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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permot (Passiflora foetida) merupakan spesies tanaman dari genus

Passiflora yang tumbuh liar di antara semak dan tanaman pagar. Tanaman yang

berasal dari Amerika tropis ini bisa ditemukan di Indonesia, Samoa Amerika,

Australia, Kamboja, Chile, China, pulau Mariana, Micronesia, pulau Fiji,

Polinesia, Guam, pulau Hawaii, Jepang, Kiribati, La Reunion (Perancis),

Malaysia, Nauru, Brunei Darussalam, New Celedonia, New Guinea, Niue

(Selandia Baru), Palau, Pilipina, pulau Seychelles, Singapura, Afrika Selatan,

Thailand, Tonga, Amerika Serikat dan Vietnam (Yockteng, 2011).

Tanaman ini banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Di Nigeria,

daunnya digunakan untuk mengobati gangguan syaraf dan insomnia. Selain itu

daunnya juga dapat digunakan untuk mengobati pusing/sakit kepala, gangguan

hati dan asma. Buahnya digunakan sebagai emesis (pembuat muntah). Di La

Reunion (Perancis), daunnya digunakan untuk menyembuhkan gangguan syaraf.

Di Brazil, daun tanaman ini digunakan sebagai lotion untuk luka bakar dan

penyakit kulit dengan inflamasi (Dhawan, 2004). Buah masaknya yang berwarna

kuning dapat dimakan langsung. Di Indonesia, daun muda dan tunasnya dimasak

sebagai sup dan lalap. Di Vietnam, daun keringnya digunakan sebagai teh herbal

untuk meringankan masalah tidur. Meskipun memiliki banyak manfaat, di
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beberapa negara tanaman ini dianggap berbahaya. Buahnya yang belum masak

diketahui beracun (Lim, 2012).

Meskipun produk herbal secara umum aman, adanya kandungan sianogenik

dalam spesies Passiflora tidak bisa diabaikan. United States FDA melaporkan 15

kasus keracunan karena mengkonsumsi obat-obatan paten yang mengandung

bahan dari spesies Passiflora. USFDA mendokumentasi adanya sakit kepala

hebat, pulmonary emboli, hepatitis, diare, radang paru-paru, pelemahan bagian

atas kaki dan tangan dan pendarahan intracerebral dengan kesulitan berbicara

(Dhawan, 2004). Oleh karena itu perlu dilakukan verifikasi terhadap toksisitas

Passiflora sebagai salah satu obat tradisional. Dalam penelitian ini verifikasi

toksisitas dilakukan terhadap Passiflora foetida yang cukup banyak digunakan di

Indonesia sebagai bahan makanan dan obat-obatan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa daun Passiflora

foetida mengandung beberapa senyawa golongan alkaloid, fenolik dan terpenoid.

Senyawa golongan alkaloid dalam tanaman ini antara lain harmalin. Senyawa

golongan flavonoid antara lain pachypodol, isoviteksin, viteksin, apigenin dan

kaempferol (Dhawan, 2004). Untuk mengkonfirmasi adanya kandungan senyawa

dari golongan tersebut dalam daun Passilora foetida dilakukan skrining fitokimia

terhadap sampel.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga ditentukan toksisitas daun Passiflora

foetida. Pengujian dilakukan menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test

(BSLT). Sampel daun Passiflora foetida dibagi menjadi 3 bagian. Bagian
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pertama sampel diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan tiga pelarut

secara berurutan, yaitu n-heksana, etil asetat kemudian etanol sehingga akan

didapatkan ekstrak n-heksana, ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol. Bagian kedua

hanya dimaserasi menggunakan etanol, sehingga akan didapatkan ekstrak etanol

total, sedangkan bagian ketiga sampel diekstraksi dengan etanol, kemudian

diasamkan dengan asam asetat 10 % dan diekstraksi dengan etil asetat. Fasa asam

yang diperoleh dibasakan dengan NH4OH dan diekstraksi lagi dengan etil asetat.

Fasa etil asetat diuapkan sehingga didapatkan alkaloid total dari sampel tersebut.

Uji BSLT dilakukan pada ekstrak-ekstrak tersebut sehingga diketahui toksisitas

dari masing-masing ekstrak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Berapa rendemen masing-masing ekstrak daun Passiflora foetida?

2. Senyawa golongan apa sajakah yang terdapat pada ekstrak n-heksana,

ekstrak etil asetat, ekstrak etanol sisa, ekstrak etanol total, dan ekstrak

alkaloid daun Passiflora foetida?

3. Bagaimana toksisitas ekstrak n-heksana, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol

sisa, ekstrak etanol total, dan ekstrak alkaloid daun Passiflora foetida?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui rendemen masing-masing ekstrak daun Passiflora foetida

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SKRINING FITOKIMIA DAN UJI TOKSISITAS.... AHMAD SYAIFUL MA'ARIF



4

2. Mengetahui golongan senyawa yang terdapat pada ekstrak n-heksana,

ekstrak etil asetat, ekstrak etanol sisa, ekstrak etanol total, dan ekstrak

alkaloid daun Passiflora foetida

3. Mengetahui toksisitas ekstrak n-heksana, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol

sisa, ekstrak etanol total, dan ekstrak alkaloid daun Passiflora foetida

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai uji pendahuluan untuk mengetahui

toksisitas daun Passiflora foetida. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan

memberikan informasi mengenai bagaimana daun tanaman ini dapat

dimanfaatkan.
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