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ABSTRAK 
Kapulaga (Amomum cardamomum Auct. Non L) merupakan salah satu tanaman berkhasiat, pada 

bagian bijinya banyak terkandung senyawa sineol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian infusa biji kapulaga (Amomum cardamomum Auct. Non L) terhadap peningkatan waktu renang 
mencit putih jantan galur swiss beserta profil KLT. Penelitian ini menggunakan pretest and posttest design. 
Metode yang digunakan adalah metode uji renang (swim test). Sebanyak 25 ekor  mencit dibagi ke dalam 5 
kelompok perlakuan. Mencit kelompok 1 (kontrol positif) mendapat perlakuan kafein (0,4 %, 2 mg/20 gBB). 
Kelompok II (kontrol negatif) mendapat perlakuan aquadest (0,5 ml/20 gBB). Kelompok III mendapat 
perlakuan dengan infusa biji kapulaga (10%, 50 mg/20 gBB). Kelompok IV mendapat perlakuan dengan 
infusa biji kapulaga (20%, 100 mg/20 gBB) dan Kelompok V mendapat perlakuan dengan infusa biji 
kapulaga (40%, 200 mg/20 gBB) yang diberikan secara per oral. Data yang diamati adalah waktu renang 
mencit sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Hasilnya, bahwa dengan pemberian infusa biji kapulaga 10%, 
20%, 40% dan pemberian kafein 0,4%  mampu meningkatkan daya tahan pada mencit putih jantan galur 
swiss yang diperoleh dari peningkatan waktu renang, masing-masing 1,85±0,56, 3,38±1,20, 3,87±1,42 dan 
1,98±0,44 menit. Semakin tinggi konsentrasi maka semakin meningkat waktu renangnya. Dari hasil 
identifikasi kandungan senyawa menggunakan kromatografi lapis tipis menunjukkan adanya golongan 
senyawa terpenoid dalam infusa biji kapulaga.  
 
Kata kunci: biji Kapulaga, Amomum cardamomum Auct. Non L., Infusa, uji renang. 
 

ABSTRACT 

Cardamom (Amomum cardamomum Auct. Non L) is one of the nutritious plants, on the seeds 
contained many sineol compound. This study goals to determine the effect of infusion of cardamom seeds 
(Amomum cardamomum Auct. Non L) of the increase in swimming time white male mice swiss strain and   
TLC profile. This study used pretest and posttest design. The method used  swimming test (swim test). A 
total of 25 mice were divided into five treatment groups. One group of mice (positive control) are treated 
caffeine (0.4%, 2 mg / 20 gBW). Group II (negative control) treated distilled water of (0.5 ml / 20 gBW). 
Group III treated with infusion of cardamom seeds (10%, 50 mg / 20 gBW). Group IV infusion treated with 
cardamom seeds (20%, 100 mg / 20 gBW) and Group V treated with infusion of cardamom seeds (40%, 200 
mg / 20 gBW) given orally. Observed data is swimming time of mice before and after being treated. The  
result, that the administration of cardamom seeds infusion 10%, 20%, 40% and 0.4% caffeine can increase 
endurance white male mice swiss strain obtained from the increase in swimming time, each 1.85 ± 0.56, 3.38 
± 1.20, 3.87 ± 1.42 and 1.98 ± 0.44 minutes. The higher of concentration, the more increased swimming 
time. From the results  identification of compounds using thin layer chromatography showed the compound 
terpenoids in infusion cardamom seeds. 

 
Key words: : seed, Amomum cardamomum Auct. Non L., Infusion, swim test 
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PENDAHULUAN 

Di zaman modern saat ini manusia dituntut untuk lebih bekerja keras  dalam 

memenuhi target suatu pekerjaannya agar hasil pekerjaan tersebut optimal. Dengan adanya 

tuntutan tersebut manusia diharuskan dapat berpikir cepat serta berkonsentrasi dengan 

baik, hal ini menyebabkan konsentrasi manusia dalam bekerja akan terkuras habis untuk 

memenuhi hal tersebut. Hal ini yang menyebabkan beberapa orang mengalami puncak atas 

kejenuhan akan aktivitas tersebut sehingga menimbulkan rasa penat dan kantuk (Hardinge 

& Shryock, 2003). Psikostimulansia dapat meningkatkan aktivitas psikis, yaitu dapat 

menghilangkan rasa penat serta dapat meningkatkan kemampuan sesesorang dalam 

berkonsentrasi. Berkurangnya konsentrasi disebabkan oleh kurangnya istirahat fisik atau 

mental serta banyaknya pekerjaan fisik yang dilakukan (Marbun, 1993). 

Beberapa obat yang dapat meningkatkan kewaspadaan seperti kafein diyakini dapat 

meningkatkan kembali konsentrasi dan dapat merangsang sistem saraf pusat yang 

berkurang akibat pekerjaan fisik, mental serta tenaga. Kafein merupakan turunan xantin 

yang memiliki efek mengurangi rasa kantuk. Pada orang lelah yang mengkonsumsi kafein 

gejala kelelahan akan hilang dan kemampuan psikis serta kewaspadaan akan meningkat 

karena kafein bekerja pada korteks serebri. Namun, pada orang yang tidak lelah tetapi 

segar tidak akan dipengaruhi kemampuannya jika menggunakan kafein (Mutschler,1986). 

Beberapa produk tanaman herbal diyakini memiliki efek mengurangi rasa lelah pada 

manusia (Jung et al., 2006). Dalam jurnal penelitian (Widowati et al., 1999) diketahui 

bahwa golongan senyawa minyak atsiri seperti terpenoid dan terpineol bermanfaat untuk 

mengurangi kelelahan dan meningkatkan kewaspadaan.  Minyak atsiri golongan terpen dan 

terpineol banyak terkandung dalam berbagai jenis tanaman. Hal ini yang mendorong 

masyarakat Indonesia untuk menggunakan jenis tanaman herbal sebagai jalan  alternatif 

dalam  pengobatan secara alami (Wijayakusuma, 2000).  

Di Indonesia sendiri, kapulaga dikenal ada 2 jenis, yaitu Amomum cardamomum 

willd (kapulaga lokal) dan Elettaria cardamomum L.Maton (kapulaga sabrang) (Santoso, 

1994). Dari berbagai sumber literatur yang ada, diketahui bahwa kapulaga berkhasiat 

menyembuhkan penyakit kejang perut, batuk, demam dan menambah nafsu makan 

(Winarto, 2003). Secara empiris, kapulaga juga dapat digunakan sebagai obat kejang perut 

besar karena flatulensi (meteorismemus), kolik, badan lemas dan reumatik 

(Sastroamidjojo, 2001). Kapulaga banyak mengandung minyak atsiri 3-7 % yang terdiri 

atas sineol, terpen, terpineol dan borneol dari bijinya tersebut diperoleh minyak atsiri yang 

digunakan sebagai pemberi aroma (Agoes, 2010) sehingga mendorong peneliti untuk 
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melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemberian infusa biji kapulaga 

(Amomum cardamomum Auct. Non L) terhadap waktu renang pada mencit putih jantan 

galur swiss beserta profil KLT. Digunakan infusa, karena cara untuk membuat sediaan ini 

mudah serta praktis. Dari penelitian tersebut diharapkan nantinya dapat menambah 

wawasan tentang manfaat tanaman kapulaga. 

METODE PENELITIAN 

Kategori Penelitian 

 Dalam penelitian ini desain penelitian yang digunakan adalah penelitian  

eksperimental dan rancangan penelitian yang digunakan yaitu pretest-postest. 

Alat 

Alat yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu alat penumbuk, kompor listrik, 

batang pengaduk, labu takar (pyrex) dan kain flannel, Stopwatch, Reservoir ukuran 50 cm 

x 30 cm x 25 cm, Jarum peroral, Spuit injeksi, Timbangan hewan uji (Triple Beam Balance 

MB-2610), panci infusa, alat-alat gelas dan termometer.  

Bahan 

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini ialah biji kapulaga yang sudah 

dikeringkan. Hewan uji yang digunakan yaitu mencit putih jantan galur Swiss, berumur 2-3 

bulan dengan bobot 30-40 gram yang diperoleh dari Laboratorium Fakultas Farmasi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan bahan lain yang digunakan ialah kafein 0,4 % 

b/v dengan dosis 100 mg/Kg BB dan aquadest. 

Jalannya Penelitian 

 Tanaman kapulaga diambil dari Sleman, Yogyakarta. Bagian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah biji yang masih segar untuk kemudian dilakukan determinasi. 

Determinasi dilakukan di Laboratorium Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pengetahuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Pembuatan simplisia dilakukan dengan mengeringkan biji kapulaga yang diambil 

dari buahnya kemudian dibersihkan dengan dicuci menggunakan air yang bersih lalu 

dikeringkan dengan dijemur dibawah sinar matahari dan ditutup dengan kain hitam sampai 

kering. Biji kapulaga yang sudah kering dibuat serbuk dengan ditumbuk hingga biji dan 

kulitnya terpisah untuk selanjutnya dibuat sediaan infusa. Serbuk biji kapulaga dibasahi 

dengan air kemudian dipanaskan di atas penangas air selama 15 menit pada suhu 90° C  

sambil sekali-sekali diaduk. Diserkai selagi dingin melalui kain flannel agar minyak atsiri 

tidak menguap lalu ditambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh 
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volume infusa yang dikehendaki. Untuk kontrol positif, dibuat larutan kafein dengan 

menimbang secara seksama kafein sejumlah 40 mg kemudian dilarutkan dengan aquadest 

secukupnya dalam labu takar hingga 10 mL. Dosis yang digunakan 100 mg/Kg BB. Dalam 

pengujian efek stimulan infusa biji kapulaga pada mencit putih digunakan metode uji 

renang. Desain eksperimental yang digunakan ialah pre-test and post-test (Schuyler, 1975). 

 Dalam uji waktu renang pada mencit putih yang  digunakan metode uji renang 

(Griffith, 1949). Pertama, hewan uji dibagi dalam 5 kelompok dengan masing-masing 

terdiri atas 5 ekor mencit putih jantan. Kemudian, hewan uji masing-masing dipuasakan 

selama 6 jam sebelum uji perlakuan. Selanjutnya, masing-masing mencit dimasukkan 

dalam reservoir air berupa tangki air dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 30 cm dan tinggi 

25 cm. Dengan ketinggian air 18 cm pada suhu 25°C, kemudian diberi gelombang buatan 

yang berasal dari pompa udara (Turner, 1965). 

Setelah timbul lelah, yang ditandai dengan hewan uji  membiarkan kepalanya 

berada di bawah permukaan air selama lebih dari 7 detik dengan posisi tubuh vertikal 

(tegak) kemudian hewan uji diangkat dari reservoir lalu dicatat waktu lelah pertama (t1) 

(Jung et al, 1996). Selanjutnya, hewan uji diistirahatkan selama 24 jam agar tidak bias 

untuk mengurangi berbagai pengaruh variabel. Setelah 24 jam diistirahatkan. Kemudian, 

hewan uji dipuasakan selama 6 jam. Setelah itu, hewan uji  diberi perlakuan dosis yakni 3 

kelompok  pertama diberi infusa biji kapulaga dengan 3 peringkat dosis yang disesuaikan 

dengan uji orientasi, 1 kelompok sebagai kontrol positif dan 1 kelompok sebagai kontrol 

negatif.  

Kelompok I : diberi perlakuan larutan kafein  0,4 % (2 mg/20 gBB) sebagai kontrol positif 

Kelompok 2 : diberi perlakuan aquadest (0,5 ml/20 gBB) sebagai kontrol negatif 

Kelompok 3 : infusa biji kapulaga dengan konsentrasi 10% (50 mg/20 gBB) 

Kelompok 4 : infusa biji kapulaga dengan konsentrasi 20% (100 mg/20 gBB) 

Kelompok 5 :  infusa biji kapulaga dengan konsentrasi 40% (200 mg/20 gBB) 

Kemudian, hewan uji diistirahatkan selama 30 menit  hal ini dimaksudkan agar efek 

obat bekerja dengan baik kemudian hewan uji direnangkan dan dicatat waktu lelah kedua 

(t2). Data yang diharapkan ialah adanya selisih waktu lelah renang pada mencit sebelum 

dan sesudah diberi sediaan. 

Analisis Data 

Data kuantitatif merupakan data selisih waktu renang yang dinyatakan dalam (∆t) 

sebelum perlakuan dengan waktu lelah setelah perlakuan. Dari hasil analisis menggunakan 

uji distribusi Saphiro Wilk didapat data terdistribusi normal dan untuk mengetahui uji 
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homogenitasnya dilakukan dengan uji Levene Statistic dan didapat hasilnya tidak 

homogen. 

Data yang diperoleh tidak homogen dan terdistribusi normal maka dilanjutkan 

dengan uji non parametrik yaitu uji Wilcoxon Signed Rank Test. Uji ini digunakan untuk 

menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda atau 

tidak.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Determinasi Tanaman 

 Determinasi tanaman ini dilakukan untuk memastikan apakah tanaman yang 

digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kunci determinasi. Pada penelitian ini bagian 

tanaman yang digunakan ialah biji kapulaga ( Amomum cardamomum Auct. Non L.) . 

Determinasi tanaman ini dilakukan di Laboratorium  FKIP biologi UMS dengan 

menggunakan literatur Flora of Java (Backer dan van den Brink,1968) . Rincian hasil 

determinasi adalah sebagai berikut : 

1b_2b_3b_4b_12b_13b_14b_17b_18b_19b_20b_21b_22b_23b_24b_25b_26b_27b_799b_

800b_801b_802b_806b_807b_809b_810b_811a_812b_815b……......... 

996b, 997b, 998a, 999a,...... → Familia : Zingiberaceae 

1a, 2b, 6c, 11a, 12b,............ → Genus : Amommum 

1b, 3a, 4a, 5a....................... → Spesies : Amommum compactum Soland. Ex Maton 

Dari hasil determinasi tanaman tersebut dapat dipastikan bahwa tanaman yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah spesies Amomum cardamomum Auct. Non L. 

A. Orientasi Waktu Istirahat 

Pada penelitian ini hewan uji diorientasikan dengan direnangkan 3 kali berturut-turut 

dengan jarak waktu 24 jam. Pada waktu lelah pertama hewan uji diistirahatkan selama 24 

jam agar hasil dari uji renang yang didapatkan tidak bias karena pengaruh beberapa 

variabel, serta memastikan apakah hewan uji sudah mengembalikan stamina sama seperti 

sebelum direnangkan. Data hasil orientasi waktu istirahat dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Hasil data  orientasi waktu istirahat mencit selama 24 jam 

Hewan uji T1 (menit) hari ke-1 T2 (menit) hari ke-2 T3 (menit) hari ke-3 

1 4,36 3,96 4,18 
2 4,80 5,28 4,18 
3 3,12 5,95 4,03 

Rerata ± SD 4,09±0,87 5,06±1,01 4,13±0,08 
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pemberian kontrol negatif (aquades) dengan selisih rata-rata waktu sebelum dan sesudah  

perlakuan mencit hanya mampu bertahan renang dengan selisih waktu renang 0,07 menit 

artinya dapat disimpulkan pada pemberian konsentrasi 10%, 20% dan 40% hasilnya 

signifikan dalam meningkatkan waktu renang terhadap kontrol negatif. Sehingga, 

disimpulkan  semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka semakin meningkat lama 

waktu renang mencit. Dari data tersebut, kemudian dianalisis menggunakan uji Saphiro-

Wilk untuk mengetahui data hasil penelitian terdistribusi normal atau tidak. Digunakan uji 

Shapiro-Wilk karena populasi hewan uji yang digunakan kurang dari 50 ekor dan dari hasil 

data yang diperoleh didapat nilai (P>0,05) yang berarti data terdistribusi normal. Data 

perlakuan dikatakan homogen menggunakan Levene test apabila nilai signifikan lebih 

besar dari 0,05. Dari hasil data diperoleh nilai signifikan (P<0,05) sehingga data tidak 

homogen. Karena, tidak homogen maka dilanjutkan dengan statistik non parametrik yaitu 

uji Wilcoxon Signed Rank Test. 

Dari hasil analisis data menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test ini  diperoleh 

nilai (P<0,005) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan bermakna pada 

pemberian sediaan infusa biji kapulaga sebelum dan sesudah dilakukan uji renang. 

Kelompok sediaan uji konsentrasi 10%, 20%, 40% dan kontrol positif memiliki  perbedaan 

yang signifikan terhadap kelompok kontrol negatif (p<0,05) dari ketiga konsentrasi 

tersebut menunjukkan perbedaan lama waktu berenang yang bermakna terhadap kontrol 

negatif yang artinya  ada pengaruh pemberian infusa biji kapulaga.   

Pada konsentrasi 20% dan 40% menunjukkan adanya perbedaan signifikan 

(P<0,05) terhadap kontrol positif yang artinya peningkatan waktu renang pada konsentrasi 

20% dan 40% lebih tinggi daripada kontrol positif. Sedangkan,  pada konsentrasi 10%  

tidak berbeda signifikan (P>0,05) terhadap pemberian kontrol positif artinya pemberian  

konsentrasi 10% efeknya setara terhadap kontrol positif. Dari hasil seluruh rata-rata selisih 

waktu lelah hewan uji yang diberikan perlakuan sediaan uji menunjukkan peningkatan 

lama waktu renang sesuai dengan semakin bertambahnya konsentrasi. Hasil perbandingan 

antar kelompok konsentrasi 10%, 20% dan 40% masing-masing menunjukkan perbedaan 

yang signifikan sehingga peningkatan waktu renang dari ketiga sediaan uji tersebut 

masing-masing memiliki lama waktu renang yang berbeda. Peningkatan aktivitas renang 

mencit sebelum dan sesudah diberi sediaan infusa biji kapulaga (Amomum cardamomum 

Auct. Non L) berasal dari minyak atsiri yang mengandung senyawa 1,8 sineol sehingga 

menimbulkan aktivitas sistem saraf pusat yaitu berupa daya tahan mencit dalam berenang 

(Burkhard et al., 1999). 



 
 

9 
 

B. Kromatografi Lapis Tipis 

Dalam berbagai jurnal yang ada diketahui bahwa kandungan dalam buah dan biji 

kapulaga diantara lainnya adalah golongan senyawa terpenoid seperti sineol, terpen, 

alkaloid untuk membuktikan bahwa senyawa tersebut benar-benar ada dalam biji kapulaga 

maka dilakukan uji kualitatif dengan KLT dan reaksi warna. Dalam metode KLT 

digunakan fase diam silika gel 60 F254 karena bersifat polar. Fase gerak yang digunakan 

yaitu toluen:aseton dengan perbandingan (9:3) v/v.  

Pereaksi semprot yang digunakan anisaldehid-asam sulfat (Wagner,1984). Larutan 

uji yang digunakan yaitu 10 % dalam pelarut etanol. Dengan volume totolan  masing-

masing 20 µL yang dipanaskan pada suhu 1000 C selama 5 – 10 menit dan dilihat pada 

sinar UV366 nm. Hasil kromatografi lapis tipis infusa biji kapulaga dapat dilihat pada Tabel 

4. 
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Gambar 2. Hasil Uji Kromatografi Lapis Tipis 
Keterangan:  
A: Deteksi UV 254 nm (Toluen:aseton)           
B: Deteksi UV 366 nm (Toluen:aseton)  
C: Deteksi pereaksi semprot anisaldehid-asam sulfat  UV 366 
 

Tabel 3. Hasil analisis KLT infusa biji kapulaga 

Fase Gerak UV 254 nm UV 366  nm Anisaldehid-asam sulfat UV 366  nm 
Toluen:aseton Rf  0,9 

 
Rf 1. 0,78 
 (flouresensi biru) 
 Rf 2.0,71 
(flouresensi hijau) 

 

Rf 1. Fluoresensi biru 
Rf 2. Fluoresensi hijau 

 

 

Dari hasil analisis KLT infusa biji kapulaga yang telah dielusi menggunakan fase 

gerak toluen dan aseton (9:3) yang telah disemprot dengan pereaksi anisaldehid-asam 

Elusi 

Totolan infusa 
biji kapulaga 

Rf 0,78 
fluoresensi biru 

Rf 0,71 
fluoresensi hijau 
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sulfat dan diamati di sinar UV366 nm diperoleh data harga Rf pada bercak pertama yaitu 

0,78 warna berfluoresensi biru. Pada bercak kedua nilai Rf 0,71 berfluoresensi hijau dan 

setelah disemprot dengan pereaksi anisaldehid-asam sulfat di bawah sinar UV366 nm bercak 

berwarna biru  dan hijau. Fluoresensi warna ungu, biru, hijau, merah dan abu-abu yang 

terlihat pada UV366 nm setelah disemprot dengan pereaksi semprot anisaldehid-asam sulfat 

menunjukkan adanya senyawa golongan terpenoid (Wagner, 1984).  

Minyak atsiri golongan terpenoid yang mengandung senyawa 1,8 sineol 

menimbulkan aktivitas sistem saraf pusat yaitu berupa daya tahan mencit dalam berenang 

(Burkhard et al., 1999). Dalam penelitian sebelumnya “Psychostimulant activity of 

Rosmarinus officinalis essential oils” (Rachad A et al., 2011) menyatakan bahwa minyak 

atsiri yang mengandung senyawa sineol dapat meningkatkan aktivitas lokomotorik. 

Minyak atsiri sineol yang banyak terkandung dalam biji kapulaga banyak tersari pada 

sediaan infusa sehingga dengan konsentrasi infusa 10 % sudah mampu meningkatkan 

stamina pada mencit. Namun, khasiatnya tidak sebanding dengan kafein dalam 

meningkatkan daya tahan dalam berenang. Hal ini, berbeda ketika diberikan dengan 

konsentrasi infusa biji kapulaga 20 % dan 40 % khasiatnya mampu melebihi kafein dalam 

meningkatkan daya tahan mencit dalam berenang. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Dari hasil data yang diperoleh pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa infusa 

biji kapulaga (Amomum cardamomum Auct. Non L) dengan konsentrasi 10 %, 20% dan 

40% mampu meningkatkan lama waktu berenang  pada mencit putih jantan galur Swiss 

dan belum dapat dipastikan menimbulkan efek stimulan. Senyawa terpenoid terkandung 

dalam infusa biji kapulaga. 

Saran 

Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk membuktikan adanya efek 

stimulan yang terkandung dalam infusa biji kapulaga (Amomum cardamomum Auct. Non 

L) dengan menggunakan metode lainnya seperti rotarod, hole-board, open-field box dan 

natatory exhaustion yang dapat menimbulkan efek stimulan pada mencit putih jantan galur 

swiss. 
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