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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Belakangan ini di tengah banyaknya jenis obat modern yang baru di 

pasaran terdapat kecenderungan global untuk kembali ke alam (back to 

nature). Faktor yang mendorong masyarakat untuk mendayagunakan obat 

bahan alam antara lain mahalnya harga obat modern/sintetis dan banyaknya 

efek samping. Selain itu faktor promosi melalui media masa juga ikut berperan 

dalam meningkatkan penggunaan obat bahan alam. Oleh karena itu obat 

bahan alam menjadi semakin populer dan penggunaannya meningkat tidak 

saja di negara yang sedang  berkembang seperti Indonesia, tetapi juga pada 

negara maju misalnya Jerman dan Amerika Serikat (Dewoto, 2007). 

Di Indonesia, telah lama dikenal dan digunakan tanaman yang memiliki 

khasiat sebagai obat. Pengetahuan tentang tanaman yang memiliki khasiat 

didasarkan pada pengalaman penggunaan oleh nenek moyang yang telah 

digunakan secara turun temurun. Salah satu tanaman yang memilki khasiat 

sebagai obat adalah pegagan (Centella asiatica (L) Urban) (Hashim, et al. 

2011). Di Indonesia tanaman pegagan umumnya tumbuh liar di daerah beriklim 

tropis, dari dataran rendah hingga ketinggian 2500 meter di atas permukaan 

laut (Depkes RI, 1977). 

Pegagan oleh masyarakat Indonesia sudah dimanfaatkan secara 

tradisional.  Bagian dari tanaman pegagan yang biasa digunakan untuk tujuan 

pengobatan umumnya adalah seluruh bagian tanaman atau biasa disebut 
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herba pegagan. Herba pegagan digunakan untuk mengobati sakit perut, batuk, 

batuk berdarah dan disentri penyembuh luka, radang, pegal linu, asma wasir, 

tuberkulosis, lepra, demam, dan penambah selera makan (BPOM, 2010). Di 

daerah Kalimantan, oleh suku dayak herba pegagan digunakan sebagai obat 

penyembuh luka dengan cara ditumbuk dan dibalurkan pada bagian yang 

terluka (Dharmono, 2007). 

Pada herba pegagan terkandung komponen biologis aktif yang 

memiliki peran penting dalam aplikasi obat yaitu golongan glikosida triterpen. 

Golongan glikosida triterpen dari herba pegagan yang penting untuk 

pengobatan antara lain asam asiatik, asam madekasik, asiatikosida, 

madekasosida (Jamil, cit Seevaratnam, et al, 2012).  Komponen biologis aktif 

dalam herba pegagan yang memiliki khasiat sebagai wound healing atau 

penyembuh luka adalah asiatikosida. Asiatikosida tersebar di semua bagian 

tanaman pegagan, maka bagian yang digunakan untuk ekstraksi adalah 

herbanya. Distribusi asiatikosida di tiap jaringan pada pegagan yaitu, pada 

daun sebesar 82,6%; tangkai 15,9%; dan akar 1,5% (Kim, 2004).  

Asiatikosida berperan untuk mensintesis kolagen yang dapat 

mengurangi skin firmness, elastisitas dan memperbaiki skin appearance 

dengan cara memicu fibroblast sehingga dapat mempercepat proses 

penyembuhan luka (Hashim, et al. 2011). 

Untuk mendapatkan kandungan kimia dari tanaman pegagan yaitu 

asiatikosida dilakukan proses ekstraksi. Setelah diketahui bagian dari tanaman 

yang digunakan, maka terpilih metode ekstraksi yang baik untuk bagian 

tanaman yang lunak seperti herba pegagan juga karena sifat dari asiatikosida 
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yaitu memiliki ketahanan terhadap panas yang rendah. Dari beberapa macam 

metode ekstraksi dipilih metode maserasi dan sonikasi. 

Maserasi dipilih maserasi karena sifat asiatikosida yang tidak terlalu 

tahan panas, karena sifat dari herba pegagan yang lunak, tidak membutuhkan 

banyak pelarut, sederhana sehingga mudah dilakukan (Handa, et al. 2008). 

Dipilih sonikasi karena merupakan alternatif dari metode ekstraksi 

konvensional. Metode ekstraksi konvensional biasanya membutuhkan waktu 

yang lama dan efesiensi yang rendah. Lebih lanjut, banyak produk alam tidak 

stabil pada suhu panas dan dapat terdegradasi pada ekstraksi panas. Dengan 

penggunaan ekstraksi sonikasi, dapat mempersingkat waktu ekstraksi dan 

digunakan pada kondisi temperatur yang rendah (Vinatoru, 2001). Adanya 

gelombang ultrasonik yang dihasilkan saat proses ekstraksi, seperti pada 

bahan aktif saponin, steroid, dan triterpenoid, menyebabkan proses ekstraksi 

dapat tiga kali dpercepat (Alupului, cit Schinor, et al. 2004). Pada ekstraksi 

sonikasi penggunaan pelarut lebih efisien, dan aman digunakan karena 

prosesnya tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan pada struktur 

kimia, partikel, dan senyawa-senyawa bahan yang digunakan (Jos, et al., 

2011). 

Pelarut yang digunakan saat melakukan ekstraksi adalah etanol 70%, 

karena etanol sifat asiatikosida yang polar maka digunakan pelarut yang polar 

(like dissolve like). Keuntungan etanol dibandingkan dengan pelarut polar 

lainnya, antara lain: lebih selektif, kuman sulit tumbuh pada etanol lebih dari 

20%, tidak beracun, absorbisnya baik, titik didih yang tidak terlalu tinggi 

memudahkan etanol dihilangkan ketika bercampur dengan pelarut organik. 

(BPOM, 2000). 



4 

 

Kemudian setelah didapatkan hasil ekstrak dilakukan identifikasi 

kandungan asiatikosida secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk identifikasi 

secara kualitatif digunakan metode KLT (Kromatografi Lapis Tipis) dan 

kuantitatif digunakan metode LC-MS/MS (Liquid Chromatography-Mass 

Spectrometry/Mass Spectrometry). KLT (Kromatografi Lapis Tipis) disebut 

juga kromatografi planar, pemilihan KLT karena teknik pemisahan yang 

sederhana, biaya yang efektif, serbaguna, dan bisa dilakukan di semua 

laboratorium. Selain itu, keuntungan yang lain adalah perlakuan untuk 

preparasi sampel yang tidak terlalu lama (Handa, et al. 2008). 

 LC-MS/MS mengidentifikasi senyawa murni berdasarkan berat molekul 

dan fragmennya, hal ini yang membuat LC-MS/MS lebih unggul dari pengukur 

kadar yang lain. LC-MS/MS memiliki spesifitas yang tinggi dan kemampuannya 

dalam penetapan kadar pada campuran senyawa yang kompleks (Pitt, 2009). 

Selain itu, serta waktu analisis yang cukup singkat (Gandjar I. dan Rohman A., 

2007). 

Sebelum dilakukan penetapan kadar, metode analisis harus divalidasi. 

Proses validasi diperlukan agar hasil yang diperoleh mempunyai validitas yang 

dapat diandalkan. Metode validasi dari komponen biologi aktif yang akan 

ditentukan kadarnya termasuk dalam kategori  I. Kategori I adalah prosedur 

analitikal kuantitas komponen utama dari bahan aktif, yang mencakup akurasi, 

presisi, spesifisitas. linieritas, dan rentang (USP 32, 2009).  

Kemudian dilakukan penetapan kadar, yang bertujuan agar kandungan 

zat aktif sehingga keamanan, khasiat, dan mutu obat herbal dapat terjamin. 

Setelah diperoleh kadar asiatikosida dengan membandingkan kedua metode 
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ekstraksi, terpilih metode ekstraksi yang memberi hasil  kadar asiatikosida 

paling tinggi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari kedua metode ekstraksi yaitu maserasi dan sonikasi pada ekstrak 

70% pegagan (Centella asiatica (L) Urban), manakah yang dapat 

menghasilkan  kadar asiatikosida paling tinggi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui kadar asiatikosida yang terbaik dari ekstrak etanol 70% 

pegagan (Centella asiatica (L) Urban) dari perbandingan metode ekstraksi 

yaitu maserasi dan sonikasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi mengenai pengaruh metode ekstraksi dan 

mengetahui metode ekstraksi yang dapat menghasilkan kadar asiatikosida 

yang lebih tinggi yang diperoleh dari ekstrak etanol 70% pegagan (Centella 

asiatica (L) Urban agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

asiatikosida sebagai wound healing.  

 


