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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemakaian obat tradisional untuk pengobatan telah lama dilakukan oleh

masyarakat Indonesia. Hal ini tampak dengan semakin meningkatnya pemakaian

jamu dan industri obat tradisional yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Perkembangan yang cukup pesat ini perlu didukung oleh pembuktian secara

ilmiah mengenai mutu, keamanan dan kemanfaatan obat tradisional tersebut.

Pembuatan ekstrak dengan cara ekstraksi apapun seringkali terdapat

perbedaan yang signifikan antara pembuatan ekstrak yang satu (satu waktu

pembuatan) dengan ekstrak yang lain (waktu pembuatan yang lain). Hal ini dapat

menyebabkan karakteristik ekstrak yang berbeda sehingga memungkinkan khasiat

ekstrak berbeda pula, akibatnya produk tidak memiliki standar kualitas. Salah satu

cara agar khasiat dan kualitas dapat terjamin, maka perlu dipenuhi suatu standar

mutu produk/ bahan ekstrak dengan melakukan standarisasi ekstrak. Standarisasi

dilakukan agar dapat diperoleh bahan baku yang seragam, pada akhirnya dapat

menjamin efek farmakologi tanaman tersebut (BPOM, 2005).

Daun Pisang yang selama ini dikenal sebagai pembungkus makanan untuk

menambah cita rasa makanan ternyata memiliki khasiat dalam bidang medis

karena diketahui adanya aktivitas antimikroba dan antioksidan (Sahaa et al.,

2013). Daun Pisang mengandung senyawa yang berperan dalam menstimulasi

proses penyembuhan luka bakar seperti flavonoid, tannin dan alkaloid (Alisi et

al., 2008). Senyawa epigallocatechin gallate (EGCG) yang merupakan salah satu

komponen flavonoid yang terkandung dalam daun pisang terbukti memiliki
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banyak khasiat bagi kesehatan kulit berdasarkan hasil penelitian secara in vitro

maupun in vivo (Hsu, 2005).

Berbagai sediaan telah dikembangkan agar khasiat tersebut dapat dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat luas salah satunya adalah dibuat dalam bentuk

sediaan nanoemulsi. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra dkk., 2016) yaitu

dengan menciptakan inovasi produksi sediaan nanoemulsi zat epigallocatechin

gallate dari daun pisang sebagai alternatif pencegahan penyakit kanker prostat.

Standarisasi parameter spesifik dan non spesifik memenuhi syarat sebagai

ekstrak terstandar pada berbagai tumbuhan seperti : ekstrak etanol Daun Salam

(Syzygium polyanthum Wight) (Setiawati, 2017), Daun Alpukat (Persea

americana Mil) (Safitri, 2008), Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.)

(Zainab dkk., 2016) dan Herba Ketumpangan Air (Peperomia pellucida L. Kunth)

(Angelina dkk., 2015).

Pemilihan metode ekstraksi sangat penting dilakukan karena hasil ekstraksi

akan mencerminkan tingkat keberhasilan metode tersebut. Metode ultrasonik

mampu mempercepat proses ekstraksi dibandingkan dengan ekstraksi termal atau

konvensional, lebih aman, singkat dan meningkatkan jumlah rendemen kasar.

Metode ekstraksi dengan bantuan ultrasonik direkomendasikan sebagai salah satu

teknik ekstraksi karena biayanya murah, sederhana dan efisien (Bimakr et al.,

2013).

Pelarut yang digunakan untuk pembuatan ekstrak Daun Pisang Kepok

adalah etanol 70%. Etanol memiliki kemampuan menyari dengan polaritas yang

lebar mulai dari senyawa polar sampai dengan nonpolar (Saifudin dkk., 2011),

Etanol 70% sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal,
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bahan pengganggu hanya sekala kecil yang turut ke dalam cairan pengekstraksi

(Voigt, 1994). Etanol 70% memiliki kemampuan untuk mengendapkan protein

dan menghambat kerja enzim sehingga dapat terhindar dari proses hidrolisis dan

oksidasi (Hans-jorg & Stephan, 2011).

Telah dilakukan penelitian pada ekstrak etanol daun sirsak dengan

membandingkan rasio bahan : pelarut dan lama ekstraksi menggunakan metode

ultrasonic bath dimana dihasilkan ekstrak Daun Sirsak terbaik dengan rasio bahan

: pelarut 1:10 (b/v) (Handayani dkk., 2016).

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan standarisasi ekstrak etanol Daun

Pisang Kepok (Musa paradisiaca Linn) untuk dapat menetapkan keamanan dan

mutu bahan-bahan baku ekstrak yang digunakan dalam menunjang kesehatan

(Saifudin dkk., 2011).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana parameter spesifik ekstrak etanol Daun Pisang Kepok (Musa

paradisiaca Linn) ?

2. Bagaimana parameter non spesifik ekstrak etanol Daun Pisang Kepok

(Musa paradisiaca Linn) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hasil parameter spesifik ekstrak etanol Daun Pisang Kepok

(Musa paradisiaca Linn).

2. Mengetahui hasil parameter non spesifik ekstrak etanol Daun Pisang Kepok

(Musa paradisiaca Linn).
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D. Manfaat Penelitian

Dapat memberikan informasi tentang parameter standar simplisia daun

Pisang Kepok yang dapat digunakan sebagai bahan baku obat tradisional,

sehingga dapat dikembangkan lebih jauh menjadi bahan baku obat herbal

terstandar (OHT) atau fitofarmaka.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pisang Kepok  (Musa paradisiaca Linn)

Pisang kepok merupakan tanaman herba menahun dengan tinggi 2,5-3

m dengan lingkar batang 0,4-0,5 m yang berwarna hijau dengan bercak

coklat kehitaman. Daun-daun tersebar, panjang daun hingga 2,8 m dan lebar

60 cm berwarna hijau. Bunga berkelamin 1, berumah 1 dalam tandan yang

dapat mencapai 40-60 cm. Tandan buah merunduk dan berbulu halus.

Jantung berbentuk bulat telur, kelopak berwarna ungu sebelah luar dan

merah sebelah dalam. Sisir berjumlah 6-8 dengan buah sisir berjumlah 12-

13.

Buah yang dihasilkan tersusun dalam tandan dan dalam satu tandan

bisa terdapat beberapa sisir dengan buah yang tersusun menjari. Bentuk

buah bersegi dan agak gepeng sehingga ada yang menyebutnya pisang

gepeng (Heyne, 1987). Ukuran buahnya kecil, panjangnya 10-12 cm dan

beratnya 80-120 g. Kulit buahnya sangat tebal dengan warna kuning

kehijauan dan kadang bernoda coklat. Ada sua jenis pisang kepok, yaitu

pisang kepok kuning dan pisang kepok putih. Daging buah kepok kuning

berwarna kekuningan, sedangkan kepok putih lebih pucat. Rasa kepok

kuning lebih manis sedangkan kepok putih lebih asam.
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b. Morfologi Tanaman

Tanaman Pisang Kepok (Musa paradisiaca Linn) merupakan

tanaman dalam golongan terna monokotil tahunan berbentuk pohon

yang tersusun atas batang semu. Daun pisang letaknya tersebar,

helaian daun berbentuk lanset memanjang yang panjangnya antara 30-

40 cm. Daun yang paling muda terbentuk di bagian tengah tanaman,

keluarnya menggulung dan terus tumbuh memanjang. Kemudian

secara progesif membuka. Helaian daun bentuknya lanset memanjang,

mudah koyak, panjang 1,5-3 m, lebar 30-70 cm, permukaan bawah

daun berlilin, tulang tengah penopang jelas disertai tulang daun yang

nyata, tersusun sejajar dan menyirip (Satuhu, 1992).

c. Kandungan

Berdasarkan penelitian (Asuquo & Udobi, 2016). menyatakan

bahwa ekstrak etanol Daun Pisang positif mengandung alkaloid,

saponin, tanin, cardiac glikosida, terpen, deoxy, gula, flavonoid, dan

karbohidrat. Serta mengandung senyawa seperti flavonoid, tannin, dan

alkaloid (Alisi et al., 2008).

d. Khasiat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sahaa et al., 2013)

diketahui bahwa daun pisang berpotensi digunakan dalam bidang

medis karena diketahui adanya aktivitas antimikroba dan antioksidan.

Kemudian Berdasarkan penelitian (Asuquo & Udobi, 2016) Ekstrak

etanol Daun Musa paradisiaca Linn dan fraksi air telah diselidiki

memiliki aktifitas antibakteri. Daun Pisang juga mengandung senyawa
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yang berperan dalam menstimulasi proses penyembuhan luka bakar

seperti flavonoid, tannin dan alkaloid (Alisi et al., 2008). Senyawa

epigallocatechin gallate (EGCG) yang merupakan salah satu

komponen flavonoid yang terkandung dalam Daun Pisang terbukti

memiliki banyak khasiat bagi kesehatan kulit berdasarkan hasil

penelitian secara in vitro maupun in vivo (Hsu, 2005).

2. Standarisasi

Standarisasi adalah rangkaian proses yang melibatkan berbagai

metode analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis, melibatkan analisis

fisik dan mikrobiologi berdasarkan kriteria umum keamanan (toksikologi)

terhadap suatu ekstrak alam (Saifudin dkk., 2011). Standarisasi dilakukan

sebagai upaya peningkatan mutu dan keamanan produk yang diharapkan

dapat lebih meningkatkan kepercayaan terhadap manfaat obat yang berasal

dari bahan alam (Dewoto, 2007). Standarisasi secara normatif diperlukan

untuk memberikan efikasi yang terukur secara farmakologis dan menjamin

keamanan konsumen.

Standarisasi dalam kefarmasian tidak lain adalah serangkaian

parameter, prosedur dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-

unsur terkait mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi syarat standar

(kimia, biologi dan farmasi), termasuk jaminan (batas-batas) stabilitas

sebagai produk kefarmasian lainnya. Pengertian standarisasi juga berarti

proses menjamin bahwa produk akhir obat (obat, ekstrak atau produk

ekstrak) mempunyai nilai parameter tertentu  (ajeg) dan ditetapkan terlebih

dahulu.
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Objek standarisasi adalah ekstrak tumbuhan yakni material yang

diperoleh dengan cara menyari bahan tumbuhan dengan pelarut tertentu.

Standarisasi ekstrak etanol Daun Pisang Kepok mencakup parameter

spesifik dan parameter non spesifik (Depkes RI, 2000).

Parameter mutu ekstrak terdiri dari 2 yaitu :

a. Parameter Standar Spesifik

Aspek parameter spesifik yakni berfokus pada senyawa atau

golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas

farmakologis. Analisis kimia yang dilibatkan ditujukan untuk analisa

kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa aktif (Saifudin dkk., 2011).

1) Parameter Identitas Ekstrak

Pemeriksaan identitas bertujuan memberikan identitas

obyektif dari nama tanaman yang menjadi petunjuk spesifik

dengan metode tertentu (Depkes RI, 2000).

2) Parameter Organoleptik

Organoleptik bertujuan sebagai pengenalan awal yang

subyektif mungkin dari ekstrak tanaman meliputi bentuk, bau

dan rasa (Depkes RI, 2000).

3) Parameter Senyawa Terlarut Dalam Pelarut Tertentu

Melarutkan ekstrak dengan pelarut (alkohol atau air) untuk

ditentukan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa

kandungan secara gravimetri (Depkes RI, 2000).
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4) Parameter Kandungan Kimia Ekstrak

Uji kandungan kimia ekstrak bertujuan untuk memberikan

gambaran awal komposisi kandungan kimia (Depkes RI, 2000).

Identifikasi kandungan kimia terdapat dua tahap, yaitu

identifikasi kandungan kimia pada serbuk simplisia dan ekstrak

dengan uji reaksi dan identifikasi kandungan kimia ekstrak

secara KLT (Sutomo dkk., 2017)

b. Parameter Standar Non Spesifik

Aspek parameter non spesifik yakni berfokus pada aspek kimia,

mikrobiologi dan fisis yang akan mempengaruhi keamanan konsumen

dan stabilitas misal kadar logam berat, aflatoksin, kadar air dan lain-

lain (Saifudin dkk., 2011). Parameter non spesifik ekstrak menurut

buku “Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat” (Depkes

RI, 2000), meliputi:

1) Parameter Susut Pengeringan

Pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur

105˚C selama 30 menit atau sampai berat konstan, yang

dinyatakan sebagai nilai  persen. Dalam hal khusus (jika sisa

pelarut organik menguap dan bahan tidak mengandung minyak

atsiri) identik dengan kadar air karena berada di atmosfer/

lingkungan udara terbuka. Parameter susut pengeringan

menggambarkan batasan maksimal (rentang) tentang besarnya

senyawa yang hilang pada proses pengeringan.
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2) Parameter Bobot Jenis

Massa per satuan volume pada suhu kamar tertentu (25oC)

yang ditentukan dengan alat khusus piknometer atau alat

lainnya. Bobot jenis suatu zat adalah hasil yang diperoleh

dengan membagi bobot zat dengan bobot air dalam piknometer.

Parameter bobot jenis menggambarkan batasan tentang besarnya

massa persatuan volume yang merupakan parameter khusus

ekstrak cair sampai ekstak pekat (kental) yang masih dapat

dituang, bobot jenis juga terkait dengan kemurnian dari ekstrak

dan kontaminasi.

3) Parameter Kadar Air

Pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan,

dilakukan dengan cara yang tepat diantara cara titrasi, destilasi

atau gravimetri untuk memberikan batasan minimal atau rentang

tentang besarnya kandungan air dalam bahan.

4) Parameter Kadar Abu

Parameter kadar abu adalah bahan dipanaskan pada

temperatur dimana senyawa organik dan turunannya terdestruksi

dan menguap. Sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik

yang memberikan gambaran kandungan mineral internal dan

ekternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya

ekstrak.
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5) Parameter Cemaran Logam Berat

Parameter cemaran logam berat adalah penentuan

kandungan logam berat seperti timbal (Pb), arsen (As) dan

merkuri (Hg) dalam suatu ekstrak secara spektroskopi serapan

atom atau cara lainnya yang lebih valid. Tujuan dari penetapan

cemaran logam berat adalah memberikan jaminan bahwa ekstrak

tidak boleh mengandung logam berat melebihi batas yang

ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan.

Logam timbal (Pb) merupakan logam yang sangat beracun

yang secara alami ditemukan di tanah. Timbal tidak berbau dan

tidak berasa. Timbal dapat masuk ke dalam tubuh melalui

pernafasan dan makanan. Di dalam tubuh timbal diperlakukan

seperti halnya kalsium. Tempat penyerapan pertama adalah

plasma dan membran jaringan lunak.  Konsumsi timbal dalam

jumlah banyak secara langsung menyebabkan kerusakan

jaringan, termasuk kerusakan jaringan mukosal. Sistem yang

paling sensitif adalah sistem sintesis jaringan darah

(hematopoietik) sehingga biosintesis haema terganggu. Semua

sel-sel yang sedang aktif berkembang sensitif terhadap timbal.

Timbal juga dapat merusak syaraf (BSN, 2009).

Logam arsen (As) merupakan salah satu elemen yang

paling toksik dan merupakan racun akumulatif. Manusia

terpapar arsen melalui makanan, air dan udara. Tanaman lebih

mudah menyerap arsen, sehingga memungkinkan arsen berada
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dalam pangan pada konsentrasi tinggi. Efek akut arsen

berlangsung lambat namun disertai anemia hemolitik yang

cepat. Efek kronis dapat menyebabkan kerusakan pada tulang,

darah, hati, pernafasan dan sistem syaraf pusat. Gejala yang

nampak pada keracunan kronis arsen antara lain berat badan

menurun, mual, diare, sembelit, pigmentasi dan kulit

mengelupas, rambut rontok dan radang syaraf perifer (BSN,

2009).

Logam merkuri (Hg) merupakan salah satu logam berat

yang berbahaya dan dapat terjadi secara alamiah di lingkungan.

Sebagai hasil perombakan mineral di alam melalui proses

cuaca/iklim dari angin dan air. Logam merkuri adalah unsur

kimia sangat beracun, dapat bercampur dengan enzim di dalam

tubuh manusia menyebabkan hilangnya kemampuan enzim

untuk bertindak sebagai katalisator yang berperan penting dalam

fungsi tubuh.

Logam Hg dapat terserap ke dalam tubuh melalui saluran

pencernaan dan kulit. Karena sifat beracun dan cukup volatil,

maka uap merkuri sangat berbahaya jika terhisap, meskipun

dalam jumlah yang sangat kecil. Merkuri bersifat racun

kumulatif, dalam arti sejumlah kecil merkuri yang terserap oleh

tubuh dalam jangka waktu lama akan menimbulkan bahaya.

Bahaya yang ditimbulkan diantaranya kerusakan rambut dan



13

gigi, hilang daya ingat dan terganggunya sistem syaraf

(Setiabudi, 2005).

F. Landasan Teori

Standarisasi adalah rangkaian proses yang melibatkan berbagai metode

analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis, melibatkan analisis fisik dan

mikrobiologi berdasarkan kriteria umum keamanan (toksikologi) terhadap suatu

ekstrak alam (Saifudin dkk., 2011). Standarisasi dilakukan sebagai upaya

peningkatan mutu dan keamanan produk yang diharapkan dapat lebih

meningkatkan kepercayaan terhadap manfaat obat yang berasal dari bahan alam

(Dewoto, 2007). Persyaratan mutu bahan baku berupa simplisia maupun ekstrak

terdiri dari berbagai parameter standar umum (non spesifik) dan parameter standar

khusus (spesifik) (Depkes RI, 2000). Penelusuran kandungan senyawa pada

simplisia berkaitan erat dengan pengujian parameter spesifik pada ekstrak dalam

menentukan kandungan senyawa aktif. Parameter non spesifik berperan dalam

penentuan jaminan terhadap batas-batas kandungan tertentu yang masih

diperbolehkan. Penentuan parameter non spesifik bertujuan untuk menjaga

kandungan senyawa, keamanan dan stabilitas ekstrak agar memiliki konsistensi

keamanan dan efikasi pada konsumen (Saifudin dkk., 2011).

Daun Pisang berpotensi sebagai antimikroba dan antioksidan (Sahaa et al.,

2013) serta mengandung senyawa flavonoid, tannin, dan alkaloid yang dapat

menstimulasi proses penyembuhan luka bakar (Alisi et al., 2008). Bentuk

sediaannya nanoemulsi dimana kandungannya zat epigallocatechin gallate dari

Daun Pisang sebagai alternatif pencegahan penyakit kanker prostat (Saputra dkk.,

2016). Selain itu Pengolahan Daun Pisang menjadi produk herbal sudah ada yang
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dipasarkan seperti sirup Daun Pisang yang bermanfaat untuk mengobati radang

tenggorokan, meredakan batuk, keputihan dan pengolahan daun pisang kering

menjadi teh untuk kecantikan dan mengobati radang tenggorokan.

Standarisasi parameter spesifik dan non spesifik memenuhi syarat sebagai

ekstrak terstandar pada berbagai tumbuhan seperti : ekstrak etanol Daun Salam

(Syzygium polyanthum Wight) (Setiawati, 2017), Daun Alpukat (Persea

americana Mil) (Safitri, 2008) , Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.)

(Zainab dkk., 2016) dan Herba Ketumpangan Air (Peperomia pellucida L. Kunth)

(Angelina dkk., 2015).

Standarisasi akan dilakukan pada ekstrak etanol Daun Pisang Kepok

meliputi parameter spesifik yaitu identitas ekstrak, organoleptik, senyawa terlarut

dalam pelarut tertentu, kandungan kimia ekstrak, serta parameter non spesifik

yaitu susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, kadar abu total, Kadar abu tidak

larut asam, dan cemaran logam berat.

G. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

adalah :

1. Ekstrak etanol Daun Pisang Kepok memenuhi standar parameter spesifik

(identitas ekstrak, organoleptik, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu dan

kandungan kimia ekstrak)

2. Ekstrak etanol Daun Pisang Kepok memenuhi standar parameter non

spesifik (susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, kadar abu total, Kadar

abu tidak larut asam dan cemaran logam berat)


