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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan alam yang melimpah, 

hampir segala jenis tumbuhan dapat tumbuh di Negara ini (Rahmawan, 2008 

dalam Aksara, et al., 2013). Wilayah hutan tropika Indonesia memiliki 

keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia setelah Brazil, Indonesia  dikenal  

terdapat lebih  dari  20.000  jenis tumbuhan  obat.  Namun baru 1.000  jenis saja 

yang sudah di data, sedangkan baru sekitar 300 jenis yang sudah dimanfaatkan 

untuk pengobatan tradisional (Arief, 2008 dalam Aksara, et al., 2013). 

Kekayaan alam di Indonesia perlu dilestarikan mengingat peranan dan 

khasiat tumbuhan dapat memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat. 

Tumbuh–tumbuhan merupakan salah satu sumber senyawa bahan alam hayati 

yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan zat kimia berkhasiat. Hal ini 

didukung oleh penelitian ilmiah, sehingga secara fungsional tidak lagi dipandang 

sebagai bahan konsumsi maupun penghias, tetapi sebagai tanaman obat yang 

multifungsi. Penggunaan senyawa bahan alam sebagai obat bukan hal baru, sejak 

manusia ada dipermukaan bumi, mencoba mengobati berbagai macam penyakit 

yang di deritanya menggunakan senyawa bahan alam secara turun temurun dan 

dipergunakan sampai sekarang. Berbagai tumbuhan liar maupun yang dipelihara 

secara tradisional dapat dipergunakan sebagai obat karena memiliki khasiat yang 

menyembuhkan serta komposisi kimia yang dimilikinya (Sinaga, 2012). 
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Obat tradisional dalam bahan kimia alam mengandung senyawa-senyawa  

yang dikenal dengan metabolit sekunder. Metabolit sekunder merupakan senyawa 

kimia yang terbentuk dalam tanaman. Senyawa-senyawa yang tergolong ke dalam 

kelompok metabolit sekunder ini antara lain: alkaloid, flavonoid, steroid,  

terpenoid, saponin dan lain-lain. Senyawa-senyawa metabolit sekunder tersebut 

memiliki khasiat yang berbeda-beda, sehingga mendorong pentingnya  penggalian 

sumber obat-obat tradisional dari bahan alam salah satunya dari tumbuh-

tumbuhan (Aksara et al., 2013). Salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai 

obat tradisional adalan karamunting  (Rhodomyrtus tomentosa). 

Karamunting  (Rhodomyrtus  tomentosa) merupakan  salah  satu  tumbuhan  

obat yang sering digunakan oleh masyarakat Kalimantan. Tumbuhan  ini termasuk 

kedalam famili Myrtaceae dan mempunyai nama internasional Rosemyrle 

(Burkill, 1966). Buahnya digunakan sebagai antibisa dan obat diare. Sari akarnya 

digunakan untuk mengobati sakit jantung, mengurangi rasa sakit setelah 

melahirkan, obat diare, infeksi kulit dan untuk perawatan bekas luka  pada  kornea  

mata (Burkill, 1966;  Bailey, 1930).  

Habitatnya biasanya sering dekat pantai dan kadang-kadang di lereng semak 

terdegradasi (Wagner et al., 1999). Di Cina Selatan spesies tumbuhan ini kadang-

kadang dominan pada vegetasi berada di hutan hujan subtropis. Tumbuhan 

karamunting lebih memilih jenis tanah yang subur, tetapi relatif asam berpasir. 

Tumbuhan karamunting tumbuh pada ketinggigan sampai dengan 300 m dan 

jarang sampai 1300 m, atau mencapai 2.400 m atau 2.700 m (Csurhes et al., 

2011). 
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Sulistyo, et al., (2009) telah membuktikan aktivitas ekstrak metanol daun 

karamunting dan memberikan efek yang signifikan pada penurunan kadar gula 

darah hewan uji pada dosis 200 mg/kg BB. Uji yang lebih mendalam harus 

dilakukan untuk mendapatkan data farmakologi yang lengkap dan usaha ke arah 

paten. Aktivitas lain yang telah dilaporkan dari tumbuhan karamunting adalah 

menstimulasi diferensiasi sel-sel osteoblast MC3T3-E1 (Tung et al., 2009). 

Senyawa yang berperan adalah glikosida antrakuinon. Saising et al., (2008) dan 

Taurhesia et al. (1987) juga melaporkan adanya senyawa limonena, β-pinena, dan  

rodomirton. 

 Sutomo et al., (2010) telah melakukan pemeriksaan uji identifikasi daun 

tumbuhan karamunting yang menunjukkan adanya senyawa golongan aleuron, 

tanin, katekol, alkaloid dan saponin. Aleuron mengandung vitamin, katekol dan 

beberapa senyawa golongan saponin berkhasiat sebagai anti mikroba, tanin 

berkhasiat sebagai astringen. Pada saai ini batang karamunting belum banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat Kalimanatan dan tidak adanya literatur pendukung 

tentang pemanfaatan maupun penelitian dari batang karamunting. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, senyawa yang 

berperanan sebagai obat dalam tumbuhan adalah senyawa alkaloid. Dalam praktek 

medis kebanyakan alkaloid mempunyai nilai tersendiri, disebabkan oleh sifat 

farmakologi dan kegiatan fisiologinya yang menonjol sehingga dipergunakan luas 

dalam bidang pengobatan. Manfaat alkaloid dalam bidang kesehatan antara lain 

adalah untuk memacu sistem saraf, menaikkan atau menurunkan tekanan darah 

dan melawan infeksi mikrobia (Solomon, 1980; Carey, 2006). Beberapa senyarwa 
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alkaloid berkhasiat sebagai anti diare, anti diabetes, anti mikroba dan anti malaria, 

akan tetapi beberapa senyawa golongan alkaloid bersifat racun sehingga 

diperlukan adanya identifikasi senyawa golongan alkaloid yang dapat diketahui 

manfaatnya. 

Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom 

nitrogen, yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan dan hewan. Sebagian besar 

senyawa alkaloid bersumber dari tumbuh-tumbuhan, terutama angiosperm. Lebih 

dari 20% spesies angiosperm mengandung alkaloid (Wink, 2008). Alkaloid dapat 

ditemukan pada berbagai bagian tanaman, seperti bunga, biji, daun, ranting, akar 

dan kulit batang. Alkaloida umunya ditemukan dalam kadar yang kecil dan harus 

dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit yang berasal dari jaringan 

tumbuhan. 

Pada kehidupan sehari-hari alkaloid selama bertahun-tahun telah menarik 

perhatian terutama karena pengaruh fisiologisnya terhadap bidang farmasi, tetapi 

fungsinya dalam tumbuhan hampir sama. Menurut Liebig hai ini disebabkan 

karena alkaloid bersifat basa, sehingga dapat mengganti basa mineral dalam 

mempertahankan kesetimbangan ion dalam tumbuhan.  

Pembelajaran dengan menggunakan LKS diharapkan dapat mengantarkan 

sisiwa pada tujuan pembelajaran. Hal ini dikarenakan kegiatan belajar dengan 

LKS banyak melibatkan karakteristik dan pengoptimalan potensi siswa yang ada, 

sehingga nantinya para siswa akan mempraktikan lansung pada materi tersebut. 

LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi 

materi, ringkasan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus 
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dikerjakaan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus 

dicapai (Prastowo, 2011). 

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep biologi yang 

diajarkan pada siswa SMA kelas X semester 1 yang tercantum pada KD 3.2 

memahami tentang menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia. Materi pokok 

tersebut sesuai dengan kajian tentang identifikasi senyawa alkaloid yang 

terkandung pada batang karamunting. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

perlu dilakukan penelitian dengan judul “Identifikasi Senyawa Alkaloid dari 

Batang Karamunting (Rhodomyrtus tomentosa) Sebagai Bahan Ajar Biologi 

untuk SMA Kelas X.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a. Jenis senyawa alkaloid apakah yang terdapat pada batang karamunting 

(Rhodomyrtus tomentosa)? 

b. Bagaimana hasil penelitian dijadikan sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran biologi SMA kelas X materi keanekaragaman hayati 

Indonesia?  

 

1.3    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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a. Untuk mengetahui jenis-jenis senyawa alkaloid yang terdapat pada 

batang karamunting (Rhodomyrtus tomentosa). 

b. Untuk mengetahui memanfaatkan hasil penelitian sebagai bahan ajar 

dalam pembelajaran biologi SMA kelas XI materi keanekaragaman 

hayati Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Menambah wawasan keilmuan mengenai jenis-jenis senyawa alkaloid 

dari batang karamunting (Rhodomyrtus tomentosa). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Memberikan informasi pada masyarakat mengenai informasi tentang 

kandungan senyawa kimia aktif dari tumbuhan karamunting 

(Rhodomyrtus tomentosa). 

2. Menyumbangkan kepada dunia pendidikan mengenai identifikasi 

senyawa alkaloid dari batang karamunting (Rhodomyrtus tomentosa) 

sebagai bahan ajar biologi SMA berupa LKS pada materi 

keanekaragaman hayati Indonesia. 

3. Menyumbangkan pada ilmu pengetahuan sebagai dasar bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan identifikasi senyawa alkaloid dari 

batang karamunting (Rhodomyrtus tomentosa). 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

1.5.1 Lokasi pengambilan sampel dalam penelitian ini di kawasan Danau Biru, 

Kec.Sekip Baru, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. 

1.5.2 Tumbuhan yang diambil untuk penelitian ini berupa batang karamunting 

(Rhodomyrtus tomentosa) yang berumur ± 6 bulan. 

1.5.3 Identifikasi jenis-jenis senyawa alkaloid yang digunakan berupa batang 

karamunting (Rhodomyrtus tomentosa). 

1.5.4 Uji LCMS digunakan untuk kombinasi pemisahan antara kromatografi cair 

menggunakan deteksi spektrofotometer massa.  

1.5.5 Pelarut yang digunakan untuk pembuatan ektraksi yaitu etanol 96% dan etil 

asetat untuk fraksinasi dan pemurnian. 

1.5.6 Bahan ajar yang dibuat adalah berupa LKS untuk mata pelajaran biologi 

kelas X SMA dengan materi keanekaragaman hayati Indonesia. 

 

1.6 Definisi Istilah 

  Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian, berikut ini adalah 

definisi istilah: 

1.6.1 Identifikasi adalah suatu prosedur yang dipilih dan yang cocok dengan 

ciri-ciri yang akan dicari dan selaras (Hawadi, 2002). 

1.6.2 Alkaloid merupakan kelompok terbesar dari metabolit sekunder yang 

memiliki atom nitrogen. Sebagian besar atom nitrogen merupakan bagian 
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dari cincin heterosiklik. Alkaloid pada umumnya bersifat basa. Sebagian 

besar alkaloid mempunyai aktivitas biologis tertentu (Lenny, 2006). 

1.6.3 Ekstraksi adalah suatu metode pemisahan suatu komponen solut dari 

campurannya dengan menggunakan sejumlah massa pelarut. Ekstraksi 

dianggap selesai bila tetesan ekstrak yang terakhir memberikan reaksi 

negatif terhadap pereaksi alkaloida (Harborne,1987).   

1.6.4 Uji LC-MS digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa yang 

memiliki titik lebur tinggi, molekul besar, termolabil, non volatile dengan 

jumlah sampal sedikit dan tahapan preparasi minimal (Williams dan 

Fleming (1997) dalam (Saputro, 2009)). 

1.6.5 Bahan ajar adalah segala bentuk bahan berupa seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis untuk membantu guru/instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk 

belajar (Direktorat  Pembinaan  SMA,  2010). 

1.6.6 LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang 

berisi materi, ringkasan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas 

pembelajaran yang harus dikerjkaan oleh peserta didik yang mengacu pada 

kompetensi dasar yang harus dicapai (Prastowo, 2011). 

 

 


