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ABSTRAK 

 
Al Qur’an sebagai pedoman hidup kaum muslimin merupakan mukjizat yang kebenarannya 
dapat dibuktikan secara ilmiah. Hal yang menarik untuk dikaji adalah buah-buahan yang 
secara spesifik namanya disebutkan di dalamnya. Kurma (Phoenix dactylifera), Anggur (Vitis 
vinifera), Pisang (Musa paradisiaca), Tiin (Ficus carica), Zaitun (Olea europaea) adalah 
tanaman-tanaman yang secara khusus disebutkan di dalam Al Qur’an. Didapatkan hasil bahwa 
tanaman-tanaman tersebut memiliki aktivitas antioksidan, antidiabetes, antikanker, 
hepatoprotektif, rehabilitasi sel syaraf, dan manfaat besar lainnya. 
 
Kata kunci : Al Qur’an, nama tanaman, efek farmakologis. 
 
Latar Belakang 

 
Al Qur’an sebagai pedoman hidup kaum muslimin merupakan mukjizat yang 

kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Sebagai contoh dalam Surat Al Hadiid 25 Allah 
Ta'ala menyebutkan bahwa besi ada di bumi karena didatangkan dari luar bumi. Allah ta'ala 
menyebut dengan "anzalna" yang artinya "Kami turunkan", seribu tahun lebih setelah Al Qur'an 
diturunkan para ilmuwan baru mengungkap bahwa partikel besi tidak berasal dari bumi 
melainkan dari benda luar angkasa. Surat Yaasin 36 menjelaskan bahwa Allah menciptakan 
segala sesuatu berpasangan, tidak hanya manusia namun juga semua benda. Baru pada 
tahun 1933, hasil penelitian Paul Dirac penerima hadiah nobel mengungkapkan bahwa semua 
materi terbentuk berpasangan (eramuslim.com). Surat Az Zumar ayat 6 menyebutkan bahwa 
manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam tiga tahapan. Baru penelitian dalam dekade 
terakhir mengungkapkan bahwa manusia tercipta dalam tiga proses yaitu tahap pre embrionik, 
tahap embrionik dan tahap fetus.  Surat Al Qiyamah 3-4 menyebutkan bahwa Allah Maha 
Kuasa untuk membangkitkan kembali makhluknya setelah kematiannya bahkan ujung jari yang 
mereka miliki.  Alasan kuat mengapa Allah menyebut ujung jari adalah karena sidik jari yang 
ada di ujing jari jemari sangat spesifik satu orang dengan yang lain dan hal ini baru ditemukan 
pada abad 19.  

Kurma (Phoenix dactylifera), Anggur (Vitis vinifera), Pisang (Musa paradisiaca), Tiin 
(Ficus carica), Zaitun (Olea europaea) adalah tanaman-tanaman yang secara khusus 
disebutkan di dalam Al Qur’an. Berdasarkan latar belakang di atas sangat menarik untuk dikaji 
efek farmakologis tanaman-tanaman tersebut karena posisi spesialnya di dalam Al Qur’an. 
Oleh karena itu dalam review jurnal ini dikumpulkan berbagai hasil penelitian terbaru tentang 
aktivitas/khasiat farmakologis dari berbagai tanaman tersebut. 
 
 
AKTIVITAS FARMAKOLOGIS TANAMAN ANGGUR (VITIS VINIFERA) 
Aktivitas Antidiabetes dan Antioksidan 

Hasil penelitian praklinik menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun anggur memiliki 
aktivitas antidiabetes dan antioksidan yang tinggi. Penelitain yang menggunakan Tikus 
diabetes hasil diinduksi streptozoocin, diketahui bahwa ekstrak etanol daun Vitis viifera pada 
dosis 250 mg/kg bb menunjukkan aktivitas antidiabetes dan antioksidan yang tinggi. Senyawa 
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yang berkontribusi terhadal aktivitas antidiabetes dan anti oksidan tersebut terutama adalah 
tannin dan favonoid (Sendogdu et al., 2006). 
 
Aktivitas Vasorelaksan 

Laporan hasil penelitian Naseria et  al. (2005) menyebutkan bahwa ekstrak 
hidroalkohol dari daun Vitis vinifera terbukti secara pra klinik memiliki aktivitas vasorelaksasi. 
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan hewan coba mencit menunjukkan hasil 
bahwa pada konsentrasi 0,45 mg/ml ekstrak memiliki aktivitas vasorelaksasi pada jaringan 
aorta.  
 
Aktivitas Antimikroba 

Penelitian Deiorman et al. (2009) terhadap aktivitas biologis ekstrak daun Vitis vinifera 
menunjukkan hasil bahwa pada fraksi kloroform ekstrak daun V. vinifera menunjukkan efek 
antivirus terhadap herpes simplex virus tipe-1 (HSV-1) dan parainfluenza virus (PIV). Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa fraksi kloroform, etil asetat, n-butanol dan fraksi air ekstrak 
daun V. vinifera menunjukkan aktivitas antibakteri yang lebih besar pada golongan bakteri 
Gram Positif (S.aureus dan E. faecalis) dibandingkan dengan bakteri gram negatif (E.ecoli dan 
P. aeruginosa). Semua fraksi dari ekstrak daun V. vinifefra juga menunjukkan aktivitas antifungi 
pada genus Candida (C. albicans dan C. parapsilosis). Hasil uji antioksidan menunjukkan fraksi 
etil asetat memiliki aktivitas paling tinggi. 
 
Aktivitas peningkatan kualitas sistem reproduksi pria 

Hasil penelitian Afzalzadeh et al 2013  ekstrak hidro alkohol daun Vitis vinifera 
menunjukkan aktivitas spermatogenesis. Uji praklinik yang dilaksanakan dalam peneitian ini 
menunjukkan pada konsentrasi ekstrak 250 mg/kg bb ekstrak telah membuat penurunan yang 
signifikan dalam pembentukan sperma pada epididimis. Selain itu ekstrak juga menurunkan 
berat organ prostat hewan coba.  
 
Aktivitas antiaberasi kromosom 

Fahmi et al. (2013) melaporkan bahwa ekstrak buah anggur memiliki aktivitas 
antimutagenik dan antioksidan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut senyawa fenolik menjadi 
pemeran penting dalam aktivitas tersebut. Uji praklinik yang dilakukan pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa ekstrak buah anggur menurunkan aberasi (kerusakan susunan) 
kromosom pada sumsum tulang mencit yang diinduksi dengan Endoksan. Selain itu hasil 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa ekstrak buah anggur juga meningkatkan indeks mitosis 
pada sumsum tulang belakang mencit yang telah menurun akibat Endoksan. 
 
AKTIVITAS FARMAKOLOGIS TANAMAN TIN (FICUS CARICA) 
 
Aktivitas antikanker 

Hasil penelitian Hashemi dan Abediankenari (2013) menunjukkan bahwa getah pohon 
Ficus carica memiliki aktivitas anti kanker. Penelitian in vitro dengan metode MTT assay, 
berhasil diketahui bahwa larutan getah Ficus carica menghambat pertumbuhan kanker 
esofagus pada konsentrasi 10 mg/ml. 
 
Aktivitas Neuroenhancer 

Vasundhara et al (2013) meneliti tentang peningkatan memori otak yang diinduksi 
dengan ekstrak daun Ficus carica dengan dosis perlakuan 100 dan 200 mg/kg bb. Hasil uji 
praklinik menunjukkan bahwa ekstrak n-heksan Ficus carica meningkatkan kapasitas memori 
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pada konsentrasi 100 mg/kg bb, pada konsentrasi 200 mg/kg bb ekstrak dapat merubah 
perilaku hewan coba yang menunjukkan peningkatam kemampuan belajar yang dapat 
dijelaskan secara deskriptif. 
 
Aktivitas Peningkatan Libido Seksual 

Palaniyappan et al. (2013) melaporkan bahwa buah Ficus carica memiliki aktivitas 
afrodisiak dan meningkatkan produksi sperma. Hasil penelitian praklinik yang telah dilakukan 
didapatkan pada konsentrasi 200 mg/kg bb dan 400 mg/kg bb ekstrak etanol buah Ficuss 
carica menunjukkan aktivitas peningkatan "mounting" mencit jantan dan produksi sperma. 
 
Aktivitas Antimikroba 

Ficus carica adalah tanaman famili Moraceae yang banyak digunakan sebagai obat 
tradisional masyarakat asia tengah dan timur tengah. Hasil penelitian in vitro terhadap aktivitas 
antimikroba dan antioksidan ekstrak daun tanaman Ficus elastica menunjukkan aktivitas 
antimikroba dan antioksidan. Aktivitas bakterisidal ekstrak daun ficus carica mulai konsentrasi 
6 mikrogram/ml untuk B cereus dan 11 mikrogram/ml K. pneumonia dan B. Subtilis (Ahmad et 
al. 2013). 
 
 
AKTIVITAS FARMAKOLOGIS TANAMAN KURMA (PHOENIX DACTYLIFERA) 
 
Aktivitas Hepatoprotektif 

Hasil penelitian Abdelrahma et al. (2012) menunjukkan bahwa Buah Kurma dengan 
kombinasi dengan akar manis memiliki efek proteksi dari hepatotoksik. Penelitian dilakukan 
menggunakan hewan coba anjing yang dipapar dengan karbon tetraklorida. Selanjutnya anjing 
diberi asupan ekstrak buah kurma dan ekstrak akar manis sebanyak 15 ml/kg selama 14 hari. 
Kerusakan hati diamati dari aspek histologi, morfologi, penghitungan konsentrasi enzim 
fosfatase (ALP), gamma-glutamyltransferas (GGT), aspartate aminotransferase (AST) dan 
alanin aminotransferase serta profil protein (total protein, albumin, globulin dan rasio A/G). 
Hasil yang peroleh adalah bahwa ekstrak buah kurma dan akar manis dapat di manfaatkan 
baik terpisah maupun dalam formula poliherbal sebagai hepatoprotektif, dan juga mencegah 
proses inisiasi dan perkembangan penyakit hepatoseluler. 
 
Aktivitas Antiaberasi Kromosom dan Peningkat Feritilitas 

Hassan et al. 2012. melaporkan bahwa polen dari tanaman kurma telah lama 
digunakan sebagai obat tradisional di Mesir untuk meningkatkan kesuburan laki-laki maupun 
perempuan. Penelitian dilakukan Hassan et al. 2012 secara in vivo menggunakan hewan coba 
tikus jantan. Disfungsi testis diinduksi dengan CdCl2 5mg/kg bb selama 30 hari. Kemudian 
tikus diinduksi per oral dengan menggunakan polen kurma sebanyak 240 mg/kg berat badan 
selama 30 hari. Hasil yang diperoleh adalah pemberian secara bersamaan CdCl2 dan polen 
kurma menhambat abnormalitas morfologi testis mencit, menurunkan kerusakan DNA  dalam 
sel-sel testis. Penelitian ini membuktikan bahwa pollen kurma dapat meningkatkan secara 
signifikan proteksi jaringan testis dengan bukti meninkatnya level testosteron dan parameter 
sperma lainnya. 

Hassan et al. 2012. melaporkan bahwa polen dari tanaman kurma telah lama 
digunakan sebagai obat tradisional di Mesir untuk meningkatkan kesuburan laki-laki maupun 
perempuan. Penelitian dilakukan Hassan et al. 2012 secara in vivo menggunakan hewan coba 
tikus jantan. Disfungsi testis diinduksi dengan CdCl2 5mg/kg bb selama 30 hari. Kemudian 
tikus diinduksi per oral dengan menggunakan polen kurma sebanyak 240 mg/kg berat badan 
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selama 30 hari. Hasil yang diperoleh adalah pemberian secara bersamaan CdCl2 dan polen 
kurma menhambat abnormalitas morfologi testis mencit, menurunkan kerusakan DNA  dalam 
sel-sel testis. Penelitian ini membuktikan bahwa pollen kurma dapat meningkatkan secara 
signifikan proteksi jaringan testis dengan bukti meninkatnya level testosteron dan parameter 
sperma lainnya. 
 
Aktivitas Antibakteri 
  Garba et al. (2013) melaporkan bahwa ekstrak daun kurma memiliki aktivitas anti 
bakteri. Ekstrak etanol daun kurma dengan konsentrasi 20µg/disc, 40µg/disc, 80µg/disc and 
160µg/disc dengan uji difusi cakram diujikan pada bakteri gram negatif, termasuk Escherichia 
coli, Morganella morganii, Proteus mirabilis dan Yersinia enterocolitica. Hasilnya diketahui 
bahwa kadar hambat minimum pada kadar 25 µg/disc dan kadar bunuh minimum 100 µg/disc. 
 
Aktivitas Hepatoprotektor 

Al Shoaibi et al (2012) melaporkan bahwa buah kurma memiliki aktivitas 
hepatoprotektif dan antioksidatif. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kelinci yang 
diinduksi dengan CCl4 untuk menginduksi luka pada livernya. Selanjutnya kelinci diberi sirup 
buah kurma  peroral 5 g/kg berar badan. Hasilnya didapatkan bahwa dalam plasma darah 
kadar ALT, AST dan TBARS mengalami kenaikan pada kelinci yang tidak diberikan sirup 
kurma. Hal ini menunjukkan bahwa sirup buah kurma memiliki aktivitas hepatoprotektif 
 
Aktivitas peningkat libido dan fertilias 

Penelitian Abedi et al. (2012) melaporkan bahwa polen kurma memiliki peranan dalam 
meningkatkan kebiasaan seksual (libido) mencit jantan. Peningkatan libido diukur berdasarkan 
kenaikan aktivitas mounting, intromission dan ejakulasi tikus. Hasil didapatkan bahwa dosis 35 
mg/kg bb tikus sudah meningkatkan libido mencit dengan peningkatan mounting, intromission 
dan ejakulasi. Ekstrak juga meningkatkan kandungan hormon testosteron dan estradiol. 
Kesimpulannya adalah bahwa ekstrak air dari pollen kurma dapat digunakan sebagai 
peningkat libido dan menyembuhkan inferilitas pada pria. 

Akunna et al. (2012) melaporkan bahwa Atrazin adalah salah satu herbisida pada 
pertanian yang memiliki efek negatif bagi kesehatan. Akunna et al (2012) kemudian melakukan 
penelitian efektivitas ekstrak air buah kurma dalam memproteksi testis mencit dari toksisitas 
atrazin. Penelitian dilakukan dengan menginduksi tikus coba dengan atrazin kemudian 
diberikan ekstrak air kurma per oral dengan dosis 4 ml/kg bb selama 14 hari. Selanjutnya 
dilakukan pengukuran karakteristik testis, parameter sperma, kandungan lipid peroksida 
(MDA), aktivitas katalase CAT), kadar glutatione (GSH), aktivitas glutation peroksidase(GPx), 
dan superoksida dismutase (SOD). Hasil diperoleh bahwa atrazin dapat menurunkan berat 
testis, jumlah sperma, motilitas sperma dan sperma dengan morfologi yang normal. Atrazin 
juga menurunkan aktivitas MDA, SOD dan CAT. Secara bersamaan diketahui bahwa ekstrak 
air kurma menornalkan SOD, CAT dan GPx dan mengurangi lipid peroksidase, termasuk juga 
menormalkan berat testis, jumlah sperma, motilitas sperma dan sperma dengan morfologi yang 
normal pada tikus terinduksi atrazin dan ekstrak air kurma. Kesimpulannya adalah bahwa buah 
kurma melindungi testis dari kerusakan oksidatif yang diinduksi bagi atrazin. 
 
AKTIVITAS FARMAKOLOGIS TANAMAN PISANG (MUSA PARADISIACA) 
 
Aktivitas antistress 

Sodehinde dan Oboh (2013) melaporkan bahwa ekstrak akuades dari buah muda 
pisang (Musa paradisiaca) memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Hasil analisis laboratoris 
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dengan menggunakan Kromatografi Gas diketahui kandungan  polifenol pisang muda antara 
lain apigenin, myricetin, luteolin, capsaicin, isorhaemnetin, asam kafeic, kamferol, quercetin, p-
hydrobenzoic acid, shogaol, glycitein dan gingerol. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 
komponen aktioksidan pisang muda dapat menghambat lipid peroksidase dan menguatkan 
penggunaan tradisional pisang dalam mencegah penyakit yang berkorelasi terhadap stress. 
 
Aktivitas Anti Ulcer 

Barua et al. (2013) melaporkan penelitian tentang pengaruh ekstrak metanol buah 
pisang (Musa sapientum) terhadap volume cairan lambung dan aktivitas pepsin pada tikus 
yang diinduksi luka lambung dengan aspirin. Hasil penelitian diketahui bahwa ekstrak Musa 
sapientum memiliki aktivitas menurunkan volume cairan lambung dan aktivitas pepsin. 
 
Aktivitas Antimikroba 
 Venkatesh et al (2013) melaporkan bahwa buah pisang memiliki aktivitas antimikroba. 
Hasilnya diketahui bahwa ekstrak etanol buah pisang memiliki aktivitas hambat tinggi pada 
pertumbuhan bakteri (dengan diameter zona hambat) Proteus vulgaris (19.78±0.40), 
Pseudomonas  aeruginosa (19.67±0.41),  Staphylococcus  aureus  (17.44±0.50),  aktivitas 
penghambatan pertummbuhan tingkat sedang pada  Salmonella  typhi  (16.89±0.48),  
Salmonella  paratyphi  (16.67±0.37),  Klebsiella pneumoniae  (15.56±0.50),  Bacillus  subtilis  
(15.11±0.42) dan sangat kecil pada Escherichia  coli  (09.11±0.39). 
 
Aktivitas Analegsik 

Mallick et al. (2007) melaporkan hasil penelitiannya bahwa akar Musa paradisiaca dan 
Coccinia indica memiliki peran memperbaiki kadar gula darah dan juga enzim metabolisme 
karbohidrat dan kuantitas glikogen otot dan hati. Kadar ekstrak 80 mg/100 g bb per hari secara 
signifikan memperbaiki hal itu. Gupta et al. (2011) melaporkan bahwa daun Musa paradisiaca 
memiliki aktivitas analgesik. Dosis 250 mg/kg sudah memiliki aktivitas analgesik dalam ekstrak 
air. 
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