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tanggal 14 Desember 2012.
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cabe. Tanaman ini telah penulis geluti sejak menempuh pendidikan S-3 di

masalah kesehatan yang sama. Berdasarkan pengalaman tersebut,

Department of Botany, Edinburgh University dibawah bimbingan Reg.

sambiloto perlu diteliti secara sistematis untuk menunjang penggunaan

Prof. MM Yeoman. Penelitian terhadap cabe ini dilanjutkan setelah

tersebut dan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan

kembali ke Indonesia. Walaupun pemanfaatannya belum banyak, potensi

menjadi obat yang sangat kompetitif.

cabe dalam bidang farmasi cukup besar. Tanaman ketiga adalah nimba

Karena keterbatasan penulis, tentu akan dijumpai banyak

yang merupakan tanaman unggulan PAU Hayati ITB, hal ini terkait

kekurangan dalam tulisan ini, saran dan kritik akan diterima dengan

dengan penugasan penulis di unit tersebut. Perhatian sebelumnya

senang hati. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Mbak

difokuskan ke biji nimba sebagai penghasil pestisida dan penulis

Sri Kadari dan Aryo Wicaksono atas pengertian dan kesabarannya.

menginisiasi pemanfaatan daun nimba untuk obat yaitu sebagai penurun

Semoga bermanfaat.

asam urat.
Tanaman ke-empat adalah salam yang telah penulis pelajari untuk
Sukrasno
digunakan sebagai sumber bahan aktif antidiabetes dan penurun tekanan
darah. Tanaman ini dikaji secara intensif dan melibatkan pendanaan dari
DIKTI. Tanaman ke-empat adalah temu lawak yang merupakan tanaman
obat paling populer di Indonesia. Terhadap temulawak ini telah dicoba
dilakukan budidaya dengan bekerjasama dengan fihak perkebunan.
Temulawak ini mempunyai khasiat yang tidak kalah dari ginseng dan
sangat layak untuk mendapat tempat seperti ginseng di Korea, yaitu:
diteliti secara intensif, dibudidaya, diolah menjadi berbagai produk dan
digemari oleh masyarakat.
Tanaman terakhir adalah sambiloto yang belum secara intensif diteliti
oleh penulis tetapi sudah digunakan secara rutin untuk menjaga
kesehatan dan secara intensif disebarkan ke kerabat yang mempunyai
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PEMBERDAYAAN TANAMAN OBAT INDONESIA
DALAM MENUNJANG KESEHATAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.

PENDAHULUAN
Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan diantaranya ada

lebih kurang 1000 jenis tumbuhan yang potensial untuk digunakan
sebagai tanaman obat. Dari tanaman obat ini telah banyak yang digunakan
sebagai bahan baku obat modern yang sampai sekarang masih diisolasi
dari tumbuhan karena kerumitan struktur dan kespesifikan isomernya.
Misalnya morfin, kodein, atropin, vinkristin, vinblastin, kokain,
ergotamin, fisostigmin, kurarin, pilokarpin, dsb. Sebagian lagi digunakan
sebagai bahan baku untuk semisintesis seperti hormon kortikosteroid,
taksol, heroin, turunan klorofil, dsb. Beberapa senyawa bahan alam
karena strukturnya yang tidak terlalu kompleks dan atau kandungan
dalam tumbuhan sangat kecil, tetapi secara farmakologi aktif, digunakan
sebagai model (lead compound) untuk sintesis molekul-molekul berkhasiat.
Sebagian tanaman obat digunakan dalam bentuk ekstraknya dan
dikategorikan dalam obat konvensional karena dosis, aktivitas dan efek
sampingnya telah terdokumentasi dengan baik. Sebagai contoh adalah
ekstrak beladon yang diperoleh dari daun Atropa belladona, doveri yang
diperoleh dari eksudat kapsul Papaver somniferum. Ada juga obat
konvensional yang menggunakan serbuk daun tanpa proses ekstraksi.
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Bahan ini mempunyai aktivitas yang tinggi pada dosis rendah. Sebagai

Pada awalnya Junghuhn bertugas sebagai dokter tentara. Tahun 1835

contoh adalah daun digitalis (Digitalis lanata) yang digunakan untuk obat

tiba di Batavia bertugas di dinas kesehatan Batavia dan Semarang.

jantung.

Mendaki hampir semua gunung api di Jawa. Pada 1840 bertugas di

Sebagian besar tanaman obat di Indonesia digunakan sebagai jamu

Padang menjelajahi Sumatera Utara dan sangat menghargai budaya Batak

atau obat asli Indonesia atau sering juga disebut obat tradisional.

seperti keramah tamahannya terhadap tamu, spontanitas dan

Informasi penggunaannya bervariasi mulai dari penggunaan oleh etnis

keterbukaannya. Pada tahun 1842 kembali ke Batavia bertugas mengukur

atau masyarakat tertentu, dokumentasi dalam buku misal Serat Centhini

topografi Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada 1845 menjadi anggota

bab jampi-jampi, hasil coba-coba sendiri atau hasil penelitian di

Natuurkundige Commissie di Batavia.

laboratorium. Jumlah tanaman obat ini sangat banyak dan dalam tulisan

Junghuhn kembali ke Eropa pada 1848-1855 karena kesehatannya dan

ini penulis hanya akan memfokuskan pada tanaman yang penulis kenal

menulis buku Plantae Junghunianae tentang tumbuhan di Jawa dan

dengan cukup mendalam. Kina akan disinggung juga untuk

Sumatera. Tahun 1853 menjadi warga negara Belanda. Pada 1855 kembali

mengapresiasi kontribusi Junghuhn yang telah mewarisi perkebunan dan

ke Jawa dengan tugas utama pemeliharaan kina untuk produksi kinin.

pabrik Kina yang merupakan penghasil bahan baku obat dari alam dan

Junghuhn memindahkan budidaya kina ke daerah yang lebih tinggi.

sebagian besarnya di pasarkan untuk ekspor.

Junghuhn dibantu penasehat Johan eliza de Vrij (1858-1862) yang
menyarankan memilih jenis kina yang lebih produktif. Pada tahun 1861

2.

KINA DAN JUNGHUHN

Junghuhn terkena infeksi amuba dan tidak dapat sembuh, wafat tanggal

Kina di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Pada awalnya

24 April 1864 pada usia 54 tahun di rumahnya di Lembang dan

dibawa masuk ke Indonesia oleh JK Hasskarl pada tahun 1854. Penelitian

dimakamkan di kaki Gunung Tangkuban Perahu dalam sebuah taman

budidaya kina dimulai di Cibodas yang mempunyai variasi ketinggian.

yang ditumbuhi Cinchona succirubra maupun Cinchona ledgeriana. Karena

Selanjutnya tumbuhan kina dibudidayakan di Lembang dan

kekagumannya pada gunung, sebelum meninggal pada pukul 3 dini hari

Pengalengan. Proyek budidaya kina ini selanjutnya diserahkan kepada

dia minta dibukakan jendela agar dapat menatap gunung Tangkuban

Junghuhn yang mempunyai nama lengkap Friedierich Franz Wilhelm

Perahu.

Junghuhn yang dikenal sebagai dokter, geolog, botanist dan budayawan.
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dari kebutuhan kina dunia. Sayang sekali proyek kina ini berhasil setelah

Kapsaisin merupakan zat pedas dari cabe dan hanya dijumpai pada cabe.

Junghuhn meninggal dunia. Pabrik pengolahan kina didirikan pada 1896

Akan tetapi kultur jaringan Capsicum frutescens yang diteliti setelah

dan sampai tahun 2012 pabriknya yang di Jl. Pajajaran Bandung masih

melalui berbagai perlakuan belum mau menghasilkan kapsaisin.

beroperasi. Pada tahun 1986 berdiri lagi satu pabrik kina di Jawa Barat

Akhirnya fokus perhatian dialihkan ke buah cabe yang sedang tumbuh.

yaitu PT Sinkona Indo Lestari dan mulai beroperasi 1991. Saat ini

Kapsaisin hanya disintesis dan diakumulasi pada plasenta buah, yaitu

kebutuhan bahan baku kulit kina dengan kandungan kinin rata-rata 4%

tempat menempelnya biji. Rasa pedas pada biji dan perikarp (kulit) cabe

sebagian besar (65-70%) disuplai dari Afrika dan hanya sebagian kecil

hanya disebabkan oleh pemisahan jaringan yang tidak sempurna. Zat

yang dihasilkan dari perkebunan dalam negeri. Produknya mencapai 100

pedas dari cabe ini hanya disintesis pada waktu pertumbuhan memanjang

ton per-tahun dan 98% di ekspor ke luar negeri. Hal ini menunjukkan

buah cabe sudah berhenti. Produksinya meningkat dan mencapai

peluang yang masih sangat terbuka untuk budidaya pohon kina.

kandungan tertinggi pada saat buah cabe tua sebelum merah. Kandungan

Kita patut bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada
Junghuhn yang pada usianya yang tidak terlalu panjang telah

kapsaisin buah cabe yang tertinggi pada buah cabe rawit dari Menado
yang pada waktu mudanya berwarna putih dan disertai warna ungu.

menghasilkan karya monumental baik dalam bidang geologi, botani

Zat pedas dari cabe dapat digunakan untuk counter irritant (obat

maupun farmasi bahan alam dan manfaat dari hasil karyanya tersebut

gosok/balsam) yang bekerja lama (long acting) akan tetapi inisiasinya

terwariskan kepada bangsa Indonesia hingga kini. Hasil karyanya

(onsetnya) lama. Kapsaisin dapat digunakan untuk mengatasi gatal-gatal

tersebut dapat digunakan sebagai sebagai rujukan bahwa Indonesia

terutama pada jaringan yang lunak. Di Madura cabe digunakan untuk

mempunyai kapasitas dan sanggup memproduksi bahan baku farmasi

doping pada kerapan sapi, yaitu dengan melukai paha sapi dan

terutama yang berasal dari bahan alam.

mengoleskan buah cabe yang telah digerus. Kapsaisin atau senyawa
derivatnya meningkatkan produksi katekolamin sehingga masyarakat

3.

CABE (Capsicum sp)

Sunda membuat masakan pedas untuk menjamu pekerjanya agar bekerja

Cabe merupakan tanaman yang penulis dekati sejak mengikuti

dengan keras. Watanabe dkk. (1994) mempelajari derivat kapsaisin

program doktor di Edinburgh University. Pada waktu itu keinginannya

dengan panjang rantai asam lemak bervariasi dan masih mampu

adalah mempelajari produksi kapasaisin melalui kultur jaringan.

meningkatkan produksi katekolamin. Oleh karena itu sangat mungkin
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untuk dikembangkan derivat kapsaisin yang tidak pedas tetapi

kandungan kapsaisinnya tidak terdeteksi apabila dianalisis dengan

mempunyai kapasitas meningkatkan metabolisme sehingga dapat

kromatografi.

digunakan sebagai pelangsing.

Upaya membuat tonik rambut dari ekstrak cabe telah juga dilakukan

Infus kapsaisin telah dicoba secara klinik untuk mengatasi gangguan

berdasarkan pada resep tradisional yang menggunakan tinctur cabe dan

syaraf kandung kemih dengan memberikannya secara intravesikular

minyak jarak untuk mengatasi kerontokan rambut (Kok, 1950). Uji pada

sebanyak 100 mL (1,0 mM) selama 30 menit dan dapat memperbaiki

hewan percobaan hasilnya cukup memuaskan. Mencit yang digunakan

selama 5 bulan. Pemberian ulang dapat meningkatkan kapasitas kandung

dalam percobaan ini tidak botak, tetapi rambutnya dicabuti kemudian

kemih dari 150 mL hingga 750 mL (Fowler dkk. 1992, Fowler dkk., 1994).

diolesi dengan tonik dari ekstrak cabe. Paus dkk. (1994) menyuntikkan

Ini merupakan potensi yang belum digarap di Indonesia, sedangkan

kapsaisin secara intradermal pada mencit dan mampu menstimulasi fase

teknologi untuk memperoleh kapsaisin dari buah cabe sudah dimiliki.

anagen dari folikel rambut fase telogen. Uji coba pada relawan-relawan

Ekstrak minyak dari cabe telah dikenalkan pada produsen “counter
irritant” terkemuka di Bandung, akan tetapi terkendala masalah

yang sudah terlanjur botak ternyata tidak mampu mengatasi mengatasi
masalah kebotakan.

warnanya yang agak kemerah-merahan, sedangkan industri menginginkan warna yang jernih atau transparan. Ekstrak cabe juga mempunyai

4.

NIMBA

peluang untuk dibuat bahan baku bom untuk membubarkan kerusuhan.

Nimba (Azadirachta indica A.Juss) merupakan salah satu tanaman

Kapsaisin dalam dosis yang sangat kecil sudah mampu menstimulasi

suku Meliaceae seperti mahoni dan mindi. Tanaman nimba yang berasal

batuk-batuk, sehingga orang cenderung menjauhi sumber penyebab

dari India ini dapat tumbuh dengan baik di seluruh pelosok tanah air, asal

batuk tersebut. Kejadian tidak sengaja pernah terjadi yaitu pada tahun

mendapat sinar matahari yang cukup. Di Jawa Barat dapat dijumpai di

1996 ketika ampas silika gel yang dipakai untuk menjerap kapsaisin dan

Kalijati Subang dan sudah cukup banyak masyarakat yang menanam

kapsaisinnya telah dielusi dengan sempurna, ampas ini diwadahi kantong

terutama untuk penghijauan. Di Jawa Timur banyak dijumpai di pinggir

plastik jatuh ke saluran sampah dari lantai 7 gedung PAU dan pecah,

jalan di Situbondo dan di daerah tambak. Di Bali mempunyai kedudukan

semua penghuni gedung PAU terstimulasi untuk batuk dan keluar

tersendiri dalam budaya Bali dan diberi nama intaran yang merupakan

meninggalkan gedung. Padahal penyebabnya hanya silika yang

harapan orang tua agar anaknya mempunyai alis seperti daun intaran. Di
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Bali dijumpai juga adanya yayasan yang sangat getol menghijaukan lahan

digunakan pada budidaya tanaman obat dan sayur-sayuran. Pestisida

kritis di berbagai tempat hingga ke Bangka dengan pohon nimba dan

nimba merupakan pestisida alami yang sangat bersahabat dengan

yayasan ini menamakan dirinya Yayasan Intaran Mas. Yayasan ini patut

lingkungan. Hal ini karena pestisida nimba bersifat selektif, yaitu

dibanggakan karena selalu mengikuti perkembangan dunia tentang

membunuh serangga sasaran secara selektif. Uji pada hewan percobaan

nimba dan selalu berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah internasional

menunjukkan bahwa minyak biji nimba tidak dikategorikan dalam bahan

yang membahas tentang pohon nimba.

yang toksik. Walaupun mempunyai efek sebagai pestisida ekstrak atau

Bagian pohon nimba yang paling banyak digunakan adalah bijinya

minyak nimba tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga aspek

yang banyak digunakan sebagai pestisida. Dalam biji ini terkandung

residunya juga tidak perlu dikhawatirkan. Disamping itu, kandungan

senyawa yang berkhasiat sebagai insektisida yaitu azadirakhtin. Pada

pestisida dari nimba mudah didegradasi oleh mikroorganisme yang

umumnya pestisida nimba dibuat dari hasil pengepresan biji nimba

dijumpai di alam disamping mengalami penguraian akibat radiasi sinar

kering yang menghasilkan minyak nimba yang selanjutnya diformulasi

matahari, sehingga tidak akan menyebabkan akumulasi.

menjadi produk yang dapat bercampur dengan air dan dapat
disemprotkan ke tanaman. Metode lain adalah dengan menyari biji nimba
dengan pelarut organik, dilanjutkan dengan penghilangan pelarut
organik dan memformulasi sisa penguapan menjadi produk pestisida.
Tiga produk pestisida yang sudah terdaftar dan berbasis biji nimba,
yaitu: Margosan (USA), Nemazal (Australia) dan Nemaktin (India).
Sedangkan yang dikembangkan oleh kelompok peneliti di Pusat Ilmu
Hayati yang diberi nama Pesnim walaupun sudah cukup banyak diuji
coba namun masih menunggu investor untuk didaftarkan dan dipasarkan
secara lebih luas.
Gambar 1: Pohon dan buah nimba.

Apabila aspek keamanan diperhatikan, maka pestisida dari biji nimba
yang merupakan salah satu pestisida alami ini sangat potensial untuk
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Harus diakui bahwa efek pestisida dari biji nimba tidak seperti

•

Mencegah betina untuk bertelur.

pestisida sintetik yang begitu disemprotkan serangganya langsung mati.

•

Mensterilkan serangga dewasa sehingga tidak bisa melakukan

Serangga yang disemprot pestisida nimba akan tampak santai dan hidup

perkawinan.

seperti biasa, tetapi setelah mengkonsumsi daun yang telah disemprot

•

Mencegah serangga makan tanaman.

berbagai reaksi dapat terjadi. Ulat yang masih muda akan mengalami

•

Mengurangi motilitas saluran pencernaan serangga.

penghancuran dari dalam, mulai dari perubahan warna yang memutih

•

Menyebabkan metamorfosis pada berbagai tahap pertumbuhan

dilanjutkan dengan kematian dan hanya menyisakan bulunya. Ulat yang
sudah agak besar akan bertahan hidup akan tetapi proses metamorfosenya terganggu sehingga tidak dapat berubah menjadi makhluk dewasa

serangga tidak normal.
•

Menghambat pembentukan kitin pada larva sehingga proses
penggantian kulit menjadi terhambat.

atau kupu-kupu. Apabila pestisida nimba ini secara rutin disemprotkan,

Sebagai pestisida alami, biji nimba mempunyai efek yang selektif,

tanaman akan terbebas dari serangan serangga, sehingga sangat cocok

yaitu tidak semua serangga dapat dibasmi dengan pestisida daun nimba.

untuk pencegahan. Hal ini telah dilakukan pada tanaman handeuleum

Sejumlah serangga yang diklaim efektif dikendalikan dengan pestisida

(Graptophyllum pictum), yang sangat digemari oleh ulat yang warnanya

nimba adalah seperti pada Tabel 1. Serangga yang sangat sensitif dengan

sangat menarik dan daunnya sering digunakan oleh masyarakat untuk

biji nimba adalah ulat yang banyak menyerang komoditas pertanian dan

mengobati wasir.

perkebunan. Ulat jengkal (Heliopeltis) yang banyak dijumpai di

Pestisida nimba dalam mengendalikan hama mempunyai berbagai
mekanisme, diantaranya adalah:
•

perkebunan teh cukup efektif dikendalikan dengan pestisida nimba.
Pestisida nimba yang diencerkan 400 kali dan disemprotkan seminggu

Mengganggu dan menghambat pertumbuhan telur, larva dan

sekali mempunyai efektivitas yang tidak kalah dibandingkan pestisida

pupa.

sintetik yang lazim digunakan untuk mengendalikan hama teh. Karena

Memblokir atau menghambat pembentukan kepompong dari

efeknya sebagai pestisida ini, minyak nimba dapat digunakan sebagai

larva.

bahan aktif untuk membuat shampo yang mempunyai aktivitas sebagai

•

Mengganggu proses perkawinan dan komunikasi seksual.

penghilang ketombe dan sekaligus penyubur rambut. Shampo dari

•

Meracuni larva dan dewasa.

minyak biji nimba ini telah cukup banyak digunakan oleh masyarakat.

•
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Sebetulnya, disamping minyak atau ekstrak biji nimba, dari buah

imunostimulan dan antirematik. Cukup banyak yang mengindikasikan

nimba ini masih dapat dikembangkan produk lain. Daging buah nimba

untuk mengatasi gangguan lambung. Namun demikian cukup banyak

sampai saat ini sama sekali belum dimanfaatkan. Biji nimba biasa

pengalaman pengguna yang menunjukkan efek samping bagi penderita

dipisahkan dari dagingnya dengan menggunakan jasa kelelawar atau

gangguan lambung.

digosok-gosokan dengan batu sehingga dagingnya terkelupas. Dilihat

Di Indonesia ada setidak-tidaknya dua kelompok yang memberdaya-

dari kandungannya, sangat mungkin daging buah nimba ini untuk

kan pohon nimba, yaitu kelompok Intaran Mas yang banyak melakukan

difermentasi dan dapat menghasilkan etanol yang secara luas digunakan

penghijauan kawasan Indonesia Timur dan Bangka dengan pohon nimba

dalam bidang farmasi, minuman atau bahan bakar.

dan memanfaatkan minyak biji nimbanya untuk pestisida dan sabun

Daun nimba yang mempunyai rasa pahit digunakan untuk

mandi, kelompok peneliti di Pusat Ilmu Hayati ITB yang meneliti dan

pengobatan oleh masyarakat India. Rasa pahit daun nimba ini disebabkan

mengembangkan berbagai produk dari pohon nimba mulai dari pestisida

oleh nimbolida dan kelompok senyawa sejenisnya. Dalam buku resmi

alami, pestisida hingga ke obat penurun asam urat dan kelompok ketiga

tentang obat-obatan daun nimba sudah dinyatakan dosisnya, yaitu

yang mendatangkan minyak nimba dari India dan memprosesnya

sebagai ekstrak 400-800 mg sedangkan sebagai serbuk daun 4 – 8 gram.

menjadi produk pestisida alami

Ekstrak daun nimba cukup aman digunakan, karena LD-50 (dosis

Kelompok peneliti di Pusat Ilmu Hayati memusatkan perhatiannya

kematian 50%) pada mencit lebih dari 10 g/kg BB. Pada uji toksisitas sub-

pada kajian efek dari penggunaan daun nimba sebagai penurun asam

kronis pada dosis penggunaan juga tidak menunjukkan adanya gangguan

urat. Penelitian ini sudah cukup intensif dan produk dengan bahan dasar

pada jaringan hati, ginjal dan limpa. Masyarakat Indonesia secara

ekstrak nimba telah dikembangkan dan khasiatnya cukup efektif untuk

tradisional menggunakan dosis yang jauh lebih rendah, yaitu: tujuh

mengatasi gangguan asam urat. Produk dengan nama “Remanim” telah

lembar daun direbus dan air rebusannya untuk mengatasi pegel linu.

terdaftar dan disosialisasikan. Efek samping juga telah dilaporkan dari

Efek-efek yang sudah dilaporkan dalam penelitian adalah sebagai

pengguna. Salah satunya adalah pada sebagian penderita yang

hepatoprotektor (pelindung jaringan hati) dan banyak produk dari India

mengalami gangguan asam lambung kambuh setelah mengkonsumsi

dengan bahan aktif ekstrak nimba dengan indikasi ini. Penggunaan lain

produk dari daun nimba.

adalah untuk antidiabetes (penurun gula darah), antioksidan,
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Tabel 1: Serangga yang peka dengan pestisida nimba.

Ordo

Jenis Serangga

Nama Umum

5.

suku Myrtaceae sudah dikenal sangat luas oleh masyarakat Indonesia
terutama daunnya yang digunakan untuk pengharum dan penyedap

Panonyhus citori

Kutu jeruk merah

Dewasa

Coleoptera

Acalymma haleum
Attagenas megatoma
Carpophilus hemipterus
Diabrotica undecimpunctata howardii
Diaprepes abreviatum
Oryzephilus
surinamensis
Popilia japonica
Sitophylus oryzae
Triboleum confusum
Trogodema granarium

Kepik ketimun
Kepik karpet hit
Kepik buah kering
Kepik ketimun
bercak

Dewasa
Dewasa
Dewasa
Dewasa

Aedes aegypti

Nyamuk demam
kuning

Dewasa

Aleurothixus
floccusus
Aonidiella aurantii

Lalat rumah
Lalat putih

Dewasa
Dewasa

Reticuliterus
verginicus

Kutu tepung jeruk

Ammyelosis
transitella
Argyrotaenia
velutinana
Sperodoptera
frugiperda
Crocidolomia
binotalis
Plutella xylostella

Rayap
Ulat jeruk
Ulat bunga mthr
Ulat daun kubis
Penggerek batang

Acheta domesticus

Kecoak

Diptera
Homoptera

Isoptera
Lepidoptera

Orthoptera
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Salam yang dikenal dengan Syzygium polyanthum, Wigh Walp dari

Tahap
Pertumbuhan

Acari

Penggerek tebu
Kutu beras
Kepik jepang
Penggerek padi
Kutu tepung
Kepik kacang2an

DAUN SALAM

Dewasa
Dewasa
Dewasa
Dewasa
Dewasa
Dewasa

masakan yang disebabkan oleh aroma dari kandungan minyak atsirinya.
Salam merupakan salah satu tanaman obat Indonesia yang potensinya
belum diberdayakan secara optimal. Dalam pengobatan, daun salam
dapat digunakan untuk mengatasi diare karena daun salam mempunyai
kandungan tanin yang tinggi yang dapat bereaksi dengan protein baik
yang terkandung dalam makanan maupun permukaan dinding saluran
pencernaan (Adjirni dkk, 1996).
Akhir-akhir ini masyarakat menggunakan daun salam untuk
mengatasi gangguan gula darah (diabetes melitus), tekanan darah tinggi
dan asam urat. Manfaat sebagai penurun gula darah telah dikaji secara

Dewasa

komprehensif melalui uji pra-klinis (Maryati, 1989; Kusnandar 1989;
Sayekti 1993). Fraksi yang paling aktif adalah fraksi ekstrak air yang tidak

Larva
Larva
Larva
Larva
Larva

larut etanol (Kusnandar 1989). Fraksi ini mempunyai aktivitas penurun
gula darah yang apabila ditinjau dari dosisnya selevel dengan tolbutamid
pada uji toleransi glukosa. Walaupun pada uji pra-klinis hasilnya sangat
memuaskan, pengamatan pada pengguna ekstrak daun salam untuk
penurun gula darah ini tidak berlaku secara umum. Hasil uji klinis
terhadap penderita gula darah juga menunjukkan hasil yang kurang
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memuaskan. Secara umum, ekstrak daun salam efektif pada kasus gula
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darah ringan, namun demikian pada kasus diabetes berat, ekstrak daun
salam kurang efektif.
Ekstrak daun salam juga mempunyai aktivitas sebagai antiinflamasi
(Wientarsih dkk 2007). Fraksi ekstrak daun salam yang mempunyai
aktivitas sebagai hipoglisemik ternyata juga merupakan fraksi yang
paling aktif sebagai anti radang (Sugarlini 2001). Fraksi aktif ini paling

Gambar 2: Daun salam, daun cingcau (Premna serratifolia) dan rumput laut (Eucheuma
cottonii)

efektif diekstraksi dengan campuran pelarut metanol-air (50:50) atau
etanol-air (50:50), dan sumber yang paling baik adalah daun yang muda
dan dari jenis yang berdaun lebar (Sukrasno dkk 2003, Sukrasno dkk

Data pada Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan kemampuan
kombinasi ekstrak daun salam dengan serbuk rumput laut dan serbuk

2004).

cingcau. Kombinasi tersebut dapat berfungsi dalam menurunkan baik
Ekstrak daun salam juga telah digunakan untuk mengendalikan
tekanan darah. Penggunaan rutin sehari sekali 200 mg ekstrak daun salam

tekan sistol maupun diasistol. Namun demikian efeknya lebih rendah dari
tensigard yang merupakan salah satu dari fitofarmaka.

dapat mengendalikan kasus gangguan tekanan darah ringan ke kearah
mendekati normal. Karena kandungan utama ekstrak aktif adalah tanin
dan efek samping yang sering dihadapi pengguna ekstrak daun salam
adalah konstipasi. Efek samping ini telah dicoba atasi dengan
mengkombinasikannya dengan bahan yang mampu melancarkan
defekasi. Bahan-bahan ini dapat berupa serat baik yang larut maupun
tidak larut. Bahan yang potensial untuk digunakan adalah serat yang larut
karena dalam keadaan kering volumenya kecil sehingga secara teknis
formulasi fisibel untuk dikombinasikan dengan ekstrak daun salam.
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Gambar 3: Pengaruh kombinasi ekstrak daun salam komposit terhadap penurunan
sistol tikus yang diinduksi dengan adrenalin.

Gambar 4: Pengaruh ekstrak daun salam komposit terhadap ekstrak daun diastol tikus
yang diinduksi dengan adrenalin.

6.

TEMULAWAK
Temu lawak (Curcuma xanthorrhiza) merupakan tanaman obat paling

populer di Indonesia dan paling banyak dijumpai pada komposisi jamu
yang beredar di pasaran. Tanaman ini mudah dibudidayakan, bahkan
sebagian besar tidak dibudidayakan dengan sengaja dan hanya sebagai
tanaman sela pada kawasan perkebunan. Budidaya temu lawak yang baik
dengan jumlah 40.000 rumpun per-hektar dan produktivitas rata-rata perrumpun 3 kg (dapat sampai 8 kg) akan dihasilkan 120 ton temu lawak
segar. Apabila dikeringkan dapat dihasilkan 18 ton temu lawak kering.
Hal ini merupakan suatu usaha yang cukup menjanjikan.
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mempertahankan kandungan kurkuminoidnya. Demikian halnya dengan
penggilingan dan penyimpanan setelah digiling, kandungan
kurkuminoid juga tidak berubah.
Kurkuminoid yang terdiri dari campuran kurkumin dan desmetoksi
kurkumin atau dengan adanya tambahan bidesmetoksi kurkumin pada
kunyit dapat diisolai dalam bentuk kristal dan cukup stabil. Namun
demikian apabila dipisahkan menjadi senyawa murni menjadi sukar
mengkristal dan mudah terurai.
Selain kurkuminoid, dalam temulawak terkandung minyak atsiri.
Kandungan minyak atsiri pada rimpang utuh yang disimpan mengalami

Gambar 5: Tanaman dan rimpang temu lawak.

penurunan setelah satu minggu dan penyimpanan selama tiga bulan
Rimpang temu lawak banyak digunakan sebagai hepatoprotektor dan

menghilangkan sekitar 50 % minyak atsirinya. Namun demikian

memperlancar produksi asam empedu (cholagogum). Disamping itu juga

perajangan dan pengeringan tidak berpengaruh terhadap kandungan

bermanfaat untuk menurunkan kholesterol, sehingga bermanfaat untuk

minyak atsiri. Di dalam minyak atsiri temu lawak terdapat senyawa

mencegah terjadinya atherosclerosis. Disamping itu temu lawak juga

xantorizol yang mempunyai rasa pahit dan dapat meningkatkan nafsu

mengandung senyawa antioksidan yang bermanfaat untuk mencegah dan

makan. Oleh karena itu ada peneliti yang merekomendasikan untuk

mengatasi berbagai gangguan penyakit degeneratif. Hasil penelitian

menghilangkan komponen minyak atsiri dari temulawak untuk

terkini menunjukkan kurkuminoid dari temu lawak mempunyai aktivitas

digunakan sebagai penurun kholesterol.

dalam pencegahan kanker.

Saat ini Korea Selatan juga cukup intensif memberdayakan temu

Kurkuminoid dalam temu lawak cukup stabil. Rimpang utuh yang

lawak untuk produk-produk makanan kesehatan atau perbekalan

disimpan selama tiga bulan tidak mengalami penurunan yang berarti

kesehatan rumah tangga. Bahan aktif yang digunakan adalah xantorizol.

terhadap kandungan kurkuminoidnya. Temulawak yang diiris dan

Senyawa ini mampu membunuh secara cepat bakteri penyebab plaque

dikeringkan baik dengan seinar matahari atau dengan oven juga masih

pada gigi yang sering menghasilkan lapisan pada permukaan gigi,
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sehingga sangat cocok untuk ditambahkan pada pasta gigi. Pada

bahan aktif dalam produk perbekalan rumah tangga. Untuk memenuhi

konsentrasi 20 ppm dapat membunuh 100% mikroba Malassezia

kebutuhan xantorizol, Korea Selatan mengimpor serbuk temu lawak dari

pacchydermatis dan pada 25 ppm membunuh 100% Malassezia furfur dalam

Indonesia yang kemudian diolahnya menjadi xantorizol. Apabila

waktu 15 menit (Rukayadi dkk, 2006a) Aktivitas terhadap bakteri

xantorizol tersebut dapat diproduksi di Indonesia, setidak-tidaknya isolat

Streptococcus mutans pertama diungkapkan oleh Hwang dkk (2000a,b) dan

kasarnya, hal ini akan menguntungkan bagi kedua belah fihak. Biaya

Rukayadi dkk (2006b). Aktivitas ini telah diuji coba untuk mengendalikan

pengiriman akan jauh lebih murah, harga poduk lebih tinggi, mengurangi

pembentukan lapisan plaque oleh mikroba secara in vitro (Rukayadi dan

masalah limbah dsb. Peluang untuk ekspansi pasar produk bagi pasar

Hwang 2006). Aktivitas antibakteri dari xantorizol juga dapat digunakan

domestik atau negara selain Korea juga dimungkinkan. Aktivitas

untuk mengendalikan bakteri pada makanan (Lee dkk 2008). Xantorizol

xantorizol sebagai insektida juga telah diungkapan oleh Pandji dkk (1993).

juga menunjukkan aktivitas sebagai anti kandida apabila dikombinasikan

Sampai saat ini senyawa andalan untuk tujuan sebagai

dengan ketokenazol atau amfoterisin (Rukayadi dkk, 2009).

hepatoprotektor adalah kurkuminoid. Ternyata sebagai hepatoprotektor

Pasta gigi dengan bahan aktif xantorisol telah diproduksi oleh LG

juga diberikan oleh xantorizol (Kim dkk, 2004). Uji aktivitas ekstrak temu

Company yang di Indonesia dikenal sebagai produsen elektronik. Pasta

lawak dan kurkuminoid sebagai anti kanker telah banyak dilakukan,

gigi ini bekerja dengan baik dan waktu dipasarkan kandungan aktifnya

bahkan sampai uji klinisnya. Ternyata kombinasi xantorizol dengan

dari temulawak kurang diminati oleh konsumen Korea Selatan. Setelah

kurkuminoid menunjukkan efek sinergis sebagai penghambat pertum-

dikombinasi dengan hasil pembakaran garam dalam bambu yang

buhan sel kanker payu dara MDA-MB 231 (Cheah dkk, 2009).

merupakan tradisi masyarakat Korea, produknya menjadi diminati

Temulawak tidak toksik, data percobaan menunjukkan LD-50 ekstrak

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Korea mempunyai

temulawak > 15 g/kg BB dan mempunyai manfaat yang besar dalam

kebanggaan terhadap tradisinya walaupun sebetulnya yang berkhasiat

kesehatan. Sangat mungkin temulawak mempunyai khasiat yang lebih

adalah bahan aktif dari temulawak Indonesia.

baik daripada ginseng. Oleh karena itu sudah sepantasnya kalau

Informasi di atas menunjukkan intensitas penelitian di Korea Selatan

temulawak di Indonesia dapat berperan seperti ginseng di Korea.

terhadap xantorizol dari temu lawak yang simplisianya didatangkan dari

Berbagai produk dibuat dari ginseng mulai dari ginseng utuh, ekstrak,

Indonesia. Korea juga sudah memulai menggunakan xantorizol sebagai

kopi, dodol dan berbagai produk olahan yang dijadikan sebagai souvenir.
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Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam mendanai penelitian,

penggunaannya, karena merupakan terna, bagian tumbuhan yang

mempromosikan kepada masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dari

dipakai adalah herbanya atau bagian di atas permukaan tanah yang

ginseng ini dapat berjalan dengan sangat baik.

meliputi batang, ranting, daun, bunga dan buahnya. Namun demikian,
andrografolida lebih banyak dikandung dalam bagian daunnya (Soetarno

7.

SAMBILOTO

dkk, 1973).

Seperti halnya temulawak, sambiloto (Andrographis paniculata) juga
banyak dijumpai sebagai salah satu komponen berbagai ramuan jamu.
Tanaman sambiloto sangat mudah tumbuh di Indonesia bahkan pada
tanah yang berbatuan atau pada celah-celah bangunan. Kemampuannya
tumbuh pada lahan kritis ini barangkali yang menyebabkan tanaman ini
disebut gempur batu, dan masyarakat ada yang menggunakannya untuk
menghancurkan batu ginjal. Khasiat yang dijumpai dalam penggunaan
tradisional adalah sebagai penurun gula darah, penambah nafsu makan
dan peningkat daya tahan tubuh (Perry, 1980; Heyne, 1987). Sambiloto
juga sering digunakan sebagai komponen obat gatal-gatal, barangkali
dikaitkan dengan aktivitas ekstraknya sebagai imunomodulator.
Kandungan utama sambiloto adalah andrografolida, suatu
diterpenoid yang bertanggungjawab terhadap rasa pahit dari herba
sambiloto. Andrografolida memiliki efek farmakologi sebagai
hepatoprotektor, antidiabetes, analgetik, antipretik, dan antiulcerogenik
(Chander dkk, 1995; Madav dkk, 1995; Soetarno dkk, 1999, Yulinah dkk,
2001). Ekstrak sambiloto juga mempunyai efek yang tidak dikehendaki,
yaitu menghambat respirasi jaringan (Soedigdo dkk, 1972). Dalam
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Gambar 6: Sambiloto yang tumbuh di celah bangunan.

Sambiloto dapat tumbuh pada lahan yang marginal seperti terlihat
pada Gambar 6 yang menunjukkan kemampuan sambiloto tumbuh di
celah lantai yang disemen. Kemampuannya tumbuh padaa bebatuan ini
barangkali yang menyebabkan sambiloto ini diberi nama daerah gempur
batu dan digunakan untuk menghancurkan batu ginjal.
Seperti halnya kandungan metabolit sekunder dalam tumbuhan pada
umumnya, kandungan andrografolida dalam sambiloto, kemungkinan
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sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi tanah,

kandungan andrografolidanya terendah. Kadar abu total paling rendah

ketinggian, pemupukan, usia simplisia, waktu panen dan variasi genetik

diberikan oleh simplisia dari Solo, akan tetapi kandungan andrografolida-

antar tumbuhan. Sambiloto yang ditumbuhkan pada berbagai daerah

nya menempati urutan kedua paling tinggi. Berdasarkan data tersebut,

tumbuh mempunyai kandungan andrografolida yang berbeda dengan

kemungkinan faktor jenis dan komposisi tanah lebih berpengaruh

kandungan tertinggi pada sambiloto yang ditumbuhkan di daerah

terhadap kandungan andrografolida dari sambiloto pada rentang

Nganjuk yang kandungan dalam simplisia daunnya mencapai 3,16% (b/b)

ketinggian hingga 900 m dpl.

dihitung terhadap bobot kering. Sedangkan yang terendah adalah yang
Tabel 2.: Profil kandungan andrografolida, indeks kepahitan ekstrak dan kadar abu

ditumbuhkan di Jakarta yang kandungan andrografolida daunnya hanya

simplisia sambiloto dari berbagai daerah tumbuh.

sekitar setengah dari yang dikandung pada sambiloto Nganjuk.
Lokasi
Tumbuh

Ketinggian

Kandungan andrografolida pada daun sambiloto yang ditumbuhkan di
Cilacap, Bogor, Sukabumi dan Solo hampir sama, yaitu berkisar 2,4-2,7 %

Cilacap

10

15,78

466,6

24,3 (2,43)

(Tabel 2)

Jakarta

60

14,25

466,6

17,9 (1,79)

Nganjuk

210

18,43

2.666,6

31,6 (3,16)

Bogor

220

10,35

1.333,3

24,4 (2,44)

Sukabumi

350

15,20

1.866,7

25,1 (2,51)

Solo

490

12,80

2.333,3

27,2 (2,72)

Bandung

900

10,53

933,3

24,4 (2,44)

Data pada Tabel 2 menunjukkan tidak adanya hubungan antara
ketinggian dan kandungan andrografolida dari daun sambiloto pada
rentang ketinggian 0-900 m dpl. Sambiloto yang ditanam di Jakarta
ternyata mempunyai kandungan andrografolida yang paling rendah,

(m dpl)

Kadar abu
total (%)

Kepahitan
ekstrak (unit)

Andrografolida
mg/g (%)

walaupun ketinggiannya lebih tinggi daripada Cilacap. Nganjuk yang
mempunyai ketinggian hapir sama dengan Bogor memberikan kadar
andrografolida yang paling tinggi. Kadar abu simplisia juga tidak dapat
dikaitkan dengan kandungan andrografolida dalam daun sambiloto.
Sambiloto dari Nganjuk mempunyai kadar abu total paling tinggi dan
mempunyai kadar andrografolida paling tinggi. Tetapi, walaupun kadar
abu sambiloto yang ditumbuhkan di Jakarta bukan yang terkecil,
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Penemuan yang di luar dugaan adalah kemampuannya untuk
mengendalikan tekanan darah. Sebagai pengendali tekanan darah ini
sambiloto digunakan pada dosis yang sangat kecil, yaitu hanya beberapa
potongan batang dan daun direbus dalam satu gelas air dan air
rebusannya diminum. Dalam percobaan ini sambiloto dicampur dengan
2-3 iris temu lawak. Namun demikian, kemungkinan efek sebagai
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penurun tekanan darah ini terutama disebabkan oleh ekstrak sambiloto.

Hal yang menarik untuk dicermati juga adalah apakah rebusan herbal

Hasilnya sungguh luar biasa dan mampu mengembalikan tekanan darah

tergantikan dengan simplisia langsung atau ekstrak kering. Dalam

ke normal. Penggunaannya juga tidak perlu setiap hari, tetapi cukup dua

sediaan rebusan, senyawa aktif dalam bentuk tersari dan larut sehingga

hari sekali. Penggunaan sambiloto ini telah dicoba oleh beberapa kerabat

absorpsi kemungkinan akan lebih mudah. Penggunaan serbuk simplisia

yang mengalami gangguan tekanan darah, dengan hasil yang cukup

langsung, simplisia akan berinteraksi dengan cairan saluran pencernaan

memuaskan. Hal ini menunjukkan potensi penyediaan obat anti

dalam suhu dan pH saluran pencernaan. Ada kemungkinan senyawa aktif

hipertensi dengan harga yang sangat murah.

tidak tersari dalam cairan tersebut sehingga efektivitasnya lebih rendah

Potensi pengembangan bentuk sediaan dapat bervariasi mulai dari

dibandingkan dengan rebusan simplisia. Penggunaan ekstrak kering juga

kapsul atau tablet berisi serbuk daun sambiloto. Daun dipilih karena

sering mempunyai kendala, yaitu ekstrak yang diperoleh tidak semuanya

kandungan zat pahitnya paling tinggi, sehingga dapat dibuat dosis

larut kembali apabila ditambahkan pelarut yang sama pada volume yang

tunggal dengan ukuran kurang dari 500 mg per-satuan dosis. Bentuk

sama. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk menjamin sediaan yang

sediaan lain adalah tablet dengan bahan aktif ekstrak air yang dikeringkan

dihasilkan efektif.

dengan pengeringan beku dengan dosis kurang dari 50 mg, sehingga
Rencana Kerja Selanjutnya

tablet yang dihasilkan berukuran kecil seperti halnya obat antihipertensi
dengan bahan aktif sintesis.
Penelitian lebih lanjut akan dilakukan untuk mendukung data ilmiah

1.

Menindaklanjuti hasil-hasil penelitian sebelumnya.

2.

Bekerja sama dengan mitra strategis untuk memproduksi bahan baku

termasuk kajian mekanisme kerjanya. Apabila senyawa aktifnya

aktif atau bahan pembantu dalam bidang farmasi. Misal: Produksi

andrografolida, maka andrografolida ini dapat dijadikan sebagai molekul

glukosa yang memenuhi syarat farmakope. Bahan pembantu juga

bahan alam kedua yang diproduksi di Indonesia. Tanamannya sangat

sangat potensial untuk dikembangkan dan bahan bakunya tersedia

mudah tumbuh di Indonesia, budidayanya juga tidak rumit, sehingga

melimpah di Indonesia.

penyediaan bahan bakunya tidak akan ada kendala yang signifikan.

3.

Membuat pusat ekstrak bahan alam untuk membantu penyediaan

Metode isolasi dan pemurniannya juga mudah, tidak serumit kinin dari

ekstrak bagi industri kecil dan industri menengah obat tradisional

kulit kina.

dengan harga yang terjangkau. Industri kecil dan menengah biasanya
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tidak didukung perlatan untk ekstraksi, sehingga sangat memerlukan

untuk meneliti, mengembangkan dan mempromosikan temu

bantuan penyediaan ekstrak dengan harga dan mutu yang kompetitif.

lawak agar dapat berperan seperti ginseng di Korea, sehingga

Untuk industri besar, kebutuhan ekstrak ini disuplai oleh industri

dapat meningkatkan kontribusinya dalam menyehatkan dan

ekstrak yang besar. Saat ini telah ada setidak-tidaknya lima industri

mensejahterakan masyarakat.

yang memfokuskan diri pada produksi ekstrak.
4.

Secara intensif menjalin kemitraan dengan industri agar kegiatan
penelitian yang dilakukan lebih terarah dan berdampak bagi

UCAPAN TERIMAKASIH

peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang

penelitian mahasiswa juga dirintis untuk disinergikan dengan

sebesar-besarnya kepada berbagai fihak yang telah berkontribusi dalam

permasalahan di industri agar penelitiannya lebih bermanfaat serta

membesarkan saya sehingga dapat mencapai jabatan akademik tertinggi

mampu menggali peluang-peluang bagi karir masa depannya.

ini.
Kepada Bapak Rektor dan Wakil-Wakil Rektor ITB, Senat Akademik
ITB, Majelis Guru Besar ITB yang telah mendorong dan memfasilitasi

PENUTUP

pengembangan karir saya dalam bidang akademik.

Berdasarkan kajian pustaka, sejarah, pengalaman dan hasil penelitian
maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:
•

•

•
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Prof. Andreanus Andaja Soemardji, Prof. Sukmadjaya Asy’ari, Prof.
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Sundani Nurono, Prof. Tutus Gusdinar, Prof Anas Subarnas dan Prof.

untuk bahan aktif maupun bahan pembantu.

Subagus Wahyuono atas dukungannya. Tidak lupa juga kepada Prof.

Tanaman obat tidak hanya berfungsi untuk pemeliharaan atau

Kosasih Padmawinata (alm), Prof. Soediro Soetarno (alm), Prof. Iwang

pencegahan tetapi juga untuk kuratif kalau sudah diketemukan

Soediro, Dr. Moesdarsono, Dr. Komar Ruslan, Dra. Siti Kusmardiyani,

jenis penyakit dan dosis yang sesuai.

M.Sc. atas bimbingan dan arahannya selama saya berkarya di KK Biologi

Perlu ada upaya yang sistematik, serius dan berkesinambungan
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