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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tanaman obat yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat 

Indonesia adalah Zingiber zerumbet atau lempuyang gajah yang merupakan 

anggota famili Zingiberaceae. Bagian yang sering digunakan adalah rimpangnya. 

Rimpang lempuyang gajah dalam pengobatan tradisional digunakan untuk obat 

gatal, perut nyeri, borok, disentri, sesak nafas, wasir, cacing dan penambah nafsu  

makan (Sudarsono dkk, 2002). Faizah (2002) melaporkan rimpang lempuyang 

gajah memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, antiulkus, antioksidan, 

antimikroba. Ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah memiliki aktivitas 

antimikroba terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Candida 

albicans (Puspitasari, 2011). Lempuyang gajah juga dilaporkan memiliki aktivitas 

paling tinggi pada penghambatan PGE 2 dibandingkan dengan keluarga 

zingiberaceae lainnya (Jiang et al., 2006). Lima produk herbal yang telah 

dipasarkan di Indonesia mengandung lempuyang gajah dibuat dalam sediaan 

tablet dan sebagian besar digunakan untuk obat anti inflamasi.  

Studi fitokimia pada rimpang lempuyang gajah telah banyak dilakukan.  

Ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah analisis dengan KLT diketahui 

mengandung terpen, minyak atsiri, flavonoid, saponin dan polifenol (Octaviani, 

2007; Andasari, 2011; Puspitasari, 2011) . Ekstrak metanol rimpang lempuyang 

gajah pada analisis dengan GC-MS diketahui mengandung a-humulene, 

zerumbone, ß-selinene, cis-a-bisabolene dan camphene (Shinija et al., 2009). 

Analisis minyak atsiri rimpang lempuyang gajah dengan metode oleh Yu (2008) 

menunjukkan kandungan zerumbone, a-humulene, humulene epoxide I, humulene 

epoxide II, ß-caryophyllene, caryophyllene oxide, ß-eudesmol dan komponen 

sesquiterpen lain.  

Rimpang dari tanaman obat biasanya dijual dalam bentuk serbuk atau 

ekstrak etanol maupun pelarut non polar (Jiang et al., 2006). Beberapa produk 

herbal yang dipasarkan di Indonesia mengandung ekstrak lempuyang gajah dalam 
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bentuk sediaan tablet. Pengembangan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

menjadi fitofarmaka dan obat herbal terstandar memerlukan standarisasi bahan 

baku untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu. Kualitas sediaan herbal dapat 

dipengaruhi oleh komposisi metabolit sekundernya. Faktor lingkungan seperti 

kondisi tanah, ketersediaan cahaya dan air, variasi suhu, nutrisi, dan lokasi 

geografi mempengaruhi akumulasi metabolit sekunder pada tanaman (Mukherjee 

et al., 2011).  

Profil kromatografi dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa 

dalam ekstrak dan dalam beberapa tahun terakhir profil kromatografi digunakan 

sebagai salah satu metode kontrol kualitas ekstrak (Liang et al., 2004). Pada 

penelitian ini digunakan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dari tiga daerah 

berbeda. Sejauh penelusuran peneliti, penelitian mengenai profil kromatogram 

ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah belum dilaporkan. Profil kromatogram 

ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dianalisis menggunakan KLT dan 

KCKT. KLT masih banyak digunakan untuk menentukan karakteristik sidik jari 

dari obat herbal dan merupakan metode yang mudah dalam pemeriksaan awal 

semikuantitatif (Liang et al., 2004). Metode KLT memiliki keunggulan sederhana, 

kecepatan tinggi, efektivitas biaya . Metode KCKT memiliki keunggulan karena  

lebih selektif, sensitif, tidak terbatas pada stabilitas dan volatilitas senyawa (Liang 

et al., 2004).  

 

B . Perumusan Masalah 

Bagaimana profil kromatogram metabolit sekunder ekstrak etanol rimpang 

lempuyang gajah (Z. zerumbet) dari tiga daerah menggunakan KLT dan KCKT? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pr ofil metabolit sekunder 

ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Z. zerumbet) dari tiga daerah 

menggunakan KLT dan KCKT. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Metabolit Sekunder  

Tanaman menghasilkan  banyak dan beragam senyawa organik, sebagian 

besar tidak berpartisipasi langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan. 

Senyawa ini disebut sebagai metabolit sekunder (Croteau et al., 2000). Metabolit 

sekunder memiliki peran penting dalam adaptasi tanaman terhadap perubahan 

lingkungan, kendala stress, pertahanan hidup (Edreva et a l., 2008), dan penting 

untuk komunikasi tanaman dangan organisme lain (Mazid et al., 2011). 

Ada tiga kelompok senyawa mayor dari metabolit sekunder yaitu terpen, 

fenol dan kandungan senyawa N dan S (Mazid et al., 2011): 

a. Terpen  

Terpen merupakan metabolit sekunder terbesar yang berasal dari 

biosintesis asetil co-A. Sebagian besar terpen dihasilkan oleh tanaman sebagai 

metabolit sekunder  diduga terlibat pertahanan sebagai racun. Contoh subclass 

dari terpen ada 5 yaitu monoterpen, seskuiterpen, diterpen, triterpen, dan 

politerpen.  

b. Fenol 

Berbagai macam tanaman menghasilkan metabolit sekunder yang 

mengandung gugus fenol, golongan cincin aromatik yang memiliki hidroksi. 

Fenol menjadi bagian penting dari tanaman untuk pertahanan terhadap hama dan 

penyakit. Contoh: kumarin, furano-kumarin, ligin, flavonoid, isoflavonoid, dan 

tannin. 

c. Metabolit sekunder yang mengandung Sulfur (S) 

GSH, GSL, thionin, phytoalexin, defensin  dan alinnin  dikaitkan secara 

langsung maupun tidak langsung sebagai pertahanan terhadap mikroba.  

d. Metabolit sekunder yang mengandung Nitrogen (N) 

Alkaloid, glikosida sianida, dan asam amino non protein merupakan 

metabolit sekunder yang mengandung nitrogen. Berperan dalam pertahanan dari 

herbivora dan toksik terhadap manusia (Mazid et al., 2011).  

Analisis Metabolit dapat dibagi menjadi 4 yaitu: 

1. Ana lisis komponen target ( Target Compound Analysis) 
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Kuantifikasi dari metabolit spesifik.  

2. Metabolite Profiling 

Metode untuk penentuan kuantitatif atau kualitatif dari kelompok senyawa 

metabolit spesifik. Metode untuk penentuan profil metabolit yaitu HPTLC, 

KCKT, CE dan GC dengan detektor UV, MS dan FID. Metabolite profiling 

digunakan sebagai kontrol kualitas dari suatu obat herbal (Liang et al., 2004) 

3. Metabolomic  

Analisis kualitatif dan kuantitatif dari keseluruhan metabolit. 

4. Metabolomic Finger Printing 

  Klasifikasi sampel menurut keterkaitan biological dan asal-usulnya dan 

digunakan untuk fungsional genomic. Metode ini merupakan metode yang cepat 

untuk analisis umum tanpa identifikasi komponen luas (Anonim, 2009). 

 

2. Tanaman Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L.) J.E. Smith)  

a. Deskripsi Zingiber zerumbet (L.) J.E. Smith  

Spesies Z. zerumbet salah satu tanaman dari famili Zingiberaceae yang 

banyak digunakan untuk obat tradisional dikenal dengan nama lempuyang gajah, 

lempuyang kebo, lempuyang kapur, lempuyang badak (Jawa), Lempuyang paek 

(Madura), lempuyang kerbau (Sumatera) dan Chiu zhiang (Mursito, 2000). 

Taksonomi Z. zerumbet adalah sebagai berikut: 

Devisi   : Magnoliophyta 

Sub devisi  : Angiospermae  

Kelas   : Liliopsida  

Bangsa  : Zingiberales 

Famili   : Zingiberaceae  

Marga   : Zingiber 

Species   : Zingiber zerumbet (L.) J.E. Smith 

(Backer dan Van den Brink, 1968) 

Morfologi Z. zerumbet yaitu tumbuhan semak semusim, tinggi lebih 

kurang 1 meter. Batangnya tegak, semu, dan membentuk rimpang. Daunnya 

merupakan daun tunggal, berbentuk lanset dengan ujung dan pangkal runcing, tepi 
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rata, permukaan licin, panjang 20-40 cm, lebar 10-15 cm, dan warna hijau muda.  

Bunga Z. zerumbet merupakan bunga majemuk, bentuk bongkol, tumbuh dari 

pangkal rimpang, dan berwarna merah. Buahnya berbentuk bulat panjang, 

diameter lebih kurang 4 mm, dan warna hitam. 

b. Kegunaan rimpang Z. zerumbet  

 Studi farmakologi telah banyak dilakukan untuk mengetahui berbagai 

aktivitas rimpang Z. zerumbet diantaranya ekstrak etanol rimpang Z. zerumbet 

dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri, antifungi (Golam et al., 2011) dan 

antipiretik pada dosis 50 dan 100 mg/kgBB (Yob et al., 2011), serta dilaporkan 

memiliki aktivitas menghambat bakteri Staphylococcu s aureus pada MIC 64-128 

µg/ml (Kader et al., 2010), ekstrak etanol, ekstrak air dan minyak atsiri pada 

konsentrasi 0-100 µg/ml memiliki aktivitas antialergi (Tewtrakul et al., 2007), 

ekstrak metanol rimpang Z. zerumbet dapat digunakan sebagai antiplatelet pada 

konsentrasi 18µg/ml memberikan hambatan sekitar 96,4% yang merupakan 

konsentrasi paling tinggi jika dibandingkan dengan ekstrak tanaman lainnya 

(Jantan et al., 2008), serta memiliki aktivitas antiproliferatif (Rashid et al., 2005). 

Studi lain menunjukkan ekstrak dietil eter rimpang Z. zerumbet memiliki aktivitas 

antitumor pada sel P-388D dengan menginduksi fragmentasi pada sel (Huang et 

al., 2005). Monosiklik sesquiterpen zerumbone yang merupakan komponen mayor 

minyak atsiri Z. zerumbet digunakan untuk kemoterapi hepatoma dan memiliki 

aktivitas sebagai arteriosklerosis (Eguchi et al., 2007). Beberapa produk yang 

mengandung ekstrak rimpang Z. zerumbet mempunyai indikasi sebagai 

antiinflamasi dan penurun kolesterol.  

c. Kandungan kimia rimpang Z. zerumbet 

Studi fitokimia rimpang Z. zerumbet telah banyak dilakukan dengan tujuan 

mengisolasi dan mengidentifikasi komponen aktif. Senyawa seskuiterpen, 

flavonoid, senyawa aromatik, vanillin dan turunan kaempferol ditemukan dalam 

rimpang Z. zerumbet (Yob et al., 2011), Ekstrak air rimpang Z. zerumbet 

dilaporkan Hashemi (2008) mengandung senyawa fenolik, saponin dan terpenoid.  

Jang (2008) berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi dua senyawa aromatik, p-

hydroxybenzaldehide, vanillin, dan enam turunan senyawa kampferol. Analisis 
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ekstrak metanol rimpang Z. zerumbet  menggunakan KCKT-MS menunjukkan 

kandungan senyawa flavonoid 3-O-methylkaempferol, dua senyawa glikosida  

flavonoid kaempferol-3-O-(2,4-d i-O-acetyl-a-? -rhamnopyranoside) dan 

kaempferol-3-O-(3, 4-d i-Oacetyl- a-? -rhamnopyranoside) serta zerumbone 

(Chien et al., 2008). Ruslay (2007) berhasil mengidentifikasi lima senyawa 

glikosida flavonoid dari ekstrak air rimpang Z. zerumbet yaitu kaempferol-3-O-

rhamnoside, kaempferol-3-O-(2”-or 3”-O-acetyl) rhamnoside, kaempferol 3-O-

(4”-O-acetyl) rhamnoside, kaempferol 3-O-(3”,4”-O-diacetyl) rhamnoside dan 

kaempferol 3-O-(2”,4”-O-diacetyl) rhamnoside. Struktur senyawa flavonoid dan 

glikosida tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.  

     
   3-O-methyl kaempferol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Struktur senyawa flavonoid dan glikosida dalam rimpang Z. zerumbet (Chien et 
al., 2011; Ruslay et al ., 2007 ) 

 
Beberapa studi juga dilakukan untuk mengidentifikasi komponen minyak 

atsiri keluarga zingiberaceae ini karena kandungan utama zingiber adalah minyak 

atsiri (Marsusi dkk., 2001). Perbandingan profil metabolit sekunder minyak atsiri 

rimpang Z. zerumbet menggunakan metode GC-MS dapat dilihat pada Tabel 1. 

Minyak atsiri rimpang ini banyak mengandung metabolit sekunder golongan 
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terpenoid Komponen mayor yang teridentifikasi pada analisis tersebut adalah 

zerumbone, a-humulene, dan ß-caryophellene (Gambar 2). 

Tabel 1. Analisis kandungan Senyawa Minyak atsiri Rimpang Lempuyang Gajah (Z. 

zerumbet (L.) Smith) dengan GC-MS 

No Senyawa Kadar relatif (%) 
Tewtrakul 
(1997)  

Mulyani  
(2010) 

Bhuiyan  
(2009) 

Sutthanont 
(2010) 

1 Zerumbone  56,48   90,62 46,83  31,67 
2 a-Caryophyllene    19,00   
3 a-Pinene   1,17  
4 Camphene   3,56 2,46 
5 3-Carene   0,82 0,47 
6 ß-Cymene    0,21  
7 Limonene    0,88 0,98 
8 Eucalyptol    1,27  
9 Linalool    0,57  
10 Camphor   2,80 3,05 
11 Borneol   0,29 0,58 
12 4-Terpinoid    0,23  
13 ß-Terpinyl acetat    0,30  
14 Caryophyllene    3,98  
15 2,4-Diisopropenyl -1-methylcyclohexane    0,45  
16 Anisole, p-styryl-   0,41  
17 trans-Nerolidol    0,45  
18 Germacrene D-4-ol    0,20  
19 Caryophyllene oxide  1,41  3,70 2,64 
20 1,5,5,8Tetramethyl12oxabicyclo[9.1.0]dodec

a-3,7-Diene  
  4,28  

21 2Naphthalenemethanol,1,2,3,4,4a,5,6,7octah
ydro.alpha.,.alpha.,4a,8tetramethyl-, (2R-
cis)-  

  0,37  

22 Bicyclo[3.1.0]hexane6methanol,2hydroxy-
1,4,4-trimethyl -  

  0,88  

23 Kauran18al,17(acetyloxy),(4.beta.)-    2,16  
24 1HCycloprop[e]azulen4ol,decahydro1,1,4,7t

etramethyl,[1ar(1a.alpha.,4.beta.,4a.beta.,7.
alpha.,7a.beta.,7b.alpha.)]-  

  1,89  

25 4Isopropenyl4,7dimethyl1oxaspiro[2.5]octa
ne  

  0,21  

26 2-Methylenecholestan -3-ol    1,02  
27 Carveol   0,92  
28 Norethynodrel    0,24  
29 Bicyclo[5.3.0]decane,2methylene-5-(1-

methylvinyl)-8-methyl-  
  0,43  

30 Cycloheptane, 4methylene-1methyl-2(2-
methyl -1-propen-1-yl)-1-vinyl - 

  0,46  

31 a-Humulene 25,79 3,63   31,93 
32 1,8-Cineol  1,07   1,20 
33 ß-Selinena   1,88    
34 ß- Caryophyllene  16,151    3,36 
35 Kariofilena oksida  0,51    
36 Humulene epoxide I  3,62    
37 Humulene epoxide II  2,45    
38 Linalyl propionate    0,33 
39 o-menth-8-ene    8,46 
40 1-methyl-2-(1-methylethyl)    0,65 
41 ß-Myrcene    0,27 
42 1-Phellandrene    0,28 
43 Phenol    0,29 
44 a-Pinene    0,66 
45 Santolina triene    5,38 
46 Terpinene -4-ol     0,24 
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Zerumbone     a-humulene           ß-caryophyllene 

 
Gambar 2. Struktur senyawa mayor dalam rimpang Z. zerumbet (Chien et al ., 2011; Ruslay 

et al., 2007; Yu et al ., 2008) 
 

3. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

KLT merupakan metode yang paling umum digunakan untuk analisis obat 

herbal sebelum menggunakan KG atau KCKT (Liang et al., 2004). Ekstrak etanol 

rimpang lempuyang gajah dalam penelitian Andasari dan Octaviani (2011; 2007) 

menggunakan KLT dengan fase gerak toluene:etil asetat (93:7) mengandung 

minyak atsiri, polifenol, terpen dan flavonoid. Studi fitokimia ekstrak kloroform 

dilakukan oleh Rout (2011) menggunakan KLT dengan fase gerak heksana:etil 

asetat (8,5:1,5) menunjukkan adanya senyawa zerumbone pada Rf 0.33.    

 

4. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

Secara umum KCKT dapat menganalisis hampir semua senyawa dalam 

tanaman herbal (Lia ng et al., 2004). Perbedaan antara KCKT dan sistem 

kromatografi kolom lain yaitu konsistensi dan ukuran partikel fase diam. 

Distribusi ukuran partikel penting untuk memisahkan campuran dua senyawa 

karena ukuran partikel yang kecil memiliki kekuatan resolus i yang lebih baik 

antara dua senyawa. Pemilihan bahan dan metode untuk isolasi produk alam 

dengan KCKT tergantung pada tipe senyawa dalam ekstrak, yang tergantung pada 

prosedur ekstraksi  (Sarker, 2006).  

KCKT fase terbalik merupakan metode yang paling luas digunakan untuk 

pemisahan senyawa dalam tanaman herbal (Liang et al., 2004). KCKT fase 

terbalik yaitu fase diam lebih bersifat non polar dari fase gerak. Fase diam 

merupakan partikel padat dilapisi dengan cairan nonpolar, ini digantikan dengan 
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ikatan golongan hidrofobik yang permanen seperti octadecyl (C18). Mekanisme 

pemisahan ini didasarkan pada interaksi hidrofobik (Dong, 2006). 

Metode KCKT telah banyak digunakan untuk analisis senyawa Z. 

zerumbet. Ekstrak metanol dari rimpang Z. zerumbet dianalisis dengan fase gerak 

gradien asam trifluoroasetat 0,05%:asetonitril dengan flow rate 1 ml/menit dengan 

fase diam reversed-phase column  (250 x 4 mm i.d) dengan guard column  (4 x 4 

mm i.d) elusi secara gradien dengan 0-10 menit, 65:35; 10,01-20 menit 35:65; 

20,01-40 menit 0:100; 50 menit 0:100, menggunakan  SPDM10Avp diode array 

detector. Senyawa yang dapat terindentifikasi pada analisis tersebut adalah 3-O-

methylkaempferol dan zerumbone masing-masing pada retention time (Rt) 9 dan 

29,24 menit (Chien et al., 2008). Ruslay (2007) berhasil mengidentifikasi lima 

senyawa dari ekstrak air rimpang Z. zerumbet dengan komposisi fase gerak asam 

asetat 1% dan metanol dengan elusi secara gradien. Senyawa mayor zerumbone 

dan a-humulene oleh Eid (2010) dianalisis menggunakan KCKT dengan 

komposisi fase gerak asetonitril: metanol: potassium dihidrogen ortofosfat (25: 

55: 20) masing-masing terelusi pada Rt 8,75 dan 4,39 menit.  

 

E. KETERANGAN EMPIRIS 

Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang profil metabolit 

sekunder ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dari tiga daerah dengan metode 

KLT dan KCKT. 


