
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

WHO pada tahun 2008 mencatat bahwa 68% penduduk dunia masih 

menggantungkan sistem pengobatan tradisional yang mayoritas melibatkan 

tumbuhan untuk menyembuhkan penyakit dan lebih dari 80% penduduk dunia 

menggunakan obat herbal untuk mendukung kesehatan mereka (Saifudin, 2011). 

Salah satu tanaman obat yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia 

adalah Z. Zerumbet. 

Z. zerumbet atau dikenal sebagai lempuyang gajah merupakan anggota 

famili zingiberaceae. Lempuyang gajah digunakan untuk obat gatal, perut nyeri, 

borok, disentri, sesak nafas, wasir, cacing dan penambah nafsu makan 

(Sudarsono, 2002). Uji farmakologi menyebutkan bahwa Z. zerumbet memiliki 

aktivitas anti-bakteri (Mulyani, 2010; Octaviani, 2007), antijamur (Rengginasti, 

2008) dan enthelmintika (Sukandar, 1997). Ekstrak air Z. zerumbet telah terbukti 

dapat menghambat inflamasi akut (Faizah et al., 2002). Ekstrak etanol Z. 

zerumbet memiliki potensi sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D 

(Andasari, 2011) dan anti-alergi (Tewtrakul, 2007). 

Ekstrak etanol Z. zerumbet (L.) Smith dianalisis dengan TLC diketahui 

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

2007; Andasari, 2011; Puspitasari, 2011; Rengginasti, 2008). Uji fitokimia untuk 

mengetahui komponen senyawa yang terkandung dalam minyak atsiri Z. zerumbet 

telah banyak dilakukan. Rimpang Z. zerumbet dianalisis dengan GC-MS yang 

berasal dari Amphur muang, provinsi Songkhla, Thailand diketahui mengandung 

zerumbone (56,48%) dan α-humulene (25,79%) (Tewtrakul et al, 1997). 

Kandungan minyak atsiri rimpang lempuyang gajah dari Bangladesh mengandung 

zerumbone (46.83%) dan α-caryophyllene (19.00%) (Bhuiyan, 2009), sedangkan 

dari Vietnam mengandung zerumbone 72,3% (Xuan et al, 1993). Fraksi kristal 

hasil destilasi uap rimpang Z. zerumbet (L.) Smith daerah Baringharjo, 

Yogyakarta, Indonesia mengandung Zerumbone (90,62%) dan α-Humulena 
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(3,63%) (Mulyani, 2010). Ruslay (2006) menganalisis fraksi aktif (etil asetat) dari 

Z. zerumbet menggunakan HPLC dan melaporkan mengandung kaemferol-3-O-

rhamnoside beserta isomernya. 

Obat tradisional dapat berkembang menjadi obat herbal terstandar dan fito 

farmaka. Pengembangan ini memerlukan standardisasi tanaman obat untuk 

menjamin keseragaman khasiat, aspek keamanan dan stabilitas ekstrak (Saifudin, 

2011). Standarisasi dilakukan pada ekstrak etanol suatu tanaman karena produksi 

obat tradisional dari bahan alam menggunakan penyari etanol (Anonim, 1984). 

Rimpang lempuyang gajah digunakan sebagai bahan baku pada beberapa produk 

obat herbal di Indonesia sehingga perlu dilakukan standarisasi berdasarkan 

kandungan senyawa metabolit sekundernya. 

Secara umum, marker atau senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi 

dalam tanaman digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan menilai kandungan 

kuantitatif produk herbal (Liang et al., 2004). Zerumbone merupakan senyawa 

marker Z. zerumbet yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas Z. 

zerumbet. Belum ditemukan literatur mengenai kadar relatif kandungan senyawa 

ekstrak etanol rimpang Z. zerumbet di Indonesia maka dilakukan penelitian ini 

untuk mengetahui profil kromatogram metabolit sekunder ekstrak etanol rimpang 

Z. zerumbet sehingga didapatkan kadar relatif zerumbone yang merupakan 

senyawa marker Z. zerumbet. 

Penelitian dilakukan dengan metode TLC dan GC-MS untuk mengetahui 

profil metabolit sekunder rimpang lempuyang gajah. Metode TLC merupakan 

langkah awal dalam analisis tanaman herbal sebelum metode instrumental 

dilakukan (Liang et al., 2004). Kromatogram TLC dapat menunjukkan profil dari 

beberapa konstituen umum tanaman seperti flavonoid, alkaloid dan senyawa 

terpen (Sung et al., 2008). Senyawa volatil terkandung dalam tanaman Z. 

zerumbet (L.) Smith dengan kadar tinggi sehingga digunakan GC-MS untuk 

mengidentifikasi konsentrasi dan kadar relatif dari senyawa organik dalam 

minyak atsiri (Liang et al., 2004; Marsusi, 2001). Penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan untuk mengembangkan Z. zerumbet menjadi obat herbal terstandar dan 

fitofarmaka. 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana profil metabolit sekunder ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

(Z. zerumbet) yang dianalisis dengan TLC? 

2. Bagaimana profil metabolit sekunder ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

(Z. zerumbet) yang dianalisis dengan GC-MS? 

3. Berapa kadar relatif zerumbone ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Z. 

zerumbet) dari tiap daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Menentukan profil metabolit sekunder ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

(Z. zerumbet) menggunakan TLC. 

2. Menentukan profil metabolit sekunder ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

(Z. zerumbet) menggunakan GC-MS. 

3. Menentukan kadar relatif zerumbone ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

(Z. zerumbet) dari masing-masing daerah. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Metabolit Sekunder 

Metabolit sekunder merupakan senyawa organik yang dihasilkan tanaman 

dalam jumlah banyak dan beragam, sebagian besar tidak berpartisipasi langsung 

dalam pertumbuhan dan perkembangan (Croteau et al., 2000). Ada tiga kelompok 

besar dari metabolit sekunder. Kelompok terbesar adalah alkaloid, diikuti oleh 

terpenoid dan fenolik (Daniel, 2006). Berdasarkan kerangka struktur kimianya 

metabolit sekunder dibagi menjadi 6 : 

1. Alkaloid : senyawa basa organik ber-Nitrogen yang berasal dari tumbuhan dan 

hewan 



2. Glikosid : metabolit sekunder yang bila dihidrolisis menghasilkan gula dan 

aglikon 

3. Flavonoid : metabolit sekunder turunan fenol 

4. Steroid : metabolit sekunder dengan kerangka S1 tetrasiklik 

siklopentanoperhidrofenantren 

5. Terpenoid : metabolit sekunder dengan kerangka isopren 

6. Antibiotik : metabolit sekunder yang dalam jumlah kecil mampu menghambat 

atau membunuh organisme lain (Mursyidi, 1989). 

Evaluasi fisikokimia tanaman dilakukan dalam proses standarisasi dan 

pengawasan mutu tanaman. Hal ini didasarkan pada beberapa indeks kualitas 

salah satunya adalah evaluasi kualitatif kimia yang mencakup identifikasi dan 

karakterisasi konstituen metabolit sekunder dalam simplisia. Sedangkan evaluasi 

secara kromatografi untuk mengidentifikasi simplisia dengan menggunakan 

metabolit sekunder utama sebagai penanda (Kunle et al., 2012). Penanda atau 

komponen yang aktif secara farmakologi dalam tumbuhan atau campuran herbal 

digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan keaslian obat-obatan herbal, untuk 

identifikasi ramuan tunggal atau olahan obat herbal dan menentukan komposisi 

produk herbal secara kuantitatif (Liang et al., 2004). 

 

2. Tanaman Lempuyang Gajah (Z. zerumbet) 
Tanaman ini mempunyai morfologi berupa tumbuhan semak semusim, 

tinggi lebih kurang 1 meter. Batang tegak, semu, membentuk rimpang. Daun 
tunggal, bentuk lanset, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, permukaan licin, 
panjang 20-40 cm, lebar 10-15 cm, warna hijau muda. Bunga majemuk, bentuk 
bongkol, tumbuh dari pangkal rimpang, warna merah. Buah bulat panjang, 
diameter lebih kurang 4 mm, warna hitam. 

Lempuyang gajah memiliki nama ilmiah Z. zerumbet. Di beberapa daerah 

disebut lempuyang gajah, lempuyang kebo, lempuyang kapur, lempuyang badak 

(Jawa), Lempuyang paek (Madura), lempuyang kapur dan lempuyang kerbau 

(Sumatera). Sedangkan di Cina disebut Chiu zhiang (Mursito, 2000). Sistematika 



tanaman lempuyang gajah (Backer dan Van den Brink, 1968) adalah sebagai 

berikut : 

Devisi   : Magnoliophyta 

Sub devisi  : Angiospermae 

Kelas   : Liliopsida  

Bangsa  : Zingiberales 

Famili   : Zingiberaceae 

Marga   : Zingiber 

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

a. Manfaat rimpang Z. zerumbet 
Z. zerumbet digunakan untuk obat gatal, perut nyeri, borok, disentri, sesak 

nafas, wasir, cacing, penambah nafsu  makan  (Sudarsono, 2002), memiliki 
aktivitas anti-bakteri terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 (Mulyani, 
2010) dan Escherichia coli (Octaviani, 2007), antijamur terhadap Malassezia 
furfur in vitro (Rengginasti, 2008) dan enthelmintika terhadap cacing Ascaris 
summ (Sukandar, 1997). Ekstrak air Z. zerumbet telah terbukti dapat menghambat 
inflamasi akut (Faizah et al., 2002). Ekstrak etanol Z. zerumbet memiliki potensi 
sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D (Andasari, 2011) dan anti-alergi 
(Tewtrakul, 2007). 
b. Kandungan kimia rimpang Z. zerumbet 

Rimpang Z. zerumbet mengandung senyawa yang beragam. Penentuan 
kromatogram ekstrak etanol Z. zerumbet dengan KLT menyebutkan bahwa 
mengandung senyawa terpen, minyak atsiri yaitu zerumbone, flavonoid, saponin 
dan polifenol dalam rimpang Z. zerumbet (Octaviani, 2007; Andasari, 2011; 
Puspitasari, 2011; Rengginasti, 2008).  

Rimpang lempuyang gajah Z. zerumbet mengandung kurkumin, suatu zat 
warna kuning, 3”,4”-diasetilafzelin yang mempunyai efek sitotoksik  (Sudarsono, 
2002), p-hydroxybenzaldehyde, vanillin, turunan kaemferol (Jang et al., 2004), 6-
methoxy-2E, 9E-humuladien-8-one dan stigmast-4-en-3-one (Jang et al., 2005). 
Minyak atsiri rimpang terdiri dari sineol, dipenten, limonene, kariofilen, 
akurkumen, γ-kadimen, kariofileknosid, humulen epoksid, I dan II; 



heksahidrohumulenol II, heksa-hidro humulenon, zerumbonoksid; kamfen (16%), 
humulen (17%); zerumbone (36%) (Gambar 1) (Sudarsono, 2002). 

Identifikasi kandungan senyawa minyak atsiri Z. zerumbet dengan GC-MS 
telah dilakukan di beberapa tempat berbeda. Senyawa yang teridentifikasi berbeda 
secara kualitatif dan kuantitatif (Tabel 1). Tewtrakul (1997) menyebutkan 
rimpang Z. zerumbet yang berasal dari Amphur muang, provinsi Songkhla, 
Thailand mengandung senyawa utama zerumbone (56,48%), α-humulene 
(25,79%), 1,8-cineol (1,07%), β-caryophyllene (2,07%),  caryophyllene oxide 
(1,41%), humulene epoxide I (3,62%) dan humulene epoxide II (2,45%). 
Bangladesh mengandung zerumbone (46.83%) dan α-caryophyllene (19.00%) 
sebagai senyawa utama (Bhuiyan, 2009). 

                           
 

Gambar 1. Struktur zerumbone (a) alpha-humulene (b) dan caryophyllene oxide (c) (Yu et al., 

2010) 

Fraksi kristal hasil dari destilasi uap rimpang Z. zerumbet daerah 

Baringharjo, Yogyakarta, Indonesia mengandung zerumbone (90,62%) dan α-

humulene (3,63%) (Mulyani, 2010). Minyak atsiri rimpang lempuyang gajah yang 

dianalisis Sutthanont (2010) mengandung zerumbone 31,67% dan α-humulene 

31,93%. Hasil-hasil penelitian di atas memperlihatkan adanya kemiripan 

zerumbone dan α-humulene sebagai senyawa utama. 

Zerumbone merupakan senyawa jenis seskuiterpen teroksigenasi dan 

senyawa utama Z. zerumbet (Tewtrakul et al., 1997). Zerumbone memiliki rumus 

molekul C15H22O. Menurut Sakinah (2007) dalam penelitiannya, zerumbone 

menginduksi apoptosis dalam sel HepG2 (sel kanker hati) dengan menghambat 

proliferasi sel kanker. Zerumbone juga dilaporkan memiliki kemampuan 

mencegah kanker kulit (Murakami et al., 2004), dapat mengatur ekspresi CXCR4 

sehingga menghambat sel tumor payudara dan pankreas (Sung et al., 2008). 

(a)  (b) (c) 



Tabel 1. Kandungan Senyawa Rimpang Lempuyang Gajah Z. zerumbet (L.) Smith 

 

3. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis merupakan bentuk kromatografi planar. Fase diam 

berupa lapisan yang seragam pada permukaan bidang datar yang didukung oleh 

lempeng kaca, pelat alumunium atau pelat plastik. Fase gerak (pelarut 

No Senyawa 
Kadar relatif (%) 

Tewtrakul 
(1997) 

Mulyani 
(2010) 

Bhuiyan 
(2009) 

Sutthanont 
(2010) 

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

a-3,7-Diene  
  4,28  

20 2Naphthalenemethanol,1,2,3,4,4a,5,6,7octah
ydro.alpha.,.alpha.,4a,8tetramethyl-, (2R-
cis)-  

  0,37  

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

  0,88  

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

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

  1,89  

24 4Isopropenyl4,7dimethyl1oxaspiro[2.5]octa
ne  

  0,21  

25 2-Methylenecholestan-3-ol    1,02  
26 Carveol   0,92  
27 Norethynodrel   0,24  
28 Bicyclo[5.3.0]decane,2methylene-5-(1-

methylvinyl)-8-methyl-  
  0,43  

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

  0,46  

30 α-Humulene/ α-Caryophyllene 25,79 3,63 19,00 31,93 
31 1,8-Cineol  1,07   1,20 
32 β-Selinena   1,88   
33 β- Caryophyllene 16,151   3,36 
34 Kariofilena oksida  0,51   
35 Humulene epoxide I  3,62    
36 Humulene epoxide II  2,45    
37 Linalyl propionate    0,33 
38 o-menth-8-ene    8,46 
39 1-methyl-2-(1-methylethyl)    0,65 
40 β-Myrcene    0,27 
41 1-Phellandrene    0,28 
42 Phenol    0,29 
43 α-Pinene    0,66 
44 Santolina triene    5,38 
45 Terpinene-4-ol    0,24 



pengembang) akan bergerak sepanjang fase diam karena pengaruh kapiler pada 

pengembangan secara menaik atau karena pengaruh gravitasi pada pengembangan 

secara menurun (Gandjar dan Rohman, 2010). 

TLC adalah metode umum untuk analisis senyawa dalam tanaman 

sebelum dilakukan analisis dengan metode kromatografi instrumental seperti GC 

dan HPLC (Liang et al., 2004). Penentuan kromatogram ekstrak etanol Z. 

zerumbet dengan KLT menyebutkan bahwa mengandung senyawa terpen, minyak 

atsiri yaitu zerumbone, flavonoid, saponin dan polifenol dalam rimpang Z. 

zerumbet (Octaviani, 2007; Andasari, 2011; Puspitasari, 2011; Rengginasti, 

2008). 

Tabel 2. Sistem KLT untuk analisis metabolit sekunder pada Z. zerumbet 

 Octaviani (2007) Rengginasti (2008) Andasari (2011) 

Fase diam Silika GF 254 Silika GF Silika GF 254 

Fase gerak Etil asetat Kloroform, benzen Toluen, etil asetat 

Senyawa 

teridentifikasi 

Terpen, minyak 

atsiri, flavonoid 

Golongan alkohol, terpen, 

dan minyak atsiri 

Terpen, polifenol, 

minyak atsiri 

 
4. Kromatografi Gas 

Kromatografi gas telah digunakan untuk menganalisis bahan-bahan yang 
terkait dengan bidang farmasi seperti pelarut, pengawet dan bahan obat, 
mengamati stabilitas obat dan untuk analisis senyawa obat dalam cairan biologis 
baik kualitatif maupun kuantitatif. Keuntungan metode ini antara lain karena 
pelaksanaanya yang cepat dan sederhana, jumlah cuplikan yang diperlukan sangat 
sedikit, dan dapat digunakan untuk pemisahan senyawa kimia dengan struktur dan 
sifat yang mirip (Rohman, 2009; Mursyidi, 1989). 

Kromatografi gas digunakan untuk melakukan pemisahan dinamis dan 
identifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah menguap dan melakukan 
analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam suatu campuran. Kromatografi 
gas dapat bersifat destruktif atau non-destruktif tergantung detektor yang 
digunakan (Gandjar dan Rohman, 2010). 

Salah satu prinsip dasar kromatografi gas adalah pemisahan komponen-

komponen dalam campuran dan deteksi tiap komponen dengan detektor (Rohman, 



2009). Penggunaan gabungan kromatografi gas dengan detektor spektrometri 

massa (GC-MS) terbukti meningkat dalam hal keselektifan dan kepekaan yang 

telah terbukti ideal untuk banyak penerapan dalam bidang kesehatan (Munson, 

1991). Masing-masing komponen (molekul) terdeteksi oleh spektrometer massa 

(MS) berdasarkan massanya yang digambarkan sebagai spektra massa 

(Hendayana, 2006). 

Molekul yang dibombardir oleh elektron energi tinggi dalam ruang 

ionisasi spektrometer massa akan kehilangan satu elektron untuk membentuk ion 

dan menyerap sebagian energi yang ditransfer dalam insiden tabrakan dengan 

elektron. Energi ekstra akan menjadikan ion molekuler bergetar dan tidak stabil. 

Ion molekul mengurangi sebagian energi ekstra dengan memecah menjadi 

fragmen (Pavia et al, 2001). 

Metode GC-MS telah diaplikasikan dalam penelitian untuk analisis Z. 

zerumbet. Di Bangladesh, daun dan rimpang Z. zerumbet dianalisis menggunakan 

GC-MS sehingga ditemukan bahwa terdapat 29 komponen yang diidentifikasi 

dalam minyak daun Z. zerumbet dan terdapat 30 komponen dalam minyak 

rimpang (Bhuiyan, 2009). Tewtrakul et al (1997) dan Sutthanont (2010) 

mengidentifikasi minyak atsiri Z. zerumbet sedangkan Mulyani (2010) 

mengidentifikasi fraksi kristal minyak atsiri Z. Zerumbet menggunakan GC-MS 

(Tabel 3). 

Tabel 3. Sistem GC-MS untuk analisis metabolit sekunder pada Z. zerumbet  
 Suhu kolom Gas Flow rate Split ratio 
Tewtrakul 
(1997) 

60˚C-265˚C kenaikan suhu 3˚C/menit N2,H2 2 - 

Mulyani 
(2010) 

70˚C (5 menit) - 270˚C (15 menit) 
kenaikan suhu 10˚C/menit 

He 3 Splitless 

Bhuiyan 
(2009) 

100˚C(2 menit)-250˚C kenaikan suhu 
3˚C/menit 

He - - 

Sutthanont 
(2010) 

50˚C-230˚C (10 menit) kenaikan 
suhu 6˚C kemudian 230˚C-250˚C 
kenaikan suhu 10˚C 

He 1 250  

 

 

 

 



E. Keterangan Empiris 
Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang kandungan metabolit 

sekunder ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Z. zerumbet) dari 3 daerah 

yang berbeda. 


