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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 Keanekaragaman sumber daya hayati Indonesia termasuk dalam golongan 

tertinggi di dunia. Jenis tumbuh-tumbuhan di Indonesia secara keseluruhan 

ditaksir sebanyak 25 ribu jenis (Resosoedarmo dkk, 1992). Genus Ficus termasuk 

dalam famili Moraceae, terdapat sekitar 1000 spesies Ficus yang dapat tumbuh di 

daerah tropis dan subtropis. Banyak spesies Ficus yang dimanfaatkan untuk 

pengobatan tradisional beberapa penyakit. Daun, batang, biji, dan getah 

dimanfaatkan dalam pengobatan rematik, diare, kembung, diabetes, hipertensi, 

dan bisul (De Padua et al., 1999). Pada tanaman spesies Ficus diketahui 

mengandung glikosida flavonoid, asam fenolat, alkaloid, steroid, saponin, 

kumarin, tannin, dan triterpenoid (El-Hawari et al., 2012). 

Ficus elastica merupakan salah satu pohon yang mempunyai nilai  

ekonomis tinggi karena getah karet yang dihasilkan banyak, tetapi sekarang 

keberadaannya sebagai penghasil karet digantikan oleh Hevea brasiliensis. Ficus 

elastica sekarang hanya ditanam sebagai pohon hiasan. Pengetahuan tentang sifat-

sifat biologi tanaman Ficus elastica yang sudah diketahui, bisa digunakan sebagai 

dasar dan bekal untuk pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut 

(Tjitrosoepomo, 2005). Menurut Hari et al (2011) Ficus elastica mengandung 

flavonoid, alkaloid, asam organik, dan triterpen. Penelitian yang dilakukan oleh 

Gabhe et al. (2006) dan De Padua et al. (1999) yang mengekstraksi tanaman 

genus Ficus dengan pelarut nonpolar (petroleum eter, benzen, dan kloroform), 

mendapatkan hasil bahwa ekstrak nonpolar tanaman genus Ficus mengandung 

steroid, flavonoid, dan triterpen.  

Khanna & Kannabiran (2007) menjelaskan adanya kandungan saponin, 

fenol, flavonoid, alkaloid, tanin, dan terpenoid dalam suatu ekstrak tanaman dapat 

memiliki aktivitas biologi. Keberadaan senyawa metabolit sekunder tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai agen biolarvasida (Adriani, 2008) dan antikanker 
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(Wiryowidagdo, 2008). Sebuah penelitian biolarvasida terhadap larva nyamuk 

menjelaskan bahwa senyawa flavonoid, alkaloid, dan terpenoid dapat 

menghambat kerja endokrin, menghasilkan reaksi kimia yang mengganggu proses 

metabolisme tubuh larva, dan mengganggu sistem pernafasan pada larva yang 

akhirnya dapat menurunkan laju pertumbuhan dan menyebabkan kematian larva 

nyamuk (Innocent et al., 2009; Utomo et al., 2010; Nursal & Etti, 2005). 

Sementara itu pada penelitian skrining awal antikanker menggunakan larva 

Artemia salina Leach, keberadaan senyawa metabolit sekunder dapat bertindak 

sebagai racun perut sehingga menganggu alat pencernaan larva dan menghambat 

reseptor perasa pada mulut larva sehingga larva gagal mengenali makanannya 

yang kemudian menyebabkan kematian larva Artemia salina (Cahyadi, 2009). 

Penelitian telah dilakukan terhadap tumbuhan yang merupakan satu genus 

dengan Ficus elastica yaitu Ficus benghalensis yang daunnya diekstraksi 

menggunakan pelarut benzen terbukti aktif sebagai biolarvasida pada larva 

nyamuk Anopheles stephensi, Aedes aegypti, dan Culex quinquefasciatus instar III 

dengan nilai LC50 145,83; 116,09 and 98,55 ppm (Govindarajan, 2010).  Selain 

itu, penelitian yang dilakukan oleh Baraja (2008) melaporkan bahwa dalam 

ekstrak kloroform daun Ficus elastica bersifat toksik terhadap larva Artemia 

salina Leach (BSLT) dengan nilai LC50 sebesar 260,223 ppm.  

 Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih fraksi n-heksan dari ekstrak 

etanol kulit batang karet India (Ficus elastica Nois ex Blume) untuk diuji 

bioaktivitasnya menggunakan dua uji, yaitu uji biolarvasida menggunakan larva 

nyamuk Anopheles aconitus serta Aedes aegypti dan uji BSLT menggunakan larva 

Artemia salina Leach. Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi dari 

senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam fraksi n-heksan ekstrak 

etanol kulit batang karet India (Ficus elastica Nois ex Blume)  berdasarkan 

toksisitasnya terhadap hewan uji. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah fraksi n-heksan ekstrak etanol kulit batang karet India (Ficus 

elastica Nois ex Blume) memiliki aktivitas biolarvasida terhadap larva 

nyamuk Anopheles aconitus dan larva nyamuk Aedes aegypti? 

2. Apakah fraksi n-heksan ekstrak etanol kulit batang karet India (Ficus 

elastica Nois ex Blume) memiliki toksisitas terhadap Artemia salina 

Leach? 

3. Senyawa metabolit sekunder apa yang terkandung dalam fraksi n-heksan  

ekstrak etanol kulit batang karet India (Ficus elastica Nois ex Blume)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Menentukan potensi biolarvasida dari fraksi n-heksan ekstrak etanol kulit 

batang karet India (Ficus elastica Nois ex Blume) sebagai biolarvasida 

terhadap larva nyamuk Anopheles aconitus dan larva nyamuk Aedes 

aegypti. 

2. Menentukan potensi toksisitas dari fraksi n-heksan ekstrak etanol kulit 

batang karet India (Ficus elastica Nois ex Blume) terhadap Artemia salina 

Leach. 

3. Mengetahui golongan senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam 

fraksi n-heksan ekstrak etanol kulit batang karet India (Ficus elastica Nois 

ex Blume). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Karet India (Ficus elastica Nois ex Blume) 

a. Sistematika 

Karet India merupakan salah satu tanaman dari suku Moraceae dengan 

sistematika sebagai berikut: 
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Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Anak Kelas : Hamamelidae 

Bangsa : Urticales  

Suku : Moraceae  

Marga : Ficus 

Jenis : Ficus elastica Nois ex Blume 

(Backer & van den Brink 1965) 

b. Nama daerah   

Di Sunda, pohon ini dikenal dengan sebutan Ki karet. Sedangkan di 

Sumatra disebut dengan pohon Rambung. 

(Heyne, 1987) 

c. Morfologi 

Ficus elastica  bisa memiliki ketinggian sampai 40 meter, disaat sudah 

tumbuh menjadi besar terlihat ada akar yang menggantung seperti pohon 

beringin. Getah yang dihasilkan dari pohon ini cukup banyak dan berwarna 

putih. Daun tunggal, bertangkai panjang, letak tersebar dengan pucuk daun 

diujung tangkai bergulung diselubungi seludang tipis berwarna merah.  

(Dalimartha, 2008) 

d. Kandungan kimia  

Genus Ficus diketahui mengandung beberapa senyawa metabolit 

sekunder antara lain: glikosida flavonoid, asam fenolat, alkaloid, steroid, 

saponin, kumarin, tannin, dan triterpenoid (El-Hawari et al., 2012). Penelitian 

oleh Hari et al. (2011) menyebutkan bahwa dalam tanaman Ficus elastica 

terdapat kandungan flavonoid, alkaloid, asam organik, dan triterpen. Ekstrak 

aseton dari kulit batang Ficus rasemosa yang telah diuji aktifitas 

biolarvasidanya terhadap nyamuk Aedes aegypti, Anopheles stephensi, dan 

Culex quinquefasciatus yang didapatkan LC50 masing-masing sebesar 14,55; 

28,50 dan 41,42 ppm. Senyawa yang teridentifikasi dari ekstrak aseton 

tersebut adalah derivat triterpen (Paarakh, 2009). 
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Kandungan senyawa steroid dan flavonoid ditemukan dalam ekstrak 

petroleum eter, benzene, dan kloroform (Gabhe et al.,  2006), sedangkan 

senyawa terpenoid ditemukan dalam ekstrak petroleum eter dari tanaman 

genus Ficus (De Padua et al., 1999), kesemua pelarut ekstrak yang digunakan 

tersebut mempunyai sifat kepolaran yang rendah (nonpolar). Berdasarkan  

uraian di atas maka akan dilakukan penyarian senyawa kimia dari kulit batang 

Ficus elastica dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol. 

Maserasi dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol karena etanol 

mampu melarutkan hampir semua zat, baik yang bersifat polar, semipolar, 

dan nonpolar. Jadi senyawa yang diinginkan bisa terekstraksi oleh etanol. 

Kemudian difraksinasi untuk mendapatkan fraksi n-heksan, yang selanjutnya 

diuji bioaktivitasnya. 

2. Larvasida 

Larvasida, berasal dari kata Yunani lar, berfungsi untuk membunuh 

larva, contohnya Fenthion, Thuricide, Temefos, dll (Sudarmo, 1992). 

Temefos merupakan salah satu senyawa organofosfat yang sudah 

direkomendasikan penggunaannya sebagai larvasida (Chen et al., 2005). 

Senyawa organofosfat bersifat sangat beracun, baik sebagai racun kontak, 

perut maupun fumigant (Jumar, 2000). Senyawa organofosfat bekerja dengan 

menghambat enzim cholinesterase, yaitu enzim yang berperan dalam 

penerusan rangsangan syaraf. Peracunan dapat terjadi karena gangguan dalam 

fungsi susunan syaraf yang akan menyebabkan kematian (Sudewa et al., 

2008). 

Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak tanaman 

dapat mematikan larva nyamuk. Flavonoid bekerja dengan cara menghambat 

kerja enzim endokrin dan mencegah pelepasan enzim pencernaan, sehingga 

laju pertumbuhan larva nyamuk berkurang (Innocent, et al., 2009). Alkaloid 

menimbulkan reaksi kimia dalam proses metabolisme tubuh yang bisa 

menyebabkan terhambatnya hormon pertumbuhan larva nyamuk, sehingga 

larva tidak bisa melakukan metamorfosis secara sempurna yang kemudian 

mengakibatkan kematian (Utomo et al., 2010). Sedangkan terpenoid dapat 
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bersifat toksik terhadap larva nyamuk karena mampu mengganggu sistem 

pernafasan larva (Nursal & Etti, 2005).  

3. Anopheles aconitus dan Aedes aegypti 

Sistematika nyamuk Anopheles acounitus: 

Kingdom : Animalia  

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Diptera 

Familia : Culicidae 

Genus : Anopheles 

Spesies : Anopheles acounitus 

(Gandahusada et al., 2006) 

Sistematika nyamuk Aedes aegypti: 

Kingdom : Animalia  

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Diptera 

Familia : Culicidae 

Genus : Aedes 

Spesies : Aedes aegypti 

(Gandahusada et al., 2006) 

Metamorfosis nyamuk diawali dari telur berubah menjadi larva, 

kemudian larva menjadi pupa, yang terakhir dari pupa berubah manjadi 

nyamuk. Telur, larva, dan pupa berkembang di dalam air, sedangkan nyamuk 

hidup bebas di udara. Pada Genus Anopheles telur diletakkan satu per satu 

terpisah di permukaan air. Pada Aedes telur ini juga diletakkan satu per satu 

terpisah tetapi telur-telur tersebut ditemukan di tepi permukaan air pada 

lubang pohon dan containers. 

Telur akan menetas setelah 2-4 hari menjadi larva yang selalu hidup di 

dalam air. Larva terdiri atas 4 substadium (instar) dan mengambil makan dari 

tempat perindukannya. Pertumbuhan larva instar I sampai dengan instar IV 
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berlangsung 6-8 hari. Larva tumbuh menjadi pupa yang tidak makan, tetapi 

masih memerlukan oksigen yang diambilnya melalui tabung pernapasan atau 

breathing trumpet. Untuk tumbuh menjadi nyamuk dewasa diperlukan waktu 

1-3 hari sampai beberapa minggu. 

(Gandahusada et al., 2006) 

 
Gambar 1. Siklus hidup nyamuk  

 

4. Artemia Salina Leach 

Sistematika Artemia salina Leach 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Crustaceae 

Bangsa : Anostraca  

Keluarga : Artemida 

Genus : Artemia 

Spesies : Artemia salina Leach 

(Isnansetyo & kurniastuti, 1995) 

Artemia salina hidup di perairan laut yang berada pada kadar garam 

yang mencapai 300 permil dengan suhu antara 26-31°C dan pH berkisar 7,3-

8,4 (Djarijah, 1996). Dalam proses penetasannya, ada 3 tahap yang dilalui 
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yaitu tahap hidrasi, pecahnya cangkang, dan pengeluaran. Pada tahap hidrasi 

terjadi penyerapan air oleh telur Artemia yang dapat membuatnya aktif 

melakukan metabolisme. Selanjutnya terjadi pemecahan cangkang yang 

kemudian larva Artemia keluar dari cangkang. 

 (Isnansetyo & kurniastuti, 1995) 

 
Gambar 2. Siklus hidup Artemia salina Leach 

 

E. Landasan Teori 

Kandungan saponin, fenol, flavonoid, alkaloid, dan tanin dalam suatu 

ekstrak tanaman dapat memiliki aktivitas biologi (Khanna & Kannabiran, 2007). 

Isolasi yang dilakukan Stone et al (1967) bahwa kandungan mayor dari Ficus 

elastica didalamnya adalah senyawa polifenol dan menurut Hari et al. (2011) 

bahwa penelitian terakhir mengatakan Ficus elastica mengandung flavonoid, 

alkaloid, asam organik and triterpen. Menurut Gabhe et al (2006) bahwa dalam 

ekstrak petroleum eter, benzen, dan kloroform, tanaman genus Ficus mengandung 

steroid, flavonoid dan triterpen (Gabhe et al., 2006; De Padua et al.,1999). 

Keberadaaan senyawa metabolit sekunder dapat memiliki aktivitas biologi. 

Flavonoid bisa menurunkan laju pertumbuhan larva nyamuk dengan cara 

menghambat kerja enzim endokrin dan mencegah pelepasan enzim pencernaan 

(Innocent et al., 2009). Alkaloid bisa mematikan larva dengan menghambat 
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hormon pertumbuhan larva nyamuk (Utomo et al., 2010). Sedangkan terpenoid 

dapat mengganggu system pernapasan larva nyamuk, sehingga menimbulkan 

kematian (Nursal & Etti, 2005). Senyawa metabolit sekunder dapat juga bekerja 

sebagai racun perut terhadap larva Artemia salina Leach. Selain itu, juga dapat 

menghambat reseptor perasa, sehingga larva Artemia tidak dapat mengenali 

makanannya yang kemudian menyebabkan kematian (Cahyadi, 2009). 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian landasan teori diatas  maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah fraksi n-heksan ekstrak etanol kulit batang karet India (Ficus elastica 

Nois ex Blume) mengandung senyawa metabolit sekunder yang mempunyai 

aktivitas terhadap larva Anopheles aconitus dan Aedes aegypti serta bersifat toksik 

terhadap Artemia salina Leach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


