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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup khususnya tumbuhan, 

dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidupnya. Komponen-komponen dari 

faktor lingkungan tersebut meliputi suhu, kelembapan, air, unsur hara, dan lain 

sebagainya. Beberapa komponen tersebut mempunyai karakteristik yang berlainan 

pada tiap negara, bergantung pada iklim negara itu sendiri (Steenis, 1992). Negara 

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Keadaan iklim tersebutlah yang 

mendukung beraneka ragam tumbuhan berkembang baik pada berbagai wilayah di 

Indonesia. Dari beragam tumbuhan tersebut, terdapat tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai media pengobatan. Dari 40.000 jenis tumbuhan yang telah 

teridentifikasi di Indonesia, sekitar 1.300 jenis telah dimanfaatkan sebagai 

tanaman obat bagi masyarakat secara turun-temurun (Muktiningsih, 2001). 

Tanaman obat dapat diolah menjadi sediaan-sediaan tertentu dan dapat 

dikonsumsi langsung dengan cara direbus, dan lain sebagainya. Sediaan berupa 

jamu, simplisia (herbal terstandar), maupun yang dikategorikan sebagai 

fitofarmaka telah banyak beresar dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia 

(Susetyarini, 2009). Tanaman obat banyak dimanfaatkan sebagai jalur alternatif 

bagi pengobatan. Produk obat-obatan sintetis dirasakan mempunyai banyak efek 

samping yang berbahaya bagi tubuh. Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta adanya kecenderungan masyarakat untuk 
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memilih produk yang bersifat alamiah maka semakin banyak penelitian tentang 

kandungan-kandungan senyawa kimia penting dalam tumbuhan yang banyak 

digunakan dalam pengembangan obat baru (Abdollah, 2009).  

Senyawa kimia yang terkandung dalam tumbuhan merupakan hasil dari 

metabolisme tumbuhan itu sendiri. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

beberapa senyawa kimia ini memiliki efek fisiologi dan farmakologi yang 

bermanfaat bagi manusia. Senyawa kimia tersebut lebih dikenal dengan senyawa 

metabolit sekunder yang merupakan hasil dari penyimpangan (hasil sampingan) 

metabolit primer dari tumbuhan. Beberapa senyawa tersebut adalah golongan 

alkaloid, steroid, terpenoid, fenol, flavonoid, dan saponin (Stanley, 1988). 

Berbagai jenis tumbuhan digunakan oleh masyarakat luas untuk 

memperoleh manfaat tertentu. Manfaat tersebut secara sadar maupun tidak 

diperoleh dari metabolit sekunder yang ada dalam tanaman tersebut (Abdollah, 

2009). Salah satu tanaman yang sudah dikenal khasiatnya di Indonesia adalah 

rumput krambilan (Biophytum sensitivum (L) DC) yang telah di uji dan ditemukan 

beberapa senyawa yang dipercaya dapat menyuburkan kandungan (Latuconsina, 

2009). Selain itu, rumput krambilan (Biophytum sensitivum (L) DC) juga telah 

terbukti secara empiris oleh masyarakat Jawa dan digunakan dalam pengobatan 

tradisional sevagai obat peluruh air seni (Ramadhan, 2009). 

Penelitian mengenai rumput krambilan (Biophytum sensitivum (L) DC) 

telah dilakukan untuk mengetahui senyawa kimia yang dapat dimanfaatkan 

sebagai obat penyubur kandungan. Penelitian lain juga menyebutkan adanya 
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kandungan vitamin C, vitamin E, dan asam folat yang terkandung didalam rumput 

krambilan (Biophytum sensitivum (L) DC). Namun, profil kandungan senyawa 

kimia rumput krambilan (Biophytum sensitivum (L) DC) secara lengkap, tidak 

hanya pada tingkat Crude senyawa kimianya saja belum dilakukan. Oleh sebab 

itu, hal ini memberikan inspirasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian 

terhadap profil senyawa aktif pada rumput krambilan (Biophytum sensitivum (L) 

DC) dengan menggunakan metode GC-MS atau Gas Chromatograph-Mass 

Spectofotometry, sehingga profil kandungan senyawa kimia yang ada pada 

tanaman rumput krambilan (Biophytum sensitivum (L) DC) dapat teridentifikasi 

secara lengkap. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah jenis-jenis senyawa kimia 

apa saja yang terkandung dalam tanaman rumput krambilan (Biophytum 

sensitivum (L) DC)?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis senyawa 

kimia apa saja yang terkandung dalam tanaman rumput krambilan (Biophytum 

sensitivum (L) DC) dengan menggunakan metode GC-MS (Gas Crhtomatograph-

Mass Spectofotometry) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Menyumbangkan pengetahuan tentang profil kandungan senyawa 

kimia dari tanaman obat khususnya tanaman rumput krambilan (Biophytum 

sensitivum (L) DC) 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan dan diharapkan dapat menambah 

informasi dan sumbangan bagi kemajuan ilmu Biologi dan kesehatan 

mengenai tanaman obat rumput krambilan (Biophytum sensitivum (L) DC). 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Rumput krambilan (Biophytum sensitivum (L) DC) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rumput krambilan hasil budidaya yang diambil di 

kota Malang, Jawa Timur dalam bentuk tanaman hidup. 

2. Bagian rumput krambilan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

bagian batang, akar, dan daun tanaman rumput krambilan (Biophytum 

sensitivum (L) DC) tersebut. 

3. Metode yang digunakan adalah metode GC-MS (Gas Chromatography-

Mass Spectometry). 

4. Analisa profil kandungan senyawa kimia aktif pada tanaman rumput 

krambilan (Biophytum sensitivum (L) DC) dilakukan secara kualitatif. 

5. Pelarut yang digunakan pada tahap ekstraksi adalah menggunakan pelarut 

etanol. 
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1.6  Definisi Istilah 

1. Metabolit adalah segala bentuk hasil metabolisme 

2. Metabolit sekunder adalah senyawa hasil metabolisme sekunder pada 

suatu organisme yang merupakan hasil sampingan dari proses 

metabolisme utama atau metabolsme primer. 

3. Rumput krambilan (Biophytum sensitivum (L)DC) adalah tanaman yang 

termasuk kedalam family Oxalidaceae yang digunakan oleh masyarakat 

sebagai obat tradisional sebagai penyubur kandungan dan peluruh air 

seni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


