,

sedangkan spesies-spesies lainnya mempunyai hipnozoid dapat melanjutkan siklus ini

sampai bertahun-tahun lamanya, sehingga relaps dapat terjadi setelah beberapa bulan

sampai beberapa tahun. Siklus eritrosit dimulai pada waktu merozoit hati memasuki
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sel darah merah. Parasit mulai nampak sebagai kromatin kecil, dikelilingi oleh sedikit

sitoplasma yang mempunyai bentuk cinccin, yaitu trofozoit. Pada trofozoit yang

sedang tumbuh, sitoplasma membesar, bentuknya menjadi tidak teratur dan mulai

membentuk pigmen. Trofozoit tumbuh menjadi skizon muda, kemudian menjadi

skizon matang dan membelah menjadi banyak merozoid. Dengan selesainya

pembelahan tersebut, sel darah merah memecah dan merozoid, pigmen dan sisa sel

(residu) keluar serta masuk kedalam plasma darah. Parasit yang dapat menghindari

fagositosis memasuki sel darah merah lain untuk mengulang siklus skizogoni.

Beberapa merozoid yang memasuki eritrosit tidak membentuk skizon, tetapi

membentuk gametosit, yaitu stadium seksual (Pribadi dan Sungkar, 1994).

Perkembangan parasit dalam eritrosit menyebabkan perubahan pada eritrosit,

yaitu menjadi lebih besar, pucat dan berbintik-bintik. Perubahan ini khas untuk

spesies parasit. Daur Skizogoni (fase eritrosit) berlangsung 48 jam pada P. vivax

dan P. ovale, kurang dari 48 jam pada P. falciparum dan 72 jam pada

P. malarie. Setelah 2 atau 3 generasi merozoit dibentuk, sebagian merozoit tumbuh

menjadi bentuk seksual. Proses ini disebut gametogoni (gametositogenesis). Bentuk

seksual tumbuh tetapi intinya tidak membelah. Gametosit mempunyai bentuk yang

berbeda pada berbagai spesies : pada P. falciparum bentuknya seperti pisang /sabit

bila sudah matang, sedangkan pada spesies lain bentuknya bulat

(Gandahusada dkk, 1995). Untuk memperjelas Siklus hidup parasit malaria dapat

dilihat pada gambar 2.
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Gambar 2. Siklus Hidup Parasit Malaria

3. Plasmodium falcifarum

Parasit ini merupakan spesies yang paling berbahaya karena penyakit yang

ditimbulkannya dapat menjadi berat. Perkembangan aseksual dalam hati hanya

mengangkat fase praeritosit saja, tidak ada fase eksoeritrosit yang dapat menimbulkan

relaps jangka panjang (rekuens) seperti terjadi pada infeksi P. vivax dan P. ovale yang

mempunyai hipnozoit dalam sel hati (Gandahusada et al., 1995).

P. 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, juga di dalam jantung, dan

hanya beberapa skizon terdapat didalam darah tepi. Sel darah merah yang diinfeksi

tidak membesar. Infeksi multipel dalam darah sel darah merah sangat khas. Adanya
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bentuk-bentuk cincin halus yang khas, seringkali dengan titik kromatin rangkap,

walaupun tidak ada gametosit, kadang-kadang cukup untuk identifikasi spesies ini.

Dua titik kromatin (nukleus) sering dijumpai pada bentuk cincin P. falciparum,

sedang pada P. vivax dan P. malariae hanya kadang-kadang (Pribadi dan Sungkar,

1994).

Bentuk skizon lonjong atau bulat, jarang sekali ditemukan di dalam darah tepi.

Skizon ini menyerupai skizon P. vivax, tetapi tidak mengisi seluruh eritrosit. Skizon

matang biasanya mengandung biasanya 16 sampai 20 merozoit kecil. Gametosit yang

muda mempunyai bentuk lonjong sehingga memanjangkan dinding sel darah merah.

Setelah mencapai perkembangan akhir ini parasit menjadi bentuk pisang yang khas,

yang disebut juga bentuk sabit (Pribadi dan Sungkar, 1994).

4. Senyawa antimalaria

Senyawa antimalaria yang diisolasi pertama kali pada tahun 1820 adalah kina

yang diisolasi dari kulit pohon kina (Cinchona succirubra) dengan alkaloid yang

dikandungnya yaitu kinin. Pada tahun 1930, ditemukan atebrine (quinacrine

hidroklorida) yang efektif dari pada kinin dan kadar racunnya lebih rendah. Pada

tahun 1940, berhasil disintesis klorokuin yang sampai sekarang masih digunakan

untuk mengobati malaria. Saat ini telah banyak senyawa antimalaria yang telah

berhasil disintesis, diantaranya adalah meflakuin, pirimetamin, hamofantrin, dan

primakuin. Namun dengan berkembangnya resistensi terhadap beberapa antimalaria

sintetik yang telah dihasilkan, dilakukan pencarian senyawa antimalaria baru yang

bersumber dari alam, diantaranya berasal dari golongan alkaloid, quassinoid,
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triterpenoid, flavonoid, xanthon quinon, dan senyawa miscellaneous

(Saxena et al., 2003).

Berdasarkan suseptibitas berbagai stadium parasit malaria terhadap obat

malaria maka obat malaria dibagi dalam 5 golongan yaitu skizontosida jaringan

primer, skizontosida jaringan sekunder, skizontosida darah, gametosida dan

sporontosida (Gandahusada et al., 1995). Macam kemoterapi berbagai fase daur

plasmodium dalam tubuh manusia memberikan kemungkinan sasaran untuk

menetapkan atau pemutusan. Tidak semuanya dapat ditangani dengan sama, spesies

plasmodium yang berbeda memperlihatkan tingkat respon yang beragam terhadap

zat-zat kemoterapi yang bekerja pada sasaran yang berbeda. Disamping itu, beberapa

spesies telah mengembangkan resistensi yang tinggi terhadap sejumLah obat. Faktor

ini membangkitkan kembali perhatian pada kemoterapi penyakit ini dan

mengakibatkan diteruskannya pencarian senyawa yang lebih efektif (Foye, 1996).

5. Resistensi P. falciparum terhadap klorokuin

Resistensi P. falciparum terhadap klorokuin untuk pertama kali dilaporkan di

Colombia, Amerika Serikat pada tahun 1961. Di asia Tenggara ada laporan dari

Muangthai dalam tahun berikutnya. Di Indonesia, pada tahun 1974 untuk pertama

kali dilaporkan infeksi P. falciparum resisten terhadap klorokuin di Kalimantan timur

oleh Verdrager dan Arwati. Resistensi terhadap klorokuin hingga saat ini masih

terbatas pada spesies P. falciparum. Mekanisme resistensi masih belum diketahui

dengan pasti, mungkin disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain seleksi

mutan yang berlangsung dibawah tekanan obat (Pribadi dan Sungkar, 1994).
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6. Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Cairan pelarut

dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik (optimal) untuk senyawa

kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian senyawa kandungan

lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang

diinginkan (Anonim, 2000).

Faktor utama untuk pertimbangan pada pemilihan cairan penyari adalah

sebagai berikut :

1) Selektifitas.

2) Kemudahan bekerja dan proses dengan cairan tersebut.

3) Ekonomis.

4) Ramah lingkungan.

5) Keamanan.

Sampai saat ini berlaku aturan bahwa pelarut yang diperbolehkan adalah air

dan alkohol (etanol) serta campurannya. Jenis pelarut lain seperti metanol, heksana,

toluen, kloroform, aseton umumnya digunakan sebagai pelarut untuk tahap separasi

dan tahap pemurnian (fraksinasi) (Anonim, 2000).

7. Metode ekstraksi

a. Cara dingin

1). Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar)

(Anonim, 2000).
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2). Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna

(exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan

(Anonim, 2000).

b. Cara panas

1). Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya,

selama waktu tertentu dan jumLah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan

adanya pendingin balik (Anonim, 2000).

2). Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan

jumLah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Anonim, 2000).

3). Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur

yang lebih tinggi dari temperatur ruangan yaitu secara umum dilakukan pada

temperatur 40 – 50o C (Anonim, 2000).

4). Infusa

Infusa adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur 96 – 98o C) selama

waktu tertentu (15 – 20 menit) (Anonim, 2000).

5). Dekok

Dekok adalah infusa pada waktu yang lebih lama. Waktu yang digunakan

biasanya selama 30 menit (Anonim, 2000)
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8. Metode pemisahan

Prinsip dari pemisahan adalah adanya perbedaan sifat fisik dan kimia dari

senyawa yaitu kecenderungan dari molekul untuk melarut dalam cairan (kelarutan),

kecenderungan molekul untuk menguap (keatsirian), kecenderungan molekul untuk

melekat pada permukaan serbuk (adsorpsi, penyerapan). Salah satu cara pemisahan

adalah dengan menggunakan kromatografi kolom kering dan kromatografi cair

vakum (Soediro, 1986).

9. Kromatografi cair vakum

Laporan pertama mengenai cara ini dipublikasikan 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 preparative yang berbentuk kolom. Aliran fase gerak dalam

metode ini diaktifkan dengan bantuan kondisi vakum Coll et al., (1986). mencakup

uraian cara ini secara singkat yang dipakai untuk mengisolasi diterpena sembrenoid

dari terumbu karang lunak Australia. Isolasi sembrenoid lebih lanjut dengan

kromatografi cair vakum, semuanya memakai silica 60 (63-200 µm, Merck). Target

et al., (1986) memperkenalkan modifikasi cara ini untuk mencegah pembentukan

saluran artinya sistem dirancang untuk bekerja pada kondisi vakum terus menerus.

Akan tetapi, kromatografi cair vakum untuk fraksinasi ekstrak tumbuhan secara kasar

berhasil baik tanpa modifikasi ini dan dengan demikian alat dipertahankan

sesederhana mungkin. Cara asli Coll et al., (1986) menggunakan corong Buchner

kaca mesir atau kolom pendek, sedangkan Targett et al., (1979) menggunakan kolom

yang lebih panjang untuk meningkatkan daya pisah (Hostettman et al.,1986).
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Kolom kromatografi dikemas kering (biasanya dengan penjerap mutu KLT

10-40 µm) dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum.

Vakum dihentikan, pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan

penjerap lalu divakumkan lagi. Kolom dihisap sampai kering dan siap dipakai

sedangkan cuplikan dilarutkan dalam pelarut yang cocok (Hostettman et al.,1986).

10. Kromatografi lapis tipis

Kromatografi Lapis Tipis merupakan metode pemisahan komponen-

komponen atas dasar perbedaan adsorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan

pelarut pengembang atau pelarut pengembangan campuran. Pemilihan pelarut

pengembangan atau pelarut pengembangan campuran sangat dipengaruhi oleh macam

dan polaritas zat-zat kimia yang dipisahkan (Mulja dan Suharman, 1995).

Pada umumnya fase diam yang sering digunakan untuk KLT adalah silika gel.

Selain itu juga dapat digunakan alumina, selulosa, dan lain-lain. Silika gel sifatnya

sangat higroskopis (Sudjadi, 1988). Sedangkan fase gerak dapat dikelompokkan

dalam deret eluetropik. Deret eluetropik tersebut terdiri dari pelarut-pelarut mulai dari

pelarut-pelarut dengan tingkat kepolaran rendah sampai kepolaran tinggi. Pelarut-

pelarut tersebut antara lain n-heksana, heptana, sikloheksana, karbontetraklorida,

benzen, kloroform, eter, etil asetat, piridin, aseton, etanol, metanol, dan air (Stahl,

1985).

Pengembangan dalam Kromatografi Lapis Tipis ini dilaksanakan dengan

mencelupkan dasar plat yang telah ditetesi sampel dalam sistem pelarut untuk proses

pengembangan. Memang agak sukar untuk menemukan sistem pelarut yang cocok

untuk pengembangan. Pemilihan sistem pelarut yang dipakai berdasarkan atas prinsip
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like dissolves like. Pemilihan sistem pelarut atas dasar like dissolves like berarti untuk

memisahkan sampel yang bersifat nonpolar digunakan sistem pelarut yang bersifat

nonpolar juga.

Proses pengembangan akan lebih baik bila ruangan pengembangan tersebut

telah jenuh dengan uap sistem pelarut. Hal ini dapat segera tercapai dengan

meletakkan kertas filter pada dinding ruangan dengan dasar kertas tercelup pada

sistem pelarutnya (Adnan, 1997). Noda kromatografi tiap-tiap komponen yang

terpisah setelah visualisasi tampak sebagai noda bulat jika pemisahannya terjadi

dengan baik. Pengekoran noda kromatogram terjadi jika proses pemisahan tidak

sempurna yang digambarkan dengan noda yang tidak bulat. Penyebab terjadinya

pengekoran ini adalah terlalu tingginya konsentrasi komponen yang ditentukan,

ketidakjenuhan chamber Kromatografi Lapis Tipis sehingga fase gerak yang

mengelusi plate Kromatografi Lapis Tipis cepat menguap dalam chamber, serta

kurang tepatnya dalam pemilihan fase gerak terhadap fase diam dan sampel yang

dianalisis (Mulja dan Suharman, 1995).

Derajat retensi pada kromatografi biasanya dinyatakan sebagai faktor retensi

Rf, yang dirumuskan :

Rf =
pelarutditempuhyangJarak

terlarutsenyawaditempuhyangJarak

Harga Rf merupakan subyek terhadap beberapa pengaruh, seperti macam

penyerap, ketebalan, metode arah pengembangan, kadar dan jumLah cuplikan dan

juga jarak yang ditempuh bercak (Sudjadi, 1988).
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E. Landasan Teori

Menurut Biswas et al., (2002) Tanaman mimba mimba memiliki kandungan

kimia yang beragam pada setiap bagian tanaman dan telah dilaporkan komponen

bioaktif serta aktivitas biologisnya. Misalnya pada minyak biji dan bijinya memiliki

aktivitas yang salah satunya adalah sebagai antimalaria. El Tahrir et al., (1999) telah

mempublikasikan bahwa ekstrak metanol kulit batang mimba dapat menghambat

pertumbuhan P. falciparum strain 3D7 dengan IC50 8,5 µg/mL dan strain Dd2 dengan

IC50 40 µg/mL.

Berdasarkan hasil laporan tersebut maka sangat dimungkinkan untuk

mendapatkan senyawa yang lebih aktif terhadap aktivitas antiplasmodium dari fraksi

nonpolar ekstrak metanol kulit batang mimba.

F. Hipotesis

Fraksi nonpolar ekstrak metanol kulit batang mimba memiliki aktivitas

antimalaria dengan menghambat pertumbuhan P. falciparum strain D10 secara in

vitro.


