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SAMBUTAN REKTOR
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
(Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, H.T.,M.S.)

Salah satu langkah yang dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar
pasca diresmikannya pada tanggal 4 Desember 2005 adalah
melakukan aktivitas konkret dan nyata untuk mewujudkan obsesi
UIN sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Bagian Timur.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita ini adalah dengan
mengaktifkan sinerjitas antara ilmu pengetahuan umum dan agama
agar supaya tidak terjadi dikotomi antara keduanya.

Langkah konkret yang dilakukan untuk tujuan di atas dimulai
dengan menggagas sistem pengajaran pendampingan. Pendampingan
dilakukan dengan cara mempertemukan silabi umum dan agama,
memadukan dan mensenyawakan literatur umum dan agama, serta
pendampingan dan persenyawaan yang dilakukan dalam diskusi-
diskusi langsung di ruang kelas yang dihadiri oleh pengajar dan
dosen bidang umum dan agama.

Buku ini adalah salah satu bentuk nyata dari realisasi dan
pengejawantahan ide sinerjitas ilmu. Buku ini diharapkan untuk
memberi kontribusi penting yang dapat melahirkan inspirasi-inspirasi
serta kesadaran baru dalam rangka pengembangan keberilmuan kita
sebagai bagian dari civitas akademika UIN Alauddin yang muaranya
diharapkan untuk pencapaian cita-cita UIN Alauddin seperti yang
disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
para tokoh pendidikan muslim pasca Konferensi Pendidikan Mekkah
dan pada konferensi-konferensi pendidikan setelahnya di beberapa
negara.

Semoga buku ini yang juga merupakan buku daras di UIN
Alauddin dapat memperoleh ridha Allah. Yang tak kalah pentingnya,
buku ini juga dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk memandu
mereka memperoleh gambaran konkret dari ide sinerjitas
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pengetahuan agama dan umum yang marak diperbincangkan dewasa
ini.

Amin Ya Rabbal-Alamin.

Makassar,    September 2014
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KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan dan kemuliaan
hanyalah milik-Nya. Dialah Allah yang menguasai kehidupan
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terhingga banyaknya.  Salawat dan salam di sampaikan kepada Nabi
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Al-Hamdulillah, akhirnya buku  ini dapat publikasikan. Di
samping sebagai bahan bacaan publik, buku ini juga digunakan
sebagai bahan ajar (Buku Daras) di Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar sebagai referensi utama dalam mata kuliah
“Farmaknosi Anilisis” di perguruan tinggi.

Penulis sangat menyadari, tulisan  ini tentu tidak akan pernah
ada jika tidak didukung dan dibantu oleh mereka yang banyak
terlibat dalam penulisan ini. Karena itu, ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing H.T.,M.S. selaku Rektor Universitas
Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang selalu mendorong
para dosen untuk senantiasa meningkatkan potensi inner capacity.

2. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar dan Kepala perpustakaan Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta
stafnya yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk
membaca, menulis dan meminjam buku-buku di perpustakaan.

3. Panitia penyelenggara penyusunan Buku Daras UIN Alauddin
tahun 2014 yang dengan sabar senantiasa mendorong dan
mengingatkan agar penulisan Buku Daras dapat diselesaikan
tepat waktu.
Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat.
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BAB I 
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FARMAKOGNOSI 

 
Satuan Bahasan  1 : 
  
Pengertian, Sumber Informasi Obat Alam, Sejarah Obat Alam 
Indonesia, Klasifikasi Obat Alam dan Permasalahan Obat Sintetik 
 
a. Gambaran singkat mengenai materi kuliah 

Materi kuliah ini  membahas mengenai pengertian, ruang lingkup 
farmakognosi, sumber informasi obat alam dan perkembangannya, 
sejarah obat alam Indonesia, klasifikasi obat alam dan permasalahan 
dengan penggunaan obat sintetik. 

b. Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian, ruang lingkup 

farmakognosi, sumber informasi obat alam dan perkembangannya, 
sejarah obat alam Indonesia, klasifikasi obat alam dan permasalahan 
dengan penggunaan obat sintetik.Kemudian  buatlah 
intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami dengan baik 
intisari/ringkasan tersebut. 

c. Tujuan Pembelajaran 
1. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah farmakognosi 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup farmakognosi 
3. Mahasiswa mampu mengemukakan sejarah obat alam. 
4. Mahasiswa mampu mengemukakan perkembangan obat alam 

Indonesia. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan klasifikasi obat alam Indonesia 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan obat sintetik. 

 
Pengertian, Sumber Informasi Obat Alam, Sejarah Obat Alam 
Indonesia, Klasifikasi Obat Alam dan Permasalahan Obat Sintetik 
 

Al-Quran telah menggariskan, bahwa semesta alam adalah lukisan 
ilmu pengetahuan apabila manusia senantiasa berfikir dan berhikmat 
realitas yang terpampang disekitarnya .Seperti halnya dalam penciptaan 
manusia dan hewan Allah telah menentukan dengan amat detail dan 
sempurna atas berbagai kandungan zat yang terdapat dalam setiap macam 
tanaman. Kandungan tersebut dapat dimanfaatkan manusia baik untuk 
kepentingan kesehatan maupun industri. 

Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia, sesuatu 
yang sesuai dengan fitrah manusia maka Islam menegakkan perlunya 
istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satu-
satunya jalan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi 
larangan-Nya. 



2 
 

Keanekaragaman tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah swt 
yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, baik itu digunakan 
sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan pengobatan. Segala sesuatu 
yang diciptakan Allah swt memiliki banyak manfaat sehingga 
dihamparkan dibumi dan dikelola oleh manusia sebagai khalifah di atas 
bumi ini. Hanya saja dalam pengelolaannya di butuhkan Ilmu 
pengetahuan, dengan itu, manusia sebagai khalifah dapat mengambil 
manfaat dari ciptaan Allah swt terutama dalam pemanfaatan tumbuhan 
sebagai bahan pengobatan. 
Firman Allah swt dalam (QS. Thaahaa / 20 : 53) 

يٱ ِ ۡرَض ٱَجَعَل لَُكُم  َّلذ
َ ىَزَل  ۡلأ

َ
ا ُسُبٗٗل َوأ ٍَ ٗدا وََسلََك لَُكمأ ػِي ٍأ َم

َهآءِ ٱِنَو  ِ  لسذ َيا بًِ رَجأ خأ
َ
َٰ  ۦٓ َناٗٓء فَأ َباٖت َشَّتذ و نذ َٰٗجا ّنِ َو زأ

َ
  ٥٣أ

  
Terjemahnya : 
“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan 
bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami 
tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang 
bermacam-macam”  
 

Dari ayat diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt 
memberi hidayah kepada manusia dengan menurunkan air dari langit 
berupa hujan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis 
tumbuhan yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan 
menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, 
bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan. Begitu banyak manfaat 
tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan adalah 
makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain. 

Tumbuhan atau tanaman adalah apotek lengkap yang mengandung 
zat aktif dari variatif yang telah diciptakan Allah swt, dengan hikmah dan 
takdir-Nya. Potensi tumbuhan adalah melawan pengaruh bakteri dan zat 
perusak potensi yang lain adalah membantu tubuh terbebas dari bakteri-
bakteri dan mempermudah penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat 
dalam tumbuhan tersebut . 
Firman Allah swt dalam (QS Al An‟aam / 6 : 99) 

 ََ ٌُ ِيٓ ٱ َو ىَزَل ِنَو  َّلذ
َ

َهآءِ ٱأ ِ  لسذ َيا بًِ رَجأ خأ
َ
ءٖ  ۦَناٗٓء فَأ ِ ََشأ

َنَباَت ُكّ
َيا ِنيأ  رَجأ خأ

َ
الِٗبا َوِنَو فَأ ََتَ ا نخ ًُ َحّبٗ رُِج ِنيأ أ ا ُّنخ لِ ٱًُ َخِِضٗ ِنو  نلذخأ
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َياٖب وَ  عأ
َ

وأ أ َٰٖت ّنِ ٞ وََجنذ اٞن َدانَِية ََ ا قِيأ ٍَ ُتَنَ ٱَطلأعِ يأ انَ ٱوَ  لزذ نذ ا  لرخ ٍٗ ِ تَب ُمشأ
 ٍۗ ً ِ ب َ ُنتََشَٰ ْ ٱوََغۡيأ ٓوا ِ  ىُظُر ٓ إََِلَٰ َثَهرِه ِ  ۦ عًِ َهَر َوَييأ ثأ

َ
ٓ أ َٰلُِكمأ  ۦٓ  إَِذا إِنذ ِِف َذ

ِنُيََن  ٖم يُؤأ َأ َٰٖت لَِّق   ٩٩ٓأَلَي
 

Terjemahnya : 
“Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air 
itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan 
itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir 
yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan 
kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan 
yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan 
(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-
tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”  

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, 
bahwa ayat ini menerangkan tentang proses penciptaan buah yang 
tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase, hingga sampai pada fase 
kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah 
mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat 
karbohidrat dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya 
matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada 
bagian pohon yang berwarna hijau, terutaa pada daun. Daun itu ibarat 
pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan ke 
bagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah  
Firman Allah swt dalam (Q.S. Asy-Syu´ara / 26: 7). 

وَ 
َ

اْ إََِل  أ وأ ۡرِض ٱلَمأ يََر
َ ۢنَبتأَيا ػِي ۡلأ

َ
ٖج َلرِيم  َكمأ أ وأ ِ َز

ا ِنو ُكّ ٍَ٧     
Terjemahnya : 
“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan 
di bumi berbagai macam pasangan (tetumbuhan) yang baik?”  
Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, Kata zauj 
berarti Pasangan. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan 
tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan muncul dicelah-celah tanah yang 
terhampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa 
tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan 
dan perkembangannya. Dan Kata karim antara lain digunakan untuk 
menggambarkan segala sesuatu yang baik setiap objek yang disifatinya. 
Tumbuhan yang baik, paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat.  
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A.Pengertian Farmakognosi 
 

 Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat/bahan 
obat yang berasal dari alam baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun 
mineral. Farmakognosi disebut juga ilmu obat alam .Termasuk juga dalam 
farmakognosi cara- cara penanaman, seleksi pengumpulan, produksi, 
pengawetan penyimpanan dan  perdagangan dari bahan obat yang berasal 
dari alam. Pada awalnya masyarakat awam tidak mengenal  istilah 
“Farmakognosi”. Padahal farmakognosi sebenarnya menjadi mata 
pelajaran  yang sangat spesifik dibidang kesehatan dan farmasi. 
Masyarakat telah mengetahui khasiat opium (candu), kina, penisilin, 
digitalis insulin dan sebagainya. Namun mereka tidak sadar bahwa yang 
diketahui itu adalah bidang dari farmakognosi. Mereka pun tidak 
mengetahui kalau bahan- bahan berbahaya seperti minyak jarak, biji saga 
dan tempe bongkrek (aflatoksin) merupakan bagian ilmu farmakognosi. 
Hal ini menunjukkan begitu pentingnya ilmu farmakognosi untuk dikaji 
lebih mendalam. 

Farmakognosi berasal dari bahasa latin dan pertama kali 
dicetuskan oleh C.A.Sedler, seorang mahasiswa kedokteran di Halle/ 
Saale, Jerman, yang menggunakan judul ”Analectica Pharmacognoistica” 
dalam disetasinya pada tahun 1815. Farmakognosi berasal dari bahasa 
Yunani, pharmakon yang berarti “obat” (ditulis dalam tanda petik karena 
obat yang dimaksud adalah obat alam, bukan sintetis) dan gnosis yang 
berarti pengetahuan. Namun penelitian sejarah terakhir telah menemukan 
penggunaan istilah ”Farmakognosis” yang lebih awal J.A. Schmidt 
menggunakan istilah tersebut dalam Lehrbuch der Materia Medica, 
dipublikasikan di Vienna tahun 1811 yang  menjelaskan tentang studi 
tumbuhan obat dan sifat-sifat obat. Ia mengartikan farmakognosi 
merupakan cara pengenalan ciri-ciri/ karakteristik obat yang berasal dari 
bahan alam. 
 
B. Sumber Informasi                                                                            

Sumber informasi yang tersedia untuk memahami sejarah 
penggunaan tumbuhan obat  (juga nutrisi dan racun)adalah catatan 
arkeologis dan dokumen tertulis. Tradisi-tradisi Jepang, India dan Cina 
juga didokumentasikan pada banyak manuskrip dan buku – buku kuno 
(Mazar 1998, Waller 1998). Tidak ada catatan tertulis yang tersedia untuk 
wilayah lain di dunia karena tulisan-tulisan tersebut tidak pernah 
diproduksi atau karena dokumen tersebut hilang atau dimusnahkan oleh 
penjajah. Oleh karena itu catatan tulisan pertama dilaporkan oleh 
penjelajah kuno yang dikirim oleh pemerintah feodal untuk mencari 
kekayaan dunia baru di berbagai belahan dunia. Orang–orang ini 
termasuk minoritas, penjelajah, pedagang, peneliti dan petugas kolonial. 
Informasi ini penting untuk komunitas eropa karena beberapa alasan, 
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seperti panah beracun yang disiapkan untuk mengancam para penjelajah 
dan penduduk tetap dan juga prospek untuk menemukan obat baru. 
Catatan Klasik dari Arab, Yunani dan Roma 

Informasi tertulis paling tua dalam tradisi orang Eropa-Arab 
berasal dari orang Sumeria dan Akkad di Mesopotamia. Penduduk ini 
berasal dari daerah yang sama seperti yang tercatat arkeologis Shanidar 
IV. Dokumentasi serupa telah bertahan ribuan tahun di Mesir. Orang-
orang Mesir mendokumentasikan pengetahuan mereka pada kertas 
papirus, yang terbuat dari Cyperus aquaticus, suatu tumbuhan air seperti 
rumput (papirus) ditemukan di sepanjang Eropa selatan dan Afrika utara. 
Yang paling penting dalam tulisan ini adalah Papirus Ebers yang berasal 
dari sekitar 1500 SM.  Papirus Ebers merupakan buku pegangan medis 
yang mencakup semua  macam penyakit dan termasuk empiris dan juga 
bentuk simbolik pengobatan. Ketepatan diagnosis yang tercatat dalam 
buku ini sangat mengesankan. 
 Obat Yunani telah menjadi fokus penelitian sejarah farmasi 
selama beberapa dasawarsa. Seorang sarjana Yunani, Pedanius 
Dioscorides”dianggap sebagai bapak obat- obatan di negara barat”. 
Karyanya merupakan suatu doktrin yang mengatur praktik farmasi dan 
kedokteran selama lebih dari 1500 tahun dan yang berpengaruh besar 
terhadap farmasi di Eropa.Ia seorang farmakognosis ulung dan 
mendeskripsikan lebih dari 600 tumbuhan obat.  

Para sarjana Yunani dan Roma lainnya juga terpengaruh terhadap 
pengembangan bidang- bidang terkait dengan pelayanan kesehatan dan 
ilmu pengetahuan alam. Hippokrates, seorang dokter medis Yunani 
mempunyai pengaruh besar terhadap tradisi medis Eropa. Ia merupakan 
salah satu seri penulis pertama yang mengulas Corpus Hippocraticum 
(suatu kumpulan pekerjaan mengenai praktik medis). Dokter Yunani-
Roma, Claudius Galen (Galenus) meringkas bidang kompleks kedokteran 

dan farmasi Yunani-Roma, dan 
namanya digunakan dalam istilah 
farmasi “galenika”. 
 
Gambar 1. 
Salinan tertua dan paling terkenal 
adalah naskah Byzantine yang di 
produksi sekitar tahun 1512 untuk 
Anicia Juliana, putri Flavius Anicius 
Olybrius, yaitu  kaisar dari kekaisaran 
barat pada 472 AD. Halaman di atas 
diambil dari naskah ini dan Anda 
dapat melihat beberapa penjelasan 
dalam bahasa Arab.  
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Gambar 2. 
Dokumen ini di yakini ditemukan 
dalam makam dan dibawa pada 
tahun 1873 oleh Georg Ebers, 
orang yang menyimpannya di 
Universitas Leipzig dan dua tahun 
kemudian di publikasikan dalam 
edisi faksimili. Papirus Ebers 
merupakan buku pegangan medis 
yang mencakup semua macam 
penyakit dan termasuk empiris dan 
juga bentuk simbolik pengobatan. 
 

 
Catatan Klasik dari Cina  

Di Cina , bidang ini berkembang sebagai unsur Taoisme yang 
menganggap; para pengikut berusaha untuk menjamin hidup yang lama 
(atau kekekalan) melalui meditasi, makanan khusus, tumbuhan obat, 
latihan dan praktik seksual tertentu. Kerja paling penting dalam tradisi ini 
adalah Shen nong ben cao jing („Risalah Obat dari Negarawan yang Hebat‟) 
yang sekarang ini hanya tersedia sebagai kompilasi terakhir. 
 

Gambar 3. 
Naskah  Shen nong ben cao jing   yang telah 
di ubah ke bahasa inggris .Shen nong ben 
Ciao Jing ( Risalah obat negarawan yang 
hebat) , Tahun 200 SM, penulis; Shen 
Nong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obat Tradisional Asia lainnya 

https://sahadaanggi.files.wordpress.com/2012/03/papirs-ebers.jpg
https://sahadaanggi.files.wordpress.com/2012/03/papirs-ebers.jpg
https://sahadaanggi.files.wordpress.com/2012/03/shenon-ben-jia-cing-sampul-depan1.jpg
https://sahadaanggi.files.wordpress.com/2012/03/papirs-ebers.jpg
https://sahadaanggi.files.wordpress.com/2012/03/shenon-ben-jia-cing-sampul-depan1.jpg
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 Secara keseluruhan, catatan tertulis mengenai obat Asia lainnya 
kurang komprehensif daripada obat Cina. Aryuveda merupakan bentuk 
obat tradisional Asia yang paling tua, yang pada dasarnya berasal dari 
India dan suatu cara filosofi-sains-seni kehidupan 

                                                         
Gambar 4. 
 Ayurveda dianggap merupakan asal 
mula obat tersistematis karena tulisan-
tulisan Hindu kuno tentang obat tidak 
mengandung referensi obat luar negeri, 
sedangkan teks-teks Yunani dan Timur 
tengah merujuk kepada ide-ide dan 
obat-obat yang berasal dari india. 
 
 
 
 

 
 
Jamu 

 Jamu, obat tradisonal Indonesia yang di duga berasal dari keraton 
Surakarta dan Yogyakarta di Jawa Tengah , dari praktik budaya jawa 
kuno  dan juga sebagai hasil pengaruh obat Cina, india dan Arab. Setelah 
Islam masuk di Jawa dan kerajaan majapahit hancur , banyak orang Jawa 
melarikan diri terutama ke Bali, membawa buku-buku , budaya dan 
kebiasaanya termasuk obat. Ada beberapa catatan yang masih ada , tetapi 
catatan tersebut  masih sering di rahasiakan oleh tabib atau keluarga 
mereka. Mereka menganggap hal ini suci dan tertutup bagi orang luar , 
contohnya seperti catatan yang ada di Yogyakarta.  Dua maunskrip yang 
paling penting adalah - serta kawruh bab jampi-jampi(„Suatu risalah berbagai 
macam penyembuhan „) dan Serta Centhini „ (Buku Sentini‟) ada di 
perpustakaan Keraton surakarta. 
 

Gambar 5. 
 Buku Sentini dari Keraton Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sahadaanggi.files.wordpress.com/2012/03/ayurveda-jadul.jpg
http://sahadaanggi.files.wordpress.com/2012/03/ayurveda-jadul.jpg
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Kampo 

Kampo, atau obat tradisional jepang,  kadang-kadang 
berhubungan dengan dosis rendah TCM. Sistem Cina merupakan bentuk 
utama praktik medis di Jepang, yang datang melalui Korea dan dijadikan 

obat asli di jepang . Pertukaran 
pelajar dengan Cina mempunyai 
arti bahwa praktik medis dan 
keagaamaan sebenarnya identik; 
sebagai contoh, sistem medis 
yang terbentuk di jepang pada 
tahun 701 merupakan salinan 
yang sama dengan sistem dinasti 
T‟ang di Cina . 
 
Gambar 6. 
Kampo herbal 
 

C. Sejarah Obat Alam Indonesia 
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan hayati 

terbesar didunia yang memiliki lebih dari 30.000 spesies tanaman  tingkat 
tinggi. Hingga saat ini, tercatat 7000 spesies tanaman telah diketahui 
khasiatnya namun kurang dari 300 tanaman yang digunakan sebagai 
bahan baku industri farmasi secara regular. Sekitar 1000 jenis tanaman 
telah diidentifikasi dari aspek botani sistemik tumbuhan dengan baik. 
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. Fakta- fakta tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan obat 
memiliki arti penting yakni secara mendasar mendukung kehidupan 
maupun potensi perdagangan obat tradisional. 

Sistem pengobatan tradisional yang mayoritas menggunakan obat 
herbal untuk menyembuhkan penyakit  dan mendukung kesehatan 
masyarakat  menunjukkan bahwa tumbuhan obat memiliki arti penting  
yakni secara mendasar mendukung kehidupan maupun potensi 
perdagangan obat tradisional. Fakta bahwa obat berbasis tumbuhan telah 
melekat didalam kehidupan masyarakat, memperlihatkan kecenderungan 
orang kembali ke alam “Back To Nature”meneguhkan peran penting 
tumbuhan sebagai sumber obat yang berpotensi nilai ekonomi tinggi. 

Obat tradisional telah digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak 
jaman kerajaan, era perjuangan kemerdekaan, hingga era perkembangan 
dan kemajuan saat ini. Pasang surut pengembangan obat tradisional yang 

http://sahadaanggi.files.wordpress.com/2012/03/preparing-prescriton-of-campo-medicine-in-a-hospital.jpg
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merupakan obat asli Indonesia terjadi pada era-era atau zaman tersebut 
dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, obat 
tradisional cukup menjadi perhatian untuk terus dikembangkan serta 
diusahakan agar dapat menjadi bagian dari pengobatan formal di 
Indonesia. Obat tradisional telah diterima secara luas di negara 
berkembang dan di negara maju. Faktor pendorong peningkatan 
penggunaan obat herbal di negara maju diantaranya adalah usia harapan 
hidup yang lebih panjang terus meningkat, adanya kegagalan dalam 
penggunaan obat sintetik atau modern untuk penyakit tertentu seperti 
kanker serta semakin luasnya akses informasi. Badan kesehatan 
internasional (WHO) telah merekomendasikan penggunaan obat 
tradisional termasuk obat herbal dalam pemeliharaan kesehatan 
masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit terutama penyakit 
krnis, penyakit degeneratif dan kanker. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka berbagai tanaman  
berpotensi obat di Indonesia mengandung beraneka ragam jenis senyawa 
kimia alam yang dapat digunakan sebagai obat alternatif untuk kesehatan 
terutama karena efek sampingnya yang lebih kecil. Oleh karena itu telah 
dilakukan berbagai penelitian ilmiah tanaman dengan mengkaji semua 
aspek yang terlibat dalam tanaman tersebut  dan ilmu Farmakognosi 
merupakan salah satu ilmu yang berperan dalam mengkaji tanaman yang 
berkhasiat obat. Pada akhir abad ke-20 terjadi 3 kejadian penting yang 
telah menghasilkan perubahan mendasar pada sikap/perilaku masyarakat 
dan ilmuan tentang farmakognosi.  Pertama, orang awam menemukan 
kegunaan seluruh tumbuhan obat atau yang umumnya mereka sebut 
dengan herba.  Ketidakpuasan terhadap kemanjuran dan biaya obat 
modern ditambah dengan makin meningkatnya depresiasi terhadap 
sesuatu yang bersifat ”alami” dan ”organik” telah mengakibatkan berjuta 
orang di seluruh dunia menambah apresiasi yang mendalam terhadap 
penggunaan obat tradisional untuk pengobatan bermacam penyakitnya  
 Sejak ribuan tahun lalu pengobatan tradisional asli Indonesia telah 
ada dan dengan masuknya pengaruh Hindu, Budha dari India, Cina, 
Kristen dari negara barat Spanyol, Portugis dan Islam yang masuk melalui 
pedagang dari gujarat dan turki semakin memperkaya budaya pengobatan 
tradisional Indonesia. Bukti sejarah dapat ditemukan melalui peninggalan 
berupa prasasti, relief candi, alat- alat pembuat jamu, naskah 
kesusasteraan (karya tulis) dan lain sebagainya. 
 Seiring dengan perkembangan jaman, maka bentuk pembuatan 
jamu sudah dikemas secara modern. Era ini dimulai  pada awal abad 20 
dengan munculnya pabrik jamu di bumi Nusantara seperti “jamu Iboe” 
tahun 1910 di Surabaya, “ jamu cap Djago” tahun 1918 di Semarang dan 
seterusnya hingga sekarang tercatat di BPOM ada 1024 lebih perusahaan 
dengan berbagai skala yang memproduksi lebih dari 10.000 macam 
produk, mulai dari godogan, serbuk, pil sampai kapsul yang digunakan 
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untuk perawatan tubuh, pemeliharaan kesehatan, kebugaran maupun 
pengobatan penyakit. 
 Berdasarkan bukti- bukti sejarah diatas maka Pemerintah dalam 
hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui UU Nomor 23 
tahun 1992 yang disempurnakan dengan UU Nomor 36 tahun 2008 
tentang Kesehatan memberikan penjelasan bagaimana menyehatkan 
masyarakat berdasarkan pengobatan secara tradisional memanfaatkan 
tanaman obat, mineral, sediaan galenik dan biota asli Indonesia dan 
melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai badan 
yang mengawasi dan mengatur semua produk dari bahan alam yang 
dikomsumsi masyarakat, telah menyusun berbagai aturan untuk 
diterapkan oleh pengusaha industri jamu. 
 
D. Penggolongan Obat Alam Indonesia 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 
179/MENKES/Per/VII/1976 menyatakan bahwa yang dimaksud 
sebagai obat tradisional adalah, “Obat jadi atau obat terbungkus yang berasal 
dari alam, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik), atau 
campuran dari bahan-bahan tersebut, yang belum mempunyai data klinis dan 
dipergunakan dalam usaha pengobatan berdasarkan pengalaman”. 
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan 
Makanan Republik Indonesia, Nomor : HK.00.05.4.2411 Tentang 
Ketentuan Pokok Pengelompokkan Dan Penandaan Obat Bahan 
Alam Indonesia, obat bahan alam (tradisional) yang ada di Indonesia 
saat ini dapat dikategorikan menjadi: 
1. Jamu (Empirical based herbal medicine)  

Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, 
misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi 
seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta 
digunakan secara tradisional. Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan 
mengacu pada resep peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai 
tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisar antara 5 – 10 
macam bahkan lebih. Bentuk jamu tidak memerlukan pembuktian 
ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris. Jamu 
yang telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh 
tahun bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan 
dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. 
Jamu harus memenuhi kriteria sebagai berikut :  
- Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, 
-  Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, 

 -  Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-INxIYgjnsvs/UpL-FbYMSoI/AAAAAAAAACA/Q9tXym1sdCc/s1600/jamu-.png
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2. Obat Herbal Terstandar (Scientific based herbal medicine) 
Obat Herbal Terstandar (OHT) adalah obat tradisional yang 
disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa 
tanaman obat, binatang, maupun mineral. Untuk melaksanakan 
proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan berharga 
mahal, ditambah dengan tenaga kerja yang mendukung dengan 
pengetahuan maupun keterampilan pembuatan ekstrak. Selain proses 
produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah 
ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian pra 
klinik seperti standar kandungan bahan berkhasiat, standar 
pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat 
tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis. 
Obat Herbal Terstandar (OHT) harus memenuhi kriteria : 
-  Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, 
-  Klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau pra klinik, 
-  Telah dilakukan standardisasi terhadap bahan baku  
-  Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Logo Obat Herbal Terstandar 

 
3. Fitofarmaka (Clinical based herbal medicine)  

Merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat 
disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang 
telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji 
klinik pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para 
profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan 
kesehatan. Masyarakat juga bisa didorong untuk menggunakan obat 
herbal karena manfaatnya jelas dengan pembuktian secara ilmiah. 
Fitofarmaka harus memenuhi kriteria :  
-  Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan,  
-  Klaim khasiat harus dibuktikan berdasarka uji klinik,  
-  Telah dilakukan standardisasi terhadap bahan baku 

 -  Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. 
 
 

Logo Jamu 

http://4.bp.blogspot.com/-sv1j8cpV2Yc/UpL-MEoXlgI/AAAAAAAAACQ/I-Nw4Ssbzf8/s1600/fitofarmaka-.png
http://2.bp.blogspot.com/-x7iyt_6B5zk/UpL-I4JNH4I/AAAAAAAAACI/zX_Emy8iv3U/s1600/obat+herbal+terstandar-.png
http://4.bp.blogspot.com/-sv1j8cpV2Yc/UpL-MEoXlgI/AAAAAAAAACQ/I-Nw4Ssbzf8/s1600/fitofarmaka-.png
http://2.bp.blogspot.com/-x7iyt_6B5zk/UpL-I4JNH4I/AAAAAAAAACI/zX_Emy8iv3U/s1600/obat+herbal+terstandar-.png
http://4.bp.blogspot.com/-sv1j8cpV2Yc/UpL-MEoXlgI/AAAAAAAAACQ/I-Nw4Ssbzf8/s1600/fitofarmaka-.png
http://2.bp.blogspot.com/-x7iyt_6B5zk/UpL-I4JNH4I/AAAAAAAAACI/zX_Emy8iv3U/s1600/obat+herbal+terstandar-.png
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   Logo Fitofarmaka 
 

Produk fitofarmaka yang beredar di Indonesia :  
1.  Stimuno (Dexa Medica), fitofarmaka modulator imun.  
2.  Rheumaneer (Nyonya Meneer), fitofarmaka rematik.  
3. Nodiar (Kimia Farma), fitofarmaka diare.  
 

Pengembangan Obat 
 Pada awal perkembangan obat, usaha penemuan obat baru pada 
umumnya bersifat coba–coba (trial and error) sehingga biaya 
pengembangan obat baru sangat mahal. Untuk satu jenis obat sampai 
dapat dipasarkan dibutuhkan biaya lebih kurang Rp. 1 trilyun. Hal ini 
dapat dipahami mengingat bahwa dari 8.000 sampai 10.000 senyawa baru 
yang disintesis atau yang didapat dari sumber alam, setelah melalui 
berbagai uji kimia, fisika, aktivitas, toksisitas, farmakokinetik, 
farmakodinamik dan uji klinik, kemungkinan hanya satu senyawa yang 
secara klinik dapat digunakan sebagai obat . 
 
 
 
Percobaan kimia pertama                                      
Penapisan Farmakologi 
Uji Toksisitas akut 
Studi percobaan farmakologis yang lebih luas 
Uji toksisitas kronik dan penelitian klinik 
 
Gambar 7. Pengembangan obat baru. Dari rata- 
rata 9000 senyawa kimia yang diselidiki, setelah 
melalui berbagai penapisan, hanya satu yang dapat 
digunakan untuk pengobatan. 
  

Waktu yang dibutuhkan, mulai dari proses sintetis atau ekstraksi, 
penapisan farmakologi, sampai evaluasi klinik dan persetujuan 
pendaftaran memakan waktu lebih kurang 10 tahun. Hal tersebut juga 
disebabkan oleh ketatnya peraturan – peraturan tentang tentang obat baru 
untuk diijinkan dapat dipasarkan. Ini berarti bahwa  agar pengembangan 
obat baru tetap layak secara ekonomi, perlu terobosan, pemikiran yang 
mendasar bagaimana melakukan penelitian dengan sejumlah kecil 
senyawa yang terpilih dan bagaimana merancang senyawa yang lebih baik. 
 
E.Permasalahan Obat Sintetik 
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Adalah merupakan suatu kenyataan, bahwa zat berkhasiat yang 
digunakan di Indonesia dalam pengobatan formal umumnya 
menggunakan senyawa sintetik dan umumnya bahan tersebut masih 
diimport dan suatu kenyataan juga bahwa bahan di Indonesia ada (pernah 
ada) industri zat berkhasiat secara sintetis (paracetamol) tapi 
perkembangannya kurang menggembirakan karena tersaingi oleh 
produksi negara lain yang harganya lebih rendah.  
   Pada umumnya hambatan dalam pengembangan produksi bahan 
baku (zat berkhasit) secara sintetis adalah : 
- Belum berkembangnya industri hulu, terutama industri kimia dasar 

yang menunjang zat berkhasiat. 
- Produksi skala ekonomis sulit dicapai karena kebutuhan pasar dalam 

negeri relatif kecil. 
- Pasar internasional zat berkhasiat termasuk bahan pemulanya 

dikendalikan oleh beberapa perusahaan multinasional 
- Biaya investasi relatif besar karena pembuatan zat berkhasiat 

umumnya merupakan proses yang panjang 
  Mengkonsumsi terus-terusan obat kimia menimbulkan, banyak 
faktor resiko penyakit lebih parah yang akan ditimbulkan, semakin rutin  
memakai obat-obatan kimia, maka resisten tubuh dan penyakit akan lebih 
kebal untuk melawan pengobatan yang diberikan. Mungkin sekilas 
pengobatan dengan cara seperti ini memang memiliki reaksi yang cepat, 
namun tidak dapat dipungkiri bahwa Bahaya Obat Obatan Kimia mengintai 
kesehatan tubuh untuk menimbulkan penyakit yang lebih parah bahkan 
kematian. 

Berdasarkan fungsinya diketahui penggunaan obat kimia tidak 
benar-benar menyembuhkan penyakit namun hanya merawat saja. Dalam 
arti hanya menekan gejala yang timbul tanpa menjangkau penyebab dari 
penyakit tersebut. Pengobatan dengan obat kimia bersifat sympthomatis 
yang hanya untuk mengurangi penderitaannya saja, lebih diutamakan 
untuk penyakit-penyakit yang sifatnya akut, reaksi cepat namun bersifat 
destruktif artinya melemahkan organ tubuh lain, selain daripada 
itu bahaya obat-obatan kimia yang lainnya adalah bisa memunculkan efek 
samping berupa komplikasi penyakit. 
 
Tanggapan Menurut Para ahli kesehatan terhadap Bahaya Obat 
Obatan   
 
R.T. TraIl, M.D. 
“Pengobatan obat-obatan kimia meliputi tindakan pemberdayaan, 
bertindak seperti pengobatan bagi penyakit, tapi justru menghasilkan 
penyakit pada orang sehat.Materia medica sebenarnya hanya sekedar 
mengenai obat-obatan atau bahan dan larutan kimia yang dalam satu kata 
disebut dengan racun. Semua ini tidak cocok dengan tubuh vital dan 
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menghasilkan penyakit ketika diberikan kepada makhluk hidup. Semuanya 
beracun.” 
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Daniel. H. Kress, M.D. 
“Obat-obatan tidak pernah menyembuhkan penyakit. Mereka hanya 
menekan tanda bahaya alami tubuh ketika muncul masalah kesehatan. 
Racun kimia apapun yang dimasukkan dalam tubuh manusia harus segera 
dibereskan walaupun ia mengurangi gejala. Rasa sakit mungkin hilang, 
tapi tanpa disadari pasien malah makin parah kondisinya.” 
William Osler, M.D. 
“Orang yang minum obat perlu pulih dua kali. Sekali untuk pulih dari 
penyakit dan satu lagi dari obat kimia itu sendiri.” 
O.W. Holmes, (Prof. of Med. Harvard University) 
“Jika semua obat-obatan kimia diseluruh dunia dibuang ke laut, ini akan 
berakibat buruk bagi ikan-ikan tapi baik bagi manusia. 
 
Kelemahan Obat Modern atau Obat Kimia :  
 
a.  Efek samping 

Terdapat efek samping dari obat kimia yang bisa berupa efek 
samping langsung maupun tidak langsung atau terakumulasi. Hal ini 
terjadi karena bahan kimia bersifat anorganik dan murni sementara 
tubuh bersifat organik dan kompleks. Maka bahan kimia bukan bahan 
yang benar-benar cocok untuk tubuh. Penggunaan bahan kimia pada 
tubuh dianggap sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan dan digunakan 
secara terbatas yang dapat diterima dan ditoleransi oleh tubuh. 

 
b. Sering kurang efektif untuk penyakit tertentu 
  Beberapa penyakit memang belum ada obatnya, obat yang ada 

hanya bersifat simptomatik dan harus diminum seumur hidup. 
Beberapa penyakit belum diketahui penyebabnya. Banyak pasien 
secara rutin pergi ke dokter tanpa perbaikan yang signifikan bahkan 
semakin buruk keadaannya. 

 
c.  Harga yang mahal karena faktor impor 

Hampir semua obat kimia yang kita gunakan berasal dari luar. Hal 
ini terjadi karena untuk menghasilkan obat kita membutuhkan 
teknologi tinggi, biasa investasi yang tinggi dan waktu penelitian yang 
lama. Alasan lain dai impor obat adalah perlunya kepercayaan atas 
produsen obat. Sampai saat ini kepercayaan terutama ada pada 
beberapa negara yang dikenal produsen obat. Bahan mahal yang diipor 
terdiri dari obat jadi, bahan baku obat, bahan pengemas obat, 
teknologi, peralatan dan mesin-mesin, tenaga ahli dan tenaga terampil. 
Tingginya harga terjadi karena impor menggunakan mata uang asing 
yang berfluktuasi sesuai kurs dan juga membuat ketersediaan tidak 
menentu. 
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Latihan  
Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada satuan 
bahasan i dipersilahkan mengerjakan latihan berikut : 
1. Buat  uraian tentang pengertian dan ruang lingkup farmakognosi  
2. Buat uraian tentang sumber informasi obat alam ! 
3. Buat uraian tentang klasifikasi obat alam Indonesia ! 
4. Buat uraian tentang permasalahan obat sintetik ! 

 
Rangkuman  

 
1. Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat/bahan 

obat yang berasal dari alam baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan 
maupun mineral. Farmakognosi disebut juga ilmu obat alam. 
Termasuk juga dalam farmakognosi cara- cara penanaman, seleksi 
pengumpulan, produksi, pengawetan penyimpanan dan  perdagangan 
dari bahan obat yang berasal dari alam. 

2. Sumber informasi yang tersedia untuk memahami sejarah 
penggunaan tumbuhan obat  (juga nutrisi dan racun)adalah catatan 
arkeologis dan dokumen tertulis seperti  catatan dari negara Arab, 
Eropa kuno, Arab, Yunani, Cina dan obat tradisional Asia lainnya. 

3. Klasifikasi obat alam Indonesia terbagi tiga yaitu jamu, obat herbal 
terstandar dan obat fitofarmaka. 

4. Kelemahan penggunaan obat sintetik adalah efek samping 
pengobatan lebih sering terjadi, sering kurang efektif untuk penyakit 
tertentu dan harga yang relatif lebih mahal. 

 
Tes Formatif 
1. Jelaskan pengertian Farmakognosi ? 
2. Jelaskan klasifikasi obat alam Indonesia ? 
3. Jelaskan permasalahan dalam penggunaan obat sintetik ! 

 
Kunci Jawaban Tes Formatif  
1. Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat/bahan obat 

yang berasal dari alam baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun 
mineral. 

2. Klasifikasi obat alam terbagi tiga yaitu : 
 a. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, 

misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi 
seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta 
digunakan secara tradisional. 

 b. Obat herbal terstandar adalah adalah obat tradisional yang disajikan 
dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman 
obat, binatang, maupun mineral. 

 c. Fitofarmaka merupakan bentuk obat tradisional dari bahan    alam 
yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses 
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pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah 
sampai dengan uji klinik pada manusia. 

3. Permasalahan dalam penggunaan obat sintetik adalah efek samping 
yang lebih sering terjadi, sering kurang efektif untuk penyakit tertentu 
dan harga yang relatif lebih mahal. 
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BAB II 
DASAR PENYIAPAN SIMPLISIA, EKSTRAKSI DAN 

PRODUKNYA 
 

Satuan Bahasan 2 : 
  
Pengertian Simplisia, Tata Nama Simplisia, Dasar-Dasar 
Penyiapan Simplisia, Ekstraksi dan Produknya 
 
a. Gambaran singkat mengenai materi kuliah 

Materi kuliah ini  membahas mengenai pengertian, tata nama 
simplisia, bagaimana dasar- dasar penyiapan simplisia, pengertian 
ekstrak, macam- macam  metode ekstraksi dan produknya. 

b. Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian, tatanama simplisia, 

dasar- dasar penyiapan simplisia, pengertian ekstrak, macam – 
macam metode ekstraksi dan produknya. Kemudian  buatlah 
intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami dengan baik 
intisari/ringkasan tersebut. 

c. Tujuan Pembelajaran 
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian simplisia dan ekstrak. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tata nama simplisia 
3. Mahasiswa mampu mengemukakan dasar – dasar penyiapan 

simplisia obat alam. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian ekstrak. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan metode – metode ekstraksi. 

 
Pengertian Simplisia, Tata Nama Simplisia, Dasar-Dasar 
Penyiapan Simplisia, Ekstraksi dan Produknya 
 

Dengan banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama 
sebagai obat, maka Rasulullah saw, memerintahkan kita untuk berobat 
ketika terkena penyakit, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh 
Bukhari r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:  

 

ُ َداء   ُ َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل َما أَْنَزَل َّللاه ُ َعْنهُ َعْن النهبِيِّ َصلهى َّللاه َّله  ِِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي َّللاه

 أَْنَزَل لَهُ ِشفَاء  
Artinya :   
“Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 
bersabda: Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya”  

Menurut Muhadi & Muadzin dalam bukunya Semua Penyakit Ada 
Obatnya, prinsip pengobatan didalam penyembuhan penyakit ala 
Rasulullah saw., diterapkan tertentu sebagai pedoman yang perlu 
diketahui dan dilaksanakan. Rasulullah saw., mengajarkan supaya obat 
yang dikonsumsi si penderita harus halal dan baik. Allah swt. yang 
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menurunkan penyakit kepada seseorang, maka Dia-lah yang 
menyembuhkannya. Jika kita menginginan kesembuhan dari Allah swt. 
maka obat yang digunakan juga harus baik dan diridhai oleh Allah swt. 
karena Allah melarang memasukkan barang yang haram dan merusak ke 
dalam tubuh kita  

Dari hadist diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt 
menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Kesembuhan seseorang dari 
penyakit yang diderita memang Allah swt yang menyembuhkannya, akan 
tetapi Allah swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya 
agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan 
mempemudah penyembuhannya. 

Dari beberapa ayat dan hadist diatas dapat diketahui bahwa Allah swt 
telah memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta alam dengan 
menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman yang memberikan 
banyak manfaat salah satunya sebagai bahan pengobatan. Manusia sebagai 
makhluk ciptaan Allah swt yang telah melakukan pengobatan dan 
rekayasa belum mampu melewati ketentuan-ketentuan Sang Pencipta, 
sebab Allah swt yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. 
Sebagai makhluk hidup, manusia tidak bisa lepas dari penyakit, penyakit 
yang diturunkan oleh Allah swt pasti ada obatnya, hanya saja diperlukan 
usaha (menuntut Ilmu) untuk menemukan bahan obatnya. Semoga yang 
telah diusahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat 
menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta sebab 
segala sesuatunya apa yang ada akan kembali kepada-Nya. 
 
A.Pengertian Simplisia 

Simplisia merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut bahan-
bahan obat alam yang berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami 
perubahan bentuk. Pengertian simplisia menurut Departemen Kesehatan 
RI adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami 
perubahan proses apa pun, dan kecuali dinyatakan lain umumnya berupa 
bahan yang telah dikeringkan.  

Simplisia dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : 
1. Simplisia nabati 

Simplisia nabati adalah simplisia yang dapat berupa tanaman utuh, 
bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya, 
misalnya Datura Folium dan Piperis nigri Fructus. Eksudat tanaman 
adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara 
tertentu sengaja dikeluarkan dari selnya. Eksudat tanaman dapat berupa 
zat-zat atau bahan-bahan nabati lainnya yang dengan cara tertentu 
dipisahkan /diisolasi dari tanamannya.  
 
2. Simplisia hewani  
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Simplisia hewani adalah simplisia yang dapat berupa hewan utuh atau 
zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan 
kimia murni, misalnya minyak ikan (Oleum iecoris asselli) dan madu (Mel 
depuratum). 
 
3. Simplisia pelikan atau mineral  

Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia berupa bahan pelikan 
atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana 
dan belum berupa bahan kimia murni, contoh serbuk seng dan serbuk 
tembaga. 
 
B.Tata Nama Simplisia 

Dalam ketentuan umum  Farmakope Indonesia disebutkan bahwa 
nama simplisia nabati ditulis dengan menyebutkan nama  genus 
atau  species  nama  tanaman, diikuti  nama  bagian  tanaman  yang 
digunakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk simplisia nabati yang 
diperoleh dari   beberapa macam tanaman dan untuk eksudat 
nabati.          
 
1. Genus +  nama bagian 

tanaman  : 
Cinchonae Cortex, Digitalis 
Folium, Thymi Herba, Zingiberis 
Rhizoma 

2. Petunjuk species + nama 
bagian tanaman : 

Belladonnae Herba, Serpylli 
Herba, Ipecacuanhae Radix, Stramonii 
Herba 

3. Genus + petunjuk species + 
nama bagian tanaman : 

Curcuma aeruginosae Rhizoma, 
Capsici  frutescentis Fructus 

Keterangan : Nama species terdiri dari genus + petunjuk spesies 
Contoh : 
              Nama spesies        : Cinchona succirubra 
              Nama genus          : Cinchona 
              Petunjuk species  : succirubra 
 
C.Dasar – dasar penyiapan simplisia 

Pembuatan simplisia merupakan proses memperoleh simplisia 
dari alam yang baik dan memenuhi syarat-syarat mutu yang dikehendaki. 
Dasar pembuatan simplisia meliputi beberapa tahapan. 
Teknik pengumpulan 

Panen merupakan salah satu rangkaian tahapan dalam proses 
budidaya tanaman obat. Waktu, cara pemanenan dan penanganan bahan 
setelah panen merupakan periode kritis yang sangat menentukan kualitas 
dan kuantitas hasil tanaman. Oleh karena itu waktu, cara panen dan 
penanganan tanaman yang tepat dan benar merupakan faktor penentu 



21 
 

kualitas dan kuantitas. Setiap jenis tanaman memiliki waktu dan cara 
panen yang berbeda. Tanaman yang dipanen buahnya memiliki waktu dan 
cara panen yang berbeda dengan tanaman yang dipanen berupa biji, 
rimpang, daun, kulit dan batang. Begitu juga tanaman yang mengalami 
stres lingkungan akan memiliki waktu panen yang berbeda meskipun jenis 
tanamannya sama. Berikut ini diuraikan saat panen yang tepat untuk 
beberapa jenis tanaman obat. 

Pengumpulan atau panen dapat dilakukan dengan tangan atau 
menggunakan alat (mesin). Apabila pengambilan dilakukan secara 
langsung (pemetikan) maka harus memperhatikan keterampilan si 
pemetik, agar diperoleh tanaman/bagian tanaman yang dikehendaki, 
misalnya dikehendaki daun yang muda, maka daun yang tua jangan 
dipetik dan jangan merusak bagian tanaman lainnya. misalnya jangan 
menggunakan alat yang terbuat dari logam untuk simplisia yang 
mengandung senyawa fenol dan glikosa. 
 
Waktu Pengumpulan Atau Panen 

Kadar kandungan zat aktif suatu simplisia ditentukan oleh waktu 
panen, umur tanaman, bagian tanaman yang diambil dan lingkungan 
tempat tumbuhnya. Pada umumnya waktu pengumpulan sebagai berikut : 
1. Daun.  

Dikumpulkan sewaktu tanaman berbunga dan sebelum buah 
menjadi masak, contohnya, daun Athropa belladonna mencapai kadar 
alkaloid tertinggi pada pucuk tanaman saat mulai berbunga. Tanaman 
yang berfotosintesis diambil daunnya saat reaksi fotosintesis sempurna 
yaitu pukul 09.00-12.00. Pemanenan daun dilakukan pada saat tanaman 
telah tumbuh maksimal dan sudah memasuki periode matang fisiologis 
dan dilakukan dengan memangkas tanaman. Pemangkasan dilakukan 
dengan menggunakan pisau yang bersih atau gunting stek. Pemanenan 
yang terlalu cepat menyebabkan hasil produksi yang diperoleh rendah dan 
kandungan bahan bahan aktifnya juga rendah, seperti tanaman jati 
belanda dapat dipanen pada umur 1 - 1,5 tahun, jambu biji pada umur 6 - 
7 bulan, cincau 3 - 4 bulan dan lidah buaya pada umur 12 - 18 bulan 
setelah tanam. Demikian juga dengan pemanenan yang terlambat 
menyebabkan daun mengalami penuaan (senescence) sehingga mutunya 
rendah karena bahan aktifnya sudah terdegradasi. Pada beberapa tanaman 
pemanenan yang terlambat akan mempersulit proses panen. 
 
2. Bunga 

Dikumpulkan sebelum atau segera setelah mekar.  Bunga 
digunakan dalam industri farmasi dan kosmetik dalam bentuk segar 
maupun kering. Bunga yang digunakan dalam bentuk segar, pemanenan 
dilakukan pada saat bunga kuncup atau setelah pertumbuhannya 
maksimal. Berbeda dengan bunga yang digunakan dalam bentuk kering, 
pemanenan dilakukan pada saat bunga sedang mekar. Seperti bunga 
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piretrum, bunga yang dipanen dalam keadaan masih kuncup 
menghasilkan kadar piretrin yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga 
yang sudah mekar. 

 
3. Buah  

Dipetik dalam keadaan tua, kecuali buah mengkudu dipetik 
sebelum buah masak. Buah harus dipanen setelah masak fisiologis dengan 
cara memetik. Pemanenan sebelum masak fisiologis akan menghasilkan 
buah dengan kualitas yang rendah dan kuantitasnya berkurang. Buah yang 
dipanen pada saat masih muda, seperti buah mengkudu, jeruk nipis, 
jambu biji dan buah ceplukan akan memiliki rasa yang tidak enak dan 
aromanya kurang sedap. Begitu pula halnya dengan pemanenan yang 
terlambat akan menyebabkan penurunan kualitas karena akan terjadi 
perombakan bahan aktif yang terdapat di dalamnya menjadi zat lain. 
Selain itu tekstur buah menjadi lembek dan buah menjadi lebih cepat 
busuk. 
 
4. Biji  

Dikumpulkan dari buah yang masak sempurna. Pengambilan biji 
pada saat mulai mengeringnya buah atau sebelum semuanya pecah. Panen 
tidak bisa dilakukan secara serentak karena perbedaan waktu pematangan 
dari buah atau polong yang berbeda. Pemanenan biji dilakukan pada saat 
biji telah masak fisiologis. Fase ini ditandai dengan sudah maksimalnya 
pertumbuhan buah atau polong dan biji yang di dalamnya telah terbentuk 
dengan sempurna. Kulit buah atau polong mengalami perubahan warna 
misalnya kulit polong yang semula warna hijau kini berubah menjadi agak 
kekuningan dan mulai mengering. Pemanenan biji pada tanaman se-
musim yang sifatnya determinate dilakukan secara serentak pada suatu 
luasan tertentu. Pemanenan dilaku-kan setelah 60% kulit polong atau kulit 
biji sudah mulai mongering. Hal ini berbeda dengan tanaman semusim 
indeterminate dan tahunan, yang umumnya dipanen secara berkala 
berdasarkan pemasakan dari biji/polong. 
 
5. Akar, rimpang (rhizome), umbi (tuber) dan umbi lapis (bulbus)  

Dikumpulkan sewaktu proses pertumbuhannya berhenti. Untuk 
jenis rimpang waktu pemanenan bervariasi tergantung penggunaan. 
Tetapi pada umumnya pemanenan dilakukan pada saat tanaman berumur 
8 - 10 bulan. Seperti rimpang jahe, untuk kebutuhan ekspor dalam bentuk 
segar jahe dipanen pada umur 8 - 9 bulan setelah tanam, sedangkan untuk 
bibit 10 - 12 bulan. Selanjutnya untuk keperluan pembuatan jahe asinan, 
jahe awetan dan permen dipanen pada umur 4 - 6 bulan karena pada 
umur tersebut serat dan pati belum terlalu tinggi. Sebagai bahan obat, 
rimpang di-panen setelah tua yaitu umur 9 - 12 bulan setelah tanam. 
Untuk temulawak pemanenan rimpang dilaku-kan setelah tanaman 
berumur 10 - 12 bulan. Temulawak yang dipanen pada umur tersebut 
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menghasilkan kadar minyak atsiri dan kurkumin yang tinggi. Penanaman 
rimpang dilakukan pada saat awal musim hujan dan dipanen pada 
pertengahan musim kemarau. Saat panen yang tepat ditandai dengan 
mulai menge-ringnya bagian tanaman yang berada di atas permukaan 
tanah (daun dan batang semu), misalnya kunyit, temulawak, jahe, dan 
kencur. 
 
6. Kayu   

Dikumpulkan (panen) setelah pada kayu terbentuk senyawa 
metabolit sekunder secara maksimal. Umur panen tanaman berbeda-beda 
tergantung jenis tanaman dan kecepatan pembentukan metabolit 
sekundernya. Tanaman secang baru dapat dipanen setelah berumur 4 
sampai 5 tahun, karena apabila dipanen terlalu muda kandungan zat 
aktifnya seperti tanin dan sappan masih relatif sedikit 

Cara pengambilan bagian tanaman dari pohonnya biasanya 
menggunakan teknik-teknik tertentu diantaranya: 
1.  Klika batang/klika/korteks 
   Klika diambil dari batang utama dan cabang, dikelupas dengan 

ukuran panjang dan lebar tertentu, sebaliknya dengan cara berselang-
seling dan sebelum jaringan kambiumnya, untuk klika yang 
mengandung minyak atsiri atau senyawa fenol gunakan alat pengelupas 
yang bukan terbuat dari logam. 

2.  Batang (caulis) 
   Batang diambil dari cabang utama sampai leher akar, dipotong-

potong dengan panjang dan diameter tertentu. 
3.  Kayu (Lignum) 
   Kayu diambil dari batang atau cabang, kelupas kulitnya dan 

potong-potong kecil.  
4.  Daun (Folium) 
   Daun tua atau muda (daun kelima dari pucuk) dipetik satu persatu 

secara manual. 
5.  Bunga (Flos) 
   Tergantung yang dimaksud, dapat berupa kuncup atau bunga 

mekar atau mahkota bunga atau daun bunga, dapat dipetik langsung 
dengan tangan. 

6. Akar (Radix) 
   Bagian yang digunakan adalah bagian yang berada di bawah 

permukaan tanah, dipotong-potong dengan ukuran tertentu. 
7. Rimpang (Rhizoma) 
   Tanaman dicabut, rimpang diambil dan dibersihkan dari akar, 

dipotong melintang dengan ketebalan tertentu. 
8. Buah (Fructus) 
   Dapat berupa buah yang masak, matang atau buah muda, dipetik 

dengan tangan. 
9. Biji (Semen) 
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   Buah yang dikupas kulit buahnya menggunakan tangan atau alat, 
biji dikumpulkan dan dicuci.  

10. Bulbus 
   Tanaman dicabut, bulbus dipisahkan dari daun dan akar dengan 

memotongnya. 
 
Penyortiran (Sortir Basah) 

Penyortiran basah dilakukan setelah selesai panen dengan tujuan 
untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing, bahan yang 
tua dengan yang muda atau bahan yang ukurannya lebih besar atau lebih 
kecil. Bahan nabati yang baik memiliki kandungan campuran bahan 
organik asing tidak lebih dari 2%. Proses penyortiran pertama bertujuan 
untuk memisahkan bahan yang busuk atau bahan yang muda dan yang tua 
serta untuk mengurangi jumlah pengotor yang ikut terbawa dalam bahan. 

Pencucian 
Pencucian bertujuan menghilang-kan kotoran-kotoran dan 

mengurangi mikroba-mikroba yang melekat pada bahan. Pencucian harus 
segera dilakukan setelah panen karena dapat mempengaruhi mutu bahan. 
Pencucian menggunakan air bersih seperti air dari mata air, sumur atau 
PAM. Penggunaan air kotor menyebabkan jumlah mikroba pada bahan 
tidak akan berkurang bahkan akan bertambah. Pada saat pencucian 
perhatikan air cucian dan air bilasannya, jika masih terlihat kotor ulangi 
pencucian/pembilasan sekali atau dua kali lagi. Perlu diperhatikan bahwa 
pencucian harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat mung-kin untuk 
menghindari larut dan terbuangnya zat yang terkandung dalam bahan. 

Pencucian bahan dapat dilakukan dengan beberapa cara antara 
lain : 
Perendaman bertingkat 

Perendamana biasanya dilakukan pada bahan yang tidak banyak 
mengandung kotoran seperti daun, bunga, buah dll. Proses perendaman 
dilakukan beberapa kali pada wadah dan air yang berbeda, pada rendaman 
pertama air cuciannya mengandung kotoran paling banyak. Saat 
perendaman kotoran-kotoran yang melekat kuat pada bahan dapat 
dihilangkan langsung dengan tangan. Metoda ini akan menghemat peng-
gunaan air, namun sangat mudah melarutkan zat-zat yang terkandung 
dalam bahan. 

 
Penyemprotan 

Penyemprotan biasanya dilakukan pada bahan yang kotorannya 
banyak melekat pada bahan seperti rimpang, akar, umbi dan lain-lain. 
Proses penyemprotan dilakukan dengan menggunakan air yang 
bertekanan tinggi. Untuk lebih menyakinkan kebersihan bahan, kotoran 
yang melekat kuat pada bahan dapat dihilangkan langsung dengan tangan. 
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Proses ini biasanya menggunakan air yang cukup banyak, namun dapat 
mengurangi resiko hilang/larutnya kandungan dalam bahan. 
 
Penyikatan (manual maupun otomatis) 

Pencucian dengan menyikat dapat dilakukan terhadap jenis bahan 
yang keras/tidak lunak dan kotorannya melekat sangat kuat. Pencucian ini 
memakai alat bantu sikat yang di gunakan bentuknya bisa 
bermacammacam, dalam hal ini perlu diperhatikan kebersihan dari sikat 
yang digunakan. Penyikatan dilakukan terhadap bahan secara perlahan 
dan teratur agar tidak merusak bahannya. Pembilasan dilakukan pada 
bahan yang sudah disikat. Metode pencucian ini dapat menghasilkan 
bahan yang lebih bersih dibandingkan dengan metode pencucian lainnya, 
namun meningkatkan resiko kerusakan bahan, sehingga merangsang 
tumbuhnya bakteri atau mikroorganisme. 
 
Perajangan 

Perajangan pada bahan dilakukan untuk mempermudah proses 
selanjutnya seperti pengeringan, pengemasan, penyulingan minyak atsiri 
dan penyimpanan. Perajangan biasanya hanya dilakukan pada bahan yang 
ukurannya agak besar dan tidak lunak seperti akar, rimpang, batang, buah 
dan lain-lain. Ukuran perajangan tergantung dari bahan yang digunakan 
dan berpengaruh terhadap kualitas simplisia yang dihasilkan. Perajangan 
terlalu tipis dapat mengurangi zat aktif yang terkandung dalam bahan. 
Sedangkan jika terlalu tebal, maka pengurangan kadar air dalam bahan 
agak sulit dan memerlukan waktu yang lama dalam penjemuran dan 
kemungkinan besar bahan mudah ditumbuhi oleh jamur. 

Pengeringan 
Setelah pencucian, bahan langsung ditiriskan di rak-rak pengering. 

Khusus untuk bahan rimpang penjemuran dilakukan selama 4 - 6 hari. 
Selesai pengeringan dilakukan kembali penyortiran apabila bahan 
langsung digunakan dalam bentuk segar sesuai dengan permintaan. 
Pengeringan adalah suatu cara pengawetan atau pengolahan pada bahan 
dengan cara mengurangi kadar air, sehingga proses pembusukan dapat 
terhambat. Dengan demikian dapat dihasilkan simplisia terstandar, tidak 
mudah rusak dan tahan disimpan dalam waktu yang lama Dalam proses 
ini, kadar air dan reaksi-reaksi zat aktif dalam bahan akan berkurang, 
sehingga suhu dan waktu pengeringan perlu diperhati-kan. Suhu 
pengeringan tergantung pada jenis bahan yang dikeringkan. Pada 
umumnya suhu pengeringan adalah antara 40 - 60°C dan hasil yang baik 
dari proses pengeringan adalah simplisia yang mengandung kadar air 
10%.  

Demikian pula dengan waktu pengeringan juga bervariasi, 
tergantung pada jenis bahan yang dikeringkan seperti rimpang, daun, kayu 
ataupun bunga. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses 
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pengeringan adalah kebersihan (khususnya pengeringan mengguna-kan 
sinar matahari), kelembaban udara, aliran udara dan tebal bahan (tidak 
saling menumpuk). Pengeringan bahan dapat dilakukan secara tradisional 
dengan menggunakan sinar matahari ataupun secara modern dengan 
menggunakan alat pengering seperti oven, rak pengering, blower ataupun 
dengan fresh dryer. 

Pengeringan hasil rajangan dari temu-temuan dapat dilakukan 
dengan menggunakan sinar matahari, oven, blower dan fresh dryer pada 
suhu 30 - 500C. Pengeringan pada suhu terlalu tinggi dapat merusak 
komponen aktif, sehingga mutunya dapat menurun. Untuk irisan rimpang 
jahe dapat dikeringkan meng-gunakan alat pengering energi surya, dimana 
suhu pengering dalam ruang pengering berkisar antara 36 - 450C dengan 
tingkat kelembaban 32,8 - 53,3% menghasilkan kadar minyak atsiri lebih 
tinggi dibandingkan dengan pengeringan matahari lang-sung maupun 
oven. Untuk irisan temulawak yang dikeringkan dengan sinar matahari 
langsung, sebelum dikeringkan terlebih dulu irisan rimpang direndam 
dalam larutan asam sitrat 3% selama 3 jam. Selesai perendaman irisan 
dicuci kembali sampai bersih, ditiriskan kemudian dijemur dipanas 
matahari. Tujuan dari perendaman adalah untuk mencegah terjadinya 
degradasi kurkuminoid pada simplisia pada saat penjemuran juga 
mencegah penguapan minyak atsiri yang berlebihan. Dari hasil analisis 
diperoleh kadar minyak atsirinya 13,18% dan kurkumin1,89%. 

Di samping menggunakan sinar matahari langsung, penjemuran 
juga dapat dilakukan dengan menggunakan blower pada suhu 40 - 50°C. 
Kelebihan dari alat ini adalah waktu penjemuran lebih singkat yaitu sekitar 
8 jam, dibandingkan dengan sinar matahari membutuhkan waktu lebih 
dari 1 minggu. Pelain kedua jenis pengering tersebut juga terdapat alat 
pengering fresh dryer, dimana suhunya hampir sama dengan suhu ruang, 
tempat tertutup dan lebih higienis. Kelemahan dari alat tersebut waktu 
pengeringan selama 3 hari. Untuk daun atau herba, pengeringan dapat 
dilakukan dengan menggunakan sinar matahari di dalam tempat yang 
ditutup dengan kain hitam, menggunakan alat pengering fresh dryer atau 
cukup dikering anginkan saja. 

Pengeringan dapat menyebabkan perubahan-perubahan hidrolisa 
enzimatis, pencokelatan, fermentasi dan oksidasi. Ciri-ciri waktu 
pengeringan sudah berakhir apabila daun ataupun temu-temuan sudah 
dapat dipatahkan dengan mudah. Pada umumnya bahan (simplisia) yang 
sudah kering memiliki kadar air ± 8 - 10%. Dengan jumlah kadar air 
tersebut kerusakan bahan dapat ditekan baik dalam pengolahan maupun 
waktu penyimpanan. 
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Penyortiran (Sortir Kering) 
Penyortiran dilakukan bertujuan untuk memisahkan benda-benda 

asing yang terdapat pada simplisia, misalnya akar-akar, pasir, kotoran 
unggas atau benda asing lainnya. Proses penyortiran merupakan tahap 
akhir dari pembuatan simplisia kering sebelum dilakukan pengemasan, 
penyimpanan atau pengolahan lebih lanjut. Setelah penyortiran simplisia 
ditimbang untuk mengetahui rendemen hasil dari proses pasca panen 
yang dilakukan. 
 
Pengemasan 

Pengemasan dapat dilakukan terhadap simplisia yang sudah 
dikeringkan. Jenis kemasan yang digunakan dapat berupa plastik, kertas 
maupun karung goni. Persyaratan jenis kemasan yaitu dapat menjamin 
mutu produk yang dikemas, mudah dipakai, tidak mempersulit 
penanganan, dapat melindungi isi pada waktu pengangkutan, tidak 
beracun dan tidak bereaksi dengan isi dan kalau boleh mempunyai bentuk 
dan rupa yang menarik. 

Berikan label yang jelas pada tiap kemasan tersebut yang isinya 
menuliskan ; nama bahan, bagian dari tanaman bahan yang digunakan, 
tanggal pengemasan, nomor/kode produksi, nama/alamat penghasil, 
berat bersih, metode penyimpanan. 
 
Penyimpanan 

Penyimpanan simplisia dapat dilakukan di ruang biasa (suhu 
kamar) ataupun di ruang ber AC. Ruang tempat penyimpanan harus 
bersih, udaranya cukup kering dan berventilasi. Ventilasi harus cukup baik 
karena hama menyukai udara yang lembab dan panas. Berikut ini 
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan simplisia 
kering : 
a.  Suhu penyimpanan simplisia yang terbaik tergantung dari sifat 

simplisia. 
 - Disimpan pada suhu kamar, yaitu pada suhu antara 15 – 30 °C. 
 - Disimpan di tempat sejuk, yaitu pada suhu antara 5 – 15 °C. 
 - Disimpan ditempat dingin, yaitu pada suhu antara 0 – 8 °C. 
b. Kelembaban diatur serendah mungkin. 
c. Penyimpanan dilakukan di suatu ruang atau gudang yang terpisah dan 

kegiatan prosesing yang lain. 
d. Situasi gudang atau penyimpanan harus bersih, baik di dalam ruang 

penyimpanan maupun di lingkungannya. 
e. Sirkulasi udara harus lancar, tetapi tidak boleh terlalu terbuka. Harus 

pula dicegah masuknya serangga atau hewan-hewan pengganggu 
lainnya. 

f. Prinsip penyimpanan dianjurkan menggunakan sistem first in – first 
out (yang masuk awal harus dikeluarkan lebih dahulu dibandingkan 
dengan yang masuk belakangan). 
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g. Penyimpanan simplisia seyogyanya tidak terlalu lama. Dalam jangka 
waktu tertentu harus dilakukan pengecekan dan pengujian mutu. 

h. Untuk simplisia yang rusak atau tercemar harus dikeluarkan dan 
dimusnahkan. Sementara simplisia yang beracun (mengandung bahan 
aktif keras) harus disimpan terpisah, dikunci dan diberi label (tanda). 

  Beberapa catatan tentang penyimpanan simplisia dijelaskan 
sebagai berikut : 
a. Jenis-jenis simplisia yang tahan disimpan adalah kulit kayu, kayu, akar 

serta bahan-bahan yang mengandung damar, resin dan sejenisnya. Ini 
dikarenakan bahan-bahan tersebut relatif kurang menyerap air hingga 
10 – 15 % dari bobot bahan. 

b. Simplisia yang mudah menyerap air adalah daun, herba kering, bahan 
yang bulu-bulunya tipis, dan umbi-umbian yang banyak mengandung 
amilum. Bahan-bahan ini mampu menyerap air hingga 10 – 15% dari 
bobot bahan. 

c. Pengaruh kadar air terhadap glikosida dapat mengakibatkan 
penguraian dari glikosida yang bersangkutan jika kadar airnya 
mencapai lebih dari 8 %. 

d. Kadar air simplisia yang paling layak adalah kurang dari 5 %.  
 
Pemeriksaan Mutu Simplisia 
 Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan 
pemeriksaan mutu simplisia adalah sebagai berikut : 
a. Simplisia harus memenuhi persyaratan umum edisi terakhir dari buku-

buku resmi yang dikeluarkan oleh Depertemen Kesehatan RI seperti 
Farmakope Indonesia, ekstra Farmakope Indonesia dan Materia 
Medika Indonesia.  Jika tidak tercantum maka harus memenuhi 
persyaratan seperti yang disebut pada paparannya (monografi). 

b. Tersedia contoh sebagai simplisia pembanding yang setiap periode 
tertentu harus diperbaharui. 

c. Harus dilakukan pemeriksaan mutu fisis secara tepat meliputi : 
 - Kurang kering atau mengandung air 
 - Termakan serangga atau hewan lain 
 - Ada tidaknya pertumbuhan kapang, dan 
 - Perubahan warna atau perubahan bau. 
d. Dilakukan pemeriksaan lengkap yang terdiri dari : 
 -  Pemeriksaan organoleptik, meliputi pemeriksaan warna, bau dan rasa 

dari bahan, 
 -  Pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik, meliputi pemeriksaan 

ciri-ciri bentuk luar yang spesisifik dari bahan (morfologi) maupun 
ciri-ciri spesifik dari bentuk anatominya. 

 - Pemeriksaan fisika dan kimiawi, meliputi tetapan fisika (indeks bias, 
titik lebur dan kelarutan) serta reaksi-reaksi identifikasi kimiawi 
seperti reaksi warna dan pengendapan. 
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 - Uji biologi, penetapan angka kuman, pencemaran, dan percobaan 
terhadap binatang. 

  Untuk mencapai kualitas tanaman obat yang setinggi-tingginya 
maka diupayakan cara-cara sebagai berikut : 
1. Pengumpulan bahan baku (panen) dilakukan dari sumber yang jelas 

serta pada waktu dan cara yang tepat. 
2. Penyediaan dan pengerjaan bahan dilakukan melalui prosedur baku, 

meliputi sortasi, pembersihan, pengubahan bentuk, pengeringan, 
pengepakan dan penyimpanan. 

3. Pengawetan dan penyimpanan dilakukan secara tepat terhadap bahan 
yang sudah bersih, kering dan tidak tercampur bahan lain serta dijaga 
dari pencemaran debu, basah lembab, jamur, kotoran, serangga dan 
gangguan binatang pengerat.  

 
D.Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya 
dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan 
ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut 
dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut 
dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan 
melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. 
Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang 
memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama. 

 Salah satu metode yang digunakan untuk penemuan obat 
tradisional adalah metode ekstraksi. Pemilihan metode ekstraksi 
tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum 
memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu. 

Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya : 
a. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui 
b. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme 
c. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

struktural. 
d. Semua senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh suatu sumber 

tetapi tidak dihasilkan oleh sumber lain dengan kontrol yang berbeda, 
misalnya dua jenis dalam marga yang sama atau jenis yang sama tetapi 
berada dalam kondisi yang berbeda. 

e. Identifikasi seluruh metabolit sekunder yang ada pada suatu organisme 
untuk studi sidik jari kimiawi dan studi metabolomik. 

Proses ekstraksi khususnya untuk bahan yang berasal dari 
tumbuhan adalah sebagai berikut : 
a. Pengelompokan bagian tumbuhan (daun, bunga, dll), pengeringan dan 

penggilingan bagian tumbuhan. 
b. Pemilihan pelarut 

1) Pelarut polar: air, etanol, metanol, dan sebagainya. 
2) Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya. 
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3) Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform, dan 
sebagainya. 

 
 Jenis-jenis metode ekstraksi yang dapat digunakan adalah : 
1) Maserasi 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak 
digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. 
Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut 
yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. 
Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara 
konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel 
tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan 
penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan 
banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar 
kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa 
mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, 
metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang 
bersifat termolabil. 

 
2) Ultrasound - Assisted Solvent Extraction 

Merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan 
menggunakan bantuan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). 
Wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan dalam wadah ultrasonic dan 
ultrasound. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel 
hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat 
menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan 
meningkatkan hasil ekstraksi. 

 
3) Perkolasi 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan 
dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran 
pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk 
sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan 
dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. 
Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak 
homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, 
metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak 
waktu. 

 
4) Soxhlet 

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam 
sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang 
ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai 
dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu 
reflux. Keuntungan dari metode ini adalah proses ektraksi yang kontinyu, 
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sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak 
membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. 
Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi 
karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih. 

 
5) Reflux dan Destilasi Uap 

Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke 
dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan 
hingga mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam 
labu. 

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan 
untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa 
menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah 
sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah 
yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari kedua metode ini 
adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi.  
 
Latihan  
Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada satuan 
bahasan ii dipersilahkan mengerjakan latihan berikut : 
1. Buat  uraian tentang pengertian simplisia dan ekstrak! 
2. Buat uraian tentang tata nama simplisia! 
3. Buat uraian tentang dasar- dasar penyiapan simplisia obat alam ! 
4. Buat uraian tentang metode- metode ekstraksi ! 
5. Buat uraian tentang keuntungan dan kelebihan metode- metode 

ekstraksi !  
 

Rangkuman  
 

1. Simplisia adalah istilah yang dipakai untuk menyebut bahan-bahan 
obat alam yang berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami 
perubahan bentuk. Pengertian simplisia menurut Departemen 
Kesehatan RI adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan 
belum mengalami perubahan proses apa pun, dan kecuali dinyatakan 
lain umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan.  
Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 
menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika 
tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut 
dengan konsentrasi dalam sel tanaman.  

2. Tata nama simplisia dalam ketentuan umum  Farmakope Indonesia 
disebutkan bahwa nama simplisia nabati ditulis dengan menyebutkan 
nama genus atau  species  nama  tanaman, diikuti nama  bagian 
tanaman  yang digunakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk 
simplisia nabati yang diperoleh dari   beberapa macam tanaman dan 
untuk eksudat nabati.  
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3. Dasar- dasar penyiapan simplisia untuk obat alam : 
 - Pengumpulan bahan baku 
 - Sortasi basah 
 - Pencucian 
 - Perajangan 
 - Pengeringan 
 - Sortasi kering 
 - Pengepakan dan penyimpanan 
 - Pemeriksaan mutu  
4. Metode- metode ekstraksi : 
 - Maserasi 

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan 
pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada 
suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 
kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan 
konsentrasi dalam sel tanaman.  
-Ultrasound - Assisted Solvent Extraction 
Merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan 
menggunakan bantuan ultrasound . Wadah yang berisi serbuk 
sampel ditempatkan dalam wadah ultrasonic dan ultrasound. Hal ini 
dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga 
menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat 
menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan 
meningkatkan hasil ekstraksi. 
-Perkolasi 
Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan 
dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan 
kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian 
atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian 
bawah.  
-Soxhlet 
Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam 
sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong 
yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut 
yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur 
di bawah suhu reflux. 
-Reflux dan Destilasi Uap 
Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke 
dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut 
dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan 
kembali ke dalam labu.Destilasi uap memiliki proses yang sama 
dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak essens. 
Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah 
sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam 
wadah yang terhubung dengan kondensor.   
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Tes Formatif 
1. Jelaskan pengertian simplisia dan ekstrak ! 
2. Jelaskan ketentuan Farmakope Indonesia dalam tata nama simplisia ! 
3. Sebutkan  tata cara  penyiapan simplisia secara berurutan ! 
4. Jelaskan metode- metode ekstraksi ! 

 
Kunci Jawaban Tes Formatif  
1. Simplisia adalah istilah yang dipakai untuk menyebut bahan-bahan 

obat alam yang berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami 
perubahan bentuk. Pengertian simplisia menurut Departemen 
Kesehatan RI adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan 
belum mengalami perubahan proses apa pun, dan kecuali dinyatakan 
lain umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan.  
Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 
menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika 
tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut 
dengan konsentrasi dalam sel tanaman.  

2. Tata nama simplisia dalam ketentuan umum  Farmakope Indonesia 
disebutkan bahwa nama simplisia nabati ditulis dengan menyebutkan 
nama genus atau  species  nama  tanaman, diikuti nama  bagian 
tanaman  yang digunakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk 
simplisia nabati yang diperoleh dari   beberapa macam tanaman dan 
untuk eksudat nabati.  

 Contoh : 
              Nama spesies        : Cinchona succirubra 
              Nama genus          : Cinchona 
              Petunjuk species  : succirubra 
3. Dasar- dasar penyiapan simplisia untuk obat alam : 

- Pengumpulan bahan baku 
- Sortasi basah 
- Pencucian 
- Perajangan 
- Pengeringan 
- Sortasi kering 
- Pengepakan dan penyimpanan 
- Pemeriksaan mutu  

4.  Metode- metode ekstraksi : 
  -Maserasi 

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan 
pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada 
suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 
kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan 
konsentrasi dalam sel tanaman.  
-Ultrasound - Assisted Solvent Extraction 
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Merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan 
menggunakan bantuan ultrasound . Wadah yang berisi serbuk 
sampel ditempatkan dalam wadah ultrasonic dan ultrasound. Hal ini 
dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga 
menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat 
menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan 
meningkatkan hasil ekstraksi. 
-Perkolasi 
Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan 
dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan 
kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian 
atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian 
bawah.  
-Soxhlet 
Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam 
sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong 
yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut 
yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur 
di bawah suhu reflux. 
-Reflux dan Destilasi Uap 
Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke 
dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut 
dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan 
kembali ke dalam labu.Destilasi uap memiliki proses yang sama 
dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak essens. 
Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah 
sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam 
wadah yang terhubung dengan kondensor.   
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BAB III 
KARBOHIDRAT, GLIKOSIDA, TANIN, ALKALOID, RESIN 

DAN  MINYAK ATSIRI  
 
Satuan Bahasan 3 : 
 
Karbohidrat, Glikosida, Tanin, Alkaloid, Resin dan Minyak Atsiri  
 
a. Gambaran singkat mengenai materi kuliah 

Materi kuliah ini  membahas mengenai pengertian, penggolongan, 
sifat- sifat,cara – cara memperoleh minyak atsiri, menyebutkan asal 
tanaman, klasifikasi tanaman, khasiat dan kandungan simplisia 
karbohidrat, glikosida, tanin, alkaloid, resin, minyak atsiri dan lipid. 

 
b. Pedoman Mempelajari Materi 

Baca dengan baik uraian mengenai pengertian, penggolongan, 
sifat – sifat, cara- cara memperoleh  minyak atsiri, menyebutkan asal 
tanaman, klasifikasi tanaman, khasiat dan kandungan simplisia 
karbohidrat, glikosida, tanin, alkaloid, resin, minyak atsiri dan lipid. 
Buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami dengan 
baik intisari/ringkasan tersebut. 

 
c. Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian karbohidrat, glikosida 
tanin, alkaloid, resin, minyak atsiri dan lipid. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan penggolongan karbohidrat, 
glikosida tanin, alkaloid, resin, minyak atsiri dan lipid. 

3. Mahasiswa dapat membedakan sifat -sifat karbohidrat, glikosida 
tanin, alkaloid, resin, minyak atsiri dan lipid. 

4. Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana cara memperoleh 
minyak atsiri. 

5. Mahasiswa dapat menyebutkan asal tanaman dan klasifikasi 
karbohidrat, glikosida tanin, alkaloid, resin, minyak atsiri dan 
lipid. 

6. Mahasiswa dapat menjelaskan khasiat  simplisia karbohidrat, 
glikosida tanin, alkaloid, resin, minyak atsiri dan lipid. 

7. Mahasiswa dapat menjelaskan  kandungan simplisia karbohidrat, 
glikosida tanin, alkaloid, resin, minyak atsiri dan lipid. 
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Karbohidrat, Glikosida, Tanin, Alkaloid, Resin dan Minyak Atsiri  
 

Al-Qur‟an banyak menyebutkan tentang potensi tumbuh-
tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Allah menciptakan semua 
yang ada di dunia ini tidaklah sia-sia dari yang kecil hingga yang besar. 
Makhluk hidup (hewan, tumbuhan dan lain-lain) semuanya dapat 
dimanfaatkan oleh manusia jika manusia itu berfikir. Allah menjaga 
semua yang telah Ia ciptakan agar tetap hidup. Allah membuktikannya 
dengan diturunkan oleh-Nya hujan sebagai sumber kehidupan, dan agar 
manusia dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. 
Allah telah menjelaskannya dalam surat al An‟am ayat 99:  

 ََ ٌُ يٓ ٱ َو ِ ىَزَل ِنَو  َّلذ
َ

َهآءِ ٱأ ِ  لسذ َيا بًِ رَجأ خأ
َ
ءٖ  ۦَناٗٓء فَأ ِ ََشأ

َنَباَت ُكّ
الِٗبا َوِنَو  ََتَ ا نخ ًُ َحّبٗ رُِج ِنيأ أ ا ُّنخ ًُ َخِِضٗ َيا ِنيأ رَجأ خأ

َ
لِ ٱفَأ نِو  نلذخأ

َياٖب وَ  عأ
َ

وأ أ َٰٖت ّنِ ٞ وََجنذ اٞن َدانَِية ََ ا قِيأ ٍَ ُتَنَ ٱَطلأعِ يأ انَ ٱوَ  لزذ نذ  لرخ
 ٍۗ ً ِ ب َ ُنتََشَٰ ا وََغۡيأ ٍٗ ِ تَب ْ ٱُمشأ ٓوا ِ  ىُظُر ٓ إََِلَٰ َثَهرِه ِ  ۦ عًِ َهَر َوَييأ ثأ

َ
ٓ أ إِنذ ِِف  ۦٓ  إَِذا

ِنُيََن  ٖم يُؤأ َأ َٰٖت لَِّق َٰلُِكمأ ٓأَلَي   ٩٩َذ
 

Terjemahnya: 
Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 
tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka 
Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. 
Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; 
dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan 
kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima 
yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu 
pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan 
Allah) bagi orang-orang yang beriman  

 
 
A. Karbohidrat (hidrat atau sakarida) 
 Karbohidrat ('hidrat dari karbon)atau sakarida (dari bahasa 
Yunani σάκχαρον, sákcharon, berarti "gula") adalah segolongan 
besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat 
sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki 
berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar
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bakar (misalnya glukosa), cadangan makanan (misalnya pati pada 
tumbuhan dan glikogen pada hewan), dan materi pembangun (misalnya 
selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan dan jamur). Pada proses 
fotosintesis, tumbuhan hijau  mengubah karbon dioksida menjadi 
karbohidrat. 

Secara biokimia, karbohidrat adalah polihidroksil-aldehida atau 
polihidroksil-keton, atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini 
bila dihidrolisis. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil (sebagai 
aldehida atau keton) dan banyak gugushidroksil. Pada awalnya, istilah 
karbohidrat digunakan untuk golongan senyawa yang mempunyai rumus 
(CH2O)n yaitu senyawa-senyawa yang n atom karbonnya tampak terhidrasi 
oleh n molekul air. Namun demikian, terdapat pula karbohidrat yang tidak 
memiliki rumus demikian dan ada pula yang mengandung nitrogen, 
fosforus, atau sulfur.  

Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana terdiri dari satu 
molekul gula sederhana yang disebut monosakarida, misalnya glukosa, 
galaktosa, dan fruktosa. Banyak karbohidrat merupakan polimer yang 
tersusun dari molekul gula yang terangkai menjadi rantai yang panjang 
serta dapat pula bercabang-cabang, disebut polisakarida, misalnya pati, 
kitin, dan selulosa. Selain monosakarida dan polisakarida, terdapat pula 
disakarida (rangkaian dua monosakarida) dan oligosakarida (rangkaian 
beberapa monosakarida). 
 
Klasifikasi Karbohidrat 
Monosakarida 

Merupakan karbohidrat paling sederhana karena molekulnya 
hanya terdiri atas beberapa atom C (3-6) dan tidak dapat diuraikan dengan  
cara hidrolisis menjadi karbohidrat lain. Monosakarida dibedakan 
menjadi aldosa dan ketosa. Contoh dari aldosa yaitu glukosa dan 
galaktosa. Contoh ketosa yaitu fruktosa. 
 
Disakarida dan Oligosakarida 

Merupakan karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul 
monosakarida yang berikatan melalui gugus -OH dengan melepaskan 
molekul air. Contoh dari disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. 
Oligosakarida adalah polimer derajat polimerisasi 2 sampai 10 dan 
biasanya bersifat larut dalam air. Senyawa ini terdiri dari gabungan 
molekul – molekul dari 3 – 6  monosakarida. Oligosakarida yang terdiri 
dari 2 molekul disebut disakarida, dan bila terdiri dari 3 molekul disebut 
triosa. Bila sukrosa terdiri dari molekul glukosa dan fruktosa, laktosa 
terdiri dari molekul glukosa dan galaktosa. 
 
Polisakarida  

Merupakan senyawa yang terdiri dari gabungan molekul- 
molekul  monosakarida yang banyak jumlahnya, senyawa ini bisa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pati_(polisakarida)
http://id.wikipedia.org/wiki/Glikogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Selulosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kitin
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jamur
http://id.wikipedia.org/wiki/Fotosintesis
http://id.wikipedia.org/wiki/Tetumbuhan_hijau
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
http://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Gugus_fungsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbonil
http://id.wikipedia.org/wiki/Aldehida
http://id.wikipedia.org/wiki/Keton
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidroksil
http://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Fosforus
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulfur
http://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Monosakarida
http://id.wikipedia.org/wiki/Galaktosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Fruktosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
http://id.wikipedia.org/wiki/Polisakarida
http://id.wikipedia.org/wiki/Oligosakarida
http://id.wikipedia.org/wiki/Atom
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrolisis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldosa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketosa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Galaktosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Fruktosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Sukrosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Laktosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Maltosa
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dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Polisakarida 
merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari lebih 6 monosakarida 
dengan rantai lurus/cabang.  

 
Karbohidrat pada tumbuhan 
 Karbohidrat merupakan pusat metabolisme tanaman hijau dan 
organisme fotosintetik lain yang menggunakan energi matahari untuk 
melakukan pembentukan karbohidrat. Pada tumbuhan terdapat cadangan 
glukosa bentuk lain seperti amilosa, amilopeptin atau selulosa. Amilosa 
dan amilopeptin dapat dicerna oleh manusia. Sedangkan selulosa tidak 
dicerna oleh manusia dan sebagian besar binatang lain. 
 
a. Pati  

Pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut 
dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Pati 
merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk 
menyimpan kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis) dalam 
jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai 
sumber energi yang penting. Pati didalam sel – sel tumbuhan 
berbentuk butiran – butiran kecil mikroskopik dengan diameter antara 
5 – 50 nm. 

Pati tersusun dari dua macam karbohidrat, amilosa dan 
amilopeptin, dalam komposisi yang berbeda- beda. Amilosa 
merupakan polimer glukosa rantai panjang yang tidak bercabang 
sedangkan amilopeptin merupakan polimer glukosa dengan susunan 
yang bercabang- cabang. Amilosa memberikan sifat keras sedangkan 
amilopeptin menyebabkan sifat lengket. Amilosa memberikan warna 
ungu pekat pada tes iodin, sedangkan amilopeptin tidak bereaksi. Pati 
digunakan sebagai bahan untuk memekatkan makanan cair seperti 
sup.Dalam industri pati dipakai sebagai komponen perekat, campuran 
kertas dan tekstil dan pada industri kosmetik. 

 
b. Selulosa 

Selulosa (C6H10O5)n adalah polimer berantai panjang 
polisakarida karbohidrat dari beta glukosa. Selulosa merupakan 
komponen struktural utama dari tumbuhan dan tidak dapat dicerna 
oleh manusia karena selulosa adalah polisakarida yang dihasilkan oleh 
sitoplasma sel yang membentuk dinding sel. Meskipun demikian 
selulosa yang berbentuk serat tumbuhan seperti sayuran atau buah- 
buahan dapat digunakan sebagai senyawa pelancar pencernaan 
makanan. 

 
c. Hemiselulosa 

Hemiselulosa merujuk pada polisakarida yang mengisi ruang 
antara serat – serat selulosa dalam dinding sel tanaman. Secara 
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biokimia, hemiselulosa adalah semua polisakarida yang dapat 
diekstraksi oleh larutan basa. Monomer penyusun hemiselulosa 
biasanya adalah rantai D-glukosa, ditambah dengan berbagai bentuk 
monosakarida yang terikat pada rantai , baik sebagai cabang atau mata 
rantai, seperti D- mannosa, D-galaktosa. 

 
Sifat – sifat Karbohidrat 
- Pada umumnya berupa serbuk putih 
- Sukar larut dalam pelarut non polar, tetapi mudah larut dalam air, 

kecuali polisakarida yang bersifat tidak larut dalam air (amilum dan 
glikogen) 

- Hidrolisis sempurna amilum oleh asam atau enzim akan menghasilkan 
glukosa. 

- Pada proses hidrolisis, glikogen menghasilkan glukosa. 
- Semua jenis karbohidrat akan berwarna merah-ungu bila larutannya 

dicampur beberapa tetes alfa-naftol dalam alkohol ditambah asam 
sulfat pekat sampai tidak bercampur. Warna ungu akan tampak pada 
bidang batas antara kedua cairan (uji molisch). 

- Glikogen dalam air akan membentuk koloid dan memberikan warna 
merah dengan larutan iodium. 

- Monosakarida dan disakarida memiliki rasa manis yang disebabkan 
oleh gugus hidroksilnya. 

- Kebanyakan monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa adalah gula 
pereduksi yang disebabkan oleh adanya gugus aldehid atau keton 
bebas. 

 
Simplisia Karbohidrat 
1. Tebu 
 Nama tanaman asal     : Saccharum officinarum L 
 Famili                             :   Poaceae 
 Khasiat                :  Mengobati batuk sampai panas tinggi, 

jantung yang berdebar. 
 Kandungan kimia :  Batang tebu mengandung air gula yang 

berkadar  sampai 20 %. 
 
2. Sawo manila 
     Tanaman asal            :  Achras zapota L. 
     Famili :   Sapotaceae 
  Khasiat                     :   Menyembuhkan disentri, obat berak cair, 

kesehatan jantung  dan pembuluh darah, 
obat diare. 

 Kandungan kimia     :   Tanin, gula, asam ascorbat, karbohidrat. 
Daun dan batang mengandung flavanoid, 
daun mengandung saponin, batang 
mengandung tanin.    
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3. Kentang 
     Tanaman asal              :  Solanum tuberosum          
     Famili :  Solanaceae  
  Khasiat                     :  Merupakan penawar racun alami asam yang 

berlebihan atau asidosis, membantu 
pertumbuhan bakteri dalam 
saluran  pencernaan tubuh, membantu 
mengurangi penyakit yang menyerang sensi- 
sensi, radang otot, salah urat dan luka bakar 
ringan.      

 Kandungan kimia       : Kandungan karbohidrat pada kentang 
mencapai 18 %, protein 2,4 % dan lemak 0,1 
%. Total energi yang diperoleh dari 100 g 
kentang adalah sekirat 80 kkal.  

 
4. Gandum      
     Tanaman asal               :  Triticum aestivum L. 
     Famili :  Poaceae 
 Khasiat               :  mencegah penyakit jantung, menurunkan 

kadar kolesterol, menurunkan tekanan 
darah. 

 Kandungan kimia       :    Asam fitat, senyawa fenol, mengandung 
antioksidan 

 
5. Padi 
 Tanaman asal    : Oryza sativa 
 Famili : Poaceae  
 Khasiat                  : Selaput biji atau kulit ari bersifat manis 

berkhasiat memelihara lambung, 
memperkuat limfa, meningkatkan nafsu 
makan. Pati beras berkhasiat sebagai 
pelembut kulit, peluruh kencing, demam, 
diare. 

 Kandungan kimia      : Biji mengandung karbohidrat, dextrin, xylan, 
phytin, glutelin, enzim. 

 
 
 
B. Glikosida   
 
 Glikosida merupakan salah satu kandungan aktif tanaman yang 
termasuk dalam kelompok metabolit sekunder. Di dalam tanaman 
glikosida tidak lagi diubah menjadi senyawa lain, kecuali memang 
mengalami penguraian akibat pengaruh lingkungan luar (misalnya terkena 
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panas dan teroksidasi udara). Glikosida adalah senyawa yang terdiri atas 
gabungan dua bagian senyawa, yaitu gula dan bukan gula. Keduanya 
dihubungkan oleh suatu bentuk ikatan berupa jembatan oksigen (O-
glikosida, Dioscin), jembatan nitrogen (N-glikosida, Adenosin), jembatan 
sulfur (S-glikosida, Sinigrin) maupun jembatan karbon (C-glikosida, 
Barbaloin). Bagian gula disebut glikon sementara bagian bukan gula 
disebut sebagai aglikon atau genin. Apabila glikon dan aglikon saling 
terikat maka senyawa ini disebut sebagai glikosida. Jembatan oksigen yang 
menghubungkan glikon-glikon ini sangat mudah terurai oleh pengaruh 
asam, enzim, air dan panas. Semakin pekat kadar asam atau basa maupun 
semakin panas lingkungannya maka glikosida akan semakin mudah dan 
cepat terhidrolisis. Saat glikosida terhidrolisis maka molekul akan pecah 
menjadi dua bagian, yaitu bagian gula dan bagian bukan gula. Dalam 
bentuk glikosida, senyawa ini larut dalam pelarut polar seperti air. 
Namun, bila telah terurai maka aglikonnya tidak larut dalam air karena 
larut dalam pelarut organik nonpolar.    
 
 
 
 O 
 
 
 
 Apabila bentuk senyawa glikon tidak sama dengan aglikon maka 
glikosida tersebut dinamakan heterosida. Contohnya adalah dioscin 
(terdiri dari bagian gula dan aglikonnya diosgenin). Sementara bila 
glikonnya sama dengan aglikon disebut holosida. Contohnya adalah 
laktosa (terdiri dari gula glukosa dan gula galaktosa, sama-sama gula).  
 Glikosida sering diberi nama sesuai bagian pula yang menempel 
didalamnya dengan menambahkan kata osida. Sebagai contoh, glikosida 
yang mengandung glukosa disebut glukosida,yang mengandung arabinosa 
disebut arabinosida, yang mengandung galakturonat disebut 
galakturonosida, dan seterusnya.  
 Gula yang sering menempel pada glikosida adalah B-D-glukosa. 
Meskipun demikian, ada juga beberapa gula jenis lain yang dijumpai 
menempel pada glikosida, misalnya ramnosa, digitoksosa, dan simarosa. 
Bagian aglikon atau genin terdiri dari berbagai macam senyawa organik, 
misalnya triterpena, steroid, antrasena, ataupun senyawa-senyawa yang 
mengandung gugus fenol, alkohol, aldehida, keton, dan ester.  
 Secara kimiawi, glikosida adalah senyawa asetal dengan satu 
dengan satu gugus hidroksi dari gula yang mengalami kondensasi dengan 
gugus hidroksi dari komponen bahkan gula. Sementara gugus hidroksi 
yang kedua mengalami kondensasi didalam molekul gula itu sendiri 
membentuk lingkaran oksida. Oleh karena gula terdapat dalam dua 
konformasi, yaitu bentuk alfa dan bentuk beta maka bentuk glikosidanya 

glikon 

aglikon 
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secara teoritis juga memiliki bentuk alfa dan bentuk beta. Namun, dalam 
tanaman ternyata hanya glikosida bentuk beta saja yang terkandung 
didalamnya. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa emulsin dan enzim 
alami lain hanya mampu menghidrolisis glikosida yang ada pada bentuk 
beta. 
 Glikosida berbentuk kristal atau amorf. Umumnya mudah larut 
dalam air atau etanol encer (kecuali pada glikosida resin). Oleh karenanya, 
banyak sediaan-sediaan farmasi mengandung glikosida umumnya 
diberikan dalam bentuk eliksir, ekstrak atau tingtur dengan kadar etanol 
yang rendah. Larutan glikosida dalam air kadang-kadang bisa terasa pahit. 
Bersifat memutar bidang polarisasi kekiri dan tidak mereduksi larutan 
fehling, kecuali bila telah mengalami proses hidrolisis. 
 Dalam kehidupan tanaman, glikosida memiliki perang penting 
karena terlibat dalam fungsi-fungsi pengaturan, perlindungan, pertahan 
diri, dan kesehatan. Oleh karena terbentuknya dalam tanaman dan 
merupakan produk antara maka kadar glikosida sangat bergantung pada 
aktivitas tanaman melakukan kegiatan biosintesis. Akan tetapi, kadang-
kadang glikosida juga bisa merugikan manusia, misalnya dengan 
mengeluarkan gas beracun HCN pada glikosida sianogenik. Secara 
umum, arti penting glikosida bagi manusia adalah untuk sarana 
pengobatan dalam arti luas yang beberapa diantaranya adalah sebagai obat 
jantung, pencahar, pengiritasi, lokal, analgetikum, dan penurun tegangan 
permukaan. 
 
Klasifikasi Glikosida 
 
 Glikosida diklasifikasikan berdasarkan macam aglikon yang 
dihubungkan dengan efek farmakologisnya. Kerugian dari klasifikasi 
seperti ini adalah banyak senyawa lain yang lebih spesifik yang juga 
mempunyai efek terapi. Pengklasifikasian tidak dilakukan secara 
farmakologis karena banyak jenis glikosida yang mempunyai efek 
terapeutik yang sama. Penggolongan glikosida berdasarkan aglikonnya 
adalah sebagai berikut :  
1. Glikosida Sterol-Cardio Active : Digitalis 
2.  Glikosida Antrakinon : Aloe, Casia Acutifolia 
3.  Glikosida Saponin : Saponin 
4.  Glikosida Sianofor : Prunus amygdalus 
5.  Glikosida Thosianat : Mustard, Brassica nigra 
6.  Glikosida Flavonol : Ruta Graviolens 
7.  Glikosida Alkohol : Salix Purpurea, S. Fragilis 
8.  Glikosida Aldehid : Vanili 
9.  Glikosida Lakton : Kumarin: Tonka, Cantharides 
10.  Glikosida Fenol  
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11.  Glikosida yang Aglikonnya tidak dapat dimasukkan dalam golongan 
di atas yaitu berupa: zat pahit, manis, warna, metal dan kombinasi. 
 

 
 
Glokosida Steroid 
 Glikosida steroid adalah glikosida yang aglikonnya berupa steroid. 
Glikosida steroid disebut juga glikosida jantung karena memiliki daya 
kerja kuat dan spesifik terhadap otot jantung. Penyebaran glikosida 
jantung dalam tanaman tidak terlalu luas. Diketahui glikosida ini hanya 
tersebar pada family scrophulariaceae, apcynaceae, dan liliaceae. 
 
Glokosida Saponin 

  Glikosida saponin adalah glikosida yang aglikonnya berupa 
sapogenin. Glikosida saponin bisa berupa saponin steroid maupun 
saponin triterpenoid. Saponin adalah segolongan senyawa glikosida yang 
mempunyai struktur steroid dan mempunyai sifat-sifat khas dapat 
membentuk larutan koloidal dalam air dan membui bila dikocok. Saponin 
merupakan senyawa berasa pahit menusuk dan menyebabkan bersin dan 
sering mengakibatkan iritasi terhadap selaput lendir. Saponin juga bersifat 
bisa menghancurkan butir darah merah lewat reaksi hemolisis, bersifat 
racun bagi hewan berdarah dingin, dan banyak diantaranya digunakan 
sebagai racun ikan. 

  Saponin bila terhidrolisis akan menghasilkan aglikon yang disebut 
sapogenin. Ini merupakan suatu senyawa yang mudah dikristalkan lewat 
asetilasi sehingga dapat dimurnikan dan dipelajari lebih lanjut. Saponin 
yang berpotensi keras atau beracun seringkali disebut sebagai sapotoksin. 
 
Glokosida Antrakuinon 

Beberapa jenis obat pencahar yang berasal dari 
tanamanmengandung glikosida sebagai isi aktifnya. Glikosida-glikosida 
yang terdapat di dalam obat pencahar tersebut mengandung turunan 
antrasen atau antrakinon sebagai aglikonnya. Simplisia yang mengandung 
glikosida ini antara lain Rhamni purshianae Cortex, Rhamni Frangulae 
Cortex, Aloe, Rhei Radix, dan Sennae Folium. Kecuali itu Chrysa robin 
dan Cochineal (Coccus cacti) juga mengandung turunan antrakinon, akan 
tetapi tidak digunakan sebagai obat pencahar karena daya iritasinya terlalu 
keras (Chrysarobin) sehingga hanya digunakan sebagai obat luar atau 
hanya digunakan sebagai zat warna (Cochineal, Coccus Cacti). 
 
Glokosida Sianopora 

Glikosida sianopora adalah glikosida yang pada ketika dihidrolisis 
akan terurai menjadi bagian-bagiannya dan menghasilkan asam sianida 
(HCN). 
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Glokosida Isotiosianat  
Banyak biji dari beberapa tanaman keluarga Crucifera 

mengandung glikosida yang aglikonnya adalah isotiosianat. Aglikon ini 
merupakan turunan alifatik atau aromatik. Senyawa-senyawa yang penting 
secara farmasi dari glikosida ini adalah sinigrin (Brassica nigra = black 
mustard), sinalbin (Sinapis alba = white mustard) dan glukonapin (rape 
seed). 
 
Glokosida Flavonol 

Glikosida flavonol dan aglikon biasanya dinamakan 
flavonoid.Glikosida ini merupakan senyawa yang sangat luas 
penyebarannya di dalam tanaman. Di alam dikenal adanya sejumlah besar 
flavonoid yang berbeda-beda dan merupakan pigmen kuning yang 
tersebar luas diseluruh tanaman tingkat tinggi. Rutin, kuersitrin, ataupun 
sitrus bioflavonoid (termasuk hesperidin, hesperetin, diosmin dan 
naringenin) merupakan kandungan flavonoid yang paling dikenaL. 
 
Glokosida Alkohol  

Glikosida alkohol ditunjukkan oleh aglikonnya yang selalu 
memiliki gugus hidroksi. Senyawa yang termasuk glikosida alcohol adalah 
salisin. Salisin adalah glikosida yang diperoleh dari beberapa spesies Salix 
dan Populus. 
 
Glokosida Aldehida 

Salinigrin yang terkandung dalam Salix discolor terdiri dari 
glukosa yang diikat oleh m-hidroksibenzaldehida sehingga merupakan 
glikosida yang aglikonnya suatu aldehida. 
 
Glokosida Lakton 

Meskipun kumarin tersebar luas dalam tanaman, tetapi glikosida 
yang mengandung kumarin (glikosida lakton) sangat jarang ditemukan. 
Beberapa glikosida dari turunan hidroksi kumarin ditemukan dalam 
bahan tanaman seperti skimin dan Star aniseJepang, aeskulin dalam 
korteks horse chestnut, daphin dalam mezereum, fraksin dan 
limettin.Diantara glikosida hidroksi kumarin ini tidak ada yang penting 
untuk pengobatan. 
 
Glokosida Fenol 

Beberapa aglikon dari glikosida alami mempunyai kandungan 
bercirikan senyawa fenol. Arbutin yang terkandung dalam uva ursi dan 
tanaman Ericaceae lain menghasilkan hidrokuinon sebagai aglikonnya. 
Hesperidin dalam buah jeruk juga dapat digolongkan sebagai glikosida 
fenol. Uva ursi adalah daun kering dari Arctostaphylos uva ursi (Famili 
Ericaceae). Tanaman ini merupakan semak yang selalu hijau merupakan 
tanaman asli dari Eropa, Asia, Amerika Serikat dan Kanada. 
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Fungsi Glikosida 

Secara umum arti penting glikosida bagi manusia adalah untuk 
sarana pengobatan dalam arti luas yang beberapa diantaranya adalah 
sebagai obat jantung, pencahar, pengiritasi lokal, analgetikum dan 
penurunan tegangan permukaan. 
1. Fungsi glikosida sebagai cadangan gula temporer 
2. Proses pembentukan glikosida merupakan proses detoksikasi 
3. Glikosida sebagai pengatur tekanan turgor. 
4. Proses glikosida untuk menjaga terhadap pengaruh luar yang 

mengganggu. 
5. Glikosida sebagai petunjuk sistematik. 

Penggunaan glikosida dimana beberapa diantara glikosida 
merupakan obat yang sangat penting, misalnya yang berkhasiat 
kardiotonik, yaitu glikosida dari Digitalis, Strophanthus, Colchicum, 
Conyallaria, Apocynum dan sebagainya yang berkhasiat 
laksatifa/pencahar seperti Senna, Aloe, Rheum, Cascara Sagrada dan 
Frangula yang mengandung glikosida turunan antrakinon emodin. 
Selanjutnya sinigrin, suatu glikosida dari Sinapis nigra, mengandung 
alilisotiosianat suatu iritansia lokal. Gaulterin adalah glikosida dari 
gaulteria yang dapat menghasilkan metal salisilat sebagai analgesik. 

Beberapa Hipotesa dan Teori Tentang Adanya Glikosida dalam 
Tanaman : 
1.  Fungsi glikosida sebagai cadangan gula temporer. Teori Pfeffer 

mengatakan bahwa glikosida adalah merupakan cadangan gula 
temporer (cadangan gula sementara) bagi tanaman. Cadangan gula di 
dalam bentuk ikatan glikosides ini tidak dapat diangkut dari sel satu ke 
sel yang lain, oleh karena adanya bagian aglikon. 

2.  Proses pembentukan glikosida merupakan proses detoksikasi. Pada 
tahun 1915, Geris mengatakan bahwa proses sintesa senyawa 
glokosida adalah merupakan proses detoksikasi, sedang anglikonnya 
merupakan sisa metabolisme. 

3.  Glikosida sebagai pengatur tekanan turgor. Teori Wasicky mengatakan 
bahwa setelah diadakan percobaan-percobaan pada tanaman digitalis, 
ternyata bahwa glikosida mempunyai fungsi sebagai pengatur tekanan 
turgor didalam sel. 

4.  Proses glikosida untuk menjaga diri terhadap pengaruh luar yang 
mengganggu. Teori ini menyatakan bahwa  proses glikosida didalam 
tanaman dimaksudkan untuk menjaga diri  terhadap serangan serangga 
atau binatang lain dan untuk mencegah timbulnya penyakit pada 
tanaman. 

5.  Glikosida sebagai petunjuk sistematis. Adanya glikosida didalam 
tanaman, meskipun  masih sangat tersebar, dapat digunakan sebagai 
salah satu cara mengenal tanaman secara sistematik, baik dari 
aglikonnya, bagian gulanya maupun dari glikosidanya sendiri. Sebab 
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ada beberapa glikosida aglikon atau gula yang hanya terdapat di dalam 
tanaman atau famili tertentu. 

6.  Menurut hasil penelitian Fuch dan kawan – kawan (1952), ternyata 
bahwa didalam waktu 24 jam tidak terdapat perubahan yang berarti 
pada kadar glikosida baik ditinjau dari sudut biologi maupun secara 
kimiawi. Juga pada tanaman yang ditempatkan pada tempat yang gelap 
selama24 jam, tidak ada perubahan kadar glikosida. 

Simplisia Glikosida 
 
1. Strophanthus kombe 
   Tanaman asal           :  Strophanthus kombe oliver 
     Famili                        :  Apocyneaceae 
  Khasiat                     :  Pengobatan payah jantung,  diuretikum, 

meningkatkan sirkulasi darah. 
     Kandungan kimia      :  glikosida strophantus,minyak lemak, asam 

karbonat, kholina dan asam tidak larut. 
2. Lidah Buaya 
    Tanaman asal            :  Aloe Vera L. 
     Familia                      :  Liliaceae 
     Khasiat                     :  Pencahar (purgativum) karminatif,    luka 

bakar, iritasi pada kulit. 
    Kandungan kimia      :  C-glikosida dan resin yaitu aloin, barbaloin, 

iso barbaloin. 
 
3. Kalembak 
    Tanaman asal            :  Rheum offiscinale Baill 
    Familia                      :  Poliygonaceae 
    Khasiat                     :  Stomakhikum, diare, pencahar dan konstipasi 

kronis. 
   Kandungan kimia     :  Antrakuinon tanpa gugus karboksil misalnya 

krisofanol, emodin, fision; antrakuinon 
dengan gugus karboksil misalnya rhein. 

 
4. Daun senna 
    Tanaman asal           :  Cassia senna Linn. 
     Familia                     :  Leguminosae 
     Khasiat                    :  Purgativum dalam konstipasi. 
     Kandungan kimia     :  Turunan antrakuinon, aloe, emodin dan rhein. 
 
5. Akar manis 
    Tanaman asal            : Glycyrrhizae glabra L. 
    Familia                     :  Papilionaceae 
    Khasiat                     : Korigen odoris, demolsen dan ekspektoransia 
    Kandungan kimia      :  Glisirizin yaitu garam kalsium dari asam 

glisirinat, asparagin, protein, amilum.         
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C. Tanin 
 Selain flavonoid, golongan bahan alam lain yang memberikan rasa 
kesat dan pahit dalam tanaman dan makanan adalah senyawa tanin. 
Golongan ini terdiri atas senyawa polifenol larut air. Yang dapat memiliki 
bobot molekul tinggi. Secara garis besar, tanin berbagi menjadi dua 
golongan : tanin dapat-terhidrolisis, yang terbentuk dari esterifikasi gula 
(misalnya glukosa) dengan asam fenolat sederhana yang merupakan tanin 
turunan-sikimat (misalnya asam galat), dan tidak dapat terhidrolisis, 
yang kadang disebut tanin terkondensasi, yang berasal dari reaksi 
polimerisasi (kondensasi) antar flavonoid. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
    Struktur inti Tanin 
 
 Sesuai dengan namanya, tanin dapat terhidrolisis dapat dihidrolisis 
oleh basa untuk membentuk asam sederhana dan gula. Sifat utama tanin 
ini adalah kemampuannya berikatan dengan protein. Senyawa ini 
digunakan untuk manyamak kulit, menjernihkan bir dan sebagai astringen 
dalam sediaan farmasi. Tanin tersebar luas didunia tanaman dan dapat 
diproduksi oleh tanaman sebagai penghalang pakan, karena ikatannya 
dengan protein membuat tanaman ini tidak menarik untuk dimakan. 
      Asam tanat adalah campuran ester asam galat dari glukosa dan 
diperoleh dari nutgall, yakni pertumbuhan abnormal pohon Quercus 
infectoria yang disebabkan oleh serangga. Pertumbuhan ini (gall) dipanen 
dan diekstraksi dengan pelarut (eter dan air); lapisan berair dikumpulkan 
dan diuapkan untuk mendapatkan asam tanat, kemudian dimurnikan dan 
digunakan sebagai sediaan topikal untuk sariawan. 
 Dalam metabolisme sekunder yang terjadi pada tumbuhan akan 
menghasilkan beberapa senyawa yang tidak digunakan sebagai cadangan 
energi melainkan untuk menunjang kelangsungan hidupnya seperti untuk 
pertahanan dari predaptor. Beberapa senyawa seperti alkaloid, triterpen 
dan golongan phenol merupakan senyawa-senyawa yang dihasilkan dari 
metabolisme skunder. Golongan fenol dicirikan oleh adanya cincin 
aromatik dengan satu atau dua gugus hidroksil. Kelompok fenol terdiri 
dari ribuan senyawa, meliputi flavonoid, fenilpropanoid, asam fenolat, 
antosianin, pigmen kuinon, melanin, lignin, dan tanin, yang tersebar luas 
di berbagai jenis tumbuhan. 
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 Tanin merupakan salah satu jenis senyawa yng termasuk ke dalam 
golongan polifenol. Senyawa tanin ini banyak di jumpai pada tumbuhan. 
Tanin dahulu digunakan untuk menyamakkan kulit hewan karena sifatnya 
yang dapat mengikat protein. Selain itu juga tanin dapat mengikat alkaloid 
dan glatin.  
 Tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang 
memiliki berat molekul cukup tinggi (lebih dari 1000) dan dapat 
membentuk kompleks dengan protein. Berdasarkan strukturnya, tanin 
dibedakan menjadi dua kelas yaitu taninterkondensasi (condensed 
tannins) dan tanin-terhidrolisiskan (hydrolysable tannins Tanin 
memiliki peranan biologis yang kompleks. Hal ini dikarenakan sifat tanin 
yang sangat kompleks mulai dai pengendap protein hingga pengkhelat 
logam. Maka dari itu efek yang disebabkan tanin tidak dapat diprediksi. 
Tanin juga dapat berfungsi sebagai antioksidan biologis. Maka dari itu 
semua penelitian tentang berbagai jenis senyawa tanin mulai dilirik para 
peneliti sekarang . 
 
Klasifikasi Tanin  
 Senyawa tanin termasuk kedalam senyawa poli fenol yang artinya 
senyawa yang memiliki bagian berupa fenolik. Klasifikasi senyawa poli 
fenol telah dibahas pada bab yang lain jadi untuk bab ini hanya 
difokuskan pada klasifikasi senyawa tanin. Senyawa tanin dibagi menjadi 
dua yaitu yaitu tanin yang terhidrolisis dan tanin yang  
terkondensasi. Jenis-jenis senyawa diatas akan dibahas lebih lanjut sebagai 
berikut :  
 
1. Tanin Terhidrolisis (hydrolysable tannins).  
 Tanin ini biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan 
membentuk jembatan oksigen, maka dari itu tanin ini dapat dihidrolisis 
dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Salah satu contoh 
jenis tanin ini adalah gallotanin yang merupakan senyawa gabungan dari 
karbohidrat dengan asam galat.  Selain membentuk gallotanin, dua asam 
galat akan membentuk tanin terhidrolisis yang bisa disebut Ellagitanins. 
Ellagitanin sederhana disebut juga ester asam hexahydroxydiphenic 
(HHDP). Senyawa ini dapat terpecah menjadi asam galic jika dilarutkan 
dalam air.  
  
2. Tanin terkondensasi (condensed tannins).  
 Tanin jenis ini biasanya tidak dapat dihidrolisis, tetapi dapat 
terkondensasi meghasilkan asam klorida. Tanin jenis ini kebanyakan 
terdiri dari polimer flavonoid yang merupakan senyawa fenol dan telah 
dibahas pada bab yang lain.  
 Nama lain dari tanin ini adalah Proanthocyanidin. 
Proanthocyanidin merupakan polimer dari flavonoid yang dihubungan 
dengan melalui C8 dengan C4. Salah satu contohnya adalah Sorghum 
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procyanidin, senyawa ini merupakan trimer yang tersusun dari 
epiccatechin dan catechin. 
  
Sifat Umum Tanin 
 
1. Sifat Fisika.  
 Sifat fisika dari tanin adalah sebagai berikut :  

a.  Jika dilarutkan kedalam air akan membentuk koloid dan memiliki 
rasa asam dan sepat.  

b.  Jika dicampur dengan alkaloid dan glatin akan terjadi endapan  
c.  Tidak dapat mengkristal.  
d.  Mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan 

protein tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh enzim protiolitik.  
 
2. Sifat kimia  

a.  Merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol 
yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal.  

b.  Tanin dapat diidentifikasikan dengan kromotografi.  
c.  Senyawa fenol dari tanin mempunyai aksi adstrigensia, antiseptic 

dan pemberi warna.  
 3. Tanin sebagai pengkhelat logam.  
 Senyawa phenol yang secara biologis dapat berperan sebagai 
khelat logam. Proses pengkhlatan akan terjadi sesuai pola subtitusi dan 
pH senyawa phenolik itu sendiri. Karena itulah tanin terhidrolisis 
memiliki potensial untuk menjadi pengkhelat logam. Hasil khelat dari 
tanin ini memiliki keuntungan yaitu kuatnya daya khelat dari senyawa 
tanin ini membuat khelat logam menjadi stabil dan aman dalam tubuh. 
Tetapi jika tubuh mengkonsumsi tanin berlebih maka akan mengalami 
anemia karena zat besi dalam darah akan dikhelat oleh senyawa tanin 
tersebut. 
 
Simplisia Tanin 
 
1. Daun Jambu biji 
 Tanaman asal  :  Psidium guajava 
 Familia  :  Myrtaceae 
 Kandungan  :  Psidii Tanin, minyak atsiri , euginol 

mengandung minyak lemak, damar dan garam 
mineral. 

 Khasiat  :  Obat mencret, adstrigen 
 
2.  Kulit buah delima 
 Tanaman asal  :  Punica granatum 
 Familia  :  Punicaceae 
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 Kandungan :  Alkaloid cair terutama isopeleterina dan 
pelleterina, alkaloid metal peleterina danmetal 
iso peleterina, Tanin, Co-oksalat dan pati. 

 Khasiat  :  Sebagai adstrigensia, tainKandunganda (obat 
cacing) Tania saginata = cacing pita. 

 
3.  Sappan Lignum (Kayu saccang) 
 Tanaman asal  :  Caesalpinea sappan 
 Familia  :  Caesalpineaceae 
 Kandungan  :  Asam tanat, asam gallat dan zat merah sappan 
 Khasiat  :  Adstrigensia, obat penyakit dalam 
 
4.  Murrayae Folium (Daun Kemuning) 
 Tanaman Asal  :  Murraya paniculata 
 Familia  :  Rutaceae 
 Kandungan  :  Murayin, minyak atsiri, damar, tannin 
 Khasiat  :  Sebagai antigonorea dalam bentuk dekokta 

dengan dosis 2-5 gram. (Dekokta merupakan 
proses infusa namun lebih lama). 

  
5.  Polyanthi Folium (Daun Salam) 
 Tanaman asal  :  Eugonia polyantha 
 Familia  :  Myrtaceae 
 Kandungan  :  Tanin, minyak atsiri 
 Khasiat  :   Adstrigensia dalam bentuk dekokta dosis 5-12 

gram.- Menurunkan kadar gula darah (DM), 
bumbu masak. 

 
D. Alkaloid 

 
Sejarah alkaloid hampir setua peradaban manusia. Manusia telah 

menggunakan obat-obatan yang mengandung alkaloid dalam minuman, 
kedokteran, the, tuan atau tapal, dan racun selama 4000 tahun. Tidak ada 
usaha untuk mengisolasi komponen aktif dari ramuan obat-obatan hingga 
permulaan abad ke sembilan belas. 

Obat-obatan pertama yang diketemukan secara kimia adalah 
opium, getah kering Apium Papaver somniferum. Opium telah digunakan 
dalam obat-obatan selama berabad-abad dan sifat-sifatnya sebagai 
analgesik maupun narkotik telah diketahui. Pada tahun 1803, Derosne 
mengisolasi alkaloid semi murni dari opium dan diberi nama narkotin. 
Seturner pada tahun 1805 mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap 
opium dapat berhasil mengisolasi morfin. 

Dalam tahun 1817-1820 di Laboratorium Pelletier dan Caventon 
di Fakultas Farmasi di Paris, melanjutkan penelitian di bidang kimia 
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alkaloid yang menakjubkan. Daintara alkaloid yang diperoleh dalam waktu 
singkat tersebut adalah Stikhnin, Emetin, Brusin, Piperin, kaffein, Quinin, 
Sinkhonin, dan Kolkhisin. 

Pada tahun 1826, Pelletier dan Caventon juga memperoleh 
Koniin suatu alkaloid yang memiliki sejarah cukup terkenal. Alkaloid 
tersebut tidak hanya yang bertanggung jawab atas kematian Socrates 
akibat dari hisapan udara yang beracun, tetapi karena struktur molekulnya 
yang sederhana. Koniin merupakan alkaloid pertama yang ditentukan 
sifat-sifatnya (1870) dan yang pertama disintesis (1886). Selama tahun 
1884 telah ditemukan paling sedikit 25 alkaloid hanya dari Chinchona. 
Kompleksitas alkaloid merupakan penghalang elusidasi struktur molekul 
selama abad ke sembilan belas bahkan pada awal abad ke dua puluh. 
Sebagai contoh adalah Stikhnin yang ditemukan pertama kali oleh 
Pelletier dan Caventon pada tahun 1819 dan struktur akhirnya dapat 
ditentukan oleh Robinson dan kawan-kawan pada tahun 1946 setelah 
melakukan pekerjaan kimia yang ekstra sukar selama hampir 140 tahun. 

Perlu dicatat bahwa selama kimia organik berkembang pesat 
selama periode tersebut, menjadi ilmu pengetahuan yang rumit pada saat 
ini, usaha pengembangan dalam kimia bahan alam tumbuh sejalan, 
banyak reaksi yang sekarang merupakan reaksi klasik dalam kimia organik 
adalah hasil penemuan pertama dari studi yang cermat degradasi senyawa 
bahan alam. 

 

Sumber Alkaloid 
Pada waktu yang lampau sebagian besar sumber alkaloid adalah 

pada tanaman berbunga, angiosperma (Familia Leguminoceae, 
Papavraceae, Ranunculaceae, Rubiaceae, Solanaceae,Berberidaceae) dan 
juga pada tumbuhan monokotil (Familia Solanaceae dan Liliaceae). Pada 
tahun-tahun berikutnya penemuan sejumlah besar alkaloid terdapat pada 
hewan, serangga, organisme laut, mikroorganisme dan tanaman rendah. 
Beberapa contoh yang terdapat pada berbagai sumber adalah isolasi 
muskopiridin dari sebangsa rusa; kastoramin dari sejenis musang Kanada ; 
turunan Pirrol-Feromon seks serangga; Saksitoksin - Neurotoksik 
konstituen dari Gonyaulax catenella ; pirosiamin dari bacterium Pseudomunas 
aeruginosa; khanoklavin-I dari sebangsa cendawan, Claviceps purpurea; dan 
likopodin dari genus lumut Lycopodium. 

Karena alkaloid sebagai suatu kelompok senyawa yang terdapat 
sebagian besar pada tanaman berbunga, maka para ilmuwan sangat 
tertarik pada sistematika aturan tanaman. Kelompok tertentu alkaloid 
dihubungkan dengan famili atau genera tanaman tertentu. Berdasarkan 
sistem Engler dalam tanaman yang tinggi terdapat 60 order. Sekitar 34 
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dari padanya mengandung alkaloid. 40% dari semua famili tanaman paling 
sedikit mengandung alkaloid. Namun demikian, dilaporkan hanya sekitar 
8,7% alkaloid terdapat pada disekitar 10.000 genus. Kebanyakan famili 
tanaman yang mengandung alkaloid yang penting adalah Liliaceae, 
solanaceae dan Rubiaceae. Famili tanaman yang tidak lazim yang 
mengandung alkaloid adalah Papaveraceae. Dalam kebanyakan famili 
tanaman yang mengandung alkaloid, beberapa genera mengandung 
alkaloid sedangkan genera yang lain tidak mengandung alkaloid. Suatu 
genus sering menghasilkan alkaloid yang sama, dan bahkan beberapa 
genera yang berbeda dalam suatu famili dapat mengandung alkaloid yang 
sama. Sebagai contoh hiossiamin diperoleh dari tujuh genera yang 
berbeda dari famili tanaman Solanaceae. Dilain pihak alkaloid yang lebih 
kompleks, seperti vindolin dan morfin, sering terdapat dalam jumlah yang 
terbatas pada satu spesies atau genus tanaman. 

Di dalam tanaman yang mengandung alkaloid, alkaloid mungkin 
terlokasi (terkonsentrasi) pada jumlah yang tinggi pada bagian tanaman 
tertentu. Sebagai contoh reserpin terkonsentrasi pada akar (hingga dapat 
diisolasi) Rauvolfia sp; Quinin terdapat dalam kulit, tidak pada daun 
Cinchona ledgeriana; dan morfin terdapat pada getah atau latex Papaver 
samniferum. 

Pada bagian tertentu tanaman tidak mengandung alkaloid tetapi 
bagian tanaman yang lain sangat kaya alkaloid. Namun ini tidak berarti 
bahwa alkaloid yang dibentuk di bagiam tanaman tersebut. Sebagai 
contoh dalam species Datura dan Nicotiana dihasilkan dalam akar tetapi 
ditranslokasi cepat ke daun, selain itu alkaloid juga dalam biji (Nux vomica, 
Areca catechu), buah (Piperis nigri), daun (Atropa belladona), akar & rhizoma 
(Atrpa belladona & Euphorbia ipecacuanhae) dan pada kulit batang (Cinchona 
succirubra). Fungsi alkaloid ini bermacam-macam diantaranya sebagai 
racun untuk melindungi tanaman dari serangga dan binatang, sebagai hasil 
akhir dari reaksi detoksifikasi yang merupakan hasil metbolit akhir dari 
komponen yang membahayakan bagi tanaman, sebagai faktor 
pertumbuhan tanaman dan cadangan makanan. 

Kisaran konsentrasi total alkaloid tang terdapat pada bagian 
tanaman tertentu sangat bervariasi. Sebagai contoh, reserpin dapat 
mencapai konsentrasi hingga 1% dalam akar auvolfia serpentine, tetapi 
vinkristin dari daun Catharanthus roseus diperoleh hanya 4.10-6 %. Dapat 
dibayangkan persoalan yang menyangkut dalam industri yang 
memproduksi alkaloid yang terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit. 
 

Penamaan dan Sifat-Sifat Fisika dan Kimia 
1. Penamaan 
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 Karena begitu banyak tipe alkaloid maka tidak mungkin 
diadakan penyatuan penamaan. Bahkan dalam satu kelompok alkaloid, 
sering terjadi tidak adanya sistem penamaan dan penomeran yang 
konsisten. Suatu contoh, adalah alkaloid indol, dimana banyak terdapat 
kerangka yang berbeda. Kebanyakan dalam bidang ini sistem penomeran 
yang digunakan didasarkan pada biogenesis, namun sayang Chemical 
Abstract mempunyai sistem penomeran yang sangat membingungkan 
untuk setiap kerangka individu. 
 Kharaktersistik yang lazim penamaan alkaloid adalah bahwa 
nama berakhiran ”ina”. Disamping itu alkaloid, seperti bahan alam yang 
lain, diberi nama yang dikenal ”trivial” (yaitu non-sistematik). Mereka 
mungkin diturunkan dari nama genus (contoh atropin dari Atropa 
belladonna) ; dari nama species (contoh, kokain dari Erythroxyloncoca) ; dari 
nama yang lazim untuk obat-obatan/aktifitas fisiologik (contoh, emetin, 
emetat), atau dari nama pakar kimia alkaloid yang terkenal/penemunya 
(contoh, pelletierina). 

 
2. Sifat-Sifat Fisika 

Umumnya mempunyai 1 atom N meskipun ada beberapa yang 
memiliki lebih dari 1 atom N seperti pada Ergotamin yang memiliki 5 
atom N. Atom N ini dapat berupa amin primer, sekunder maupun tertier 
yang semuanya bersifat basa (tingkat kebasaannya tergantung dari 
struktur molekul dan gugus fungsionalnya).  

Kebanyakan alkaloid yang telah diisolasi berupa padatan kristal 
tidak larut dengan titik lebur yang tertentu atau mempunyai kisaran 
dekomposisi. Sedikit alkaloid yang berbentuk amorf dan beberapa 
seperti; nikotin dan koniin berupa cairan.  

Kebanyakan alkaloid tidak berwarna, tetapi beberapa senyawa 
yang kompleks, species aromatik berwarna (contoh berberin berwarna 
kuning dan betanin berwarna merah). Pada umumnya, basa bebas 
alkaloid hanya larut dalam pelarut organik, meskipun beberapa 
pseudoalkalod dan protoalkaloid larut dalam air. Garam alkaloid dan 
alkaloid quartener sangat larut dalam air. 
 
3. Sifat-Sifat Kimia 

Kebanyakan alkaloid bersifat basa. Sifat tersebut tergantung pada 
adanya pasangan elektron pada nitrogen.Jika gugus fungsional yang 
berdekatan dengan nitrogen bersifat melepaskan elektron, sebagai 
contoh; gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen naik dan 
senyawa lebih bersifat basa. Hingga trietilamin lebih basa daripada 
dietilamin dan senyawa dietilamin lebih basa daripada etilamin. 
Sebaliknya, bila gugus fungsional yang berdekatan 
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bersifat menarik elektron (contoh; gugus karbonil), maka ketersediaan 
pasangan elektron berkurang dan pengaruh yang ditimbulkan alkaloid 
dapat bersifat netral atau bahkan sedikit asam. 
Contoh; senyawa yang mengandung gugus amida. 

Kebasaan alkaloid menyebabkan senyawa tersebut sangat mudah 
mengalami dekomposisi, terutama oleh panas dan sinar dengan adanya 
oksigen. Hasil dari reaksi ini sering berupa N-oksida. Dekomposisi 
alkaloid selama atau setelah isolasi dapat menimbulkan berbagai persoalan 
jika penyimpanan berlangsung dalam waktu yang lama. Pembentukan 
garam dengan senyawa organik (tartarat, sitrat) atau anorganik (asam 
hidroklorida atau sulfat) sering mencegah dekomposisi. Itulah sebabnya 
dalam perdagangan alkaloid lazim berada dalam bentuk garamnya. 
 

Klasifikasi 
Pada bagian yang memaparkan sejarah alkaloid, jelas kiranya 

bahwa alkaloid sebagai kelompok senyawa, tidak diperoleh definisi 
tunggal tentang alkaloid. Sistem klasifikasi yang diterima, menurut 
Hegnauer, alkaloid dikelompokkan sebagai (a) Alkaloid sesungguhnya, 
(b) Protoalkaloid, dan (c) Pseudoalkaloid. Meskipun terdapat beberapa 
perkecualian. 
(a) Alkaloid Sesungguhnya 

Alkaloid sesungguhnya adalah racun, senyawa tersebut 
menunjukkan aktivitas phisiologi yang luas, hampir tanpa terkecuali 
bersifat basa; lazim mengandung Nitrogen dalam cincin heterosiklik ; 
diturunkan dari asam amino ; biasanya terdapat “aturan” tersebut adalah 
kolkhisin dan asam aristolokhat yang bersifat bukan basa dan tidak 
memiliki cincin heterosiklik dan alkaloid quartener, yang bersifat agak 
asam daripada bersifat basa. 
(b) Protoalkaloid 

Protoalkaloid merupakan amin yang relatif sederhana dimana 
nitrogen dan asam amino tidak terdapat dalam cincin heterosiklik. 
Protoalkaloid diperoleh berdasarkan biosintesis dari asam amino yang 
bersifat basa. Pengertian ”amin biologis” sering digunakan untuk 
kelompok ini. Contoh, adalah meskalin, ephedin dan N,N-
dimetiltriptamin. 

(c) Pseudoalkaloid 
Pseudoalkaloid tidak diturunkan dari prekursor asam amino. 

Senyawa biasanya bersifat basa. Ada dua seri alkaloid yang penting dalam 
khas ini, yaitu alkaloid steroidal (contoh: konessin dan purin (kaffein). 
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Berdasarkan atom nitrogennya, alkaloid dibedakan atas: 
A. Alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik 

Dimana atom nitrogen terletak pada cincin karbonnya. Yang 
termasuk pada golonganini adalah : 
1.  Alkaloid Piridin-Piperidin 
  Mempunyai satu cincin karbon mengandung 1 atom nitrogen. 

Yang termasuk dalam kelas ini adalah : Conium maculatum dari famili 
Apiaceae dan Nicotiana tabacum dari famili Solanaceae. 

2.  Alkaloid Tropan 
  Mengandung satu atom nitrogen dengan gugus metilnya (N-

CH3). Alkaloid ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat termasuk 
yang ada pada otak maupun sumsum tulang belakang. Yang 
termasuk dalam kelas ini adalah Atropa belladona yang digunakan 
sebagai tetes mata untuk melebarkan pupil mata, berasal dari famili 
Solanaceae, Hyoscyamus niger, Dubuisia hopwoodii, Datura dan 
Brugmansia spp, Mandragora officinarum, Alkaloid Kokain dari 
Erythroxylum coca (Famili Erythroxylaceae). 

3.  Alkaloid Quinolin 
Mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen. Yang 

termasuk disini adalah;Cinchona ledgeriana dari famili Rubiaceae, 
alkaloid quinin yang toxic terhadap Plasmodium vivax. 

4.  Alkaloid Isoquinolin 
  Mempunyai 2 cincin karbon mengandung 1 atom nitrogen. 

Banyak ditemukan pada famili Fabaceae termasuk Lupines (Lupinus 
spp), Spartium junceum, Cytisus scoparius dan Sophora secondiflora. 

5.  Alkaloid Indol 
  Mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 cincin indol . 

Ditemukan pada alkaloid ergine dan psilocybin, alkaloid reserpin 
dari Rauvolfia serpentine, alkaloid vinblastin dan vinkristin dari 
Catharanthus roseus famili Apocynaceae yang sangat efektif pada 
pengobatan kemoterapy untuk penyakit Leukimia dan Hodgki‟s. 

6.  Alkaloid Imidazol 
  Berupa cincin karbon mengandung 2 atom nitrogen. Alkaloid 

ini ditemukan pada famili Rutaceae. Contohnya; Jaborandi paragua. 
7.  Alkaloid Lupinan 
  Mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 atom N, alkaloid ini 

ditemukan pada Lunpinus luteus (fam:Leguminocaea). 
8.  Alkaloid Steroid 
  Mengandung 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen dan 1 

rangka steroid yang mengandung 4 cincin karbon. Banyak 
ditemukan pada famili Solanaceae, Zigadenus venenosus. 

9.  Alkaloid Amina 
  Golongan ini tidak mengandung N heterosiklik. Banyak yang 
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merupakan turunan sederhana dari feniletilamin dan senyawa-
senyawa turunan dari asam amino fenilalanin atau tirosin, alkaloid 
ini ditemukan pada tumbuhan Ephedra sinica (fam Gnetaceae). 

10.  Alkaloid Purin 
  Mempunyai 2 cincin karbon dengan 4 atom nitrogen. Banyak 

ditemukan pada kopi (Coffea arabica) famili Rubiaceae, dan Teh 
(Camellia sinensis) dari famili Theaceae, Ilex paraguaricasis dari famili 
Aquifoliaceae, Paullunia cupana dari famili Sapindaceae, Cola nitida 
dari famili Sterculiaceae dan Theobroma cacao. 

 
B. Alkaloid tanpa atom nitrogen yang heterosilik 

 Dimana, atom nitrogen tidak terletak pada cincin karbon 
tetapi pada salah satu atom karbon pada rantai samping. 
1. Alkaloid Efedrin (alkaloid amine) 

Mengandung 1 atau lebih cincin karbon dengan atom 
Nitrogen pada salah satu atom karbon pada rantai samping. 
Termasuk Mescalin dari Lophophora williamsii, Trichocereus pachanoi, 
Sophora secundiflora, Agave americana, Agave atrovirens, Ephedra sinica, 
Cholchicum autumnale. 

2. Alkaloid Capsaicin 
Dari Chile peppers, genus Capsicum. Yaitu;Capsicum 

pubescens, Capsicum baccatum, Capsicum annuum, Capsicum frutescens, 
Capsicum chinense. 
 

 

Simplisia Alkaloid 

1. Alkaloid Piridin-Piperidin 
Mempunyai satu cincin karbon mengandung 1 atom 

nitrogen, dengan struktur inti : 
 

 

 

 

Golongan ini dibagi dalam 4 sub golongan : 
1.  Turunan Piperidin, meliputi piperini yang diperoleh dari Piperis 

nigri Fructus; yang berasal dari tumbuhan Piperis nigri 
(fam:Piperaceae) berguna sebagai bumbu dapur. 
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2.  Turunan Propil-Piperidin, meliputi koniin yang diperoleh dari 
Conii Fructus; yang berasal dari tumbuhan Conium maculatum (fam: 
Umbelliferae) berguna sebagai antisasmodik dan sedatif. 

3.  Turunan Asam Nikotinan, meliputi arekolin yang diperoleh dari 
Areca Semen; yang berasal dari tumbuhan Areca catechu (fam: 
Palmae) berguna sebagai anthelmentikum pada hewan.  

4.  Turunan Pirinin & Pirolidin, meliputi nikotin yang diperoleh dari 
Nicoteana Folium; yang berasal dari tumbuhan Nicotiana tobaccum
 (fam: Solanaceae) berguna sebagai antiparasit, insektisida dan 
antitetanus. Tumbuhan yang juga mengandung alkaloid ini adalah 
kuli dari Punica granatum (fam: Punicaceae) yang berguna sebagai 
taenifuga. 
 

2. Alkaloid Tropan 

Mengandung satu atom nitrogen dengan gugus metilnya (N-

CH3). Alkaloid ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat termasuk 

yang ada pada otak maupun sumsum tulang belakang, struktur intinya: 
 

 

 

1. Hiosiamin dan Skopolamin 
Berasal dari tumbuhan Datura stramonium, D. Metel (fam 

Solanaceae), tumbuh pada daerah yang memiliki suhu yang panas 
daun dan bijinya mengandung alkaloid Skopolamin; berfungsi 
sebagai antispasmodik dan sedative. Pada tumbuhan Hyoscyamus 
muticus dan H. Niger (fam Solanaceae), tumbuh didaerah Amerika 
Selatan dan Kanada dikenal dengan nama “Henbane” daun dan 
bijinya digunakan sebagai relaksan pada otot. 

 2.  Kokain 
   Senyawa ini berfungi sebagai analgetik narkotik yang 

menstimulasi pusat syaraf, selain itu juga berfungsi sebagai 
antiemetik dan midriatik. Zat ini bersal dari daun tumbuhan 
Erythroxylum coca, E. Rusby dan E. Novogranatense (fam 
Erythroxylaceae). Kokain lebih banyak disalahgunakan (drug abuse) 
oleh sebagian orang dengan nama-nama yang lazim dikalangan 
mereka seperti snow, shabu-shabu, crak dan sebagainya. 

 3. Atropin, Apotropin dan Belladonina 
   Atropa dari bahasa Yunani yaitu terdiri dari kata “Atropos” 

yang berarti tidak dapat dibengjokkan atau disalahgunakan, ini 
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disebabkan karena belladona merupakan obat yang sangat beracun 
dan dapat menyebabkan kematian. Belladonna barasal dari bahasa 
Italia “Bella” artinya cantik dan “Donna” artinya wanita. Bila cairan 
buah diteteskan pada mata akan menyebabkan dilatasi dari pupil 
mata sehingga menjadi sangat menarik.  

    Akar dan daun tumbuhan Atropa belladonna (fam Solanaceae) 
merupakan sumber dari senyawa ini, digunakan sebagai 
antispamolitik, antikolinergik, anti asma dan midriatik. Zat ini 
merupakan hasil dari hiosiamin selama ekstraksi sehingga tak dapat 
ditemukan dalam tanaman. Atropin yang dihasilkan secara sintetik 
lebih mahal daripada yang berasal dari ekstraksi dari tanaman dan 
tidak dapat disaingi harganya. 

 
3. Alkaloid Quinolin 

Mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen dengan 
struktur inti seperi di bawah ini: 

 
 
 
 

 

1. Kinina, Kinidina, Sinkonidin, Sinkonidina 

Senyawa ini pada umumnya berguna sebagai anti malaria, 
alkaloid ini terdapat pada kulit batang (cotex) dari tumbuhan 
Cinchona succirubra (fam : Rubiaceae). Ada beberapa jenis dari 
Cinchona diantaranya C. Calisaya yang berwarna kuning berasal dari 
Peru dan Bolivia, C. Officinalis dan C. Ledgeriana lebih banyak di 
Indonesia yang ditanam di pulau jawa. Sebelum PD II Indonesia 
menyuplai 90% kebutuhan kina di dunia, ketika Jepang 
memutuskan suplai ini maka diusahan beberapa obat antimalaria 
sintetik (kloroquin, kunaikri dan primakrin) untuk menggantika 
kina. 

2. Akronisina 
Berasal dari kulit batang tumbuhan Acronychia bauery 

(fam:Rutaceae, berfungsi sebagai antineoplastik yang tealah diujikan 
pada hewan coba dan diharapkan mampu merupakan obat yang 
efektif untuk kemoterapi neoplasma pada manusia. 

3.  Camptothecin 
Diperoleh dari buah, sebagian kayu atau kulit dari pohon 

Camptotheca acuminata (fam:Nyssaceae), suatu pohon yang secara 
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endemik tumbuh di daratan cina. Ekstrak dari tumbuhan ini 
ternyata mempunyai keaktifan terhadap leukemia limpoid. 

4.  Viridicatin 
  Merupakan subtansi antibiotik dari mycelium jamur Penicillium 

viridicatum (fam : Aspergillaceae), senyawa ini aktif untuk semua 
jenis Plasmodium (kecuali P. vivax) penyebab malaria. Penggunaan 
senyawa ini memiliki efek samping berupa Cindronism yaitu 
pendengaran berkurang. 

 
4. Alkaloid Isoquinolin 

Mempunyai 2 cincin karbon mengandung 1 atom nitrogen 
dengan struktur inti : 

 
 

 
 
 
1. Morfin 

Penggunaan morfin khusus pada nyeri hebat akut dan kronis, 
seperti pasca bedah dan setelah infark jantung, juga pada fase 
terminal dari kanker. Morfin sering diperlukan untuk nyeri yang 
menyertai : 1). Infark miokard; 2). Mioplasma; 3). Kolik renal atau 
kolik empedu; 4). Oklusio akut pembuluh darah perifer, pulmonal 
atau koroner; 5) perikarditis akut, pleuritis dan pneumotoraks 
spontan dan 6). Nyeri akibat trauma misalnya luka bakar, fraktur 
dan nyeri pasca-bedah. 

Morfin diperoleh dari biji dan buah tumbuhan Papaver 
somniferum dan P.Bracheatum (fam : Papaveraceae) salah satu hasil 
tanaman ini berupa hasil sadapan dari getah buah yang dikenal 
sebagai “opium” yang berarti candu, Candu merupakan „ibu‟ dari 
morfin, mulanya dikembangkan sebagai obat penghilang rasa sakit 
sekitar tahun 1810. Morfin dikategorikan sebagai obat yang ajaib 
karena mampu mengurangi rasa sakit akibat operasi atau luka 
parah. Pada saat dikonsumsi, obat ini menyebabkan penggunanya 
berada dalam kondisi mati rasa sekaligus diliputi perasaan senang/ 
euforia seperti sedang berada dalam alam mimpi. Oleh karena efek 
sampingnya yang berupa euforia ini, pada tahun 1811 obat ini 
diberi nama Morpheus sama seperti nama dewa mimpi Yunani oleh 
Dr. F.W.A. Serturner, seorang ahli obat dari Jerman. Pertengahan 
tahun 1850, morfin telah tersedia di seluruh Amerika Serikat dan 
semakin populer dalam dunia kedokteran. Morfin dimanfaatkan 
sebagai obat penghilang rasa sakit yang membuat takjub dokter-
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dokter pada masa itu. Sayangnya, ketergantungan terhadap obat 
tersebut terlewatkan, tidak terdeteksi sampai masa Perang Saudara 
berakhir Dengan adanya penggunaan yang berlebihan yang terus 
menerus ataupun kadang-kadang dari suatu obat yang secara tidak 
layak atau menyimpang dari norma pengobatan yang lazim maka 
hal tersebut dikatakan drug abuse terlebih lagi apabila pada 
pemakaian morfin sebagai obat keras. Morfin tergolong kedalam 
hard drugs yakni zat-zat yang pada penggunaan kronis menyebabkan 
perubahan–perubahan dalam tubuh si pemakai, sehingga 
penghentiannya menyebabkan gangguan serius bagi fisiologi tubuh, 
yang disebut gejala penarikan atau gejala abstimensi. Gejala ini 
mendorong bagi si pecandu untuk terus menerus menggunakan 
zat–zat ini untuk  menghindarkan timbulnya gejala abstimensi. Di 
lain pihak, dosis yang digunakan lambat laun harus ditingkatkan 
untuk memperoleh efek sama yang dikehendaki (toleransi). Hard 
drugs menyebabkan ketergantungan fisik (ketagihan ) hebat dan 
menyebabkan toleransi terhadap dosis yang digunakan. 

2. Emetina 
Senyawa ini berfunsi sebagai emetik dan ekspektoran, 

diperoleh dari akar tumbuhan Cephaelis ipecacuanha dan C. Acuminata 
(fam : Rubiaceae).  

3. Hidrastina dan Karadina 
Senyawa ini berasal dari tumbuhan Hydrastis canadensis (fam : 

Ranunculaceae) dikenal pula sebagai Yellowroot; bagian yang 
digunakan berupa umbi akar berkhasiat sebagai adstrigensia pada 
radang selaput lendir. 

4. Beberina 
Berupa akar dan umbi akar dari tumbuhan Berberis vulgaris 

(dari Oregon), B. Amition (dari Himalaya), dan B. aristaca (India) dari 
familia Berberidaceae yang berguna sebagai zat pahit/amara dan 
antipiretik. 

 
5. Alkaloid Indol 
  Mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 cincin indol dengan inti 

seperti di bawah ini : 
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 1. Reserpina 
Merupakan hasil ekstraksi dari akar tumbuhan Rauwolfia 

serpentine dari suku Apocynaceae yang terkadang bercampur dengan 
fragmen rhizima dan bagian batang yang melekat padanya. Senyawa 
ini berfungsi sebagai antihipertensi.  

Dalam perdagangan terdapat 5 jenis yaitu R. Serpentine, R. 
Canescens, R. Micratha, dan R. Tetraphylla. Selain sebagai anti 
hipertensi juga berfungsi sebagai traqulizer (penenang). 

2. Vinblastina, Vinleusina, Vinrosidina, Vinkristina 
  Diperoleh dari tumbuhan Vinca rosea, Catharanthus roseus (fam: 

Apocynaceae) berupa herba yang berkhasiat sebagai antitumor. 
3. Sriknina & Brusina 

Berasal dari tumbuhan Strychnos nux-vomica dan S. ignatii (fam : 
Loganiaceae) yang terdapat di Filifina, Vietnam dan Kamboja. 
Bagian tanaman yang diambil berupa ekstrak biji yang telah 
kering dengan khasiat sebagai tonikum dalam dosis yang kecil 
sedangkan dalam pertanian digunakan sebagai ratisida (racun tikus). 

4. Fisostigmina & Eserina 
Simplisianya dikenal dengan nama Calabar bean, ordeal bean, 

chop nut dan split nut berupa biji dari tumbuhan Physostigma venenosum 
(fam : Leguminosae) yang berkhasiat sebagai konjungtiva 
pengobatan glaukoma. 

5. Ergotoksina, Ergonovina, & Ergometrina 
Alkaloid ini asalnya berbeda dibandingkan dengan yang lain, 

sebab berasal dari jamur yang menempel pada sejenis tumbuhan 
gandum yang kemudian dikeringkan. Jamur ini berguna sebagai 
vasokonstriktor untuk penyakit migrain yang spesifik dan juga 
sebagai oxytoksik. Diperoleh dari sisik jamur yang menempel pada 
tumbuhan Claviceps purpurea (fam: Hypocreaceae), jamur ini 
merupakan parasit pada tumbuhan tersebut, selain itu jamur ini juga 
terdapat pada tumbuhan Secale cornutum (fam : Graminae). 

6. Kurare 
Diperoleh dari kulit batang Stricnos crevauxii, C. Castelnaci, C. 

Toxifera (fam : loganiaceae) dan Chondodendron tomentosum (fam: 
Menispermaceae) yang berguna sebai relaksan pada otot. 

 
6. Alkaloid Imidazol 

Berupa cincin karbon mengandung 2 atom nitrogen, dengan inti: 
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Lingkaran Imidazol merupakan inti dasar dari pilokarpin yang 

berasal dari daun tumbuhan Pilocarpus jaborandi atau Jaborandi 
rermambuco, P. Microphylus atau J. Marashm, dan P. Pinnatifolius atau J. 
Paraguay dari familia Rutaceae yang berkhasiat sebagai konjungtiva 
pada penderita glaukoma. 

 

7. Alkaloid Lupinan 
Mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 atom N, intinya adalah : 

 
 
 
 
 

Alkaloid ini ditemukan pada Lunpinus luteus, Cytisus scopartus (fam : 
Leguminocaea) dan Anabis aphylla (fam : Chenopodiaceae) berupa 
daun tumbuhan yang telah dikeringkan berkhasiat sebagai oksitoksik. 

8. Alkaloid Steroid 
Mengandung 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen dan 1 

rangka steroid yang mengandung 4 cincin karbon. Inti dari steroid 
adalah : 

 
 
 
 
 

 
Alkaloid steroid terbagi atas 3 golongan yaitu : 

1. Golongan I : Sevadina, Germidina, Germetrina, Neogermetrina, 
Gemerina, Neoprotoperabrena, Veletridina  

2.  Golongan II : Pseudojervina, Veracrosina, Isorobijervosia 
3.  Golongan III : Germina, Jervina, Rubijervina, Isoveratromina 

1.  Germidina, Germitrina 
  Diperoleh dari umbi akar tumbuhan Veratrum viride (fam:  

Liliaceae) yang berguna sebagai antihipertensi. 
2.  Protoveratrin 

Diperole dari umbi akar tumbuhan Veratrum album (fam : 
Liliaceae) yang berguna sebagai insektisida & antihioertensi. 

3. Sevadina 
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Diperoleh dari biji sebadilla (Sebadilla Semen) dari 
tumbuhan Schonecaulon officinalis (fam: Liliaceae) berguna sebagai 
insektisida. 

 
9. Alkaloid Amina 

Golongan ini tidak mengandung N heterosiklik. Banyak yang 
merupakan turunan sederhana dari feniletilamin dan senyawa-senyawa 
turunan dari asam amino fenilalanin atau tirosin. 

 

 

 

1.  Efedrina 
Berasal dari herba tumbuhan Ephedra distachya, E. Sinica dan 

E. Equisetina (fam : Gnetaceae) berguna sebagai bronkodilator. 
Tumbuhan ini juga dikenal dengan nama “Ma Huang” dalam 
bahasa Cina “Ma” berarti sepat sedangkan “Huang” berati kuning, 
hal ini mungkin dihubungkan dengan rasa dan warnan simplisia ini. 
Selain dari persenyawaan alam, alkaliod ini juga dibuat dalam 
bentuk sintetis garam seperti Efedrin Sulfat dan Efedrin HCl yang 
berbetuk kristal, sifat-sifat farmakologiknya sama dengan Efedrin 
dan dipakai sebagai simpatomimetik. 

2.  Kolkisina 
Alkaloid ini berasal dari biji tumbuhan Colchicum autumnalei 

(fam : Liliaceae) berguna sebagai antineoplasmik dan stimulan SSP, 
selain pada biji kormus (pangkal batang yang ada di dalam tanah) 
tumbuhan ini juga mengandung alkaloid yang sama. 

3.  d- Norpseudo Efedrina 
Senyawa di atas diperoleh dari daun-daun segar tumbuhan 

Catha edulis (fam : Celastraceae) nama lain dari tumbuah ini dalah 
Khat atau teh Abyssina, tumbuhan ini berupa pohon kecil atau 
semak-semak yang berasal dari daerah tropik Afrika Timur. Khasiat 
dari simplisia ini adalah stimulan pada SSP. 

4. Meskalina 
Diperoleh dari sejenis tumbuhan cactus Lophophora 

williamsii (fam : Cactaceae) dikenal dengan nama Peyote yang dapat 
menyebabkan halusinasi dan Euphoria 
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10.  Alkaloid Purin 
Mempunyai 2 cincin karbon dengan 4 atom nitrogen; dengan 

inti : 
  
  
  
 
  
  
 
 

Susunan inti heterosiklik yang terdiri dari cincin pirimidin 
yang tergabung dengan Imidazole 

 
1.  Kafeina (1,3,7, Trimetil Xanthin) 

Alkaliod ini diperoleh dari biji kopi Coffe arabica, C. Liberica 
(fam: Rubiaceae) mengandung kafein. Aksi dari kopi pada 
prinsipnya di dasarkan pada daya kerja kafein, yang bekerja pada 
susunan syaraf pusat, ginjal, otot – otot jantung.  

Meskipun kopi terutama digunakan sebagai minuman, 
tetapi dapat juga digunakan sebagai stimulans dan diuretic. Juga 
kopi ini digunaskan untuk mengobati keracunan yang 
mempunyai tanda – tanda adanya deprosi pada susunan syaraf 
pusat.  

Selain tumbuan kopi ada tumbuhan lain yang juga 
mengandung caffein seperti camellia sinensis (fam: Theaceae), cola 
nitida (fam starculiaceae). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Theobromina (3,7 Dimetil Xantin) 
Diperoleh dari biji tumbuhan Theobroma cacao (fam: 

Sterculaceae) yang berguna sebagai diuretik dan stimulan SSP. 
 

3.  Theofilina (1,3 Dimetil Xantin) 
Merupakan isomer dari 1,3 dimetil xantin (isomer 

Theobromina) yang berguna sebagai bronkodilator dan diuretik) 
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Theofilin 
 
E. Resin 
          Resin atau damar adalah suatu campuran kompleks dari ekstret 
tumbuh-tumbuhan dan insekta, biasanya berbentuk padat dan amorf dan 
merupakan hasil terakhir dari metabolisme dan dibentuk di ruang-ruang 
skizogen dan skizolisigen. Banyak penyelidik percaya bahwa resin adalah 
hasil oksidasi dari terpen-terpen. 
 Secara fisis, resin (damar) ini biasanya keras, transparan plastis dan 
pada pemanasan menjadi lembek atau leleh. Secara kimiawi resin adalah 
campuran yang kompleks dari asam-asam resinat, alkohol resinat, 
resinotannol, ester-ester dan resen-resen. Bebas dari zat lemak dan 
mengandung sedikit oksigen. Karena mengandung zat karbon dalam 
kadar tinggi, maka kalau dibakar menghasilkan hangus. Ada juga yang 
menganggap bahwa resin terdiri dari zat-zat terpenoid yang dengan addisi 
dengan air menjadi damar dan fitosterin. 
              Sifat tidak larut dalam air, sebagian larut dalam alkohol, larut 
dalam eter, aseton, petroleum eter, kloroform, minyak terpenting dan 
lain-lain minyak. Apabila resin-resin dipisahkan dan dimurnikan, biasanya 
dibentuk zat padat yang getas dan amorf, yang kalau dipanaskan menjadi 
lembek dan akan habis terbakar. Resin ini juga tidak larut dalam air, tetapi 
larut dalam alkohol dan laon-lain pelaruk organik, yang membentuk 
larutan yang apabila diuapkan meninggalkan sisa berupa lapisan tipis 
seperti vernis. 
            Mengenai isi dari resin umumnya sebagai berikut : 
1. Asam-asam resinat 
   Terdiri dari asam-asam oksi yang banyak jenisnya, biasanya 

mempunyai sifat gabungan dari asam- asam karboksialt dan fenl-fenol. 
Asam-asam ini terdapat baik dalam keadaan bebas maupun terikat 
sebagai ester-ester. Pada umumnya asam-asam ini larut dalam alkali, 
membentuk larutan seperti sabun maupun suspensi koloidal. Garam-
garam logamnya dikenal sebagai resinat. Berapa diantaranya banyak 
yang digunakan untuk membuat sabun yang murah dan vernis.Sebagai 
contoh biasanya asam abietat didalam colphonium, asam kopaivat dan 

CH3 
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oksikopoivat didalam Balsamum Copaivae, asam guaiakonat did alam 
Guajae, asam pimarat (piraminat) didalam Burgundy Pitch (Picea 
excelsa) dan asam komniforat didalam Myrrha.  

2. Alkohol-alkohol resinat 
 Terdiri dari alkohol-alkohol kompleks yang mempunyai berat 
molekul yang tinggi, yang disebut resinotannol, yang dengan garam-
garam ferri memberikan reaksi seperti tannin. Alkohol-alkohol resinat 
terdapat dalam bebas maupun terikat sebagai ester dengan asam –asam 
aromatis (asam benzoat, asam salisilat, asam sinnamat, asam umbellat). 

3. Resen-resen 
 Resen adalah zat-zat yang kompleks yang tidak mempunyai 
sifat kimiawi yang khas. Resen tidak membentuk garam atau ester, 
tidak larut didalam alkali dan tidak terhidolisis dengan alkali. Sebagai 
contoh adalah alban dan fluavil dari Gutta percha, kopalresen dari 
Copal, damarresen dari damar, drakoresen dari Sanguis draconis, 
olibano resen dan Olinamum.  
 Beberapa jenis resin digunakan dalam lapangan farmasi 
seperti Coloponium, mastik, podophyllum dan sebagainya yang 
disebut resin farmasetik. Resin farmasetik dapat diperoleh dengan 
beberapa cara : 
1. Dengan ekstraksi simplisia dengan alkohol, diendapkan dengan air. 

Dengan cara ini resin-resin dari Jalapae Ipomeae, dan 
podophyllum. 

2. Dengan cara memisahkan minyak atsiri dengan penyulingan 
misalnya Colophonium dari terpenting, resin copaive dari 
Balsamum copaive. 

3. Dengan memanasi bagian tanaman yang mengandung resin seperti 
pada Guaiae resin. 

4. Dengan mengumpulkan eksudat dari tanaman, seperti oleoresin, 
yang kemudian diuapkan, dengan cara ini diperoleh mastiks, 
sanguis draconis. 

5. Dengan mengumpulkan resin-resin fosil, seperti kopal, 
kaudammar dan sebagainya. 

 
Beberapa Jenis Damar (Resin) 
      Pembagian resin berdasarkan atas isinya disamping  zat-zat asing. 
Atas dasar ini dibedakan : 
1. Damar sesungguhnya (resin), adalah zat padat yang amorf atau 

setengah padat, tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol atau 
pelarut organik lainnya dan membentuk sabun dengan alkali. 
Biasanya disamping zat-zat damar terdapat juga minyak atsiri, hasil 
peruraian ester-ester damar, zat warna, zat pahit dan sebagainya. 

2. Damar gom (gummi resina), yaitu campuran alami gom, minyak 
dan resin. Sering disebut juga damar lendir. Contohnya Asofoetida, 
Myrrha. 
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3. Oleoresin, yaitu campuran alami yang homogen dari resin didalam 
minyak atsiri. Contohnya terpenting, Kanada balsem, Cubeba dan 
sebagainya 

4. Balsamum, yaitu campuran resin daengan asam sinamat atau 
benzoat atau kedua-duanya, atau ester-esternya dengan minyak 
atsiri. Contoh : benzoin, peru balsem, dan styrax. Istilah balsem 
atau balsamum telah digunakan secara salah terhadap beberapa 
oleoresin seperti Kanada balsem dan balsamum copaive yang 
sesungguhnya bukan balsem tetapi oleoresin. 

5. Didalam beberapa hal ditemukan resin didalam ikatan glikosidal, 
ikatan ini disebut glukoresin atau glikoresin misalnya yang terdapat 
didalam IpomeaJalapa dan Podophyllum. 

 
Simplisia Resin 
1.  Akar alang – alang 
 Tanaman asal :  Imperata cilindrica Beauv 
 Familia  : Graminae   
    Kandungan : Asam kersik, damar, logam alkali 
    Khasiat : Diuretika . 
 
2. Akar pepaya 
    Tanaman asal : Carica papaya L.  
     Familia : Caricaceae 
     Kandungan : Papaine, mirosin, damar dan tanin                      
 Khasiat : Antelmentik 
 
3. Daun jati belanda 
    Tanaman asal : Guazuma ulmifolia Lamarch 
     Familia : Sterculiaceae 
     Kandungan : Zat penyamak, damar,alkaloid 
     Khasiat : Obat langsing 
 
4. Patikan kebo 
    Tanaman asal                   : Euphorbia birta L. 
 Familia : Euphorbiaceae 
    Kandungan : Damar, alkaloid 
    Khasiat :  Obat batuk 
 
5. Biji kedaung 
    Tanaman asal : Parkia biglobossa Bentham. 
    Familia : Leguminosae 
    Kandungan : Glikosida, damar, tanin. 
    Khasiat : Obat mulas, diare.  
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F. Minyak Atsiri 
             Minyak atsiri adalah substansi yang menyebabkan atau 
menimbulkan  bau dari bermacam-macam bagian tanaman. Dinamakan 
minyak atsiri oleh karena substansi ini kalau dibiarkan diudara akan atsiri 
pada temperatur biasa, maka ini dinamakan “volatile oils” atau “aethereal 
oils”. Istilah terakhir ini digunakan karena minyak atsiri merupakan 
“essences” atau isi aktif dari tanaman. 
          Para ahli botani menganggap minyak atsiri tersebut disekresi 
dalam sel-sel minyak, didalam ruangan atau saluran eskresi atau didalam 
rambut-rambut glandular. Sehingga ahli botani mendefinisikan minyak 
atsiri sebagai sekret tanaman yang mempunyai bau intensif dan 
dilokalisasi didalam tempat-tempat tertentu. Kecuali minyak mostard 
yang dihasilkan dengan hidrolisa dari glikosida, maka pada umumnya 
minyak atsiri terdapat didalam keadaan seperti bentuknya yang murni. 
           Ekskret adalah suatu zat sekunder sebagai hasil metabolisme dari 
tanaman. Dalam pengertian fisiologi hewan ekskret adalah hasil 
metabolisme terakhir dalam tubuh hewan dan dikeluarkan dari tubuh 
melalui kulit, ginjal dan lain-lain. Sekret adalah suatu zat yang dibuat 
didalam sel dan tidak diangkut kedalam sel-sel sekelilingnya dan 
mempunyai fungsi didalam metabolisme. 
               Menurut Haerland, sekret tanaman adalah zat-zat yang dibuat 
didalam sel dan biasanya lalu diangkut ke dalam sel-sel lain, misalnya 
minyak atsiri didalam sizogen dan didalam rambut-rambut kelenjar. 
Minyak atsiri terdapat sering kali bersama-sama dengan gom dan dengan 
resin dan kalau dibiarkan diudara dapat meninggalkan sisa berupa resin. 
 
Klasifikasi Minyak Atsiri 
   Klasifikasi dari minyak atsiri tidak mudah oleh karena 
merupakan campuran dari banyak  isi berkhasiat. Klasifikasi yang 
digunakan berdasarkan struktur kimiawi dari isi utama, yaitu isi yang 
terdapat dalam jumlah paling banyak dan merupakan isi berkhasiat 
dimana minyak atsiri digunakan secara farmasetis. 
Atas dasar ini minyak atsiri dibedakan atas :  
1. Minyak atsiri hidrokarbon : dinamakan minyak atsiri hidrokarbon 

karena minyak ini tidak mempunyai gugus fungsional. Hidrokarbon 
terdiri dari terpen- terpen yang  tidak mengandung oksigen, 
sesquiterpen-sesquiterpen dan diterpen. Senyawa ini dapat 
merupakan struktur bercabang (asiklik) atau siklik. 

2. Minyak atsiri Alkohol : Alkohol – alkohol  yang terdapat dalam 
minyak atsiri dapat digolongkan dalam : alkohol asiklik, alkohol 
terpen, alkohol seskuiterpen. Sedangkan metyl, etil, isobutyl dan 
alkohol alkohol yang lebih tinggi juga terdapat dalam minyak atsiri 
tetapi karena alkohol- alkohol tersebut larut dalam air, maka hilang 
selama proses penyulingan air. 
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3. Minyak atsiri aldehid : Aldehid yang terdapat di dalam minyak atsiri 
terdiri dari aldehid asiklik dan siklik. Aldehid asiklik misalnya sitral 
dan sitronellal. Aldehid aromatik meliputi benzaldehid, vanilin, 
sinamil aldehid. 

4. Minyak atsiri fenol : Terdapat dua jenis senyawa fenol yang terdapat 
di dalam minyak atsiri. Yang pertama adalah yang terdapat di alam 
dan yang kedua adalah yang terbentuk sebagai hasil penyulingan 
destruktif dari bagian tanaman. Minyak cengkeh merupakan minyak 
atsiri fenol. 

5. Minyak atsiri eter fenolik : Di dalam minyak atsiri terdapat sejumlah 
senyawa eter fenolik seperti anatol (Oleum Anisi dan Oleum 
Foeniculi), safrol (Sassafras, Minyak kamfer dan Japanese Star Anise). 
Juga ditemukan turunan dari safrol di dalam minyak atsiri seperti 
miristin (metoksisafrol) dan Myristicae Fructus dan Apiol 
(dimetoksisafrol) dari Myristicae Fructus dan Apiol (dimetoksisafrol) 
dari Parsley. 

6. Minyak atsiri oksida : Salah satu contoh minyak atsiri oksida adalah 
Eukaliptol (sineol) terdapat didalam tanaman Eucalyptus dan juga 
disebut tanaman kayu putih. 

7. Minyak atsiri ester : Senyawa ester yang terdapat dalam minyak atsiri 
sangat banyak jenisnya, tetapi yang umum terdapat adalah esterasetat 
dari terpineol, borneol dan geraniol. Pada umumnya esterifikasi yang 
terjadi akan menambah atau menciptakan bau harum. Oleh karena 
itu, parfum sebelum digunakan biasanya disimpan lebih dahulu agar 
terjadi proses esterifikasi. 

8. Minyak atsiri keton : Senyawa keton yang terdapat dalam minyak 
atsiri terdiri dari keton terpen monosiklik dan keton bisiklik. 

 
Sifat-Sifat minyak Atsiri 
  Adapun sifat-sifat minyak atsiri sebagai berikut : 
1. Tersusun oleh bermacam-macam komponen senyawa. 
2. Memiliki bau khas. Umumnya bau ini mewakili bau tanaman asalnya. 

Bau minyak atsiri satu dengan lainnya berbeda-beda, sangat 
tergantung dari bermacam-macam dan intensitas bau dari masing-
masing komponen penyusunnya. 

3. Dalam keadaan murni (belum tercemar senyawa lain) mudah atsiri 
pada suhu kamar sehingga bila diteteskan pada selembar kertas maka 
ketika dibiarkan atsiri, tidak meninggalkan bekas noda pada benda 
yang ditempel. 

4. Bersifat tidak bisa disabunkan dengan alkali dan tidak bisa berubah 
menjadi tenhik (rancid) meninggalkan bekas noda pada benda yang 
ditempel. 

5. Bersifat tidak stabil terhadap pengaruh lingkungan, baik pengaruh 
oksigen udara, sinar matahari (terutama gelombang ultra violet), dan 
panas karena terdiri dari berbagai macam komponen penyusun. 
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6. Indeks bias umumnya tinggi. 
7. Pada umumnya bersifat optis aktif dan memutar bidang polarisasi 

dengan rotasi yang spesifik karena banyak komponen penyusun yang 
memiliki atom C asimetrik. 

8. Pada umumnya tidak dapat bercampur dengan air, tetapi cukup dapat 
larut sehingga dapat memberikan baunya kepada air walaupun 
kelarutannya sangat kecil. 

9. Sangat mudah larut dalam pelarut organik. 
 
Minyak Atsiri Dalam Tanaman 
              Lokasi minyak atsiri dalam tanaman tergantung pada suku 
tanaman tersebut, seperti didalam rambut kelenjar (pada famili Labiatae), 
didalam sel-sel paremkin (misalnya famili Piperaceae), didalam saluran 
minyak yang disebut Vittae (famili Umbellifearae), didalam rongga-rongga 
skizogen dan lizigen (pada famili Pinaceae dan Rutaceae), terkandung 
dalam semua jaringan (pada familiConiferae). Pada bunga mawar, 
kandungan minyak atsiri terbanyak terpusat pada mahkota bunga, pada 
kayu manis ditemui pada kulit batang (korteks), pada famili Umbelliferaae 
banyak terdapat dalam perikarp buah, pada Mentbae sp. Terdapat rambut 
kelenjar batang dan daun, serta pada jeruk terdapat dalam kulit buah dan 
helai daun. 
              Minyak atsiri terbentuk secara langsung oleh protoplasma akibat 
adanya peruraian lapisan resin dari dinding sel atau oleh hidrolisis dari 
glikosida tertentu. Peranan paling utama minyak atsiri terhadap tumbuhan 
itu sendiri adalah sebagai pengusir serangga (mencegah daun dan bunga 
rusak) serta sebagai hewan-hewan pemakan daun lainnya. Namun 
sebaliknya minyak atsiri juga berfungsi sebagai penarik serangga guna 
membantu terjadinya penyerbukan silang bunga. 
 
 Cara-Cara Memperoleh Minyak Atsiri 
 Minyak atsiri umumnya diperoleh dengan cara : 
1. Metode destilasi (penyulingan) terhadap bagian tanaman yang 

mengandung minyak. Dasar dari metode ini adalah memanfaatkan 
perbedaan titik didih. 

2. Metode penyarian dengan menggunakan pelarut penyari yang cocok. 
Dasar metode ini adalah adanya perbedaan kelarutan. Minyak atsiri 
sangat mudah larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. 

3. Metode pengepresan atau pemerasan. Metode ini hanya bisa 
dilakukan terhadap simplisa yang mengandung minyak atsiri dalam 
kadar yang cukup besar, bvila tidak nantinya akan habis didalam 
proses. 

4. Metode perlekatan bau dengan menggunakan media lilin (enfleurage) 
metode ini disebut juga metode Enfleurage. Cara ini memanfaatkan 
aktivitas enzim yang diyakini masih terus aktif selama sekitar 15 hari 
sejak bahan minyak atsiri dipanen. 
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Simplisia Minyak Atsiri 
1. Lada hitam (minyak atsiri hidrokarbon) 
 Tanaman asal : Piper nigrum Lin. 
 Familia : Piperaceae 
 Kandungan : Asam arnida, khavisin, minyak atsiri , amilum, 

minyak lemak 
 Khasiat : Bumbu masakan, stimulansia,aromatika, 

karminativum. 
 
2. Rimpang jahe (minyak atsiri alkohol) 
 Tanaman asal : Zingiber officinale  Roscoe. 
 Familia : Zingiberaceae 
 Kandungan : Minyak atsiri, oleoresin, pati 
 Khasiat : Mual, muntah, merangsang nafsu makan, 

memperkuat otot usus, mengeluarkan gas 
usus, membantu fungsi jantung, batuk dan 
penyakit radang sendi. 

 
3. Citri Fructus Cortex (minyak atsiri aldehid) 
 Tanaman asal  :  Citrus sinensis L 
 Familia : Rutaceae 
 Kandungan : Minyak atsiri 
 Khasiat : Aromatikum, karminatif 
 
4. Camphora (minyak atsiri keton) 
 Tanaman asal : Cinnamomum camphora L 
 Familia : Lauraceae 
 Kandungan : Keton 
 Khasiat : Antiseptik ringan, karminatif, antispasmodik. 
 
5. Cengkeh (minyak atsiri fenol) 
 Tanaman asal : Eugenia caryophyllata 
 Familia : Myrtaceae 
 Kandungan : Minyak atsiri, tanin, lilin, lemak dan bahan 

berupa damar. 
 Khasiat : Analgetik, antiseptik, stimulansia, korigen, 

obat mulas, menghilangkan rasa mual dan 
muntah. 

 
6. Thymi herba (minyak atsiri eter fenolik) 
 Tanaman asal : Thymus vulgaris L 
 Familia : Labiatae 
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 Kandungan : Minyak atsiri yang mengandung timol dan 
karvakrol, timen, simer dan pinen, linalool. 
Tanin, resin dan gom. 

 
7. Kayu putih (minyak atsiri oksida) 
 Tanaman asal : Melaleuca leucadendron L 
 Familia : Myrtaceae 
 Kandungan : Eucalyptol, terpeniol, terpen-terpen, 

sesquiterpen dan benzaldehid. 
 Khasiat : Korigen odoris, meredakan kembung, obat 

gosok, melebarkan pembuluh darah, baunya 
menetralkan rasa mual, muntah, pusing dan 
mabuk. 

 
8. Kamfer (minyak atsiri keton) 
 Tanaman asal  : Cinnamomum camphora L 
 Familia : Lauraceae 
 Kandungan : Keton  
 Khasiat : Antiseptik ringan, karminatif, antispasmodik.

  
Latihan  
Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada satuan 
bahasan iii dipersilahkan mengerjakan latihan berikut : 

1. Buat  uraian tentang pengertian  karbohidrat, glikosida, tanin, 
minyak atsiri, resin. 

2. Buat uraian perbedaan sifat- sifat dari karbohidrat, glikosida, 
tanin, minyak atsiri dan resin. 

3. Buat klasifikasi tanaman obat yang termasuk dalam kelompok 
karbohidrat, glikosida, tanin, minyak atsiri dan resin. 

4. Buat uraian tentang fungsi – fungsi dari karbohidrat, glikosida, 
tanin, minyak atsiri dan resin. 

 
Rangkuman  

 
1. Karbohidrat adalah polihidroksil-aldehida atau polihidroksil-keton, 

atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisis. 
Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil (sebagai aldehida atau 
keton) dan banyak gugus hidroksil. Klasifikasi karbohidrat : 
monosakarida, disakarida, oligosakarida dan polisakarida. Karbohidrat 
pada tumbuhan adalah pati (amilum), selulosa dan hemiselulosa. 
Contoh simplisia karbohidrat adalah Gandum, padi, tebu dan sawo 
manila. 

 2. Glikosida adalah senyawa yang terdiri atas gabungan dua bagian 
senyawa, yaitu gula dan bukan gula. Keduanya dihubungkan oleh suatu 
bentuk ikatan berupa jembatan oksigen (O-glikosida, Dioscin), 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gugus_fungsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbonil
http://id.wikipedia.org/wiki/Aldehida
http://id.wikipedia.org/wiki/Keton
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidroksil
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jembatan nitrogen (N-glikosida, Adenosin), jembatan sulfur (S-
glikosida, Sinigrin) maupun jembatan karbon (C-glikosida, Barbaloin). 
Bagian gula disebut glikon sementara bagian bukan gula disebut 
sebagai aglikon atau genin. Apabila glikon dan aglikon saling terikat 
maka senyawa ini disebut sebagai glikosida. Klasifikasi glikosida  
berdasarkan macam aglikon yang dihubungkan dengan efek 
farmakologisnya.  
1. Glikosida Sterol-Cardio Active : Digitalis 
2.  Glikosida Antrakinon : Aloe, Casia Acutifolia 
3.  Glikosida Saponin : Saponin 
4.  Glikosida Sianofor : Prunus amygdalus 
5.  Glikosida Thosianat : Mustard, Brassica nigra 
6.  Glikosida Flavonol : Ruta Graviolens 
7.  Glikosida Alkohol : Salix Purpurea, S. Fragilis 
8.  Glikosida Aldehid : Vanili 
9.  Glikosida Lakton : Kumarin, Tonka, Cantharides 
10. Glikosida Fenol 

3.  Tanin didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat 
molekul cukup tinggi (lebih dari 1000) dan dapat membentuk 
kompleks dengan protein. Berdasarkan strukturnya, tanin dibedakan 
menjadi dua kelas yaitu tanin terkondensasi (condensed tannins) dan 
tanin-terhidrolisiskan (hydrolysable tannins). Contoh simplisia tanin 
daun jambu biji, kayu secang. 

4.  Alkaloid adalah senyawa yang mengandung substansi dasar nitrogen 
basa, biasanya dalam bentuk cincin heterosiklik . Sifat basa tergantung 
pada adanya pasangan elektron pada nitrogen. Jika gugus fungsional 
yang berdekatan dengan nitrogen bersifat melepaskan elektron, sebagai 
contoh; gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen naik dan 
senyawa lebih bersifat basa. Berdasarkan atom nitrogennya, alkaloid 
dibedakan atas :  

 a.  Alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik : dimana atom nitrogen 
terletak pada cincin karbonnya. Yang termasuk pada golongan ini 
adalah Alkaloid Piridin-Piperidin, Alkaloid Tropan, Alkaloid 
Quinolin, Alkaloid Isoquinolin, Alkaloid Indol, Alkaloid Imidazol, 
Alkaloid Lupinan, Alkaloid Steroid, Alkaloid  Amina. Alkaloid 
purin.  

 b.  Alkaloid tanpa atom nitrogen yang heterosilik : dimana atom 
nitrogen tidak terletak pada cincin karbon tetapi pada salah satu 
atom karbon pada rantai samping.Yang termasuk pada golongan ini 
adalah alkaloid efedrin dan alkaloid capsaicin. 

5. Resin atau damar adalah suatu campuran kompleks dari ekstret 
tumbuh-tumbuhan dan insekta, biasanya berbentuk padat dan amorf 
dan merupakan hasil terakhir dari metabolisme dan dibentuk di ruang-
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ruang skizogen dan skizolisigen. Pembagian resin berdasarkan atas 
isinya  dibedakan : 
1. Damar sesungguhnya (resin), adalah zat padat yang amorf atau 

setengah padat, tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol atau 
pelarut organik lainnya dan membentuk sabun dengan alkali. 
Biasanya disamping zat-zat damar terdapat juga minyak atsiri, hasil 
peruraian ester-ester damar, zat warna, zat pahit dan sebagainya. 

2. Damar gom (gummi resina), yaitu campuran alami gom, minyak 
dan resin. Sering disebut juga damar lendir. Contohnya Asofoetida, 
Myrrha. 

3. Oleoresin, yaitu campuran alami yang homogen dari resin didalam 
minyak atsiri. Contohnya terpenting, Kanada balsem, Cubeba dan 
sebagainya 

4. Balsamum, yaitu campuran resin daengan asam sinamat atau 
benzoat atau kedua-duanya, atau ester-esternya dengan minyak 
atsiri. Contoh : benzoin, peru balsem, dan styrax. Istilah balsem 
atau balsamum telah digunakan secara salah terhadap beberapa 
oleoresin seperti Kanada balsem dan balsamum copaive yang 
sesungguhnya bukan balsem tetapi oleoresin. 

5. Didalam beberapa hal ditemukan resin didalam ikatan glikosidal, 
ikatan ini disebut glukoresin atau glikoresin misalnya yang terdapat 
didalam IpomeaJalapa dan Podophyllum. 

6.  Minyak atsiri adalah substansi yang menyebabkan atau menimbulkan  
bau dari bermacam-macam bagian tanaman. Dinamakan minyak atsiri 
oleh karena substansi ini kalau dibiarkan diudara akan atsiri pada 
temperatur biasa, maka ini dinamakan “ volatile oils” atau “aethereal 
oils”. Atas dasar ini minyak atsiri dibedakan atas : Minyak atsiri 
hidrokarbon, Minyak atsiri , Minyak atsiri aldehid, Minyak atsiri fenol, 
Minyak atsiri eter fenolik, Minyak atsiri oksida, Minyak atsiri ester, 
Minyak atsiri keton. 

  
Tes Formatif 
1. Jelaskan pengertian karbohidrat,glikosida, tanin, alkaloid dan minyak 

atsiri  ? 
2. Berikan contoh simplisia karbohidrat,glikosida, tanin, alkaloid dan 

minyak atsiri  ? 
3. Bagaimana cara memperoleh minyak atsiri ? 
4. Jelaskan sifat- sifat alkaloid. 
 
Kunci Jawaban Tes Formatif  
1. *Karbohidrat adalah polihidroksil-aldehida atau polihidroksil-keton, 

atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisis. 
Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil (sebagai aldehida atau 
keton) dan banyak gugus hidroksil. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gugus_fungsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbonil
http://id.wikipedia.org/wiki/Aldehida
http://id.wikipedia.org/wiki/Keton
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidroksil
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 *Glikosida adalah senyawa yang terdiri atas gabungan dua bagian 
senyawa, yaitu gula dan bukan gula. Keduanya dihubungkan oleh suatu 
bentuk ikatan berupa jembatan oksigen (O-glikosida, Dioscin), 
jembatan nitrogen (N-glikosida, Adenosin), jembatan sulfur (S-
glikosida, Sinigrin) maupun jembatan karbon (C-glikosida, Barbaloin). 

 *Tanin didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat 
molekul cukup tinggi (lebih dari 1000) dan dapat membentuk 
kompleks dengan protein. 

 *Alkaloid adalah senyawa yang mengandung substansi dasar nitrogen 
basa, biasanya dalam bentuk cincin heterosiklik . Sifat basa tergantung 
pada adanya pasangan elektron pada nitrogen.  

 * Resin atau damar adalah suatu campuran kompleks dari ekstret 
tumbuh-tumbuhan dan insekta, biasanya berbentuk padat dan amorf 
dan merupakan hasil terakhir dari metabolisme dan dibentuk di ruang-
ruang skizogen dan skizolisigen. 

 *  Minyak atsiri adalah substansi yang menyebabkan atau 
menimbulkan  bau dari bermacam-macam bagian tanaman. 
Dinamakan minyak atsiri oleh karena substansi ini kalau dibiarkan 
diudara akan atsiri pada temperatur biasa. 

2. Simplisia karbohidrat  : Saccharum officinarum L, Oryza sativa L 
 Simplisia glikosida  : Strophanthus kombe oliver, Aloe vera 
 Simplisia tanin  : Psidium guajava, Caesalpinea sappan  
 Simplisia alkaloid  : Theobroma cacao 
 Simplisia resin   : Imperata cilindrica Beauv, Carica papaya 
 Simplisia minyak atsiri   : Cinnamomum camphora L 
5. Cara memperoleh minyak atsiri ; 

1. Metode destilasi (penyulingan) terhadap bagian tanaman yang 
mengandung minyak. Dasar dari metode ini adalah memanfaatkan 
perbedaan titik didih. 

2. Metode penyarian dengan menggunakan pelarut penyari yang 
cocok. Dasar metode ini adalah adanya perbedaan kelarutan. 
Minyak atsiri sangat mudah larut dalam pelarut organik dan tidak 
larut dalam air. 

3. Metode pengepresan atau pemerasan. Metode ini hanya bisa 
dilakukan terhadap simplisa yang mengandung minyak atsiri dalam 
kadar yang cukup besar, bvila tidak nantinya akan habis didalam 
proses. 

4. Metode perlekatan bau dengan menggunakan media lilin 
(enfleurage) metode ini disebut juga metode Enfleurage. Cara ini 
memanfaatkan aktivitas enzim yang diyakini masih terus aktif 
selama sekitar 15 hari sejak bahan minyak atsiri dipanen. 

 
4. Sifat-Sifat Fisika 

Umumnya mempunyai 1 atom N meskipun ada beberapa yang 
memiliki lebih dari 1 atom N. Kebanyakan alkaloid yang telah diisolasi 
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berupa padatan kristal tidak larut dengan titik lebur yang tertentu atau 
mempunyai kisaran dekomposisi. Sedikit alkaloid yang berbentuk amorf 
dan beberapa seperti; nikotin dan koniin berupa cairan.  

Kebanyakan alkaloid tidak berwarna, tetapi beberapa senyawa 
yang kompleks, species aromatik berwarna .Pada umumnya, basa bebas 
alkaloid hanya larut dalam pelarut organik, meskipun beberapa 
pseudoalkalod dan protoalkaloid larut dalam air. Garam alkaloid dan 
alkaloid quartener sangat larut dalam air. 
  
Sifat-Sifat Kimia 

Kebanyakan alkaloid bersifat basa. Sifat tersebut tergantung pada 
adanya pasangan elektron pada nitrogen.Jika gugus fungsional yang 
berdekatan dengan nitrogen bersifat melepaskan elektron, maka 
ketersediaan elektron pada nitrogen naik dan senyawa lebih bersifat basa.  

Kebasaan alkaloid menyebabkan senyawa tersebut sangat mudah 
mengalami dekomposisi, terutama oleh panas dan sinar dengan adanya 
oksigen. Hasil dari reaksi ini sering berupa N-oksida. Dekomposisi 
alkaloid selama atau setelah isolasi dapat menimbulkan berbagai persoalan 
jika penyimpanan berlangsung dalam waktu yang lama. Pembentukan 
garam dengan senyawa organik (tartarat, sitrat) atau anorganik (asam 
hidroklorida atau sulfat) sering mencegah dekomposisi. Itulah sebabnya 
dalam perdagangan alkaloid lazim berada dalam bentuk garamnya. 
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BAB IV 

STANDARISASI, PARAMETER MUTU BAHAN BAKU DAN 
PRODUK OBAT BAHAN ALAM 

 
Satuan Bahasan 4 : 
 
Pengertian Standarisasi, Faktor-Faktor yang Berpengaruh 
Terhadap Mutu Ekstrak/Bahan Alam, Objek Standarisasi, Tujuan 
Standarisasi 
 
a. Gambaran singkat mengenai materi kuliah 

Materi kuliah ini  membahas mengenai pengertian standarisasi, 
faktor- faktor yang berpengaruh terhadap mutu , objek standarisasi, 
tujuan standarisasi, siapa yang wajib menetapkan standarisasi dan  
melakukan standarisasi dan pentingnya standarisasi untuk uji klinik. 

b. Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian standarisasi, faktor- 

faktor yang berpengaruh terhadap mutu , objek standarisasi, tujuan 
standarisasi, siapa yang wajib menetapkan standarisasi dan  
melakukan standarisasi dan pentingnya standarisasi untuk uji klinik. 
Buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami dengan 
baik intisari/ringkasan tersebut. 

c. Tujuan Pembelajaran 
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian standarisasi. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan faktor- faktor yang berpengaruh 

terhadap mutu bahan baku dan produk. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan standarisasi. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan siapa yang wajib menetapkan 

standarisasi. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan siapa yang wajib melakukan 

standarisasi. 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya standarisasi untuk uji 

klinik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
Pengertian Standarisasi, Faktor-Faktor yang Berpengaruh 
Terhadap Mutu Ekstrak/Bahan Alam, Objek Standarisasi, Tujuan 
Standarisasi 

 
Berbagai tanaman obat dan ribuan tanaman berpotensi obat di 

Indonesia mengandung  beraneka ragam jenis senyawa kimia alami 
menunjukkan bahwa tanaman tersebut memiliki berbagai efek 
farmakologis dan bioaktivitas yang berbeda. Namun mayoritas 
penggunaan obat berbasis herbal di Indonesia masih bersifat tidak terukur 
baik kepastian tanaman, takaran, cara penyiapan sehingga tidak menjamin 
konsistensi khasiat obat tradisional. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya 
penetapan standar mutu dan keamanan ekstrak tanaman obat sehingga 
menghasilkan produk yang bermutu dan aman untuk digunakan. 
Pentingnya standarisasi tanaman obat dalam menjamin aspek keamanan 
dan keseragaman khasiat, sehingga dilakukan berbagai penelitian ilmiah 
dibidang farmasi khususnya ilmu Farmakognosi  untuk mengetahui 
berbagai macam standar analisis preparat farmakognosi, bagaimana 
teknik-teknik penyiapan, penyimpanan, penentuan kadar, sifat 
karakteristik simplisia, mengidentifikasi golongan senyawa kimia dan 
mengidentifikasi adanya pemalsuan produk herbal/tanaman obat 
tradisional. 

 
A.Pengertian Standarisasi 
 Standarisasi adalah  serangkaian parameter, prosedur dan cara 
pengukuran yang hasilnya merupakan unsur- unsur terkait paradigma 
mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi syarat standar (kimia, 
biologi dan farmasi), termasuk jaminan batas- batas, stabilitas produk 
kefarmasian pada umumnya. 

Standardisasi bahan alam sangat penting dilakukan, karena 
berkaitan dengan kandungan kimia dan efek terapinya. Kandungan 
simplisia seperti zat aktif jumlahnya sangat berkaitan dengan efek terapi 
yang dihasilkan sedangkan kandungan zat ballast seperti karbohidrat, 
protein, lemak, klorofil, resin, dan tannin dapat berpengaruh atau tidak 
berpengaruh terhadap efek terapi, dapat membuat jenuh cairan penyari, 
serta mempengaruhi kadar zat aktif yang tersari. 

Kandungan senyawa yang beragam pada bahan alam membuat 
adanya kombinasi efek terapi pada bahan alam tersebut seperti temulawak 
kurkuminoid dalam temulawak berkhasiat menurunkan kolesterol 
sedangkan minyak atsirinya berkhasiat sebagai penambah nafsu makan. 
Kombinasi efek juga ditemukan pada kelembak yang memiliki efek 
antidiare (senyawa tannin) dan memiliki efek pencahar (senyawa 
antrakinon). Maka dari itu kualitas suatu simplisia bahan alam sangat 
mempengaruhi efek terapinya. Mulai dari budidaya tanaman, dan 
teknologi pasca panen dapat mempengaruhi jumlah zat aktif, penampilan 
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fisik dan efek terapinya. Misalnya saja kandungan air bahan, jika 
pengeringan tidak sempurna maka mikroba dapat tumbuh, adanya enzim 
perusak kandungan kimia seperti enzim hidrolase yang dapat 
menghidrolisis glikosida, ester dan polisakarida. Contohnya senyawa apiin 
(larut air) pada seledri yang terhidrolisis menjadi apigenin yang lebih semi 
polar (larut dalam alcohol). Enzim oksidase dapat mengoksidasi senyawa 
terpenoid (menjadi gelap), dan polifenol. Serta enzim polymerase yang 
dapat mempolimerisasi senyawa terpepnoid (membentuk resin), dan 
senyawa polifenol.  Pengaruh sinar ultraviolet, faktor pemanasan dan 
faktor pH sangat berpengaruh terhadap kualitas simplisia. 
 
B.Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Mutu Bahan Baku 

dan Produk Bahan Alam 
 Mengingat obat herbal dan berbagai tanaman memiliki peran 
penting dalam bidang kesehatan bahkan bisa menjadi produk andalan. 
Indonesia maka perlu dilakukan upaya penetapan standar mutu dan 
keamanan ekstrak tanaman obat. Rangkaian proses melibatkan berbagai 
metode analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis, melibatkan 
analisis fisik dan mikrobiologi berdasarkan kriteria umum keamanan 
(toksikologi) terhadap suatu ekstrak alam (tumbuhan obat) disebut 
standardisasi bahan obat alam (SBOA) atau standardisasi obat herbal. 
Standardisasi secara normatif ditujukan untuk memberikan efikasi yang 
terukur secara farmakologis dan menjamin keamanan konsumen. 
 Faktor – faktor yang mempengaruhi mutu bahan alam dan 
produk : 
Faktor biologi : 
1. Identitas spesies (jenis) 
2. Lokasi tumbuhan asal 
3. Waktu panen (periode hasil pemanenan) 
4. Penyimpan dan pengemasan bahan 
5. Umur tumbuhan dan bagian yang digunakan 
Faktor kimia : 
1. Faktor internal : jenis senyawa aktif dalam bahan, komposisi 

kualitatif senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, kadar 
total rata- rata senyawa aktif. 

2. Faktor eksternal :  Metode ekstraksi, perbandingan ukuran alat 
ekstraksi, ukuran, kekerasan, dan kekeringan bahan, pelarut yang 
digunakan dalam ekstraksi, kandungan logam berat, kandungan 
pestisida. 

Jadi standardisasi obat herbal meliputi dua aspek : 
1. Aspek parameter spesifik : yakni berfokus pada senyawa atau 

golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas 
farmakologis. Analisis kimia yang dilibatkan ditunjukkan untuk 
analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa aktif. 
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2. Aspek para meter non spesifik : yakni berfokus pada aspek kimia, 
mikrobiologi dan fisis yang akan mempengaruhi keamanan 
konsumen dan stabilitas misal kadar logam berat, aflatoksin, kadar 
air, dan lain-lain. 

 
C. Objek Standarisasi 
          Obyek standardisasi adalah ekstrak tumbuhan yakni material yang 
diperoleh dengan cara menyari bahan tumbuhan dengan pelarut tertentu. 
Kecuali dinyatakan lain pelarut yang diperbolehkan adalah etanol. Pelarut 
organik selain etanol memiliki potensi toksisitas yang lebih tinggi. Etanol 
memiliki kemampuan menyari dengan polaritas yang lebar mulai senyawa 
non polar sampai dengan polar. Sedangkan penyari air cukup sulit 
diuapkan pada suhu rendah sehingga berpotensi terdegradasinya 
komponen aktif atau terbentuknya senyawa lain karena pemanasan. 
Ekstraksi dengan non pelarut seperti superkritikal gas diperkenankan 
namun yang menjadi masalah adalah aplikasi di Indonesia untuk industri 
masih sangat terbatas karena pelaratan yang cukup mahal. 
         Ada beberapa jenis ekstrak, yakni : ekstrak cair, ekstrak kental dan 
ekstrak kering. Ekstrak cair jika hasil ekstraksi masih bisa dituang, 
biasanya kadar air lebih dari 30%. Ekstrak kental jika memiliki kadar air 
antara 5-30%. Ekstrak kering jika mengandung kadar air kurang dari 5% 
Ekstrak kering memungkinkan langsung dilakukan penyerbukan dan lebih 
mudah memperhitungkan kadar serta melakukan formulasi. 
           Untuk industri yang tidak mampu membuat serbuk sebaiknya 
kadar air dibuat antara 10-30% dan tidak terlalu kental. Dengan 
konsistensi ini lebih mudah diserbukkan dengan cara menambahkan 
pengering seperti laktosa, aerosil, dan lain-lain. Jika konsistensi terlalu 
kental justru sangat sulit diserbukkan. 
Catatan: Semua pekerjaan standardisasi parameter spesifik dan non 
spesifik sangat tergantung dari kadar air awal ekstrak. Maka tentukan 
lebih dahulu jenis ekstrak yang akan dipilih apakah berupa ekstrak cair, 
kental, atau kering. 
 
D. Tujuan Standarisasi 
Standarisasi menjamin keseragaman khasiat 
        Mayoritas penggunaan bahan obat berbasis herbal di Indonesia 
masih bersifat tidak terukur baik kepastian tanaman, takaran, cara 
penyiapan sehingga tidak menjamin konsistensi khasiat. Salah satu tujuan 
dari standardisasi adalah menjaga konsistensi dan keseragaman khasiat 
dari obat herbal. Standardisasi melibatkan pemastian kadar senyawa aktif 
farmakologis melalui analisis kuantitatif metabolit sekunder yang akan 
menjamin keseragaman khasiat. 
         Tercatat sekitar 997 industri obat tradisional di Indonesia dan 98 
diantaranya adalah produsen dengan skala besar dan sedang. Produsen 
dengan skala besar dan sedang telah mampu mengeskpor produknya ke 
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negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, Pakistan, negara-negara di 
Timur Tengah bahkan beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat. 
Selain itu pula banyak sekali bahan mentah rempah dan obat herbal 
diekspor ke luar negeri tanpa mengalami pengolahan. Problem yang 
sering kali dihadapi adalah belum terstandarnya bahan baku yang 
diperdagangkan bahkan dijumpainya kontaminan mikrobiologis pada 
produk obat herbal. Ini merupakan masalah besar dan berisiko terkena 
denda dinegara tujuan. 
 
Standarisasi menjamin aspek keamanan dan stabilitas 
ekstrak/bentuk sediaan 
         Tempat tumbuh tanaman, penanganan pasca panen, proses 
ekstraksi, penyimpanan simplisia tanaman dan ekstrak juga 
mempengaruhi elemen keamanan terhadap pemakai misal keberadaan 
logam berat (Pb, Cd dan As), pestisida dalam tanah, udara dan air, jenis 
dan jumlah mikroorganisme dan metabolit pencemar berbahaya 
Aspergillus dan aflatoksin, Staphylococcus aureus dan Coliform. 
Keberadaan air didalam suatu ekstrak juga mempengaruhi stabilitas bahan 
baku bentuk sediaan yang nantinya dihasilkan. Untuk itu dilakukan 
berbagai analisis untuk menentukan batas minimal kadar air, zat dan 
jumlah mikroba pencemar. Upaya ini disebut dengan penentuan 
parameter non spesifik. 
          Bagi pemerintah, produk yang bermutu dan aman mendukung 
upaya promosi kesehatan dan mencegah bahaya terhadap rakyatnya. 
Untuk itu proses standardisasi yang meliputi aspek kimiawi metabolit 
sekunder, jumlah cemaran mikroba minimal, cemaran logam berat, sisa 
pelarut dan lain-lain sangatlah penting karena terkait dengan efikasi dan 
keamanan pada konsumen. Penentuan kualitatif dan kuantitatif senyawa 
yang terkait dengan aktivitas farmakologi disebut dengan penentuan 
parameter spesifik. Keberadaan residu air yang cukup tinggi 
menyebabkan tumbuhnya mikroba yang akan memperpendek stabilitas 
ekstrak atau bentuk sediaan yang dibuat. 
 
Standarisasi meningkatkan nilai ekonomi 
         Tanaman obat dan rempah Indonesia mempunyai potensi besar 
sebagai produk unggulan. Belum tingginya upaya lintas sektoral dan 
terpadu antara swasta-pemerintah-perguruan tinggi untuk mengangkat 
secara sistematis natural product Indonesia mengakibatkan banyak 
produk ekspor herbal yang berdaya tawar rendah. Hingga kini Cina dan 
India adalah raja produk herbal didunia, bahkan Singapura yang 
merupakan negara mungil adalah salah satu pengolah dan penjual produk 
alam yang cukup besar dan negara inilah yang menerapkan standar bagi 
eksportir sehingga banyak sekali bahan mentah Indonesia yang diekspor 
dengan harga yang cukup murah namun melalui pabrikasi dan proses 
dinegara bersangkutan tersebut dijual dengan nilai jauh lebih tinggi. 
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Standardisasi adalah upaya penting untuk menaikkan nilai ekonomi 
produk alam Indonesia. 
          Dampak positif standardisasi sebenarnya menguntungkan semua 
pihak yakni konsumen, pemerintah bahkan produsen sendiri. Agar bisa 
diaplikasikan secara klinik, menjaga konsistensi khasiat atau menaikkan 
efikasi produk dan jika digunakan sebagai bahan baku industri maka 
ekstrak tanaman harus memiliki zat aktif atau senyawa marker pada kadar 
tertentu. Selain itu untuk memastikan keamanan, ekstrak tidak boleh 
mengandung zat-zat yang berbahaya. Bagi produsen akan 
menguntungkan dari aspek stabilitas produk, karena zat-zat tertentu bisa 
mempercepat kerusakan produk yang beredar di pasaran, misalnya kadar 
air yang terlalu tinggi (>10%) akan menurunkan stabilitas ekstrak. Produk 
yang bermutu (baca: dengan khsiat yang konsisten) dan aman akan 
menaikkan kepercayaan konsumen dan klien. 
 
Siapa  yang wajib menetapkan standar ? 
         Pemerintah adalah pemegang mandat politik untuk menjamin mutu 
pelayanan dan barang yang beredar di masyarakat serta mencegah bahaya 
apapun terhadap bahan yang dikonsumsi publik. Pemerintah melaui 
Departemen Kesehatan dan Badan POM menetapkan standar dan 
parameter mutu dan keamanan bahan apapun termasuk bahan obat 
herbal yang dikonsumsi oleh masyarakat. Standar itu merupakan acuan 
yang digunakan oleh institusi diluar pemerintah yang memiliki 
kepentingan dengan obat herbal : produsen, industri, eksportir, lembaga 
penelitian, dan lain-lain. Mereka harus menepati mutu produk yang telah 
ditetapkan. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan 
Produk Komplemen, dibawah Kedeputian Bidang Pengawasan Obat 
Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Badan Pengawasan 
Obat dan Makanan (BPOM) yang bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan Standardisasi, sedangkan evaluasi dan penilaian produk, 
baik Jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT), maupun Fitofarmaka menjadi 
tugas dan tanggung jawab Direktorat Penilaian Obat Tradisional, 
Suplemen Makanan dan Kosmetik. 
 
Siapa yang wajib melakukan standardisasi ? 
         Produsen, suplier, agen, pengimpor dan pengekspor berbahan baku 
ekstrak wajib menaati ketentuan pengujian, parameter hasil dan metode 
yang digunakan termasuk instrumentasi terutama sekali parameter 
keamanan. Untuk itu mereka harus melakukan proses standardisasi 
ekstrak jika produk herbal beredar di masyarakat sebagai obat herbal 
terstandar dan fitofarmaka. 
                    
Pentingnya standardisasi untuk uji klinik 
          Uji klinik adalah uji senyawa kimia obat, obat herbal, ekstrak dan 
berbagai sediaan pada dosis tertentu dengan target biologis manusia 
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(atau veteriner jika targetnya memang binatang), agar memberikan respon 
biolgis berupa parameter-parameter klinik perbaikan dari kondisi 
patologis yang terkait dengan penyakit tertentu. Untuk itu, semua aspek 
dituntut terdesain dan dikontrol dengan baik. Respon uji klinik sangat 
ditentukan oleh keajegan (konsistensi) dosis. Jika jumlah zat aktif yang 
diberikan tidak konsisten dari waktu ke waktu apalagi antar penyiapan 
suatu batch ekstrak dengan batch ekstrak lainnya maka interpretasinya 
menjadi bias dan justru merugikan. Disinilah peran besar standardisasi 
untuk menjaga senyawa-senyawa aktif selalu konsisten terukur 
antarperlakuan. Jadi, penentuan dosis senyawa marker untuk uji klinik 
ekstrak atau obat herbal sangatlah fundamental. 
           Standar terendah yang diperkenankan oleh para ilmuwan fitoterapi 
atau untuk kepentingan publikasi ilmiah adalah jumlah rendemen 
ekstraksi jika senyawa yang terkandung tidak terjangkau atau tidak 
diketahui. Cara ini adalah pendekatan paling rendah untuk menjamin 
reprodusibilitasnya jika akan dilakukan penelitian dari waktu ke waktu 
atau diulangi oleh peneliti lain. 
 
Latihan 
Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada satuan 
bahasan iv dipersilahkan mengerjakan latihan berikut : 

1. Buat  uraian tentang pengertian  standarisasi,parameter spesifik 
dan parameter non spesifik ! 

2. Buat uraian tentang faktor- faktor yang mempengaruhi mutu 
bahan alam ! 

3. Buat uraian tentang tujuan standarisasi ! 
4. Buat uraian tentang pihak- pihak yang wajib melakukan dan 

menetapkan standarisasi ! 
 
Rangkuman 
1. Standarisasi adalah serangkaian parameter, prosedur dan cara 

pengukuran yang hasilnya merupakan unsur- unsur terkait paradigma 
mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi syarat standar (kimia, 
biologi dan farmasi), termasuk jaminan batas- batas, stabilitas produk 
kefarmasian pada umumnya. 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi mutu bahan alam dan produk : 
Faktor biologi : Identitas spesies (jenis), Lokasi tumbuhan asal, Waktu 
panen (periode hasil pemanenan),Penyimpan dan pengemasan bahan, 
Umur tumbuhan dan bagian yang digunakan. 

 Faktor kimia : 
 Faktor internal : jenis senyawa aktif dalam bahan, komposisi kualitatif 

senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, kadar total rata- 
rata senyawa aktif. 

 Faktor eksternal : Metode ekstraksi, perbandingan ukuran alat 
ekstraksi, ukuran, kekerasan, dan kekeringan bahan, pelarut yang 
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digunakan dalam ekstraksi, kandungan logam berat, kandungan 
pestisida. 

3. Tujuan standarisasi adalah menjamin keseragaman khasiat, menjamin 
aspek keamanan dan stabilitas ekstrak/bentuk sediaan, dan 
meningkatkan nilai ekonomi. Pihak- pihak yang wajib menetapkan 
standarisasi adalah Pemerintah melalui Depkes dan Badan POM 
menetapkan standar dan parameter mutu dan keamanan bahan apapun 
termasuk bahan obat herbal yang dikomsumsi oleh masyarakat. 

4. Pihak- pihak yang wajib melakukan standarisasi adalah Produsen, 
suplier, agen, pengimpor dan pengekspor berbahan baku ekstrak wajib 
menaati ketentuan pengujian, parameter hasil dan metode yang 
digunakan termasuk instrumentasi terutama sekali parameter 
keamanan. Untuk itu mereka harus melakukan proses standardisasi 
ekstrak jika produk herbal beredar di masyarakat sebagai obat herbal 
terstandar dan fitofarmaka. 

ama Si 
Sifat dan  

Tes Formatif 
1. Jelaskan pengertian standarisasi  
2. Sebutkan tujuan standarisasi  bahan /produk bahan alam. 
3. Siapa yang wajib menetapkan standarisasi? 
4. Siapa yang wajib melakukan standarisasi? 
5. Jelaskan pembagian standarisasi obat herbal 

 
Kunci Jawaban Tes Formatif  
1. Standarisasi adalah  serangkaian parameter, prosedur dan cara 

pengukuran yang hasilnya merupakan unsur- unsur terkait paradigma 
mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi syarat standar (kimia, 
biologi dan farmasi), termasuk jaminan batas- batas, stabilitas produk 
kefarmasian pada umumnya. 

2. Tujuan standarisasi yaitu menjamin keseragaman khasiat, menjamin 
aspek keamanan dan stabilitas ekstrak/bentuk sediaan, meningkatkan 
nilai ekonomi. 

3. Pemerintah melalui Departemen Kesehatan dan Badan POM 
menetapkan standar dan parameter mutu dan keamanan bahan apapun 
termasuk bahan obat herbal yang dikonsumsi oleh masyarakat. 

4. Produsen, suplier, agen, pengimpor dan pengekspor berbahan baku 
ekstrak wajib menaati ketentuan pengujian, parameter hasil dan 
metode yang digunakan termasuk instrumentasi terutama sekali 
parameter keamanan. Untuk itu mereka harus melakukan proses 
standardisasi ekstrak jika produk herbal beredar di masyarakat sebagai 
obat herbal terstandar dan fitofarmaka. 

5. *Aspek parameter spesifik:yakni berfokus pada senyawa atau golongan 
senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologis. 
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Analisis kimia yang dilibatkan ditunjukkan untuk analisa kualitatif dan 
kuantitatif terhadap senyawa aktif. 
*Aspek parameter non spesifik : yakni berfokus pada aspek kimia, 
mikrobiologi dan fisis yang akan mempengaruhi keamanan konsumen 
dan stabilitas misal kadar logam berat, aflatoksin, kadar air, dan lain-
lain. 
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BAB V 
STANDAR ANALISIS PREPARAT FARMAKOGNOSI 

 
 

Satuan Bahasan 4 : 
 
Pengertian Standar Analisis, Pembagian Standar Analisis, Metode 
Penetapan Keseragaman Derajat Halus 
 
a. Gambaran singkat mengenai materi kuliah 

Materi kuliah ini  membahas mengenai standar – standar analisis 
preparat farmakognosi, pembagian standar analisis farmakognosi, 
ukuran serbuk, metode penetapan keseragaman derajat halus. 

b. Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai standar – standar analisis 

preparat farmakognosi, pembagian standar analisis farmakognosi, 
ukuran serbuk, metode penetapan keseragaman derajat halus. 
Buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami dengan 
baik intisari/ringkasan tersebut. 

c. Tujuan Pembelajaran 
1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai standar- standar  analisis 

preparat farmakognosi. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan pembagian standar analisis 

farmakognosi. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan ukuran serbuk simplisia. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan metode penetapan keseragaman 

derajat halus. 
 

Pengertian Standar Analisis, Pembagian Standar Analisis, Metode 
Penetapan Keseragaman Derajat Halus  
 
A. Pengertian Standar Analisis 

Standar analisis merupakan serangkaian parameter, prosedur yang 
dijadikan acuan dalam analisis bahan alam atau produk bahan alam. 
Dalam hal ini analisis farmasi dibagi menjadi dua yaitu analisis kualitatif 
dan analisis kuantitatif.Analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui 
keberadaan suatu unsur atau senyawa kimia, baik organik maupun 
inorganik, sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui 
jumlah suatu unsur atau senyawa dalam suatu cuplikan. Analisa kuantitatif 
ini dilakukan untuk menetapkan kemurnian dan mutu simplisia nabati. 
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B. Pembagian Standar Analisis 
 

1. Analisa kualitatif : 
a. Pengujian organoleptik  

 Uji organoleptik dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui kekhususan bau dan rasa simplisia yang diuji. 
 

b. Pengujian makroskopik  
Uji makroskopik dilakukan dengan menggunakan kasa 

pembesar atau tanpa menggunakan alat. Cara ini dilakukan untuk 
mencari kekhususan morfologi, ukuran dan warna simplisia yang 
diuji. 

 
c. Pengujian mikroskopik  

 Uji mikroskopik dilakukan dengan menggunakan 
mikroskopik yang derajat pembesarannya disesuaikan dengan 
keperluan. Simplisia yang diuji dapat berupa sayatan melintang, 
radial, paradermal maupun membujur atau berupa serbuk. Pada 
uji mikroskopik dicari unsur- unsur anatomi jaringan yang khas. 
Dari pengujian ini akan diketahui jenis simplisia berdasarkan 
fragmen pengenal yang spesifik bagi masing – masing simplisia. 
Seperti contoh dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Fragmen pengenal daun saga 
B. Fragmen pengenal daun sariawan 
C. Fragmen pengenal kulit sariawan 
D. Fragmen pengenal buah mungsi 
 

 d. Pengujian histokimia 
    Uji Histokimiabertujuan  untuk mengetahui berbagai 

macam zat kandungan yang terdapat dalam jaringan tanaman. 
Dengan pereaksi spesifik, zat – zat kandungan tersebut akan 
memberikan warna yang spesifik pula sehingga mudah dideteksi. 
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    Pengujian ini dilakukan dengan sayatan melintang, jarang 
dilakukan pada serbuk. Uji Histokimia dilakukan sebagai berikut : 

 Sampel dididihkan dalam larutan Natrium klorida P atau larutan 
natrium sulfat LP, sampai simplisia cukup keras untuk disayat. 
Sayatan yang diperoleh diletakkan diatas kaca objek atau gelas 
arloji, kemudian ditetesi dengan pereaksi yang cocok. Sesudah 
beberapa menit, sayatan dicuci dengan pelarut yang 
cocok,kemudian dilihat dibawah mikroskop. Jaringan atau sel 
yang mengandung zat yang dideteksi terlihat jelas dan dapat 
dibedakan dengan jaringan atau sel yang lain. Data tersebut 
digunakan untuk melepngkapi data uji mikroskopik. 
 Uji histokimia pada serbuk dapat dilakukan : Serbuk yang 
diperiksa diletakkan diatas kaca objek, kemudian ditetesi dengan 
pereaksi yang cocok. 

 
 e.  Identifikasi kimia terhadap senyawa yang tersari.  

 Kandungan kimia simplisia nabati, umumnya : Terpenoid, 
minyak atsiri , alkaloid, senyawa fenolik, glikosida, saponin dan 
karbohidrat . Simplisia nabati yang diuiji adalah simplisia tunggal 
yang berupa rajangan, serbuk, ekstrak atau dalam bentuk sediaan. 

 
2. Analisa kuantitatif  
 a.  Penentuan bahan organik asing 
 b.  Penentuan Kadar Air 
 c.  Penentuan Kadar Abu 
 d.  Penentuan zat kandungan 

 
C. Metode Penetapan Keseragaman Derajat Halus 
 
Menurut Materia Medika 

Pengayak dibuat dari kawat logam atau bahan lain yang cocok 
dengan penampang melintang yang sama diseluruh bagian. Jenis pengayak 
dinyatakan dengan nomor yang menunjukkan jumlah lubang tiap cm 
dihitung searah dengan panjang kawat. 
 
Derajat Halus serbuk 

Derajat halus serbuk dinyatakan dengan nomor pengayak. Jika 
derajat halus suatu serbuk dinyatakan dengan 1 nomor, dimaksudkan 
bahwa semua serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor tersebut. Jika 
derajat halus suatu serbuk dinyatakan dengan 2 nomor, dimaksudkan 
bahwa semua serbuk dapat dapat melalui pengayak dengan nomor 
terendah dan tidak lebih dari 40% melalui pengayak dengan nomor 
tertinggi. 
 
Menurut Farmakope Indonesia 
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Serbuk Simplisia Nabati dan Simplisia Hewani 
Dalam penetapan derajat halus serbuk simplisia nabati dan 

simplisia hewani, tidak ada bagian dari obat yang dibuang selama 
penggilingan atau pengayakan, kecuali dinyatakan lain dalam masing-
masing monografi.  

Untuk penetapan keseragaman derajat halus serbuk obat dan 
bahan kimia, cara yang boleh dilakukan dengan menggunakan pengayak 
baku yang memenihu persyaratan. Hindari penggoyangan lebih lama, 
yang akan menyebabkan peningkatan derajat halus serbuk selama 
penetapan. 
 
Untuk serbuk sangat kasar, kasar dan setengah kasar 

Masukkan 25-100 g serbuk uji pada pengayak baku yang sesuai 
yang mempunyai panci penampung dan tutup yang sesuai. Goyang 
pengayak dengan arah putaran horizontal dan ketukkan secara vertikal 
pada permukaan keras selama tidak kurang dari 20 menit atau sampai 
pengayakan praktis sempurna. Timbang seksama jumlah yang tertinggal 
pada pengayak dan dalam panci penampung. 
 
Untuk serbuk halus atau sangat halus. 

Lakukan penetapan seperti pada serbuk kasar kecuali contoh tidak 
lebih dari 25 g dan pengayak yang digunakan digoyang selama tidak 
kurang 30 menit atau sampai pengayakan praktis sempurna.  

Untuk serbuk berminyak atau serbuk lain yang cenderung 
menggumpal dan dapat menyumbat lubang, sikat pengayak secara berkala 
hati-hati selama penetapan. Hancurkan gumpalan yang terbentuk selama 
pengayakan. Derajat halus serbuk obat dan bahan kimia dapat juga 
ditetapkan dengan cara melewatkan pada pengayak yang dapat digoyang 
secara mekanik yang memberikan gerakan berputar dan ketukan seperti 
pada pengayak yang menggunakan tangan; tetapi dengan gerakan mekanik 
yang seragam, mengikuti petunjuk dari pabrik pembuat pengayak. 
 
 Klasifikasi Serbuk Berdasarkan Derajat Halus 

Klasifikasi 
Serbuk 

Simplisia Nabati dan 
Simplisia Hewani 

Bahan Kimia 

Nomor 
Nominal 
Serbuk1 

Batas derajat 
halus2 Nomor 

Nominal 
Serbuk1 

Batas derajat 
halus2 

% 
Nomor 

Pengayak 
% 

Nomor 
Pengayak 

Sangat 
Kasar 

8 20 60 
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Kasar 20 40 60 20 60 40 

Setengah 
Kasar 

40 40 80 40 60 60 

Halus 60 40 100 80 60 120 

Sangat 
Halus 

80 
10
0 

80 120 
10
0 

120 

Keterangan : 
1 semua partikel serbuk melewati pengayak dengan nomor nominal 
tertentu 
2 batas persentase yang melewati pengayak dengan ukuran yang telah 
ditentukan. 
 
Latihan 
Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada satuan 
bahasan v dipersilahkan mengerjakan latihan berikut : 

1. Buat  uraian tentang standar – standar analisis preparat 
farmakognosi ! 

2. Buat uraian tentang pembagian standar analisis farmakognosi ! 
3. Buat uraian tentang ukuran serbuk ! 
4. Buat uraian tentang metode penetapan keseragaman derajat halus  

 
Rangkuman 

1. Standar analisis merupakan serangkaian parameter, prosedur yang 
dijadikan acuan dalam analisis bahan alam atau produk bahan 
alam.  

2. Pembagian standar analisis yaitu analisis kualitatif dan analisis 
kuantitatif.Analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui 
keberadaan suatu unsur atau senyawa kimia, baik organik maupun 
inorganik, sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk 
mengetahui jumlah suatu unsur atau senyawa dalam suatu 
cuplikan. Analisa kuantitatif ini dilakukan untuk menetapkan 
kemurnian dan mutu simplisia nabati. 

3. Analisis kualitatif terbagi menjadi Pengujian organoleptik, 
maksroskopik, mikroskopik, histokimia dan identifikasi senyawa 
kimia 

4. Uji organoleptik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
kekhususan bau dan rasa simplisia yang diuji. Uji makroskopik 
dilakukan dengan menggunakan kasa pembesar atau tanpa 
menggunakan alat. Cara ini dilakukan untuk mencari kekhususan 
morfologi, ukuran dan warna simplisia yang diuji. Uji mikroskopik 
dilakukan dengan menggunakan mikroskopik yang derajat   
pembesarannya   disesuaikan  dengan  keperluan. Uji 
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Histokimia bertujuan  untuk mengetahui berbagai macam zat 
kandungan yang terdapat dalam jaringan tanaman. Identifikasi 
kimia terhadap senyawa yang tersari. Kandungan kimia simplisia 
nabati, umumnya : Terpenoid, minyak atsiri , alkaloid, senyawa 
fenolik, glikosida, saponin dan karbohidrat . Simplisia nabati yang 
diuiji adalah simplisia tunggal yang berupa rajangan, serbuk, 
ekstrak atau dalam bentuk sediaan. 

5. Analisa kuantitatif  terbagi : penentuan bahan organik asing, 
penentuan kadar air, penentuan kadar abu, dan penentuan zat 
kandungan. 

6. Derajat halus serbuk dinyatakan dengan nomor pengayak. Jika 
derajat halus suatu serbuk dinyatakan dengan 1 nomor, 
dimaksudkan bahwa semua serbuk dapat melalui pengayak 
dengan nomor tersebut. Jika derajat halus suatu serbuk dinyatakan 
dengan 2 nomor, dimaksudkan bahwa semua serbuk dapat dapat 
melalui pengayak dengan nomor terendah dan tidak lebih dari 
40% melalui pengayak dengan nomor tertinggi. 

Sifat dan  
Tes Formatif 
1. Jelaskan pembagian standar analisis !  
2. Jelaskan masing – masing tujuan pengujian 

organoleptik,maksroskopik, mikroskopik, histokimiadan identifikasi 
senyawa kimia ! 

3. Jelaskan metode penetapan keseragaman derajat halus ! 
4. Jelaskan pengertian derajat halus ! 

 
Kunci Jawaban Tes Formatif  
1 Pembagian standar analisis yaitu analisis kualitatif dan analisis 

kuantitatif.Analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui keberadaan 
suatu unsur atau senyawa kimia, baik organik maupun inorganik, 
sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui jumlah 
suatu unsur atau senyawa dalam suatu cuplikan. Analisa kuantitatif ini 
dilakukan untuk menetapkan kemurnian dan mutu simplisia nabati. 

2 Uji organoleptik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
kekhususan bau dan rasa simplisia yang diuji. Uji makroskopik 
dilakukan dengan menggunakan kasa pembesar atau tanpa 
menggunakan alat. Cara ini dilakukan untuk mencari kekhususan 
morfologi, ukuran dan warna simplisia yang diuji. Uji mikroskopik 
dilakukan dengan menggunakan mikroskopik yang derajat   
pembesarannya   disesuaikan  dengan  keperluan. Uji Histokimia 
bertujuan  untuk mengetahui berbagai macam zat kandungan yang 
terdapat dalam jaringan tanaman. Identifikasi kimia terhadap senyawa 
yang tersari. Kandungan kimia simplisia nabati, umumnya : Terpenoid, 
minyak atsiri , alkaloid, senyawa fenolik, glikosida, saponin dan 
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karbohidrat . Simplisia nabati yang diuiji adalah simplisia tunggal yang 
berupa rajangan, serbuk, ekstrak atau dalam bentuk sediaan. 

3 Salah satu merode penetapan keseragaman derajat halus untuk serbuk 
sangat kasar, kasar dan setengah kasar adalah : Masukkan 25-100 g 
serbuk uji pada pengayak baku yang sesuai yang mempunyai panci 
penampung dan tutup yang sesuai. Goyang pengayak dengan arah 
putaran horizontal dan ketukkan secara vertikal pada permukaan keras 
selama tidak kurang dari 20 menit atau sampai pengayakan praktis 
sempurna. Timbang seksama jumlah yang tertinggal pada pengayak 
dan dalam panci penampung. 

6. Derajat halus serbuk dinyatakan dengan nomor pengayak. Jika derajat 
halus suatu serbuk dinyatakan dengan 1 nomor, dimaksudkan bahwa 
semua serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor tersebut. Jika 
derajat halus suatu serbuk dinyatakan dengan 2 nomor, dimaksudkan 
bahwa semua serbuk dapat dapat melalui pengayak dengan nomor 
terendah dan tidak lebih dari 40% melalui pengayak dengan nomor 
tertinggi.  
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 BAB VI 

BAHAN ALAM YANG PENTING DIGUNAKAN SEBAGAI 
BAHAN OBAT BERDASARKAN KHASIATNYA 

 
Satuan Bahasan 6 
 
Bahan Alam Terutama Tumbuhan yang Digunakan Sebagai Bahan 
Obat, Distribusi, Budidaya, Kandungan Kimia yang 
Dikelompokkan Berdasarkan Efek Farmakologi Sistem 
Pencernaan, Sistem Endokrin, Sistem Pernapasan 

 
a. Gambaran singkat mengenai mata kuliah 

Materi kuliah ini membahas mengenai bahan alam terutama tumbuhan 
yang digunakan sebagai bahan obat, distribusi, budidaya, kandungan 
kimia yang dikelompokkan berdasarkan efek farmakologi, sistem 
pencernaan, sistem endokrin, sistem pernapasan 

b. Pedoman mempelajari materi 
Baca dengan baik uraian mengenai tumbuhan yang digunakan sebagai 
bahan obat yang dikelompokkan berdasarkan efek farmakologinya. 
Kemudian  buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami 
dengan baik intisari/ringkasan tersebut. 

c. Tujuan pembelajaran 
1. Mahasiswa dapat menyebutkan beberapa tumbuhan yang 

berkhasiat sebagai obat yang bekerja pada sistem pencernaan, 
sistem endokrin, sistem pernapasan serta distribusi dan 
budidayanya. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan kandungan kimia serta efek 
farmakologi yang terkandung dalam tumbuhan yang berkhasiat 
untuk mengobati penyakit-penyakit pada sistem pencernaan, 
sistem endokrin, dan sistem pernapasan. 

 
A. Pendahuluan 

Semua pengobatan modern berasal dari tradisi herbal kuno. Hal 
ini telah berkembang menghasilkan obat konvensional yang dikenal di  
negara Barat, yang menggunakan obat-obat sintesis dan senyawa alam 
yang diisolasi. Selain fitoterapi, yang merupakan pendekatan logis dan 
berbasis ilmiah untuk penggunaan tumbuhan obat dalam pengobatan dan 
pencegahan penyakit, di negara-negara berkembang ada metode 
pelayanan kesehatan lain yang melibatkan penggunaan tumbuhan. 

Obat gastroenterologika adalah zat yang dapat menyembuhkan 
atau mengurangi penyakit di dalam lambung dan usus. Banyak sekali obat 
bahan alam yang telah digunakan secara empirik untuk menyembuhkan 
penyakit di dalam lambung dan usus. Gangguan gastrointestinal 
menyebabkan keluhan ringan setiap hari dan juga masalah-masalah 
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kesehatan utama. Pada banyak kasus, penanganan dengan memberikan 
makanan dapat memperbaiki gejala yang disebabkan oleh, misalnya 
kebiasaan makan yang buruk, tetapi jika tindakan ini tidak berhasil, 
fitomedis juga bermanfaat untuk mengatasi hal tersebut. Sesungguhnya, 
bahan alam masih merupakan obat-obat yang paling lazim digunakan 
dalam kasus konstipasi, diare, dan kembung. Tumbuhan dan turunannya 
juga memberikan pengobatan alternatif yang bermanfaat untuk masalah-
masalah lain seperti sindrom iritasi usus, mabuk perjalanan, dan dispepsia. 
Pada beberapa kasus penyakit hati, fitoterapi merupakan satu-satunya 
obat efektif yang tersedia saat ini. 

Pada pasien diabetes, banyak makanan dan herba yang dapat 
membantu menurunkan kadar glukosa darah dan dapat membantu 
mengontrol hiperglikemia pada kasus ringan diabetes tak bergantung 
insulin. Banyak tanaman dan makanan menurunkan kadar glukosa melalui 
berbagai mekanisme. Fitomedis juga turut berperan dan sangat populer di 
negara-negara seperti India, yang banyak menggunakan herba. 

Gangguan sistem pernapasan ringan yang umum seringkali 
berhasil diobati dengan fitoterapi dan dapat bermanfaat sebagai tindakan 
suportif untuk penyakit yang lebih serius seperti bronkitis, emfisema, dan 
pneumonia. Untuk infeksi, terapi antibiotik mungkin diperlukan dan 
meskipun sebagian besar antibiotik adalah bahan alam, tetapi penelitian 
tentang antibiotik merupakan pembahasan tersendiri dan tidak akan 
dibahas di sini. 

  
  
B. Simplisia Untuk Obat Sistem Pencernaan 
1. Jahe, Zingiberis rhizoma 

Jahe (Zingiberaceae) sangat terkenal. Tumbuhan ini adalah salah 
satu rempah yang paling lazim digunakan dalam makanan di seluruh 
dunia dan memilki beragam penggunaan medisinal. Jahe ditanam pada 
iklim tropis yang lembab dan sangat hangat di India, Cina, Sri Lanka, Asia 
Tenggara, Nigeria, dan Jamaika. Karena tanaman ini bersifat steril, 
perbanyakannya dilakukan secara vegetatif.  

Zingiberis rhizoma adalah rimpang yang dikupas atau yang tidak 
dikupas yang dikeringkan dari tanaman Zingiber officinale Roscoe dari suku 
Zingiberaceae. Nama lainnya adalah jahe atau ginger. Rimpang diambil 
pada bulan Desember atau Januari. Rimpang dicuci, dan sebelum dikupas 
dimasukkan dulu ke dalam air panas, baru kemudian dikupas, dicuci, dan 
dikeringkan. Jahe kering Afrika biasanya tidak dikupas, dan rimpang 
segarnya, yang banyak tersedia untuk keperluan masakan, tidak pernah 
dikupas. Bau dan rasanya sangat tajam. Rimpang kering bentuknya 
menjari, memiliki percabangan simpodial, warnanya putih abu-abu, 
memiliki serabut memanjang dan tidak bergabus, baunya harum, dan 
rasanya pedas. Penggunaan jahe sebagai obat di Eropa memiliki sejarah 
kuno dan dapat ditelusuri dari masa Yunani dan Romawi. Tumbuhan ini 
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juga tercantum dalam Ayurveda dan kitab-kitab agama lain yang tertulis 
pada 2000 SM, ketika jahe diketahui membantu pencernaan serta untuk 
rematik dan peradangan. 
Kandungan Kimia 

Rimpang mengandung 1-3% minyak atsiri, yang kandungan kimia 
utamanya adalah zingiberin dan β-bisabolen. Rasa tajam dihasilkan oleh 
campuran senyawa fenolat dengan rantai samping karbon yang terdiri atas 
tujuh atom karbon atau lebih, yang disebut gingerol, gingerdiol, 
gingerdion, dihidrogingerdion, dan sogaol. Sogaol dihasilkan melalui 
dehidrasi dan degradasi gingerol serta terbentuk selama pengeringan dan 
ekstraksi. Sogaol dua kali lebih tajam daripada gingerol, yang 
menghasilkan fakta bahwa jahe kering lebih tajam daripada jahe segar.  

Rasa pedas jahe dapat dihilangkan dengan cara mendidihkannya 
dengan larutan NaOH 2%. Pendidihan dengan air barit dapat 
menguraikannya dan membentuk keton fenolik zingeron dan aldehida 
alifatik (terutama heptal-dehida). Zingeron juga didapatkan di dalam 
rimpang, dan seperti gingerol, rasanya juga pedas tetapi mempunyai rasa 
tambahan manis. Rasa pedas itu dapat dihilangkan dengan larutan NaOH 
5%. 

Minyak jahe yang memberika bau aromatis mengandung lebih dari 
50 komponen, terdiri atas monoterpena [β-felandrena, (+)-kamfena, 
sineol, sitral, dan borneol] dan seskuiterpena (60% zingiberen dan 
bisabolen), serta seskuiterpena alkohol zingiberol. Sogaol adalah 
komponen minyak jahe yang merupakan senyawa yang terbentuk dari 
gingerol karena kehilangan air. Komponen ini tidak terdapat di dalam 
rimpang segar dan mungkin merupakan produk tambahan selama proses 
ekstraksi.  
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Penggunaan jahe secara modern beragam dan meliputi karminatif, 
antiemetik, spasmolitik, antiflatulen, antitusif, hepatoprotektif, agregasi 
platelet, dan efek-efek hipolipidemik. Beberapa kerja ini diperkuat oleh 
bukti farmakologi sin vivo dan in vitro. Kerjanya yang paling penting adalah 
penggunaannya untuk mencegah gejala-gejala GI pada mabuk perjalanan 
dan mual pasca operasi, serta vertigo dan mual pagi hari poada kehamilan, 
dan terdapat beberapa bukti klinis khasiat jahe pada kondisi ini. 
Konsumsi jahe juga telah dialaporkan memiliki efek bermanfaat 
meringankan nyeri dan frekuensi sakit kepala migrain, dan penelitian 
tentang kerjanya pada keadaan rematik menunjukkan efek yang agak 
bermanfaat. Aktivitas anti-ulser telah ditunjukkan pada hewan dan 
dianggap dihasilkan oleh minyak volatil, terutama kandungan asam 6-
gingesulfonat. Efek hepatoprotektif telah teramati pada biakan hepatosit, 
yakni gingerol lebih aktif daripada sogaol yang homolog. Kedua golongan 
senyawa tersebut bersifat antioksidan dan memiliki aktivitas penghilangan 
radikal bebas. Jahe terkenal menghasilkan efek menghangatkan jika 
dimakan, dan sifat dasarnya yang berbau tajam merangsang reseptor-
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reseptor termogenik. Selain itu, zingeron menginduksi sekresi 
katekolamin dari medula adrenal. Pada pengobatan Oriental, jahe sangat 
berharga karena membentuk suatu bahan sekitar separuh dari semua 
resep multi-bahan. Pembedaan dibuat antara induksi untuk rimpang segar 
(muntah, batuk, kembung abdomen, dan pireksia) dan rimpang yang 
dikeringkan atau telah diolah (nyeri abdomen, lumbago, dan diare). Hal 
ini dapat dibenarkan karena kandungan kimianya terdapat dalam 
perbandingan berbeda di dalam sediaan yang berbeda.  
Jenis jahe 

Tanaman yang menghasilkan jahe resmi tumbuh di negara-negara 
tropis seperti Indonesia, India (Cochin, Calicut, Bengal), Afrika (Nigeria, 
Siera Leone), Cina, Thailand, Australia, dan Florida. Jenis utama berasal 
dari Cina, Nigeria, dan Asia Tenggara. 
1. Jahe Nigeria. Rasanya lebih pedas daripada jahe Jamaika, tetapi kurang 

harum dan kadar minyak atsirinya rendah, yaitu 0,7-1%. 
2. Jahe Cochin. Dibudidayakan di India dan diekspor melalui Bombay 

atau Madras. Rasa pedasnya sama dengan jahe resmi tetapi kurang 
harum. 

3. Jahe Cina. Diproduksi dalam berbagai kulaitas. 
4. Jahe Afrika. Kurang harum daripada jenis Jamaika tetapi lebih pedas. 
5. Jahe Bombay. Mirip jahe Afrika. 
6. Jahe Jepang. Berasal dari Zingiber mioga. Minyak atsirinya mengandung 

komponen yang berbeda dari jahe resmi sehingga baunya seperti 
bergamot. Rasanya kurang pedas dan butir patinya mejemuk serta 
kurang ekstrinsik. 

7. Jahe liar dari Asarum canadense L. dari suku Aristolochiaceae, berasal 
dari Amerika Utara. Selain mengandung minyak atsiri yang banyak 
digunakan didalam pembuatan parfum, juga mengandung zat pahit 
asarin. Penggunaannya adalah sebagai stimulan, karminatif, diuretik, 
dan diaforetik.  
 

2. Senna, Sennae folium. 
Genus Cassia (Caesalpiniaceae) sangat besar, yang memiliki sekitar 

550 spesies, kebanyakan pada suhu hangat dan iklim tropis. Spesies ini 
bukan tumbuhan asli Eropa dan merupakan obat penting di perdagangan; 
nama „Senna‟ berasal dari bahasa Arab dan tercatat sejak abad ke-12. Dua 
jenis semak dari genus Cassia (dulu disebut Senna) menghasilkan obat-
obat dari daun senna dan buah senna: Cassia senna L. (sin. C. Acutifolia L., 
Alexandrian senna) dan C. Angustifolia Vahl (Tinnevelly senna). Nama 
lazimnya berasal dari sumber-sumber perdagangan aslinya dan hanya 
digunakan buahnya (polong). Tanaman Cassia adalah semak yang 
tingginya 1 m dan daunnya adalah daun majemuk paripinatus. C. Senna 
berasal dari Afrika tropis dan dibudidayakan di Sudan. C. Angustifolia 
berasal dari Somalia, Arab, dan India serta dibudidayakan di India Selatan. 
Cassia yang sering digunakan untuk pemalsuan adalah daun yang tidak 
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mengandung senyawa antrakuinon seperti daun C. Auriculata, C. Italica (C. 
Obovata), C. Setigera, dan C. montana. 

 
Kandungan kimia 

Daun. Senosida A dan B yang terdiri atas aglikon senidin A dan 
senidin B; senosida C dan D, yang merupakan glikosida heterodiantron 
pada aloe-emodin dan rein; palmidin A, antron rein dan glikosida aloe-
emodin, dan beberapa antrakuinon bebas. C. senna biasanya mengandung 
senosida dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu, masih ada kompnen 
2 senyawa glikosida naftalena, yaitu glukosida 6-hidroksi musizin dan 
glukosida tinevelin. Senyawa yang pertama ditemukan di dalam sena 
Aleksandria, dan yang kedua di dalam sena India. Kedua senyawa ini 
digunakan untuk membedakan kedua daun sena. Daun sena juga 
mengandung zat warna kuning flavol kaemferol (3,4‟,5,7-
trihidroksiflavon), glikosida (kaemferin), dan isoramnetin. Ditemukan 
juga sterol dan glikosida, lendir, serta kalsium oksalat.  
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Sennae folium digunakan di dalam campuran obat untuk laksan 
dan purgatif. 
 
3. Cabai, Capsici fructus 

Capsici fructus adalah buah masak yang dikeringkan dari tanaman 
Capsicum annuum L. var minimum (Miller) Heisser atau var. longum dan/atau 
varietas buah kecil C. frutescens L. dari suku Solanaceae. Nama lainnya 
adalah Paprika, Cayennepfeffer. 
Kandungan kimia 

Pada saat Thresh di tahun 1876 mengekstraksi buah ini dengan 
petroleum, kemudian ke dalam ekstrak tersebut ditambahkan larutan 
alkali dan dialiri gas CO2, terbentuk endapan berupa Kristal yang rasanya 
sangat pedas. Selanjutnya, diambil kesimpulan bahwa kristal tersebut pasti 
adalah senyawa fenol, dan kemudian diberi nama kapsaisin. 

Fraksi fenol yang rasanya pedas tersebut juga mengandung 6,7-
dihidrokapsaisin. Kadar kapsaisin di dalam buah bervariasi dan dapat 
mencapai 1,5% tergantung pada kondisi lingkungan penanaman dan 
umur buah. Senyawa ini terutama terdapat dalam jaringan sekat buah. 
Kadar dalam seluruh  buah adalah 0,49; di dalam epikardium (jaringan sel 
batu) adalah 0,10 di jaringan sekat buah adalah 0,79 dan di biji 0,07. Rasa 
pedas kapsaisin tidak dapat dihilangkan dengan penambahan alkali (ini 
berbeda dengan gingerol, yang mempunyai gugus vanilil), tetapi dapat 
dihilangkan dengan larutan KMnO4. Kapsaisin masih memiliki rasa pedas 
pada pengenceran 1:2 juta. Cabai juga mengandung asam askorbat (0,1-
0,5%), tiamin, karotenoid merah (0,1-3,5%) seperti kapsantin dan 
kapsorubin, flavonoid (hesperidin, rutin), serta minyak lemak 4-15%. 
Cabai dapat menghasilkan 20-25% ekstrak alcohol (kapsisin) dan 5% sisa 
abu (persyaratan resmi 8%). 
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Kapsaisin termasuk golongan senyawa kapsaisinoid yang 
merupakan campuran dari paling sedikit 5 isomer amida asam. Sekitar 
70% dari campuran ini terdiri atas kapsaisin, suatu vanililamida dari asam 
8-metil (trans)-6-ena. Komponen lainnya adalah homokapsaisin, 
dihidrokapsaisin, homodihidrokapsaisin, dan nordihidrokapsaisin. 

Beberapa jenis cabai di perdagangan, misalnya jenis Hungaria atau 
paprika diambil dari C. annuum dan merupakan sumber vitamin C. 
Menurut Bennet dan Kirby, zat pedas dari C. annuum terdiri atas kapsaisin 
69%, dihidrokapsaisin 22%, nordihidrokapsaisin 7%, homokapsaisin 
(asam 11-C) 1% dan homodihidrokapsaisin 1%. Adanya ketiga 
komponen minor tersebut telah dibuktikan secara spektroskopi, yang 
menurut Kopp dan Jurenitsch (1981) ada 10 jenis. 

 
 
 
 
 
 
 
    Kapsaisin 
 
 

Jenis cabai   
1. Cabai Jepang, dari tanaman C. frustescens dan panjangnya 3-4 cm, 

biasanya mempunyai kulit berwarna merah dan rasa pedasnya 
seperempat rasa pedas cabai Afrika. 

2. Cabai Bombay, dari tanaman C. annuum L., perikarpiumnya tebal dan 
kuat, rasa pedasnya sangat kurang dibandingkan dengan cabai Afrika. 

3. Cabai Natal, lebih besar dari cabai Bombay, panjangnya sampai 8 cm, 
warna merahnya sangat cerah, dan rasanya kurang pedas. 

EFek farmakologis dan khasiat klinis 
Sebagai obat luar, cabai digunakan sebagai iritan dalam bentuk salep atau 
plester untuk penyakit rematik atau lumbago. Sebagai obat dalam, 
digunakan untuk mengobati dyspepsia dan flatulensi. 
 
4. Temulawak, Curcuma rhizoma 

Curcuma xanthorrizae rhizoma adalah rimpang yang dikeringkan 
dari tanaman Curcuma xanthorrhiza Roxb. C. Longa L., (sinonim: C. 
Domestica Valeton) dari suku Zingiberaceae. Rimpang induk dan 
anakannya diambil dari dalam tanah, dibersihkan, direbus atau dikukus, 
dan dikeringkan. Rimpang C. Xanthorrhiza berasal dari Pulau Jawa 
(Indonesia) dan Cina Selatan, sedangkan C. longa berasal dari Asia dan 
Afrika.  
Kandungan kimia 

HO

OCH3

CH2NHCO(CH2)4CH=CHCH(CH3)2
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Temulawak mengandung minyak atsiri 5% yang komponen 
utamanya adalah turunan disinamoilmetana 1%, dihitung sebagai 
kurkumin. Sementara itu, FI IV mensyaratkan temulawak mengandung 
sedikitnya 8% minyak atsiri. 

Di dalam rimpang, senyawa turunan disinamoilmetana atau 
diarilheptanoid tersebut dapat mencapai kadar 5%, terdiri atas senyawa 
kurkuminoid. Senyawa kurkuminoid yang utama adalah kurkumin 
(diferuloilmetana) bersama dikafeoilmetana dan kafeoilferuloilmetana 
dalam jumlah kecil. Selain itu, terdapat juga dihidrokurkumin. 
Minyak atsiri yang berbau harum (±5%) mengandung senyawa 
seskuiterpena (seperti zingiberena yang kadarnya 25%), seskuiterpena 
alkohol dan keton, serta monoterpena. Selain itu, rimpang juga 
mengandung pati, arabinosa (1%), fruktosa (12%), dan glukosa (2%). 
Sebagai standar, minyak atsiri resmi mengandung 1-siklo-isopren-mirsena 
(±85%), xantorizol (seskuiterpena fenolik), dan 4-toluil-metilkarbinol. 
Kedua senyawa terakhir ini tidak terdapat di dalam rimpang C. longa. 
Namun, sebagai gantinya, di dalam C. longa diremukan bisdesmetoksi 
kurkumin. Zat warna resmi di dalam simplisia temulawak adalah 
kurkumin dan monodesmetoksi kurkumin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
           Xantorizol      Kurkumin 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Minyak atsirinya mempunyai khasiat koleretik, sedangkan 
kurkuminnya berkhasiat koleretik dan kolekinetik sehingga rimpangnya 
digunakan di dalam pengobatan sebagai kolagogum.  
 
5. Adas, Foeniculu fructus 

Adas yang umum adalah herba perenial penghasil buah dan 
minyak yang digunakan untuk rasa tidak nyaman pada perut dan 
abdomen, dalam losion kulit dan juga sebagai rempah dalam gula dan 
minuman. Varietas lain menghasilkan adas sayuran lain yang lazim 
digunakan. Dua varietas yang penting dalam farmasi dibedakan sebagai: 
Foeniculum vulgare var. dulce (adas manis), yang lebih banyak mengandung 
anetol serta memiliki rasa manis dan aromatik, sedangkan F. vulgare var. 
vulgare (adas pahit), yang lebih banyak mengandung fenkon 
menyebabkan rasa pahit. Kedua varietas tersebut sangat sulit dibedakan 
secara mikroskopis; oleh karena itu, pembedaan rasa dan bau, serta 
analisis KLT, penting untuk membedakan keduanya.  

O O

R1

OH OH

R2

H

HO
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Kandungan kimia 
Semua bagian adas yang tumbuh di atas tanah banyak 

mengandung minyak atsiri. Buah adas pahit mengandung 2-6%, sebagian 
besar trans-anetol (>60% minyak) dan fenkon (>15%), sedangkan adas 
manis mengandung 1,5-3%, terdiri atas trans-anetol (80-90%) tetapi 
sangat sedikit fenkon (<1%). Minyak lemak dan protein juga ditemukan 
dalam buah adas. 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Adas digunakan sebagai karminatif, untuk gangguan pencernaan 
dan kolik pada anak-anak. Adas dianggap sebagai obat yang sangan aman 
dan banyak digunakan sebagai suplemen makanan kesehatan serta sebagai 
bumbu. Minyak adas (minyak atsiri hasil penyulingan dari kedua varietas 
adas) digunakan untuk indikasi yang sama dan telah terbukti bersifat 
bakteriostatik. 

Obat-obat buah lain yang digunakan untuk indikasi tersebut 
adalah anise atau adas wangi (Anisi fructus) dari Pimpinella anisum, anise 
bintang (Anisi stellata fructus) dari illicium verum, dan ketumbar (Coriandri 
fructus) dari Coriandrum sativum. Senyawa-senyawa ini semuanya 
tercantum dalam Eur. Ph. 
 
C. Simplisia Untuk Obat Sistem Endokrin 
1. Karela, Momordica charantia 
  Labu pahit, atau melon pahit, karela (Momordica charantia, 
Cucurbitaceae), tumbuh di seluruh India, Cina, Afrika, dan sebagian di 
Amerika. Tanaman ini berupa semak kecil merambat dengan daun 
berlekuk bentuk ginjal. Buahnya mirip ketimun dengan sejumlah bintil 
dan duri halus. Rasanya sangat pahit. Baik daun maupun buahnya 
digunakan sebagai obat.  
Kandungan kimia 

Tanaman mengandung glikosida triterpen (tipe kukurbitan) yang 
disebut momordikosida A-L dan goyaglikosida A-H, dan juga 
momordisin, momordisinin, dan kukurbitan I, II, dan III, dan 
goyasaponin I, II, dan III. Protein dan lektin yang terkandung adalah α-
momorkarin, β-momorkarin, dan γ-momorkarin serta momordin a dan b. 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Tanaman ini digunakan secara luas untuk mengobati diabetes. 
Buahnya dimakan sebagai sayuran, sedangkan daun dapat dibuat menjadi 
teh yang disebut „cerassie‟. Baik buah maupun daunnya memiliki efek 
hipoglikemia. Ekstraknya menyebabkan hipoglikemia pada hewan dan 
pasien diabetes serta beberapa uji menunjukkan manfaat yang jelas. Selain 
itu, tanaman ini juga digunakan untuk menangani asma, infeksi kulit dan 
hipertensi. 
 
2. Red clover, Trifolium pratense L. 



101 
 

Red (atau merah muda) clover  (Fabaceae) banyak terdapat di 
seluruh Eropa, berasal dari Amerika Utara dan ditemukan di banyak 
belahan dunia lainnya. Kepala bunga berbentuk agak bulat telur, berwarna 
ungu merah muda atau merah, berdiameter sekitar 2-3 cm, tersusun atas 
sejumlah bunga-bunga tunggal terbalik. Daun mempunyai tiga lekuk 
(trefoil), berbentuk sabit dengan warna keputih-putihan di pusatnya. Baik 
daun maupun isolat isoflavon digunakan sebagai obat. 
Kandungan kimia 

Zat aktif utamanya adalah dua jenis fitoestrogen: yakni senyawa 
isoflavon genistein, afrormosin, biokanin A, daidzein, formonetin, 
pratensein, kalikonin, pseudobaptigenin, orobol, irilon, dan trifosid serta 
konjugat glikosidanya; dan senyawa kumestan kumestrol dan medikagol. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  Genistein    Kumestrol 
 

Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Red clover secara tradisional digunakan untuk gangguan kulit seperti 

psoriasis dan eksin, dan sebagai ekspektoran pada batuk dan kondisi 
bronkitis. Namun, belakangan ini lebih digunakan sebagai sumber 
senyawa isoflavon, sebagai metode alami terapi sulih hormon. Isoflavon 
tersebut bersifat estrogenik pada hewan, tetapi penggunaan klinisnya pada 
wanita menopause belum didukung oleh uji klinis, kecuali untuk 
manfaatnya untuk hot flushes. Ekstraknya terbukti mengurangi nyeri pada 
uji acak berskala kecil yang berekndali plasebo pada wanita dengan 
mastalgia berulang. Biokanin A menghambat aktivitas metabolik 
karsinogen benzo(a)piren pada kultur sel mamalia sehingga diduga 
memiliki sifat kemopreventif. Ekstrak red clover juga menghambat 
sitokrom P450 3A4 secara in vitro, yang mendukung pemakiannya. 

 
3. Chasteberry, Vitex agnus castus L. 

Vitex agnus castus (Verbenaceae) dikenal juga dengan nama 
lazimnya „casteberry‟ dan „pohon caste‟, tetapi sering disebut „agnus castus‟. 
Tumbuhan ini telah lama digunakan untuk mengatasi masalah menstruasi, 
termasuk gejala premenstruasi dan dismenorea, dan juga untuk keluhan 
menopause. Secara historis, chasteberry  dianggap menurunkan libido, 
terutama pada pria sehingga dinamakan „chasteberry‟, agnus castus (yang 
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berarti „domba suci‟) dan „monk‟s pepper‟. Vitex agnus castus berasal dari 
daerah Mediterania. Tanaman ini berupa semak atau pohon pendek, 
dengan ketinggian hingga 1-6 m. Buahnya (buni) berwarna hitam 
kemerahan dan berdiameter sekitar 2-4 mm, bagian inilah yang digunakan 
sebagai obat. 
Kandungan kimia 

Zat di dalam agnus castus yang aktif secara farmakologis belum 
dipastikan dengan jelas, meskipun kandungan diterpennya (misalnya 
rotundifuran) kemungkinan memiliki peran penting. Selain itu juga 
terdapat senyawa flavonoid, terutama viteksin, kastisin, dan lainnya, 
seperti kaemferol dan kuersetagetin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Aktein 
 

Efek farmakologis dan kandungan kimia 
Ekstrak agnus castus dan kandungan isolat diterpen menunjukkan 

aktivitas pengikatan reseptor dopamin secara in vitro. Sebagai contoh, 
aktivitas dopaminergik dan penghambatan sekresi prolaktin terbukti 
secara in vitro untuk rotundifuran. Aktivitas dopaminergik ini dikaitkan 
dengan penghambatan sintesis dan pelepasan prolaktin. Penggunaan 
farmasetik modern agnus castus meliputi gangguan siklus haid, sindrom 
premenstruasi dan mastalgia (nyeri payudara berulang). Terdapat sejumlah 
bukti dari uji acak berkendali yang mendukung efek sediaan dagang agnus 
castus dalam meredakan nyeri payudara pada wanita penderita mastalgia. 
Efek ekstrak standar agnus castus dalam meredakan gejala sindrom 
pramenstruasi juga didukung oleh hasil uji acak berkendali. Selain itu, 
penelitian klinis memberikan beberapa bukti yang mendukung efek agnus 
castus dalam menurunkan konsentrasi prolaktin dalam hiperprolaktinemia. 
 
4. Cimicifugae rhizoma 

Cimicifugae rhizoma adalah campuran rimpang dan akar yang 
dikeringkan dari tanaman Cimicifuga racemosa dari suku Ranunculaceae. 
Kandungan kimia 

Simplisia ini mengandung resin dan zat pahit. Kandungan yang 
telah diisolasi antara lain gllikosida triterpen tetrasiklik seperti akrein dan 
simisifugosida beserta aglikonnya, masing-masing asetil akteol dan 
simisigenol, serta isoflavon formomonetin. 
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Asetil akteol     Simisigenol 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Simplisia ini mempunyai daya kerja hormonal, yang digunakan 
sebagai stimulan pada gangguan fungsi pada organ seks wanita 
(Refinemin®). Kemungkinan mekanisme kerjanya melalui kandungan 
estrogen, yaitu dengan memengaruhi sistem „noradrenergik‟ dan sekresi 
LHRH. 

 
5. Petroselini radix 

Petroselini radix adalah akar yang dikeringkan dari tanaman 
Petroselinum crispum ssp. tuberosum (Bernhardi ex Reichenb.) Soo dari suku 
Apiaceae. Petroselini radix berasal dari akar yang dipotong-potong, 
panjang 15 cm dan tebal 2 cm, dan berwarna putih kekuningan sampai 
kuning kemerahan. 
Kandungan kimia 
Akar petroseli mengandung minyak atsiri yang komponennya adalah 
apiol, miristisin, furanokumarin, dan isoimperatorin. 
Efek farmakologis dan kandungan kimia 

Akar petroseli digunakan dalam campuran teh dan sebagai sumber 
apiol. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apiol Miristisin         liltetrametoksibenzena 
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D. Simplisia Untuk Obat Saluran Pernapasan 
1. Minyak Kayu Putih, Eucalypti folium 

Eucalypti folium adalah daun yang dikeringkan dari tanaman 
Eucalyptus globulus Labill., E. fruticetorum F.v. Mueller ex Miquel (sinonim: 
E. polybractea) dan E. smithii R.T. Baker dari suku Myrtaceae.minyak katu 
putih adalah minyak atsiri yang mengandung sineol yang diperoleh 
dengan destilasi uap air dan rektifikasi dari daun segar atau ujung cabang 
segar dari berbagai spesies Eucalyptus. Spesies yang digunakan adalah E. 
globulus Labill., E. fruticetorum F.v. Mueller. E. polybractea R.T. Baker, dan E. 
smithii R.T. Baker serta mengandung sineol tidak kurang dari 70,0%. 

Hanya beberapa jenis pohon Eucalyptus yang dapat memproduksi 
minyak untuk digunakan di dalam pengobatan. Persyaratan utama adalah 
harus memiliki kadar sineol tinggi, dan tidak hanya felandrena serta 
aldehida dalam jumlah tertentu. Selain yang sudah disebutkan, jenis 
Eucalyptus lain yang digunakan untuk memproduksi minyak adalah E. 
australiana dan E. citriodora. 
Kandungan kimia 

Daun Eucalyptus mengandung minyak atsiri 2% yang 
mengandung komponen 70% 1,8-sineol. Komponen utama minyak 
atsirinya (Eucalypti aetherolum) adalah 1,8-sineol (1-3%) yang disebut 
juga eukaliptol. Senyawa golongan sineol menurut ketentuan minyak 
menthe piperita, berbau piperiton dari α-felandrena, α-pinena, serta 
banyak jenis alcohol dan aldehida alifatik (butiril-, valeril-, dan 
kaprilaldehida) 

Selain minyak atsiri dengan kandungan sineol tinggi yang terdapat 
di perdagangan, ada juga yang berasal dari Eucalyptus lain yang selain 
mengandung sineol (40-50%) juga banyak mengandung piperiton dan 
felandrena (masing-masing 40-50% dan 20-30%). Minyak-minyak ini 
digunakan di dalam industry dan untuk produksi parfum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Piperiton       1,8-Sineol (eukaliptol)       α-Felandrena 
 
 

Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Minyak tanaman ini bersifat antiseptic, antispasmodik, 

ekspektoran, stimulant dan penolak serangga. Minyak ini merupakan obat 
tradisional suku Aborigin di Australia untuk batuk, pilek, dan bronchitis. 

O
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Minyak dapat ditelan dalam dosis kecil, sebagai salah satu bahan 
campuran obat batuk, pemanis, pastilles atau sebagai suatu inhalasi; 
minyak dipakai secara eksternal dalam bentuk linimen, salep atau minyak 
gosok. Ekstrak daun dan minyak telah diketahui memiliki efek antiseptic 
terhadap berbagai jenis bakteri dan ragi. Minyak Eucalyptus juga 
merupakan penolak serangga dan membasmi larva, dan digunakan dalam 
produk farmasetik karena mamiliki sifat-sifatnya tersebut dan juga sebagai 
antiseptic dan pemberi aroma dalam pasta gigi dan kosmetik. Jika minyak 
ini ditujukan untuk diminum, dosisnya sekitar 0,05-0,2 ml; minyak ini 
dijual secara luas sebagai inhalasi Mentol dan Kayu Putih BP untuk 
inhalasi uap sebagai dekongestan. 

 
 

2. Timi, Thymi Herba 
Thymi herba (folium) terdiri atas daun dan pucuk tanaman yang 

dikeringkan dari Thymus vulgaris L. dan Thymus zygis L. dari suku Lamiaceae 
(Labiatae). Thymus vulgaris (dikenal dnegan timi kebun atau biasa) dan timi 
liar (T. Serpyllum, induk timi atau serpilum, Lamiaceae) merupakan 
tanaman asli Eropa, terutama di wilayah Mediterania, dan dibudidaya 
secara luas. Herba ini berukuran kecil, bersemak, dengan daun kecil 
berbentuk elips, berwarna hijau kebiruan dan bertangkai pendek. Daun 
timi memiliki panjang sekitar 6 mm dan lebar 0,5-2 mm, dengan seluruh 
tepi daun melengkung ke depan. Daun timi liar sedikit lebih lebar dan 
tepinya tidak melengkung; tanaman ini memiliki daun dengan trikoma 
yang panjang di pangkalnya. Jika dilihat secara mikroskopik, herba ni 
mirip, keduanya memiliki ciri trikoma glandula Lamiaceae. Keduanya 
memiliki aroma khas timol dan digunakan sebagai bumbu masakan.  
Kandungan kimia 

Senyawa aktif tanaman ini adalah minyak atsiri, yang memiliki 
kandungan utama timol, dan sedikit karvakrol, 1,8-sineol, borneol, metil 
eter timol dan α-pinen. Meskipun demikan, senyawa flavonoid (apigenin, 
luteolin, timonin, dll.) dan asam polifenolat (labiatat, rosmarinat, dan 
kafeat) diharapkan memberikan efek antiradang dan antimikroba. 

Rasio antara kedua fenol di dalam minyak bergantung pada asal 
dan jenis tanaman serta pembudidayaannya. Minyak dari T. Zygis, 
misalnya, seluruhnya mengandung timol. Minyak dengan kandungan lebih 
banyak timol lebih mudah dikristalkan, sebaliknya yang mengandung 
karvakrol lebih banyak tetap dalam bentuk cair. Komponen terpen yang 
lain adalah p-simol, timolmonometileter, linalool, (-)-borneol, geraniol, 
dan terpena-KW (β-pinena, p-simena). 
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           Timol          Karvakrol 
 

Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Timi, dan minyak timi, bersifat karminatif, antiseptik, antitusif, 

ekspektoran dan spasmolitik, serta bahan-bahan ini digunakan untuk 
batuk, bronkitis, sinusitis, batuk rejan dan keluhan pernapasan sejenis. 
Sebagian besar aktivitas diduga disebabkan adanya timol, yang bersifat 
ekspektoran dan antiseptik kuat. Timol dan karvakrol bersifat spasmolitik 
dan fraksi flavonoid memiliki efek kuat pada otot polos trakea dan ileum 
marmut. Timol merupakan bahan yang populer digunakan dalam obat 
kumur dan pasta gigi karena bersifat antiseptik dan penghilang bau tak 
sedap. Minyaknya dapat digunakan secara internal dalam dosis kecil 
hingga 0,3 ml, kecuali untuk digunakan sebagai obat kumur karena tidak 
dimaksudkan untuk ditelan dalam jumlah banyak. 

 
3. Ipekakuanha, Ipecacuanha radix  

Simplisia ini adalah akar dan rimpang yang dikeringkan dari 
tanaman Cephaelis ipecacuanha (Brothero) A. Richard dari suku Rubiaceae; 
yang dikenal sebagai akar ipeka Matto Grosso, atau dari C. Acuminata 
Karsten yang dikenal di dalam perdagangan sebagai akar ipeka Kosta 
Rika. C. Ipecacuanha banyak ditanam dan dibudidayakan di Brazil yaitu di 
provinsi Matto Grosso dan Minas Geraes. Tanaman ini juga telah 
ditanam dan dikembangkan di Malaysia, Myanmar, dan India (Bengal 
Barat), sedangkan C. Acuminata diekspor dari Kolombia, Nikaragua, dan 
Kosta Rika. 
Kandungan kimia 

Alkaloid yang kadarnya 2-6% terkonsentrasi di bagian korteks 
akar. Alkaloid utamanya adalah emetin (dua pertiga dari alkaloid jumlah), 
sefaelin (kurang lebih sepertiga), psikotrin, O-metil psikotrin (±0,05%), 
dan emetamin. Semuanya adalah turunan isokuinolin yang dikenal hanya 
ditemukan di dalam suku Alangiaceae, Icacinaceae, dan Rubiaceae. Selain 
alkaloid, simplisia ini juga mengandung kristal tanin glikosida 
(ipekakuanhin, asam ipekakuanat), glikosida monoterpenoid isokuinolin 
netral (ipekosid), amilum, dan kalsium oksalat.  

Berbagai varietas Ipecacuanha menghasilkan alkaloid utama 
dengan kadar bervariasi. Varietas dari Rio, misalnya, yang sekarang sudah 
sulit ditemukan lagi, mengandung alkaloid 2-2,4% yang 60-75% di 
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antaranya adalah emetin. Varietas dari C. Acuminata mengandung alkaloid 
2,0-3,5% dan 30-50% di antaranya adalah emetin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ipekosid 

 
        

 Sefaelin R = H  
       R = CH3

 Emetin  
 
 

Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Ekstrak ipekak merupakan kandungan banyak sediaan obat batuk, 

baik eliksir maupun pastiles, berkat aktivitas ekspektorannya. Ipekak juga 
diketahui sebagai emetik dan telah digunakan untuk menginduksi muntah 
pada kasus overdosis obat, terutama pada anak-anak. Namun, 
penggunaan ini kontroversial. Alkaloidnya bersifat amubisidal, tetapi 
aktivitas emetiknya menyebabkan zat tersebut jarang digunakan untuk 
tujuan ini. Ada sedikit bukti klinis untuk penggunaan ipekak sebagai 
ekspektoran, tetapi memiliki riwayat panjang pada penggunaan secara 
tradisional. 
 
4. Akar manis, Glicyrrhizae radix 

Glicyrrhizae radix adalah akar dan batang di bawah tanah yang 
tidak dikupas dan dikeringkan dari tanaman Glycyrrhiza glabra L. beserta 
varietasnya, G. glabra L. var typica Reg. er Herd. (jenis Spanyol), G. glabra 
var. glandulifera Walder. et Kit. (jenis Rusia) dan G. glabra var β-violacea 
Boiss. (jenis Persia), dari suku Fabaceae (Leguminosae). 

Simplisia yang juga diberi nama liquorice, licorice root, atau 
glycyrrhiza ini juga diambil dari G. uralensis yang menghasilkan jenis 
Manchuria, sedangkan di Rusia juga dikenal jenis G. hirsuta, G. echinata, G. 
macedonia, dan G. pallidiflora. 
Kandungan kimia 

Simplisia ini khas dengan rasa manis yang disebabkan oleh 
kandungan komponen glisirizin yang merupakan campuran garam kalium 
dan kalsium serta asam glisirizinat. Asam glisirizinat adalah ikatan ester 
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asam diglukopiranosiduronat dengan asam glisiretat (glisiretinat), yang 
memiliki struktur triterpenoid. Selanjutnya, sebagai hasil kerja peneliti 
Rusia dan Italia, telah dapat diisolasi juga asam-asam deoksitriterpenoid 
yang merupakan turunan asam glisiretat, dan kemudian epimer 20 C-nya 
yang diberi nama asam likuiritat. 

Warna khas kuning pada akar manis disebabkan oleh kandungan 
komponen flavonoid yang baru memperoleh perhatian para ahli setelah 
diketahui mempunyai efek antigastritis. Senyawa flavonoid tersebut 
adalah likuiritin, isolikuertin (suatu kalkon) yang berada dalam ikatan 
glikosidik yang pada proses pengeringan terurai menjadi likuiritin, 
likuiritigenin, isolikuiritigenin (bentuk kalkon), dan lain-lain. 
Ramnolikuiritin telah diisolasi pada tahun 1968, dan selanjutnya telah 
diisolasi juga berbagai 2-metil-isoflavon dari akar yang berasal dari India 
bersama-sama dengan senyawa kumarin (likumarin) yang tidak lazim, 
yaitu 6-asetil-5-hidroksi-4-metilkumarin. 

Komponen lain yang ditemukan di dalam akar manis adalah gula 
5-15% (glukosa, sukrosa), 1-2% asparagin, β-sitosterol, amilum, protein, 
dan zat pahit glisiramarin yang banyak terdapat di dalam jaringan kulit 
luar sehingga tidak ditentukan pada simplisia yang dikupas kulitnya. 

Kadar gilsirizin di dalam simplisia bervariasi antara 6% dan 13% 
yang bukan hanya disebabkan oleh perbedaan varietas, tetappi juga karena 
metode penetapan kadar yang digunakan. Metode yang digunakan antara 
lain kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, 
gravimetri, polarografi, atau densitometri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asam glisirizinat   Likuiritin R = glukosa 
     Likuiritigenin R = H 
 
 

Efek farmakologi dan khasiat klinis 
Akar manis telah lama dikenal didalam pengobatan sebagai 

demulsen dan ekspektoran. Gibson (1978) mengumppulkan bermacam-
macam penggunaan simplisia ini sejak 2100 SM dan menyimpulkan 
bahwa bahan ini merupakan obat yang memiliki spektrum luas dan perlu 
memperoleh perhatian dalam farmakologi modern. Pada dekade terakhir, 
ditemukan khasiat ekstrak dan asam glisiretinat yang mirip dengan efek 
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deoksikortikosteron dan digunakan untuk obat artritis rematoid dan 
penyakit Addison, serta untuk menyembuhkan inflamasi. Yang juga 
menarik, senyawa flavonoid yang memiliki efek antimikroba, juga 
memiliki aktivitas antispasmodik dan menghilangkan rasa sakit pada 
radang usus besar. Akhir-akhir ini juga dilaporkan bahwa gel glisirizinat 
dapat digunakan sebagai medium untuk berbagai sediaan untuk obat luar. 
Hal ini bukan hanya karena efek antiinflamasi dan antivirus glisirizinat 
saja, tetapi juga karena zat ini mempermudah penetrasi obat ke dalam 
jaringan tubuh. 

Selain digunakan dalam bentuk akar kering atau serbuk, simplisia 
ini juga digunakan dalam bentuk liquiritae extract siccum yang dibuat 
secara perkolasi, glycyrrhizae succus (ekstrak akar manis), dan succus 
liquiritae inspissum sebagai hasil ekstraksi dengan air panas, serta pulvis 
liquiritae compositum yanng merupakan campuran dengan Sennae folium 
dan Foeniculi fructus. 

 
5. Senega, Poligala radix 

Senega (snake root, rattlersnake root, Polygala senega L., Polygalaceae) 
merupakan tanaman asli Amerika Serikat. Dalam obat-obatan Cina, 
senega dapat disamakan dengan P. Tenuifolia Willd.; kedua spesies tersebut 
digunakan untuk tujuan yang sama. Akarnya berwarna abu-abu 
kekuningan dengan mahkota bermata tempat munculnya tunas halus, 
yang menampakkan sisa-sisa daun dan kuncup yang belum sempurna di 
pangkal. 
Kandungan kimia 

Triterpenoid saponin, campurannya umum dikenal sebagai 
„senegin‟. Campuran ini terdiri atas aglikon presenegenin, senegenin, 
hidroksisenegenin, asam poligalaksat dan asam senegenat, termasuk 
senegin E dan Z II, III, dan IV, senegasaponin E dan Z a, b, dan c, dan 
lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
    Sinegin 
 

Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Senega terutama digunakan untuk bronkitis kronis, radang selaput 

lendir, asma, dan sesak napas. Senyawa saponin merupakan kandungan 
aktif, selian tanaman obat mukolitik lainnya, dan senega biasanya 
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digunakan secara oral dalam bentuk infus. Saponin juga memiliki aktivitas 
memperkuat imun terhadap protein dan antigen virus, serta menunjukkan 
toksisitas yang lebih rendah daripada saponin kuilaia. Senyawa tersebut 
bersifat antiradang dan antiseptik. Ekstrak senega, senegasaponin dan 
senegin bersifat hipoglikemik pada hewan pengerat, dan senegasaponin 
merupakan inhibitor kuat terhadap absorpsi alkohol. Dosis biasanya 
setara dengan 0,5-1 g akar serbuk. 

 
Latihan  
Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada satuan 
bahasan vi dipersilahkan mengerjakan latihan berikut : 
1. Buat uraian tentang bahan alam terutama tumbuhan yang berkhasiat 

sebagai obat untuk terapi penyakit pada sistem pencernaan. 
2. Buat uraian tentang bahan alam terutama tumbuhan yang berkhasiat 

sebagai obat untuk terapi penyakit pada sistem endokrin. 
3. Buat uraian tentang bahan alam terutama tumbuhan yang berkhasiat 

sebagai obat untuk terapi penyakit pada sistem pernapasan. 
 

Rangkuman 
1. Obat gastroenterologika adalah zat yang dapat menyembuhkan atau 

mengurangi penyakit di dalam lambung dan usus. 
2. Simpilisia yang berkhasiat untuk mengobati penyakit pada sistem 

pencernaan, antara lain: Jahe (Zingiber officinale), Senna (Cassia 
Angustifolia, cabai (Capsicum annuum L), Temulawak (Curcuma 
xanthorrhiza Roxb), dan Adas (Foeniculum vulgare). 

3. Simpilisia yang berkhasiat untuk mengobati penyakit pada sistem 
endokrin, antara lain: Karela (Momordica charantia), Red clover (Trifolium 
pratense L), Cahsteberry (Vitex agnus castus), Cimicifugae (Cimicifuga 
racemosa), dan Peroselini (Petroselinum crispum). 

4. Simpilisia yang berkhasiat untuk mengobati penyakit pada sistem 
pernapasan, antara lain: Minyak Kayu Putih (Eucalyptus globulus Labill), 
Timi (Thymus vulgaris L), Ipekakuanha (Cephaelis ipecacuanha), Akar 
manis (Glycyrrhiza glabra L), dan Senega (Polygala senega L). 
 

Tes Formatif 
1. Sebutkan jenis-jenis jahe berdasarkan peta persebaran budidayanya! 
2. Sebutkan kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman cabai! 
3. Jelaskan efek farmakologis dan khasiat klinis dari tanaman Karela! 
4. Apa saja persyaratan utama yang harus dimilki oleh tanaman Eucalyptus 

agar dapat digunakan dalam pengobatan? 
5. Sebutkan zat aktif utama yang terdapat dalam tanaman Red clover 
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Kunci jawaban tes formatif  
1. a. Jahe Nigeria. Rasanya lebih pedas daripada jahe Jamaika, tetapi  

kurang harum dan kadar minyak atsirinya rendah, yaitu 0,7-1%. 
b. Jahe Cochin. Dibudidayakan di India dan diekspor melalui 

Bombay atau Madras. Rasa pedasnya sama dengan jahe resmi 
tetapi kurang harum. 

c. Jahe Cina. Diproduksi dalam berbagai kualitas. 
d. Jahe Afrika. Kurang harum daripada jenis Jamaika tetapi lebih 

pedas. 
e. Jahe Bombay. Mirip jahe Afrika. 
f. Jahe Jepang. Berasal dari Zingiber mioga. Minyak atsirinya 

mengandung komponen yang berbeda dari jahe resmi sehingga 
baunya seperti bergamot. Rasanya kurang pedas dan butir patinya 
mejemuk serta kurang ekstrinsik. 

g. Jahe liar dari Asarum canadense L. dari suku Aristolochiaceae, berasal 
dari Amerika Utara. Selain mengandung minyak atsiri yang banyak 
digunakan didalam pembuatan parfum, juga mengandung zat 
pahit asarin. Penggunaannya adalah sebagai stimulan, karminatif, 
diuretik, dan diaforetik.  

2. Kapsaisin termasuk golongan senyawa kapsaisinoid yang merupakan 
campuran dari paling sedikit 5 isomer amida asam. Sekitar 70% dari 
campuran ini terdiri atas kapsaisin, suatu vanililamida dari asam 8-metil 
(trans)-6-ena. Komponen lainnya adalah homokapsaisin, 
dihidrokapsaisin, homodihidrokapsaisin, dan nordihidrokapsaisin. 

3. Karela digunakan secara luas untuk mengobati diabetes. Buahnya 
dimakan sebagai sayuran, sedangkan daun dapat dibuat menjadi teh 
yang disebut „cerassie‟. Baik buah maupun daunnya memiliki efek 
hipoglikemia. Ekstraknya menyebabkan hipoglikemia pada hewan dan 
pasien diabetes serta beberapa uji menunjukkan manfaat yang jelas. 
Selain itu, tanaman ini juga digunakan untuk menangani asma, infeksi 
kulit dan hipertensi. 

4. Persyaratan utama adalah harus memiliki kadar sineol tinggi, dan tidak 
hanya felandrena serta aldehida dalam jumlah tertentu. 

5. Zat aktif utamanya adalah dua jenis fitoestrogen: yakni senyawa 
isoflavon genistein, afrormosin, biokanin A, daidzein, formonetin, 
pratensein, kalikonin, pseudobaptigenin, orobol, irilon, dan trifosid 
serta konjugat glikosidanya; dan senyawa kumestan kumestrol dan 
medikagol. 
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BAB VII 
BAHAN ALAM YANG PENTING DIGUNAKAN SEBAGAI 

BAHAN OBAT BERDASARKAN KHASIATNYA 
 

Satuan Bahasan 7 
 

Bahan Alam Terutama Tumbuhan yang Digunakan Sebagai Bahan 
Obat, Distribusi, Budidaya, Kandungan Kimia yang 
Dikelompokkan Berdasarkan Efek Farmakologi Sistem 
Kardiovaskular, Sistem-Sistem Urinaria dan Reproduki, Penyakit 
Kulit, dan Penyakit Mata 
 
a. Gambaran singkat mengenai mata kuliah 

Materi kuliah ini membahas mengenai bahan alam terutama tumbuhan 
yang digunakan sebagai bahan obat, distribusi, budidaya, kandungan 
kimia yang dikelompokkan berdasarkan efek farmakologi sistem 
kardiovaskular, sistem urinaria dan sistem reproduksi, penyakit kulit, 
dan penyakit mata. 

b. Pedoman mempelajari materi 
Baca dengan baik uraian mengenai tumbuhan yang digunakan sebagai 
bahan obat yang dikelompokkan berdasarkan efek farmakologinya. 
Kemudian  buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami 
dengan baik intisari/ringkasan tersebut. 

c. Tujuan pembelajaran 
1. Mahasiswa dapat menyebutkan beberapa tumbuhan yang 

berkhasiat sebagai obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular, 
sistem urinaria dan sistem reproduksi, penyakit kulit, dan penyakit 
mata serta distribusi dan budidayanya. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan kandungan kimia serta efek 
farmakologi yang terkandung dalam tumbuhan yang berkhasiat 
untuk mengobati penyakit-penyakit pada sistem kardiovaskular, 
sistem urinaria, dan sistem reproduksi, penyakit kulit, dan penyakit 
mata. 

 
 
A. Pendahukuan 

Gangguan kardiovaskular merupakan penyebab banyak kematian 
di dunia Barat, dan merupakan akibat gaya hidup dan makanan yang 
dikonsumsi juga menjadi tradisi sampai tingkat tertentu. Penyakit ini 
cenderung memberi respons yang baik terhadap perubahan dalam 
konsumsi makanan dan melakukan lebih banyak olahraga, juga 
pengobatan dengan obat-obat konensional atau fitoterapi. Kondisi lain 
seperti hipertensi dan aritmia jantung jarang diobati dengan fitomedis, 
meskipun ada beberapa bahan alam yang berguna, yang akan dibahas 
secara singkat. Diuretik banyak digunakan dalam obat-obat konvensional 
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sebagai antihipertensi, terapi fitomedis tidak cocok untuk tujuan ini 
karena tidak cukup poten untuk menurunkan tekanan darah. Selain itu, 
fitomedis sering dimasukkan ke dalam obat-obat untuk keluhan pada 
saluran kemih. 

Fitomedis kadang digunakan untuk gangguan hormonal, 
meskipun bukan pengganti terapi sulih hormon. Efek fitomedis jauh lebih 
lemah dibandingkan hormon seks, tetapi hal ini dapat menjadi 
keuntungan, seperti yang dicontohkan dalam fitoestrogen. Ada beberapa 
kondisi ketika fitomedis dapat memberikan setidaknya beberapa peredaan 
gejala. Misalnya, sindrom pramenstruasi yang dialami sekitar 20-30% 
wanita dalam waktu hingga 2 minggu sebelum mulai menstruasi. Obat-
obat yang digunakan dalam obstetri, serta gangguan urogenital akan diulas 
secara singkat pada bab ini. 

Kondisi kulit kering dan bersisik sangat lazim ditemui dan dapat 
timbul dari berbagai penyebab. Ekstrak tanaman sering digabungkan 
dengan sediaan-sediaan ini dan dapat sangat bermanfaat. Begitupun 
dengan kondisi radang yang terjadi pada mata akibar reaksi alergi, infeksi 
atau iritasi debu dapat diobati dengan produk tanaman yang bersifat 
menyejukkan. 

 
 

B. Simplisia Untuk Obat Kardiovaskular 
1. Bilberry, Myrtili fructus 

Bilberry, juga dikenal sebagai huckleberry atau blueberry (Vaccinum 
myrtillus L., Vacciniaceae), tumbuh pada tanah asam di daerah berbukit 
dan pegunungan Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Tumbuhan ini banyak 
dibudidayakan untuk diambil buahnya yang lezat, yang masak dari Juli 
sampai September. Buah buni biru-hitam yang empuk, berdiameternya 
sekitar 0,5-1 cm, memiliki cincin kelopak yang tetap pada ujung daun dan 
mengandung banyak biji oval yang kecil. Buah yang masak maupun 
daunnya digunakan untuk pengobatan.  
Kandungan kimia 

Buahnya mengandung antosianosida, terutama galaktosida dan 
glukosida sianidin, delfidin, dan malvidin, bersama dengan vitamin C dan 
komponen pemberi rasa yang volatil, seperti trans-2-heksenal, etil-2-
metilbutirat, dan etil-3-metilbutirat. Tidak seperti Vaccinium spp., bilberry 
tidak mengandung arbutin atau turunan hidrokuinon lain. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            Sianidin-3-O-galaktosida 
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Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Buah buni secara tradisional digunakan sebagai antidiabetes, 
astringen, dan antiseptik untuk diare. Namun, buah-buah ini kini lebih 
penting sebagai senyawa untuk memperbaiki peredaran darah pada 
kondisi-kondisi hemoroid dan terutama gangguan penglihatan seperti 
retinopati yang disebabkan oleh diabetes atau hipertensi, dan juga untuk 
bentuk-bentuk insufisiensi vena lainnya. Antosianida terutama 
menghasilkan efek-efek ini karena siat antioksidannya dan sebagai 
pembersih radikal bebas, khususnya pada kasus sistem oftalmik dan 
vaskular. Senyawa ini juga memiliki kerja spasmolitik di usus. Fraksi 
antosianosida memiliki efek antiplatelet dan menghambat beberapa enzim 
proteolitik. Ekstraknya juga merupakan antiradang, antiulser, dan 
antiaterosklerosis serta menurunkan retensi cairan; banyak di antara efek 
ini telah didukung oleh berbagai uji klinis. Dosis harian lazim ekstrak 
antosianosida bilberry yang telah distandarisasi adalah 480 mg, digunakan 
dalam dosis terbagi.  
 
2. Bawang putih, Allii sativi bulbi 

Umbi lapis bawang putih (Allium sativum, Liliaceae) terdiri atas 
sejumlah umbi lapis kecil atau „siung‟, dilapisi dengan braktea putih-krem 
yang menyerupai kertas. Bawang putih ditanam di seluruh dunia dan 
digunakan dalam banyak jenis masakan. Obat ini dijual dalam bentuk 
serbuk yang dibuat dari umbi lapis yang dipotong dan dikeringkan atau 
dikering-bekukan.  
Kandungan kimia 

Bawang putih mengandung banyak senyawa sulfur, yang 
memberikan rasa dan bau bawang putih, dan juga efek medisinal. 
Senyawa utamanya dalam tumbuhan segar adalah aliin, dan jika digerus 
akan mengalami hidrolisis enzimatik oleh aliinase untuk menghasilkan 
alisin (S-alil-2-propentiosulfinat). Senyawa ini selanjutnya membentuk 
beberapa macam senyawa seperti alilmetiltrisulfida, dialildisulfida, ajoen 
dan lain-lain, berbagai senyawa tersebut volatil. Peptida mengandung 
sulfur seperti glutamil-S-metilsistein, glutamil-S-metilsistein sulfoksida 
dan lain-lain juga ada. 

 
 

 
 
 
 
 
                Alisin      Ajoen 
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Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Tersedia jenis-jenis sediaan bawang putih yang berbeda, seperti 

ekstrak kaya-alisin dan telah distandardisasi, ekstrak bawang putih yang 
telah lama (terutama di daerah Timur Jauh) dan kapsul yang mengandung 
minyak (produk yang lebih lama). Semua senyawa memiliki komposisi 
yang berbeda, tetapi dianggap bahwa senyawa mengandung sulfur harus 
ada untuk menghasilkan efek terapeutik. Produk deodoran, kecuali 
mengandung prekursor alisin, tidak efektif. Aktivitas hipolipidemik telah 
teramati pada hewan dengan ekstrak bawang putih; hal ini berhubungan 
dengan S-Alilsistein yang sangat penting untuk aktivitas tersebut. S-
Alilsistein menghambat sintesis NF-кB dan oksidasi lipoprotein densitas-
rendah (low-density lipoprotein, LDL), yang keduanya berkaitan dengan 
aterosklerosis. Alisin juga bersifat antioksidan, dan ekstrak bawang putih 
melindungi sel endotelium dari kerusakan LDL yang teroksidasi. Ajoen 
diketahui sebagai senyawa antitrombosis yang poten, dan juga 2-vinil-4H-
1,3-ditiin hingga kadar tertentu. Manfaat untuk kardiovaskular didukung 
oleh aktivitas antitrombosis, yang telah ditunjukkan dalam beberapa 
pengujian, dan efek antiplatelet dibuktikan dengan ekstrak bawang putih 
yang lama pada manusia. 

Manfaat bagi kesehatan lainnya yang dihasilkan oleh bawang putih 
adalah memberikan efek antibakteri, antivirus, dan antijamur, dan yang 
lebih penting, aktivitas kemopreventif terhadap karsinogenesis dalam 
berbagai model percobaan. Diasilsulfida diketahui menghambat aktivasi 
karsinogen melalui metabolisme oksidatif diperantarai sitokrom p450, dan 
buktiepidemiologis menyatakan bahwa makanan yang kaya akan bawang 
putih akan mengurangi insiden kanker. Hepatoproteksi terhadap 
kerusakan hati diinduksi-parasetamol (asetaminofen) telah diketahui dan 
berkaitan dengan mekanisme yang mirip. Bukti mengenai manfaat 
mengkonsumsi bawang putih bagi kesehatan umumnya baik meskipun 
mutu beberapa ujji buruk. Dosis lazim bawang putih setara dengan 600-
900 mg serbuk bawang putih per hari.  

 
3. Ginseng, ginseng radix 

Ginseng radix adalah akar yang dikeringkan dari tanaman Panax 
ginseng C.A. Meyer (P. Pseudo-ginseng Wallich) dan P. Quinquefolius L. 
(ginseng Amerika) dari suku Araliaceae. 

Sejak 2000 tahun yang lalu, akar P. Ginseng telah memperoleh 
tempat terhormat di dunia pengobatan Cina. Akar ginseng ini diproduksi 
di Cina, Korea, Manchuria, dan Jepang, sedangkan di Amerika Serikat 
diproduksi dari P. Quinquefolius (sinonim: P. quinquefolium) dan diekspor 
melalui Hongkong. Dari data perdagangan luar negeri Amerika Serikat 
adalah dari tanaman yang dibudidayakan di Wisconsin utara-tengah. Di 
Asia, simplisia ini digunakan untuk pengobatan anemia, diabetes, gastritis, 
impotensi seksual, serta berbagai penyakit dan kondisi yang menyangkut 
proses penuaan. Di dunia barat, ginseng juga sudah populer digunakan 
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untuk meningkatkan stamina, konsentrasi, dan pertahanan terhadap stres 
dan penyakit. Efek obat semacam ini disebut efek adaptogenik. 

Menurut catatan, ginseng yang paling baik kualitasnya adalah yang 
berasal dari Korea; akar ginseng Korea berasal dari tanaman yang sudah 
berusia lebih dari 6 tahun. Akar yang dikeringkan dengan sinar matahari 
setelah dikupas kulitnya menghasilkan ginseng putih, sedangkan ginseng 
merah diperoleh dari akar yang dipanasi dengan uap panas dan kemudian 
dikeringkan lagi dengan panas sinar matahari. Setelah diseleksi, akar 
kering dikemas dalam kemasan dari kertas, kain atau sutera, tergantung 
pada kualitasnya. Menurut Tani et al. (1981), pengupasan kulit akar 
sebelum dikeringkan berakibat metugikan, karena secara histologis 
saponin aktif justru terdapat di dalam jaringan di luar kambium. 

Jenis ginseng lain yang berasal dari jenis tanaman yang berbeda, 
dengan tujuan memperoleh ginseng yang murah atau palsu, antara lain 
adalah seperti di bawah ini. 
1. Ginseng Siberia yag diperoleh dari Eleutherococcus senticosus 

(Acanthopanax senticosus), juga digunakan di Rusia, bahkan ditanam juga 
di Cina yang digunakan sebagai tonik dan sedatif. 

2. Ginseng Himalaya dari tanaman P. pseudoginseng 
3. Ginseng dari India yang mengandung saponin ginsenosida, diperoleh 

dari tanaman P. pseudoginseng subsp. Himalaicus var angustifolius 
4. Ginseng Sanchi, berasal dari tanaman P. notoginseng mengandung 

beberapa saponin damaran yang identik atau sama dengan yang berasal 
dari ginseng, dan suatu polisakarida (sancinan-A) yang mempunyai 
struktur bercabang dengan tulang belakang galaktosa dan rantai cabang 
mengandung arabinosa. Glikan ini mengandung sedikit protein dan 
memiliki sifat mengaktifkan retikuloendoplasma. 

5. P. japonicum dan P. japonicum var. major yang mengandung chikusetsu 
saponin, ginsenoid, dan glikan. 

6. Tanaman lain sebagai campuran ginseng adalah akar dari P. sessiliflorus 
Planch, Campanula glauca Thunb., Platycodon grandiflorus, Apocynum 
juventas, dan Dioscorea bulbifera. 

Kandungan kimia 
Banyak sekali penelitian modern yang mengisolasi berbagai 

komponen akar ginseng. Di antara berbagai komponen yang telah 
berhasil diisolasi dan memiliki khasiat di dalam pengobatan adalah 
sejumlah saponin, yang oleh peneliti Jepang diberi nama ginsenosida, 
sedangkan oleh peneliti Rusia diberi nama panaksosida. Kedua seri 
saponin yanng diteliti oleh kedua kelompok peneliti tersebut tidak mutlak 
sama, karena perbedaan pada unit gula yang menyusun glikosida. Telah 
ditemukan 11 jenis ginsenosida (ginsenosida Ro, Ra, Rb1, Rb2, dst) yang 
telah dikarakterisasi dan diberi nama berdasarkan harga Rf  pada sistem 
pelarut tertentu, sedangkan jenis panaksosida diberi nama panaksosida A, 
B, C. dst. Pada hidrolisis panaksosida, produk utamanya adalah asam 
oleanolat, panaksadiol, dan panaksatriol. Kedua senyawa terakhir 
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merupakan produk samping hidrolisis dalam jumlah sedikit (artefak), dan 
seperti halnya diosin, gllikosida alam memiliki rantai samping terbuka. 
Oleh karena itu, akar ginseng memiliki saponin steroid maupun 
pentasiklik triterpenoid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panaksadiol                    Panaksatriol                     Asam oleanolat 
 
 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Sejak awal penggunaannya sebagai obat tradisional, ginseng telah 
dikenal sebagai tonik dan afrodisiakum. Dengan perkembangan penelitian 
yang sangat pesat terhadap akar ginseng, telah ditemuukan dan dibuktikan 
khasiat akar maupun komponen yang ada di dalamnya, yaitu: 
1. Setiap saponin maupun ikatannya, berkhasiat menurunkan tekanan 

darah dan kolesterol darah, serta memacu gonadotrop dan DNA, 
misalnya dalam menstimulasi sintesis protein. 

2. Glikosida panaksatriol Rgl menurunkan tekanan darah dan sebagai 
trankuilizer, begitu juga dengan glikosida panaksadiol Rbl selain 
khasiatnya sebagai analgetik. 

3. Ginsenosida memengaruhi metabolisme AMP-siklik, adrenalin, 
ACTH, dan insulin, begitu juga terhadap dopamin dan serotonin, serta 
menstimulasi saraf. 

4. Ginseng juga bersifat adaptogen. 
5. Ginseng bersifat anabolik. 
6. Ekstrak ginseng digunakan dalam campuran dengan vitamin untuk 

roboran dan bagi geriatrik. 
 
4. Berberidis radicis cortex 

Berberidis radicis cortex adalah kulit akar yang dikeringkan dari 
tanaman Berberis vulgaris L. dari suku Berberidaceae.  

 
Kandungan kimia 

Kulit akar mengandung alkaloid 1-8%; yang merupakan alkaloid 
utama adalah berberin, jateorizin, dan palmitin; kandungan yang lain 
adalah kolumbamin dan oksisantin, suatu alkaloid bisbenzil isokuinolin. 
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Berberin adalah alkaloid berwarna kuning dan merupakan inhibitor 
asetilkolinesterase yang merangsang otot polos, seperti pada kelenjar 
empedu. Lebih jauh, berberin juga bekerja sebagai antiaritmik dan inotrop 
jantung yang efektif. Selain itu berberin juga mempunyai daya kerja 
bakterisida dan antijamur. 
 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Simplisia ini digunakan sebagai obat pada kelenjar empedu dan 
hati, serta untuk dismenorea, sedangkan berberin sulfat digunakan dalam 
bentuk tetes mata untuk konjungtivitis.  

 
5. Striknin, strychni semen 
  Strychni semen adalah biji dari buah yang sudah masak yang 
dikeringkan dari tanaman Strychnos nux-vomica L. dari suku Loganiaceae. S. 
Nux-vomica L. berupa pohon tinggi, 10-13 m, yang tumbuh tersebar di Sri 
lanka, India, Mynamar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Bijinya 
dikenal di Eropa sebagai Nux-vomica dan dijual karena dapat digunakan 
sebagai racun hewan. Striknin ditemukan pada tahun 1817, disusul 
penemuan brusin pada tahun 1819. 
 
Kandungan kimia 

Nux-vomica mengandung 1,8-5,3% alkaloid indol striknin dan 
brusin ekimolekular. Ph.Helv.VII mensyaratkan kadar 2% alkaloid 
striknin dan brusin ekimolekular. Striknin secara fisiologi lebih aktif 
daripada brusin, dan karena itu penetapan kadar alkaloid dalam biji adalah 
penetapan kadar striknin dan bukan alkaloid-jumlah. Biasanya kadar 
striknin adalah 1,23%, dan brusin 1,55%. 

Komponen alkaloid lain adalah α-kolubrin, β-kolubrin, ikajin, 3-
metoksiikajin, protostriknin, vomisin, novasin, N-oksi-striknin, 
pseudostriknin, dan isostriknin. Selain itu biji juga mengandung asam 
klorogenat, glikosida loganin, dan sekitar 3% minyak lemak. 

Loganin, meskipun hanya terdapat sedikit di dalam biji, namun di 
dalam daging buah kadarnya dapat mencapai 5% bersama sekologanin. 
Keduanya merupakan hasil-antara biosintesis alkaloid tipe striknin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Striknin  R1= R2 = H 
α-Kolubrin R1= H   R2 = OCH3 
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β-Kolubrin R1= OCH3 R2 = H 
Brusin  R1 = R2 = -OCH3 

 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Striknin memiliki aktivitas meningkatkan kepekaan gerak refleks 
melalui kelumpuhan sinaps sumsum tulang belakang dan pusat susunan 
saraf yang telah dihambat. Striknin juga meningkatkan kontraksi otot 
polos pusat motorik. Striknin digunakan sebagai analeptik pernapasan dan 
peredaran darah, serta sebagai tonikum dan roboran. Brusin memiliki 
daya kerja serupa, tetapi kekuatannya hanya 1/50 kekuatan striknin. 
Takaran maksimum adalah 0,01 g/0,02 g. Striknin pada takaran tinggi 
meningkatkan kekejangan otot. Striknin juga menghilangkan hambatan 
pascasinaptik pada otot polos dan otot lurik sumsum tulang belakang 
(menggantikan glisina), dan karena itu, kerjanya antagonistik pada 
membran neuron pascasinaptik. Striknin dapat menyebabkan 
kelumpuhan pernapasan sampai kematian. Bagi manusia, striknin 60-90 
mg dapat mematikan. 

Penggunaan striknin sebagai racun tidak lagi dipakai. Karena 
spektrum terapeutiknya terlalu sempit, striknin tidak lagi digunakan dalam 
pengobatan. Sekarang striknin hanya digunakans sebagai prekursor pada 
semisintesis alkuronium klorida (parasimpatolitik), sedangkan brusin 
digunakan sebagai zat murni standar untuk menetapkan derajat kepahitan 
(derajat kepahitan 5.000.000).  

 
6. Eleutherococci radix 
  Eleutherococci radix adalah akar yang dikeringkan dari tanaman 
Eleutherococcus senticocus (Rupr. et Maxim. ex Maxim.) dari suku Araliaceae, 
yang ebrasal dari Siberia, Cina Tengah dan Utara, Korea dan Jepang. Akar 
ini dikenal sebagai akar ginseng Siberia atau “akar taiga” yang 
diperdagangkan dalam bentuk simplisia akar dan ekstrak. 
Kandungan kimia 

Senyawa karakteristik akar ginseng, ginsenosida, ditemukan juga 
dalam akar ini, misalnya glukosida asam oleanolat dan glukosida sitosterol 
(eleuterosida A) dalam akar yang kecil. Komponen utamanya adalah 
senyawa fenilpropana siringin (eleuterosida B), koniferil alkohol, sinapil 
alkohol, asam kafeat, dan asam klorogenat. Senyawa lain adalah lignan 
sesamin (eleuterosida B4), (-)-siringaresinol, dan 4,4‟-diglukosida 
(eleuterosida E=D). Ditemukan juga senyawa kumarin isofraksidin dan 
isofraksidin-7-O-glukosida (eleuterosida B1), serta senyawa polisakarida 
glukan netral dan glukuronoksilan. 
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Eleuterosida B  R = β-D-glu 
(Siringin) 
Sinapilalkohol  R = H 
 

Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Ekstrak “akar taiga” berfungsi sebagai adaptogen, antara lain untuk 
mengurangi stres, sebagai anabolik, dan imunostimulan. Oleh karena itu, 
ekstrak “akar taiga” efektif untuk berbagai penyakit seperti aterosklerosis, 
gangguan saraf (insomnia), hipertensi, rematik, dan bronkitis kronis. 
 
7. Veratri rhizoma 

Veratri rhizoma adalah campuran akar dan rimpang yang 
dikeringkan dari tanaman Veratrum album L. susp. Album dan lobelianum 
Bernh. dari suku Liliaceae. Jenis Veratrum lainnya seperti V. Viride 
(Veratrum Amerika) mempunyai morfologi yang hampir sama, dan 
hampir tidak dapat dibedakan secara makroskopik maupun mikroskopik. 
Kandungan kimia 

Di dalam endodermis terdapat pseudoalkaloid yang merupakan 
petunjuk adanya alkaloid steroid dengan 27-C dari golongan kolestan, 
pregnan, atau C-nor-D-ho,okolestan. Alkaloid ini digunakan dan 
diperdagangkan, baik dalam bentuk alkilamin, alkaloid bebas, sebagai 
ester maupun sebagai glikosida. 
Asam yang membentuk senyawa ester adalah berbagai asam alifatik 
seperti asam veratrum. Alkaloid utamanya berupa senyawa tetraester 
protoverin, terutama protoverin A dan B. Selain itu, terdapat alkaloid 
bebas seperti jervin, rubijervin, dan veratramin, sedangkan yang berupa 
glikoalkaloid adalah veratramin- dan jervin-3-β-D-glukosida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Protoverin A  R = -H 
   Protoverin B  R = -OH 
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C. Simplisia Untuk Obat Saluran Urinaria dan Reproduksi 
1. Raspberry, Raspberry folium 

„Teh‟ daun raspberry (Rubus idaeus, Rosaceae) telah digunakan 
sejak berabad-abad untuk membantu persalinan, dan biasanya dianjurkan 
diminum kapan pun sebelum dan selama persalinan untuk mencapai hasil 
maksimal. Raspberry dibudidayakan di banyak negara beriklim sedang 
untuk diambil buahnya. 
Kandungan kimia  

Daun belum diteliti secara terperinci, tetapi mengandung 
polipeptida dan flavonoid yang tidak khas, terutama glikosida kaemferol 
dan kuersetin, termasuk rutin. 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Penelitian observasi retrospektif terhadap 108 ibu di Australia 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persalinan dan berkurangnya 
tindakan medis tanpa efek merugikan kecuali satu kasus diare dan laporan 
kontraksi kuat Braxton Hicks yang bersifat ankdot. Namun, uji acak 
berkendali-plasebo pada 192 wanita oleh penulis yang sama tidak 
menegaskan manfaat tersebut, meskipun tidak tercatat adanya efek 
merugikan bagi ibu dan bayi. Efek relaksan pada uterus teramati pada 
hewan, tetapi tidak dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai zat aktif di 
dalamnya. Ekstrak daun raspberry tampaknya hanya memengaruhi uterus 
dari tikus dan manusia yang hamil, dan tidak ada aktivitas pada uterus 
yang tidak berisi janin. 

 
2. Yohimbe 

Kulit kayu yohimbe (Pausinystalia yohimbe, Rubiaceae) tersedia di 
perdagangan dalam potongan rata atau agak tergulung, yang sering 
tertutupi lumut kerak. 
Kandungan kimia 

Senyawa alkaloid indol yang utama adalah yohimbin, bersama 
dengan α-yohimbin dan β-yohimbin, pseudoyohimbin dan koriantein. 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Yohimbin merupakan inhibitor bloker α-adrenergik dan memiliki 
reputasi luas sebagai perangsang seksual. Senyawa ini hanya boleh 
digunakan atas saran dari herbalis atau dokter. 
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3. Ergometrin 
Ergometrin adalah alkaloid yang dieskstrak dari ergot (Claviceps 

purpurea Tul.), suatu jamur parasit yang tumbuh dalam sereal, biasanya 
dalam gandum. Ergometrin digunakan untuk menangani tahap ketiga 
persalinan (bersama oksitosin), dan untuk mengontrol hemoragi 
pascapersalinan jika plasenta belum seutuhnya dikeluarkan. Senyawa ini 
harus digunakan di bawah pengawasan bidan atau dokter  
Kandungan kimia  

Pada saat ini, telah diketahui 6 pasang alkaloid ergot, yang dibagi 
menjadi golongan yang larut dalam air atau golongan ergometrin (atau 
ergonovin), dan yanng tidak larut dalam air atau golongan ergotamin dan 
ergotoksin. 

Alkaloid golongan II dan III adalah polipeptida, dengan asam 
lisergat atau asam isolisergat terikat dengan asam amino sehingga disebut 
alkaloid peptida. Asam lisergat adalah komponen yang menyebabkan 
alkaloid memiliki aktivitas fisiologis. Pada golongan I, asam lisergat atau 
isomernya berikatan dengan amino alkohol dan disebut alkaloid asam 
amida. Satu diantaranya, yaitu ergometrin, telah dapat disintesis oleh Stoll 
dan Hoffmann pada tahun 1943. Di dalam ergot, kadar ergometrin kecil, 
tetapi sekarang sudah dapat dibuat secara semisintetik dari asam lisergat 
dengan aminopropanol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ergolin          Asam D-isolisergat    Asam D-lisergat 
 

Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Khasiat terapeutik ergot sebagian adalah oksitosik dan sebagian 

lagi adalah α-simpatolitik. Daya kerja simpatolitik didasarkan atas 
kesamaan struktur alkaloid ergot golongan ergolin dan kerja bersama 
katekolamin, noraderanlin, serotonin, dan dopamin. 

Ergometrin mempunyai daya kerja oksitosik yang sudah terkenal, 
yaitu daya kerja kontraksi uterus, yang bekerja bersama serotonin 
(walaupun jumlahnya sedikit) secara antagonistik. Resultannya adalah 
terjadi kontraksi yang teratur pada uterus, dan karena itu digunakan untuk 
membantu kelahiran bayi. Ergotamin mempunyai daya kerja simpatolitik, 
serotonin antagonistik, vasokonstriktorik, oksitosik, dan dopaminergik. 
Kerja yang paling menonjol adalah daya kerja vasokonstriktoriknya, 
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karena itu turunan dihidronnya digunakan pada penanganan gangguan 
sirkulasi dalam tubuh dan dapat mengobati migrain. Pada uterus, 
ergotamin menyebabkan kontraksi yang terus menerus sehingga 
penggunaannya dilakukan setelah persalinan sampai perdarahan berhenti. 
      
4. Daun kumis kucing, Ortosiphonis folium 

Ortosiphonis folium adalah daun yang dikeringkan dari tanaman 
Ortosiphon aristatus (C.L. Blume) Miquel (sinonim: O. stamineus Benth., O. 
grandiflorus Bold.,) atau O. spicatus (Thunberg) Baker dari suku Lamiaceae 
(Labiatae). Tanaman ini berasal dari Indonesia, Malaysia, dan Australia, 
juga dari daerah tropis Amerika. Jenis yang beredar di perdagangan 
diimpor dari Indonesia. 
Kandungan kimia 

Daun kumis kucing mengandung 0,5% minyak atsiri yang 
komposisinya belum diketahui secara pasti,namun diduga terdiri atas 
senyawa fenol. Simplisia ini juga mengandung saponin (misalnya 
sapofonin dan ortosifonoid), asam-asam organik, dan 0,2% flavon 
[seperti 3‟,4‟,5,6,7-penta-metoksiflavon sinensetin, skutelarein 
tetrametileter (4‟,5,6,7-tetrametoksiflavon), 3-hidroksi-4‟,5,6,7-
tetrametoksiflavon, dan eupatorin (3‟5-dihidroksi-4‟,6,7-
trimetoksiflavon)]. Eupatorin digunakan sebagai zat identitas, selain 
sinensetin dan skutelarein tetrametileter. 

 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Secara tradisional, kumis kucing digunakan sebagai diuretik serta 
untuk obat batu ginjal dan saluran urine, dengan takaran harian 6-12 g. 
 
5. Rubiae tincturae radix 
  Rubiae tincturae radix adalah akar yang dikeringkan dari tanaman 
Rubia tinctorum dari suku Rubiacea, suatu tanaman yang berasal dari Asia 
Kecil sampai ke Cina, dan dari Amerika Utara sampai Amerika Selatan. 
Kandungan kimia 

Komponen yang khas pada akar ini adalah zat samak hidroksi 
antrakuinon yang terikat sebagai glikosida. Komponen utamanya adalah 
asam ruberitrin, suatu alizarin primverosid, yang pada waktu pengeringan 
mengalami hidrolisis secara enzimatik dan terurai membentuk zat warna 
merah alizarin. 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Ekstraknya telah digunakan di dalam sejumlah sediaan seperti 
Nieron®, Uralyt®, atau Urol®. Daya kerjanya adalah menghancurkan batu 
kalsium fosfat dan kalsium oksalat serta menghambat pembentukannya. 
Daya kerjanya disebabkan oleh terbentuknya ikatan kelat alizarin dengan 
ion Ca2+ dan Mg2+ 
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Asam ruberitrin 
 

6. Onodinis radix 
Onodinis radix adalah akar yang dikeringkan dari tanaman Ononis 

spinosa L. dari suku Fabaceae, yang banyak ditanam di Eropa, Asia, dan 
Afrika Utara. 
Kandungan kima 

Akar ini mengandung senyawa flavonoid, antara lain ononin 
(5,7,4‟-trihidroksiisoflavon-7-O-glukosida) dan turunan pterokarpen serta 
0,2% triterpena onokol. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onokol (α-onoserin) 
 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Daya kerja diuretiknya akan lebih efektif jika diberikan bersama 
saponin dari glisirizinat dan dengan adanya minyak atsiri. Simplisia ini 
berbeda dengan Juniperi fructus karena tidak mempunyai efek terhadap 
ginjal. 
 
D. Simplisia Untuk Penyakit Kulit dan Penyakit Mata 
1. Gandum 
  Gandum (Avena sativa, Graminae) merupakan sereal yang tersebar 
luas di berbagai tempat. Biji-bijinya, setelah sekam dihilangkan, ditumbuk 
hingga membentuk serbuk kasar, yang berwarna putih gading. 
Kandungan kimia 

Kandungan bioaktifnya belum dipastikan. Gandum mengandung 
protein-protein (prolamin yang dikenal dengan avenin, avenalin, dan 
gliadin), pati dan polisakarida yang dapat larut (terutama β-glukan dan 
arabinogalaktan), glikosida saponin termasuk avenakosida A dan B, dan 
soyasaponin I. Minyak lemaknya terdiri atas fitosterol, β-sitosterol dan ∆5-
avenasterol, asam avenoleat, asam risinoleat dan asam linoleat serta 
vitamin E. 
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Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Gandum merupakan emolien yang dipakai secara eksternal, dan 

fraksi koloid digunakan dalam sediaan mandi untuk eksema atau kulit 
kering, seringkali berhasil terutama jika digunakan secara teratur dalam 
jangka panjang. Ingesti gandum akan menurunkan kadar kolesterol; efek 
ini muncul dari kandungan saponin dan polisakaridanya. Gandum juga 
dikenal memiliki aktivitas sedatif, tetapi hal ini belum dibuktikan. 

 
2. Arnica, Arnicae flos 

Arnica (Asteraceae) merupakan spesies tumbuhan obat penting 
yang banyak digunakan di berbagai negara Eropa, termasuk di Inggris. 
Kepala bunganya merupakan bagian yang digunakan, dan karena Arnica 
montana dilindungi, spesies lain sedang diinvestigasi sebagai penggantinya. 
Ekstrak dan tingtur dipakai secara topikal, biasanya dalam krim. Arnica 
merupakan herba yang penting dalam homeopati.  
 
Kandungan kimia 

Arnica montana merupakan bagian kelompok tanaman relatif besar 
yang hampir eksklusif dari famili Asteraceae, kaya akan lakton 
seskuiterpen, serta diketahui memiliki efek toksikologi dan farmakologi 
yang kuat. Lakton seskuiterpen yang paling banyak terdapat dalam spesies 
ini adalah henenalin, dari tipe pseudoguianolida. Flavonoid, termasuk 
turunan kuersetin dan kaemferol, beberapa kumarin dan minyak atsiri 
merupakan kelompok bahan alam lain yang banyak ditemukan dalam 
kepala bunga arnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Henenalin 
 

Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Baik lakton seskuiterpen murni yang memiliki gugus metilen 

eksosiklik (misalnya henenalin) maupun ekstrak tanaman yang 
mengandung kelompok senyawa ini terbukti memiliki efek antiradang 
secara in vivo. Penelitian pada hewan menunjukkan bukti yang baik 
terhadap efek biologisnya; sebagai contoh, henenalin tampaknya 
berinteraksi dengan sejumlah besar residu sistein dalam berbagai protein 
target. Hal ini selanjutnya mempengaruhi fungsi-fungsi protein tersebut. 
Henenalin dikenal baik untuk efek in vitro-nya pada beberapa faktor 
transkripsi, etrmasuk NF-кB dan NF-AT, dan efek sitotoksik in vitro-nya 
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telah terbukti dengan baik. Hal ini memberikan bukti penggunaan 
tradisionalnya, tetapi mungkin juga menghalangi penggunaan klinisnya 
lebih jauh. 

 
a. Witch hazel, Hammamelis folium 

Witch hazel (Hammamelis virginiana L., Hammamelidaceae) berasal 
dari Amerika Utara dan Kanada. Daunnya lebar berbentuk oval, memiliki 
panjang hingga 15 cm, lebar 7 cm, teppi daunnya bergigi atau beringgit, 
ujung daun runcing dan pangkal daun berbentuk jantung asimetris. 
Ekstraknya, yang dikenal dengan „witch hazel‟, digunakan sebagai astringen 
pada radang kulit dan mata. 
Kandungan kimia 

Daun dan kulit kayunya mengandung tanin, terutama terdiri atas 
galotanin dengan sejumlah katekin dan proantosianin yang pekat. Di 
dalamnya mengandung „hammamelitanin‟ yang merupakan campuran 
tanin sejenis, termasuk galoilhamamelosa dan flavonoid. 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Ekstrak sulingan witch hazel banyak digunakan untuk mengobati 
hemoroid, memar, iritasi kulit, bercak dan noda serta kemerahan pada 
mata. Tanin dan polifenol lainnya bersifat antiradang serta memiliki sifat 
penghilang radikal bebas dan antioksidan yang kuat. Terbukti adanya 
aktivitas antivirus terhadap Herpes simplex tipe I, dan suatu krim yang 
mengandung ekstrak tersebut terbukti bermanfaat dalam pengobatan 
Herpes labialis. 

 
b. Euphrasia, Euphrasia officinalis L. 

Euphrasia spp. (Scrophulariaceae) telah lama digunakan untuk 
mengatasi gangguan pada mata, sesuai namanya. Herba ini ditemukan di 
padang-padang dan daerah berumput di sleuruh Eropa dan Asia yang 
beriklim sedang. Letak daun berhadapan di dekat pangkalnya dan terletak 
spiral di bagian tanaman, panjang daun sekitar 1 cm, berbentuk lanset, 
dengan tiap tepi daun bergigi mepat atau lima. Bunga aksilanya memiliki 
dua bibir, berukuran kecil dan berwarna putih, kadang terdapat bercak 
berwarna ungu atau kuning. 
 
Kandungan kimia 

Euphrasia mengandung glikosida iridoid seperti aukubin, 
geniposida, katalpol, luprosida, eutostosida, efrosida, veronikosida, 
veprosida dan lainnya. Ada pula senyawa lignan seperti glukosida koniferil 
dan eukovosida koniferil, serta senyawa tanin dan asam polifenolat, 
termasuk asam galat, asam kafeat dan asam ferulat. 
 
Efek farmakologi dan khasiat klinis 

Ekstrak Euphrasia merupakan obat tradisional untuk gannguan 
pada mata seperti konjungtivitis. Beberapa penelitian klinis telah 
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dilakukan, tetapi tetes mata dosis tunggal yanng mengandung ekstrak 
herba ini dievaluasi dalam uji kohort prospektif klinis untuk 
konjungtivitis, serta dinilai menunjukkan efikasi dan tolerabilitas yang 
baik hingga sangat baik. 
 
 
Latihan  
Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada satuan 
bahasan vii dipersilahkan mengerjakan latihan berikut : 
1. Buat uraian tentang bahan alam terutama tumbuhan yang berkhasiat 

sebagai obat untuk terapi penyakit pada sistem kardiovaskular. 
2. Buat uraian tentang bahan alam terutama tumbuhan yang berkhasiat 

sebagai obat untuk terapi penyakit pada reproduksi dan urinaria. 
3. Buat uraian tentang bahan alam terutama tumbuhan yang berkhasiat 

sebagai obat untuk terapi penyakit kulit dan penyakit mata 
 

 
Rangkuman 
1. Simpilisia yang berkhasiat untuk mengobati penyakit pada sistem 

kardiovaskular, antara lain Bilberry (Vaccinum myrtillus L.), Bawang 
putih (Allium sativum) , Ginseng (Panax ginseng), Berberidis radicis 
cortex (Berberis vulgaris L.), striknin (Strychnos nux-vomica L.), 
Eleutherococci radix (Eleutherococcus senticocus), Veratri rhizoma 
(Veratrum album L.). 

2. Simpilisia yang berkhasiat untuk mengobati penyakit pada sistem 
urinaria dan sistem reproduksi, antara lain Raspberry (Rubus idaeus), 
Yohimbe (Pausinystalia yohimbe), Ergometrin (Claviceps purpurea Tul.), 
Daun Kumis Kucing (Ortosiphon aristatus), Rubiae tincturae radix (Rubia 
tinctorum), Onodinis radix (Ononis spinosa L.) 

3. Simpilisia yang berkhasiat untuk mengobati penyakit kulit dan penyakit 
mata, antara lain Gandum (Avena sativa), Arnica (Arnica montana), 
Witch hazel (Hammamelis virginiana L.), Euphrasia (Euphrasia officinalis 
L.) 
 

Tes formatif 
1. Jelaskan mekanisme kerja senyawa S-Alilsistein yang terdapat pada 

bawang putih yang berkhasiat dalam mengatasi aterosklerosis! 
2. Sebutkan beberapa manfaat dari tanaman ginseng! 
3. Apa yang menyebabkan Ergotamin memiliki daya kerja  simpatolitik? 
4. Uraikan kandungan kimi yang etrdapat dalam daun kumis kucing! 
5. Jelaskan manfaat klinis dari tanaman gandum! 
 
Kunci jawaban tes formatif 
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1. S-Alilsistein menghambat sintesis NF-кB dan oksidasi lipoprotein 
densitas-rendah (low-density lipoprotein, LDL), yang keduanya berkaitan 
dengan aterosklerosis. 

2. Manfaat ginseng: 
1) Setiap saponin maupun ikatannya, berkhasiat menurunkan 

tekanan darah dan kolesterol darah, serta memacu gonadotrop 
dan DNA, misalnya dalam menstimulasi sintesis protein 

2) Glikosida panaksatriol Rgl menurunkan tekanan darah dan sebagai 
trankuilizer, begitu juga dengan glikosida panaksadiol Rbl selain 
khasiatnya sebagai analgetik. 

3) Ginsenosida memengaruhi metabolisme AMP-siklik, adrenalin, 
ACTH, dan insulin, begitu juga terhadap dopamin dan serotonin, 
serta menstimulasi saraf. 

4) Ginseng juga bersifat adaptogen. 
5) Ginseng bersifat anabolik. 
6) Ekstrak ginseng digunakan dalam campuran dengan vitamin 

untuk roboran dan bagi geriatrik. 
3. Daya kerja simpatolitik didasarkan atas kesamaan struktur alkaloid 

ergot golongan ergolin dan kerja bersama katekolamin, noraderanlin, 
serotonin, dan dopamin. 

4. Daun kumis kucing mengandung 0,5% minyak atsiri yang 
komposisinya belum diketahui secara pasti,namun diduga terdiri atas 
senyawa fenol. Simplisia ini juga mengandung saponin (misalnya 
sapofonin dan ortosifonoid), asam-asam organik, dan 0,2% flavon 
[seperti 3‟,4‟,5,6,7-penta-metoksiflavon sinensetin, skutelarein 
tetrametileter (4‟,5,6,7-tetrametoksiflavon), 3-hidroksi-4‟,5,6,7-
tetrametoksiflavon, dan eupatorin (3‟5-dihidroksi-4‟,6,7-
trimetoksiflavon)]. Eupatorin digunakan sebagai zat identitas, selain 
sinensetin dan skutelarein tetrametileter. 

5. Gandum merupakan emolien yang dipakai secara eksternal, dan fraksi 
koloid digunakan dalam sediaan mandi untuk eksema atau kulit kering, 
seringkali berhasil terutama jika digunakan secara teratur dalam jangka 
panjang. 
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BAB VIII 
BAHAN ALAM YANG PENTING DIGUNAKAN SEBAGAI 

OBAT BERDASARKAN KHASIATNYA 
 
Satuan Bahasan 8 
 
Bahan Alam Terutama Tumbuhan yang Digunakan Sebagai Bahan 
Obat, Distribusi, Budidaya, Kandungan Kimia yang 
Dikelompokkan Berdasarkan Efek Farmakologi Sistem Pertahanan 
Tubuh Terapi Protektif Terhadap Stres dan Kanker 
 
 
a. Gambaran singkat mengenai mata kuliah 

Materi kuliah ini membahas mengenai bahan alam terutama tumbuhan 
yang digunakan sebagai bahan obat, distribusi, budidaya, kandungan 
kimia yang dikelompokkan berdasarkan efek farmakologi sistem 
kardiovaskular sistem pertahanan tubuh terapi  protektif terhadap stres 
dan kanker 

b. Pedoman mempelajari materi 
Baca dengan baik uraian mengenai tumbuhan yang digunakan sebagai 
bahan obat yang dikelompokkan berdasarkan efek farmakologinya. 
Kemudian  buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami 
dengan baik intisari/ringkasan tersebut. 

c. Tujuan pembelajaran 
1. Mahasiswa dapat menyebutkan beberapa tumbuhan yang 

berkhasiat sebagai obat yang bekerja pada sistem pertahanan tubuh 
terapi protektif terhadap stres dan kanker. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan kandungan kimia serta efek 
farmakologi yang terkandung dalam tumbuhan yang berkhasiat 
untuk mengobati penyakit-penyakit pada sistem pertahanan tubuh 
terapi protektif terhadap stres dan kanker. 

 
 

A. Pendahuluan 
Meskipun efeknya sangat sulit untuk dievaluasi, obat-obat 

preventif sangat populer bagi pasien dan merupakan elemen yang penting 
dalam sebagian besar jenis pengobatan Cina. Beberapa diantaranya 
dibahas di sini karena obat-obat tersebut umum digunakan untuk 
berbagai gangguan, dan untuk mencegah kondisi degeneratif, termasuk 
penuaan dan beberapa bentuk kanker. Sebagain besar herba yang 
dicantumkan disini berasal dari Asia dan Cina. Dalam pengobatan 
tradisional Cina, tumbuhan ini digunakan untuk mengobati penyakit 
„kosong‟ untuk mengembalikan energi „qi‟ dan memperkuat organ, 
memiliki efek menyeimbangkan antara „yin‟ dan „yang‟, dan bukan untuk 
memengaruhi salah satunya saja. Herba-herba ini diduga memperkuat 
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sistem imun, menambah daya ingat dan kewaspadaan, membantu 
kesembuhan, dan merangsang nafsu makan. 

Secara empiris, bahan alam telah banyak digunakan untuk 
mengobati penyakit tumor atau kanker. Obat antitumor dari bahan alam 
bersifat toksik terhadap fase tertentu pada siklus sel tumor. Bahan aktif 
yang terdapat di dalam bahan alam tersebut mengganggu salah satu 
proses dalam perkembangan sel tumor, tetapi tidak bersifat toksik atau 
mengganggu sel normal. Alkaloid vinca, misalnya, berikatan secara 
spesifik dengan tubulin, komponen protein mikrotubulus dan gelendong 
mitotik. Akibatnya, terjadi disolusi mikrotubulus sehingga sel terhenti 
pada metafase. 

 
B. Simplisia Untuk Terapi Suportif dan Protektif Terhadap Stres 
1. Ekinasea 

Anggota genus Echinacea (Asteraceae) tersebar luas di Amerika 
Utara dan memiliki sejarah panjang tentang penggunaannya, baik oleh 
orang Indian Amerika maupun penduduk setempat, yang 
mengembangkan sediaan komersial pertama pada bad ke-19. Baik bagian 
tumbuhan di atas permukaan tanah mauypun akar sekunder, keduanya 
digunakan. Penduduk asli menggunakan E. pallida terutama untuk 
berbagai penyakit, seperti nyeri, radang kulit, dan sakit gigi. Ketiga spesies 
tanaman ini digunakan dalam sediaan fitomedis untuk mencegah pilek 
dan infeksi pernapasan lainnya, sebagai imunostimulan. Situasi yang rumit 
berkenaan dengan spesies, mutu produk yang dihasilkan dari tumbuhan 
ini dan metode produksi membuat penilaian khasiat klinis menjadi sangat 
sulit. Ekinase sering dikombinasi dengan bawang putih, untuk mengobati 
pilek dan rinitis alergi. 
 
Kandungan kimia 

Sejumlah senyawa berhasil diidentifikasi, tetapi yang paling 
relevan secara farmakologis masih belum diketahui. Semua spesies 
mengandung jenis senyawa yang mirip, meskipun tidak harus senyawa 
yang sama. Senyawa yang paling penting adalah turunan asam kafeat, 
termasuk ekinakosida (akar E. pallida). Asam sikorat (bagian tumbuhan E. 
purpurea yang di atas tanah) dan lainnya, serta senyawa alkilamida 
(ditemukan diketiga spesies), yang merupakan campuran kompleks 
turunan asam lemak tak jenuh. Beberapa senyawa memiliki struktur diena 
atau diyna (dua gugus tak jenuh dan dua gugus rangkap tiga tak jenuh) 
atau struktur tetraena (empat gugus tak jenuh) yang terhubung melalui 
suatu esteramida pada residu (2)-metilpropana atau (2)-metilbutana. 
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Ekinakosida E. pallida  
  E. angustifolia 
 

Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Terdapat sejumlah bukti pada pengobatan infeksi pernapasan dan 

saluran kemih, dan juga pemakaian secara toppikal untuk menyembuhkan 
luka. Bukti klinis mengenai penggunaannya sebagai imunostimulan untuk 
beberapa ekstrak standar masih terbatas. 
 
2. Astragalus  

Astragalus membranaceae (Fabaceae) merupakan tanaman perenial 
herba yang berasal dari Cina Timur laut, Mongolia tengah dan Siberia. 
Obat ini dikenal dalam pengobatan Cina sebagai Huang qi. Penggunaan 
akar Astragalus sebagai tonik umum sejak zaman kaisar Cina legendaris 
Shen-Nong. Akar ini terdiri atas akar tunggang berbentuk silinder 
panjang, dengan bagian dalam berwarna kekuningan, tetapi tidak memiliki 
akar kecil. 
 
Kandungan kimia 

Saponin triterpenoid, astragalosida I-VIII, dan turunan asetilnya, 
agroastragalosida I-IV, astramembranin I dan II serta lainnya; isoflavon 
antara lain formomononetin dan kumatakenin, serta polisakarida yang 
dikenal sebagai astrogaloglukan. 
 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Sejumlah uji klinis, yang didukung oleh data lebih dari 1000 pasien 
di Cina,menegaskan penggunaan astragalus sebagai imunostimulan untuk 
digunakan pada pilek dan infeksi pernapasan bagian atas. Tumbuhan ini 
juga digunakan sebagai profilaksis. Di Cina, tanaman ini juga digunakan 
sebagai ajuvan untuk pengobatan kanker, dan tampaknya memperkuat 
efek interferon. Tanaman ini juga memiliki aktivitas antioksidan, 
hepatoprotektif dan antivirus.  
 
3. Ashwagandha, Withania somniferum (L.) Dunal 

Ashwagandha, yang juga dikenal sebagai ceri musim dingin 
(Solanaceae), adalah semak berkayu yang berasal dari Timur Tengah, 
Afrika, dan beberapa bagian Asia, tumbuh di daerah berbatu dan agak 
kering, serta dibudidayakan secara luas. Daunnya berbentuk jorong 
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dengan ujung daun berbentuk runcing dan bunganya menggenta 
(campanulate) berwarna kuning kehijauan, berkembang menjadi buni 
merah dalam membran mirip-kertas. Akar keringnya digunakan sebagai 
obat.  Ashwagandha telah digunakan dalam pengobatan Ayurveda selama 
4000 tahun, sebagai adaptogen, sedatif dan tonik untuk astenia. Tanaman 
ini digunakan untuk meningkatkan kesuburan pada pria maupun wanita 
dan sebagai afrodisiak. Nama „Ashwagandha‟, berasal dari bahasa 
Sansekerta ashva (artinya „kuda‟) dan gandha (artinya „aroma‟), mengacu 
pada aroma akarnya. Ashwagandha juga digunakan secara luas untuk 
radang, pilek, asma dan banyak gangguan lainnya. 
 
Kandungan kimia  

Akar tumbuhan mengandung senyawa lakton steroidal (witanolid 
A-Y), witaferin A, witasomniferol A-C dan lainnya, fitosterol (seperti 
sitoindosida) dan alkaloid anahigrin, kuskohidrin, aswagandin, 
aswagandinin, witasomnin, witaninin, somniferin dan lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 Witaferin A 
 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Ekstrak tanaman bersifat antioksidan, imunomodulatori dan 
sedatif, tetapi, meskipun memiliki banyak kegunaan, banyak manfaat 
klinis yang masih bersifat anekdotal. Banyak efek farmakologisnya telah 
ditunjukkan dalam penelitian pada hewan. Sebagai contoh, pada tikus dan 
mencit, aktivitas adaptogenik dan antistres ditemukan setara dengan 
aktivitas yang dihasilkan oleh ginseng, dan dipastikan juga adanya aktivitas 
imunomodulatori. Ekstrak ini memiliki aktivitas sedatif dan dilaporkan 
bersifat ansiolitik, dan sejumlah kerja lainnya, termasuk efek antioksidan, 
juga telah terbukti. Dosis lazim akar serbuk adalah 3-6 g perhari.  
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4. Kaki kuda, Centella asiatica (L.) Urban 
Centella asiatica (Apiaceae) juga dikenal sebagai pennywort India atau 

gotu kola (brahmi dalam Ayurveda), dan ditemukan di sebagian besar Asia 
Tenggara dan Amerika Selatan. Kaki kuda ini merupakan tanaman 
perenial kecil, akarnya merambat, semi-akuatik dengan daun berbentuk 
ginjal dan bunganya berwarna ungu pucat yang tersususn dalam bentuk 
payung. Keseluruhan herba digunakan untuk obat. 
 
Kandungan kimia 

Daun kaki kuda mengandung saponin seperti asiatikosida, 
brahminosida, centelosida, madekasosida, tankunisida dan lainnya, yang 
berdasarkan pada asam bebas, seperti asam asiatat, asam  brahmat, asam 
centelinat, asam isobrahmat, asam madekasat dan asam betulinat. 
 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Tanaman ini merupakan „rasayana‟ dalam pengobatan Ayurveda, 
berfungsi meningkatkan sistem imun dan dianggap memiliki efek 
memudahkan, „tonik‟ neurologisal dan sedatif ringan. Efek herba untuk 
modulasi imun ini terbukti secara in vitro dan in vivo pada tikus. Kini, kaki 
kuda semakin banyak digunakan untuk sifat penyembuh lukanya dan 
umumnya digunakan untuk gangguan kulit, termasuk keloid dan parut 
hipertrofik. Ekstraknya menghambat pertumbuhan fibroblas pada 
manusia secara in vitro namun menstimulasi fagositosis pada tikus, yang 
mendukung manfaat antiparutnya. Baik efek imunomodulasi maupun 
efek penyembuhnya dihasilkan oleh senyawa saponin dan telah dipastikan 
dalam sejumlah penelitian pada hewan. Dalam pengobatan luka bakar dan 
luka akibat radiasi, kekuatan tensil dan kandungan kolagen meningkat. 
Efek antioksidan diduga berperan penting dalam menimbulkan efek ini. 
Penelitioan klinis dalam sejumlah kecil pasien dengan gangngguan vena di 
anggota bagian bawah menunjukkan perbaikan dalam penyembuhan dan 
mengurangi parut, baik setelah luka bakar maupun pasca opearsi. Daun 
kaki kuda dapat digunakan secara oral, tetapi lebih sering sebgaai infus, 
dan dioleskan secara topikal. Efek lain yang dilaporkan dari herba ini 
adalah aktivitas antiulser dan efek spasmolitik. Serbuk daun dikonsumsi 
dalam dosis internal 0,5-1 g sehari, atau setara dalam bentuk ekstraknya.  

 
C. Simplisia Untuk Terapi Kanker 
1. Aristolochiae rhizoma 
  Aristolochiae rhizoma adalah rimpang dan akar yang dikeringkan 
dari tanaman Aristolochia reticulata dari suku Aristolochiae. A. Reticulata 
adalah tanaman yang banyak tumbuh di hutan Texas, Lousiana, Arkansas, 
dan Oklahoma. Rimpang memiliki bau dan rasa seperi kamfer, ditambah 
rasa pahit. Jenis lain adalah A. Serpentaria dan A. Indica. 
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Kandungan kimia 
Komponen yang banyak ditemukan di dalam tanaman ini adalah 

asam aristokolat, yang mempunyai khasiat sebagai antitumor. Asam 
aristokolat bukan merupakan alkaloid, walaupun mempunyai atom 
nitrogen dan merupakan senyawa nitrogen. Secara struktural, senyawa ini 
merupakan turunan iso-tebain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Isotebain                       Asam aristokolat 
 

Khasiat dan kegunaan 
Rimpang ini pernah digunakan sebagai amara karena rasanya yang 

pahit, tetapi berdasarkan pengamatan, sekarang tidak digunakan lagi, 
mungkin karena jika digunakan terlalu banyak akan menimbulkan iritasi 
hebat di dalam lambung. 

 
2. Teh, Camellia sinensia (L.) Kuntze 

Teh (Camellia sinensis, Theaceae) dibudidayakan di Cina, India, Sri 
Lanka, Kenya, Indonesia, dan lain-lain. Teh hijau diproduksi oleh Cina 
dan Jepang. Teh ini tidak diproses sehingga berbeda dari teh hitam, yang 
difermentasi dan diproduksi di India, Sri Lanka, dan Kenya. Teh oolong 
difermentasi sebagian. Kuncup daun dan daun yang masih sangat muda 
digunakan untuk membuat minuman dan ekstraknya untuk obat-obatan. 
 
Kandungan kimia 
  Teh mengandung kafein, dan sejumlah kecil senyawa xantin 
seperti teofilin dan teobromin. Senyawa polifenol merupakan kandungan 
antioksidannya [pada teh hijau, kandungannya adalah (-)-epigalokatekin], 
bersama dengan teogalin, glukosa trigaloil. Dalam teh hitam, senyawa-
senyawa tersebut telah dioksidasi membentuk pigmen teh (teaflavin, 
tearubigen, dan asam teaflavat). 
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Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Teh bersifat stimulan, diuretik, astringen, dan antioksidan. Teh 

hijau lebih sering digunakan sebagai obat dibandingkan teh hitam. Sifat 
stimulan dan diuretik ini berasal dari kandungan kafeinnya, sedangkan 
efek astringen dan antioksidan dari polifenolnya. Teh bermanfaat untuk 
diare, dan di Cina digunakan untuk berbagai macam disentri. Polifenol 
dalam teh hijau memiliki sifat kemopreventif kanker karena memiliki 
kemampuan antioksidannya. Kebiasaan mengonsumsi teh hijau umumnya 
berkaitan dengan insiden kanker yang lebih rendah dan teh hitam kini 
diketahui memilliki manfaat kesehatan yang sama, yang diperoleh dari 
pigmen tehnya. Efek antiradang dan antitumor telah teramati, dan 
dihasilkan oleh penghambatan faktor transkripsi NF-кB, serta risiko 
kanker payudara dan kanker lambung tampaknya lebih rendah pada 
peminum teh hijau. Konsumsi teh hitam menghasilkan risiko kematian 
yang lebih rendah akibat penyakit iskemia jantung dan terbukti 
mengembalikan disfungsi endotel pada penyakit jantung koroner. Teh 
juga bersifat antimikroba dan antikariogenik. Teh diminum hampir di 
setiap negara di dunia karena efeknya yang menyegarkan, penstimulan 
ringan dan analgesik. Tidak ada dosis anjuran untuk teh, dan 
pengonsumsiannya sangat bervariasi.  

 
3. Catharanthi rosei folium 

Catharanthi rosei folium adalah daun yang dikeringkan dari 
tanaman Catharanthus roseus (L.) G.Don. (var. albus dan ocellatus) (sinonim: 
Vinca rosea L.) dari suku Apocynaceae. 

Tanaman yang menghasilkan berbagai jenis alkaloid indol ini, 
sering juga disebut Lochnera rosea (L.) Reichenbach, merupakan tanaman 
hias yang berasal dari Madagaskar dan kemudian ditanam di berbagai 
negara tropis sebagai tanaman hias. Tanaman ini tumbuh di Florida, 
Afrika, Thailand, Taiwan, Eropa, dan Australia. 
 
Kandungan kimia 

Catharanthus adalah contoh tanaman yang diperkenalkan ke 
dalam dunia kedokteran melalui senyawa murni yang berhasil diisolasi dan 
bukan dari sediaan galeniknya. Selain dari daun, dari akarnya pun telah 
berhasil diisolasi 90 jenis alkaloid indol, beberapa diantaranya, seperti 
ajmalisin, loknerin, serpentin, dan tetrahidroalstonin, ditemukan di dalam 
genus lain tetapi masih di dalam suku yang sama. Yang sangat menarik 
adalah ada segolongan alkaloid dimer yang mempunyai aktivitas 
antineoplastik, diantaranya luerokristin (vinkristin = LC) dan 
vinkaleukoblastin (vinblastin). Vinblastin tersusun dari komponen 
alkaloid indol katarantin dan alkaloid dihidroindol vindolin; keduanya 
terdapat bebas di dalam tanaman. 

Vindesin dapat diperoleh dari vinlastin dengan cara semisintesis. 
Seperti halnya kolkisin, senyawa-senyawa seperti vinblastin, vinkristin, 
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dan vindesin adalah penghambat mitosis. Vinblastin juga menghambat 
sintesis DNA, sedangkan vinkristin menghambat sintesis RNA. 
Keduanya digunakan sebagai sitostatik pada leukimia dan 
limfogranulomatosa. Dalam sediaan vinblastin sulfat, alkaloid ini 
digunakan untuk mengobati penyakit Hodgkin dan korionepitelioma. 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
Vinblastin R1 = -CH3 R2 = -COOCH3 R3 = -OCOCH3 

Vinkristin R1 = -CHO R2 = -COOCH3 R3 = -OCOCH3 

Vindesin   R1 = -CH3 R2= -CONH2  R3 = -OH 
Vindolin   R1 = -H 
 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Tanaman hias ini mempunyai reputasi sebagai obat tradisional 
untuk penyakit diabetes, tetapi kemudian khasiat ini tidak dapat 
dibuktikan, bahkan peneliti Kanada (1955-1960) menemukan bahwa 
ekstrak daunnya menyebabkan leukopenia pada tikus. Pengamatan ini 
memberi inspirasi kepada peneliti di Eli Lilly and Company untuk 
menyelidiki tanaman ini secara intensif khususnya khasiat hasil isolasinya 
untuk terapi kanker. Dari usaha ini, ditemukan 6 alkaloid yang sekarang 
telah diperdagangkan. 
 
4. Rimpang podofili, Podophylli rhizoma 

Podophylli rhizoma adalah rimpang dan akar yang dikeringkan 
dari tanaman Podophyllum peltatum L. dari suku Podophyllaceae atau 
Berberidaceae, yang mengandung tidak kurang dari 5,0% resin podofilin. 
Podophylli resin atau podofilin adalah resin yang diperoleh dengan 
menuangkan ekstrak alkohol dari rimpang podofil ke dalam air, kemudian 
endapan yang diperoleh dipisahkan dan dikeringkan. Sebagai pengganti, 
seringkali digunakan akar dan rimpang Podophyllumn hexandrum Royle dari 
India. 
 
Kandungan kimia 

Komponen kimia yang memiliki aktivitas fisiologis terdapat di 
dalam resin. Rimpang podofili Amerika mengandung resin 2-8%, 
sedangkan yang dari India 6-12%. Di dalam USP, resin podofili diambil 
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hanya dari P. peltatum dari P. hexandrum, walaupun kedua resin tersebut 
tidak sama. Komponen utama resin adalah senyawa lignan 18-C, yang di 
dalam biosintesis terbentuk dengan dimerisasi 2 unit (6C-3C) (misalnya 
koniferil alkohol) melalui β-karbon rantai samping. Di antara komponen-
komponen yang ada, yang paling penting adalah podofilotoksin (20%), β-
peltatin (±10%), dan α-peltatin. Bergantung pada musim, kadar masing-
masing komponen dapat berubah, kadang-kadang kadar β-peltatin lebih 
tinggi. Semua komponen tersebut ditemukan dalam keadaan bebas 
maupun terikat sebagai glikosida, desoksipodofilotoksin, dan 
podofilotokson.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     R1  R2  R3 

 
Podofilotoksin    -CH3  -OH  -H 
α-Peltatin   -H  -H  -H 
β-Peltatin   -CH3  -H           OH 
Demetilpodofilotoksin  -H  -OH  -H 
Desoksipodofilotoksin  -CH3  -H  -H 
Podofilotokson   -CH3  =O  -H 
 

Efek farmakologis dan kandungan kimia 
Semua senyawa ini memiliki aktivitas antitumor atau sitotoksik, 

tetapi aktivitasnya akan hilang jika direaksikan dengan basa. Epimerisasi α 
ke gugus karbonil menghasilkan pembentukan cincin lakton cis  yang 
secara termodinamika lebih stabil daripada bentuk trans-nya yang berasal 
dari alam. 

Senyawa etoposida (4‟-demetilepipodofilotoksin-etilen-glikosida) 
adalah turunan lignan yang diperoleh secara semisintetik dari 
podofilotoksin dan digunakan untuk mengobati kanker paru dan kanker 
testis. Turunan telinidena-nya yakni teniposida, memiliki aktivitas 
antikanker yang serupa dan digunakan pada pengobatan neuroblastoma 
pada anak. 

Pada dasarnya podofilotoksin adalah racun gelendong DNA. 
memblokir pembelahan sel pada fase S dan G2, yang menyebabkan 
Etoposida dan temposida tidak menghentikan polimerisasi mikrotubular, 
tetapi hanya terputusnya rantai DNA secara unilateral, dan menghambat 
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pembentukan nukleosida di dalam sel tumor serta sintesis DNA dan 
RNA. 

Resin podofil sudah sejak lama digunakan sebagai purgatif, tetapi 
sekarang sudah digantikan oleh obat lain yang lebih ringan. Resin ini 
sekarang hanya digunakan sebagai bat antitumor. Podofilotoksin juga 
memilliki aktivitas dan penggunaan yang sama.  

 
 

 
 
 
 
 
 Etoposida R = CH3 
 Teniposida R =- 
 
 

 
5. Bryoniae radix 

Bryoniae radix adalah akar yang dikeringkan dari tanaman Bryonia 
cretica ssp. dioica dan Bryonia alba dari suku Cucurbitaceae. 
Kandungan kimia 

Akar ini mengandung komponen aktif utama senyawa 
kukurbitasin, yang ditemukan dalam keadaan bebas maupun terikat 
sebagai glikosida, yaitu kukurbitasin A, B, C, D, E, I, J, K, L, serta di- dan 
tetrahidro kukurbitasin. Senyawa-senyawa ini mempunyai struktur inti 
dasar sama, perbedaannya hanya pada substituen cincin A dan rantai 
sampingnya. 
 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Bryoniae radix dikenal lama sebagai obat untuk drastikum, 
diuretik, atau emenagoga. Namun, karena mengandung kukurbitasin, 
sekarang digunakan sebagai obat antitumor. 
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   R1  R2 
Kukurbitasin B  COCH3 H   
Kukurbitasin A       R = OH 
Kukurbitasin D H  H   
Kukurbitasin C             R = H 
Kukurbitasin E  COCH3 H 
Kukurbitasin I  H  H 
 
 
6. Visci alba herba 

Visci alba adalah campuran semua bagian di atas tanah yang 
dikeringkan dari tanaman Viscum album L. dari suku Loranthaceae atau 
Viscaceae.  
 
Kandungan kimia 

Viskotoksin I, II, Ivb (A2, A3, B), suatu campuran protein basa 
yang bobot molekulnya rendah (LD50 = 0,1-0,5 mg/kg tikus), 3 lektin, 
polisakarida bobot molekul tinggi, glikosida flavon, mono- dan 
diglikosida flavonol (misalnya flavoyadorinin B), suatu amina β-
feniletilamina, tiramina, histamina, kolina, asetilkolina, suatu lignan 
siringaresinol, dan eleuterosida serta glikosida sinapinalkohol siringin dan 
siringenin-4‟-apiosilglikosida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleusterosid R = glukosil      Siringin 
Siringaresinol R = H 
 

 
 
 
 
 
   Siringerin-4‟-O-apioglukosid 
 

Efek farmakologis dan khasiat klinis 
Sediaan visci albi herba seperti Plenosol® (injeksi intrakutan) 

digunakan untuk terapi segmen pada penyakit inflamasi sendi degeneratif. 

O

O

OMe

OR

OMe

OMe

OR

OMe

OMe

O-Glu

OMe

CH=CH-CH2OH

HO

OH

CH2OH

O CH=CH-CH2OH

OMe

OMe

1 2

OH

HO OH

CH2OH

O



140 
 

Sediaan untuk penggunaan per-oral Cardiotone®, digunakan untuk 
menurunkan tekanan darah dan sebagai sedatif. 

Daya kerja viskotoksin dan lektin untuk menghambat 
pertumbuhan tumor masih menjadi pertanyaan. Dengan takaran lebih 
tinggi, daya kerja viskotoksin sebagai sitotoksik masih dalam penyelidikan. 
Pada takaran sedang, yang dominan adalah efek lektin dalam 
menstimulasi imunitas.  

 
7. Taksol  

Taksol adalah suatu senyawa diterpenoid yang diperolah dari kulit 
batang Taxus brevifolia Nutt. dari suku Taxaceae. T. brevifoli merupakan 
pohon kecil berumur panjang yang berasal dari Amerika Serikat. Taksol 
adalah senyawa yang sangat potensial sebagai obat antineoplastik dan 
merupakan tumbuhan yang akhir-akhir ini banyak diteliti. Mekanisme 
kerjanya memang unik, yaitu meningkatkan polimerisasi tubulin, yang 
merupakan subunit protein dari gelendong mikrotubulus, dan 
menginduksi pembentukan mikrotubulus dan menghambat siklus sel 
pada tahap terakhir fase G2 dan M, serta menghambat replikasi sel. 
 
Kandungan kimia 

Taksol adalah diterpenoid yang kompleks yang memiliki sebuah 
cincin takson dan 4 buah cincin oksetan. Rantai samping ester pada C13, 
dari taksan adalah gugus esensial yang menyebabkan adanya aktivitas 
sitotoksik. Taksol bersifat hidrofob, karena itu untuk obat suntik 
dilarutkan dalam larutan pekat minyak jarak polioksietil. Pada waktu 
digunakan, sediaan harus diencerkan dengan larutan natrium klorida atau 
dekstrosa. 
 
Efek farmakologis dan khasiat klinis 

Taksol digunakan untuk pengobatan karsinoma metastase indung 
telur, jika usaha penyembuhan dengan penyinaran dan kemoterapi gagal. 
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Latihan  
Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada satuan 
bahasan viii dipersilahkan mengerjakan latihan berikut : 
1. Buat uraian tentang bahan alam terutama tumbuhan yang berkhasiat 

sebagai obat untuk terapi penyakit pada sistem pertahanan tubuh 
terapi protektif terhadap stres. 

2. Buat uraian tentang bahan alam terutama tumbuhan yang berkhasiat 
sebagai obat untuk terapi penyakit kanker. 

 
Rangkuman 
1. Simpilisia yang berkhasiat untuk mengobati penyakit pada sistem 

pertahanan tubuh terapi protektif terhadap stres, antara lain: Ekinase 
(Echinace pallida), Astragalus (Astragalus membranaceae), Ashwagandha 
(Withania somniferum (L.) Dunal, Kaki kuda (Centella asiatica). 

2. Simpilisia yang berkhasiat untuk mengobati penyakit kanker, antara 
lain: Aristolochiae rhizoma (Aristolochia reticulate), Teh (Camellia sinensis), 
Catharanthi rosei folium (Catharanthus roseus L.), Rimpang podofili 
(Podophyllum peltatum L.), Bryoniae radix (Bryonia cretica), Visci alba 
herba (Viscum album L.), Taksol (Taxus brevifolia Nutt). 
 

Tes formatif 
1. Uraikan jenis senyawa kimi yang terkandung dalam tanaman 

Astragalus! 
2. Sebutkan beberapa senyawa kimia yang terkandung dalam akar 

tanaman Ashwaganda! 
3. Jelaskan mekanisme kerja Etoposida dan temposida sebagai tanaman 

untuk mengobati penyakit tumok/ kanker! 
4. Jelaskan mekanisme kerja Taksol sebagai tanaman untuk mengobati 

penyakit tumok/ kanker! 
5. Sebutkan khasiat klinis dari tanaman Teh! 

 
Kunci jawaban tes formatif 
1. Saponin triterpenoid, astragalosida I-VIII, dan turunan asetilnya, 

agroastragalosida I-IV, astramembranin I dan II serta lainnya; 
isoflavon antara lain formomononetin dan kumatakenin, serta 
polisakarida yang dikenal sebagai astrogaloglukan. 

2. Akar tumbuhan mengandung senyawa lakton steroidal (witanolid A-
Y), witaferin A, witasomniferol A-C dan lainnya, fitosterol (seperti 
sitoindosida) dan alkaloid anahigrin, kuskohidrin, aswagandin, 
aswagandinin, witasomnin, witaninin, somniferin dan lainnya. 

3. Etoposida dan temposida tidak menghentikan polimerisasi 
mikrotubular, tetapi hanya terputusnya rantai DNA secara unilateral, 
dan menghambat pembentukan nukleosida di dalam sel tumor serta 
sintesis DNA dan RNA. 
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4. Mekanisme kerja Taksol, meningkatkan polimerisasi tubulin, yang 
merupakan subunit protein dari gelendong mikrotubulus, dan 
menginduksi pembentukan mikrotubulus dan menghambat siklus sel 
pada tahap terakhir fase G2 dan M, serta menghambat replikasi sel. 

5. Teh bersifat stimulan, diuretik, astringen, dan antioksidan. 
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BAB IX 
PARAMETER KEMURNIAN SIMPLISIA  

 
Satuan Bahasan 9 
 
Parameter Kemurnian Simplisia yang Dihitung Berdasarkan Kadar 
Air, Kadar Abu, Kadar Minyak Atsiri, Penetapan Kadar Cemaran 
Logam Berat, Penetapan Cemaran Mikroba, dan Penetapan 
Cemaran Aflatoksin 
 

 
a. Gambaran singkat mengenai mata kuliah 

Materi ini membahas mengenai penetapan kadar air, penetapan kadar 
abu, penetapan kadar minyak atsiri, penetapan kadar cemaran logam 
berat, cemaran mikroba, dan penetapan cemaran aflatoksin pada suatu 
bahan/ simplisia. 

b. Pedoman mempelajari materi 
Baca dengan baik uraian mengenai penetapan kadar air, penetapan 
kadar abu, penetapan kadar minyak atsiri, penetapan kadar cemaran 
logam berat, cemaran mikroba, dan penetapan cemaran aflatoksin 
pada suatu simplisia. Kemudian  buatlah intisari/ringkasan tiap poin 
pembahasan. Pahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut. 

c. Tujuan pembelajaran 
1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip penetapan 

kadar air pada suatu bahan/simplisia. 
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip penetapan 

kadar abu pada suatu bahan/simplisia. 
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip penetapan 

kadar minyak atsiri pada suatu bahan/simplisia. 
4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip penetapan 

kadar cemaran logam berat pada suatu bahan/simplisia. 
5. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip penetapan 

cemaran mikroba pada suatu bahan/simplisia. 
6. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip penetapan 

cemaran aflatoksin pada suatu bahan/simplisia. 
 

A. Penetapan Kadar Air 

Di dalam Alquran telah menjelaskan kepada kita tentang berbagai 
jenis air, selain itu dikelompokkan pula berdasarkan kadar kejernihannya. 
Alquran menyebutkan Al-ma‟ al-muqthir (air hujan) dengan Al-ma‟ al-
athahur (air yang membersihkan), Ia juga menyebutkan air tawar yan bias 
diminum dari sungai dan sumur Al-ma‟ al furat sedangkan air laut 
yangmengandung garam yang tinggi disebut Al-ma‟al-ujaj. 
Allah SWT berfirman : 
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QS Al Furqaan (25) : 48 
 

 ََ ٌُ يٓ ٱ َو ِ رأَسَل  َّلذ
َ

َٰحَ ٱأ َي ِ  لّرِ تًِ َ َ يََديأ رَۡحأ َۢا َبۡيأ َ َا ِنَو  ۦ  بُشأ ىَزنلأ
َ

َهآءِ ٱَوأ ٗٓء  لسذ َنا
َٗرا  ٍُ   ٤٨َط

Terjemahannya: 
Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat 

sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan) dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih (QS 
Al Furqaan (25); 48). 

 
Air adalah materi esensial atau materi yang kebutuhannya 

untuk kehidupan di dalam tubuh manusia berkisar antara 50 % – 70 % 
dari seluruh berat badan, oleh karena itu pengaruh air pada kesehatan 
tergantung pada kualitas air yang digunakan. Air memiliki manfaat yang 
luar biasa dalam kehidupan manusia. Menjaga keseimbangan tubuh, 
kemampuan untuk mengoksidasi, mereduksi dan berinteraksi dengan 
berbagai bahan kimia, menggemburkan tanah untuk ditanami pepohonan 
dan manfaat lainnya bagi kehidupan makhluk hidup. Adapun air bagi 
tumbuhan sangatlah penting. Sebagian besar air yang diperlukan oleh 
tumbuhan berasal dari tanah (air tanah). Air ini harus tersedia pada saat 
tumbuhan memerlukannya. Air diperlukan oleh tumbuhan untuk 
memenuhi kebutuhan biologisnya antara lain untuk memenuhi 
transpirasi, dalam proses asimilasi untuk pembentukan karbohidrat, serta 
untuk mengangkut sisa–sisa hasil fotosintesisnya keseluruh jaringan 
tumbuhan. 

 
a. Air  

Meskipun sering diabaikan, air merupakan salah satu unsur 
penting dalam makanan. Air sendiri meskipun bukan merupakan sumber 
nutrien seperti bahan makanan lain, namun sangat esensial dalam 
kelangsungan proses biokimia organisme hidup. Salah satu pertimbangan 
penting dalam penentuan lokasi pabrik pengolahan bahan makanan 
adalah adanya sumber air yang secara kualitatif memenuhi syarat. Dalam 
pabrik pengolahan pangan, air diperlukan untuk berbagai keperluan 
misalnya : pencucian, pengupasan umbi atau buah, penentuan kualitas 
bahan (tenggelam atau mengambang), bahan baku proses, medium 
pemanasan atau pendinginan, pembentukan uap, sterilisasi, melarutkan 
dan mencuci bahan sisa (Sudarmadji, 2003). 
 
Untuk keperluan tubuh manusia air memiliki banyak fungsi antara lain : 
1. Membentuk sel–sel baru, memelihara dan mengganti sel- sel yang rusak. 
2. Melarutkan dan membawa nutrisi- nutrisi, oksigen dan hormon 

keseluruh seltubuh yang membutuhkan. 
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3. Melarutkan dan mengeluarkan sampah–sampah dan racun dalam tubuh. 
4. Katalisator dan metabolisme tubuh. 
5. Pelumas bagi sendi-sendi. 
6. Menstabilkan suhu tubuh, homeostatis. 

 
Parameter kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan manusia haruslah 
airyang tidak tercemar atau memenuhi persyaratan fisika, kimia dan 
biologis. 
1. Persyaratan Fisika 

Air yang berkualitas harus memenuhi persyaratan fisika sebagai 
berikut: 
a. Jernih atau tidak keruh 

Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran–butiran koloid 
daritanah liat. Semakin banyak kandungan koloid maka air semakin 
keruh. 

b. Tidak berwarna 
Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih. Air yang 
berwarnaberarti mengandung bahan- bahan lain yang berbahaya bagi 
kesehatan. 

c. Rasanya tawar 
Secara fisika, air bisa dirasakan oleh lidah. Air yang terasa 
asam,manis, pahit atau asin menunjukkan air tersebut tidak baik, 
rasa asin disebabkan adanya garam-garam tertentu yang larut dalam air, 
sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam 
anorganik. 

d. Tidak berbau 
Air yang memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari dekat 
maupun jauh. Air yang berbau busuk mengandung bahan organik y
ang sedangmengalami dekomposisi (penguraian ) oleh 
mikroorganisme. 

e. Temperaturnya normal 
Suhu air sebaiknya sejuk atau tidak panas terutama agar tidak terjadi 
pelarutan zat kimia yang ada pada saluran/pipa, yang dapat 
membahayakan kesehatan dan menghambat pertumbuhan 
mikroorganisme. 

f. Tidak mengandung zat padatan 
2. Persyaratan kimiawi 

Kualitas air tergolong baik bila memenuhi persyaratan kimia 
sebagaiberikut ; 
a. Ph netral 
 Derajat keasaman air minum harus netral, tidak boleh bersifat 

asamatau basa.  
b. Tidak mengandung zat kimia beracun 
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 Air yang berkualitas tidak mengandung bahan kimia beracun 
sepertisianida, sulfida, fenolik. Tidak mengandung garam atau ion- 
ion logamseperti Fe, Mg, Ca, Hg, Mn, Cr dan lain- lain. 

c. Kesadahan rendah 
Tingginya kesadahan berhubungan dengan garam–garam yang terlarut di 
dalam air terutama Ca dan Mg. Tidak mengandung bahan 
organik Kandungan bahan organik dalam air dapat terurai menjadi 
zat–zat yangberbahaya bagi kesehatan. Bahan–bahan organik itu seperti 
NH4, H2S, SO4, dan NO3. 

3. Persyaratan Mikrobiologis.  
a. Tidak mengandung bakteri patogen.  
b. Menurut Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen 

Kesehatan Indonesia air yang memenuhi syarat sebagai air minum 
tidak boleh mengandung bakteri golongan coli. 

Air dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut dari 
beberapa komponen di samping ikut sebagai bahan pereaksi, 
sedangkan bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan air 
terikat. Air bebas dapat dengan mudah hilang apabila terjadi 
penguapan atau pengeringan, sedangkan air terikat sulit dibebaskan 
dengan cara tersebut. Sebenarnya air dapat terikat secara fisik, yaitu 
ikatan menurut sistem kapiler dan air terikat secara kimia, antara lain 
air kristal dan air yang terikat dalam sistem dispersi (Purnomo,1995). 

Air di dalam bahan pangan ada dalam tiga bentuk, yaitu: (1) 
air bebas, (2) air terikat lemah atau air teradsorbsi, dan (3) air terikat 
kuat. Pada umumnya air bentuk pertama dan yang kedua dominan, 
sedangkan air terikat jumlahnya sangat kecil. 
1). Air Bebas 

Air bebas ada didalam ruang antar sel, intergranular, pori-pori 
bahan, atau bahkan pada permukaan bahan. Air bebas sering 
disebut juga sebagai aktivitas air atau “water activity” yang diberi 
notasi Aw. Disebut aktivitas air, karena air bebas mampu 
membantu aktivitas pertumbuhan mikroba dan aktivitas reaksi-
reaksi kimiawi pada bahan pangan. Didalam air bebas terlarut 
beberapa nutrient yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba untuk 
tumbuh dan berkembang. Adanya nutrient terlarut tersebut juga 
memungkinkan beberapa reaksi kimia dapat berlangsung. Oleh 
sebab itu, bahan yang mempunyai kandungan atau nilai Aw tinggi 
pada umumnya cepat mengalami kerusakan, baik akibat 
pertumbuhan mikroba pembusuk maupun akibat terjadinya reaksi 
kimia tertentu, seperti oksidasi dan reaksi enzimatik. Air bebas 
sangat mudah untuk dibekukan maupun diuapkan 

2). Air Teradsorbsi. 
Air yang terikat lemah atau air teradsorbsi terserap pada 
permukaan koloid makromolekul (protein, pati, dll) bahan. Air 
teradsorbsi juga  terdispersi diantara koloid tersebut dan 
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merupakan pelarut zat-zat yang ada dalam sel. Ikatan antara air 
dengan koloid merupakan ikatan hidrogen. Air teradsorbsi relatif 
bebas bergerak dan relatif mudah dibekukan ataupun diuapkan. 
 

3). Air Terikat Kuat 
Air terikat kuat sering juga disebut air hidrat, karena air tersebut 
membentuk hidrat dengan beberapa molekul lain dengan ikatan 
bersifat ionik. Air terikat kuat jumlahnya sangat kecil dan sangat 
sulit diuapkan dan dibekukan. 
Air yang terdapat dalam bentuk bebas dapat membantu terjadinya 
proses kerusakan bahan makanan misalnya proses mikrobilogis, 
kimiawi, ensimatik, bahkan oleh aktivitas serangga perusak 
(Sudarmadji,2003). 

Jumlah air bebas dalam bahan pangan yang dapat 
digunakan oleh mikroorganisme dinyatakan dalam besaran 
aktivitas air (Aw = water activity). Mikroorganisme memerlukan 
kecukupan air untuk tumbuh dan berkembang biak. Seperti 
halnya Ph, mikroba mempunyai niali Aw minimum, maksimum 
dan optimum untuk tumbuh dan berkembang biak. 

 
b. Metode Penetapan kadar air 

Penentuan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa 
cara. Hal ini tergantung pada sifat bahannya. Pada umumnya 
penentuan kadar air dilakukan dengan mengeringkan bahan dalam 
oven pada suhu 105-110ºC selama 3 jam atau sampai didapat berat 
yang konstan. Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah 
banyaknya air yang diuapkan. Untuk bahan-bahan yang tidak tahan 
panas, dilakukan pemanasan dalam oven vakum dengan suhu yang 
lebih rendah. Seperti bahan bekadar gula tinggi, minyak daging, kecap, 
dan lain-lain. Kadang-kadang pengeringan dilakukan tanpa 
pemanasan, bahan dimasukkan dalam eksikator dengan H2SO4 pekat 
sebagai pengering, sehingga mencapai berat yang konstan. Untuk 
bahan dengan kadar gula tinggi, kadar airnya dapat diukur dengan 
menggunakan refraktometer disamping menentukan padatan 
terlarutnya pula. Dalam hal ini, air dan gula dianggap sebagai 
komponen-komponen yang mempengaruhi indeks refraksi. 
Disamping cara-cara fisik, ada pula cara-cara kimia untuk menentukan 
kadar air. Mc Neil mengukur kadar air berdasarkan volume gas 
asetilen yang dihasilkan dari reaksi kalsium karbida dengan bahan 
yang akan diperiksa. Cara ini dipergunakan untuk bahan-bahan seperti 
sabun, tepung, kulit, bubuk biji panili, mentega, dan sari buah. Karl 
Fischer pada tahun 1935 menggunakan cara pengeringan berdasarkan 
reaksi kimia air dari titrasi langsung dari bahan basah dengan larutan 
iodine, sulfur, dioksida, dan piridina dalam methanol. Perubahan 
warna menunjukkan titik akhir titrasi (Winarno.1992). 
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Kadar air dalam bahan makanan dapat ditentukan dengan 
beragai cara antara lain : 
1.    Metode pengeringan 
2.    Metode destilasi  
3.    Metode kimiawi 
4.    Metode fisis 
 
1. Penentuan Kadar Air Cara Pengeringan 

Prinsipnya menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan 
pemanasan. Kemudian menimbang bahan sampai berat konstan 
yang berarti semua air sudah diuapkan. Cara ini relatif mudah dan 
murah. 
Kelemahan cara ini adalah : 
a. Bahan lain disamping air juga ikut menguap dan ikut hilang 

bersama dengan uap air misalnya alkohol, asam asetat, minyak 
atsiri dan lain-lain. 

b. Dapat terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air 
atau zat mudah menguap. Contoh gula mengalami 
dekomposisi atau karamelisasi, lemak mengalami oksidasi. 

c. Bahan yang dapat mengikat air secara kuat sulit melepaskan 
airnya meskipun sudah dipanaskan. 

Untuk mempercepat penguapan air serta menghindari 
terjadinya reaksi yang menyebabkan terbentuknya air ataupun 
reaksi yang lain karena pemanasan. Maka dapat dilakukan dengan 
suhu rendah dan tekanan vakum. Dengan demikian akan 
diperoleh hasil yang lebih mencerminkan kadar air yang 
sebenarnya (Sudarmadji.2003). 

 
2. Penentuan Kadar Air Cara Destilasi 

Prinsip penentuan kadar air dengan destilasi adalah 
menguapkan air dengan “pembawa” cairan kimia yang 
mempunyai titik didih lebih tinggi dari pada air dan tidak dapat 
bercampur dengan air serta mempunyai berat jenis lebih rendah 
dari pada air. Zat kimia yang dapat digunakan antara lain : toluen, 
xylen, benzen, tetrakhlorethilen dan xylol. Cara penentuannya 
adalah dengan memberikan zat kimia sebanyak 75-100 ml pada 
sampel yang diberikan mengandung air sebanyak 2-5 ml 
kemudian dipanaskan sampai mendidih. Uap air dan zat kimia 
tersebut diembunkan dan ditampung dalam tabung penampung. 
Karena berat jenis air lebih besar daripada zat kimia tersebut 
maka air akan berada dibagian bawah pada tabung penampung. 
Bila pada tabung penampung dilengkapi skala maka banyaknya 
dapat diketahui. Cara destilasi ini baik untuk menentukan kadar 
air dalam zat yang kandungan airnya kecil yang sulit ditentukan 
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dengan cara gravimetri. Penetuan kadar air ini hanya memerlukan 
waktu ± 1 jam (Sudarmadji,2003). 

 
3. Metode Kimiawi 

Ada beberapa cara penentuan kadar air dalam bahan secara 
kimiawi yaitu antara lain : 
a. Cara Titrasi Karl Fischer (1935) 

Cara ini adalah dengan menitrasi sampel dengan larutan iodine 
dalam metanol. Reagen lain yang digunakan dalam titrasi ini 
adalah sulfur dioksida dan piridin. Metanol dan piridin 
digunakan untuk melarutkan yodin dan dan sulfur dioksida 
agar reaksi dengan air menjadi lebih baik. Selain itu piridin dan 
methanol akan mengikat asam sulfat yang terbentuk sehingga 
akhir titrasi dapat lebih jelas dan tepat. Selama masih ada air 
dalam bahan, iodin akan bereaksi tetapi begitu air habis, maka 
iodin akan bebas. Titrasi dihentikan pada saat timbul warna 
iodine bebas. Untuk memperjelas pewarnaan maka dapat 
ditambahkan metilen biru dan akhir titrasi akan memberikan 
warna hijau. I2 dengan mtilen biru akan berubah warnanya 
menjadi hijau. Cara titrasi ini telah berhasil dipakai untuk 
penentuan kadar air dalam alkohol, ester-ester, senyawa lipida, 
lilin, pati, tepung gula, madu, dan bahan makanan yang 
dikeringkan. Cara ini banyak dipakai karena memberikan harga 
yang tepat dan dikerjakan cepat. Tingkat ketelitiannya lebih 
kurang 0,5 mg dan dapat ditingkatkan lagi dengan sistem 
elektroda yaitu dapat mencapai 0,2 mg (Sudarmadji,2003). 
 

b. Cara Kalsium Karbid 
Cara ini berdasarkan reaksi antara kalsium karbid dan air 
menghasilkan gas asetilin. Cara ini sangat cepat dan tidak 
memerlukan alat yang rumit. Jumlah asetilin yang terbentuk 
dapat diukur dengan berbagai cara. 
1) Menimbang campuran bahan dan karbid sebelum dan 
sesudah reaksi ini selesai. Kehilangan bobotnya merupakan 
berat asetilin. 
2) Mengumpulkan gas asetilin yang terbentuk dalam ruangan 
tertutup dan mengukur volumenya. 
 

Dengan volume yang diperoleh tersebut dapat 
diketahui banyaknya asetilin dan kemudian dapat diketahui 
kadar air bahan. 
1) Dengan mengukur tekanan gas asetilin yang terbentuk jika 
reaksi dikerjakan dalam ruang tertutup. Dengan mengetahui 
tekanan dan volme asetilin dapat diketahui banyaknya dan 
kemudian dapat diketahui kadar air bahan 
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2) Dengan menangkap gas asetilin dengan larutan tembaga 
sehingga dihasilkan tembaga asetilin yang dapat ditentukan 
secara gravimetri atau volumetri atau secara kolorimetri. 
Ketelitiannya tergantung pada pencampuran atau interaksi 
karbid dengan bahan. Penentuan kadar air cara ini dapat 
dikerjakan sangat singkat yaitu sekitar 10 menit 
(Sudarmadji,2003). 
 

c. Cara Asetil Khlorida 
Penentuan kadar air cara ini berdasarkan reaksi asetil 

khlorida dan air menghasilkan asam yang dapat dititrasi 
menggunakan basa. Asetil khlorida yang digunakan dilarutkan 
dalam toluol dan bahan didispersikan dalam piridin. 

 
d. Metode Fisis 

Ada beberapa cara penentuan kadar air cara secara fisis ini 
antara lain: 

a. Berdasarkan tetapan dieletrikum 
b. Berdasarkan konduktivitas listrik (daya hantar listrik) atau 

resistensi 
c. Berdasarkan resonansi nuklir magnetic (NMR = Nuclear 

Magneti resonance) (Sudarmadji,2003).  
 

B. Penetapan Kadar Abu 
Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik 

atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan 
terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya 
merupakan unsur-unsur mineral. Unsur juga dikenal sebagai zat 
organik atau kadar abu. Kadar abu tersebut dapat menunjukan total 
mineral dalam suatu bahan pangan. Bahan-bahan organik dalam 
proses pembakaran akan terbakar tetapi komponen anorganiknya 
tidak, karena itulah disebut sebagai kadar abu. Produk perikanan 
memiliki kadar abu yang berbeda-beda. Standar mutu ikan segar 
berdasar SNI 01-2354.1-2006, ialah memiliki kadar abu kurang dari 
2%. Produk olahan hasil diversifikasi dari jelly fish product (kamaboko) 
yang tidak diolah menjadi surimi dahulu memiliki standar kadar abu 
antara 0,44 – 0,69% menurut SNI 01-2693-1992. Contoh jelly fish 
product, yakni otak-otak, bakso dan kaki naga. 

Penentuan kadar abu total dapat digunakan untuk berbagai 
tujuan, antara lain untuk menentukan baik atau tidaknya suatu 
pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, dan sebagai 
penentu parameter nilai gizi suatu bahan makanan. Penggilingan 
gandum, misalnya, apabila masih banyak lembaga dan endosperm 
maka kadar abu yang dihasilkannya tinggi. Banyaknya lembaga dan 
endosperm pada gandum menandakan proses pengolahan kurang baik 
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karena masih banyak mengandung bahan pengotor yang menyebabkan 
hasil analisis kadar abu menjadi tidak murni. Kandungan abu juga 
dapat digunakan untuk memperkirakan kandungan dan keaslian bahan 
yang digunakan. Kadar abu sebagai parameter nilai gizi, contohnya 
pada analisis kadar abu tidak larut asam yang cukup tinggi menunjukan 
adanya kontaminan atau bahan pengotor pada makanan tersebut.  

Untuk menentukan kadar abu pada suatu bahan pangan, tidak 
bisa secara langsung tanpa diberi perlakuan terlebih dahulu, harus 
dilakukan analisa terlebih dahulu yaitu dengan cara membakar bahan 
hingga menjadi abu. 

 
a. Defenisi Kadar Abu 

Abu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan 
organik.  
Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan 
cara pengabuannya. Kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu 
bahan. Mineral yang terdapat dalam satu bahan dapat merupakan dua 
macam garam yaitu garam organik dan garam anorganik. Garam 
organik terdiri dari garam-garam asam malat, oksalat, asetat, dan 
pektat, sedangkan garam anorganik antara lain dalam bentuk garam 
fosfat, karbonat ,klorida, sulfat, nitrat. Mineral juga biasanya berbentuk 
sebagai senyawa komp leks yang bersifat organis. Apabila akan 
ditentukan jumlah mineralnya dalam bentuk aslinya adalah sangat sulit, 
oleh karenanya biasanya dilakukan dengan menentukan sisa-sia 
pembakaran garam mineral tersebut, yang dikenal dengan pengabuan. 

Kadar abu pada bahan pangan menggambarkan kandungan 
mineral dari sampel bahan makanan. Kadar abu ialah material yang 
tertinggal bila bahan makanan dipijarkan dan dibakar pada suhu sekitar 
500-800°C.  Komponen mineral dalam bahan pangan sangat bervariasi 
baik macam maupun jumlahnya, sehingga setiap bahan pangan kadar 
abunya juga berbeda. Namun untuk menentukan kadar abu pada suatu 
bahan pangan, tidak bisa secara langsung tanpa diberi perlakuan 
terlebih dahulu, harus dilakukan analisa terlebih dahulu yaitu dengan 
cara membakar bahan hingga menjadi abu. Hal ini dipertegas oleh 
anonim (2010a) yang menyatakan bahwa apabila akan ditentukan 
jumlah mineralnya dalam bentuk aslinya adalah sangat sulit, oleh 
karenanya biasanya dilakukan dengan menentukan sisa-sia pembakaran 
garam mineral tersebut, yang dikenal dengan pengabuan.  

 
Dalam al-qur‟an juga dijelaskan tentang debu/abu  dalam surah 

fussilat ayat 9-12:  
“Sebagaimana Alam diciptakan Allah dalam enam masa dua masa untuk 
menciptakan langit sejak berbentuk dukhan (campuran debu dan gas), dua masa 
untuk menciptakan bumi, dan dua masa (empat masa sejak penciptaan bumi) 
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untuk memberkahi bumi dan menentukan makanan bagi penghuninya “(Q.S. 
41:9-12) 
 
b. Tujuan penetapan Kadar Abu 

Penentuan kadar abu total dapat digunakan untuk berbagai 
tujuan, antara lain untuk menentukan baik atau tidaknya suatu 
pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, dan sebagai 
penentu parameter nilai gizi suatu bahan makanan. Penggilingan 
gandum, misalnya, apabila masih banyak lembaga dan endosperm 
maka kadar abu yang dihasilkannya tinggi. Banyaknya lembaga dan 
endosperm pada gandum menandakan proses pengolahan kurang baik 
karena masih banyak mengandung bahan pengotor yang menyebabkan 
hasil analisis kadar abu menjadi tidak murni. 

Kandungan abu juga dapat digunakan untuk memperkirakan 
kandungan dan keaslian bahan yang digunakan. Kadar abu sebagai 
parameter nilai gizi, contohnya pada analisis kadar abu tidak larut asam 
yang cukup tinggi menunjukan adanya kontaminan atau bahan 
pengotor pada makanan tersebut. (Sudjana, Moch. 1972; 65) 

 
c. Metode Penentuan kadar abu 
Metode pengabuan dipilih berdasarkan pada: 

1. Tujuan analisis 
2. Jenis makanan yang dianalisis. 
3. Peralatan yang tersedia. 

Penentuan kadar abu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 
pengabuan cara langsung (cara kering) dan pengabuan cara tidak 
langsung (cara basah). 
a. Penentuan kadar abu secara langsung 

Prinsip pengabuan cara langsung yaitu semua zat organik 
dioksidasi pada suhu tinggi, yaitu sekitar 500-600oC, kemudian zat 
yang tertinggal setelah proses pembakaran ditimbang. Mekanisme 
pengabuan cara langsung yaitu cawan porselen dioven terlebih 
dahulu selama 1 jam kemudian diangkat dan didinginkan selama 30 
menit dalam desikator. Cawan kosong ditimbang sebagai berat a 
gram. Setelah itu, bahan uji dimasukan sebanyak 5 gram ke dalam 
cawan, ditimbang dan dicatat sebagai berat b gram. Pengabuan 
dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pemanasan pada suhu 300oC agar 
kandungan bahan volatil dan lemak terlindungi hingga kandungan 
asam hilang. Pemanasan dilakukan hingga asam habis. Selanjutnya, 
pemanasan pada suhu bertahap hingga 600oC agar perubahan suhu 
secara tiba-tiba tidak menyebabkan cawan menjadi pecah. 

b. Penentuan kadar abu secara tidak langsung 
Prinsip pengabuan cara tidak langsung yaitu bahan 

ditambahkan reagen kimia tertentu sebelum dilakukan pengabuan. 
Senyawa yang biasa ditambahkan adalah gliserol alkohol atau pasir 
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bebas anorganik yang selanjutnya dipanaskan dalam suhu tinggi. 
Pemanasan menyebabkan gliserol alkohol membentuk kerak 
sehingga menyebabkan terjadinya porositas bahan menjadi besar 
dan memperbesar oksidasi. Pemanasan pada pasir bebas dapat 
membuat permukaan yang bersinggungan dengan oksigen semakin 
luas dan memperbesar porositas sehingga proses pengabuan 
semakin cepat. 

Mekanisme pengabuan cara tidak langsung yaitu cawan 
porselen dioven terlebih dahulu selama 1 jam kemudian diangkat 
dan didinginkan selama 30 menit dalam desikator. Cawan kosong 
ditimbang sebagai berat a gram. Setelah itu, bahan uji dimasukan 
sebanyak 5 gram ke dalam cawan, ditimbang dan dicatat sebagai 
berat b gram. Gliserol alkohol ditambahkan dalam cawan sebanyak 
5 ml dan dimasukan dalam tanur pengabuan hingga putih keabu-
abuan. Abu yang terbentuk dibiarkan dalam muffle selama 1 hari. 
Cawan porselen dioven terlebih dahulu untuk mengeringkan air 
yang mungkin terserap saat disimpan dalam muffle lalu dimasukan 
ke desikator. Penimbangan cawan setelah pengabuan dicatat sebagi 
berat c gram.  Suhu yang tinggi menyebabkan elemen abu yang 
volatil, seperti Na, S, Cl, K dan P menguap. Pengabuan juga 
menyebabkan dekomposisi tertentu, seperti K2CO3 dan CaCO3. 
Pengeringan dengan metode ini bertujuan mendapatkan berat 
konstan (Vanessa. 2008; 27) 
Kelemahan menggunakan metode pengabuan kering diantaranya 
adalah: 
1. Memerlukan waktu lama. 
2. Biaya listrik yang lebih tinggi untuk memanaskan tanur. 
3. Kehilangan mineral yang dapat menguap pada suhu tinggi. 
Sedangkan keuntungan dari metode pengabuan kering adalah 
sebagai berikut: 
1. Aman. 
2. Hanya membutuhkan reagen dalam jumlah sedikit. 
3. Beberapa sampel dapat dianalisis secara bersamaan. 
4. Tidak memerlukan tenaga kerja yang intensif. 
5. Abu yang dihasilkan dapat dianalisis untuk penentuan kadar 

mineral (Winarno. 1979; 87) 
 

d. Contoh proses penetapan kadar abu 
Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum cawan porselen 

digunakan untuk menimbang cuplikan terung ungu, cawan porselen 
harus ditentukan beratnya secara konstan. Yaitu cawan yang sudah 
bersih dan bebas jelaga dipijarkan dalam tanur pada suhu ± 5500C 
selama 15 menit di dalam tanur (apabila proses pemijaran dilakukan 
pada suhu yang lebih tinggi, maka menggunakan furnice yang bersuhu 
1100 – 17000C) Kemudian didinginkan di dalam desikator selama 20-
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30 menit. Cawan porselen lalu ditimbang hingga didapat berat 
konstan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Gambar furnice 
 
 Cawan porselen dipijarkan pada suhu ± 5500C selama 15 menit, 

karena apabila dilakukan di bawah suhu tersebut, kemungkinan masih 
terdapat jelaga-jelaga yang masih menempel pada cawan sehingga 
dapat menambah berat yang akan mempengaruhi pengamatan. 

Setelah cawan porselen dipijarkan maka perlakuan selanjutnya 
adalah didinginkan di dalam desikator. Hal tersebut berfungsi untuk 
mendinginkan cawan agar tidak kontak dengan udara luar yang akan 
mengakibatkan bertambahnya berat cawan dengan menempelnya uap 
air dari luar apabila tidak disimpan di dalam desikator. Desikator 
berfungsi untuk mnyerap uap air yang masih terdapat pada cawan 
porselen. Sebaiknya desiktor yang digunakan pun harus terbuat dari 
bahan kaca bukan plastik, karena apabila terbuat dari bahan plastik 
dikhawatirkan desikator tersebut tidak bisa menahan panas dari cawan 
yang bersuhu sangat tinggi. 

Desikator yang baik adalah desikator yang masih dapat berfungsi 
menyerap uap air. Desikator yang masih menyerap uap air ditandai 
dengan silika gel yang masih berwarna biru terang yang terdapat 
dibagian bawah desikator yang dihalangi oleh sarangan. Apabila silika 
gel sudah berwarna pudar, itu berarti penyerapan uap air sudah kurang 
optimal. Maka sebaiknya sebelum silika gel digunakan, terlebih dahulu 
harus dipanaskan dalam oven agar silika berwarna biru kembali. Cara 
membuka desikatorpun tidak sembarangan, yaitu dengan cara 
menggeser tutup kesamping dengan hati-hati, bukan dengan membuka 
tutup desikator ke atas. Karena akan mengakibatkan tutup desikator 
tidak akan melekat dengan baik pada desikator. Maka penggunaan 
vaselin sangat dianjurkan.  
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                                  Gambar desikator 
 
Cawan porselen yang telah dipijarkan sebaiknya jangan langsung 

dimasukan ke dalam desikator, sebaiknya tunggu selama ± 5 menit di 
udara (didinginkan di udara). Hal tersebut bertujuan untuk menjaga 
agar desikator tetap berfungsi dengan baik. Karena apabila kita 
memasukan cawan porselen dalam keadaan panas tanpa mendinginkan 
terlebih dahulu di udara, dikhawatirkan tutup desikator akan tergeser 
(bumping) hingga terjatuh, karena tekanan yang berada dalam 
desikator lebih besar (pengaruh panas dari cawan porselen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Gambar neraca analitik 
 
Berat cawan porselen yang didapat harus berat yang konstan, 

yang dilakukan dengan beberapa kali proses penimbangan. Konstan 
berarti selisih antara penimbangan yang satu dengan penimbangan 
berikutnya hanya terpaut sedikit dengan toleransi sebanyak 5%. Cawan 
yang digunakan apabila tidak konstan akan mengakibatkan kesalahan 
perhitungan berat, sehingga kadar yang didapat akan tidak tepat. 

 Cawan porselen yang sudah siap digunakan baru dapat dipakai 
untuk menimbang cuplikan Terung ungu seberat  ± 3 gram, dengan 
toleransi sebesar 5%. Perhatikan neraca sebelum digunakan. Waterpass 
pada neraca harus pada posisi di tengah. Hal tersebut dilakukan agar 
neraca tersebut menunjukan berat yang akurat. Posisi cawan ketika 
hendak menimbang harus masih berada di dalam desikator. Agar tidak 
ada interaksi dengan uap udara yang akan meyebabkan penambahan 
berat. 

Setelah itu dilakukan lagi pemijaran di dalam tanur  hingga 
sampel berubah warna menjadi coklat kehitaman, hal tersebut 
menandakan bahwa air yang terdapat dalam cuplikan telah teruapkan 
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semua. Untuk cuplikan jenis bahan makanan atau bahan organik, 
pengabuan pada suhu 5500C untuk berubah menjadi abu dengan 
sempurna. Kemudian didinginkan sebentar di udara, lalu didinginkan 
kembali di dalam desikator selama 20-30 menit. Proses terakhir yaitu 
penimbangan cuplikan yang telah diabukan. 

Kadar abu yang didapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan : 

 
 
 
 

 
        Ket:  a = bobot cawan kosong 
  b = bobot cawan dan sampel 
  c = bobot cawan dan sampel setelah pengabuan 
       (Vanessa: 2008;27) 
  
C. Penetapan Kadar Minyak Atsiri 

Telah disebutkan oleh Allah dalam Al Qur‟an yang berbunyi yang 
artinya : “ dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.” 
(Q.S Ar-Rahman : 12) 

Ahli tafsir memiliki pendapat yang bervariasi tentang ayat tersebut 
namun Al-Hasan berkata, bahwa yang dimaksud dengan kata al-Raihan 
adalah semua tumbuhan yang baik baunya (Mahmud,2007). 

Menurut Hasbi (2003), dalam tafsir Al Qur‟anul Majid An-Nuur, 
tentang ayat yang berbunyi Wal habbu dzul „ashfi war raihaan = dan 
tanaman yang berbiji, yang mempunyai daun yang kering  dan bunga-
bunga yang harum. Maksudnya adalah dibumi ini terdapat pula biji-bijian 
yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, padi dan lain-lain, 
serta mempunyai tungku-tungku yang kering. Juga terdapat berbagai 
macam tumbuhan yangbharum bunganya. Allah yang menjadikan bagi 
kita berbagai macam buah, istimewa pohon kurma dan berbagai macam 
bjian yang mempunyai jerami untuk bahan pakan hewan dan yang 
mempunyai isi untuk menjadi rezeki kita. 

Menurut Yasin (2008), dalam tafsir Fi Dzilalil Qur‟an, maksud 
dari surah ar-Rahman yang mencangkup ayat 10-12 yaitu Allah telah 
memudahkan kehidupan bagi makhluk-Nya di bumi. Bumi berputar 
membawa mereka seraya mengitari matahari, Allah memberikan makanan 
sebagai kekuatan seperti buah-buahan, terutama kurma yang memiliki 
kelopak mayang guna menunjukkan keindahan keindahan bentuknya 
disamping manfaat buahnya. Juga seperti bijian yang berasal dari pohon 
yang berdaun dan berbatang yang sebagiannya merupakan pakan ternak. 
Dan seperti tanaman yang berbau harum yang tumbuh di permukaan 
bumi, baik yang menjadi santapan manusia  maupun santapan binatang. 
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Menurut Shihab (2002), dalam tafsir al-Mishbah kata ) 
 raihah yakni aroma. Raihan  adalah (راأحت) raihan terambil dari kata  راحان)
kembang-kembang yang mempunyai aroma yang harum seperti ros, 
yasmin, kemuning dan lain-lain. Ada yang memahami kata tersebut dalam 
arti daun yang hijau yakni sebagai antonim dari al-ashf / daun yang 
kering. 

Menurut dari beberapa para ahli dalam beberapa kitab tafsir ayat 
Al Qur‟an yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa Allah 
menciptakan tanaman yang harum yang diantaranya adalah tanaman hijau 
yang harum yaitu kemangi atau selasih adalah nikmat pemberian Allah 
SWT untuk para makhluk-Nya di bumi ini, sebagai hamba-Nya kita patut 
bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. 

Negara eropa sejak beberapa abad telah diketahui jenis tumbuhan 
al-Raihan yang mereka gunakan untuk obat-obatan, mereka menamainya 
sebagai “rumput ratu”. Tumbuhan jenis kemangi sangatpopuler di Inggris 
khususnya karena karakternya yang wangi dan baik (Mahmud,2007). 

Keragaman  ini karena perbedaan jenis dari tanaman dan 
perbedaan komposisi kimia minyak atsiri dari tiap jenis tanaman tersebut. 
Beberapa minyak atsiri basil yang cukup dikenal dalam perdagangan 
adalah minyak dari Eropa (terutama Perancis), Mesir, Bulgaria dan Jawa. 
Minyak atsiri basil dari Eropa memiliki kualitas paling baik dan 
menghasilkan aroma yang paling disukai. Dari hasil analisis minyak ini 
mengandung linalool dan metal kavikol dalam jumlah yang paling banyak. 
Minyak atsiri basil dari Mesir hamper sama dengan yang berasal dari 
Eropa tetapi perbedaannya yaitu minyak atsiri Mesir mengandung linalool 
lebih rendah sedangkan kandungan metal kavikol lebih tinggi. Sedang 
minyak atsiri dari Bulgaria dan Jawa memiliki kandungan metilsinamat 
dan eugenol yang tinggi (Savitri, 2008). 

 
a. Definisi dan Karakteristik 

Definisi minyak atsiri menurut Farmakope Indonesia adalah 
cairan jernih yang mempunyai bau seperti tumbuhan asalnya. Minyak 
atsiri dikenal juga dengan nama minyak eteris atau minyak terbang 
(essential oil, volatile oil ) dihasilkan oleh tanaman, mempunyai rasa getir, 
berbau wangi sesuai dengan bau tanaman penghasilnya, umumnya larut 
dalam pelarut organic dan tidak larut dalam air. 

Senyawa organik dalam minyak atsiri termasuk golongan 
terpenoid, umumnya terbatas pada monoterpen dan seskuiterpen. Dalam 
Tumbuh-tumbuhan minyak atsiri terdapat pada beberapa suku seperti 
Pinaceace, Zingiberaceae, Lauraceae, Rutaceae, Myrtaceae, Labiatae, 
Umbelliferae, Piperaceae. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa tumbuhan 
yang banyak mengandung alkaloid, sangat jarang mengandung minyak 
atsiri. Didalam tumbuhan minyak atsiri terdapat dalam kelenjar pada 
daun, bunga, biji, batang, kulit batang akar ataupun rimpang. 
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Kegunaan minyak atsiri bagi tanaman adalah menolak serangga 
sehingga mencegah pembusuk dari daun dan bunga dan menarik serangga 
untuk membantu penyerbukaan. 
Penggunaan Dalam Farmasi 
1. Sebagai obat gosok rematik dan neuralgia (Ol. Terebinthinae, Ol. 

Gaultheriae, dll ) 
2. Sebagai stomachika dan aromatika 
3. Sebagai ekspektoran dan obat batuk ( Ol.Thymi, Ol. Foeniculi, Ol. 

Anisi ) 
4. Sebagai diuretika 
5. Sebagai choleretika dan cholagoga 
6. Sebagai desinfektasi dan antiseptika ( Ol. Caryophyli ) 
 
b. Metode Penentuan Kadar 
1. Cara Gravimetri 
 Minyak atsiri ditambahkan NaCl sampai jenuh, kocok dengan pentan 

dan pisahkan. Larutan pentan diuapkan, sisa terakhir aliri udara, sisa 
ditimbang. 

2. Volumetri 
 Salah satu cara dengan alat dari Ergon Stahl. Prinsip: Simplisia yang 

diketahui beratnya dibuat serbuk kasar atau dimemarkan, suling 
dengan penangas udara sehingga penyulingan berlangsung lambat dan 
teratur. Minyak ditampung dan dapat diukur volumenya. 

3. Penetapan Kadar Minyak Atsiri Dengan Cara Penyulingan 
a) Penyulingan/Destilasi Air (Perebusan) 

Dengan tipe penyulingan air ini, bahan yang akan disuling 
berhubungan langsung dengan air mendidih. Bahan yang 
akan disuling kemungkinan mengambang atau mengapung di atas 
air atau terendam seluruhnya, tergantung pada berat jenis dan 
kuantitas bahan yang akan diproses. Air dapat dididihkan dengan 
api secara langsung. Metode ini disebut juga metode perebusan. 
Ketika bahan direbus, minyak atsiri akan menguap bersama uap air, 
kemudian dilewatkan melalui kondensor untuk dikondensasi. Alat 
yang di gunakan untuk metode ini disebut alat suling perebus. 
Contoh bahan yang diproses dengan netode ini : bunga mawar, 
bunga-bunga jeruk. Destilasi air dapat dijalankan pada tekanan di 
bawah 1 atmosfir sehingga air bisa mendidih pada suhu yang lebih 
rendah dari 100ºC. Biasanya dilakukan bila bahan atau minyak atsiri 
rentan terhadap suhu. Contoh : neroli. 

b) Penyulingan Uap dan Air (Pengukusan) 
Bahan tanaman yang akan diproses ditempatkan dalam wadah yang 
konstruksinya hampir sama dengan dandang pegukus, sehingga 
metode ini disebut juga pengukusan. Air dididihkan pada bagian 
bawah alat . Minyak atsiri akan ikur bersama aliran uap yang 
kemudian dialirkan ke kondensor. Alat yang digunakan dalam 
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metode ini disebut alat suling pengukus. Temperatur steam harus 
dikontrol agar hanya cukup untuk memaksa bahan melepas minyak 
atsirinya dan tidak membakar bahan. Uap yang dipakai bertekanan 
> 1 atm dan bersuhu > 100ºC, sehingga waktu distilasi bisa lebih 
cepat mengurangi kemungkinan rusaknya minyak atsiri. Cara ini 
menghasilkan minyak atsiri dengan mutu yang tinggi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Gambar alat destilasi 

 
c) Penyulingan / Destilasi Uap Langsung 

Bahan dialiri dengan uap yang berasal dari suatu pembangkit uap. 
Uap yang dihasilkan lazimnya memiliki tekanan yang lebih besar 
daripada tekanan atmosfer. Uap yang dihasilkan kemudian dialirkan 
kedalam alat penyulingan sehingga minyak atsiri akan menguap 
terbawa oleh aliran uap air yang dialirkan ke kondensor untuk 
dikondensasi. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut alat 
suling uap langsung. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pada dasarnya tidak ada perbedaan mencolok pada ketiga alat 
penyulingan tersebut. Namun pemilihan tergantung pada metode yang 
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digunakan, karena reaksi tertentu dapat terjadi selama penyulingan. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi hidrodestilasi adalah: 
1. Difusi atau perembesan minyak atsiri oleh air panas melalui selaput 

tanaman yang disebut hidrodifusi 
2. Hidrolisis terhadap komponen tertentu dari minyak atsiri. 
3. Peruraian terjadi oleh panas. 
 

d) Kohobasi 
Sistem Kohobasi adalah proses penyulingan yang diulang kembali, 
artinya air keluaran sisa ini dimasukkan ke ketel lagi untuk diproses 
ulang menjadi kukus, kemudian kukus dilewatkan pipa ke tabung 
destilasi. Dalam tabung destilasi kontak dengan bahan baku 
menghasilkan kukus air dan minyak atsiri, kemudian dipisahkan 
oleh separator menghasilkan minyak atsiri dan air limbah (sisa).  
Bila rose oil dipungut dengan cara water distillation, maka phenyl 
ethyl alcohol yang dikandungnya akan larut dalam air. Senyawa ini 
tidak ikut bersama minyak atsiri. Bau minyak atsiri menjadi berbeda 
disebut incomplete oil . Untuk mendapatkan minyak atsiri yang 
lengkap (complete oil), phenyl ethyl alcohol dipisahkan dari air 
dengan cara distilasi kemudian ditambahkan ke dalam incomplete 
oil dengan perbandingan yang tepat. Rose oil yang lengkap ini 
disebut Rose Otto. 

e) Rektifasi 
Bila Essential oil hasil distilasi mengandung impurities (pengotor), 
dapat dimurnikan dengan   atau vacuum. Pemurnian dengan cara 
ini disebut rectification. Ct. eucalyptus oil, dijual sbg double 
distilled. 

f) Destilasi Fraksinasi 
Proses distilasi normal tetetapi minyak atsiri dikumpulkan secara 
batch (menurut fraksinya).  
 

Umumnya, penetapan kadar minyak atsiri dilakukan dengan beberapa 
cara: 
1. Cara I 

Campur bahan yang diperiksa dalam labu dengan cairan penyulin, 
pasang alat, isi buret dengan airhingga penuh, panaskan dengan 
tangas udara, sehingga penyulingan berlangsung dengan lambat 
tetetapi teratur. Setelah penyulingan selesai, biarkan selama tidak 
kurang dari 15 menit, catat volume minyak atsiri pada buret. Hitung 
kadar minyak atsiri dalam % v/b. 

2. Cara II 
Dilakukan menurut cara yang tertera pada Cara I. Sebelum buret diisi 
penuh dengan air, lebih dahulu diisi dengan 0,2 mL xilena P yang 
diukur seksama. Volume minyak atsiri dihitung dengan 
mengurangkan volume yang dibaca dengan volume xilena. 
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Contoh:  
a. Timbang 100 gram simplisia cengkeh kering, masukkan kedalam 

labu destilasi yang telah berisi batu didih, lalu tambahkan 
aquadest sampai menjadi 2/3 volumenya. 

b. Pasangkan labu destilasi pada mantel pemanas dan alat destilasi 
stahl. (Perhatikan kesejajaran alat, tidak boleh miring). 

c. Masukkan aquadest dari bagian tengah alat (bentuk corong), 
usahakan permukaan aquadest sejajar dengan pipa kapiler 
disebelahnya dan tidak ada gelembung udar. 

d. Masukkan xylene 0,2 ml dengan pipet skala kedalam alat destilasi 
stahl melalui bagian atas alat (bentuk bulat) 

e. Nyalakan mantel listrik, jalankan air kran. 
f. Perhatikan pengukuran, saat tetesan pertama minyak atsiri mulai 

dihitung 6 jam ekstraksi hingga terkumpul minyak atsiri. 
g. Tampung hasil minyak atsiri yang sudah murni pada vial yang 

telah ditimbang 
h. Tetapkan kadar minyak atsiri yang didapat 

 
Kadar minyak atsiri = ( volume xylene + volume minyak atsiri )                          
– ( volume xylene )    x 100 % 
                                                              Bobot penimbangan 
 

 
D. Penetapan Kadar Cemaran Logam Berat 
a. Definisi Cemaran 

Cemaran adalah Bahan yang keberadaannya tidak dikehendaki dan 
mungkin ada sebagai akibat dari berbagai tahapan sejak dari bahan baku, 
proses produksi, pengemasan,transpotasi atau dari kontaminasi 
lingkungan. Logam berat adalah elemen kimiawi metalik dan  metaloida , 
memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang dapat bersifat 
racun  bagi mahluk hidup. Logam berat umumnya bersifat racun terhadap 
mahluk hidup. Melalui berbagai perantara, seperti udara, makanan, 
maupun air yang terkontaminasi oleh logam berat, logam tersebut dapat 
terdistribusi ke bagian tubuh manusia dan sebagian akan terakumulasikan.  
Jika keadaan ini berlangsung terus menerus, dalam jangka waktu yang 
lama dapat mencapai jumlah yang membahayakan kesehatan manusia.  

 
 
b. Senyawa-senyawa logam berat yaitu : 
1. Arsen 

Deskripsi  
Arsen memiliki nomor atom 33, bobot atom 74,92, bobot jenis 

5,72 g / cm3  , titik leleh 817 C, titik didih 613 C. Arsen menunjukkan 
logam anorganik berwarna abu abu, dengan kelarutan dalam air yang 
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sangat rendah. Arsen pada konsentrasi rendah terdapat pada tanah, air, 
makanan dan udara. 
Unsur ini bereaksi dengan halogen, asam pengoksidasi pekat dan alkali 
panas. Persenywaan arsen dengan oksigen, klorin dan sulfur disebut 
arsen anorganik, sedangkan persenyawaan arsen dengan C dan H 
disebut arsen organik. 
Senyawa Arsen  digunakan dalam insektisida dan sebagai bahan 
pembantu dalam semikonduktor. Unsur ini digunakan dalam 
mengeraskan beberapa Timbal. 
• Arsen dalam bentuk persenyawaan antara lain : 

- Arsen trioksida : berbentu serbuk putih, senyawa ini sangat 
beracun dan digunakan untuk meracuni hama dan untuk 
membuat kaca opal dan email 

- Arsina Larut dalam kloroform dan benzena. Gas ini sangat 
beracun, mudah terurai pada suhu tinggi. Gas Arsin banyak 
digunakan dalam perdagangan untuk pembuatan komponen 
mikroelektronik modern, digunakan sebagai campuran dalam 
jumlah sedikit dengan gas, dan bahan pembantu pembuatan 
semikonduktor 

- Arsen trioksida berbentuk cair AsCl3 
• Toksisitas Arsen 

     Pada tikus nilai LD50 pada pemberian oral 763 mg / kg BB, 
IP 13 mg / kg BB, sedangkan pada mencit nilai LD50 pada 
pemberian oral 145 mg / kg BB, IP 46 mg / kg BB. 

• Kajian Keamanan 
     Arsen merupakan salah satu elemen yang paling toksik dan 
merupakan racun akumulatif. Arsen anorganik bersifat lebih toksik 
dibandingkan arsen organik. Manusia terpapar arsen melalui 
makanan, air dan udara. Paparan Arsen lebih tinggi pada pekerja yang 
menggunakan arsen, peminum wine, orang yang tinggal dalam rumah 
yang menggunakan kayu dan orang yang tinggal di lahan pertanian 
yang menggunaka pestisida menggunakan arsen. 
Tanaman lebih mudah menyerap arsen, sehingga memungkinkan 
arsen berada dalam pangan pada konsentrasi tinggi dalam bentuk 
organik. Arsen organik biasanya ditemukan dalam rumput laut. Ikan 
dan seafod mampu mengakumulasikan sejumlah arsen organik yang 
berasal dari lingkungannya. Kandungan arsen dalam tanaman 
biasanya ditentukan melalui kandungan arsen dalam tanah, air, udara 
dan fertiliser. Konsentrasi Arsen triorganik lebih dari 60000 
mikrogram/kg dalam makanan atau minuman dapat menyebabkan 
kematian. Konsentrasi Arsen anorganik 300 mikrogram/kg – 30000 
mikrogram/kg dalam makanan atau minuman menyebabkan iritasi 
perut dan usus disertai dengan gejala mual, muntah dan diare. 
Tertelan arsen menyebabkan penurunan produksi sel darah merah 
(eritrosit). Konsentrasi 0,01 mg/L dalam air minum dapat 
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menyebabkan kerusakan kulit da sistem sirkulasinya serta dapat 
meningkatkan resiko kanker. Efek akut terhadap arsen berlangsung 
lambat namun disertai dengan anemia hemolitik yang cepat. Efek 
kronis dapat menyebabkan kerusakan pada tulang, darah, hati, 
saluran pernafasan dan sistem saraf pusat. Gejala yang nampak pada 
keracunan kronis arsen antara lain berat badan turun, mual, diare 
serta sembelit, pigmentasi dan kulit mengelupas, rambut rontok, 
radang syaraf perifer. Disamping itu dapat terjadi hepatitis kronis dan 
sirosis hati, radang syaraf pada berbagai jaringan, kulit yang melepuh 
disertai melanotik dan keratolitik hingga terjadi kaknker kulit, pada 
permukaan kuku dapat muncul garis garis putih. 

2. Kadmium 
Deskripsi 
Kadmium (Cd) memliki nomor atom 48 bobot atom 112,41 g, 
kadmium merupakan logam yang ditemukan alami dalam kerak 
bumi. Kadmium murni berupa logam lunak berwarna putih perak. 
Namun sejauh ini belum ditemukan kadmium dalam keadaan logam 
murni di lam. Kadmium biasa ditemukan sebagai mineral yang terikat 
dengan unsur seperti oksigen , klorin dan sulfur. 
Toksisitas, LdD50 225 mg / kg BB. 
 
Kajian Keamanan 
Dalam kondisi asam lemah, kadmiu akan mudah teradsorbsi ke 
dalam tubuh. Sebanyak 5% kadmium disera melalui saluran 
pencernaan, dan terakumulasi di dalam hati dan ginjal. Kadmium dan 
senyawanya bersifat karsinogen dan bersifat racun kumulatif. Selain 
saluran pencernaan dan paru-paru, organ yang paling parah akibat 
mencerna kadmium adalah ginjal. Kerusakan yang terjadi disebabkan 
oleh proses dekstruksi eritrosit. Di Indonesia terdapat kajian kadar 
kadmium dalam beras coklat 0,04 mg/kg – 0,39 mg/kg.  
Kadmium hampir selalu ditemukan dalam jumlah yang kecil dalam 
bijih-bijih seng, seperti sphalerite(ZnS). Greenokcite (CdS) merupakan 
mineral satu-satunya yang mengandung kadmium. Hampir semua 
kadmium diambil sebagai hasil produksi dalam persiapan bijih-bijih 
seng, tembaga dan timbal. Unsur ini lunak, logam putih yang kebiru-
biruan yang dapat dengan mudah dipotong dengan pisau. Hampir 
dalam banyak hal sifatnya mirip seng. Penanganannya harus hati-hati 
karena uap dari kadmium sangat berbahaya. Contohnya solder perak.  

              Pengeksposan terhadap debu-debu kadmium tidak boleh 
melewati 0.01 mg/m3 (rata-rata waktu-berat selama 8 jam, 40 jam 
seminggu). Konsentrasi maksimum, selama 15 menit, tidak boleh 
melewati 0.14 mg/m3. Pengeksposan terhadap uap kadmium oksida 
tidak boleh melewati 0.05 mg/m3 dan konsentrasi maksimum tidak 
boleh melewati 0.05 mg/m3.Kadmium merupakan komponen 
campuran logam yang memiliki titik cair terendah. Unsur ini 
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digunakan dalam campuran logam poros dengan koefisien gesek 
yang rendah dan tahan lama. Ia juga banyak digunakan dalam aplikasi 
sepuhan listrik (electroplating).  
Kadmium digunakan pula dalam pembuatan solder, baterai Ni-Cd, 
dan sebagai senjaga reaksi nuklir fisi. Senyawa kadmium digunakan 
dalam fosfor tabung TV hitam-putih dan fosfor hijau dalam TV 
bewarna. Sulfat merupakan garamnya yang paling banyak ditemukan 
dan sulfidanya memiliki pigmen kuning. Kadmium dan solusi 
senyawa-senyawanya sangat beracun. 

3. Merkuri 
• Raksa (nama lama : air raksa) atau merkuri atau hydrargyrum 

(bahasa Latin: Hydrargyrum, air/cairan perak) adalah unsur kimia 
pada tabel periodik dengan simbol Hg dan nomor atom 80. 

• Unsur golongan logam transisi ini berwarna keperakan dan 
merupakan satu dari lima unsur (bersama cesium 
, fransium, galium  dan brom) yang berbentuk cair dalam suhu 
kamar , serta mudah menguap. Hg akan memadat pada tekanan 
7.640 Atm.Kelimpahan Hg di bumi menempati di urutan ke-67 di 
antara elemen lainnya pada kerak bumi.Di alam, merkuri (Hg) 
ditemukan dalam bentuk unsur merkuri (Hg0), merkuri 
monovalen (Hg1+), dan bivalen (Hg2+). 

• Raksa banyak digunakan sebagai bahan amalgam 
gigi, termometer, barometer  dan peralatan ilmiah lain, walaupun 
penggunaannya untuk bahan pengisi termometer telah digantikan 
(oleh termometer alkohol, digital, atau termistor) dengan alasan 
kesehatan dan keamanan karena sifat toksik yang 
dimilikinya.Unsur ini diperoleh terutama melalui proses reduksi 
dari cinnabarmineral.Densitasnya yang tinggi menyebabkan benda-
benda seperti bola biliar menjadi terapung jika diletakkan di dalam 
cairan raksa hanya dengan 20 persen volumenya terendam. 

• Secara alamiah, pencemaran Hg berasal dari kegiatan gunung api 
atau rembesan air tanah yang melewati deposit Hg.Apabila masuk 
ke dalam perairan, merkuri mudah berkaitan dengan klor yang ada 
dalam air laut dan membentuk ikatan HgCl.Dalam bentuk ini, Hg 
mudah masuk ke dalam plankton dan bisa berpindah ke biota laut 
lain. 

• Merkuri anorganik (HgCl) akan berubah menjadi merkuri organik 
(metil merkuri) oleh peran mikroorganisme yang terjadi pada 
sedimen dasar perairan.Merkuri dapat pula bersenyawa dengan 
karbon membentuk senyawa organo-merkuri. 

• Senyawa organo-merkuri yang paling umum adalah metil merkuri 
yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam air dan 
tanah. Mikroorganisme kemudian termakan oleh ikan sehingga 
konsentrasi merkuri dalam ikan meningkat. Metil Hg memiliki 
kelarutan tinggi dalam tubuh hewan air sehingga Hg terakumulasi 
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melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam jaringan 
tubuh hewan air, dikarenakan pengambilan Hg oleh organisme air 
yang lebih cepat dibandingkan proses ekskresi. 

• Keracunan kronis oleh merkuri dapat terjadi akibat kontak kulit, 
makanan, minuman, dan pernafasan. Toksisitas kronis berupa 
gangguan sistem pencernaan dan sistem syaraf 
atau gingvitis.Akumulasi Hg dalam tubuh dapat 
menyebabkan tremor ,parkinson, gangguan lensa mata berwarna 
abu-abu, serta anemia ringan, dilanjutkan dengan gangguan 
susunan syaraf yang sangat peka terhadap Hg dengan gejala 
pertama adalah parestesia, ataksia, disartria ketulian, dan akhirnya 
kematian.Wanita hamil yang terpapar alkil merkuri bisa 
menyebabkan kerusakan pada otak janin sehingga mengakibatkan 
kecacatan pada bayi yang dilahirkan. 

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak janin lebih rentan 
terhadap metil merkuri dibandingkan dengan otak 
dewasa.Konsentrasi Hg 20 µgL dalam darah wanita hamil sudah 
dapat mengakibatkan kerusakan pada otak janin.Merkuri 
memiliki afinitas yang tinggi terhadap fosfat , sistin dan 
histidin yang merupakan rantai samping dari protein, purin 
, pirimidin ,pteridin  dan porifirin. 

Dalam konsentrasi rendah ion Hg+ sudah mampu menghambat kerja 
50 enzim yang menyebabkan metabolisme tubuh terganggu  Garam 
merkuri anorganik bisa mengakibatkan presipitasi protein, 
merusak mukosa  saluran pencernaan, merusak membran ginjal 
maupun membran filter glomerulus .Toksisitas kronis dari merkuri 
organik ini dapat menyebabkan kelainan berkelanjutan berupa tremor, 
terasa pahit di mulut, gigi tidak kuat dan rontok, albuminuria, 
eksantema pada kulit, dekomposisi eritrosit , serta menurunkan 
tekanan darah.Keracunan metil merkuri pernah terjadi di Jepang, 
dikenal sebagai Minamata yang mengakibatkan kematian pada 110 
orang. 

4. Timbal 
• Timbal adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang 

memiliki lambang Pb dan nomor atom 82. 
• Lambangnya diambil dari bahasa Latin Plumbum.Timbal (Pb) 

adalah logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak 
bumi.Keberadaan timbal bisa juga berasal dari hasil aktivitas 
manusia, yang mana jumlahnya 300 kali lebih banyak 
dibandingkan Pb alami yang terdapat pada kerak bumi.Pb 
terkonsentrasi dalam deposit bijih logam.Unsur Pb digunakan 
dalam bidang industri modern sebagai bahan pembuatan pipa air 
yang tahan korosi, bahan pembuat cat, baterai, dan campuran 
bahan bakar bensin tetraetil. 



166 
 

• Timbal (Pb) adalah logam yang mendapat perhatian khusus 
karena sifatnya yang toksik (beracun) terhadap manusia. Timbal 
(Pb) dapat masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan, 
minuman, udara, air, serta debu yang tercemar Pb. 

Keracunan akibat kontaminasi Pb bisa menimbulkan berbagai 
macam hal diantaranya : 
• Menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam 

pembentukan hemoglobin (Hb) 
• Meningkatnya kadar asam δ-aminolevulinat dehidratase (ALAD 

dan kadar protoporphin dalam sel darah merah 
• Memperpendek umur sel darah merah 
• Menurunkan jumlah sel darah merah dan retikulosit serta 

meningkatkan kandungan logam Fe dalam plasma darah. 
Timbal bersifat kumulatif.Dengan waktu paruh timbal dalam sel 
darah merah adalah 35 hari, dalam jaringan ginjal dan hati selama 40 
hari, sedangkan dalam tulang selama 30 hari. 
Mekanisme toksisitas Pb berdasarkan organ yang dipengaruhinya 
adalah : 
1. Sistem haemopoietik; dimana Pb menghambat sistem 

pembentukan hemoglobin (Hb) sehingga menyebabkan anemia 
2. Sistem saraf; di mana Pb dapat menyebabkan kerusakan otak 

dengan gejala epilepsi, halusinasi, kerusakan otak besar, dan 
delirium. 

3. Sistem urinaria; dimana Pb bisa menyebabkan lesi tubulus 
proksimalis, lengkung henle, serta menyebabkan aminosiduria 

4. Sistem pencernaan di mana Pb dapat menyebabkan kolik 
dan konstipasi 

5. Sistem kardiovaskular; di mana Pb dapat menyebabkan 
peningkatan permeabilitas pembuluh darah 

6. Sistem reproduksi; di mana Pb dapat menyebabkan keguguran, 
tidak berkembangnya sel otak embrio, kematian janin waktu lahir, 
serta hipospermia dan teratospermia pada pria. 

7. Sistem endokrin; di mana Pb dapat menyebabkan gangguan fungsi 
tiroid dan fungsi adrenal 

8. Bersifat karsinogenik dalam dosis tinggi. 
• Paparan Pb dosis tinggi mengakibatkan kadar Pb darah mencapai 

80 µg/dL pada orang dewasa dan 70 µg/dL pada anak-anak 
sehingga terjadi ensefalopati, kerusakan arteriol dan kapiler , 
edeme otak, meningkatkanya tekanan alir serebrospinal, 
degenerasi neuron, serta perkembangbiakan sel glia yang disertai 
dengan munculnya ataksia koma, kejang-kejang, 
dan hiperaktivitas. 

• Kandungan Pb dalam darah berkorelasi dengan tingkat 
kecerdasan manusia.Semakin tinggi kadar Pb dalam darah, 
semakin rendah poin IQ.Apabila dalam darah ditemukan kadar 
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Pb sebanyak tiga kali batas normal (intake normal sekitar 0,3 
mg/hari), maka akan terjadi penurunan kecerdasan intelektual. 

• Intoksikasi Pb bisa terjadi melalui jalur oral, lewat makanan, 
minuman, pernafasan, kontak lewat kulit, kontak lewat mata, serta 
lewatparenteral . Logam Pb tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia 
sehingga bila makanan atau minuman tercemar Pb dikonsumsi, 
maka tubuh akan mengeluarkannya. Sebagian kecil Pb 
diekskresikan melalui urin atau feses karena sebagian terikat oleh 
protein dan sebagian lainnya lagi terakumulasi dalam ginjal, hati, 
kuku, jaringan lemak, dan rambut. 

5. Timah 
Timah biasa terbentuk oleh 9 isotop yang stabil. Ada 18 isotop 

lainnya yang diketahui. Timah merupakan logam perak keputih-
putihan, mudah dibentuk, ductile dan memilki struktur kristal yang 
tinggi.  
Bentuk 
Unsur ini memiliki 2 bentuk alotropik pada tekanan normal. Jika 
dipanaskan, timah abu-abu (timah alfa) dengan struktur kubus berubah 
pada 13.2 derajat Celcius menjadi timah putih (timah beta) yang 
memiliki struktur tetragonal. Ketika timah didinginkan sampai suhu 
13,2 derajat Celcius, ia pelan-pelan berubah dari putih menjadi abu-
abu. Perubahan ini disebabkan oleh ketidakmurnian (impurities) seperti 
aluminium dan seng, dan dapat dicegah dengan menambahkan 
antimoni atau bismut. Perubahan dari bentuk alfa ke bentuk beta 
dinamakan â€œtin pestâ€•. Timah abu-abu memiliki sedikit kegunaan. 
Timah dapat dipoles sangat licin dan digunakan untuk menyelimuti 
logam lain untuk mencegah korosi dan aksi kimia. Lapisan tipis timah 
pada baja digunakan untuk membuat makanan tahan lama.Campuran 
logam timah sangat penting. Solder lunak, perunggu, logam babbit, 
logam bel, logam putih, campuran logam bentukan dan perunggu 
fosfor adalah beberapa campuran logam yang mengandung 
timah.Timah dapat menahan air laut yang telah didistilasi dan air 
keran, tetapi mudah terserang oleh asam yang kuat, alkali dan garam 
asam. Oksigen dalam suatu solusi dapat mempercepat aksi serangan 
kimia-kimia tersebut. Jika dipanaskan dalam udara, timah membentuk 
Sn2, sedikit asam, dan membentuk stannate salts dengan oksida. Garam 
yang paling penting adalah klorida, yang digunakan sebagai agen 
reduksi. Garam timah yang disemprotkan pada gelas digunakan untuk 
membuat lapisan konduktor listrik. Aplikasi ini telah dipakai untuk 
kaca mobil yang tahan beku. Kebanyakan kaca jendela sekarang ini 
dibuat dengan mengapungkan gelas cair di dalam timah cair untuk 
membentuk permukaan datar (proses Pilkington). 

Baru-baru ini, campuran logam kristal timah-niobium menjadi 
superkonduktor pada suhu sangat rendah, menjadikannya sebagai 
bahan konstruksi magnet superkonduktif yang menjanjikan. Magnet 
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tersebut, yang terbuat oleh kawat timah-niobium memiliki berat hanya 
beberapa kilogram tetapi dengan baterai yang kecil dapat 
memproduksi medan magnet hampir sama dengan kekuatan 100 ton 
elektromagnet yang dijalankan dengan sumber listrik yang besar. 
Penanganan 
Jumlah timah yang sedikit dalam makanan tidak berbahaya. Limit 
dalam makanan di Amerika Serikat adalah 300 mg/kg. Senyawa timah 
triakil dan triaril digunakan sebagai racun biologi (biocides) dan perlu 
ditangan 

 
c. Prosedur Penentuan Cemaran Logam Berat 
Prinsip: Menentukan kandungan logam berat secara spektroskopi serapan 
atom atau lainnya yang lebih valid Tujuan : Memberikan jaminan bahwa 
ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu (Hg, Pb, Cd, dll) melebihi 
nilai yang ditetapkan karena berbahaya (toksik) bagi kesehatan 
Prosedur 

Lebih kurang 2 g sampai 3 g ekstrak ditimbang seksama, 
dimasukkan kedalam krus silikat, ratakan.Pijarkan perlahan-lahan hingga 
arang habis.Tambahkan asam nitrat dan panaskan dalam lemari asam 
hingga terdestruksi sempurna. Tetapkan kadar cemaran logam berat 
dengan AAS (Atomic Absorption Spectroscopy). 
 
Kadar logam berat  
Ekstrak + H2S atau tioasetamid lalu amati endapan yang terjadi untuk 
mengetahui kadar logam berat menggunakan AAS AAS (Pb dan Cd) 
Pb>> lampu tabung Pb dengan panjang gelombang 217nm, 5 Ma 
Cd>>lampu tabung Cd dengan panjang gelombang 228,8 nm, 4Ma  

a.                           
                                     

 
b.                                            

 
c.                                                   

 
d.                 

 
e.                                  

     

 
     

 
Keterangan  
a : nilai absorbansi sampel (mg/L) 
b : nilai absorbansi blanjo (mg/L ) 
K : kadar logam berat pada sampel ( mg/Kg atau ppm) 
V : volume akhir sampel (L) 
W : berat sampel (Kg) 
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Contoh Penetapan Kadar Sampel 
Cemaran Logam Beratpada KAYU NANGKA (Artocarpus 
heterophylla Lamk.) dengan spektrofotometri 
 
Pembuatan Kurva baku 
Pembuatan kurva baku diantaranya Pb, Cd, dan As. Larutan induk timbal 
(Pb) 1000 ppm, dibuat stok larutan standar 10 ppm dengan cara : diambil 
1 ml larutan induk 1000 ppm kemudian ditambah aquabidest hingga 100 
ml. kemudian dibuat larutan seri kadar Pb 0,05; 0,10; 0,50; 1,00; 1,50; 
2,00; 2,50 ppm. Diukur absorbansinya dari larutan standar diperoleh 
persamaan kurva baku Y = 0.024 X – 0.0014 dengan r = 0.9995. 
Larutan induk timbal (Cd) 103 ppm, dibuat stok larutan standar 1000 ppb 
dengan cara : diambil 0,1 ml larutan induk 103 ppm kemudian ditambah 
aquabidest hingga 100 ml. kemudian dibuat larutan seri kadar Cd 0,0005; 
0,001; 0,005; 0,01; 0,05; 0,1 ppm. Diukur absorbansinya dari larutan 
standar diperoleh persamaan kurva baku Y = 0.52 X – 0.0013 dengan r = 
0.9995. LOD untuk Cd = 0.0083 ppm 
Buat kurva baku As dengan konsentrasi 0.5 ppb, 1.0 ppb, 5 ppb, 10 ppb, 
dan 50 ppb. Diukur absorbansinya dari larutan standar diperoleh 
persamaan kurva baku Y = 0.0034 X + 0.0021 dengan r = 0.9997. 

 Preparasi Sampel 
Penetapan kadar As, Pb dan Cd dengan metode AAS. Penetapan kadar 
ketiga logam berat dengan cara digesti basah. Ditimbang  1 gr ekstrak dan 
ditambahkan 10 ml HNO3 pekat, setelah itu dipanaskan dengan heating 
mentel hingga kental atau kering. Ekstrak yang kental dan dingin 
ditambah aquabidest 10 ml dan asam perkolat 5 ml, kemudian dipanaskan 
hingga kental dan disaring kelabu ukur 50 ml. Tambahkan aquabidest 
hingga 50 ml. Sampel diukur dengan AAS, khusus Arsen dengan 
tambahan alat HVG 1. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa 
kadar logam berat ekstrak dari ketiga daerah nilainya tidak melebihi nilai 
yang diperbolehkan, karena berbahaya bagi kesehatan. 
Hasil penetapan cemaran logam berat dapat dilihat pada Tabel berikut: 
 
Parameter Sukoharjo Kendal Karanganyar Metode 
As (ppm) Ttd Ttd Ttd AAS + HVG 1 
Pb (ppm) Ttd 0,0875 ttd AAS 
Cd (ppm) 0,0043 Ttd 0,0051 AAS 
Keterangan: ttd: tidak terdeteksi 
 
E. Penetapan Cemaran Mikroba 

Kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran mikrobiologi 
memiliki konsekuensi baik material dan hukum yang berat, apalagi jika 
obat herbal masuk ke wilayah hukum negara lain. Jadi ibaratkan lebih baik 
kurang berefek namun tidak membahayakan daripada terdeteksi beberapa 
bakteri atau jamur berbahaya di dalam sampel. Untuk itu ekstraksi bahan 
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baku, penyimpanan ekstrak dan packaging produk perlu dilakukan 
keberadaan bakteri dan jamur minimal. 

Jika proses ekstraksi serbuk tanaman menggunakan etanol dengan 
kadar >60% maka akan terjadi proses sterilisasi dengan sendirinya 
sehingga bakteri dan jamur mayoritas akan mati. Penetapan aspek 
mikrobiologi akan negatif alias memenuhi syarat. Yang menjadi masalah 
adalah jika proses ekstraksi tidak menggunakan pelarut yang bersifat 
antiseptik seperti etanol atau kadar etanol terlalu rendah kurang dari 40% 
atau beberapa proses ekstraksi yang tidak melibatkan solven organik 
misalnya dengan cara digetahkan atau diperas jadam lidah buaya maka 
beberapa bakteri dan jamur akan tumbuh. Parameter aspek cemaran 
mikroba adalah angka minimal atau tidak adanya bakteri dan jamur. 

 
Persyaratan hasil pemeriksaan parameter mikrobiologis 

Parameter  Persyaratan  

Angka Lempeng Total (ALT) < 10 koloni/g 
Coliform < 3 koloni/g 
Kapang dan Khamir < 10 koloni/g 
E.coli (-) negatif 
S. aureus (-) negatif 
Salmonella sp. (-) negatif 

 
 
Penyiapan sampel untuk pemeriksaan mikrobiologi 
Ditimbang 1 g sampel ke dalam aluminium foil. Sampel dimasukkan ke 
dalam labu ukur 10 ml ditambah pengencer sampai 10,0 ml sehingga 
diperoleh pengenceran 1:10, dan dikocok hingga larut atau dengan 
bantuan vortek. Dilanjutkan dengan pengenceran yang diperlukan, yaitu 
1:100 dan 1:1000. 
 
Metode-metode 
Aspek angka lempeng total (ALT) 
Pipet 1 ml dari tiap pengenceran ke dalam cawan petri yang steril (duplo), 
dengan menggunakan pipet yang berbeda dan steril untuk tiap 
pengenceran. Ke dalam tiap cawan petri dituangkan 5 ml media Nutrient 
Agar yang telah dicairkan bersuhu kurang lebih 45oC. cawan petri 
digoyangkan dengan hati-hati (putar dan goyangkan ke depan dan ke 
belakang serta ke kanan dan ke kiri) hingga sampel bercampur rata 
dengan perbenihan. Kemudian dibiarkan hingga campuran dalam cawan 
petri membeku. Cawan petri dengan posisi terbalik dimasukkan ke lemari 
inkubator suhu 35oC selama 24 jam. Catat pertumbuhan koloni pada 
masing-masing cawan yang mengandung 30-300 koloni setelah 24 jam. 
Hitung ALT dalam koloni/g sampel dengan mengalikan jumlah rata-rata 
koloni pada cawan dengan faktor pengenceran yang sesuai. 
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Biasanya hasil cukup dinyatakan sebagai berikut: 
E.coli  : negatif 
Salmonella sp : negatif 
S. aureus  : negatif 
P. aeruginosa : negatif 

 
Coliform  
Pipet 1 ml dari tiap pengenceran ke dalam tabung dengan menggunakan 
pipet yang berbeda dan steril untuk tiap pengenceran, yang masing-
maisng berisi 3 ml Lactose Broth yang di dalamnya terdapat tabung 
Durham terbalik. Kemudian disimpan dalam inkubator pada suhu 36oC. 
Setelah 48 jam kemudian dicatat jumlah tabung yang terbentuk gas pada 
masing-masing pengenceran. 
 
Kapang dan Khamir 
ke dalam cawan petri yang steril (duplo) tuangkan 5 ml media Potato 
Dextrose Agar yang telah dicairkan bersuhu 45oC, biarkan membeku pada 
cawan. Pipet 0,5 ml dari tiap pengenceran ke dalam cawan petri yang 
steril (metode semai), dengan menggunakan pipet yang berbeda dan steril 
untuk tiap pengenceran. Cawan poetri digoyangkan dengan hati-hati 
hingga sampel tersemai secara merata pada media. Kemudian diinkubasi 
pada suhu kamar atau atau 25oC selama 7 hari. Dicatat hasil sebagai 
jumlah kapang dan khamir/g sampel. 
 
F. Penetapan Cemaran Aflatoksin 

Untuk uji kualitatif metode yang dipersyaratkan adalah metode 
KLT dengan pembanding aflatoksin miks yang terdiri dari campuran 
aflatoksin B1, B2, dan G1, G2. Standar ini bisa kita beli dari Sigma-
Aldrich. Parameter lihatlah adanya bercak dengan warna dan Rf sama 
pada bercak ekstrak atau tidak. Jika iyamaka lakukanlah penetapan 
kadarnya dengan KLT densitometer atau HPLC. 

Metode ini cukup menyatakan apakah ada bercak yang sejajar 
dengan penampakan yang sama dengan salah satu dari 4 macam senyawa 
aflatoksin di dalam Aflatoksin mix. 

 
Metode analsisi kualitatif aflatoksin : 
Terhadap larutan ekstrak dan baku aflatoksin dilakukan kromatografi 
lapis tipis sebagai berikut: 
Fase diam  : lempeng pra lapis silica gel (E Merck) 
Baku aflatoksin  : campuran siap pakai (aflatoksin mix) terdiri atas 
5,0 μg: 
Aflatoksin B1 ; 1,5 μg Aflatoksin B2; 5,0 μg 
Aflatoksin G1 ; 1,5 μg Aflatoksin G2 dalam larutan campuran toluena 
dan asetonitril (98:2). 
Pengembang   : campuran kloroform-aseton-n heksan (85:15:20) 
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Jarak rambat  : 8 cm 
Penampak bercak : bercak berwarna biru atau hijau kebiruan setelah 
lempeng diletakkan di bawah sinar UV 366 nm menandakan Aflatoksin 
positif. 
Penetapan kuantitatif dilakukan jika analisis kualitatif positif. Metode 
standar minimal yang diperbolehkan adalah densitometer dengan kondisi 
di atas. Metode HPLC juga (lebih diterima) bisa dilakukan dengan fase 
gerak air: asetonitril dan fase diam C-18. Karena sampel kita ekstrak tentu 
saja perlu dilakukan optimasi pemisahan terlebih dahulu sehingga 
diperoleh peak tunggal yang mana optimasi memerlukan cukup waktu 
lama jika sampel kita adalah sampel baru yang belum ada laporan 
pendukungnya. Inilah kelemahan dengan metode HPLC. 
 
 
Latihan 
Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada satuan 
bahasan ix dipersilahkan mengerjakan latihan berikut : 
1. Buat uraian mengenai penetapan kadar air pada suatu simplisia! 
2. Buat uraian mengenai penetapan kadar abu pada suatu simplisia! 
3. Buat uraian mengenai penetapan kadar minyak atsiri pada suatu 

simplisia! 
4. Buat uraian mengenai penetapan kadar logam berat pada suatu 

simplisia! 
5. Buat uraian mengenai penetapan cemaran mikroba pada suatu 

simplisia! 
 
 

Rangkuman 
1. Ada beberapa cara penentuan kadar air dalam bahan secara kimiawi 

yaitu antara lain: cara titrasi Karl Fischer, cara Kalsium Karbid, cara 
Asetil Klorida, metode Fisis. 

2. Penentuan kadar abu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu penentuan 
kadar abu secara langsung dan penentuan kadar abu secara tidak 
langsung. 
Prinsip penentuan kadar abu secara langsung: 

Prinsip pengabuan cara langsung yaitu semua zat organik 
dioksidasi pada suhu tinggi, yaitu sekitar 500-600oC, kemudian zat 
yang tertinggal setelah proses pembakaran ditimbang. Mekanisme 
pengabuan cara langsung yaitu cawan porselen dioven terlebih dahulu 
selama 1 jam kemudian diangkat dan didinginkan selama 30 menit 
dalam desikator. Cawan kosong ditimbang sebagai berat a gram. 
Setelah itu, bahan uji dimasukan sebanyak 5 gram ke dalam cawan, 
ditimbang dan dicatat sebagai berat b gram. Pengabuan dilakukan 
dalam 2 tahap, yaitu pemanasan pada suhu 300oC agar kandungan 
bahan volatil dan lemak terlindungi hingga kandungan asam hilang. 
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Pemanasan dilakukan hingga asam habis. Selanjutnya, pemanasan pada 
suhu bertahap hingga 600oC agar perubahan suhu secara tiba-tiba tidak 
menyebabkan cawan menjadi pecah. 

Prinsip penentuan kadar abu secara tidak langsung 
Bahan ditambahkan reagen kimia tertentu sebelum dilakukan 

pengabuan. Senyawa yang biasa ditambahkan adalah gliserol alkohol 
atau pasir bebas anorganik yang selanjutnya dipanaskan dalam suhu 
tinggi. Pemanasan menyebabkan gliserol alkohol membentuk kerak 
sehingga menyebabkan terjadinya porositas bahan menjadi besar dan 
memperbesar oksidasi. Pemanasan pada pasir bebas dapat membuat 
permukaan yang bersinggungan dengan oksigen semakin luas dan 
memperbesar porositas sehingga proses pengabuan semakin cepat. 

3. Metode penentuan kadar minyak atsiri antara lain dilakukan dengan 
metode gravimetri, volumetri, dan metode penyulingan. 

4. Prosedur penetapan kadar cemaran logam berat: Lebih kurang 2 g 
sampai 3 g ekstrak ditimbang seksama, dimasukkan kedalam krus 
silikat, ratakan.Pijarkan perlahan-lahan hingga arang habis.Tambahkan 
asam nitrat dan panaskan dalam lemari asam hingga terdestruksi 
sempurna. Tetapkan kadar cemaran logam berat dengan AAS (Atomic 
Absorption Spectroscopy). 

5. Tujuan aspek cemaran mikroba adalah menetapkan keberadaan dan 
jumlah bakteri atau jamur penyebab bakteri atau perusak ekstrak pada 
ekstrak sehingga bisa dicegah keberadaannya, misal: Salmonella thypi, 
E.coli, bacillus subtilis, Aspergillus flavus, S. Aureus. Dengan parameter 
angka minimal atau tidak adanya bakteri dan jamur, yang mana 
problem yang biasa terjadi adalah abkteri dan jamur jumlahnya terlalu 
tinggi dan tidak memenuhi syarat aspek mikrobiologis. 

 
 

Tes formatif 
1. Jelaskan salah satu cara penentuan kadar air secara  kimiawi dengan 

metode Karl Fischer! 
2. Jelaskan tujuan penetapan kadar abu pada suatu bahan! 
3. Jelaskan cara penetapan kadar minyak atsiri dengan sistem kohobasi! 
4. Sebutkan senyawa-senyawa logam berat yang berbahaya bagi suatu 

bahan! 
5. Jelaskan cara kerja uji bakteri coliform pada pemeriksaan cemaran 

mikroba! 
 

Jawaban tes formatif 
1. Penentuan kadar air metode Karl Fischer: 

Cara ini adalah dengan menitrasi sampel dengan larutan iodine dalam 
metanol. Reagen lain yang digunakan dalam titrasi ini adalah sulfur 
dioksida dan piridin. Metanol dan piridin digunakan untuk melarutkan 
yodin dan dan sulfur dioksida agar reaksi dengan air menjadi lebih 
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baik. Selain itu piridin dan methanol akan mengikat asam sulfat yang 
terbentuk sehingga akhir titrasi dapat lebih jelas dan tepat. Selama 
masih ada air dalam bahan, iodin akan bereaksi tetapi begitu air habis, 
maka iodin akan bebas. Titrasi dihentikan pada saat timbul warna 
iodine bebas. Untuk memperjelas pewarnaan maka dapat ditambahkan 
metilen biru dan akhir titrasi akan memberikan warna hijau. I2 dengan 
mtilen biru akan berubah warnanya menjadi hijau. Cara titrasi ini telah 
berhasil dipakai untuk penentuan kadar air dalam alkohol, ester-ester, 
senyawa lipida, lilin, pati, tepung gula, madu, dan bahan makanan yang 
dikeringkan. Cara ini banyak dipakai karena memberikan harga yang 
tepat dan dikerjakan cepat. Tingkat ketelitiannya lebih kurang 0,5 mg 
dan dapat ditingkatkan lagi dengan sistem elektroda yaitu dapat 
mencapai 0,2 mg. 

2. Penentuan kadar abu total dapat digunakan untuk berbagai tujuan, 
antara lain untuk menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan, 
mengetahui jenis bahan yang digunakan, dan sebagai penentu 
parameter nilai gizi suatu bahan makanan. Kandungan abu juga dapat 
digunakan untuk memperkirakan kandungan dan keaslian bahan yang 
digunakan. 

3. Sistem Kohobasi adalah proses penyulingan yang diulang kembali, 
artinya air keluaran sisa ini dimasukkan ke ketel lagi untuk diproses 
ulang menjadi kukus, kemudian kukus dilewatkan pipa ke tabung 
destilasi. Dalam tabung destilasi kontak dengan bahan baku 
menghasilkan kukus air dan minyak atsiri, kemudian dipisahkan oleh 
separator menghasilkan minyak atsiri dan air limbah (sisa).  
Bila rose oil dipungut dengan cara water distillation, maka phenyl ethyl 
alcohol yang dikandungnya akan larut dalam air. Senyawa ini tidak ikut 
bersama minyak atsiri. Bau minyak atsiri menjadi berbeda disebut 
incomplete oil . Untuk mendapatkan minyak atsiri yang lengkap (complete 
oil), phenyl ethyl alcohol dipisahkan dari air dengan cara distilasi 
kemudian ditambahkan ke dalam incomplete oil dengan perbandingan 
yang tepat. Rose oil yang lengkap ini disebut Rose Otto. 

4. Senyawa-senyawa logam berat yang berbahaya antara lain: Arsen, 
Kadmium, Merkuri, Timbal, Timah. 

5. Pipet 1 ml dari tiap pengenceran ke dalam tabung dengan 
menggunakan pipet yang berbeda dan steril untuk tiap pengenceran, 
yang masing-maisng berisi 3 ml Lactose Broth yang di dalamnya terdapat 
tabung Durham terbalik. Kemudian disimpan dalam inkubator pada 
suhu 36oC. Setelah 48 jam kemudian dicatat jumlah tabung yang 
terbentuk gas pada masing-masing pengenceran. 
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BAB X 
PARAMETER KANDUNGAN KIMIA (GOLONGAN ATAU 

SENYAWA) KUALITATIF DAN KUANTITATIF 
 

Satuan Bahasan 10 
 
Parameter Kandungan Kimia Senyawa Golongan Alkaloid, 
Karbohidrat, Flavonoid, Saponin, Tanin 
 
a. Gambaran singkat mengenai mata kuliah 

Materi ini membahas mengenai parameter kandungan kimia (analisis 
kualitatif dan kuantitatif) senyawa golongan alkaloid, karbohidrat, 
glikosida, flavonoid, saponin, dan tanin 

b. Pedoman mempelajari materi 
Baca dengan baik uraian mengenai parameter kandungan kimia 
(analisis kualitatif dan kuantitatif) senyawa golongan alkaloid, 
karbohidrat, flavonoid, saponin, dan tanin. Kemudian  buatlah 
intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami dengan baik 
intisari/ringkasan tersebut 

c. Tujuan pembelajaran 
1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara analisis kualitatif 

dan kuantitatif senyawa golongan alkaloid. 
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara analisis kualitatif 

dan kuantitatif senyawa golongan karbohidrat. 
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara analisis kualitatif 

dan kuantitatif senyawa golongan flavonoid. 
4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara analisis kualitatif 

dan kuantitatif senyawa golongan saponin. 
5. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara analisis kualitatif 

dan kuantitatif senyawa golongan tanin. 
 
A. Identifikasi Alkaloid 

Dua metode yang paling banyak digunakan untuk menyeleksi 
tanaman yang mengandung alkaloid. 
1. Wall 

Prosedur Prosedur Wall meliputi, ekstraksi sekitar 20 gram bahan 
tanama kering yang direfluks dengan 80% etanol. Setelah dingin, residu 
dicuci dengan 80% etanol dan kumpulan filtrat diuapkan. Residu yang 
tertinggal dilarutkan dalam air, disaring, diasamkan dengan asam klorida 
1% dan alkaloid diendapkan baik dengan pereaksi Mayer atau dengan 
Siklotungstat. Bila hasil tes positif, maka konfirmasi tes dilakukan dengan 
cara larutan yang bersifat asam dibasakan, alkaloid diekstrak kembali 
dalam larutan asam. Ini berarti tanaman mengandung alkaloid. 
2. Prosedur King-Douglas 
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Agak berbeda terhadap garam alkaloid yang terdapat dalam 
tanaman (lazimnya sitrat, tartrat, atau laktat). Bahan tanaman kering 
pertama-tama diubah menjadi basa bebas dengan larutan encer amonia. 
Hasil yang diperoleh kemudian diekstrak dengan kloroform, ekstrak 
dipekatkan dan alkaloid diubah menjadi hidrokloridanya dengan cara 
menambahkan asam klorida 2 N. Filtrat larutan berair kemudian diuji 
terhadap alkaloidnya dengan menambah pereaksi Mayer, Dragendorff 
atau Bauchardt.  

Perkiraan kandungan alkaloid yang potensial dapat diperoleh 
dengan menggunakan larutan encer standar alkaloid khusus seperti 
brusin. Beberapa pereaksi pengendapan digunakan untuk memisahkan 
jenis alkaloid. Pereaksi sering didasarkan pada kesanggupan alkaloid 
untuk bergabung dengan logam yang memiliki berat atom tinggi seperti 
merkuri, bismuth, tungsen, atau iod. Pereaksi Mayer mengandung kalium 
iodida dan merkuri klorida dan pereaksi Dragendorff mengandung 
bismuth nitrat dan merkuri klorida dalam nitrit berair. Pereaksi Bouchardt 
mirip dengan pereaksi Wagner dan mengandung kalium iodida dan iod. 
Pereaksi asam silikotungstat mengandung kompleks silikon dioksida dan 
tungsten trioksida.  

Berbagai pereaksi tersebut menunjukkan perbedaan yang besar 
dalam hal sensitivitas terhadap gugus alkaloid yang berbeda. Ditilik dari 
popularitasnya, formulasi Mayer kurang sensitif dibandingkan pereaksi 
Wagner atau Dragendorff. Kromatografi dengan penyerap yang cocok 
merupakan metode yang lazim untuk memisahkan alkaloid murni dan 
campuran yang kotor. Seperti halnya pemisahan dengan kolom terhadap 
bahan alam selalu dipantau dengan kromatografi lapis tipis. Untuk 
mendeteksi alkaloid secara kromatografi digunakan sejumlah pereaksi. 
Pereaksi yang sangat umum adalah pereaksi Dragendorff, yang akan 
memberikan noda berawarna jingga untuk senyawa alkaloid. Namun 
demikian perlu diperhatikan bahwa beberapa sistem tak jenuh, terutama 
kumarin dan α-piron, dapat juga memberikan noda yang berwarna jingga 
dengan pereaksi tersebut. Pereaksi umum lain tetapi kurang digunakan 
adalah asam fosfomolibdat, iodoplatinat, uap iod, dan antimon (III) 
klorida.  
  Kebanyakan alkaloid bereaksi dengan pereaksi-pereaksi tersebut 
tanpa membedakan kelompok alkaloid. Sejumlah pereaksi khusus tersedia 
untuk menentukan atau mendeteksi jenis alkaloid khusus. Pereaksi 
Ehrlich (p-dimetilaminobenzaldehid yang diasamkan) memberikan warna 
yang sangat karakteristik biru atau abu-abu hijau dengan alkaloid ergot. 
Pereaksi serium amonium sulfat (CAS) berasam (asam sulfat atau fosfat) 
memberikan warna yang berbeda dengan berbagai alkaloid indol. Warna 
tergantung pada kromofor ultraungu alkaloid. Campuran feriklorida dan 
asam perklorat digunakan untuk mendeteksi alkaloid Raulfolia. Alkaloid 
Cinchona memberikan warna jelas biru fluoresen pada sinar ulta violet 
setelah direaksikan dengan asam format dan fenilalkilamin dapat terlihat 
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dengan ninhidrin. Glikosida steroidal sering dideteksi dengan 
penyemprotan vanilin-asam fosfat. Pereaksi Oberlin-Zeisel, larutan feri 
klorida 1-5% dalam asam klorida 0,5 N, sensitif terutama pada inti 
tripolon alkaloid kolkisin dan sejumlah kecil 1 μg dapat terdeteksi.  
 
B. Identifikasi Karbohidrat 
Analisis Kualitatif 

Karbohidrat dengan zat tertentu akan menghasilkan warna 
tertentu yang dapat digunakan untuk analisis kualitatif. Beberapa reaksi 
yang spesifik dapat membedakan golongan karbohidrat. Banyak cara 
untuk mengetahui atau mengidentifikasi karbohidrat dalam suatu bahan 
alam, diantaranya sebagai berikut: 
1. Uji Molisch 

Prinsip reaksi ini adalah dehidrasi senyawa karbohidrat oleh asam 
sulfat pekat. Dehidrasi heksosa menghasilkan senyawa hidroksi metil 
furfural, sedangkan dehidrasi pentosa menghasilkan senyawa fulfural. Uji 
positif jika timbul cincin merah ungu yang merupakan kondensasi antara 
furfural atau hidroksimetil furfural dengan α-naftol dalam pereaksi 
Molisch. Uji ini untuk semua jenis karbohidrat. Mono-, di-, dan 
polisakarida akan memberikan hasil positif. Sampel yang diuji dicampur 
dengan reagen Molisch, yaitu α-naftol yang terlarut dalam etanol 95%. 
Setelah pencampuran atau homogenisasi, H2SO4 pekat perlahan-lahan 
dituangkan melalui dinding tabung reaksi agar tidak sampai bercampur 
dengan larutan atau hanya membentuk lapisan. H2SO4 pekat (dapat 
digunakan asam kuat lainnya) berfungsi untuk menghidrolisis ikatan pada 
sakarida untuk menghasilkan furfural. Furfural ini kemudian bereaksi 
dengan reagent Molisch, α-naftol membentuk cincin yang berwarna ungu. 

 
2. Uji Benedict 

Uji benedict adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula 
(karbohidrat) pereduksi (yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas). 
Gula pereduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa 
disakarida seperti laktosa, glukosa, dan maltosa. Uji Benedict berdasarkan 
reduksi Cu2+ menjadi Cu+ oleh gugus aldehid atau keton bebas dalam 
suasana alkalis, biasanya ditambahkan zat pengompleks seperti sitrat atau 
tartrat untuk mencegah terjadinya pengendapan CuCO3. 

Uji positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata, kadang 
disertai dengan larutan yang berwarna hijau, merah, atau orange.  
3. Uji Seliwanoff 

Uji Seliwanoff bertujuan untuk mengetahui adanya ketosa 
(karbohidrat yang mengandung gugus keton). Pada pereaksi Seliwanoff, 
terjadi perubahan oleh HCl panas menjadi asam levulinat dan 4-
hidroksimetilfurfural. Jika karbohidrat yang mengandung gugus keton 
akan menghasilkan warna merah pada larutannya. Disakarida sukrosa 
yang mudah dihidrolisa menjadi glukosa dan fruktosa memberi reaksi 
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positif dengan uji Seliwanoff. Glukosa dan karbohidrat lain dalam jumlah 
banyak dapat juga memberi warna yang sama. 
4. Uji Fehling 
   Prinsip reaksi ini yaitu menggunakan gugus aldehid pada gula 
untuk mereduksi senyawa Cu2SO4 menjadi Cu2O (endapan berwarna 
merah bata) setelah dipanaskan pada suasana basa (Benedict dan Fehling) 
dengan ditambahkan agen pengikat (chelating agent) seperti Na-sitrat dan 
K-Na-trtrat. 
5. Uji Tollens 

Uji ini untuk positif terhadap karbohidrat pentosa yang 
membedakannya dengan heksosa. Aldehid dapat mereduksi pereaksi 
Tollens sehingga membebaskan unsur perak (Ag). Pereaksi Tollens, 
pengoksidasi ringan yang digunakan dalam uji ini, adalah larutan basa dari 
perak nitrat. 
6. Uji Iodium 

Karbohidrat dengan golongan polisakarida akan meberikan reaksi 
dengan larutan iodium dan memberikan warna yang spesifik bergantung 
pada jenis karbohidratnya. Analisa dengan iodin akan berwarna biru, 
amilopektin dengan iodin akan berwarna merah violet, glikogen dengan 
iodin akan berwarna merah coklat, begitu juga dengan dekstrin. 

Uji Iodium dilakukan untuk menentukan polisakarida. Larutan uji 
dicampurkan dengan larutan iodium. Hasil positif ditandai dengan 
amilum dengan iodium berwarna biru, dan dekstrin dengan iodium 
berwarna merah anggur. 
Analisis Kuantitatif 

Kadar karbohidrat dalam berbagai bahan makanan dapat 
ditentukan dengan berbagai cara, diantaranya cara kimiawi, cara fisik, cara 
enzimatik atau biokimia dan cara kromatografi. Penentuan karbohidrat 
yang termasuk polisakarida maupun oligosakarida memerlukan 
pendahuluan yaitu hidrolisis lebih dahulu sehingga diperoleh 
monosakarida. Untuk keperluan ini, maka bahan dihidrolisis dengan asam 
atau enzim pada suatu keadaan tertentu. Salah satu metode yang dapat 
digunakan adalah Luff Schoorl. 
Penentuan kadar karbohidrat pada percobaan dengan metode Luff 
Schoorl dibagi atas tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap sebelum inversi 
2. Tahap setelah inversi lemah 
3. Tahap setelah inversi kuat 

Pada penentuan karbohidrat dengan metode Luff Schoorl, yang 
ditentukan bukan Cu2O yang mengendap tapi dengan menggunakan CuO 
dalam larutan yang belum direaksikan dengan gula reduksi (titrasi blanko) 
dan sesudah direaksikan dengan gula reduksi (titrasi sampel). 
Penentuannya dengan menggunakan titrasi volumetri. Setelah diketahui 
selisih banyaknya titrasi blanko dan titrasi sampel kemudian 
dikonsultasikan dengan tabel yang telah tersedia yang menggambarkan 
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hubungan antara banyaknya Na2S2O3 dengan banyaknya gula pereduksi. 
Pada metode Luff Schoorl terdapat dua cara pengukuran yaitu: 

1. Penentuan Cu tereduksi dengan I2 
2. Menggunakan prosedur lae-Eynon 

Metode Luff Schoorl mempunyai kelemahan yang terutama disebabkan 
oleh komposisi yang konstan. Hal ini diketahui dari penelitian A.M 
maiden yang menjelaskan bahwa hasil pengukuran yang diperoleh 
dibedakan oleh perbuatan reagen yang berbeda. 

 
C. Identifikasi Flavonoid 
Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif flavonoid dapat dilakukan dengan menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis. Spektrum serapan ultra violet dan serapan 
tampak merupakan cara tunggal yang paling bermanfaat untuk 
mengidentifikasi struktur flavonoid. Flavonoid mengandung sistem 
aromatis yang terkonjugasi dan dapat menunjukkan pita serapan kuat 
pada daerah UV-Vis. 

Pereaksi yang digunakan adalah aluminium klorida, diamati di 
bawah lampu UV akan menghasilkan noda berfluoresensi ungu untuk 
senyawa golongan flavonoid. 
Analisis Kuantitatif 

Kadar flavonoid dihitung sebagai kadar flavonoid total dalam 
sampel. Perhitungan ini berdasarkan hukum Lambert-Beer yang 
menunjukkan hubungan lurus antara absorbansi dan kadar analit. 
Analisis Kuantitatif Flavonoid Total (DepKes RI 2000) 
Standar kuersetin 50 g/ml diencerkan dengan asam asetat glasial 5% v/v 
(dalam metanol) hingga diperoleh konsentrasi 3,0; 6,0; 12,0; 15,0; dan 
24,0 g/ml. Setelah itu serapan diukur menggunakan spektrofotometer 
pada panjang gelombang 366,4 nm untuk membuat kurva standar. 
Ekstrak ditimbang setara dengan 200 mg simplisia lalu dimasukkan ke 
dalam albu alas bulat. Sistem hidrolisis ditambahkan ke dalamnya, yaitu 1 
ml larutan 0,5% (b/v) heksametilentetramina, 20 ml aseton, dan 2 ml 
larutan 25% HCl dalam air, laku campuran dipanaskan sampai mendidih 
selama 30 menit. Campuran hasil hidrolisis lau disaring menggunakan 
kapas ke dalam labu ukur 100 ml. Residu kemudian ditambah 20 ml 
aseton untuk dididihkan kembali sebentar; penambahan aseton dan 
pendidihan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Seluruh filtrat dikumpulkan ke 
dalam labu takar. Setelah labu takar dingin, volume ditepatkan dengan 
aseton sampai 100 ml dan dikocok hingga tercampur sempurna. 
Filtrat hasil hidrolisis dalam labu takar diambil sebanyak 20 ml, 
dimasukkan ke dalam corong pisah, dan ditambahkan 20 ml akuades. 
Selanjutnya campuran diekstraksi, pertama dengan 15 ml etil asetat, 
kemudian 2 kali dengan 10 ml etil asetat. Fraksi etil asetat dikumpukan ke 
dalam labu takar 50 ml dan ditambahkan etil asetat sampai tepat 50 ml. 
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Sebanyak 10 ml larutan ini dipindahkan ke dalam labu takar 25 ml, 
kemudian ditambahkan 1 ml larutan 2 g AlCl3 dalam 100 ml larutan asam 
asetat glasial 5% (v/v) (dalam metanol). Larutan asam asetat glasial 5% 
(v/v) ditambahkan secukupnya sampai tepat 25 ml. Selanjutnya larutan 
dikocok dan diukur serapannya pada panjang gelombang 366,4 nm. 
 
D. Identifikasi Saponin 
Analisis kualitatif 
Adanya saponin dapat ditunjukkan secara jelas sebagai berikut. Simplisia 
diletakkan dalam gelatin darah. Setelah beberapa lama, butir darah merah 
akan dihemolisis dan di sekitar simplisia akan timbul daerah jernih sebagai 
akibat merembesnya saponin ke media di sekelilingnya. 
Analisis kuantitatif 
1. Indeks buih 
Indeks buih menunjukkan angka pengenceran dari bahan yanng diperiksa. 
Reaksi identifikasi ini akan memberikan lapisan buih setinggi 1 cm bila 
larutan sampel digojog dalam gelas ukur selama 15 detik dan selanjutnya 
dibiarkan selama 15 emnit sebelum dilakukan pengamatan. 
2. Indeks ikan 
Ikan kecil dimasukkan ke dalam larutan obat dengan berbagai kadar. 
Angka kebalikan pengenceran yang diperlukan untuk membunuh 60% 
ikan dalam waktu satu jam disebut indeks ikan.  
3. Indeks hemolisis 
Suatu seri pengenceran dekokta air dari simplisia ditambahkan ke dalam 
larutan garam fisiologis yang mengandung 2,5% darah bebas fibrin. 
Hemolisis akan terjadi bila ditambahkan n saponin yang cukup, yaitu 
suspensi darah kemudian menjadi bening. Pengenceran terbesar terjadi 
dari saponin yang mengakibatkan hemolisis total disebut sebagai indeks 
hemolisis. 
 
 
E. Identifikasi Tanin 
Analisis kualitatif 

Secara kimia terdapat dua jenis tannin yang tersebar tidak merata 
dalam dunia tumbuhan. Tannin-terkondensasi hampir terdapat semesta di 
dalam paku-pakuan dan gimnospermae, serta tersebar luas dalam 
angiospermae, terutama pada jenis tumbuhan berkayu. Sebaliknya, tannin 
yang terhidrolisiskan penyebarannya terbatas pada tumbuhan berkeping 
dua, di Inggris hanya terdapat pada suku yang nisbi sedikit. Tetapi kedua 
jenis tannin itu dijumpai bersamaan dalam tumbuhan yang sama seperti 
yang terjadi pada kulit dan daun ek, Quercus. 
Klasifikasi Tanin berdasarkan warna dari garam ferri (FeCl3), dapat 
digolongkan menjadi dua, yaitu : 
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a.    Katekol 
Berwarna hijau dengan 2 gugus fenol. Misalnya : Flobatanin dan 
Pirokatekol. Memiliki sifat-sifat  sebagai berikut : 
 Apabila dipanaskan akan menghasilkan katekol 
 Apabila didihkan dengan HCl  akan menghasilkan flobapin yang 

berwarna merah. 
 Apabila ditambahkan  FeCl3 akan berwarna hijau. 
 Apabila ditambahkan larutan Br akan terbentuk endapan. 
Contoh Katekol : Asam kirotamat (pada kina) dan asam katekotanat 
(pada gambir). 

b.    Pirogalatanin (pirogalol) 
Berwarna biru dengan FeCl3 dengan 3 gugus fenol. Memiliki sifat-
sifat sebagai berikut: 
 Apabila dipanaskan akan terurai menjadi pirogalol. 
 Apabila dididihkan dengan HCl akan dihasilkan Asam gallat dan 

Asam ellag. 
 Apabila ditambahkan dengan FeCl3 akan berwarna biru. 
 Apabila ditambahkan brom tidak akan terbentuk endapan. 

Contoh Pirogalatanin : Gallotanin (pada gallae) dan Ellagitanin 
(pada Granati cortex). 

Sifat tanin sebagai pengkhelat logam. Senyawa phenol yang secara 
biologis dapat berperan sebagai khelat logam.Proses pengkhlatan akan 
terjadi sesuai pola subtitusi dan pH senyawa phenolik itusendiri. Karena 
itulah tanin terhidrolisis memiliki potensial untuk menjadipengkhelat 
logam.Hasil khelat dari tanin ini memiliki keuntungan yaitu kuatnya daya 
khelat darisenyawa tanin ini membuat khelat logam menjadi stabil dan 
aman dalam tubuh.Tetapi jika tubuh mengkonsumsi tanin berlebih maka 
akan mengalami anemiakarena zat besi dalam darah akan dikhelat oleh 
senyawa tanin tersebut. 

 
Analisis kuantitatif 
1. Secara Volumetri 

Lebih kurang 2 gram serbuk yang ditimbang saksama panaskan dengan 
50 ml air mendidih di atas penangas air selama 30 menit sambil diaduk. 
Diamkan selama beberapa menit tuangkan melalui segumpal kapas ke 
dalam labu takar 250 ml. Sari sisa dengan air mendidih, saring larutan 
ke dalam takar yang sama. Ulangi penyarian beberapa kali hingga 
larutan bisa direaksikan dengan besi (III) amonium sulfat tidak 
menunjukkan adanya tannin. Dinginkan cairan dan tambahkan air 
secukupnya hingga 250 ml. Pipet 25 ml larutan ke dalam labu 1.000 ml 
tambahkan 750 ml air dan 25 ml asam indigo sulfonat LP, titrasi 
dengan kalium permanganat 0,1 N hingga larutan berwarna kuning 
emas. 1 ml kalium permanganate 0,1 N Setara dengan 0,004157 gr 
tannin. lakukan percobaan blangko. 
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Asam indigo sulfonat LP  
Larutkan 1 gr indigokarmin P dalam 25 ml asam sulfat P, tambahkan 
25 ml asam sulfat P lagi dan encerkan dengan air secukupnya hingga 
1000 ml. (Pengenceran dilakukan dengan menuangkan larutan ke 
dalam sebagian air, kemudian encerkan dengan secukupnya hingga 
1000 ml). 

 
 
2. Secara Instrument  

Beberapa metode telah dikembangkan dalam penentuan tanin, 
diantaranya adalah metode folin fenol dan metode spektrofotometri 
serapan atom. Metode Folin Fenol menggunakan reagen na-tungstat serta 
asam fosfomolibdat sebagai pengkompleks yang memberikan warna biru, 
mengabsorbsi pada panjang gelombang 600-700 nm. Metode ini tidak 
hanya mendeteksi senyawa tanin melainkan semua senyawa fenol dalam 
sampel. Adanya senyawa anorganik seperti Mn(II), nitrit, sulfit kerap kali 
rnengganggu pengukuran absorbansi karena turut mereduksi reagen 
pengkompleks4. Sedangkan metode spektrofotometri serapan atom 
mengukur secara tak langsung dari kelebihan kompleks Cu yang tidak 
terendapkan oleh tanin. 

Penentuan tanin menggunakan orto fenantrolin merupakan 
alternasi dari metode yang telah ada melalui pembentukan senyawa 
kompleks tanin-orto fenantrolin warna merah yang stabil. Wah /au, 1989 
menjelaskan bahwa iarutan Fe(III) dapat tereduksi menjadi Fe(II) oleh 
tanin setelah dipanaskan pada suhu tertentu. Fe(II) akan bereaksi dengan 
orto fenenttolin membentuk kompleks Fe(II) - orto fenantrolin yang 
menyerap pada panjang gelombang tampak (400-600 nm). Banyaknya 
Fe(III) yang tereduksi membentuk kompleks Fe(II) – orto fenantrolin 
analogi dengan jumlah tanin dalam Iarutan. 

Cara kerja menggunakan spektrofotometri yaitu sampel sebanyak 
500 mg di masukkan kedalam Erlenmeyer kemudian ditambahkan 50 ml 
aquadest lalu diaduk menggunakan pengaduk maknetik selama 1 jam. 
Setelah itu saring, kemudian masukkan kedalam labu ukur 50 ml. Pipet 
residu sebanyak 5 ml lalu tambahkan 0,8 ml kalium heksasianoferat dalam 
0,1 N asam klorida. Diamkan lalu ukur serapan dengan spektrofotometer 
dengan panjang gelombang 420 nm. 

Alasan penambahan bahan pada volumetri yaitu dipanaskan 
sampel bertujuan agar senyawa zat aktif dapat keluar kemudian diaduk 
agar keluarnya zat aktif dari simplisia lebih maksimal dan disaring agar 
dapat terpisah antara residu dan filtratnya penyaringan di ulangi berkali-
kali agar hasil yang didapatkan lebih akurat, didinginkan karena suhu 
dapat mempengaruhi laju reaksi sehingga diperlukan pendinginan. 
Kemudian ditambahkan indigo sulfonat sebagai indikator yang 
memberikan warna serta mengindikasikan dengan penitrasi sehingg 
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menimbulkan warna pada titik akhir titrasi. Dan di titrasi dengan KMnO4 
karena titran ini dapat mengoksidasi senyawa tannin.  

Adapun alasan penambahan bahan untuk cara spektrofotometri 
yaitu ditambahkan aquadest agar simplisia dapat larut dan diaduk dengan 
pengaduk magnetik agar dapat keluar senyawa aktifnya setelah itu disaring 
agar dapat terpisah antara residu dan filtratnya. Residu ditambahkan 
kalium heksasianoferat sebagai indikator dan memberikan warna sehingga 
dapat diserap warnanya karena pada spektrofotometri Visibel harus 
diwarnai kemudian asam klorida sebagai pemberi suasana asam lalu 
diserap pada panjang gelombang 420 nm.   
 
 
Latihan 
Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada satuan 
bahasan x dipersilahkan mengerjakan latihan berikut : 
1. Buat uraian mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa 

golongan  alkaloid! 
2. Buat uraian mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa 

golongan  karbohidrat! 
3. Buat uraian mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa 

golongan  flavonoid! 
4. Buat uraian mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa 

golongan  saponin! 
5. Buat uraian mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa 

golongan  tanin! 
 
Rangkuman 
1. Dua metode yang paling banyak digunakan untuk menyeleksi tanaman 

yang mengandung alkaloid: Metode Wall dan King-Douglas. 
2. Cara untuk mengetahui atau mengidentifikasi karbohidrat dalam suatu 

bahan alam, diantaranya; Uji Molisch, Uji Benedict, Uji Seliwanoff, Uji 
fehling, Uji Tollens, dan Uji Benedict 

3. Analisis kualitatif flavonoid dapat dilakukan dengan menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis. Kadar flavonoid dihitung sebagai kadar 
flavonoid total dalam sampel. 

4. Adanya saponin dapat ditunjukkan secara jelas sebagai berikut: 
Simplisia diletakkan dalam gelatin darah. Setelah beberapa lama, butir 
darah merah akan dihemolisis dan di sekitar simplisia akan timbul 
daerah jernih sebagai akibat merembesnya saponin ke media di 
sekelilingnya. 

Klasifikasi Tanin berdasarkan warna dari garam ferri (FeCl3), dapat 
digolongkan menjadi dua, yaitu : 
a.    Katekol 

Berwarna hijau dengan 2 gugus fenol. Misalnya : Flobatanin dan 
Pirokatekol. Memiliki sifat-sifat  sebagai berikut : 
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 Apabila dipanaskan akan menghasilkan katekol 
 Apabila didihkan dengan HCl  akan menghasilkan flobapin yang 
berwarna merah. 
 Apabila ditambahkan  FeCl3 akan berwarna hijau. 
 Apabila ditambahkan larutan Br akan terbentuk endapan. 

b.    Pirogalatanin (pirogalol) 
Berwarna biru dengan FeCl3 dengan 3 gugus fenol. Memiliki sifat-
sifat sebagai berikut: 
 Apabila dipanaskan akan terurai menjadi pirogalol. 
 Apabila dididihkan dengan HCl akan dihasilkan Asam gallat dan 

Asam ellag. 
 Apabila ditambahkan dengan FeCl3 akan berwarna biru. 
 Apabila ditambahkan brom tidak akan terbentuk endapan.  
 

Tes formatif 
1. Jelaskan metode identifikasi alkaloid menggunakan prosedur Wall! 
2. Jelaskan prosedur Uji Seliwanoff! 
3. Mengapa senyawa yang mengandung flavonoid dapat 

menunjukkan pita serapan kuat pada daerah UV-Vis? 
4. Apa yang dimaksud dengan indeks buih? 
5. Uraikan analisis kuantitatif Tanin secara volumetri! 

 
Kunci jawaban tes formatif 
1. Prosedur Wall meliputi, ekstraksi sekitar 20 gram bahan tanama kering 

yang direfluks dengan 80% etanol. Setelah dingin, residu dicuci dengan 
80% etanol dan kumpulan filtrat diuapkan. Residu yang tertinggal 
dilarutkan dalam air, disaring, diasamkan dengan asam klorida 1% dan 
alkaloid diendapkan baik dengan pereaksi Mayer atau dengan 
Siklotungstat. Bila hasil tes positif, maka konfirmasi tes dilakukan 
dengan cara larutan yang bersifat asam dibasakan, alkaloid diekstrak 
kembali dalam larutan asam. Ini berarti tanaman mengandung alkaloid. 

2. Uji Seliwanoff bertujuan untuk mengetahui adanya ketosa (karbohidrat 
yang mengandung gugus keton). Pada pereaksi Seliwanoff, terjadi 
perubahan oleh HCl panas menjadi asam levulinat dan 4-
hidroksimetilfurfural. Jika karbohidrat yang mengandung gugus keton 
akan menghasilkan warna merah pada larutannya. Disakarida sukrosa 
yang mudah dihidrolisa menjadi glukosa dan fruktosa memberi reaksi 
positif dengan uji Seliwanoff. Glukosa dan karbohidrat lain dalam 
jumlah banyak dapat juga memberi warna yang sama. 

3. Flavonoid mengandung sistem aromatis yang terkonjugasi dan dapat 
menunjukkan pita serapan kuat pada daerah UV-Vis. 

4. Indeks buih menunjukkan angka pengenceran dari bahan yanng 
diperiksa. Reaksi identifikasi ini akan memberikan lapisan buih setinggi 
1 cm bila larutan sampel digojog dalam gelas ukur selama 15 detik dan 
selanjutnya dibiarkan selama 15 emnit sebelum dilakukan pengamatan. 
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5. Analisis kualitatif tanin secara volumetri: Lebih kurang 2 gram serbuk 
yang ditimbang saksama panaskan dengan 50 ml air mendidih di atas 
penangas air selama 30 menit sambil diaduk. Diamkan selama 
beberapa menit tuangkan melalui segumpal kapas ke dalam labu takar 
250 ml. Sari sisa dengan air mendidih, saring larutan ke dalam takar 
yang sama. Ulangi penyarian beberapa kali hingga larutan bisa 
direaksikan dengan besi (III) amonium sulfat tidak menunjukkan 
adanya tannin. Dinginkan cairan dan tambahkan air secukupnya 
hingga 250 ml. Pipet 25 ml larutan ke dalam labu 1.000 ml tambahkan 
750 ml air dan 25 ml asam indigo sulfonat LP, titrasi dengan kalium 
permanganat 0,1 N hingga larutan berwarna kuning emas. 1 ml 
kalium permanganate 0,1 N Setara dengan 0,004157 gr tannin. 
lakukan percobaan blangko. 
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