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ABSTRAK 

Tepung cangkang kerang Anodonta woodiana dapat ditambahkan dalam pembuatan 

produk pangan seperti keripik. Penambahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi 

khususnya kalsium dan protein pada camilan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan 

khusus dengan cara fortifikasi. Metode penelitian ini dilakukan dengan pembuatan produk 

olahan keripik dalam tiga formula, yaitu tanpa penambahan tepung kerang, dengan 

penambahan 3% serta penambahan 5%. Keripik dibuat untuk dikonsumsi oleh anak (usia7 - 9 

tahun) dan remaja (usia 10 - 18 tahun). Uji yang dilakukan meliputi uji organoleptik, uji 

hedonik, analisis protein dan kalsium. Hasil uji organoleptik terhadap 3 formula keripik 

jagung yang dibuat memiliki karakteristik yang berbeda terhadap parameter rasa dan tekstur. 

Hasil analisis parameter warna, aroma, rasa dan kerenyahan yang dianalisis menggunakan 

perangkat lunak SPSS versi 36 menunjukkan bahwa formula yang paling disukai adalah 

formula 3 dengan penambahan tepung cangkang kijing 5%. Kadar protein dalam sampel 

keripik jagung pada formula 3 diperoleh sebesar 8,49%. Rata-rata kadar protein memenuhi 

syarat SNI 01-2886-2000 yakni lebih dari 5%. Kadar kalsium dari tepung kerang Anodonta 

woodiana yang digunakan pada keripik jagung yang dihasilkan pada penelitian ini memiliki 

nilai tinggi yaitu sebesar 29,8%sedangkan kadar kalsium dari keripik jagung adalah 16,8%. 

 

Kata kunci: tepung cangkang kerang, Anodonta woodiana, keripik jagung, fortifikasi 

 

UTILIZATION OF MUSSEL SHELL FLOUR AS CALCIUM FORTIFICATION IN 

CORN CHIPS CONSUMED BY CHILDREN AND TEENAGER 

 

ABSTRACT 

Flour of Anodonta woodiana shells may be added in the manufacture of food products 

such as chips. The aim of addition is to increase the nutritional value, especially calcium and 

protein on snacks needed by children with special needs through fortification. This research 

method was done by making products chips in three formulas: without the addition of shells 

flour, the addition of 3%, and 5%. Chips were made for consumption by children (7- 9 years 

old) and teenager (10 - 18 years old). Tests performed included organoleptic test, hedonic 

test, protein and calcium analysis. The results of organoleptic test between three formulas of 

produced corn chips have different characteristics in flavor and texture parameters. The 

results of the analysis of parameters of color, aroma, flavor and crispiness analized by SPSS 

software version 36 showed that the most preferred formula is the third formula with the 

addition 5% of shell flour. The protein content of formula 3 is 8.49%. The average protein 

content complies with SNI 01-2886-2000 which is more than 5%. Calcium levels of 

Anodonta woodiana shells flour used on corn chips generated in this study had a high 

calcium levels of 29.8% whereas calcium levels of chips are 16,8%. 

 

Key words: shells flour, Anodonta woodiana, corn chips, fortification 
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PENDAHULUAN 

 Konsumsi kalsium pada kelompok 

anak (usia 7 - 9 tahun) dan remaja (usia 10 - 

18 tahun) masih rendah. Keripik jagung 

adalah salah satu snak yang paling disukai 

tapi kandungan kalsiumnya rendah. 

Pembuatan keripik jagung yang 

menggunakan jagung brondong merupakan 

sumber karbohidrat dan protein yang cukup 

tinggi, juga merupakan sumber vitamin dan 

mineral, yang bermanfaat bagi kesehatan, 

antara lain kalsium (Ca), fosfor (P), dan 

vitamin. Kadar Ca dan P pada keripik jagung 

umumnya relatif rendah yaitu 6% dan 4%. 

Tepung Cangkang kijing kaya akan 

kalsium sehingga bila  difortifikasikan pada 

kripik jagung akan memperbaiki mutu gizi 

kripik. Cangkang Kijing merupakan salah 

satu komoditas yang memiliki potensi 

sebagai sumber kalsium. Kijing Taiwan 

(Anodonta woodiana) merupakan jenis 

kerang yang hidup dikolam, danau dan 

perairan lainnya yang banyak terdapat di 

perairan Darmaga, Bogor (Wardhani, 2009). 

Kijing merupakan sumber protein hewani 

yang cukup murah sehingga banyak 

dikonsumsi masyarakat. Cangkang kijing 

merupakan limbah padat yang belum 

dimanfaatkan secara optimal. Selama ini 

limbah padat yang berupa cangkang hanya 

dimanfaatkan sebagai salah satu materi 

hiasan dinding, hasil kerajinan atau sebagai 

campuran pakan ternak, padahal cangkang 

kijing dapat dimanfaatkan sebagai tepung 

untuk memenuhi kalsium dalam tubuh 

(Wardhani, 2009). 

Berdasarkan penelitian Rahayu dkk 

(2013), limbah cangkang kijing Taiwan 

dapat diolah menjadi bentuk tepung. Tepung 

cangkang kijing Taiwan yang diperoleh 

memiliki kandungan proksimat meliputi 

kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar 

protein dan kadar kalsium. Kadar air yang 

dihasilkan dari cangkang kijing 0,54%, kadar 

abu 55,31%, kadar protein 3,01%, kadar 

lemak 0,4% dan kalsium 29,8%, fosfor 

0,11% dan magnesium 0,12%. 

Tepung cangkang kijing Taiwan yang 

diperoleh mengandung kalsium yang cukup 

tinggi, sehingga dapat dijadikan bahan 

fortifikasi pada olahan pangan fungsional 

berupa keripik jagung, untuk meningkatkan 

nilai gizi khususnya kalsium yang 

dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. 

Fortifikasi adalah penambahan zat gizi mikro 

pada makanan yang dimakan secara teratur 

dan dapat menghantarkan zat gizi mikro 

pada populasi yang luas melalui makanan 

yang dikonsumsi setiap hari (Muchtadi 

2006). Fortifikasi ditentukan berdasarkan 

kebutuhan kalsium harian, nilai RDA 

(Reccomended Daily Allowance) dan 

penerimaan konsumen. Jumlah mineral yang 

difortifikasi tidak boleh terlalu banyak yaitu 

tidak melebihi 20-25% (FAO, 2002). 

Salah satu usaha fortifikasi adalah 

membuat produk keripik jagung dengan 

penambahan tepung cangkang kijing Taiwan. 

Menurut Santoso (2006), keripik jagung 

merupakan salah satu produk olahan jagung 

hasil pemasakan alkali yang paling populer, 

biasanya berupa keripik atau chips berbentuk 

bundar gepeng dengan ukuran ketebalan 

yang berbeda-beda di tiap negara. Keripik 

jagung merupakan produk pangan yang 

menggunakan bahan pangan serealia jagung. 

Berdasarkan uraian diatas maka 

dilakukan penelitian tentang penambahan 

cangkang kijing Taiwan yang telah diolah 

menjadi tepung untuk memperkaya kalsium 

dari keripik jagung. Keripik jagung yang 

dihasilkan dapat dijadikan sebagai alternatif 

makanan camilan berkalsium tinggi untuk 

remaja dan orang dewasa. Pemanfaatan 

limbah cangkang kijing Taiwan ini 

diharapkan dapat meningkatkan nilai 

ekonomi serta dapat menjadi alternatif 

penanganan limbah cangkang kijing Taiwan 

yang selama ini kurang dimanfaatkan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menentukan karakteristik fisik dan 

kandungan gizi (kalsium) beberapa formula 

keripik jagung yang diperkaya dengan 

tepung cangkang kijing Taiwan. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat 

Alat yang digunakan untuk membuat keripik 

jagungantara lain: AAS (Atomic Absorption 

Spectroscopy tipe AA7000), cawan petri, alat 
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penggilingan (pasta bike), food prosesor 

(Philips
®
), kjedahl, kompor (Rinnai

®
), 

Moisture balance (AND MX SOR
®
), pipet 

tetes, soxhlet, Spektrofotometer, tanur 

(Ney
®

), timbangan, alat gelas, dan lain- lain. 

 

Bahan  

Bahan untuk pembuatan keripik jagung 

terdiri dari bahan utama yaitu tepung 

Cangkang Kijing Taiwan, jagung kering pop 

corn (Giant
®
), asam sulfat (H2SO4), natrium 

hidroksida (NaOH), asam klorida (HCl), 

heksana, asam nitrat (HNO3), ammonium 

molibdat, ammonium vanadat, kalium 

dihydrogen fosfat, air, kapur sirih, garam, 

bubuk bawang putih. Bahan kimia yang 

digunakan bermerk Sigma yang diproduksi 

oleh Sigma-Aldrich Pte Ltd, Singapore. 

 

Cara Kerja 

Tepung cangkang dibuat dari cangkang 

kijing Taiwan yang diperoleh dari Dramaga, 

Bogor. Berdasarkan metode Rahayu dkk 

(2013). Pembuatan produk olahan keripik 

jagung dibuat menjadi tiga formula masing-

masing menggunakan jumlah fortifikan 

tepung cangkang kerang yang berbeda yaitu 

0; 7,5 dan 12,5 gram (Tabel 1).  

Cara pembuatan keripik jagung-

cangkang kerang yaitu diambil jagung kering 

sebanyak 250 g dicuci dalam baskom yang 

berisi air  sampai bersih, dimasukan kedalam 

larutan kapur sirih, kemudian dimasak 

selama 2 jam dengan api yang sedang dan 

terus menerus diaduk selama 1- 2 jam. 

Setelah selesai direndam dalam air kapur 

sirih selama 24 jam, kemudian dicuci 

kembali sampai bersih dan dihancurkan 

menggunakan Food Prosesor sampai halus. 

250 g bubur jagung ditambahkan tepung 

cangkang kijing, garam dan bubuk bawang, 

kemudian dicetak menggunakan alat 

penggiling dengan ketebalan 1 mm, 

dikeringkan dengan oven kemudian 

digoreng. 

 

Uji Organoleptik 

Uji ini meliputi penilaian terhadap 

karakteristik kripik jagung, meliputi warna, 

aroma, rasa dan tekstur. 

Uji Hedonik 
Uji ini dilakukan terhadap 20 panelis 

dengan cara memberikan 3 sampel kepada 

panelis terhadap parameter warna, aroma, 

rasa dan kerenyahan dan mengisi kertas 

kuisioner yang telah disediakan. 

 

Uji Kerenyahan 

Kerenyahan diuji berdasarkan tingkat 

kemudahan patah suatu bahan pangan, dalam 

hal ini keripik jagung-cangkang kerang. 

Besarnya tingkat kerenyahan ditunjukkan 

dengan nilai Fbreak (kemudahan patah) 

terkecil/rendah.Makin mudah sampel keripik 

patah, maka nilai Fbreak-nya makin kecil yang 

berarti tekstur keripik tersebut makin baik 

(renyah). 

 

Tabel 1.Formula Pembuatan Produk 

Olahan Keripik Jagung 

Bahan 

Jumlah Bahan (g) 

F I F II F III 

Tepung cangkang kijing 0 7,5 12,5 

Jagung 250 250 250 

Garam 3 3 3 

Bubuk bawang putih 5 5 5 

Air 10 10 10 

 

Analisis Protein 

Pengujian kadar protein dilakukan 

dengan metode Kjedhal. Sebanyak 0,5-1,0 g 

sampel ditimbang kemudian dimasukkan ke 

dalam labu Kjeldahl 100 mL. Campuran 

katalis selenium sebanyak 2 g dan 25 mL 

H2SO4 pekat ditambahkan ke dalam sampel. 

Campuran kemudian dipanaskan dalam 

pemanas listrik hingga mendidih dan larutan 

menjadi berwarna jernih kehijau-hijauan (± 2 

jam). Tahap ini dilakukan di dalam lemari 

asam. Campuran yang telah mendidih dan 

berubah warna menjadi jernih kehijau-

hijauan, kemudian dibiarkan dingin 

dimasukkan kedalam labu ukur 100 mL lalu 

diencerkan dengan aquadest sampai tanda 

batas. Sebanyak 5 mL campuran dimasukan 

kedalam alat penyuling, ditambahkan 5 mL 

NaOH 30% dan beberapa tetes indikator 

phenolptalein. Campuran kemudian disuling 

selama 10-15 menit atau hingga penampung 

berubah warna dengan penampung distilat 
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adalah 10 mL larutan asam borat 2% yang 

telah diberikan beberapa tetes indikator. 

Campuran distilat kemudian dititar dengan 

larutan HCl 0,01 N (DepKes RI, 1992). 

Kadar protein sampel dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut : 

 

              ( )  
 (  -   )                      

                 
         

 

Keterangan: 

V1 = Volume HCl untuk titrasi contoh (mL) 

V2 = Volume HCl untuk titrasi blanko (mL) 

N = Normalitas larutan HCl 

W = Berat contoh (mg) 

14,008 = Bobot atom nitrogen 

fk = Faktor koreksi protein (6,25) 
 

Analisis Kalsium  

Preparasi Sampel kalsiumdengan cara 

pada sampel yang akan mengalami pengujian 

mineral dilakukan proses pengabuan basah 

terlebih dahulu. Sebanyak 1 g sampel 

dimasukkan kedalam erlenmeyer 150 mL, 

ditambahkan 5 mL HNO3 kedalam labu 

erlenmeyer dan dibiarkan selama 1 jam. 

Selanjutkan dipanaskan diatas hotplate 

selama ± 4 jam, dan didinginkan. 

Ditambahkan 0,4 mL H2SO4 pekat, 

kemudian dipanaskan kembali. Setelah 

terjadi perubahan warna dari dari coklat 

menjadi kuning, sampel tersebut 

ditambahkan campuran HCIO4 dan HNO3 

sebanyak 3 mL, dipanaskan kembali selama 

± 15 menit. Selanjutnya sampel ditambahkan 

2 mL aquadest dan 0,6 ml HCL pekat, 

kemudian dipanaskan kembali sampai larut 

dan didinginkan. Setelah larut, sampel 

tersebut kemudian diencerkan menjadi 100 

mL didalam labu takar.  

 

Pembuatan Kurva Kalibrasi Kalsium 

Pembuatan larutan baku kalsium 

karbonat Larutan baku disiapkan dengan 

melarutkan 0,624 g kalsium karbonat dalam 

25 mL HCL 3N dalam labu ukur 250 mL 

kemudian diencerkan sampai tanda dengan 

air suling (1000 ppm). Dari larutan ini 

dipipet 10 mL kedalam labu ukur 100 mL 

kemudian dicukupkan volumenya sampai 

tanda dengan air suling (100 ppm). Dari 

larutan ini dipipet 1, 2, 3, 4 dan 5 mL 

kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 10 

mL dan dicukupkan volumenya dengan air 

suling hingga batas tanda sehingga diperoleh 

larutan baku dengan konsentrasi 10, 20, 30, 

40 dan 50 ppm. 

 

Penentuan Kadar Kalsium dalam Sampel 

Pengukuran serapan kalsium dalam 

sampel secara Spektrofotometer Serapan 

Atom. Larutan sampel diukur serapannya 

dengan alat spektrofotometer serapan atom 

pada panjang gelombang 422,7 nm 

menggunakan lampu katoda kalsium. 

 

Persen AKG (Kalsium dan Protein) 

Keripik Jagung 

Persen Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

kalsium dan protein dari sampel persajian 

dapat dihitung sebagai berikut: 

 

           (       )  
                (         )

            
         

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Mutu Sediaan Keripik Jagung 

Uji Organoleptik 

Uji organoleptik pada suatu produk 

perlu dilakukan untuk menilai seberapa besar 

minat konsumen terhadap produk yang 

dihasilkan. Panelis akan memberi penilaian 

khusus terhadap warna, aroma, rasa dan 

tekstur keripik jagung dengan menggunakan 

skala hedonik. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui penilaian masing-masing 

terhadap produk keripik yang diujikan 

(Rampengan dkk., 1985). Hasil uji 

organoleptik terhadap 3 formula keripik 

jagung-tepung kerang yang dibuat memiliki 

karakteristik yang berbeda terhadap 

parameter rasa dan tekstur. Perbedaan 

tersebut diakibatkan karena perbedaan bahan 

baku yang digunakan karena adanya jumlah 

penambahan tepung cangkang kijing pada 

formula 2 dan 3 keripik jagung. Hasil 

pengujian organoleptik bahwa yang paling 

diminati oleh panelis adalah formula 3 

(Tabel 2). 

Tabel 2.Hasil Uji Organoleptik Sediaan Keripik Jagung 
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Formula 

 Pengujian Organoleptik 

Warna Aroma Rasa berpasir Tekstur 

(renyah) 

Formula 1 Kuning 

Keemasan (Gb 1) 

Khas - ++ 

Formula 2 Kuning 

Keemasan (Gb 1) 

Khas ++ + 

Formula 3 Kuning Keemasa 

(Gb 1) 

Khas + + 

 

   

Formula 1   Formula 2   Formula 3 

Gambar 1: keripik dari tiga formula 

 

Uji Hedonik 

Pengujian hedonik bertujuan untuk 

mencari produk keripik jagung hasil 

fortifikasi tepung cangkang Kijing Taiwan 

yang disukai oleh masyarakat. Dari hasil 

kuesioner diketahui bahwa formula yang 

paling disukai adalah penambahan tepung 

cangkang kijing 5% (formula 3). 

Berdasarkan analisis statistik 

(ANOVA) diperoleh hasil bahwa tidak ada 

pengaruh perbedaan sampel terhadap warna, 

aroma, rasa dan tekstur. Hal ini disebabkan 

karena bahan baku yang digunakan sama. 

 

Kadar Protein 

Analisis kadar protein dilakukan 

dengan menggunakan metode Kjeldahl. 

Prinsip dari metode Kjeldahl ini adalah 

pengukuran kadar protein secara tidak 

langsung dengan mengukur kadar nitrogen 

dalam sampel dengan cara destruksi, 

destilasi dan titrasi. Kadar protein yang 

dianalisis hanya pada formula yang paling 

diminati oleh panelis yaitu formula 3. 

Hasil kadar protein dalam sampel 

keripik jagung pada formula 3 diperoleh 

sebesar 8,49%. Rata-rata kadar protein yang 

memenuhi syarat SNI 2000 yakni harus lebih 

dari 5%. Pada formula 3 kadar protein yang 

diperoleh sesuai dengan kadar air yang di 

tetapkan oleh SNI 01-2886-2000. Menurut 

Winarno (2004) protein merupakan zat 

makanan yang penting bagi tubuh manusia, 

karena berfungsi sebagai bahan bakar dalam 

tubuh dan juga sebagai bahan pembangunan 

dan pengatur. 

 

Kadar Kalsium  

Anak-anak dan usia dewasa sangat 

membutuhkan asupan kalsium dalam jumlah 

yang cukup, hal ini dikarenakan kalsium 

berfungsi dalam pembentukan dan 

pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat. 

Hasil analisis kadar kalsium pada sediaan 

keripik jagung formula 3 diperoleh sebesar 

16,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

penambahan tepung cangkang Kijing Taiwan 

pada sediaan keripik jagung dari formula 3 

menghasilkan kadar kalsium yang sangat 

tinggi. Kadar kalsium dari tepung cangkang 

Kijing Taiwan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 29,8% (Rahayu dkk., 

Tepung 

kijing 0% 
Tepung 

kijing 

3% 

Tepung 

kijing 5% 
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2013). Sehingga keripik jagung yang 

dianalisis kandungan kalsiumnya adalah 

yang paling diminati oleh panelis, yaitu 

formula 3 dapat dikatakan memiliki kadar 

kalsium tinggi. 

Menurut Sianturi (2002), suatu 

makanan dapat dikatakan mengandung 

kasium yang tinggi jika dapat memenuhi 20 

persen AKG kalsium. Dengan demikian 

keripik jagung yang dihasilkan dari formula 

3 dapat  diklaim sebagai makanan 

berkalsium tinggi. Setiap sachet dengan berat 

50 g mengandung kalsium 840 mg. 

Kebutuhan kalsium pada anak – anak  usia 7 

- 9 tahun sebanyak 700 mg per hari (FAO, 

2002) memerlukan sediaan keripik jagung 

sebanyak (840:700) x 100% = 120% (AKG 1 

sachet). Pada usia remaja usia 10 - 18 tahun 

kebutuhan kalsium 1300 mg per hari 

memerlukan sediaan keripik jagung 

sebanyak (840:1300) x 100% = 64,6% (AKG 

1,5 sachet). Pada usia dewasa dengan 

kebutuhan kalsium 1000 mg per hari 

dibutuhkan sebanyak 1,5 sachet sediaan 

keripik jagung.  

Berdasarkan penelitian kali ini, 

diperoleh angka kecukupan gizi (AKG) 

keripik jagung yang bahan baku jagung 

dengan penambahan tepung cangkang Kijing 

Taiwan yang kaya akan kalsium. 

Penambahan tepung cangkang Kijing 

Taiwan dianjurkan sebagai saran penyajian 

dengan tujuan untuk dapat memenuhi 

kalsium sesuai dengan angka kecukupan gizi 

khususnya bagi anak – anak dan remaja yang 

sedang dalam proses pertumbuhan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Hasil uji organoleptik terhadap 3 

formula keripik jagung yang dibuat memiliki 

karakteristik yang berbeda terhadap 

parameter rasa dan tekstur dan yang paling 

diminati adalah formula 3. 

Hasil analisis parameter warna, aroma, 

rasa dan kerenyahan menunjukkan bahwa 

formula yang paling disukai adalah formula 

3 dengan penambahan tepung cangkang 

kijing 5%. Kadar protein dalam sampel 

keripik jagung pada formula 3 diperoleh 

sebesar 8,49%. Rata-rata kadar protein 

memenuhi syarat SNI 01-2886-2000 yakni 

lebih dari 5%. Kadar kalsium dari tepung 

kerang Anodonta woodiana yang digunakan 

pada keripik jagung yang dihasilkan pada 

penelitian ini memiliki nilai tinggi yaitu 

sebesar 29,8% sedangkan kadar kalsium dari 

keripik jagung adalah 16,8%.  

 

Saran 

Setelah melakukan penelitian ini 

disarankan agar: (1). Dilakukan uji hedonik 

untuk mengetahui tingkat kesukaan atau 

ketidaksukaan konsumen tersebut terhadap 

keripik jagung. (2). Dilakukan analisis 

kandungan proksimat untuk mengetahui 

kontribusi Energi terhadap AKG (3). 

Dilakukan analisis mineral besi dan fosfor 

untuk mengetahui kandungan kedua mineral 

tersebut pada keripik. 
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polyanthum (Wight) Walp.] DAN KELOPAK BUNGA ROSELLA 

 (Hibiscus Sabdariffa L.) DENGAN BERBAGAI VARIASI PEMANIS 
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ABSTRAK 

Daun salam [Syzygium polyanthum (Wight) Walp.]dan kelopak bunga rosella (Hibiscus 

sabdariffa L.) merupakantanaman yang berkhasiat untuk mengobati diabetes mellitus. 

Kandungan kimia yang terdapat dalam daun salam adalah minyak atsiri sitral, eugenol, 

tanindan flavonoid. Kandungan kimia yang pentingdari kelopak bunga rosella adalah 

flavonoid antosianin. Penelitian ini bertujuan menghasilkan sediaan herbal cair yang dapat 

digunakan untuk mengobati diabetes dengan berbagai variasi pemanis yang dapat diterima 

panelis dan stabil selama penyimpanan pada 3 tingkatan suhu. Sediaan dibuat dalam 3 

formula. Formula A, B dan C mengandung 30 mg sukralosa, 375 mg stevia, dan 40 g madu. 

Berdasarkan pengujian mutu, herbal cair memiliki warna coklat (Formula A dan B) dan 

coklat merah (Formula C). Masing-masing sediaan memiliki aroma yang khas dan rasa yang 

manis. Sediaan herbal cair memiliki pH (2,89-3,12), viskositas (10,00-10,40) dan bobot jenis 

(1,0353-1,0382). Hasil pengujian dengan metode uji Friedman menunjukkan bahwa formula 

C dengan pemanis madu lebih disukai panelis dengan parameter warna, aroma dan rasa. 

Sediaan herbal cair formula C lebih stabil disimpan pada suhu sejuk (5-15°C) dibandingkan 

pada suhu kamar (15-30°C) dan suhu panas (40-45°C). 

 

Kata kunci: Daun Salam, Kelopak Bunga Rosella, Pemanis, Herbal Cair. 

DEVELOPMENT OF LIQUID HERBAL COMBINATION Syzygium polyanthum 

(Wight ) Walp. AND Hibiscus Sabdariffa L. FLOWER PETALS WITH SWEETENERS 

VARIATION 

 

ABSTRACT 

Syzygium polyanthum leaves and Hibiscus sabdariffa flower petals have benefits in 

treating diabetes mellitus. The chemical constituents of Syzygium polyanthum leaves are the 

volatile oil containing citral and eugenol, tannins and flavonoids. An important chemical 

constituent of Hibiscus sabdariffa flower petals is flavonoid antocyanin. This study aimed to 

make liquid herbal preparations for diabetic treatment with variations of sweeteners which 

could be accepted by panelists and stable during stored in 3 temperature levels. Preparations 

were made in 3 formulas. Formula A, B and C contained 30 mg sucralose, 375 mg stevia, and 

40 g honey. Based on quality testing, liquid herbal preparations had brown color (Formula A 

and B) and red-brown color (Formula C). Each of these stocks had a distinctive aroma and a 

sweet taste. Liquid herbal preparations had pH (2.89 to 3.12), viscosity (10.00 to 10.40) and 

the specific gravity (1.0353 to 1.0382). The test results with Friedman test method showed 

that formula C with honey sweetener was preferred by panelist with the parameters of color, 

aroma and flavor. Liquid herbal preparations formula Cwhich stored at cool temperatures (5-

15°C) were more stable than stored at room temperature (15-30°C) or at warm temperature 

(40-45°C). 

 

Keywords: Syzygium polyanthum leaves, Hibiscus sabdariffa flower petals,  

sweetener, liquid herbal preparation. 
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PENDAHULUAN 

Daun salam [Syzygium polyanthum 

(Wight) Walp.] dan Kelopak bunga rosella 

(Hibiscus sabdariffa L.) memiliki khasiat 

untuk menyembuhkan penyakit diabetes 

mellitus. Dosis 1,36 mg/kg BB ekstrak air 

daun salam dilaporkan mempunyai efek 

penurun kadar gula darah pada tikus yang 

diinduksi dengan glukosa sebesar 5,582% 

(Musyrifah, Bekti, dan Fauzia, 2012). 

Kandungan kimia yang terdapat dalam daun 

salam adalah minyak atsiri(0,05%) yang 

mengandung sitral, dan eugenol, sertatanin 

dan flavonoid. Infusa kelopak bunga rosella 

memiliki aktifitas menurunkan kadar gula 

darah tikus dengan dosis 63,5mg/200g BB 

(Hanik, Ratih, dan Wulandari, 2011). 

Kandungan kimia yang penting dari kelopak 

bunga rosella adalah flavonoid antosianin 

yang bermanfaat sebagai antioksidan. 

Pada penelitian ini akan dibuat formula 

kombinasi dari kedua bahan tersebut untuk 

dijadikan sediaan herbal cair yang belum ada 

di pasaran. Pemilihan bentuk sediaan cair ini 

adalah karena sediaan cair memiliki daya 

absorpsi yang cepat dibandingkan dengan 

bentuk sediaan lain, tetapi karena pada 

umumnya sediaan herbal cair mempunyai 

rasa yang kurang enak maka diperlukan 

penambahan variasi pemanis. Pemanis yang 

digunakan memiliki indeks glikemik yang 

rendah yaitu sukralosa, stevia dan madu 

(Adji, 2004; Mousumi, 2008; Wijayadan 

Mulyono, 2010). 

Sediaan herbal cair kombinasi daun 

salam dan kelopak bunga rosella yang 

disukai panelis akan diuji stabilitasnya pada 

3 kondisi suhu penyimpanan. Pengujian 

stabilitas meliputi pengujian secara fisika, 

kimia dan mikrobiologi. Penggunaan 

kombinasi daun salam dan kelopak bunga 

rosella diharapkan menghasilkan kadar 

flavonoid yang tinggi dalam herbal cair, 

karena flavonoid merupakan senyawa 

metabolit sekunder yang berperan dalam 

menurunkan kadar gula darah. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah simplisia kelopak bunga 

rosella yang diperoleh dari Laboratorium 

Farmasi FMIPA UniversitasPakuan, dan 

daun salam yang diperoleh dari Balai 

Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik 

(BALITTRO), yang telahdideterminasi di 

Herbarium Bidang Botani Pusat Penelitian 

Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI), Cibinong, 

Bogor.Sukralosa, stevia, madu merk dagang 

(x), Natrium benzoat. Pelarut dan pereaksi 

yang digunakan pada penelitian ini meliputi 

air, akuades, amil alkohol, asam klorida 2 N, 

gelatin 1%, Natrium asetat 1M, metanol, 

asam klorida encer, asam klorida 0,1%, 

serbuk Magnesium, asam klorida, pereaksi 

Mayer, Bouchardat, dan Dragendorff, 

kuersetin, Alumunium klorida 10%, buffer 

potasium klorida, dapar sodium asetat, 

natrium agar.  

 

Alat 

Alat-alat yang digunakan adalah dalam 

penelitian ini antara lain timbangan analitik 

(AND G-120
®
), oven (Memert

®
), autoklaf 

(Memert
®
), Silent Crusher (Heidolph), 

Moisture Balance (AND MX 50
®
),tanur, pH 

meter, spektrofotometer UV-Vis (Optizen
®

), 

Vaccum dry (Ogawa
®

), lemari pendingin, 

viskometer Brookfield
®
 dan alat gelas. 

 

Cara Kerja 

Pembuatan Serbuk Simplisia Daun Salam 

Pembuatan simplisia daun salam 

dilakukan sesuai dengan prosedur standar 

pembuatan simplisia dengan proses 

pengeringan menggunakan oven 50
0
C 

hingga dihasilkan simplisia serbuk ukuran 

mesh 40. Simplisia yang diperoleh kemudian 

ditimbang dan disimpan dalam wadah yang 

kering dan bersih (Departemen Kesehatan 

RI, 1990 dan 1992). 

 

Karakterisasi Serbuk Simplisia Daun 

Salam dan Kelopak Bunga Rosella 

a) Penetapan Kadar Air 

Penentuan kadar air simplisia dilakukan 

menggunakan alat moisture balance. 
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b) Penetapan Kadar Abu 

Sebanyak 2-3 g simplisia ditimbang 

dengan seksama dimasukkan ke dalam 

krus platina atau silika yang sudah ditara, 

kemudian dipijarkan dalam tanur hingga 

arangnya habis, lalu didinginkan dan sisa 

abu ditimbang (DepartemenKesehatan 

RI, 2000). 

 

Pembuatan Ekstrak Kental Daun Salam 

Ekstraksi simplisia dilakukan dengan 

metode infundasi menggunakan 50 g 

simplisia dalam 200 ml air. Kemudian 

ekstrak cair daun salam dipekatkan hingga 

diperoleh ekstrak kental dan ditimbang 

bobotnya (Musyrifah, Bekti, dan Fauzia, 

2012). 

 

Uji Fitokimia 

Uji fitokimia yang dilakukan meliputi 

uji saponin, tannin, flavonoid, dan alkaloid. 

Uji saponin, flavonoid, dan alkaloid 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

tercantum dalam Materia Medika Indonesia 

jilid III dan VI (Departemen Kesehatan RI, 

1995; Sangi, Runtuwene, Simbala, dan 

Makang, 2008). Uji tannin dilakukan sesuai 

dengan prosedur Fransworth (Fransworth, 

1996). 

 

Penetapan Kadar Flavonoid Total 

Ekstrak Daun Salam (Metode Chang) 

(Changet al., 2002). 

Penetapan kadar flavonoid total ekstrak 

daun salam dilakukan dengan terlebih dahulu 

menentukan panjang gelombang maksimal 

kuersetin dengan  spektrofotometer pada 

panjang gelombang 380-780 nm. Lalu 

ditentukan waktu inkubasi optimum dan 

dibuat kurva standar kuersetin antara 

konsentrasi larutan standar kuersetin dengan 

nilai absorban yang diperoleh dan akan 

dihasilkan persamaan regresi linier (y = 

bx+a). Persamaan regresi ini digunakan 

untuk menghitung kadar ekstrak (ppm) 

dengan memasukkan absorban ekstrak 

sebagai nilai y ke dalam persamaan. Kadar 

flavonoid total ditentukan menggunakan 

persamaan regresi dari kurva standar 

kuersetin (Saifudin, Rahayu, dan Teruna, 

2011). 

 

        
                             

                    
        

 

Penetapan Kadar Antosianin Simplisia 

Kelopak Bunga Rosella (Metode pH 

differential) (Giusti and Wrolstad, 2001). 

Larutan uji dibuat dari 35 g serbuk 

simplisia rosella yang dibungkus dengan 

kain batis, direbus dalam air 100 ml pada 

suhu 70-80°C selama 15 menit, setelah itu 

ditambahkan air hingga 250ml dan 

didiamkan sampai larutan sampel dingin. 

Hasil preparasi dari beberapa sampel (filtrat) 

akan diukur absorbansinya pada λ maks 700 

nm (Endang, Agus, dan Noegrohati, 2013). 

Nilai absorbansi sampel dihitung dengan 

menggunakan persamaan : 

 A = [(A516-A700)pH1-(A516-A700)pH4,5] 

 

                       (    )⁄   
(            )

(   )
  

 

Formulasi Herbal Cair Daun Salam dan 

Kelopak Bunga Rosella 

Sebanyak 0,15 g ekstrak kental daun 

salam dilarutkan dalam air panas (100°C) 

100 mL hingga larut lalu disaring (larutan 1). 

Sebanyak 35 g simplisia kelopak bunga 

rosella direbus dalam kain batis dengan air 

sebanyak 100 mL pada suhu (70-80°C) 

selama 15 menit (larutan 2). Kemudian 

disiapkan pemanis dengan cara melarutkan 

(sukralosa, stevia dan madu) masing-masing 

didalam air panas (100°C) 25mL hingga 

larut (larutan 3), kemudian saring dan 

masukkan ke dalam tangki pencampur. Na 

benzoat dilarutkan didalam air panas 

sebanyak 25 ml (larutan 4). Larutan 3 

dicampur dengan larutan 1 dan 2, lalu larutan 

4 diaduk hingga homogen. Strawberry 

essence dilarutkandidalam air hangat 5 ml 

hingga larut kemudian dicampur dengan 

larutan 1, 2, 3, dan 4. Ditambahkan air 

mendidih hingga volume 250 mL kemudian 

diaduk menggunakan alat Silent Crusher. 

Larutan didinginkan, dimasukkan dalam 

wadah botol kaca yang sudah disterilkan 

sebelumnya. Kemudian dilakukan 
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pasteurisasi pada suhu 70°C selama 15 

menit menggunakan autoklaf. 

 

Uji Mutu Sediaan Herbal CairPenetapan 

Kadar Flavonoid Total dan Antosianin 

Herbal Cair Daun Salam dan Kelopak 

Bunga Rosella.  

Penentuan kadar flavonoid total herbal 

cair dilakukan dengancarayang sama seperti 

penentuankadar flavonoid total pada ekstrak 

daun salam(Syzygium polyanthum (Wight) 

Walp.)denganmetode Chang(Changet al., 

2002). Penentuan kadar antosianinpada 

herbal cairdilakukandengancara yang sama 

seperti penentuan kadar antosianin simplisia 

kelopak bunga rosella (Hibiscus safdariffa) 

dengan metode pH differential.

  

Tabel 1. Formulasi Herbal Cair Daun Salam dan Kelopak Bunga Rosella 
Bahan Formula A 

(%) 

Formula B 

(%) 

Formula C 

(%) 

Ekstrak Kental Daun Salam 0,06% 0,06% 0,06% 

Serbuk Simplisia Kelopak 

Bunga Rosella 

14% 14% 14% 

Sukralosa  0,012% - - 

Stevia - 0,15% - 

Madu Merk Dagang (x) - - 16% 

Natrium benzoat 0,24% 0,24% 0,24% 

Strawberry Essence q.s q.s q.s 

Air ditambahkan ad 100% 100% 100% 

Keterangan : Setiap formula dibuat sebanyak 250 ml @ 25 ml sekali minum 

 

Uji Organoleptik.  

Uji ini meliputi penilaian terhadap 

karakteristik sediaan herbal cair yang 

meliputi warna, aroma dan rasa kombinasi 

daun salam dan kelopak bunga rosella. 

 

Uji pH.  

Pengukuran nilai pH bertujuan untuk 

mengetahui nilai herbal cair daun salam dan 

kelopak bunga rosella, pengukuran 

menggunakan alat pH meter. 

 

Uji Viskositas.  

Pengukuran sediaan dilakukan dengan 

menggunakan viskometer Brookfield dengan 

kecepatan dan nomor spindle tertentu hingga 

mencapai torsi 100% pada suhu kamar. 

 

Uji Bobot Jenis.  

Penetapan bobot jenis dilakukan 

dengan menggunakan piknometer. 

 

Uji Cemaran Mikroba.  

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar cemaran bakteri 

pada sediaan herbal cair daun salam dan 

kelopak bunga rosella pada minggu ke-0 dan 

minggu ke-8. Metode yang digunakan adalah 

uji angka lempeng total, dengan menghitung 

koloni bakteri pada serial pengenceran 

formula herbal cair. Hasil pengujian 

dibandingkan dengan standar uji cemaran 

mikroba (Badan Standarisasi Nasional, 

2009). 

 

Uji Hedonik.  

Uji hedonik dilakukan terhadap 20 

orang panelis dengan kriteriausia>35 tahun 

dan sebelumnya para panelis tidak 

mengkonsumsi makanan atau minuman yang 

dapat mempengaruhi penilaian. Para panelis 

diminta mencicipi dan menilai warna, rasa 

dan aroma dari sampel sediaan herbal cair. 

Para panelis diharapkan untuk mengisi kertas 

kuisioner yang telah disediakan. Waktu 

selang untuk mencicipi formula 1 dengan 

yang lain kurang lebih 1 menit dan setelah 

mencicipi sediaan herbal cair diharapkan 

panelis minum air putih atau berkumur 

sebelum mencicipi formula lainnya.  

Parameter uji hedonik diuji meliputi 

rasa, warna dan aroma yang masing-masing 

akan mendapat penilaian 1: sangat tidak 

suka, 2: tidak suka, 3: cukup suka, 4: suka, 5: 

sangat suka. Hasil uji hedonik dianalisis 

menggunakan SPSS.17 dengan rancangan 
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RAL (Rancangan Acak Lengkap) (Santoso, 

2009). 

 

Uji Stabilita 

Evaluasi kestabilan sediaan herbal cair 

dilakukan dalambotolkaca untuk mengetahui 

kualitas sediaan herbal cair berdasarkan 

parameter secara fisika (organoleptik, pH, 

viskositas dan bobot jenis), secara kimia (uji 

kadar flavonoid total dan kadar antosianin), 

dan secara mikrobiologi (uji cemaran 

mikroba). Uji stabilita dilakukan untuk 

sediaan sirup yang terpilih berdasarkan uji 

hedonik. Evaluasi dilakukan pada 3 

tingkatan suhu, yaitu 15°-30°C (suhu 

kamar), 5°-15°C (suhu sejuk) dan 40°-45°C 

(suhu panas) selama delapan minggu dengan 

pengambilan sampel untuk uji setiap 2 

minggu. Jumlah botol yang digunakan 

adalah 5 kali 3 botol sehingga total jumlah 

botol yang diperlukan adalah 15 botol.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil identifikasi tumbuhan yang 

dilakukan di Herbarium Bogoriense Bidang 

Botani Pusat Penelitian Biologi-LIPI, 

Cibinong, Bogor menunjukkan bahwa 

identitas tumbuhan salam adalah Syzygium 

polyanthum (Wight) Walp. suku Myrtaceae 

dan tumbuhan rosella adalah Hibiscus 

sabdariffa L. Suku Malvaceae. Karakteristik 

serbuk simplisia daun salam adalah berwarna 

hijau terang, aroma khas, dan rasa agak 

sedikit ketir dan pedas. Sedangkan 

karakteristik serbuk simplisia kelopak bunga 

rosella adalah berwarna merah, aroma sangat 

khas, dan rasa asam. Rendemen serbuk 

simplisia daun salam yang diperoleh adalah 

sebesar 15,43% (Mardiah dkk., 2009). 

Penentuan kadar air bertujuan untuk 

memperkecil pertumbuhan mikroorganisme 

dalam serbuk simplisia. Hal ini terkait 

dengan kemurnian dan adanya kontaminan 

dalam simplisia tersebut. Dengan demikian, 

penghilangan kadar air hingga jumlah 

tertentu berguna untuk memperpanjang daya 

tahan bahan selama penyimpanan. Pada 

umumnya syarat kadar air simplisia kurang 

dari 5%. Dari hasil yang diperoleh penentuan 

kadar air menggunakan metode moisture 

balance, kadar air simplisia daun salam 

adalah sebesar 3,87% dan kadar air serbuk 

simplisia kelopak bunga rosella adalah 

sebesar 4,215%. Hasil ini menunjukan 

bahwa serbuk simplisia daun salam dan 

kelopak bunga rosella telah memenuhi syarat 

yaitu kurang dari 10% (Mardiah dkk., 

2009).Penentuan kadar abu bertujuan untuk 

mengetahui atau mengidentifikasi kadar zat 

anorganik dan mineral dalam simplisia. 

Parameter kadar abu merupakan pernyataan 

dari jumlah abu fisiologik bila simplisia 

dipijar hingga seluruh unsur organik hilang. 

Prinsipnya adalah bahan dipanaskan pada 

temperatur 800ºC dimana senyawa organik 

dan turunanya terdekstrusi dan menguap 

hingga tersisa unsur mineral organik. 

Pengujian kadar abu pada serbuk simplisia 

daun salam sebesar 3,125%, persyaratan 

kadar abu serbuk simplisia daun salam 

berdasarkan Materia Medika Indonesia 

adalah tidak lebih dari 5% (Departemen 

Kesehatan RI, 1980). Pengujian kadar abu 

pada serbuk simplisia kelopak bunga rosella 

sebesar 7,515%. Hasil yang diperoleh 

memenuhi syarat yaitu tidak lebih dari 11% 

(Mardiah dkk., 2009). 

 

Ekstrak Kental Daun Salam dan Rebusan 

Kelopak Bunga Rosella 

Ekstrak kental daun salam diperoleh 

melalui metode infundasi yaitu dengancara 

mengekstraksi sebanyak 400 g serbuk 

simplisia dalam 1600 ml air. Ekstrak cair 

kemudian dipekatkan menggunakan alat 

vaccum dry, diperoleh ekstrak kental 

sebanyak 42,96 g sehingga diperoleh 

rendemen ekstrak sebesar 10,74 % 

(Departemen KesehatanRI, 1980).Sebanyak 

35 g simplisia kelopak bunga rosella direbus 

dalam kain batis dengan air sebanyak 100 ml 

pada suhu (70-80°C) selama 15 menit. 

Penggunaan kain batis bertujuan agar 

antosianin yang terkandung dalam kelopak 

bunga rosella tidak rusak, karena antosianin 

tidak stabil pada suhu tinggi. 

Penentuan konsentrasi bahan aktif 

adalah berdasarkan penelitian sebelumnya 

dimana dosis efektif ekstrak kental daun 

salam sebagai antidiabetes pada tikus adalah 
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1,36mg/kgBB (Musyrifah, Bekti dan Fauzia, 

2012), setelah dikonversi ke dosis manusia 

adalah 0.06%. Sedangkan dosis efektif infusa 

kelopak bunga rosella sebagai antidiabetes 

pada tikus adalah 62,5 mg/200gBB (Hanik, 

Ratih dan Wulandari, 2011), setelah 

dikonversi ke dosis manusia adalah 14%. 

 

Hasil Pengujian Fitokimia 

Pengujian fitokimia dilakukan secara 

kualitatif untuk menentukan kandungan 

metabolit sekunder yang terkandung dalam 

sampel. Hasil pengujian fitokimia terhadap 

serbuk simplisia daun salam dan kelopak 

bunga rosellaadalah positifmengandung 

alkaloid, flavonoid, saponin dan tanin. 

 

Penetapan Kadar Flavonoid Total 

Ekstrak Daun Salam 

Penentuan jumlah flavonoid dari 

ekstrak daun salam dilakukan menggunakan 

metode Chang secara kolorimetri yang 

mempunyai prinsip pengukuran berdasarkan 

pembentukan warna (Changet al., 2002). 

Prinsip penetapan flavonoid dengan metode 

kolorimeter AlCl3 adalah pembentukan 

kompleks antara AlCl3 dengan gugus keto 

pada atom C-4 dan juga dengan gugus 

hidroksi pada atom C-3 atau C-4 yang 

bertentangga dari flavon dan flavonol. 

Sehingga metode ini dapat digunakan untuk 

menentukan jumlah flavonoid golongan 

flavon dan flavonol. 

Pada tahap awal pengukuran flavonoid 

diawali dengan menentukan panjang 

gelombang maksimum untuk mendapatkan 

serapan maksimum dari larutan. Panjang 

gelombang untuk penentuan kadar flavonoid 

berkisar 380 - 780 nm. Panjang gelombang 

maksimum yang diperoleh setelah pengujian 

adalah 430 nm. Penentuan waktu inkubasi 

optimum dilakukan pada beberapa titik 

waktu yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30 menit 

(Tabel 2). Penentuan waktu inkubasi 

optimum dilakukan untuk mengetahui waktu 

penyimpanan yang akan memberikan 

serapan stabil sehingga suatu zat agar dapat 

bereaksi secara maksimal. Setelah pengujian 

waktu inkubasi optimum yang diperoleh 

adalah menit ke-25 dengan nilai absorbansi 

0,391. 

Pengukuran kurva kalibrasi dibuat 

dengan deret konsentrasi 2, 4, 6, 8, 10 ppm 

untuk mendapatkan persamaan linearitas 

antara absorbansi dan konsentrasi. 

Persamaan linearitas y = 0,082 x + 0,038 

dengan nilai koefesien relasi r = 0,999 yang 

berarti ada korelasi antara nilai absorbansi 

dengan konsentrasi (Gambar 1). Berdasarkan 

perhitungan kadar flavonoid total untuk 

ekstrak kental daun salam yaitu sebesar pada 

ulangan (I) 0,1418% dan pada ulangan (II) 

0,1432% dengan rata-rata 0,1425%. 

 

Tabel 2. Optimasi Waktu Inkubasi Kuersetin 
Waktu 

(menit) 

Absorbansi 

5 0,183 

10 0,191 

15 0,225 

20 0,396 

25 0,391 

30 0,388 

 

Penetapan Kadar Antosianin Serbuk 

Simplisia Kelopak Bunga Rosella 

Penentuan kadar antosianin serbuk 

simplisia kelopak bunga rosella dilakukan 

dengan metode perbedaan pH (pH 

Differential) (Giusti and Wrolstad, 2001) 

yaitu pada pH 1,0 dan pH 4,5. Sampel yang 

digunakan adalah hasil rebusan kelopak 

bunga rosella dengan pelarut air, digunakan 

pelarut air karena antoasianin merupakan 

senyawa polar. Penetapan konsetrasi 

antosianin dengan metode ini dikarenakan 

pada pH 1,0 antosianin membentuk senyawa 

oxonium (kation flavilium) yang berwarna 

dan pada pH 4,5 membentuk karbinol tak 

berwarna (Saifudin, Rahayu, dan  Teruna, 

2011).Sampel diuji dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 516 nm dan 700 nm. Hasil 

penetapan kadar antosianin yang diperoleh 

adalah sebesar 9,257 mg/kg. 
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Gambar 1. Kurva Linieritas 

 

Hasil Uji Kesukaan 

Uji hedonik atau uji kesukaan 

bertujuan untuk menilai suatu produk secara 

organanoleptik yaitu meliputi warna, aroma 

dan rasa. Dalam uji hedonik panelis diminta 

tanggapan pribadinya mengenaik kesukaan 

atau ketidaksukaan. Uji hedonik dilakukan 

pada ketiga formula dengan variasi pemanis 

yang berbeda. Formula A dengan pemanis 

sukralosa, Formula B dengan pemanis stevia 

dan Formula C dengan pemanis madu. 

Pemanis yang digunakan adalah pemanis 

yang mempunyai nilai indeks glikemik 

rendah. 

Panelis yang dapat mencoba adalah 

panelis yang memiliki kriteria umur diatas 

35 tahun. Hasil uji kesukaan dianalisis 

dengan SPSS.17 dengan metode friedman 

test dimana parameter warna dan rasa 

memberikan pengaruh yang nyata pada 

setiap formula, sedangkan parameter aroma 

tidak memberikan pengaruh pada setiap 

formula. Dapat disimpulkan bahwa panelis 

menyukai formula C dengan pemanis madu 

(Tabel 3 dan 4). 

 

Tabel 3. Output SPSS. 17 Uji Hedonik 

 

Formula Warna Aroma Rasa 

A sukralosa 1.60 1.88 1.80 

B stevia 1.68 1.95 1.63 

C madu 2.73 2.18 2.58 

 

 

 

 

Tabel 4. Hasil Uji Mutu Herbal Cair 

Parameter Formula A Formula B Formula C 

Rasa Manis Manis Manis 

Aroma Khas Khas Khas 

Warna Coklat Coklat 
Coklat 

Kemerahan 

pH 3,12 3,09 2,89 

Viskositas 

(cps) 
10,00 10,20 10,40 

Bobot jenis 

(g/ml) 
1,0353 1,0382 1,0361 

 

Hasil Uji Stabilita 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat 

stabilitas fisik dari sediaan herbal cair pada 

kondisi penyimpanan dengan suhu yang 

berbeda. Pengujian stabilitas fisik dilakukan 

dengan menyimpan herbal cair pada suhu 

yang berbeda yaitu, suhu sejuk (5-15°C), 

suhu kamar (15-30ºC), dan suhu panas (40-

45°C) selama 8 minggu. Uji stabilita 

dilakukan pada formula C dengan pemanis 

madu. Selama pengujian stabilitas dilakukan 

pengujian untuk parameter fisika dan kimia. 

Parameter fisika yang dilakukan antara lain 

uji organoleptik, uji pH, uji viskositas, uji 

berat jenis dan uji cemaran mikroba. 

Parameter kimia yang dilakukan adalah uji 

kadar flavonoid total ekstrak daun 

salamdanherbal cair, uji kadar antosianin 

serbuk simplisia kelopak bunga roselladan 

herbal cair. 

 

Hasil Uji Stabilita Parameter 

Organoleptik 

Pengujian organoleptik adalah 

pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan. Pada pengujian parameter 

organoleptik meliputi warna, aroma dan rasa. 

y = 0,0829x + 0,0386 
R² = 0,9996 0

0,5

1
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Pengujian organoleptik dilakukan setiap 2 

minggu sekali selama 8 minggu. 

Penampilan fisik dari sediaan herbal 

cair menunjukan perubahan fisik pada 

minggu ke-6 pada suhu kamar dan suhu 

panas, hal ini disebabkan adanya degradasi 

dari antosianin yang terkandung dalam 

kelopak bunga rosella. Sedangkan pada suhu 

sejuk lebih stabil dari minggu ke-0 sampai 

minggu ke-8.  

 

Hasil Uji Stabilita Parameter pH 

Pada pengujian parameter pH sediaan 

herbal cair selama stabilitas. Selama 

stabilitas sediaan herbal cair mengalami 

kenaikan pH. Akan tetapi pada penyimpanan 

suhu sejuk relatif stabil. Kenaikan pH pada 

sediaan herbal cair karena diakibatkan oleh 

adanya reaksi-reaksi enzimatis yang terjadi 

dalam sediaan selama penyimpanan.  

Berdasarkan hasil uji herbal cair nilai 

pH yang diperoleh adalah asam kuat, nilai 

pH asam kuat dihasilkan dari kandungan 

vitamin C yang terdapat dalam kelopak 

bunga rosella. Berdasarkan nilai SD 

perubahan pH pada suhu sejuk tidak terlalu 

besar dibandingkan dengan suhu kamar dan 

suhu panas.  

 

Hasil Uji Stabilita Parameter Viskositas 

Viskositas adalah ukuran suatu ukuran 

yang menyatakan berapa daya tahan dari 

aliran yang diberikan oleh suatu cairan. 

Pengujian parameter viskositas 

menggunakan alat brookfield dengan spindle 

2 dengan kecepatan 50 RPM. Dipilih spindle 

2 karena diperoleh nilai torsi yang cukup 

baik. Pada viskositas dipengaruhi dengan 

berat jenis dan temperatur. Viskositas 

berbanding lurus dengan berat jenis dan 

berbanding terbalik dengan temperatur 

artinya semakin tinggi temperatur maka nilai 

viskositas akan menurun begitupun 

sebaliknya. Berdasarkan SD nilai viskositas 

pada suhu sejuk tidak terlalu tinggi 

dibandingkan dengan suhu kamar dan suhu 

panas, hal ini menunjukan bahwa pada suhu 

sejuk nilai viskositasnya relatif lebih stabil.  

 

Hasil Uji Stabilita Parameter Bobot Jenis 

Bobot jenis adalah suatu besaran yang 

menyatakan perbandingan anatara massa 

(gram) dengan volume (ml). Pada pengujian 

bobot jenis menggunakan alat piknometer 

dimana prinsipnya yaitu penentuan masssa 

cairan dan penentuan ruangan yang ditempati 

cairan tersebut. Berat jenis dipengaruhi oleh 

besar kecilnya nilai kerapatan suatu cairan, 

dimana semakin besar kerapatan maka akan 

semakin besar nilai berat jenisnya. 

Berdasarkan hasil SD nilai bobot jenis dari 

minggu ke-0 sampai ke-8 tidak menunjukan 

pengaruh yang nyata pada setiap kondisi 

penyimpanan.  

 

Hasil Uji Stabilita Parameter Cemaran 

Mikroba 

Pada pengujian ini diketahui seberapa 

besar cemaran mikroba pada sediaan herbal 

cair. Metode yang digunakan adalah uji 

angka lempeng total, dengan menghitung 

koloni bakteri pada serial pengenceran 

formula herbal cair. Hasil pengujian ini akan 

dibandingkan dengan standar uji cemaran 

mikroba (Badan Standarisasi Nasional, 

2009).  

Berdasarkan hasil pengujian pada 

minggu ke-0 hasil yang diperoleh masih 

memenuhi syarat Standar Nasional 

Indonesia. Pada minggu ke-8 pada 

penyimpanan suhu panas menunjukan 

jumlah angka kontaminasi mikroba yang 

masih diambang batas persyaratan. Menurut 

Badan Standarisasi Nasional (SNI 

7388:2009) persyaratan untuk sirup yang 

berkhasiat  yaitu sebesar <1x10
4
 koloni/ml. 

Terjadinya peningkatan angka lempeng total 

yang tidak memenuhi standar batas cemaran 

mikroba pada herbal diduga karena 

kurangnya konsentrasi bahan pengawet 

natrium benzoat yang digunakan. 

 

Hasil Uji Flavonoid Total dan Antosianin 

Herbal Cair 

Kadar flavonoid total dan antosianin 

ditentukan dengan melihat nilai absorbansi 

dari masing-masing herbal cair yang 

disimpan pada kondisi suhu penyimpanan 

yang berbeda. Berdasarkan hasil pengujian 

kadar flavonoid total yang terdapat dalam 
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herbal cair mengalami penurunan di setiap 

pengujian, dimana pengujian dilakukan pada 

minggu ke-0, minggu ke-4 dan minggu ke-8 

(Tabel 5). Adanya penurunan kadar 

disebabkan adanya proses pemanasan pada 

saat proses pasteurisasi dan proses 

penyimpanan. Dilihat dari hasil pengujian 

kadar flavonoid pada kondisi penyimpanan 

suhu sejuk relatif stabil. 

 Pada pengujian antosianin herbal cair 

dilakukan sama seperti simplisia kelopak 

bunga rosella. Berdasarkan hasil uji kadar 

antosianin yang diperoleh setiap kali 

pengujian mengalami penurunan. Suhu 

memiliki peranan dan pengaruh yang sangat 

penting terhdap kestabilan antosianin. Suhu 

penyimpanan maupun suhu proses 

pengolahan dapat mempengaruhi proses 

degradasi antosianin (Hendry and Houghton, 

1996). Semakin meningkatnya suhu dapat 

menyebabkan hilangnya glikosil pada 

antosianin dengan hidrolisis ikatan 

glikosidik. Aglikon yang dihasilkan kurang 

stabil dan menyebabkan hilangnya warna 

pada antosianin. Berdasarkan hasil Standar 

Deviasi (SD) kadar flavonoid total pada 

setiap suhu penyimpanan tidak memberikan 

pengaruh yang terlalu signifikan. 

Berdasarkan hasil SD kadar antosianin, nilai 

SD pada suhu sejuk lebih kecil dibandingkan 

dengan suhu kamar dan suhu lebih tinggi. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Flavonoid Total dan Antosianin Herbal Cair 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan 

 Ekstrak daun salam dan kelopak bunga 

rosella dapat dibuat sediaan herbal cair. 

Formula C dengan pemanis madu yang 

paling disukai panelis dengan parameter 

warna, aroma dan rasa. Sediaan herbal cair 

Formula C lebih stabil disimpan pada suhu 

sejuk (5°C-15°C) dibandingkan pada suhu 

kamar(15°C-30°C) dan suhu panas (40°C-

45°C).  

 

Saran 

 Saran untuk penelitian selanjutnya 

adalah agar dilakukan penggantian jenis 

pengawet yang dapat mencegah 

pertumbuhan mikroba, danuji invivo untuk 

herbal cair pada hewan coba sebagai 

alternatif pengobatan diabetes. 
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ABSTRAK 

Tanaman sirih (Piper betle L) merupakan jenis tanaman yang tumbuh merambat dengan 

ketinggian mencapai 5-15 m. Tanaman ini sebagai tanaman obat yang berkhasiat untuk 

penyembuhan terhadap penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus 

karena memiliki daya antiseptik yang baik. Bagian tanaman yang digunakan yaitu daunnya 

karena banyak mengandung senyawa turunan fenol. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efek antibakteri ekstrak daun sirih (Piper betle L) dan untuk mengetahui 

konsentrasi ekstrak daun sirih yang memiliki efek antibakteri paling efektif terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus penyebab penyakit kulit. Metode yang digunakan adalah metode 

eksperimen dengan rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

menggunakan 2 metode yaitu  metode Refluks dan Maserasi dengan masing-masing 

konsentrasi ekstrak daun sirih (Piper betle L) yang terdiri atas satu faktor yaitu konsentrasi 

ekstrak daun sirih (Piper betle L) dengan taraf faktor 0%, 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%. 

Variabel respon yang diamati adalah luas zona hambat bakteri Staphylococcus aureus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada ekstrak daun sirih terdapat senyawa antibakteri yang 

efektif dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Zona hambat mulai terlihat pada 

konsentrasi 5%. Perlakuan dengan cara maserasi, pada konsentrasi 10% dan 20% zona 

hambat tidak berbeda nyata, sedangkan pada konsentrasi 15% dan konsentrasi 25% zona 

hambat yang dihasilkan berbeda nyata dengan semua konsentrasi yang digunakan. Perlakuan 

dengan cara refluks, pada konsentrasi 10% dan 25% zona hambat tidak berbeda nyata, 

sedangkan pada konsentrasi 15% dan konsentrasi 20% zona hambat yang dihasilkan berbeda 

nyata dengan semua konsentrasi yang digunakan. Dengan demikian, diperoleh konsentrasi 

ekstrak daun sirih yang memiliki efek antibakteri yang paling efektif yaitu pada konsentrasi 

25% dengan cara maserasi, sedangkan cara refluks yaitu pada konsentrasi 20%. 

 

Kata kunci : Sirih (Piper betle L), Staphylococcus aureus ATCC 25923, antibakteri, 

rancangan acak lengkap (RAL) 

 

ANTIBACTERIAL EFFECTIVENESS OF BETEL (Piper betle Linn) EXTRACT 

AGAINST Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

ABSTRACT 

 

Betel plant (Piper betle L) is a type of plant that grows vines reaching between 5-15 

m. This plant as a medicinal plant that is efficacious for the healing of skin disease caused by 

the bacterium Staphylococcus aureus because it has a good antiseptic. Plant part used is the 

leaves because many contain phenol derivatives. This study aims to determine the 

antibacterial effects of extracts of betel leaf (Piper betle L) and to determine the 

concentration of betel leaf extract which has the most effective antibacterial effects against 

Staphylococcus aureus causes skin disease. The method used is the experimental method of 
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experimental design completely randomized design (CRD) using two methods, namely 

methods reflux and maceration with each concentration of extracts of betel leaf (Piper betle 

L) consisting of a single factor, namely the concentration of extracts of betel leaf (Piper betle 

L) to the level of a factor of 0%, 5%, 10%, 15%, 20% and 25%. The observed response 

variable is broad zone of inhibition of Staphylococcus aureus.Hasil showed that the betel leaf 

extract contained antibacterial compounds are effective in inhibiting the bacteria 

Staphylococcus aureus. Inhibition zone began to look at a concentration of 5%. Treatment by 

maceration, at a concentration of 10% and 20% inhibition zone was not significantly 

different, while at concentrations of 15% and a concentration of 25% inhibition zone 

produced significantly different with all concentrations used. Treatment by way of reflux, at a 

concentration of 10% and 25% inhibition zone was not significantly different, while at 

concentrations of 15% and a concentration of 20% inhibition zone produced significantly 

different with all concentrations used. Thus, the concentration obtained betel leaf extract has 

antibacterial effect is most effective at a concentration of 25% by maceration, while reflux 

means that at a concentration of 20%. 

 

Keywords: Betel (Piper betle L), Staphylococcus aureus ATCC 25923, antibacterial, 

completely randomized design (CRD) 

 

PENDAHULUAN 

Sejak zaman dahulu masyarakat 

Indonesia mengenal dan memakai tanaman 

sebagai obat alternatif dalam upaya 

penanggulangan masalah kesehatan sebelum 

adanya  pelayanan kesehatan secara formal 

atau rumah sakit yang menggunakan 

berbagai jenis obat modern. Pengetahuan 

tentang tanaman obat tradisional ini telah 

diwariskan dari nenek moyang sampai ke 

generasi saat ini.Pengobatan dan 

pendayagunaan obat tradisional ini 

merupakan salah satu program pelayanan 

kesehatan dasar dan sebagai pengobatan 

alternatif di bidang kesehatan.Salah satu 

jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan 

sebagai tanaman obatadalah daun Sirih 

(Piper betle). Daun sirih (Piper betle) 

banyak digunakan sebagai bahan obat 

alternatif untuk mengobati berbagai jenis 

penyakit seperti obat pembersih mata, 

menghilangkan bau badan, mimisan, 

sariawan, pendarahan gusi, batuk, bronchitis, 

keputihan dan obat kulit sebagai perawatan 

untuk kecantikan atau kehalusan 

kulit.Rebusan daun sirih berkhasiat dapat 

menghilangkan bau mulut dengan 

caradikumur-kumur karena mengandung 

antiseptik (antibakteri).Pemanfaatan rebusan 

dan ekstrak daun sirih sebagai bahan 

antibakteri alami mempunyai keuntungan. 

Hal ini dikarenakan tanaman tersebut 

memiliki senyawa alami yang lebih aman 

dibandingkan dengan penggunaan obat yang 

mengandung bahan sintetik.  

Minyak atsiri banyak terkandung dalam 

daun sirih yang tersusun atas beberapa 

komponen kimia yang digolongkan sebagai 

senyawa fenol dan senyawa selain fenol. 

Senyawa-senyawa fenol penyusun minyak 

atsiri daun sirih terdiri dari dua komponen 

fenol yaitu isomer betel fenol dari kavikol 

dan eugenol dengan berbagai kombinasi 

fenol seperti alil pirokatekol, kavibetol, 

karvakrol, metal eugenol, sineol dan 

estragol. Senyawa kimia selain fenol terdiri 

dari kadinen, kariofilen, terpen, terpinen, 

metal eter, menthon dan seskuiterpen 

(Dharma,1985). Sejak tahun 600 SM daun 

sirih sudah dikenal mengandung zat 

antiseptik yang dapat membunuh bakteri 

sehingga banyak digunakan sebagai 

antibakteri dan antijamur.  

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian tentang efektivitas 

antibakteri ekstrak daun sirih terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus.  

 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Daun Sirih hijau, Bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 
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Alat 
Autoklaf (YK280B), Botol Semprot, 

Cawan Petri, Erlenmeyer, Gelas Ukur 

(Pyrex), Inkubator (Model 100-800), Jangka  

Sorong, Jarum Ose, Lampu Spiritus, Pipet 

Mikro (Pipetman Gilson), Tabung Reaksi 

(Pyrex), dan Neraca Analitik (Sartorius) 

 

Cara Kerja 

Preparasi sampel 

Sebanyak 3 kg daun sirih dicuci dan 

dikeringkan dengan cara diangin-anginkan 

kemudian dihaluskan sampai menjadi serbuk 

menggunakan penggiling daun (motor 

penggiling). Setelah didapatkan serbuk  daun 

sirih, digunakan untuk dua metode ekstraksi 

yaitu dengan cara Maserasi dan Refluks. 

Cara Maserasi 

Serbuk daun sirih ditimbang sebanyak 

200 g, kemudian direndam dalam erlenmeyer 

menggunakan pelarut metanol 96% sebanyak 

1000 ml pada suhu kamar selama 24 

jam.Hasil rendaman disaring dan filtrat 

diambil serta sisanya dilakukan ekstraksi lagi 

dengan volume yang sama, ekstraksi 

dilakukan sampai pelarut jernih. Hasil yang 

diperoleh dipekatkan dengan rotary 

evaporator. 

 

Cara Refluks 

Serbuk daun sirih ditimbang sebanyak 

200 gr, kemudian direndam menggunakan 

pelarut metanol 96% sebanyak 1000 ml pada 

suhu 60 – 70 
o
C selama ± 3 jam.Hasil 

rendaman disaring dan filtrat diambil serta 

sisanya dilakukan ekstraksi lagi dengan 

volume yang sama, ekstraksi dilakukan 

sampai pelarut jernih. Filtrat yang diperoleh 

disaring dan diuapkan pelarutnya dengan 

rotary evaporator. 

 

Uji  Antibakteri 

 Ekstrak metanol maserasi dan refluks 

dilakukan uji aktivitas antibakteri dengan 

metode difusi cakram. Bakteri uji yang 

digunakan adalah Staphylococcus aureus 

ATCC 25923. 

 Larutan uji dibuat dalam 6 (enam ) 

konsentrasi yang berbeda yaitu 0, 5, 10, 15, 

20, 25 %. Kertas cakram yang telah 

disterilkan dicelupkan ke dalam larutan uji 

yang terdiri dari 6 (enam) konsentrasi 

diletakkan di atas media inokulum. 

Dilakukan pengamatan selama tiga hari 

dengan menghitung luas Diameter Daerah 

Hambat (mm). Data yang diperoleh 

kemudian diolah secara statistik meliputi uji 

homogenitas, uji normalitas, analisis variansi 

ANOVA dan uji jarak berganda Duncan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Cara Maserasi 

Ekstrak daun sirih dengan berbagai 

konsentrasi yang digunakan menyebabkan 

zona hambat terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus. Data zona 

hambat terhadap pertumbuhan bakteri 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Tingkat Zona Hambat Hasil Maserasi 
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Ekstrak daun sirih memiliki zona hambat 

terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus yaitu zona hambat 

yang paling tinggi ditunjukkan pada 

konsentrasi 25% sebesar 1,66 mm dan 

zona hambat yang terendah pada 

konsentrasi ekstrak daun sirih 5% yaitu 

sebesar 1,07 mm, sedangkan yang tidak 

menunjukkan zona hambat yaitu pada 

konsentrasi 0% (Gambar 1).  
 

Tabel 1. Pengaruh ekstrak daun sirih 

terhadapdaya hambat 

Staphylococcus aureuspada 

berbagai konsentrasi hasil 

maserasi 

 

Konsentrasi Zona Hambat (mm) 

0% 0
e
 

5% 1,07
d
 

10% 1,29
c
 

15% 1,31
c
 

20% 1,52
b
 

25% 1,66
a
 

Keterangan : superkrip huruf yang sama 

tidak memperlihat perbedaan yang nyata 

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas ragam 

zona hambat menunjukkan bahwa data 

dinyatakan homogen, karena data pada 

zona hambat diperoleh nilai χ
2 

hitung < χ
2 

tabel pada taraf 5% dengan db = 5 yaitu -

30,24 < 11,07, sedangkan hasil uji 

normalitas diperoleh bahwa data zona 

hambat >68,26 maka data memiliki 

distribusi normal yaitu sebesar 83,33%.  

 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa 

terdapat perbedaan zona hambat diantara 

konsentrasi yang diuji.Konsentrasi 0% 

berbeda nyata dengan perlakuan 

lainnya.Adanya zona hambat mulai 

terlihat dengan perlakuan ekstrak daun 

sirih pada konsentrasi 5%. Konsentrasi 

10% dengan konsentrasi 20% 

menunjukkan tidak berbeda nyata karena 

berdasarkan uji Duncan kedua perlakuan 

tersebut berada dalam satu grup, tetapi 

kedua konsentrasi tersebut berbeda nyata 

dengan perlakuan yang lain. Konsentrasi 

15% dengan konsentrasi 25% berbeda 

nyata dengan seluruh perlakuan lainnya, 

karena konsentrasi tersebut berbeda grup 

dengan perlakuan lainnya. 

 

2. Cara Refluks 

Ekstrak daun sirih dengan berbagai 

konsentrasi yang digunakan menyebabkan 

zona hambat terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus. Data zona 

hambat terhadap pertumbuhan bakteri 

dapat dilihat pada Gambar 2.

 

 

 
 

Gambar 2. Tingkat Zona Hambat Hasil Refluks 
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Ekstrak daun sirih memiliki zona hambat 

terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus yaitu zona hambat 

yang paling tinggi ditunjukkan pada 

konsentrasi 20% sebesar 1,64 mm dan 

zona hambat yang terkecil pada 

konsentrasi ekstrak daun sirih 5% yaitu 

sebesar 1,12 mm, sedangkan yang tidak 

menunjukkan zona hambat yaitu pada 

konsentrasi 0% (Gambar 2).  

 

Tabel 2. Pengaruh ekstrak daun sirih 

terhadap daya hambat 

Staphylococcus aureuspada 

berbagai konsentrasi hasil 

refluks  

Konsentrasi Zona Hambat (mm) 

0% 0
e
 

5% 1,12
d
 

10% 1,40
b
 

15% 1,30
c
 

20% 1,64
a
 

25% 1,48
b
 

Keterangan : superkrip huruf yang sama 

tidak memperlihat perbedaan yang nyata 

  

Berdasarkan hasil uji homogenitas 

ragam zona hambat menunjukkan bahwa 

data hasil penelitian tersebut dinyatakan 

homogen, karena data pada zona hambat 

diperoleh nilai χ
2 

hitung < χ
2 

tabel pada 

taraf 5% dengan db = 5 yaitu -8,02< 

11,07. Kemudian data tersebut di uji 

dengan menggunakan uji normalitas 

diperoleh bahwa data zona hambat >68,26 

maka data memiliki distribusi normal 

yaitu sebesar 83,33%. 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan zona hambat 

diantara konsentrasi yang 

diuji.Konsentrasi 0% berbeda nyata 

dengan perlakuan lainnya.Adanya zona 

hambat mulai terlihat dengan perlakuan 

ekstrak daun sirih pada konsentrasi 5%. 

Konsentrasi 10% dengankonsentrasi 25% 

menunjukkan tidak berbeda nyata karena 

berdasarkan uji Duncan kedua perlakuan 

tersebut berada dalam satu grup, tetapi 

kedua konsentrasi tersebut berbeda nyata 

dengan perlakuan yang lain. Konsentrasi 

15% dengan konsentrasi 20% berbeda 

nyata dengan seluruh perlakuan lainnya, 

karena konsentrasi tersebut berbeda grup 

dengan perlakuan lainnya. 

Ekstrak metanol daun sirih hasil 

ekstraksi secara maserasi maupun refluks 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. Hal 

ini disebabkan oleh turunan fenol yaitu 

kavikol dalam sifat antiseptiknya lima kali 

lebih efektif dibandingkan fenol biasa. 

Dengan sifat antiseptik tersebut sirih 

sering digunakan untuk menyembuhkan 

penyakit kulit yang disebabkan oleh 

bakteri contohnya bakteri Staphylococcus 

aureus. Daun sirih memiliki efek 

antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus (Mahendra, 2005) dan sebagai 

obat pembersih mata, menghilangkan bau 

badan, mimisan, sariawan, pendarahan 

gusi, batuk, bronchitis, dan keputihan. Air 

rebusan daun sirih dapat menghilangkan 

bau mulut dengan cara dikumur-kumur 

dan memperhalus kulit muka (Muhlisah, 

2010).Selain itu interaksi ekstrak daun 

lidah buaya (Aloe vera L.) dan daun sirih 

(Piper betle L.) memberikan daya hambat 

terhadap Staphylococcus aureus dimana 

semakin tinggi konsentrasi yang diberikan 

semakin besar daya hambat yang 

terbentuk (Rahmawati, 2014). Fraksi-

fraksi ekstrak sirih hijau (Piper betle L.) 

mempunyai aktivitas penghambatan yang 

kuat terhadap bakteri patogen pangan 

(Escherichia coli, Salmonella 

typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cerius 

dan Listeria monocytogenes) dimana hasil 

analasis GC-MS menunjukkan bahwa 

mengandung senyawa kavikol, asam 

dosekanoat, miristat, palmitat dan oleat 

(Suliantari dkk, 2012). Sedangkan hasil 

penelitian Poeloengan dkk, 2005 

memberikan hasil bahwa ekstrak daun 

sirih secara in vivo mampu menurunkan 

jumlah kuman dalam susu sapi penderita 

mastitis subklinis. Penelitian Jayalakshmi 
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et al, 2015 menginformasikan bahwa 

ekstrak metanol dan kloroform selain 

memiliki aktivitas antibakteri yang 

signifikan juga memiliki aktivitas 

antioksidan. Hasil analisa fitokimia 

mengandung senyawa fenol, tanin, 

flavonoid, glikosidan dan protein. 

Streptococcus mutans dan Staphylococcus 

aureus merupaka flora normal dalam 

rongga mulut. Namun, keduanya dapat 

berubah menjadi patogen bila rongga 

mulut tidak terjaga. Karies gigi merupaka 

salah satu penyakit yang timbul akibat 

kebersihan rongga mulut yang buruk. 

Ekstrak etanol daun sirih (Piper betle L.) 

memberikan zona hambat terbesar untuk 

Streptococcus mutans yaitu 24,5 mm pada 

konsentrasi 100 % sedangkan untuk 

Staphylococcus aureus zona hambatnya 

27,5 mm pada konsentrasi 100 % (Saanin 

dan Lidya, 2014). Daun sirih (Piper betle 

L.) juga mengandung minyak atsiri yang 

memiliki aktivitas antimikroba. Minyak 

esensial/atsiri dari daun sirih (Piper betle 

L.) kultivar Sagar Bangla secara in vitro 

diketahui memiliki aktivitas daya hambat 

sangat tinggi terhadap 4 jamur 

keratinofilik yaitu Arthoderma benhamie, 

Microsporum gypseum, Trichophytn 

mentagrophytes, Ctenomyces serratus dan 

lima Aspergillus patogen. Diketahui pula 

minyak esensial/atsiri lebih efektif 

terhadap cacing pita (Taenia solium) dan 

cacing tambang (Bunostonum 

trigonocephalum) (Garg & Jain, 1992). 

Pemberian minyak atsiri dari daun sirih 

(Piper betle L.) dengan konsentrasi yang 

berbeda berpengaruh terhadap zona 

hambat bakteri Staphylococcus aureus 

Rosebanch paling tinggi pada konsentrasi 

3 % dengan diameter 2,1 mm 

(Simanjuntak & Risita, 2014). 

 

SIMPULAN 

Hasil optimal zona hambat ekstrak 

metanol daun sirih hasil maserasi pada 

konsentrasi 25% yaitu dengan zona hambat 

1,66 mm, sedangkan hasil optimal zona 

hambat ekstrak metanol daun sirih hasil 

refluks pada konsentrasi 20% yaitu dengan 

zona hambat 1,64 mm. Hasil analisis statistik 

variansi zona hambat terlihat sangat beda 

nyata variasi konsentrasi untuk ekstrak 

metanol daun sirih hasil maserasi maupun 

refluks. 
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 ABSTRAK 

 

 Kanker kolon merupakan jenis kanker yang dapat menyebabkan kematian. Salah 

satu penyebabnya adalah pertumbuhan Leukotrien A4 hidrolase yang tidak terkontrol. 

Leukotrien A4 hidrolase dapat dijadikan target terapi dalam menekan pertumbuhan sel 

kanker. Bullatalisin merupakan senyawa turunan asetogenin yang memiliki potensi inhibitor 

terhadap Leukotrien A4 hidrolase. Penelitian ini bertujuan menentukan potensi Bullatalisin 

sebagai inhibitor secara in silico berdasarkan energi bebas Gibbs (∆G), tetapan inhibisi, 

interaksi ikatan hidrogen serta Root Mean Deviation Square (RMSD). Penelitian dilakukan 

secara komputasi menggunakan metode molecular docking.Berdasarkan pada hasil analisis 

visualisasi interaksi docking, menunjukkan adanyainteraksi ikatan antara Bullatalisin dan 

residu asam amino dari kantung aktif Leukotrien A4 hidrolase. Selain itu nilai energi bebas 

Gibbs, tetapan inhibisi dan RMSD dari Bullatalisin tidak berbeda secara signifikan 

dibandingkan dengan ligan standar. Oleh karena itu, Bullatalisin diprediksi berpotensi 

sebagai inhibitor Leukotrien A4 hidrolase. 

 

Kata kunci: bullatalisin, docking, in silico, kanker kolon, leukotrien A4 hidrolase 

 

THE POTENCY OF BULLATALICIN AS AN INHIBITOR OF LEUKOTRIENE A4 

HYDROLASE PROTEIN IN COLON CANCER BY IN SILICO STUDY 

 

ABSTRACT 

 

 Colon cancer was a cancer type that could be death. One of the reason was the 

growth Leukotriene A4 hydrolase that were out of control. Leukotriene A4 hydrolase might 

be used as a therapeutic target in suppressing the growth of cancer cells. Bullatalicin 

asetogenin derivative was a compound that has the potential to inhibit Leukotriene A4 

hydrolase. This study aims to determine the potential Bullatalicin as inhibitors in silico based 

on the Gibbs free energy (ΔG), inhibition constant, hydrogen bonding interactions and Root 

Mean Deviation Square (RMSD). The computationally study using molecular docking 

method. The results of docking interaction visualization, shows the bonding interactions 

between Bullatalicin and amino acid residues of the catalytic domain. In addition the value of 

Gibbs free energy, constant inhibition of Bullatalicin and RMSD not significantly different 

than the standard ligand. Therefore, Bullatalicin could be predicted as potential Leukotriene 

A4 hydrolase inhibitor. 

 

Keywords: Bullatalicin, colon cancer, docking, in silico, leukotriene A4 hydrolase 

 

PENDAHULUAN 

Leukotrien A4 hidrolase (LTA4H) 

adalah enzim yang berperan sebagai 

epoksida hidrolase dan aminopeptidase. 

Enzim LTA4H tersebut dapat mengkatalisis 

dari hidrolisis Leukotrien A4 epoksida 

membentuk leukotrien B4, yang memiliki 

peran dalam aktivasi inflamasi sel dan 
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kanker pada manusia (Chen et al., 2004 & 

Stsiapanava et al.,2014). Selain itu LTA4H 

diekspresikan secara berlebih pada sel 

kanker dibandingkan dengan sel normal 

termasuk sel kanker kolon (Chulet al., 2009). 

Hal ini berdasarkan pada penelitian Jeong et 

al. (2009) secara in vitro, menunjukkan 

enzim LTA4H dapat meningkatkan 

pertumbuhan sel kanker kolon HCT116. 

Inhibisi senyawa kandidat obat (lead 

compound) diharapkan dapat menurunkan 

fungsi enzim Leukotrien A4 hidrolase 

sehingga dapat menekan perkembangan sel 

kanker (Chen et al., 2003 & Arguelloet al., 

2006). Affinitas aminopeptidase LTA4H 

tertinggi terhadap substrat tripeptida terletak 

pada N-terminal (Orning et al., 1994& 

Tholander et al., 2008). Pada penelitian 

Stsiapanavaet al. (2014), menunjukkan 

bahwa ikatan subtrat analog Pro-Gly-Pro 

pada sisi kantung aktif LTA4H, dapat 

mempengaruhi kinerja enzim tersebut 

sebagai epoksida hidrolase. 

Kantung aktif dari LTA4H tersusun 

dari beberapa asam amino, yaitu Gln 134, 

Gln 136, Tyr 267, Gly 268, Gly 269, Met 

270, Glu 271, Val 292, Glu 296, Trp 311, 

Phe 314, Trp 315, Val 322, Phe 362, Val 

367, Leu 369, Ile 372, Pro 374, Asp 375, Ala 

377, Tyr 378, Tyr 383, Lys 565, Arg 563 

(Marjoleinet al., 2001). Inhibisi LTA4H 

dengan cara menutup sisi lubang pada 

kantung aktif dengan inhibitor dapat 

menghambat pembetukkan leukotrien B4, 

sehingga proses inflamasi terhambat 

(Haeggström et al., 2011). Oleh karena itu, 

LTA4H dapat menjadi target dari terapi 

pengobatan kanker (Chen et al., 2004).  

 Bullatalisin merupakan senyawa 

turunan asetogenin, yang memiliki dua 

cincin tetrahidrofuran dan diisolasi dari kulit 

Annona bullata. Senyawa ini bersifat selektif 

terhadap apoptosis sel kanker dan memiliki 

aktivitas sitotoksik dengan nilai ED50 kurang 

dari 10
-7

 mcg/mL (Yu et al., 1989& Liang et 

al., 2009). Selain itu Bullatalisin memiliki 

bioaktifitas terhadap antitumor dalam 

penghambatan pembentukkan kompleks 

mitokondria dan NADH oksidase dari 

membran sel tumor (Okunet al., 1999). 

Bullatalisin juga dapat menurunkan 

konsentrasi intracellular cyclic AMP 

(cAMP) and cyclic GMP (cGMP) sehingga 

dapat menginduksi apoptosis dari sel tumor 

(Chiuet al., 2003). Oleh karena itu, 

Bullatalisin diharapkan memiliki potensi 

untuk menjadi senyawa inhibitor terhadap 

LTA4H. 

 Analisis model interaksi antara kristal 

LTA4H dan senyawa inhibitor secara in 

silico dapat membantu dalam pengembangan 

obat berbasis struktur (Thunnissen et al., 

2001). Metode molecular docking 

merupakan langkah awal dalam  

pengembangan obat berbasis struktur, yang 

memiliki kelebihan, yaitu sangat cepat, 

hemat biaya dan akurat. Pada penelitian ini 

dilakukan secara in silico menggunakan 

metode molecular docking. Metode 

molecular docking merupakan metode utama 

komputasi dalam proses pencarian dan 

pengembangan obat (Rester, 2008). Prinsip 

molecular docking  adalah dengan 

mengikatkan subtrat atau ligan pada enzim 

sehingga membentuk konformasi molekul 

kompleks. Selain itu docking juga 

mempertimbangkan aspek kestabilan 

konformasi antara enzim dan ligan yang 

terbentuk tersebut (Sousa et al., 2006). 

Secara umum docking dapat dilakukan 

secara rigid body docking  dan fleksibel 

docking. Metode fleksibel docking lebih baik 

dibandingkan dengan rigid docking, karena 

pada docking secara rigid, ligan mengalami 

rotasi dan translasi yang terbatas. Docking 

secara fleksibel merupakan metode yang 

umum dilakukan karena ikatan kompleks dan 

fleksibilitas konformasi antara ligan dan 

protein menjadi parameter utama dalam 

penilaian afinitas docking (Sousa et al., 2006 

&Gilson et al., 2007).  

 Docking pada penelitian ini 

menggunakan program AutoDock. Prinsip 

dari program AutoDock adalah 

mengevaluasi dari energi bebas, torsional 

bebas dari konformasi ikatan yang terbentuk 

antara enzim dan ligan berdasarkan energi 

forcefield pada algoritma, serta kekuatan 

kompleks ligan-protein yang terbentuk 

secara kuantitatif dengan melihat nilai 
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tetapan inhibisi. Nilai skor docking yang 

semakin negatif dan kecil menunjukkan 

konformasi yang terbentuk antara ligan dan 

enzim semakin stabil (Idrees et al,. 2014). 

 Akurasi hasil docking perlu dilakukan 

untuk mengukur ketepatan algoritma dari 

program untuk menentukan posisi dari 

konformasi antara enzim dan ligan.  

Parameter dari nilai akurasi tersebut adalah 

Root Mean Deviation Square (RMSD) 

(Hevener et al., 2009). RMSD ditentukan 

dengan membandingkan antara posisi atom-

atom ligan secara ekperimental  dan posisi 

berdasarkan pada prediksi algoritma. 

Fleksibelitas dari ligan tersebut dapat 

mempengaruhi ketepatan posisi kompleks 

yang terbentuk (Sousa et al., 2006). Hasil 

Docking yang baik jika memiliki nilai 

RMSD kurang dari 2 Å (Purnomo, 2013 & 

Santoyo et al., 2013). 

 Penelitian ini bertujuan menentukan 

potensi Bullatalisin sebagai inhibitor LTA4H 

secara in silico berdasarkan pada energi 

bebas Gibbs (∆G), tetapan inhibisi, interaksi 

ikatan hidrogen antara protein dan ligan serta 

Root Mean Deviation Square (RMSD). 

Penelitian dilakukan secara fleksibel docking 

dengan menggunakan program AutoDock. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Perangkat lunak AutoDock Vina, 

AutoDock Tools 1.5.6., Open Babel 2.3.6., 

Pymol, YASARA. Program database online 

yang digunakan PDB (Protein Data Bank) 

 

Alat 

 Seperangkat komputer dengan chip 

processorCore™ i5-3230M2 Cores, 4 

Threads@2.6GHz, 4.00 GB DDR3 1600 

MHzrandom access memory,2GB DDR3 

Radeon HD 8670M video graphics array, 

ditunjang dengan akses internet untuk 

mengunduh data-data protein.  

 

Cara Kerja 

Preparasi Ligan dan Protein 

Ligan yang digunakan pada penelitian 

ini dirancang dalam bentuk 3 dimensi 

dengan menggunakan ACD Labs dengan 

format .mdlmol. Setelah itu format ligan 

dirubah dalam bentuk pdb dengan 

menggunakan Open Babel (Boyle et al., 

2011). Ligan yang digunakan adalah 

Bullatalisin dan ligan standar N-[3-(4-

benzilfenoksi)propil]-N-metil-beta-alanina 

(Niegowski et al., 2012). 

ProteinLeukotrien A4 hidrolase 

ditelusuri pada situs Protein Data Bank 

(http://www.rscb.org/pdb/) dengan 

menggunakan komputer yang terhubung 

dengan internet. Protein diunduh dalam 

format pdb. Kode protein yang digunakan 

adalah 3U9W, yang memiliki tingkat 

resolusi 1.25 Ǻ. 

File protein dan ligan yang telah 

diunduh, dibuka dengan menggunakan 

AutoDock Tools1.5.6. dalam format 

.pdbkemudian dilakukan preparasi ligan dan 

protein pada AutoDock Tool. Setelah itu file 

disimpan dalam bentuk .pdbqt (Protein Data 

Bank, Partial Charge (Q), & Atom Type 

(T)) 

Ukuran grid ditentukan pada  protein 

dengan nilai sumbu x, y, dan z, dengan 

satuan angstrom (Å). Grid dibuat sebesar 

mungkin sampai tepat menutupi seluruh 

kantung aktif permukaan protein. Format file 

penyimpan grid disimpan dalam bentuk 

grid.gpf. 

 

Docking  
Preparasi file docking dilakukan 

optimasi geometri dan energi bebas 

Gibbs(∆G) dari struktur 3 dimensi ligan 

dengan menggunakan AutoDock1.5.6. 

Algoritma yang digunakan adalah 

Lamarckian Genetic. Proses docking 

dilakukan dengan AutoDock dan AutoDock 

Vina, dengan memasukkan nilai parameter 

Autogrid (Trottet al., 2010). File tersebut 

kemudian disimpan dalam bentuk kompleks 

untuk divisualisasikan menggunakan Pymol. 

 

Analisis Docking 

PenentuanNilai Energi Bebas Ikatan 

 Energi bebas ikatan hasil docking 

dilihat pada output dalam AutoDock 

Tools1.5.6.Konformasi kompleks protein-

ligan yang dipilih adalah kompleks yang 
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memiliki nilai energi bebas ikatan terkecil 

untuk kemudian dilakukan analisis lebih 

lanjut. 

  

Penentuan Ikatan Hidrogen dan Kontak 

Residu 

Ikatan hidrogen dan kontak residu yang 

terjadi pada konformasikompleksprotein-

ligan terbaik dari hasil docking 

kemudiandiidentifikasikan dan dianalisis 

dalam media 3 dimensi dengan 

menggunakan Pymol. Format file yang 

digunakan untuk identifikasi dan analisis 

adalah .pdb dan .pdbqt.   

 

Penentuan RMSD 

Evaluasi hasil docking dilakukan 

dengan menggunakan hasil docking dari 

ligan standar dan protein. Konformasi 

kompleks protein-ligan yang memiliki nilai 

energi bebas ikatan terendah ditentukan nilai 

RMSD sebanyak 10 kali ulangan dengan 

menggunakan program YASARA (Purnomo, 

2013). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

VisualisasiKantung Aktif Protein dan 

Ligan 

Struktur kristal Leukotrien A4 

Hidrolase yang digunakan pada penelitian ini 

dengan kode 3U9W memiliki tingkat 

resolusi 1.25 Ǻ (Niegowski et al., 2012). 

Kristal tersusun dari asam amino penyusun 

proteinLeukotrien A4 Hidrolase yang terdiri 

atas 608 asam amino. Protein LTA4H 

tersusun menjadi 3 bagian folding, yaitu N-

terminal, kantung aktif, dan C-terminal, yang 

membentuk flat triangular dengan dimensi 

78.08 x 86.80 x 99.14Ǻ. Residu asam amino 

penyusun protein LTA4H dapat dilihat pada 

Gambar 1.  Pada N-terminal LTA4H terdapat 

daerah kantung aktif (Thunnissen et al., 

2001). Residu kantung aktif terbentuk pada 

daerah asam amino 130-385 dan 560-565 

(Marjolein et al., 2001). 

Docking 

Docking terhadap protein Leukotrien 

A4 Hidrolase dilakukan pada daerah kantung 

aktif. Penentuan daerah kantung aktif 

dilakukan dengan autogrid yang terdapat 

pada AutoDock Tools 1.5.6. Grid merupakan 

daerah tempat terjadinya interaksi ligan 

dengan kantung aktif protein pada proses 

docking, yang berbentuk kubus atau balok 

dengan sebuah titik pusat x,y,z dan dimensi 

x,y, z. Nilai grid box yang diperoleh pada 

penelitian ini, yaitu x:29.679, y:1.546, 

z:1.893 dengan ukuran box 60 x 60 x 60 Ǻ 

(Gambar 2a). Nilai grid box tersebut 

ditentukan berdasarkan pada posisi letak 

senyawa ligan standar pada protein 3U9W 

yang terdapat pada file Protein Data Bank 

(PDB).  Algoritma docking Lamarckian 

Genetic pada AutoDock Tools akan 

menampilkan total konformasi terbaik 

sebanyak 10 interaksi ligan (Morriset al., 

1998). File protein diolah menggunakan 

AutoDock Tools, kemudian protein 

dibersihkan dari molekul-molekul air dan 

dilakukan penambahan hidrogen. 

Penambahan atom hidrogen dilakukan 

karena terdapat kemungkinan hilangnya 

atom hidrogen pada saat kristalisasi yang 

dapat mempengaruhi interaksi (Seeligeret 

al., 2010). Visualisasi 3 dimensi lubang 

kantung aktif protein LTA4H dapat dilihat 

pada Gambar 2b. Lubang kantung aktif 

terletak pada daerah domain katalitik N-

terminal yang bersifat hidrofobik. 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Residu asam amino penyusun protein LTA4H (Niegowski et al., 2012). 
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Gambar 2. Visualisasi 3D grid box dengan AutoDock Tools 1.5.6 (a) dan lubang 

kantung aktif protein Leukotrien A4 Hidrolase dengan program Pymol (b). 

 

Analisis Docking 
Hasil docking yang baik dapat dilihat 

dengan  membandingkan nilai energi bebas 

Gibbs (ΔG), tetapan inhibisi, dan interaksi 

ikatan hidrogen antara ligan dan protein. 

Berdasarkan pada nilai ∆G tersebut 

menggunakan persamaan Gibbs maka akan 

diperoleh nilai tetapan inhibisi (Ki) (Morris 

et al., 1998). 

 

 

      ⁄ ……………..... [1] 

  

          ………... [2] 

 

            ⁄ ... ..          [1] dan [2] 

 

          …….......         [1] dan [2] 

 

     
  

   …………...... [1] dan [2] 

 

Tabel 1. Hasil simulasi docking protein Leukotrien A4 Hidrolase 
 Ligan Bobot 

molekul 

(g/mol) 

logP Energi bebas 

Gibbs (kkal/mol) 

Ki 

 (µM) 

Jumlah Ikatan 

Hidrogen 

Bullatalisin 638.48 6.70 -11.30 5.15x10
-3

 4 

Standar 326.18 3.85 -11.80 2.21x10
-3

 2 

 

a 

b 
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Ikatan pembentukan kompleks yang 

kuat ditandai dengan nilai ΔG yang rendah, 

tetapan inhibisi rendah, dan banyaknya 

jumlah interaksi ikatan hidrogen (Tambunan 

et al., 2010). Hasil simulasi docking dapat 

dilihat pada Tabel 1. Energi bebas Gibbs dan 

nilai konstanta inhibisi dari kompleks antara 

LTA4H-ligan Bullatalisin dan LTA4H-ligan 

standar berdasarkan pada hasil docking 

tampak tidak terlalu berbeda. Tanda negatif 

pada nilai energi bebas Gibbs serta nilai 

konstanta inhibisi yang semakin kecil, 

menunjukkan kompleks yang terbentuk 

antara ligan dan standar sangat kuat. Hal ini 

disebabkan oleh meningkatnya energi 

torsional dari kompleks tersebut sehingga 

membuat kompleks enzim dan ligan menjadi 

stabil (Tambunan et al., 2010). 

Nilai energi bebas Gibbs tersebut 

merupakan kontribusi interaksi antara 

protein denganligan, interaksi tersebut terjadi 

secara intermolekul, yaitu Van der Waals 

atau ikatan hidrogen. Visualisasi interaksi 

antara protein dan ligan dapat dilhat dari 

interaksi elektrostatik dengan menggunakan 

Pymol (DeLano, 2002).Interaksi antara ligan 

dan protein diharapkan untuk mengganggu 

stabilitas dan kinerja enzim. Jarak interaksi 

ikatan yang dekat serta jumlah ikatan 

hidrogen yang terbentuk pada interaksi 

protein Leukotrien A4 Hidrolase-Bullatalisin 

lebih banyak dibandingkan dengan protein 

Leukotrien A4 Hidrolase-standar (Gambar 

3).  

 

 
Gambar 3. Visualisasi 3 dimensi interaksi kontak residu ikatan antara protein Leukotrien A4 

Hidrolase-liganstandar (a) dan ligan Bullatalisin (b) dengan program Pymol 

 

a 

b 
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Tabel 2 menunjukkan kontak residu 

asam amino antara protein LTA4H dan ligan. 

Residu asam amino bercetak tebal 

merupakan asam amino penyusun kantung 

aktif dari protein LTA4H. Interaksi ikatan 

hidrogen dari ligan Bullatalisin terjadi pada 

asam amino Glu 271, Glu 325, Arg 326, 

sedangkan kontak residu asam amino dengan 

standar terjadi pada asam amino Gln 136 dan 

Tyr 378. Interaksi antara ligan dengan asam 

amino kantung aktif tersebut diharapkan 

dapat menghambat kinerja protein LTA4H.

 

Tabel 2. Kontak residu asam amino 

protein Leukotrien A4 Hidrolase dan 

ligan 
 Ligan Residu 

Asam amino 

Jarak Interaksi 

(Å) 

Bullatalisin Glu 271 2.7 

 Glu 325 2.1 

 Glu 325 2.5 

 Arg 326 2.8 

Standar Gln 136 3.3 

 Tyr 378 2.5 

 

Evaluasi presisi hasil posisi docking 

antara protein dan ligan dilakukan dengan 

membandingkan nilai RMSD dari 2 metode 

program docking, yaitu AutoDockdan 

AutoDock Vina sebanyak 10 kali ulangan 

(Tabel 3). RMSD docking berdasarkan pada 

hasil superimpose dari setiap ulangan.  

Nilai rerata RMSD pada hasil 

AutoDock Tools (ADT) lebih dari 2, hal ini 

menunjukkan perbedaan letak posisi docking 

ikatan antara kompleks ligan standar-protein 

dan ligan Bullatalisin-protein dalam setiap 

ulangan. Sedangkan pada AutoDock Vina 

memiliki nilai rerata RMSD mendekati satu, 

yang  menunjukkan letak posisi docking 

diantara kedua kompleks ligan tidak terlalu 

berbeda (Purnomo, 2013). Nilai RMSD 

kurang dari 2 Å menunjukkan presisi hasil 

konformasi docking yang baik (Santoyo et 

al., 2013).  

 

Table 3. Hasil validasi docking ligan standar AutoDock Tools dan AutoDock Vina 

Ulangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rerata 

RMSD 

(Å) 

Vina  1.0459 1.0390 1.0464 1.0351 1.0340 1.0302 1.0465 1.0349 1.0432 1.0460 1.0401 

ADT  2.1952 2.5445 2.5408 2.8675 2.2064 2.4156 2.5663 2.5635 2.4920 2.1680 2.4560 

 

Tabel 4. Hasil uji F energi bebas Gibbs 

antara ligan standar dan bullatalisin 

Ulangan 
∆G (kKal/mol) 

Standar Bullatalisin 

1 -11.8 -11.4 

2 -11.8 -11.3 

3 -11.9 -11.3 

4 -11.8 -11.3 

5 -11.8 -11.3 

6 -11.8 -11.4 

7 -11.8 -11.3 

8 -11.8 -11.3 

9 -11.8 -11.3 

10 -11.8 -11.4 

rerata -11.8 -11.3 

Sd 0.0316 0.0483 

Varians 0.0010 0.0023 

FHitung 2.3333 

Derajat Bebas 9 9 

F(0.05,9,9) 4.0260 

 

Berdasarkan pada hasil uji F 

didapatkan hasil bahwa tidak berbeda 

signifikan dari hasil nilai ∆G antara standar 

dan Bullatalisin sebagai kandidat ligan hasil 

docking. Pada Uji signifikansi, juga dapat 

dilihat antara hasil docking standar dan ligan 

hasil docking tidak berbeda nyata. Hal ini 

menunjukkan bahwa antara standar dengan 

Bullatalisin menghasilkan nilai ∆G tidak 

berbeda signifikan secara statistik (Tabel 4). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Berdasarkan pada hasil analisis 

parameterdocking, ligan Bullatalisin dan 

standar dapat menempati alternatif kantung 

aktif protein  LTA4H. Interaksi ligan dengan 

residu asam amino penyusun kantung aktif 

diharapkan dapat mengganggu aktivitas 

protein. Energi bebas Gibbs (∆G) kedua 
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ligan tersebut tidak berbeda nyata secara 

statisitik uji F. 

 

Saran 

 Pada penelitian selanjutnya perlu 

dilakukan modifikasi Bullatalisin, yang 

diharapkan bisa meningkatkan nilai energi 

bebas Gibbs, dan itu dapat menjadi obat jenis 

baru yanglebih baik dari standar. Selain itu 

perlu dilakukan analisis penentuan dari 

aktivitas proteinLTA4H terhadap inhibisi 

dari ligan obat. 
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ABSTRAK 

 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan,  herba kemangi memiliki 

aktivitas sebagai estrogenik, namun  dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, belum 

diketahui efek sampingnya terhadap kadar asam urat mengingat kemangi merupakan sayuran 

hijau yang mengandung senyawa purin yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol 70% dan 96% herba 

kemangi yang bersifat estrogenik terhadap peningkatkan atau penurunan kadar asam urat 

pada tikus putih betina. Parameter yang diukur adalah kadar asam urat dalam darah tikus 

setelah pemberian ekstrak etanol dengan menggunakan metode Bioessay dengan alat Easy 

Touch®.  Hewan uji yang digunakan yaitu 24 ekor tikus yang dibagi dalam 6 kelompok, 

setiap kelompok terdiri dari 4 ekor tikus. Kelompok dosis I ekstrak etanol  herba kemangi 

70%  dengan dosis 0,7g/200g BB, dosis II ekstrak etanol  herba kemangi 70%  dengan dosis 

0,8g/200g BB, dosis III ekstrak etanol  herba kemangi 70% dengan dosis 0,9g/200g BB, dosis 

IV ekstrak etanol  herba kemangi 96%  dengan dosis 0,7g/200g BB, dosis V ekstrak etanol  

herba kemangi 96% dengan dosis  0,8g/200g dan dosis VI ekstrak etanol  herba kemangi 96% 

dengan dosis  0,9g/200g. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol 

herba kemangi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kadar asam urat selama pemberian  

15 hari. 

 

Kata Kunci : Asam Urat, Estrogenik, Herba Kemangi (Ocimum americanum L.) 

 

SIDE EFFECTS OF ETHANOL 96% AND 70 % BASIL ( Ocimum americanum L. ) 

HERBS EXTRACT AS ESTROGENIC TO URIC ACID CONTENT OF WHITE 

RATS 

 

ABSTRACT 

 

Eventhough, no information found about side effect on uric acid level from the 

research that have been conducted about basil. However, it is well-known that basil is agreen 

vegetable that contains purine compounds which can increase uric acid level. The aims of 

study was determine the effect of 70% and 96% ethanolic extracted of estrogenic herb basil 

on increasing or decreasing the level of uric acid in female rats. The animals used were 24 

rats that were divided into six groups which consist of four animals each. Group I was animal 

that were given at a dose 0,7g/200g BW of 70% ethanolic extracted basil. Group II was the 

same concentration of basil extract at a dose 0,8g/200g BW. Group III was also the 

concentration of basil extract at a dose 0,9g/200g BW. Group IV was animals that were given 

at a dose 0,7g/200g BW of  96% ethanolic extracted basil. Group V was the same 

concentration of basil extract at a dose 0,8g/200g BW. Group VI was also the concentration 

of basil extract at a dose 0,9g/200g BW. The result showed that the ethanol extract of the 
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basil herbhad no significantly affected uric acid, there was even a tendency to decrease lower 

uric acid level after given during 15 days. 

 

Key words : Uric Acid, Estrogenic, Herb Basil 

 

PENDAHULUAN 

Menopause merupakan fase terakhir, 

dimana pendarahan haid seorang wanita 

berhenti sama sekali. Fase ini terjadi secara 

berangsur-angsur yang semakin hari semakin 

jelas penurunan fungsi kelenjar indung 

telurnya (ovarium) (Yatim, 2001). Secara 

singkat dapat dinyatakan bahwa menopause 

merupakan suatu proses peralihan dari masa 

produktif menuju perubahan secara perlahan-

lahan ke masa non produktif yang 

disebabkan oleh berkurangnya hormon 

estrogen dan progesteron seiring dengan 

bertambahnya usia. Penurunan kadar 

estrogen dalam darah berpengaruh pada 

saluran-saluran reproduksi, antara lain pada 

uterus. 

Dewasa ini tersedia berbagai jenis 

estrogen sintetik yang dapat digunakan untuk 

menangani (terapi) berbagai jenis kelainan 

ginekologik, alat kontrasepsi, maupun 

sebagai pengganti hormon bagi wanita yang 

mengalami menopause. Beberapa jenis 

estrogen sintetik yang dikenal selama ini 

adalah diethylstilbestrol (DES), etynil 

estradiol, dienestrol, dan fosfestrol (Holland, 

2002). Penggunaan estrogen sintetik dalam 

jangka waktu lama dapat menimbulkan 

hiperplasia dan karsinoma pada uterus. 

Karena itu masih perlu dicari bahan alami 

yang bersifat estrogenik diantaranya, seperti 

herba kemangi.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya 

herba kemangi dengan dosis 0,8g/200g BB 

dapat meningkatkan aktivitas estrogenik 

pada tikus putih (Rottus norvegicus) pre-

menopause dan setara dengan etinil estradiol 

9x10
3
 mg/200g BB (Effendi dkk., 2009). 

Namun khasiat ekstrak herba kemangi dari 

beberapa penelitian belum dikatahui efek 

sampingnya terhadap kadar asam urat karena 

kemangi merupakan sayuran hijau. 

Wirakusumah (2010) menyatakan sayuran 

hijau memgandung senyawa purin yang 

dapat meningkatkan kadar asam urat. 

Kemangi yang masih termasuk sayuran  

hijau belum dilaporkan, maka perlu 

dilakukan penelitian secara in vivo untuk 

menguji efek samping dari ekstrak etanol 

70% dan 96% herba kemangi sebagai 

estrogenik terhadap kadar asam urat pada 

tikus putih betina pre-menopause. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengumpulan Bahan 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah herba kemangi, yang 

diambil dari perkebunan daerah Leuwiliang, 

Kabupaten Bogor. 

 

Pemeliharaan Hewan Coba (Aklimatisasi) 
Hewan coba yang digunakan pada 

penelitian ini adalah tikus putih betina pre-

menopause dengan bobot sekitar 200 g. 

Sebanyak 25 ekor tikus dibagi menjadi 6 

kelompok perlakuan, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 ekor. Tikus - tikus 

tersebut dikandangkan secara terpisah 

dengan jumlah tikus per-kandang 4 ekor 

disekat menjadi dua bagian. Selama 

penelitian semua kelompok tikus diberi 

pakan tikus dan minum. Penimbangan berat 

badan dilakukan setiap 3 kali hari. Pencucian 

box kandang dilakukan dua hari sekali. 

Semua hewan coba tersebut diberi perlakuan 

selama 15 hari. 

 

PembuatanEkstrak Etanol 70% dan 

96% Herba Kemangi. 

Sebanyak 0,5 kg serbuk herba 

kemangi (Ocimum americanum L.) yang 

telah diayak dengan menggunakan mesh 30, 

diekstrak dengan menggunakan metode 

maserasi. Digunakan pelarut  etanol 70%  

sebanyak 5 L dengan perbandingan 1:10 

Didiamkan dalam tabung selama 6 jam dan 

dilakukan pengocokan setiap 15 menit sekali 

kemudian disaring dan ampasnya dimaserasi 

kembali sebanyak 2 kali dengan perlakuan 

yang sama, hal ini dilakukan selama 4 hari. 
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Maserat yang diperoleh divakum untuk 

memperoleh ekstrak kering. Pembuatan 

ekstrak dilakukan pula dengan menggunakan 

pelarut etanol 96%. 

 

Analisis Karakteristik Simplisia dan 

Ekstrak 

Penetapan Kadar Air 

Penetapan kadar air dilakukan untuk 

mengetahui kadar air yang terkandung dalam 

simplisia dan ekstrak, yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan mikro- 

organisme dan berdampak buruk pada 

kandungan senyawa aktif selama proses 

penyimpanan. Sampel sebanyak 1 g dalam 

punch dimasukkan ke dalam moisture 

balance. Sampel diratakan hingga menutupi 

permukaan punch lalu ditutup, pada suhu 

105
0
C, sampai terdengar bunyi bip yang 

menandakan bahwa proses telah selesai. 

Pada layar akan tertera persen kadar air dari 

sampel yang diujikan secara otomatis.  

Penetapan Kadar Abu 

Penetapan kadar abu dilakukan untuk 

mengetahui kadar  senyawa anorganik yang 

terkandung dalam tanaman. Semakin kecil 

nilai kadar abu yang di dapatkan maka baik 

suatu simplisia untuk dikonsumsi. Sebanyak 

±2 g sampel dimasukkan ke dalam krus yang 

sudah ditara, kemudian dipijarkan dalam 

tanur pada suhu 700
0
C sampai merjadi abu, 

dinginkan dan timbang hingga diperoleh 

bobot tetap atau perbedaan penimbangan 

berturut-turut tidak boleh lebih dari 0,25% 

(DepKes RI, 2010).  

Pemberian Ekstrak  Etanol 70% dan 96% 

Herba Kemangi pada Hewan Coba 

Setelah hewan coba diaklimatisasi, 

hewan coba dibagi menjadi 6 kelompok 

perlakuan, masing-masing kelompok terdiri 

dari 4 tikus: 

a. Kelompok I (P1)  : diberi peroral 

sediaan konsentrat ekstrak herba 

kemangi 70% dengan dosis 0,7g/200g 

BB. 

b. Kelompok II (P2) : diberi peroral 

sediaan konsentrat ekstrak herba 

kemangi 70% dengan dosis 0,8g/200g 

BB. 

c. Kelompok III (P3)  : diberi peroral 

sediaan konsentrat ekstrak herba 

kemangi 70% dengan dosis 0,9g/200g 

BB. 

d. Kelompok IV (P4)  : diberi peroral 

sediaan konsentrat ekstrak herba 

kemangi 96% dengan dosis 0,7g/200g 

BB. 

e. Kelompok V (P5)  : diberi peroral 

sediaan konsentrat ekstrak herba 

kemangi 96% dengan dosis 0,8g/200g 

BB. 

f. Kelompok VI (P5)  : diberi peroral 

sediaan konsentrat ekstrak herba 

kemangi 96% dengan dosis 0,9g/200g 

BB. 

Sebelum diberi ekstrak herba kemangi, tikus 

percobaan dicek kadar asam uratnya 

Pemberian  Ekstrak Etanol 70% dan 

96% Herba Kemangi pada tikus diberikan 

secara oral dan dilakukan setiap hari selama 

15 hari. Pengecekan kadar asam urat 

dilakukan pada hari ke 0, ke 5, ke 10,  dan 

hari ke 15 

 

Prosedur pengukuran kadar asam urat 
Ekor tikus dibersihkan dari kotoran 

yang menempel. Darah diambil dari ekor 

tikus dengan cara melukainya, darahnya 

diletakkan pada strip yang terpasang pada 

alat Easytouch Glucose/Cholesterol/Uric 

acid (GCU) yang selanjutnya akan di 

dapatkan kadar asam urat darahnya yang 

dinyatakan dalam mg/dL.  

 

Rancangan Penelitian 

Untuk memperoleh suatu kesimpulan 

mengenai asam urat dari ekstrak etanol 96% 

dan 70% pada tikus putih betina dewasa 

maka data yang diperoleh dianalisa dengan 

menggunakan analisa sidik ragam untuk 

Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Determinasi 

Herba Kemangi diperoleh dari 

perkebunan daerah Leuwiliang.Hasil 

determinasi Herbarium Bidang Botani Pusat 

Penelitian Biologi, menyatakan bahwa 

tanaman yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah herba kemangi (Ocimum 

americanum) yang termasuk ke dalam suku 

Lamiaceae.  

 

Hasil Pembuatan Serbuk Herba Kemangi 

Serbuk herba kemangi dibuat dengan 

menggunakan herba kemangi segar yang 

telah dicuci bersih dengan air mengalir, hal 

ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran 

atau bahan organik asing yang terdapat 

dalam tanaman seperti tanah, debu, batu dan 

lain-lain. Proses pembuatan serbuk simplisia 

dilanjutkan dengan pengeringan yang 

bertujuan untuk mengurangi kadar air yang 

terdapat pada simplisia (DepKes, 1985), 

tahap terakhir pembuatan serbuk simplisia 

yaitu penghalusan, dalam pembuatan serbuk 

simplisia derajat halus mempengaruhi pada 

saat proses ekstraksi. Menurut Heinrich 

(2009) partikel besar akan sulit diekstraksi, 

sedangkan partikel kecil memiliki luas 

permukaan yang lebih besar sehingga dapat 

diekstraksi secara lebih efisien. 

Serbuk simplisia disimpan pada wadah 

yang tertutup rapat yang dilengkapi dengan 

silika gel sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme. Hasil serbuk 

simplisia yang diperoleh yaitu sebanyak 4,64 

kg. Secara organoleptik serbuk yang 

dihasilkan halus, berwarna hijau kecoklatan, 

berbau khas, serta rasa agak pahit. 

Rendemen serbuk simplisia herba kemangi 

diperoleh sebesar  9,67 %. 

 

Hasil Pembuatan Eksrtak Etanol 70% 

dan 96% Herba Kemangi 
Metode ekstraksi herba kemangi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode maserasi. Maserasi merupakan 

proses perendaman sampel menggunakan 

pelarut organik pada temperatur ruangan. 

Proses ini sangat menguntungkan dalam 

isolasi senyawa bahan alam karena dengan 

perendaman sampel tumbuhan akan terjadi 

pemecahan dinding dan membran sel akibat 

perbedaan tekanan antara di dalam dan di 

luar sel, sehingga metabolit sekunder yang 

ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam 

pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan 

sempurna karena dapat diatur lama 

perendaman yang dilakukan.  

Ekstrak etanol herba kemangi yang 

diperoleh dari 4,64 kg herba kemangi 

kemudian dibagi menjadi 2 bagian masing-

masing digunakan untuk pelarut etanol 70% 

dan etanol 96%.  Ditambah masing-masing 5 

L etanol, dimaserasi selama 4 hari, lalu di 

vacuum dry menghasilkan 247 g ekstrak 

etanol herba kemangi 70% dan 252 g ekstrak 

etanol 96% herba kemangi. Warna dari 

ekstrak etanol herba kemangi dari kedua 

pelarut sama yaitu hijau tua dan  rasanya 

pahit, namun dari kekentalannya ekstrak 

etanol 96% lebih kental karena kandungan 

air di dalam etanol 96% lebih sedikit 

dibandingkan ekstrak etanol 70%. Rendemen 

ekstrak etanol herba kemangi yang diperoleh 

yaitu 10,65% pada ekstrak etanol 70% dan 

10,78% pada ekstrak etanol 96%. Penentuan 

rendemen berfungsi untuk mengetahui kadar 

metabolit sekunder yang terbawa oleh 

pelarut tersebut namun tidak dapat 

menentukan jenis senyawa yang terbawa. 

 

Kadar Air Serbuk Simplisia dan Ekstrak 
Kadar air merupakan salah satu 

standarisasi simplisia. Adanya air dalam 

simplisia tanaman obat atau dalam serbuk 

dan ekstrak herba kemangi akan 

memungkinkan tumbuhnya mikroba. Selain 

itu kadar air juga mempengaruhi daya 

simpan, oleh sebab itu kadar air merupakan 

suatu faktor penting yang harus diperhatikan. 

Persyaratan kadar air serbuk simplisia 

berdasarkan Materia Medika Indonesia Edisi 

1 (DepKes RI, 1977) adalah tidak lebih dari 

10%. Hasil perhitungan rata-rata kadar air 

serbuk simplisia herba kemangi yang 

diperoleh sebesar 7,93%. Kadar air ekstrak 

etanol 70% herba kemangi diperoleh sebesar 

9% dan kadar air ekstrak etanol 96 % herba 

kemangi diperoleh sebesar 5,195 %. Hal ini 

dikarenakan kandungan air pada ekstrak 

etanol 96% lebih sedikit dibandingan dengan 

kandungan air pada ekstrak etanol 70%. 

Kadar air serbuk simplisia herba kemangi 

bila dibandingkan dengan standar sudah 

memenuhi persyaratan. 
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Kadar Abu Serbuk Simplisia dan Ekstrak 

Herba Kemangi 

Penentuan kadar abu ini bertujuan 

untuk mengetahui atau mengidentifikasi 

kadar zat anorganik dan mineral di dalam 

simplisia. Hasil perhitungan rata-rata kadar 

abu serbuk simplisia herba kemangi sebesar 

10,043% dan kadar abu ekstrak etanol 70 % 

herba kemangi sebesar 5,68 %, sedangkan 

kadar abu ekstrak etanol 96% herba kemangi 

sebesar 5,52 %. Persyaratan kadar abu 

serbuk simplisia herba kemangi berdasarkan 

Materia Medika Indonesia Edisi 5 (DepKes 

RI, 1977) adalah tidak lebih dari 14%, hasil 

tersebut memenuhi persyaratan. 

 

Hasil Perlakuan Ekstrak terhadap 

Pengaruh Kadar Asam Urat Darah 

Perlakuan dilakukan terhadap tikus 

betina pre-menopause. Kelompok perlakuan 

tikus terdiri atas: dosis I yaitu ekstrak etanol  

herba kemangi 70% 0,7g/200g BB, dosis II 

yaitu ekstrak etanol  herba kemangi 70% 

0,8g/200g BB, dosis III yaitu ekstrak etanol  

herba kemangi 70% 0,9g/200g BB, dosis IV 

yaitu ekstrak etanol  herba kemangi 96% 

0,7g/200g BB, dosis V yaitu ekstrak etanol  

herba kemangi 96% 0,8g/200g dan dosis VI 

yaitu ekstrak etanol  herba kemangi 96% 

0,9g/200g.  

Pembagian dosis perlakuan dilakukan 

berdasarkan dosis penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh Effendi dkk 

(2009) untuk penggunaan pada manusia 

dapat dilakukan dengan mengkonversikan 

dosis. Pemberian ekstrak dilakukan secara 

oral setiap hari selama 15 hari. Kadar asam 

urat diukur pada hari ke-0, ke-5, hari ke-10 

dan hari ke-15 setelah perlakuan, dengan 

menggunakan alat Easy Touch®. Parameter 

yang diukur adalah kadar asam urat dalam 

darah tikus setelah pemberian ekstrak etanol 

herba kemangi. Data yang diperoleh 

kemudian dilakukan uji statistik 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

Pola Faktorial dan dilanjutkan dengan uji 

Duncan untuk melihat perbedaan antar 

perlakuan.  

Nilai rata-rata hasil pengukuran kadar 

asam urat selama perlakuan pemberian  

ekstrak etanol 70% dan 96% herba kemangi 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-Rata dan Sd Kadar Asam Urat Selama Perlakuan (mg/dL) 

Pelarut 
Kelompok 

Perlakuan 

Hari  

ke-5 

Hari  

ke-10 

Hari  

ke-15 
Rata-rata 

Etanol 

70 % 

Dosis I (0,7g/200g 

BB) 
11,23 6,57 6,65 4,77 4,88 2,99 7,59 3,27

a

 

Dosis II 

(0,8g/200g BB) 
10,5 4,77 3,43 0,93 3,73 1,09 5,89 3,99

a

 

Dosis III 

(0,9g/200g BB) 
9,08 4,04 7 5,22 4,25 2,04 6,78 2,42

 a

 

 Rata-rata 10,27 1,09
b
 5,66 1,97

ab
 4,29 0,58

a
 6,75 0,85 

Etanol 

96 % 

Dosis IV 

(0,7g/200g BB) 
10,05 5,05 5,55 2,09 4,55 1,33 6,71 2,93

 a

 

Dosis V 

(0,8g/200g BB) 
12,78 3,79 6,73 3,17 5,93 3,26 8,48 3,74

 a

 

Dosis VI 

(0,9g/200g BB) 
9,15 7,9 4,25 1,49 5,95 2,11 6,45 2,49

 a

 

 Rata-rata 10,66 1,89
b
 5,51 1,24

 a
 5,48 0,8

a
 7,22 1,3 

Keterangan: angka yang ditandai dengan huruf superskrip yang sama kearah baris dan kearah kolom 

menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata (p<0,05) 

 

Berdasarkan data rata-rata kadar asam 

urat di atas, dapat dilihat bahwa kadar asam 

urat ekstrak etanol 70% herba kemangi 

memiliki nilai rata-rata kadar asam urat lebih 

kecil yaitu 6,75 mg/dL dibandingkan dengan 

ekstrak etanol 96% herba kemangi yaitu 7,22 

mg/dL. Hal ini diduga karena etanol 70% 

lebih banyak menarik zat yang dapat 

menurunkan asam urat dibandingkan etanol 

96%. Lamanya pemberian sediaan ekstrak 
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etanol herba kemangi kemungkinan dapat 

menurunankan kadar asam urat, karena 

lamanya pemberian sediaan merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi penurunan 

kadar asam urat. 

Pada ekstrak etanol herba kemangi 

dosis II, IV dan VI terjadi penurunan 

terhadap kadar asam urat. Pada dosis I, III 

dan V terjadi penurunan terhadap kadar asam 

urat pada hari ke-15. Hasil uji statistik 

dengan menggunakan analisis ragam 

Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial 

menyatakan bahwa pemberian dosis yang 

berbeda menunjukkan hasil yang relatif sama 

terhadap penurunan kadar asam urat, 

demikian juga  lamanya pemberian ekstrak 

herba kemangi berdasarkan hasil uji sidik 

ragam menunjukkan perbedaan yang tidak 

nyata terhadap penurunan kadar asam urat.  

Setelah dilakukan uji lanjut  Duncan  

lamanya waktu pemberian, dapat dinyatakan 

bahwa pemberian dosis ekstrak tidak 

berpengaruh terhadap penurunan kadar asam 

urat, namun lama pemberian ektrak 

berpengaruh nyata terhadap penurunan kadar 

asam urat.  

 

Tabel 2. Rata-Rata Persentase Penurunan Kadar Asam Urat Pengaruh Ekstrak Herba 

Kemangi 

Pelarut Kelompok Perlakuan 
Persentase Penurunan(%) 

Hari ke- 5 Hari ke- 10 Hari ke- 15 

Etanol  

70 % 

Dosis I (0,7g/200g BB) 27,7 -3,56 -15,71 

Dosis II (0,8g/200g BB) 13,33 -34,17 -31,56 

Dosis III(0,9g/200g BB) 22,43 3,42 -16,08 

 Rata-rata 21,15 -11,44 -21,12 

Etanol  

96 % 

Dosis IV (0,7g/200g BB) 13,16 -15,51 -22,90 

Dosis V(0,8g/200g BB) 30,2 -7,10 -12,66 

Dosis VI (0,9g/200g BB) 9,88 -18,68 -0,57 

 Rata-rata 17,75 -13,76 -12,04 

Keterangan : (-) penurunan (+) peningkatan 

 

Data diatas menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol herba kemangi memiliki 

pengaruh terhadap penurunan kadar asam 

urat sebagai estrogenik, hal ini dilihat dari 

penurunan kadar asam urat darah antar 

kelompok perlakuan dosis ekstrak yang 

menunjukan adanya potensi penurunan kadar 

asam urat. Data persentase penurunan kadar 

asam urat dapat dilihat selengkapnya pada 

Tabel 2. Diantara dosis I, II, III, IV, V dan 

VI penurunan kadar asam urat yang paling 

baik adalah dosis II (31,56%) dengan lama 

pemberian pada hari ke-10, namun secara 

statistik pemberian ektrak kemangi 

penurunannya tidak bermakna. 

Hasil rata-rata data superskrip pada 

Tabel 3 menunjukkan bahwa, semua 

perlakuan yang diberikan terhadap tikus 

betina pre-menopause tidak berbeda nyata 

terhadap penurunan kadar asam urat yang 

diberikan selama pengobatan. 

 

Tabel 3. Rata-Rata Kadar Asam Urat Hari Ke-0 Dan Ke-15 

No Dosis Hari ke-0 Hari ke-15 Rata-rata 

1 Ekstrak etanol 70% 2,53 2,13 2,33±0,28
a
 

2 Ekstrak etanol 70% 2,78 1,9 2,34±0,62
a
 

3 Ekstrak etanol 70% 2,41 2,02 2,21±0,27
a
 

 Rata-rata 2,57±0,19 2,01±0,11 
 

4 Ekstrak etanol 96% 2,74 2,11 2,42±0,44
a
 

5 Ekstrak etanol 96% 2,83 2,36 2,59±0,33
a
 

6 Ekstrak etanol 96% 2,57 2,41 2,49±0,11
a
 

 Rata-rata 2,71±0,13 2,29±0,11 
 

Keterangan: angka yang diikuti huruf superskrip yang sama ke arah kolom menunjukkan pengaruh yang 

berbeda tidak nyata (p > 0,05) 
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Gambar 1. Histrogram Rata-Rata Kadar Asam Urat Hari Ke-0 Dan Ke-15 

 

Berdasarkan histrogram di atas dapat 

dilihat bahwa terjadi penurunan terhadap 

kadar asam urat pada hari ke-0 dan hari ke-

15. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

ekstrak etanol 70% dan 96% herba kemangi 

dapat mempengaruhi penurunan kadar asam 

urat pada dosis efektif pemberian sebagai 

estrogenik, sehingga penggunaan herba 

kemangi sebagi estrogenik dapat digunakan 

dengan aman karena tidak menimbulkan efek 

samping meningkatnya kadar asam urat. 

Pengaruh persentase kadar asam urat setelah 

perlakuan dilihat dari hari ke-5 sampai hari 

ke-15. 

Penurunan kadar asam urat tersebut 

disebabkan oleh kandungan-kandungan 

senyawa yang terdapat dalam ekstrak 

tersebut. Berdasarkan hasil uji fitokimia 

yang dilakukan Khoirani (2013) herba 

kemangi mengandung alkaloid, saponin, 

tanin, flavonoid, steroid, terpenoid, dan 

minyak atrisi. Kandungan-kandungan 

senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol 

herba kemangi yang diduga berpotensi 

menurunkan kadar asam urat adalah alkaloid, 

flavonoid dan saponin. Berdasarkan 

penelitian Wulandari dkk., (2012) senyawa 

metabolit sekunder yaitu flavonoid 

berpotensi sebagai inhibitor xantin oksidase 

dan memiliki kemiripan struktur dengan 

xantin sehingga dapat mengeksekresikan 

asam urat memalui urin. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

efek samping ekstrak etanol 70% dan 96% 

herba kemangi terhadap kadar asam urat 

pada tikus putih dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak etanol herba kemangi sebagai 

estrogenik tidak berpengaruh terhadap kadar 

asam urat, namun bila dilihat dari nilai kadar 

asam urat yang diperoleh, ada 

kecenderungan menurunkan kadar asam urat. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka disarankan: 

1.Untuk membuat formulasi sediaan yang 

lebih sesuai terhadap penggunaan ekstrak 

herba kemangi sebagai estrogenik.  

2.Dilakukan pengujian lanjutan tentang 

pengaruh ekstrak 96% etanol herba 

kemangi terhadap kadar asam urat dan 

dapat dibandingkan dengan kontrol positif 

(+) dan kontrol negatif (-). 
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