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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kanker merupakan penyebab kematian terbesar kedua setelah 

kardiovaskuler. Kanker merupakan penyakit yang dimana terjadi pertumbuhan 

sel atau jarinan yang terus menerus dan tak terkendali tanpa mempunyai fungsi 

secara fisiologis. Agen pemicu kanker (karsinogen) terdapat di dalam makanan, 

air, di udara, bahan kimia, dan lain-lain (Michael, 2004). Pengobatan bagi 

penderita kanker yang sering digunakan saat ini berasal dari golongan obat AINS 

(Anti Inflamasi Non Streroid)  yang merupakan golongan obat dari bahan kimia. 

Penggunaan AINS pada jangka waktu lama dapat menyebabkan adanya kanker 

payudara, gangguan fungsi hati, dan ginjal (Sarah, 2005). Maka dari itu perlu 

dikembangankan obat anti inflamasi yang bersifat herbal agar tidak 

membahayakan tubuh. 

Pengembangan pangan fungsional dan pangan bergizi menjadi salah 

satu topik yang sangat menarik bagi masyarakat dan komunitas science (Chen et 

al., 2011). Pangan fungsional dibedakan dari suplemen makanan dan obat 

berdasarkan pengaruh dan penampakannya terhadap kesehatan. Pangan 

fungsional bersifat preventif (pencegahan). Salah satu pangan fungsional yang 

sedang diminati adalah minuman herbal. Ketika dikonsumsi dengan menu makan 

yang seimbang, minuman herbal bisa mempunyai kapasitas untuk meningkatkan 

status antioksidan, mencegah kerusakan oksidatif pada tubuh manusia (Cabrera 

et al., 2006), menekan penyakit kardiovaskular dan pembentukan kanker, dan 

juga mencegah penyakit disorder lain yang berhubungan dengan stress oksidatif 

(McKay et al., 2007), termasuk mengontrol sel redox dysfunction linked diabetes 

tipe 2 (Kwon et al., 2008). Keuntungan menggunakan pangan fungsional sebagai 

alternatif pengobatan kanker selain sehat dan enak, pangan fungsional juga 

berfungsi untuk menjaga kesehatan, menjaga metabolime tubuh dan mengurangi 

terjadinya suatu penyakit. Pangan fungsional yang mengandung senyawa 

bioaktif yang bersifat herbal seperti antioksidan, glucosamine, flavonoid, 

triterpenoids, alkaloids, fatty acids,steroids dan miscellaneous dapat menjadi 

agen antiinflamasi atau mencegah kanker (Lafuente et al, 2009, Gautam dan 

Jachak, 2009). Senyawa golongan flavonoid adalah yang paling banyak 
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digunakan karena mempunyai peran biologi yang sangat beragam (Macheix dkk., 

1990).  

Flavonoid merupakan senyawa yang terjadi secara alami dimana 

senyawa polifenol yang mengandung dua cincin benzene terkait bersama-sama 

dengan heterosiklik. Flavonoid merupakan senyawa yang normal terkandung 

pada makanan manusia, banyak memiliki aktivitas biologi dan merupakan 

pigmen tumbuhan dengan warna kuning, kuning jeruk, dan merah (Brouillard dan 

Cheminant, 1988).Salah satu cara kerja dari flavonoid untuk mecegah inflamasi 

adalah menghambat aktivitas enzim COX dan/atau lipooksigenase (Permender, 

2009). Penghambatan COX menyebabkan konversi asam arakhidonat menjadi 

prostaglandin, prostasiklin, dan tromboksan yang berperan dalam menimbulkan 

reaksi peradangan menjadi terganggu. Selaginella Pal. Beauv. (Selaginellaceae 

Reichb.) adalah salah satu jenis tanaman obat yang sangat berpotensi sebagai 

sumber flavonoid. Senyawa yang terdapat dalam tanaman Selaginella dan telah 

dikenal luas adalah flavonoid dan biflavonoid (amentoflavon, robustaflavon, dll), 

fenolik, alkaloid, dan lignin (Setyawan, 2008). 

Di Indonesia dapat ditemukan 200 spesies tanaman Selaginella dari 700-

750 spesies yang tersebar di seluruh dunia (Setyawan, 2008). Selaginella 

doederleinii atau di Indonesia biasa dikenal dengan nama rumput paku cakar 

ayam merupakan salah satu tanaman yang mudah didapatkan di Indonesia. 

Namun potensinya belum dimanfaatkan secara optimal. Sejauh ini, sudah 

banyak penelitian yang fokus pada isolasi dan karakterisasi senyawa flavonoid 

pada Selaginella doederleinii atau tanaman rumput paku cakar ayam. 

Berdasarkan hasil peneltian Handayani (2010) yang melakukan penelitian 

terhadap tingkat keamanan paku cakar ayam bagi tubuh. Beliau memberi asupan 

ekstrak cakar ayam pada mencit. Hasilnya, paku cakar ayam terbukti aman 

konsumsi. Nilai LD50 (Lethal Dose) mencapai 1.000 mg per kg bobot tubuh 

mencit atau setara 27 kg pada manusia dengan bobot tubuh 70 kg. Artinya, 

cakar ayam akan membahayakan tubuh bila pasien sekali mengonsumsi 27 kg 

paku cakar ayam. Meskipun penelitian yang dilakukan terhadap tanaman paku 

cakar ayam sudah banyak dilakukan, tetapi pemanfaatannya sebagai bahan 

pangan fungsional masih belum ada. Oleh karena itu diperlukan penelitian 

mengenai pembuatan pangan fungsional yaitu minuman herbal dari ekstrak 

Selaginella doederleinii atau tanaman paku cakar ayam sebagai agen anti 

inflamasi secara in vivo. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana komposisi formulasi terbaik serbuk minuman instan herbal 

dari simplisia tanaman paku cakar ayam (Selaginella doederleinii) yang 

dipilih berdasarkan uji fisik, kimia dan organoleptik? 

2. Apakah pemberian minuman instan herbal dari tanaman paku cakar ayam 

(Selaginella doederleinii) berpengaruh dalam penurunan aktivitas 

inflamasi pada tikus tikus putih (Rattus norvegicus) jantan yang diinduksi 

karagenan 2% ? 

3. Bagaimana efektifitas minuman instan herbal dari tanaman paku cakar 

ayam (Selaginella doederleinii) dalam menurukan aktivitas inflamasi pada 

tikus putih (Rattus norvegicus) jantan yang diinduksi karagenan 

dibandingkan natrium diklofenak? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui formulasi serbuk minuman instan herbal terbaik dari simplisia 

tanaman paku cakar ayam (Selaginella doederleinii). 

2. Mengetahui pengaruh pemberian minuman instan herbal dari simplisia 

tanaman paku cakar ayam (Selaginella doederleinii) dalam menghambat 

aktivitas inflamasi pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan yang 

diinduksi karagenan 2%. 

3. Mengetahui efektifitas minuman instan herbal dari simplisia tanaman paku 

cakar ayam (Selaginella doederleinii) dalam menghambat aktivitas 

inflamasi pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan yang diinduksi 

karagenan dibandingkan natrium diklofenak. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

formulasi pembuatan serbuk minuman instan herbal dari simplisia tanaman paku 

cakar ayam (Selaginella doederleinii) yang optimal dalam menurunkan aktivitas 

inflamasi sehingga dapat menjadi agen antiinflamasi bagi penderita inflamasi 

akut. 
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1.5 Hipotesis 

1. Diduga formulasi terbaik minuman instan herbal paku cakar ayam adalah 

formulasi ke 2 (80 ml filtrat paku cakar ayam, 20 ml filtrat daun stevia, 

17,5 ml filtrat kayu manis, 3 ml filtrat jahe dan 2 ml filtrat cengkeh) 

berdasarkan uji fisik, kimia dan organoleptik. 

2. Diduga pemberian minuman instan herbal dari simplisia tanaman paku 

cakar ayam (Selaginella doederleinii) dapat menurukan aktivitas inflamasi 

pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan yang diinduksi karagenan 2% 

3. Diduga pemberian minuman instan herbal simplisia paku cakar ayam 

(Selaginella doederleinii) mampu menurukan aktivitas inflamasi pada tikus 

putih (Rattus norvegicus) jantan yang diinduksi karagenan 2% 

dibandingkan dengan natrium diklofenak.  
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BAB II 
TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Paku Cakar Ayam (Selaginella doederleinii) 

Rumput paku cakar ayam (Selaginella doederleinii) merupakan salah satu 

jenis tumbuhan dari spesies Selaginella yang paling banyak digunakan di dunia. 

Tanaman rumput paku cakar ayam adalah salah satu anggota dari Divisi 

Pteridophyta dari suku Selaginellaceae (Jia-zhiWang, 2014). Tumbuhan ini 

memiliki batang tegak dengan tinggi sekitar 15-35 cm dan akarnya keluar pada 

percabangan. Jenis ini memiliki daun yang kecil-kecil dengan panjang empat-

lima mm, lebar dua mm, berbentuk jorong dengan ujung meruncing serta pangkal 

yang rata. Salah satu ciri khas lainnya adalah dari warna daun, di mana di bagian 

atas hijau tua sedangkan bagian bawah hijau muda. Daun tersusun di kiri-kanan 

batang induk sampai ke percabangannya yang menyerupai cakar ayam dengan 

sisik-sisiknya (Dalimartha,1999). Paku cakar ayam mempunyai habitus terna, 

merayap, dan sedikit tegak. Batang bulat, liat, bercabang-cabang menggarpu, 

tanpa pertumbuhan sekunder, dan putih kecoklatan. Akarnya serabut dan 

muncul dari batang yang berdaun dan berwarna coklat kehitaman 

(Hutapea,1999). Tanaman paku cakar ayam memiliki rasa manis dan bersifat 

hangat menurut farmokologi cina (Hutapea, 1999). 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Paku Cakar Ayam (Hutapea, 1999) 

 

Paku cakar ayam dilaporkan mengandung alkaloid, saponin, dan 

phytosterol (Shuangli, 2010). Ekstrak etanolik paku cakar ayam salah satunya 

mengandung empat biflavonoid yaitu amentoflavon, 7,7”-di-O-metilamentoflavon, 

7,4′,7”,4”’-tetraometilamentoflavon, dan heveaflavon (Lin et al., 1994). Terdapat 

pula senyawa biflavonoid yang baru diidentifikasi dari Selaginella doederleinii 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=81#3
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yaitu 2,2,3,3-tetrahydrorobustaflavon 7,4,7 atau robustaflavon 7,4,7-trimethyl 

ether (Lee et al., 2008). Keanekaragaman senyawa biflavonoid pada Selaginella 

doederleinii dan bioaktivitasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Setyawan, 2008)  

 

Tabel 2.1. Keanekaragaman senyawa biflavonoid pada Selaginella doederleinii dan 
bioaktivitasnya 

Pelarut Senyawa Bioaktivitasnya 

H2O mendidih (Lee 

dan Lin 1988); 

EtOH (Lin dkk., 

1994) 

Amentoflavon, 

7,7''-di-O-

metilamentoflavon, 

7,4',7'',4'''-tetra-O-

metilamentoflavon, 

heveaflavon (Lin 

dkk., 1994) 

 Anti mutagenik moderat (Lee dan Lin 
1988), sitotoksik terhadap sel kanker L 929 
(Lin dkk., 1994) dan kanker 
(cholangiocarcinoma), tetapi kemungkinan 
mengandung senyawa tertentu yang 
menekan kondisi sumsum tulang (Pan 
dkk., 2001); juga bersifat menghambat 
produksi dan efek radikal bebas dari nitrat 
oksida (NO) dan ekspresi iNOS/IL-1 β 

 Anti jerawat non-antibiotic dan anti-
inflamasi (Joo dkk., 2007) 

 Antioksidan yakni menghambat ekspresi 
gen COX-2 pada sel kanker usus besar 
(Chen dkk., 2005b). 

Sumber: Setyawan (2008) 
 

Selaginella doederleinii adalah salah satu tanaman yang sangat 

berpotensi sebagai sumber flavonoid yang kaya akan manfaat bagi kesehatan 

manusia.  Tumbuhan ini  dapat berkhasiat untuk menghilangkan panas, 

memperlancar aliran darah, antitoksik, mengatasi batuk, infeksi saluran nafas, 

radang paru, hepatitis, tulang patah, diare, menghilangkan bengkak dan kanker 

(Dalimartha, 1999). 

 

2.2 Flavonoid 

Flavonoid adalah senyawa fenolik yang diisolasi dari berbagai bagian dari 

tanaman. Flavonoid juga merupakan metabolit sekunder yang paling beragam 

dan tersebar luas. Sekitar 5-10% metabolit sekunder tumbuhan adalah flavonoid, 

dengan struktur kimia dan peran biologi yang sangat beragam (Macheix dkk., 

1990). Sampai saat ini, telah berhasil diisolasi lebih dari 8000 jenis senyawa 

flavonoid. Pada tanaman, flavonoid memiliki beragam fungsi. Diantaranya dapat 

berfungsi sebagai antioksidan, antimikrobial, fotoreseptor, atraktor visual, dan 

skrining cahaya.  

Flavonoid merupakan turunan fenol yang memiliki struktur dasar 

fenilbenzopiron (tokoferol) (Middleton dkk., 2000), dicirikan oleh kerangka 15 
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karbon (C6-C3-C6) yang terdiri dari satu cincin teroksigenasi dan dua cincin 

aromatis (Gambar 2.2).  

 

Gambar 2.2 Struktur dasar fenol, flavanoid dan biflavanoid. Sistem cincin 
bisiklis dinamai cincin A dan C, sedangkan cincin unisiklis dinamai cincin B. 
Kedua unit monomer biflavonoid ditandai dengan angka Romawi I dan II. 
Posisi angka pada masing-masing monomer dimulai dari cincin yang 
mengandung atom oksigen, posisi ke-9 dan ke-10 menunjukkan karbon 
pada titik penyatuan (Rahman dkk., 2007). 

 

 Substitusi gugus kimia pada flavonoid umum-nya berupa hidroksilasi, 

metoksilasi, metilasi dan glikosilasi (Harborne, 1980). Klasifikasi flavonoid sangat 

beragam, di antaranya ada yang mengklasifikasikan flavonoid menjadi flavon, 

flavonon, isoflavon, flavanol, flavanon, antosianin, dan kalkon (Porter, 1994; 

Ferreira dan Bekker, 1996, 1999; Ferreira dkk., 1999). Fungsi kebanyakan 

flavonoid dalam tubuh manusia adalah sebagai antioksidan sehingga sangat baik 

untuk pencegahan kanker. Manfaat flavonoid antara lain adalah untuk melindungi 

struktur sel, memiliki hubungan sinergis dengan vitamin C (meningkatkan 

efektivitas vitamin C), antiinflamasi, mencegah keropos tulang, dan sebagai 

antibiotik.  

  Mekanisme flavonoid dalam menghambat proses terjadinya inflamasi 

dengan dua cara, yaitu dengan menghambat permeabilitas kapiler dan 

menghambat metabolisme asam arakidonat dan sekresi enzim lisosom dari sel 

neutrofil dan sel endothelial (Kim et al., 2004). Flavonoid berperan penting dalam 

menjaga permeabilitas serta meningkatkan resistensi pembuluh darah kapiler. 
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Oleh karena itu, flavonoid digunakan pada keadaan patologis seperti terjadinya 

gangguan permeabilitas dinding pembuluh darah. Flavonoid terutama bekerja 

pada endothelium mikrovaskular untuk mengurangi terjadinya hipermeabilitas 

dan radang. Beberapa senyawa flavonoid dapat menghambat pelepasan asam 

arakhidonat dan sekresi enzim lisosom dari membrane dengan jalan memblok 

jalur siklooksigenase dan jalur lipoksigenase sehingga menurunkan kadar 

prostaglandin dan leukotriena (mediator inflamasi) (Middleton, 1993). Hertog et 

al., (1988) mengatakan bahwa konsumsi senyawa flavonoid yang terdapat pada 

makanan pada umunya dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung pada 

orang dewasa. 

2.3 Stevia 

  Menurut Geuns (2003), Stevia rebaudiana Bertoni (Gambar 1) adalah 

tanaman semak yang berasal dari daerah Amerika Selatan (daerah perbatasan 

antara Paraguay dan Brazil). Daun stevia mengandung steviosida yang 

merupakan komponen utama pemberi rasa manis. Kandungannya antara 4 – 20 

% dari berat kering daun stevia (tergantung dari kondisi penanaman dan 

pertumbuhannya). Komponen lain pemberi rasa manis pada daun stevia tetapi 

dalam kadar yang lebih rendah, yaitu steviolbiosida, rebaudiosida A, B, C, D, E, F 

dan dulcosida A. 

  Stevia termasuk tumbuhan semak yang tingginya mencapai 30 cm. 

Daunnya langsung menempel pada batang dengan panjang sekitar 3 – 4 cm, 

berbentuk lanset atau bentuk spatula dengan ujung lamina daun yang tumpul. 

Tepi daun bergerigi mulai dari bagian tengah hingga ujung daun. Permukaan 

atas daun dan batang muda memiliki rambut-rambut halus (trikoma), sedangkan 

batang tua menjadi berkayu. Akarnya sedikit bercabang dan bunga berwarna 

ungu cerah (Madan dkk., 2010). 

 

Gambar 2.3 Daun Stevia Segar (Julio, 2013) 
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Daun stevia mengandung protein, serat, karbohidrat, fosfor, besi, 

kalsium, kalium, natrium, magnesium, rutin (flavonoid), zat besi, seng, vitamin C 

dan vitamin A (Elkins, 1997). Senyawa pemanis diisolasi dari daun Stevia, 

biasanya disebut sebagai "stevioside" yang terdiri dari tiga molekul komplek 

glukosa dan satu molekul aglikon steviol, alkohol karboksilat diterpenic. 

Stevioside memiliki potensi pemanis yang sangat tinggi, 300 kali dari sukrosa 

tetapi sedikit nilai kalori. Manisnya stabil terhadap fermentasi panas dan ragi 

serta digunakan oleh orang-orang yang terkena obesitas, diabetes mellitus, 

penyakit jantung dan karies gigi. Stevioside, komponen utama dari Stevia, juga 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Steviol dan stevioside juga 

telah dilaporkan memiliki nilai terapeutik sebagai diuretik dan juga sebagai obat 

diabetes. Stevia telah diusulkan menjadi tanaman potensial sebagai agen 

antihiperglikemik dengan merangsang sekresi insulin dari pankreas. Konsumsi 

lanjutan ekstrak stevioside selama tiga bulan menurunkan tekanan darah pada 

pasien hipertensi.  Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 

(2011), pemanis stevia dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pengganti 

gula dengan dosis maksimum 100 mg/kg sebagai ekivalen steviol. 

 

2.4 Kayu Manis 

Kayu manis spesies Cinnamomum burmannii merupakan salah satu 

tanaman obat yang banyak dijumpai di wilayah Indonesia (Gunawan, 2011). 

Menurut Rismunandar dan Paimin (2003) kayu manis memiliki berbagai 

kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan diantaranya berkhasiat untuk obat 

asam urat, tekanan darah tinggi, maag, vertigo, masuk angin, diare, perut 

kembung, muntah-muntah, hernia, susah buang air besar, asma, sariawan, sakit 

kencing, antirematik, peluruh keringat, peluruh kentut, dan meningkatkan nafsu 

makan. Dari penelitian Arrar (2009) kayu manis juga terbukti sebagai antibakteri 

pada Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Staphylococccus aureus, 

Helicobacter pylori, Salmonella typimurium, Salmonella anatum dan Escherichia 

coli . Selain itu kayu manis juga terbukti sebagai anti inflamasi, anti jamur, anti 

oksidan, anti diabetik, insektisida dan nematisida.  
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Gambar 2.4 Kayu Manis (Priyo,2012) 

Kandungan yang terdapat dalam kayu manis adalah minyak atsiri, safrole, 

sinamadehid, eugenol, tanin, damar, kalsium oksanat, zat penyamak, flavanoid, 

saponin serta kandungan gizi lainnya seperti gula, protein, lemak kasar dan 

pektin yang diduga ikut membantu daya kerja dalam respon imun (Gunawan, 

2004; Guanther, 2006; Wang, 2009; Wijayanti, 2011). Menurut penelitian 

Ramchandra (2006) Kayu manis jenis Cinnamomum zeylanicum bark pada dosis 

100 mg/kg BB memiliki efek imunostimulan pada hewan model tikus.  

2.5 Cengkeh 

Thomas (2007) menyatakan bahwa cengkeh termasuk jenis tumbuhan 

perdu yang memiliki batang pohon besar dan berkayu keras. Cengkeh mampu 

bertahan hidup puluhan bahkan sampai ratusan tahun, tingginya dapat mencapai 

20-30 meter dan cabang-cabangnya cukup lebat. Tanaman cengkeh memiliki 

daun tunggal, bertangkai, tebal, kaku,bentuk bulat telur sampai lanset 

memanjang, ujung runcing, pangkal meruncing, tepi rata, tulang daun menyirip, 

permukaan atas mengkilap, panjang 6 - 13,5 cm, lebar 2,5 - 5 cm, warna hijau 

muda atau cokelat muda saat masih muda dan hijau tua ketika tua (Kardinan, 

2003). 

 

Gambar 2.5 Cengkeh (Tatik, 2012) 
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Tanaman cengkeh sejak lama digunakan dalam industri rokok kretek, 

makanan, minuman dan obat-obatan. Bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan diatas adalah bunga, tangkai bunga dan daun cengkeh 

(Nurdjannah, 2004). Orang India menggunakan cengkeh sebagai campuran 

bumbu khas India atau garam masala. Bunga cengkeh yang sudah kering dapat 

digunakan sebagai obat kolera dan menambah denyut jantung. Minyak cengkeh 

sering digunakan sebagai pengharum mulut, mengobati bisul, sakit gigi, 

memperkuat lendir usus dan lambung serta menambah jumlah sel darah putih 

(Waluyo, 2004). Tanaman cengkeh juga dapat dijadikan sebagai obat tradisional 

karena memiliki khasiat mengatasi sakit gigi, sinusitis, mual dan muntah, 

kembung, masuk angin, sakit kepala, radang lambung, batuk, terlambat haid, 

rematik, campak, sebagai anti nyamuk, dan lain-lain (Riyanto, 2010). Nurdjannah 

(2004) menyatakan bahwa di  dalam daun cengkeh mengandung eugenol, 

saponin, flavonoid dantanin. Senyawa eugenol bersifat analgesik, anti-inflamasi, 

anestesi lokal dan anti-bakteri. 

 
2.6 Jahe  

  Jahe termasuk tanaman berbatang semu tegak. Tingginya dapat 

mencapai 1 meter. Daun tunggal, berbentuk lanset, panjangnya 10-25 cm, 

lebarnya 1,4-2 cm. Bertepi daun rata, ujungnya runcing, pangkal tumpul dan 

berwarna hijau. Jahe tumbuh dengan baik di daerah tropis atau subtropis 

ketinggian 300-900 mdpl (Hermani, 2006). 

  Taksonomi jahe sebagai berikut (suprapti, 2003) : 

Divisi   : Pterydophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Scitamineae 

Famili   : Zingeberaceae 

Genus  : Zingeber 

Species : Zingiber officinale Rose 
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  Secara garis beras jahe dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu, jahe besar 

(gajah), jahe merah dan jahe kecil (emprit). Pada penelitian ini jahe yang 

digunakan adalah jahe emprit. 

 

Gambar 2.6 Jahe Emprit (Yarasyid, 2015) 

 

  Jahe putih kecil (emprit) memiliki rimpang jahe yang kecil ramping, kurang 

mengandung air, berwarna putih atau kuning dan rasanya pedas. Jahe ini 

umumnya dikonsumsi untuk bumbu dapur atau bahan baku industri jamu. Jahe 

yang rasanya pedas ini kadar minyak atsirinya sekitar 2 ml per 100 ggram bahan 

(Agromedia, 2007). Jahe emprit ini mempunyai rimpang kecil berlapis-lapis, 

aroma tajam, berwarna putih kekuningan dengan diameter 3-4 cm. 

  Jahe tersusun atas ratusan senyawa kimia aktif. Masing-masing senyawa 

tersebut diketahui memiliki khasiat tertentu bagi tubuh. Senyawa Phenol 

misalnya, terbukti memiliki efek anti-radang dan diketahui ampuh mengusir 

penyakit sendi juga ketegangan yang dialami otot (Kusumaningati, 2009). Selain 

phenol, rimpang jahe juga mengandung zingilberene dan shogol. Senyawa ini 

dikenal baik sebagai anti-oksidan dan juga efektif melawan penyakit kanker pun 

jantung. Senyawa penting lainnya yang dijumpai pada rimpang jahe adalah 

minyak atsiri. Minyak ini bermanfaat untuk mereduksi nyeri, sebagai anti-

imflamasi dan juga pembasmi bakteri yang baik. Selain bermanfaat untuk 

kesehatan, minyak atsiri ini juga diketahui menyumbang aroma yang khas pada 

jahe (Kusumaningati RW, 2009). Sementara itu, sensasi pedas jahe berasal dari 

zingiberen dan zingiberol yang juga dijumpai dalam minyak atsiri tadi. Selain 

kandungan jahe yang telah disebutkan di atas, masih ada banyak komponen zat 

lain yang ditemukan dalam jahe. Zat aktif tersebut antara lain mineral sineol, 

fellandren, minyak damar, kamfer, zingiberin, borneol, zingiberol, gigerol paling 
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banyak terkandung pada jahe merah), asam aminos, zingeron, vitamin A, B1, C, 

lipidas, protein, niacin dan masih banyak lagi lainnya. 

 

2.7 Ekstraksi 

 Penarikan senyawa kimia yang berasal dari jaringan tumbuhan atau 

hewan dengan menggunakan pelarut tertentu disebut ekstraksi. Tujuan ekstraksi 

bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan 

alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip perpindahan massa komponen zat ke 

dalam pelarut, dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka 

kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Dirjen POM, 1986). Ekstraksi 

terbagi menjadi beberapa macam metode, diantaranya maserasi, refluks, 

perkolasi, infusa dan sokletasi. Untuk mengekstraksi senyawa kimia, tumbuhan 

terlebih dahulu dikeringkan kemudian dihaluskan dengan derajat halus tertentu 

lalu diekstraksi dengan pelarut yang sesuai (Harborne, 1987).  

Pada proses ekstraksi dapat digunakan sampel dalam keadaan segar 

atau yang telah dikeringkan, tergantung pada sifat tumbuhan dan senyawa yang 

akan diisolasi. Penggunaan sampel segar lebih disukai karena penetrasi pelarut 

yang selama penyarian ke dalam membran sel tumbuhan secara difusi akan 

berlangsung lebih cepat, selain itu juga mengurangi kemungkinan terbentuknya 

polimer berupa resin atau artefak lain yang dapat terbentuk selama proses 

pengeringan. Penggunaan sampel kering dapat mengurangi kadar air didalam 

sampel sehingga mencegah kemungkinan rusaknya senyawa akibat aktivitas anti 

mikroba. Faktor-faktor yang mempengaruhi ektraksi adalah komposisi pelarut, 

waktu ekstraksi, tekanan, suhu atau temperatur, dan rasio pelarut dengan bahan 

(Thoo et al., 2010). 

Metode-metode ekstraksi senyawa organik bahan alam yang umum 

digunakan antara lain (Darwis. D, 2000) : 

1. Maserasi 

Maserasi merupakan proses penyarian yang sederhana yaitu 

dengan cara merendam sampel dalam pelarut yang sesuai. Prinsip dari 

maserasi adalah pelarut akan menembus ke dalam rongga sel yang 

mengandung zat aktif, sehingga akan larut karena adanya perbedaan 

konsentrasi antara larutan zat aktif dalam sel dengan yang diluar sel, 

maka senyawa kimia yang terpekat akan terdesak ke luar. Hal tersebut 

akan terus berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi di dalam 
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dan di luar sel. Keuntungan dari metode ini adalah alat yang digunakan 

sederhana dan teknik pengerjaannya mudah, serta dapat digunakan 

untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat termolabil. Metode ini juga 

memiliki kerugian yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk 

mengekstrak, tidak dapat digunakan pada sampel yang mempunyai 

tekstur keras seperti lilin dan benzoin. 

2. Perkolasi 

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan 

mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. 

Faktor-faktor yang berperan pada perkolasi diantaranya adalah gaya 

berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, 

daya kapiler dan daya geseran (friksi). Cara perkolasi lebih baik 

dibandingkan dengan cara maserasi karena aliran cairan penyari 

menyebabkan adanya pergantian larutan yang terjadi dengan larutan 

yang konsentrasinya lebih rendah, sehingga meningkatkan derajat 

perbedaan konsentrasi. Dan dikarenakan ruangan diantara serbuk-serbuk 

simplisia membentuk saluran tempat mengalir cairan penyari dan kecilnya 

saluran pipa kapiler tersebut maka kecepatan pelarut cukup untuk 

mengurangi lapisan batas, sehingga dapat meningkatkan perbedaan 

konsentrasi. Keefektifan dari proses ini hanya akan lebih besar untuk 

senyawa organik yang sangat mudah larut dalam pelarut yang digunakan. 

3. Infusa 

Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara 

mengekstraksi bahan nabati dengan pelarut air pada suhu 80-90° C 

selama 15 menit. Selama ini dikenal ada beberapa cara untuk 

mengekstraksi zat aktif dari suatu tanaman ataupun hewan menggunakan 

pelarut yang cocok. Pelarut-pelarut tersebut ada yang bersifat bisa 

campur polar dan ada juga pelarut yang pelarut non polar. Untuk 

melakukan proses infusa, maka kita harus mempersiapkan 1 unit panci 

yang terdiri dari 2 buah panci yang saling bisa ditumpuk. Panci tersebut 

digunakan untuk menaruh bahan yang akan di ekstraksi dengan 

pelarutnya yaitu air dengan takaran tertentu masing-masing, sementara 

panci sebelah bawah diisi air, panci tersebut sebagai pemanas panci 

atas, sehingga panas yang diterima panci atas tidak langsung 
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berhubungan dengan api. Kondisi demikian ini diperlukan agar zat aktif 

dalam bahan tidak rusak oleh pemanasan berlebihan 

4. Soxhletasi 

Sokletasi adalah metode penyarian secara berulang- ulang 

senyawa bahan alam dengan menggunakan alat soklet. Prinsip dari 

metode ini adalah penyarian yang dilakukan berulang-ulang sehingga 

penyarian lebih sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Bila 

penyarian telah selesai maka pelarutnya dapat diuapkan kembali dan 

sisanya berupa ekstrak yang mengandung komponen kimia tertentu. 

Penyarian dihentikan bila pelarut yang turun melewati pipa kapiler tidak 

berwarna dan dapat diperiksa dengan pereaksi yang cocok. Kemudian 

ekstrak yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Keuntungan dari 

metode ini adalah Sampel terekstraksi secar sempurna, karena dilakukan 

berulang kali dan kontinu, pelarut yang digunakan tidak akan habis, 

karena selalu didinginkan dengan kondenser dan dapat digunakan lagi 

setelah hasil isolasi dipisahkan, dll. Sedangkan kerugiannya adalah tidak 

cocok untuk senyawa- senyawa yang tidak stabil terhadap panas. 

5. Destilasi Uap 

Destilasi uap adalah istilah yang secara umum digunakan untuk 

destilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air, 

dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga bagian 

yang dapat menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih 

rendah. Metode ektrasi destilasi lebih banyak digunakan untuk senyawa 

organik yang tahan pada suhu cukup tinggi, yang lebih tinggi dari titik 

didih pelarut yang digunakan. Metode ini lebih banyak digunakan untuk 

ektraksi minyak atsiri. 

6. Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan 

dengan adanya pendingin balik. Proses ekstraksi akan berlangsung 

secara kontinyu sampai penyarian sempurna. Dalam proses ini diperlukan 

penggantian pelarut sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh 

dikumpulkan dan dipekatkan. Metode ini memiliki keuntungan yaitu dapat 

digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur 
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kasar dan tahan pemanasan langsung. Sedangkan kerugiannya adalah 

volume total pelarut yang dibutuhkan besar. 

 

Infusa merupakan penyarian yang umum dilakukan untuk menyari zat 

kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Secara umum 

penyarian akan bertambah baik apabila permukaan simplisia yang bersentuhan 

semakin luas (Ansel, 1989). Dalam pembuatan minuman dari ekstrak suatu 

tanaman biasanya digunakan metode ektraksi infusa. Ektraksi infusa lebih 

murah, lebih cepat, dan alat serta caranya sederhana dibandingkan dengan 

metode ektraksi lainnya.  

Ismiati (2015)  menyelidiki  bahwa lama perebusan pada metode 

ektraksi infusa mempengaruhi hasil ekstraksi kandungan senyawa dalam 

tumbuhan. Penelitian yang ia lakukan berhubungan dengan senyawa 

antioksidan. Pada tumbuhan yang banyak berperan sebagai antioksidan adalah 

senyawa dalam kelompok fenolik yang memiliki aktivitas sebagai agen pereduksi, 

donor hidrogen dan penghilangan oksigen tunggal (Caragay, 1992). Aktivitas 

antioksidan dipengaruhi oleh perlakuan pemanasan. Lama perebusan yang 

digunakan yaitu 5,10,15, dan 20 menit dengan suhu 1000C. Pada penelitian 

tersebut disebutkan bahwa untuk menghasilkan nilai aktivitas antioksidan paling 

tinggi digunakan metode infusa dengan pelarut air dan suhu 100oC selama 5 

menit.  

Penelitian yang dilakukan oleh Agus et al. (2015) telah menggunakan 

metode infusa untuk pembuatan sari jahe merah. Pada penelitian tersebut 

disebutkan bahwa untuk menghasilkan minuman sari jahe tanpa merusak 

senyawa-senyawa bermanfaat dalam jahe digunakan metode infusa dengan 

rasio jahe : air (1:10) pada suhu 95 oC selama 25 menit. 

Pada penelitian ini, metode ekstraksi yang dipilih juga sama yaitu 

menggunakan metode infusa pada suhu 80-900C selama 15 menit. Metode ini 

memiliki kelebihan yaitu sederhana, cepat, murah, panas yang dihasilkan dengan 

metode infusa ini merambat dan cara penyajian lebih mudah untuk diaplikasikan 

kepada masyarakat . Hasil penelitian Wicaksono et al. (2014) menyatakan bahwa 

semakin lama waktu perebusan maka aktivitas antioksidan juga semakin rendah. 
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2.8 Inflamasi 

Inflamasi (peradangan) merupakan reaksi kompleks pada jaringan ikat 

yang memiliki vaskularisasi akibat stimulus eksogen maupun endogen. Dalam 

arti yang paling sederhana, inflamasi adalah suatu respon protektif yang 

ditujukan untuk menghilangkan penyebab awal jejas sel serta membuang sel dan 

jaringan nekrotik yang diakibatkan oleh kerusakan sel (Robbins, 2004).  

Penyebab inflamasi antara lain mikroorganisme, trauma mekanis, zat-zat kimia, 

dan pengaruh fisika. Tujuan akhir dari respon inflamasi adalah menarik protein 

plasma dan fagosit ke tempat yang mengalami cedera atau terinvasi agar dapat 

mengisolasi, menghancurkan, atau menginaktifkan agen yang masuk, 

membersihkan debris dan mempersiapkan jaringan untuk proses penyembuhan 

(Corwin, 2008). 

Respons inflamasi terjadi dalam tiga fase dan diperantarai oleh 

mekanisme yang berbeda :  

a. fase akut, dengan ciri vasodilatasi lokal dan peningkatan permeabilitas kapiler.  

b. reaksi lambat, tahap subakut dengan ciri infiltrasi sel leukosit dan fagosit.  

c. fase proliferatif kronik, dengan ciri terjadinya degenerasi dan fibrosis (Wilmana, 

2007).  

Respon antiinflamasi meliputi kerusakan mikrovaskular, meningkatnya 

permeabilitas kapiler dan migrasi leukosit ke jaringan radang. Gejala proses 

inflamasi yang sudah dikenal ialah: 

1. Kemerahan (rubor)  

Terjadinya warna kemerahan ini karena arteri yang mengedarkan darah 

ke daerah tersebut berdilatasi sehingga terjadi peningkatan aliran darah 

ke tempat cedera (Corwin, 2008). 

2. Rasa panas (kalor)  

Rasa panas dan warna kemerahan terjadi secara bersamaan. Dimana 

rasa panas disebabkan karena jumlah darah lebih banyak di tempat 

radang daripada di daerah lain di sekitar radang. Fenomena panas ini 

terjadi bila terjadi di permukaan kulit. Sedangkan bila terjadi jauh di dalam 

tubuh tidak dapat kita lihat dan rasakan (Wilmana, 2007). 

3. Rasa sakit (dolor) 

Rasa sakit akibat radang dapat disebabkan beberapa hal:  

(1) adanya peregangan jaringan akibat adanya edema sehingga terjadi 

peningkatan tekanan lokal yang dapat menimbulkan rasa nyeri. 
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Perubahan peregangan jaringan  yang membesar akibat proses inflamasi 

dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Peningkatan permeabilitas jaringan 

dapat dilihat pada Gambar 2.4.   

(2) adanya pengeluaran zat – zat kimia atau mediator nyeri seperti 

prostaglandin, histamin, bradikinin yang dapat merangsang saraf – saraf 

perifer di sekitar radang sehingga dirasakan nyeri (Wilmana, 2007).  

 

 

 

Gambar 2.7 Perubahan Pembuluh Darah Akibat Proses Inflamasi (Anonim, 

2011) 

 

 

Gambar 2.8 Peningkatan Permeabilitas Jaringan Pembuluh Darah (Anonim, 

2011) 
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4. Pembengkakan (tumor)  

Gejala paling nyata pada peradangan adalah pembengkakan yang 

disebabkan oleh terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler, adanya 

peningkatan aliran darah dan cairan ke jaringan yang mengalami cedera 

sehingga protein plasma dapat keluar dari pembuluh darah ke ruang 

interstitium (Corwin, 2008).  

5. Fungsiolaesa  

Fungsiolaesa merupakan gangguan fungsi dari jaringan yang terkena 

inflamasi dan sekitarnya akibat proses inflamasi  (Wilmana, 2007).  

Selama berlangsungnya respon inflamasi banyak mediator kimiawi yang 

dilepaskan secara lokal antara lain histamin, 5-hidroksitriptamin (5HT), 

faktor kemotaktik, bradikinin, leukotrien dan prostaglandin (PG). Dengan 

migrasi sel fagosit ke daerah ini, terjadi lisis membran lisozim dan 

lepasnya enzim pemecah. Obat mirip aspirin dapat dikatakan tidak 

berefek terhadap mediator-mediator kimiawi tersebut kecuali PG 

(Wilmana, 2007). 

 

 

Gambar 2.9 Pembentukan metabolit asam arakidonat dan peranan dalam 

inflamasi. (Sumber : Robbins, 2004) 
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Respon inflamasi dapat bersifat akut maupun kronik. Inflamasi akut timbul 

secara langsung setelah terjadi cedera, biasanya terjadi dalam beberapa jam 

atau beberapa hari. Sedangkan inflamasi kronik merupakan inflamasi yang 

berlangsung lebih dari dua minggu (Corwin, 2008). Inflamasi akut dapat berubah 

menjadi inflamasi kronik jika inflamasi akut terjadi dalam waktu yang lama, 

misalnya karena infeksi yang tidak sembuh (Corwin, 2008). Inflamasi kronik telah 

dihubungkan dengan sebagian besar penyakit kronik mencakup kanker, penyakit 

kardiovaskular, diabetes, obesitas, paru-paru dan penyakit saraf (Cotran dan 

Mitchell, 1997 dalam P. Ayu 2012). Perbandingan antara inflamasi akut dan 

inflamasi kronik dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini: 

 

Tabel 2.2 Perbandingan inflamasi akut dan inflamasi kronik  

Tingkat 
Inflamasi 

Peristiwa Utama Inflamasi Sel Penanda 

Inflamasi 
Akut 

      Produksi cytokin pada Proinflamasi    TNF-α, IL-1β, IL-6

      Sintesis pada komponen reaktan fase akut 
oleh hepatocyte

   CRP, SAA, fibrinogen

      Lain-lain    MCP-1, Oksidasi Nitrit

Inflamasi 
Kronik 

 Ekspresi adesi molekul
 VCAM-1, 1CAM-1, E-
selectin

 Microalbuminaria  uMA

 Stres Nitrosatif  3-Nitrotyrosine

 Stres Oksidatif  Urinary 8-OhdG

 Peroksidatif lipid
 Phospolipase A2, 
Urinary F2, isoprostane, 
COX-2

Sumber: Crawford (2007) dalam P. Ayu (2012) 

 

2.9 Mediator inflamasi 

  Pada saat terjadi respon radang akan terjadi stimulus awal radang 

memicu pelepasan mediator kimia dari plasma atau dari jaringan ikat. Mediator 

terlarut tersebut bekerja sama atau secara berurutan memperkuat respon awal 

radang dan mempengaruhi perubahan dengan mengtur respon vaskular dan 

berikutnya selular. Respon radang akan berakhir ketika stimulus atau agen asing 

yang membahayakan menghilang dan mediator radang telah hilang 

dikatabolisme atau diinhibisi (Mitchel  Cotran, 2003). 

  Secara umum, perdangan ditandai dengan vasodilatasi pembuluh darah 

lokal yang mengakibatkan terjadinya aliran darah setempat yang berlebihan, 

kenaikan permeabilitas kapiler disertai dengan kebocoran cairan dalam jumlah 
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besar ke dalam ruang interstisial, pembekuan cairan dalam ruang interstisial 

yang disebabkan fibrinogen dan protein lainnya, migrasi sejumlah granulositdan 

monosit ke dalam jaringan dan pembengkakan sel. Beberapa senyawa yang 

menimbulkan reaksi ini adalah histamin, bradikinin, serotonin, prostaglandin, 

beberapa macam produk reaksi sistem komplemen dan berbagai substansi 

hormonal yang disebut limfokin yang dilepaskan oleh sel T yang tersentisasi 

(Guyton& Hall, 1997). 

  Mediator inflamasi kimiawi yang dilepas atau dihasilkan oleh sel dan juga 

oleh plasma : 

1. Mediator kimiawi yang dilepas oleh sel 

a. Histamin 

Histamin merupakan mediator kimiawi pada radang akut. Histamin 

dapat menyebabkan dilatasi vaskuler dan naiknya permeabilitas 

vaskuler. Histamin disimpan dalam sel mast, basofil, eusinofil dan 

trombosit. Histamin dilepaskan dari tempat-tempat tersebut (misalnya 

degranulasi sel mast) karena dirangsang oleh komplemen C3a dan 

C5a, serta protein lisosom yang dilepas oleh neutrofil. 

b. Lisosom  

Lisosom termasuk ke dalam protein kationik, dilepas dari neutrofil, 

yang dapat meningkatkan permeabilitas vaskuler dan protease netral 

yang dapat mengaktifkan komplemen 

c. Prostaglandin 

Prostaglandin termasuk dalam golongan asam lemak rantai panjang 

derivat dari asam arakidonat dan disintesis oleh beberapa jenis sel. 

Beberapa prostaglandin potensial menaikkan permeabilitas vaskuler 

yang ditimbulkan oleh komponen lain. Lainnya termasuk 

penggumpalan trombosit (prostaglandin I2 adalah penghambat, 

prostaglandin A2 adalah stimulator). Prostaglandin menyebabkan 

dilatasi pembuluh darah dan meningatkan efek histamine dan 

bradikinin. Di dalam otak, prostaglandin dibentuk sebagai reaksi 

terhadap pirogen-pirogen yang berasal dari bakteri (infeksi). 

Prostaglandin ini menstimulir pusat regulasi kalor di hipotalamus dan 

merangsang terjadinya demam 
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d. Leukotrien 

Leukotrien termasuk kedalam kelompok yang disintesis dari asam 

arakidonat, terutama dalam neutrofil dan memiliki kemampuan 

vasoaktif. Leukotrien menstimulasi migrasi dari leukosit ke jaringan 

(Eales, 2003). Leukotrien memperbesar mobilitas dan fungsi leukosit 

sehingga mereka tertarik oleh zat-zat kemotatik yang dalam jumlah 

besar menginvasi daerah peradangan dan mengakibatkan banyak 

gejala radang (Tjay dan Rahardja, 2002 dalam P. Ayu 2012). 

e. Sitokin 

Merupakan bagian dari chemical messenger yang dilepas oleh limfosit. 

Sitokin mempunyai peran utama dalam hipersensitivitas tipe IV dan 

peran lainnya yaitu mempunyai kemampuan vasoaktif atau 

kemotaksis. Kemotaksis merupakan penarikan leukosit yang meliputi 

neutrofil dan monosit ke daerah cedera Sitokin terdiri dari dua kategori 

yaitu yang bersifat pro-inflamasi dan anti-iflamasi. Sitokin pro-inflamasi 

antara lain interleukin-1 yang berasal dari makrofag dan monosit; 

interleukin -2, interleukin-6, tumor necrosis factor, interferon gamma 

berasal dari aktivasi limfosit. Sitokin pro-inflamasi berperan dalam 

merangsang makrofag untuk meningkatkan fagositosis dan 

merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan produksi leukosit 

dan eritrosit. Sitokin anti-inflamasi meliputi interleukin-4 dan 

interleukin-10 yang berperan dalam menurunkan sekresi sitokin pro-

inflamasi (Corwin, 2008). 

f. Serotonin 

Serotonin atau 5-hidroksitriptamin adalah senyawa yang ditemukan 

dalam konsentrasi yang tinggi dalam sel mast dan trombosit. Serotonin 

merupakan senyawa vasokonstriktor yang kuat. 

 

2.10 Pengobatan Inflamasi 

Pengobatan inflamasi secara umum dibagi menjadi dua golongan besar, 

yaitu: obat AINS (Anti Inflamasi Non Steroid) dan kortikosteroid. Obat 

antiinflamasi (anti radang) non steroid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

NSAID (Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs) / AINS adalah suatu golongan 

obat yang memiliki khasiat analgesik (pereda nyeri), antipiretik (penurun panas), 

dan antiinflamasi (anti radang). Istilah "non steroid" digunakan untuk 
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membedakan jenis obat-obatan ini dengan steroid, yang juga memiliki khasiat 

serupa. Mekanisme AINS sebagai pengobatan inflamasi adalah dengan 

menghambat siklooksigedase (COX) sehingga konversi asam arakhidonat 

menjadi prostaglandin, prostasiklin, dan tromboksan yang berperan dalam 

menimbulkan reaksi peradangan menjadi terhambat. Tetapi AINS tidak 

menghambat biosintesis leukotriene yang diketahui ikut berperan dalam proses 

inflamasi (Wilmana, 2007). Biosintesis dari prostaglandin dapat dilihat pada 

Gambar 2.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.10 Biosintesis Prostaglandin (Wilmana, 2007) 

 

Terdapat 2 bentuk siklooksigenase, yaitu COX-1 dan COX-2. COX-1 

berfungsi dalam pertahanan fisiologi tubuh serta pemeliharaan berbagai organ 

dan jaringan khususnya ginjal, saluran cerna, dan trombosit. Apabila aktivitas 

COX-1 dihambat oleh AINS maka akan timbul efek samping pada berbagai organ 

dan jaringan. Sedangkan jika aktivitas COX-2 dihambat oleh AINS maka 

inflamasi akan berkurang (Wilmana, 2007; Fitzgerald garret dan Carlo, 2001). Hal 

tersebut dapat terjadi karena COX-2 berperan penting dalam biosintesis 

prostagladin (Wilmana, 2007). 
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Hidroperoksid 

Leukotrien 
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Berdasarkan mekanisme penghambatan siklooksigenase, AINS dapat 

dikelompokkan menjadi AINS non-selektif dan AINS selektif penghambat COX-2. 

AINS selektif penghambat COX- 2 antara lain aspirin, indometasin, diflunisal, 

celecoxib, dan valdecoxib. AINS selektif penghambat COX-2 terbukti kurang 

menyebabkan gangguan saluran cerna dibanding AINS non-selektif. Tetapi 

secara klinis AINS selektif belum terbukti lebih efektif dari AINS non-selektif 

(Wilmana, 2007). 

Salah satu contoh obat golongan AINS yang sering digunakan untuk 

mengatasi inflamasi dan nyeri adalah natrium diklofenak. Natrium diklofenak 

memilki aktivitas analgesik dan antipiretik serta memilki potensi efek antiinflamasi 

kuat dengan efek samping iritasi terhadap saluran cerna yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan indometasin, naproxen, dan piroxikam. Obat ini sering 

digunakan untuk mengatasi radang pada penyakit karena arthritis (Health 

Professions Division, 1996). 

Kortikosteroid dapat mecegah atau menekan timbulnya gejala inflamasi. 

Mekanisme kerja kortikosteroid adalah menghambat aktivitas fosfolipase 

sehingga mencegah pelepasan awal asam arakhidonat yang diperlukan untuk 

aktivasi jalur enzim berikutnya. Hal ini menyebabkan sintesis prostaglandin, 

tromboksan, prostasiklin, maupun leukotriene terganggu. Di samping itu, 

kortikosteroid juga mengurangi gejala inflamasi dengan efek vaskularnya yaitu 

vasokonstriksi. Vasokonstriksi adalah penurunan permeabilitas kapiler dengan 

mengurangi jumlah histamin yang dilepaskan oleh basofil dan menghambat 

fungsi fagositosis leukosit dan makrofag jaringan (Katzung, 2002; Wilmana, 

2007). 

2.11 Minuman Serbuk Instan 

Produk pangan instan didefinisikan sebagai produk dalam bentuk 

konsentrat atau terpekatkan dengan penghilangan air sehingga mudah ditambah 

air (dingin/panas) dan mudah larut (Hartomo dan Widiatmoko, 1992). Produk 

instan paling disukai oleh masyarakat karena kepraktisannya yang bisa 

dikonsumsi (siap saji) dengan adanya penambahan air hangat atau air panas. 

Menurut Verral (1984), minuman serbuk (pangan instan) dapat diproduksi 

dengan biaya lebih rendah daripada minuman cair, minuman instan juga 

didefinisikan sebagai produk yang tidak atau sedikit sekali mengandung air 

dengan berat dan volume yang rendah. Serbuk instan yang diperoleh harus 
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memenuhi syarat, yaitu mudah untuk dituang tanpa tersumbat, tidak higroskopis, 

tidak menggumpal, mudah dibasahi, dan cepat larut.  

Minuman serbuk instan merupakan minuman berbentuk serbuk atau 

butiran halus yang terbuat dari bahan rempah-rempah atau buah-buahan atau 

biji-bijian atau daun. Rempah-rempah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

dasar minuman serbuk instan antara lain temu lawak, kencur, jahe, lempuyang 

dan kunyit. Pengolahan rempah-rempah dalam pembuatan minuman serbuk 

instan untuk mengurangi rasa yang kurang disukai misalnya pahit, getir serta 

aroma langu dapat ditambahkan bahan lain. Diantaranya, beras pada kencur 

dikenal dengan nama beras kencur atau cabai jawa ditambahkan dalam 

lempuyang dikenal dengan nama cabai lempuyang atau asam jawa ditambahkan 

dalam kunyit, sehingga dikenal dengan nama kunyit asam (Marlinda, 2003). 

Minuman serbuk instan dapat disajikan secara cepat dengan cara 

diseduh dengan air matang baik dingin maupun panas. Penyajian minuman 

serbuk instan relatif singkat, sehingga sangat diminati masyarakat, terutama 

yang memiliki aktivitas padat seperti pekerja, pelajar, mahasiswa dan ibu rumah 

tangga (Marlinda, 2003). Teknologi yang banyak digunakan di industri untuk 

memproduksi produk serbuk instan adalah pengeringan. Teknologi seperti ini 

cocok untuk produk yang dapat memiliki nilai ekonomi tinggi dan sifatnya mudah 

mengalami kerusakan akibat panas, seperti sari buah, dan lain-lain (Permana, 

2009). 

Syarat standarisasi berdasarkan ketentuan peraturan SNI agar minuman 

bisa diproduksi dalam jumlah besar dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat yaitu:  
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    Tabel 2.7. Syarat Mutu Minuman Bubuk Menurut (SNI 01-4320-1996) 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Warna   Normal 

2 Bau   Normal, khas rempah 

3 Rasa  Normal, khas rempah 

4 Kadar Air, b/b % 3,0-5,0 

5 Kadar Vitamin C mg/100 gr % Maksimal 1,5 

6 Jumlah gula % Maksimal 100% 

7 Bahan tambahan makana   

8.1 Pemanis buatan   

 Sakarin  Tidak boleh ada 

 Siklamat  Tidak boleh ada 

8.2 Pewarna tambahan  Sesuai SNI 01-022 

9 Cemaran logam   

9.1 Timbal (Pb) mg/kg Maksimal 0,2 

9.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maksimal 2,0 

9.3 Seng (Zn) mg/kg Maksimal 50 

9.4 Timbal (Sn) mg/kg Maksimal 40 

10 Merkuri (Hg) mg/kg Tidak boleh ada 

11 Cemaran arsen (As) mg/kg Maksimal 0,1 

12.1 Cemaran mikroba   

12.2 Angka Lempeng Total Koloni/gr 3 x 103 

12.3 Coliform ppm/gr < 3 

      Sumber : (Istafid, 2009). 

 

Minuman kesehatan adalah minuman yang mengandung unsur-unsur zat 

gizi atau non zat gizi baik dalam bentuk cair maupun serbuk dapat diminum dan 

memberikan pengaruh terhadap satu atau sejumlah terbatas fungsi dalam tubuh 

tetapi yang bersifat positif, sehingga dapat menyehatkan tubuh (Muchtadi, 1992). 

 

2.12 Karagenan 

  Karagenan adalah polisakarida yang diekstraksi dari beberapa spesies 

rumput laut atau alga merah (rhodophyceae). Karagenan adalah galaktan 

tersulfatasi linear hidrofilik. Polimer ini merupakan pengulangan unit disakarida. 

Galaktan tersulfatasi ini diklasifikasi menurut adanya unit 3,6-anhydro galactose 

(DA) dan posisi gugus sulfat, seperti yang disajikan di Gambar 2.7 (Campo et al. 

2009). Tiga jenis karagenan komersial yang paling penting adalah karagenan 

iota, kappa dan lambda. Sedangkan karagenan mu adalah prekursor karagenan 

kappa, karagenan nu adalah prekursor iota. Jenis karagenan yang berbeda ini 

diperoleh dari spesies rhodophyta yang berbeda. Secara alami, jenis iota dan 

kappa dibentuk secara enzimatis dari prekursornya oleh sulfohydrolase. 

Sedangkan secara komersial, jenis ini diproduksi menggunakan perlakuan alkali 

atau ekstraksi dengan alkali.  
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Gambar 2.11 Skema struktur pengulangan disakarida pada karagenan 

komersial (Campo, et al., 2009) 

 

  Karagenan komersial memiliki berat molekul massa rerata berkisar 

400.000 sampai 600.000 Da. Selain galaktosa dan sulfat, beberapa karbohidrat 

juga ditemui, seperti xylose, glucose, uronic acids, dan substituen seperti methyl 

esters dan grup pyruvate (Van De Velde, 2002). 

  Karagenan dapat menjadi induktor inflamasi karena karagenan 

merupakan jenis polisakarida sulfat yang bermolekul besar (Corsini dkk, 2005). 

Karagenan jenis kappa adalah karagenan yang digunakan sebagai induksi 

inflamasi. Penggunaan kappa karagenan karena lebih mudah diperoleh dan 

pembengkakan yang ditimbulkan lebih cepat terlihat, walaupun waktu untuk 

melarutkannya lebih lama dibandingkan dengan jenis karagenan lainnya. 

Keuntungan penggunaan karagenan sebagai penginduksi inflamasi yaitu tidak 

menimbulkan bekas luka pada jaringan, kerusakan jaringan dan memberikan 
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respon yang lebih peka terhadap obat antiinflamasi dibandingan dengan 

penginduksi lainnya. Mekanisme karagenan sebagai induktor inflamasi yaitu 

merangsang lisisnya sel mast dan melepaskan mediator-mediator radang yang 

dapat mengakibatkan vasodilatasi sehingga menimbulkan eksudasi dinding 

kapiler dan migrasi fagosit ke daerah radang sehingga terjadi pembengkakan 

pada daerah tersebut. Edema yang terbentuk akan bertahan selama 6 jam dan 

akan berangsur-angsur menurun selama 24 jam (Corsini dkk, 2005). Fase 

pembentukan edema yang diinduksi oleh karagenan dibagi menjadi tiga. Fase 

pertama adalah pelepasan histamin dan serotonin yang berlangsung hingga 90 

menit. Fase kedua adalah pelepasan bradikinin yang terjadi 1,5 hingga 2,5 jam 

setelah induksi. Fase ketiga terjadi pelepasan prostaglandin pada 3 jam setelah 

induksi (Morris, 2003). 

 

2.13 Flow cytometry 

Flow cytometri adalah metode pengukuran (metri) jumlah dan sifat-sifat 

sel (cyto) yang dibungkus oleh aliran cairan (flow) melalui celah sempit yang 

ditembus oleh sinar laser. Ribuan sel dialirkan melalui celah tersebut sedemikian 

rupa sehingga sel dapat lewat satu per satu, kemudian dilakukan penghitungan 

jumlah sel dan ukurannya. Setiap sel yang melewati berkas sinar laser akan 

menyebabkan sinar laser terpencar (scattered) ke dua arah, yaitu 

forward scatter (FSC) yang pararel dengan arah sinar dan side scatter (SSC) 

yang arahnya tegak lurus pada arah sinar laser. Besarnya FSC berbanding lurus 

dengan atau menggambarkan volume atau ukuran sel. Sel yang mati (walaupun 

penampakan mikroskopis sebaliknya), terlihat lebih kecil dibanding sel hidup. Sel 

darah merah juga berbeda dengan sebenarnya, umumnya lebih kecil dari semua 

sel darah. Adapun SSC ditentukan oleh morfologi dan emisi sinar fluoresen yang 

dipancarkan oleh fluorokrom yang digunakan untuk mewarnai sel. Sinyal-sinyal 

itu dikonversikan menjadi angka digital dan diperlihatkan pada suatu histogram 

yang dapat dianalisis untuk memperoleh informasi tentang karakteristik 

sel bersangkutan (Koeswardani R, et al, 2001). Teknologi flowcytometry telah 

menghasilkan informasi diagnostik dan prognostik yang signifikan dan 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap immunologi dan hematologi (Brown 

and Wittwer, 2000). 

Prinsip yang digunakan dalam metode ini adalah pendaran cahaya / (light 

scattering) yang terjadi ketika sel mengalir melewati celah dan berkas cahaya 
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yang difouskan ke sensing area yang ada pada aperture tersebut. Apabila 

cahaya mengenai sel, maka cahaya akan dihamburkan, dipantulkan, atau 

dibiaskan kesemua arah. Kemudian hamburan cahaya yang mengenai sel akan 

ditangkap oleh detektor yang ada pada sudut-sudut tertentu sehingga 

menimbulkan pulsa. Pulsa cahaya yang berasal dari hamburan cahaya, 

intensitas warna, atau fluorensi, akan diubah menjadi pulsa listrik. Pulsa ini 

dipakai untuk menghitung jumlah, ukuran, maupun inti sel yang merupakan ciri 

dari masing-masing sel. Hamburan cahaya dengan arah lurus (forward scettered 

light) mendeteksi volume dan ukuran sel. Sedangkan cayaha yang dihamburka 

dengan sudut 90 derajad menunjukkan informasi dari isi granula sitoplasma. 

Pada metode ini juga dapat dilakukan pewarnaan dengan cara menambahkan 

pewarna pada reagen. Sel yang telah diberi warna akan memberikan pendaran 

cahaya yang berbeda-beda, sehingga akan lebih banyak informasi untuk 

mendeteksi atau membedakan berbagai jenis sel (Mengko R., 2013).  

 

Gambar 2.12 Ilustrasi sudut hamburan cahaya pada metode flowcytometry 

(Mengko R., 2013). 

 

Flow cytometer merupakan salah satu instrumen yang menggunakan 

metode flowcytometry. Alat tersebut memiliki kemudahan serta keunggulan 

dibanding dengan cara konvensional. Selain dapat mengukur berbagai macam 

karakteristik sel dalam waktu yang cepat secara simultan, teknologi ini juga 

memiliki ketepatan dan ketelitian yang tinggi.  Flow cytometer pada dasarnya 

adalah mikroskop yang dilengkapi dengan komponen yang berfungsi untuk 

melakukan individu sel secara sekuensial melalui berkas cahaya (laser) yang 

akan dianalisis. Komponen penyusunnya terdiri atas empat sistem, yaitu fluidic 

system (untuk membawa suspense sel tunggal dari tube sampel ke dalam quartz 
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flow cell yang berisi sheath fluid), optik sumber sinar biasanya laser ion argon 

dengan energy eksitasi 488 nm), filter dan fotodetektor (untuk mengumpulkan 

sinar scatter dan sinar emisi dari sel yang terlabel fluoresens serta prosesor 

untuk mengubah signal sinar menjadi srus listrik analog dan kemudian menjadi 

signal digital) dan elektronik (system computer untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan menganilisis data) (Rahman, 2006). 

 

 

Gambar 2.13 Ilustrasi Prinsip Kerja Flow Cytometer (Rahman, 2006) 

 

Pada pengukuran kadar sitokin, flow Cytometry memberikan informasi 

yang berguna pada proses patologis berbagai penyakit, serta untuk memantau 

perkembangan penyakit dan atau inflamasi. Sitokin bisa diukur dari serum atau 

plasma, jaringan, atau sel mononuclear darah tepi (Intansari dkk., 2003). Deteksi 

dilakukan dengan cara meningkatkan permeabilitas sel, kemudian antibody 

monoclonal akan berikatan dengan protein sitokin intrasel. Metode ini dapat 

mengidentifikasi sel-sel yang memproduksi sitokin tertentu. Metode ini juga 

memungkinkan deteksi fungsional populasi sel T memori yang berespon 

terhadap antigen soluble pada restimulasi jangka pendek (Intansari dkk., 2003). 

 

 

 



31 
 

2.14 Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) 

Tumor Necrosis Factor (TNF)-α adalah sitokin pleotropik yang memiliki efek 

yang bermacam-macam, seperti growth promotion, growth inhibition, 

angiogenesis, cytotoxicity, inflammation, dan imunomodulation yang berimplikasi 

terhadap beberapa kondisi inflamasi. Sitokin ini tidak hanya diproduksi oleh 

aktivasi makrofag tetapi juga oleh sistim imun yang lainnya meliputi : 

lymphocytes, natural killer cells, mast cells dan jaringan stromal meliputi : 

endotelhelial cells, fibroblasts, microglial cells.  

TNF-α  merupakan suatu protein yang dihasilkan leukosit untuk 

merangsang  dan  mengaktifkan  sistem  imun terhadap  respon  inflamasi,  

dimana  dalam keadaan  normal  patogen  pada  sistem kekebalan  tubuh  

memicu  reaktivitas  imun pada  imunitas  non spesifik  maupun  spesifik 

(Baratawidjaja, 2004). 

TNF alfa ketika diekspresikan secara lokal oleh sel-sel imun, sitokin ini 

mempunyai efek terapetik bermanfaat. Namun ketika disekresikan pada sistem 

sirkulasi (terjadi disregulasi), justru ini bisa membuat jadi penyakit termasuk 

kanker. TNF alfa sendiri kini dikenal sebagai mediator utama inflamasi (Baz 

et.al., 2008, Zaenglein et.al., 2008). Ketika ada stimulus patogen, TNF alfa akan 

menginduksi mediator inflamasi lain dan protease yang merupakan pemain 

dalam respon inflamasi. TNF alfa juga diproduksi oleh tumor dan dapat beraksi 

sebagai tumor promotor endogen. Peran TNF alfa bahkan di kaitkan pada semua 

tahapan pada proses karsinogenesis, termasuk transformasi seluler, proliferasi, 

invasi,  angiogenesis, dan metastasis. 

Sitokin  adalah  suatu  glikoprotein  yang berasal  dari  sel  T  helper,  sel  

natural  killer  (NK)  dan makrofag,  yang  berperan  penting  pada  respon  tubuh 

melawan infeksi. Pada keadaan normal  sitokin  pasti  terdapat  didalam  tubuh 

walaupun  dalam  jumlah  sedikit  sebagai sistem  kekebalan  tubuh. Sel T  helper 

terdiri dari dua subset,  masing-masing  menghasilkan  sitokin  yang mengatur 

perbedaan fungsi imun efektor dan bereaksi satu  sama  lain.  Sel  T  helper  tipe  

1  (Th-  1) menghasilkan  IFN-  γ  (Interferon  gama),  IL-2 (Interleukin-2) dan 

TNF-α (Tumor necrosis factor alfa). Sitokin  ini  mengaktifkan  makrofag,  untuk  

membentuk sitokin proinflamasi seperti TNF-  α, IL-1 dan IL-  6, dan menginduksi  

mekanisme  imun  efektor  sitotoksik  dari makrofag.  Sebaliknya,  sel  T  helper  

tipe  2  (Th-  2) menghasilkan  IL-4,  IL-5,  IL-10,  dan  IL-13,  sitokin  ini 
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menginduksi  pembentukan  antibodi  tetapi  juga menghambat  fungsi  makrofag  

disebut  sitokin  anti inflamasi (Plebanski et al., 2002). 

Pada  radang efek yang diberikan oleh TNF (tumor necrosis factor)  

adalah pada  saat  ini  TNF  dianggap  sebagai  mediator  utama dalam  radang.  

Efek biologi TNF- α adalah meningkatkan ekspresi molekul adhesi pada 

permukaan endotel pembuluh darah yaitu intercellular adhesion molecule-1 

(ICAM-I), vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-I), selectin dan integrin 

ligand, juga pada permukaan leukosit yaitu selectin ligand dan integrin. Ekspresi 

molekul adhesi tersebut akan menyebabkan peningkatan permeabilitas 

pembuluh darah dan migrasi lekosit ke tempat infeksi untuk menyingkirkan 

mikroba. Peningkatan permeabilitas pembuluh darah akan menyebabkan 

perembesan plasma (plasma leakage) dari ruang intravaskular ke ruang 

Interstisial sehingga terjadi peningkatan hematokrit, hipoproteinemia, 

hiponatremia, hipovolemia (syok), adanya cairan dalam rongga pleura dan 

peritoneum (Setiati, 2004). Selain itu produksi TNF-α dalam jumlah yang besar 

dapat menghambat kontraktilitas otot jantung, menurunkan tekanan darah (syok), 

trombosis intravaskular dan ekspresi tissue factor (TF) (Abbas and Lichtman, 

2005). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa 

Proses Pangan dan Hasil Pertanian, Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan 

dan Hasil Pertanian, dan Laboratorium Nutrisi Pangan dan Hasil Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian dan Laboratorium FMIPA Universitas Brawijaya 

Malang. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2015 - April 2016 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

3.2.1.1 Alat yang digunakan untuk ekstraksi tanaman paku cakar ayam 

(Selaginella doederleinii) dan rempah-rempah adalah timbangan analitik, 

pengering kabinet, kompor listrik, glassware, kain saring halus, termometer dan 

panci ekstraksi. 

 

3.2.1.2 Alat yang digunakan untuk analisa minuman instan herbal paku cakar 

ayam adalah timbangan analitik, tabung reaksi, kertas saring, pipet ukur ukuran 1 

ml, 5 ml, dan 10 ml, vortex, labu  ukur 10 ml dan 25 ml, kuvet, spektrofotometer, 

pipa kapiler, dan silika gel G60F254. 

 

3.2.1.3 Alat yang digunakan untuk pemeliharaan tikus yaitu bak plastik berukuran 

45 cm x 35,5 cm x 14,5 cm, kandang tikus dari kawat berukuran 36,5 cm x 28 cm 

x 15,5 cm, botol air, tempat makan tikus, timbangan tikus, serta sonde. 

 

3.2.1.4 Alat yang digunakan untuk pengujian aktivitas anti inflamasi hewan coba 

adalah penggaris, labu ukur 25 ml, suntikan, dan plethysmometer. 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah simplisia kering 

daun paku cakar ayam (Selaginella doederleinii Hieron). Bahan tambahan untuk 

pembuatan minuman instan herbal adalah daun stevia, jahe, kayu manis dan 

cengkeh. Bahan yang digunakan untuk pengujian inflamasi adalah karagenan, 
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aquades, dan natrium diklofenak. Sedangkan bahan yang digunakan untuk 

analisa adalah etanol 70%, aquades, larutan standard rutin, metanol, kloroform, 

aseton, butanol, asam asetat, anti TNF-α polyclonal antibody Bioss, anti-CD6 

polyclonal antibody Bioss,  dan larutan buffer sitofik. 

Hewan uji yang digunakan adalah tikus putih (Rattus norvegicus) jenis 

wistar jantan, berat 150-200 gram, usia 2-3 bulan. Pemilihan jenis jantan 

didasarkan pada fungsi hormonal yang kurang berperan dalam menimbulkan 

respon inflamasi adaptif (Dyatmiko, 2003). 

 

3.3 Metode Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan satu faktor yaitu formulasi. Adapun pencampuran ini 

dibuat tiga buah formulasi untuk minuman instan herbal, yaitu :  

Tabel 3.1 Formulasi minuman instan herbal 
Bahan Formulasi 1 

(ml) 

Formulasi 2 

(ml) 

Formulasi 3 

(ml) 

Filtrat Paku cakar 

ayam 

70 80 90 

Filtrat Daun stevia 25 20 15 

Filtrat Kayu manis 22,5 17,5 12,5 

Filtrat Jahe 2 2 2 

Filtrat Cengkeh 3 3 3 

 

3.3.1 Penelitian Tahap 1: ekstraksi tanaman paku cakar ayam dan rempah-

rempah 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan satu faktor yaitu formulasi. Infusa merupakan metode 

ektraksi yang digunakan untuk membuat ekstrak Selaginella doederleinii (paku 

cakar ayam). Pertama tanaman Selaginella doederleinii diambil daunnya. 

Kemudian dihancurkan dan ditimbang. Lalu diekstraksi dengan metode infusa 

menggunakan aquades dengan perbandingan 1:20 (b/v) pada suhu 80-90 oC 

selama 15 menit. Setelah itu dilakukan penyaringan sehingga didapatkan filtrat 
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yang bersih. Metode infusa tersebut juga dilakukan pada rempah rempah yaitu 

cengkeh, kayu manis dan daun stevia. Tetapi pada ektraksi rempah-rempah, 

perbandingan antara sampel dengan aquades sebesar 1:10 (b/v). 

 

3.3.2 Penelitian Tahap 2: pencampuran hasil ekstraksi tanaman paku cakar 

ayam dan rempah-rempah 

Pencampuran hasil ektraksi dari tanaman paku cakar ayam dan rempah-

rempah dilakukan untuk membuat minuman instan herbal. Pencampuran 

dilakukan dengan mencampurkan secara langsung pada sebuah wadah antara 

filtrat tanaman paku cakar ayam dan rempah-rempah yang telah disaring.  

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Analisa minuman instan herbal Paku Cakar Ayam (Selaginella 

doederleinii) dan rempah-rempah 

Pada penelitian ini, pengamatan dan analisa dilakukan pada sampel 

minuman instan herbal paku cakar ayam. Parameter yang diamati dalam analisa 

meliputi : 

1. Analisa total flavonoid (modifikasi Li et al., 2010) (Lampiran 1.1) 

dan total fenol (George, et al., 2005) (Lampiran 1.2)  

2. Penetapan kadar abu total (Depkes RI, 2000) (Lampiran 1.3) 

3. Penetapan kadar air (Anton dkk, 1989) (Lampiran 1.4) 

4. Pengujian nilai PH (Oxtoby D, 2001) (Lampiran 1.5) 

5. Analisa Daya Serap (Apriyantono, dkk., 1989) (Lampiran 1.7) 

6. Analisa Daya Larut (Yuwono dan Susanto, 1998) (Lampiran 1.8) 

7. Uji organoleptik (Modifikasi Daroini, 2006) 

8. Uji Aktivitas Antioksidan 
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3.4.2 Pengujian Anti Inflamasi (in vivo) 

3.4.4.1 Pengujian Edema Pada Hewan Coba 

Pada tahap ini dilakukan proses adaptasi selama 2 minggu. Pemberian 

makanan dan minuman pada tikus secara ad libitum. Selama masa adaptasi 

dilakukan juga pengamatan yang rutin terhadap keadaan umum serta 

penimbangan berat badan tikus. Pada minggu selanjutnya tikus diinduksi larutan 

karagenan 2% dengan dosis 0,4 mL pada telapak kaki tikus agar menyebabkan 

edema maksimal yang diukur dengan alat plethysmometer (Musfiroh, dkk, 2009). 

Pemberian konsentrasikaragenan 2% menghasilkan edema terbesar pada 

telapak kaki tikus (Apriani, 2011). Setelah terbentuknya edema maka akan 

diberikan obat natrium diklofenak dan minuman instan herbal paku cakar ayam 

dan rempah-rempah sesuai perlakuan. Prosedur uji antiinflamasi adalah: 

a. Tikus dipuasakan ± 18 jam sebelum pengujian, air minum tetap diberikan 

b. Tikus ditimbang dan dikelompokkan secara acak; ada 4 perlakuan tikus 

dengan jumlah tikus masing-masing kelompok adalah 4 ekor. 

c. Kaki kiri belakang tikus yang akan diinduksi diberi tanda pada mata kaki, 

kemudian diukur terlebih dahulu dengan cara memasukkan telapak kaki 

tikus ke dalam raksa hingga tanda batas 

d. Setiap tikus diberikan bahan uji secara oral sesuai dengan kelompoknya. 

e. Satu jam kemudian, telapak kaki kiri belakang setiap tikus pada masing-

masing kelompok disuntik dengan 0,4 ml karagenan 2% secara 

subplantar. 

f. Volume telapak kaki tikus diukur pada jam ke – 1, 2, 3, 4, dan 5 setelah 

diinduksi karagenan, dengan cara memasukkan telapak kaki tikus ke 

dalam alat pletismometer hingga tanda batas. 

g. Semua data yang diperoleh dianalisis secara statistic terhadap volume 

telapak kaki tikus dan dihitung presentase penghambatan edema. 

 

Aktivitas antiinflamasi diukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

%edemaa = V1 – V0     ×100% 

V0 

Dimana : 

V1 : Volume edema pada waktu t 

V0 : Volume kaki tikus sebelum diinduksi karagenan 
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% inhibisi edema = % edema kontrol - %edema uji 

     %edema kontrol 

Nilai dari presentasi inhibisi radang menunjukan kemampuan anti 

inflamasi minuman instan herbal Selaginella doederleinii (paku cakar ayam) dan 

rempah-rempah. 

 

3.4.4.2 Pengukuran Kadar CD68 dan TNF-α Metode Flowcytometry 

Darah dikumpulkan dalam tabung reaksi yang mengandung EDTA dan 

divortex perlahan pada suhu ruang. Setelah itu darah dimasukkan pada falcon 

15ml yang telah diisi Fycoll (Lymphocyte separate media) dengan perbandingan 

1:1. Kemudian disentrifugasi suhu ruang 3000 rpm selama 20 menit. Diambil 

baficod atau sel darah putih yang telah terpisah (lapisan tengah). Ditampung 

dalam falcon 15 ml yang telah diisi larutan PBS (Phosphate Buffer Saline). 

Kemudian disentrifugasi suhu dingin dan dibuang filtrat. Pelet yang diperoleh 

ditambahkan antibody anti CD68 yang sudah diencerkan dengan PBS (1:50) 

sebanyak 50µl. Diinkubasi dalam keadaan gelap dan suhu dingin 4oC selama 15 

menit. Ditambah 100ul buffer sitofik. Diinkubasi dalam keadaan gelap dan suhu 

dingin 4oC selama 15 menit. Ditambah 500ul WPS. Setelah itu dilakukan lagi 

sentrifugasi suhu dingin dan dibuang filtrat. Pelet yang diperoleh ditambah anti 

TNF-α yang sudah diencerkan dengan PBS (1:50) sebanyak 50µl. Lalu 

diinkubasi dalam keadaan gelap dan suhu dingin 4oC selama 15 menit. Ditambah 

PBS 300µl. Diambil larutan 300µl dan dibaca pada Flow Cytometer. 

 

3.4.3 Populasi dan sampel hewan coba 

Penentuan jumlah ulangan mengikuti rumus penentuan replikasi yang 

dilakukan oleh Daniel (2005) yaitu dihitung berdasarkan rumus : 

n =Z2 . σ2 

d2 

Keterangan :  

n : jumlah sampel 

σ : standart deviasi sampel 

d : kesalahan yang masih dapat ditoleransi, diasumsikan d = σ 

Z : konstanta pada tingkat kesalahan tertentu, jika α = 0,05 maka Z = 1,96 
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Perhitungan 

n = Z2 . σ2   dengan diasumsikan d = σ, maka n = Z2 

      d2 

  = (1,96)2 

  = 3,84 

  = 4 

 

Pada perhitungan tersebut dapat diasumsikan bahwa penggunaan 

hewan coba minimal sebanyak 4 ekor untuk setiap perlakuan, sehingga total 

untuk 4 perlakuan dibutuhkan minimal 16 ekor tikus. Penelitian ini 

mengggunakan tikus putih (Rattus norvegicus) jenis wistar jantan yang dengan 

berat 150 - 200 g yang berusia 2-3 bulan. 

 

3.4.4 Penentuan Besar Dosis Perlakuan 

 Serbuk minuman instan herbal paku cakar ayam dibuat sebanyak 7 gr per 

sachet, hal ini mengacu pada banyaknya minuman kesehatan komersil yang 

mempunyai berat isi sebesar 7 gr/sachet. Produk-produk tersebut diantaranya 

adalah Vegeta, Adem Sari dan Marimas. Tikus yang digunakan pada penelitian 

ini adalah tikus dengan berat 200 gram, sehingga pemberian dosis perlakuan 

pada tikus dilakukan dengan cara 7gram x 0,0186 (konversi berat manusia ke 

tikus) kemudian dilarutkan dalam 2 ml aquades. 

3.5 Analisis data 

 Untuk emilihan perlakuan terbaik terhadap formulasi yang ada dilakukan 

dengan metode De Garmo. Sedangkan data yang diperoleh akan dianalisa 

menggunakan analisis ragam ANOVA (Analysis of Varian) two factor-with 

replication untuk pengujian edema dan ANOVA single factor untuk pengujian 

TNF-α dan CD68. Hal tersebut untuk mengetahui data yang diperoleh apakah 

menunjukan adanya perbedaan pada setiap perlakuan yang diberikan pada 

sampel. Apabila hasil uji menunjukan adanya perbedaan, maka akan diuji lanjut 

menggunakan uji lanjut DMRT dan BNT dengan menggunakan selang 

kepercayaan α=5%. 
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3.6 Diagram alir 

3.6.1 Tahapan penelitian 

Tahap 1 Pembuatan filtrat paku cakar ayam 

 
 

 
 

Dihaluskan 
 

Ditimbang 
 

Di ekstraksi dengan metode infusa (80-90 oC,15 menit) menggunakan aquades 
1:20 (b/v) 

 
 
 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Filtrat Paku Cakar Ayam (modifikasi Dai et 

al., 2005) 

 

 

Tahap 2 Pembuatan filtrat rempah-rempah 

 

 
 

 
 

       
      Ditimbang 

 
Di ekstraksi dengan metode infusa (80-90 oC,15 menit) menggunakan aquades 

1:10 (b/v) 
 
 
 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Filtrat Rempah-Rempah (modifikasi Dai et 

al., 2005) 

 

 

 

 

 

 

Simplisia kering paku cakar ayam 

Larutan ekstrak 

Simplisia kering rempah-rempah 

(daun stevia, cengkeh dan kayu manis) 

Larutan filtrat 
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Tahap 3. Pembuatan Filtrat Jahe 

 
 

 
 

       
      Ditimbang 

 
         Diblender 

 
Disaring dengan menggunakan kain saring 

 
 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Filtrat Jahe (modifikasi Dai et al., 2005) 

 

Tahap 4. Pembuatan minuman instan herbal paku cakar ayam dan rempah 

rempah 

 

 

 

Dicampur dengan filtrat rempah rempah  

 

   Diaduk rata 

 

Di tambahkan dextrin 2% (b/v) 

 

Dikeringkan 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Pembuatan Serbuk Minuman Instan (Modifikasi 

Daroini, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan Filtrat 

Jahe Segar 

Minuman instan herbal paku cakar ayam 

Uji Organoleptik 
Uji Fisik dan Kimia 

Filtrat tanaman paku cakar ayam (70,80,90 ml) 
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Tahap 4. Pengujian Aktivitas Anti Inflamasi 

Rancangan pengujian aktivitas anti inflamasi ini menggunakan 

Rancangan tersarang. Pengujian penelitian ini di bagi menjadi 4 kelompok 

(Kontrol positif, kontrol negatif, kontrol obat, dan formulasi terbaik minuman 

instan) untuk masing-masing pengujian anti inflamasi, sehingga diperoleh 12 

unit. Tahapan untuk pengujian aktivitas anti inflamasi dapat dilihat pada Gambar 

3.4 berikut: (Modifikasi Yulina, 2012) 

 


