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Tidak ada suatu yang dapat 
memusnahkan kebodohan selain 

api pengetahuan yang sejati 

(Bhagavad Gita Iv, 38) 
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Airlangga, 
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Saudara-saudara Dekan, Direktur Pasca Sajana dan Pimpinan 

Lembaga di Lingkungan Universitas Airlangga, 

Segenap Sivitas Akademika Universitas Airlangga, Para 

Undangan dan Hadirin yang saya muliakan. 


Sebelum saya menyampaikan pidato peresmian penerimaan 
Jabatan Guru Besar, saya mohon diperkenankan sejenak untuk 
menundukkan kepala sebagai rasa hormat dan ucapan 
terimakasih saya kepada para Guru saya Sang Catur Guru yaitu: 

1. 	 Guru Swadyaya, Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi 
Wasa yang telah memberkahi saya sejak saya masih berada dalam 
kandungan Ibu saya. 

2. 	 Guru Rupaka, Ayah (AIm.) dan Ibu (AIm.) saya yang telah 
melahirkan serta mencurahkan cinta kasihnya kepada saya dan 
menjadj orang-orang pertama yang memberikan pendidikan 
kepada saya. 

3. 	 Guru Pengajian, para Guru semenjak saya berada di Taman 
Kanak-kanak sampai di Perguruan Tinggi, para Guru Besar, 
Teman Sejawat dan seluruh Anggota Keluarga saya yang telah 
memberikan pendidikan dan pelajaran yang sangat berguna bagi 
saya dalam melaksanakan tugas. 

4. 	 Guru Wisesa, Pemerintah Republik Indonesia yang melalui 
institusi-institusi, Taman Kanak-kanak Tabanan, S.R. I dan S.R. 
IV Tabanan, SMP. Tabanan, SLUA Saraswati Denpasar, 
Universitas Gadjah Mada, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah 
Mada, Universitas Airlangga, Fakultas Farmasi Universitas 
Airlangga, ·Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 
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Unesco, University of Santo Tomas Manila, Seoul National 
University Seoul, Leiden University Leiden, Chulalongkorn 
University Bangkok, Senat Universitas Airl~ngga dan Senat 
Fakultas Farmasi Universitas "Airlangga yang telah memberikan 
kesempatan dan fasilitas kepada saya untuk mendapatkan 
pendidikan dan melaksanakan tugas saya sebagai seorang Guru. 

Om Swastyastu 
Terima kasih, 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pemanfaatan bahan alam, khususnya tumbuhan, sebagai bahan 
obat telah dilakukan sejak ribuan tahun. Hal ini terbukti dengan 
termuatnya perihal penggunaan berbagai macam tumbuhan pada 
zaman Mesir kuno (1630 8M) dalam papirus Ebers. Sebagai salah 
satu contoh misalnya penggunaan tumbuhan Chrysanthemum 
sebagai obat demam dan sakit gigi.l 

Tulisan-tulisan bangsa Mesir, Sumeria, Asiria dan Babilonia 
dikembangkan oleh bangsa Yunani yang memiliki banyak 
rhizotomoi, yaitu para ahU pengumpul dan peracik simplisia. Para 
rhizotomoi ini meracik simplisia menjadi obat (Gk. pharmakon) 
yang kemudian disimpan di dalam ruang khusus. (Gk. apotheke). 
Para rhizotomoi inilah yang menjadi pelopor Apoteker atau 
Farmasis yang dikenal di jaman modern ini. 1 

Aristoteles (384-322 SM) pendiri Pusat Penelitian Ilmiah 
Lykaion2 yang lebih dikenal sebagai seorang filsuf adalah juga 
seorang herbalis yang telah menyusun suatu daftar yang memuat 
lebih dari 500 tumbuhan. Sedangkan Dioscorides ( d 60 M), yang 
disebut sebagai Bapak botani medisinal, telah menyusun buku 
yang pada 1500 tahun kemudian sebagian besar material yang 
tercantum di dalamnya termuat dalam meteria medica. 1 

Di dalam pustaka-pust 
Ayurveda ataupun lonta 
tumbuhan yang digunak 
kitab Ayurveda disebutk 
untuk pengobatan tekan 

Di dalam lontar-lontar: 

Premana disebutkan m 
lontar ini dituliskan ten 
hidup pada zaman Prabu 
menerima "pernyataan" 
dirinya. Sebagai contoh 
daunnya dapat digunak 
di atas tampak dengan 
sumbangan yang besar da 
untuk obat. Di zaman 
tumbuhan sebagai baha 
menunjukkan gejala me 
bahan tumbuhan dalam 
berturut·turut mencapai 
Bahkan pada tahun 
mencapai nilai Rp. 2 tri 

Sejarah pengobata 
menggunakan bahan-b 
untuk mengobati berba. 
empiris. Tumbuhan, org: 
digunakan dalam bentu 
untuk meningkatkan inti 
Selanjutnya senyawa ~ 
aktivitasnya diisolasi, 

terakhir senyawa in~'1 
mendapatkan senyawa 
aktivitas lebih kuat ata 

J 
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Manila, Seoul National 
Leiden, Chulalongkorn 

Airlangga dan Senat 
yang telah memberikan 

saya untuk mendapatkan 
saya sebagai seorang Guru. 

tumbuhan, sebagai bahan 
Hal ini terbukti dengan 
macam tumbuhan pada 

Ebers. Sebagai salah 
U .......1 .. 
Chrysanthemum 

Asiria dan Babilonia 
yang memiliki banyak 

dan peracik simplisia. Para 
obat (Gk. pharmakon) 

khusus. (Gk. apotheke). 
pelopor Apoteker atau 

.Pusat Penelitian Ilmiah 
filsuf adalah juga 

daftar yang memuat 
( d 60 M), yang 

telah menyusun buku 
besar material yang 

meteria medica. 1 

Di dalam pustaka-pustaka kuno lainnya, seperti di dalam kitab 
Ayurveda ataupun lontar-Iontar U sada disebutkan berbagai 
tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat. Misalnya dalam 
kitab Ayurveda disebutkan penggunaan tumbuhan Rauwolfia 

untuk pengobatan tekanan darah tinggi dan gangguan jantung.1 

Di dalam lontar-Iontar Usada, misalnya di dalam lontar Taru 
Premana disebutkan manfaat berbagai tumbuhan. Di dalam 
lontar ini dituliskan tentang Empu Kuturan, seorang Empu yang 
hidup pada zaman Prabu Airlangga memerintah di Jawa Timur, 
menerima "pernyataan" berbagai tumbuhan tentang manfaat 
dirinya. Sebagai contoh pohon Jambu biji menyatakan bahwa 
daunnya dapat digunakan sebagai obat diarrhee.3•4•5 Dari uraian 
di atas tampak dengan jelas bahwa tumbuhan memberikan 
sumbangan yang besar dalam usaha manusia menyediakan bahan 
untuk obat. Di zaman modern seperti sekarang ini peranan 
tumbuhan sebagai bahan obat bukannya menyurut sebaliknya 
menunjukkan gejala meningkat. Hal ini terbukti dad transaksi 
bahan tumbuhan dalam bentuk jamu pada tahun 1979 dan 1981 
berturut-turut mencapai nilai Rp. 3,1 milyar dan Rp. 10,6 milyar.6 

Bahkan pada tahun 2000 transaksi jamu diinformasikan 
mencapai nilai Rp. 2 triliun.7 

Sejarah pengobatan membuktikan, manusia pertama 
menggunakan bahan-bahan yang dia peroleh dad lingkungannya 
untuk mengobati berbagai penyakit berdasarkan pengalaman 
empiris. Tumbuhan, organ binatang atau bahkan mikroorganisme 
digunakan dalam bentuk aslinya. Kemudian dilakukan ekstraksi 
untuk meningkatkan intensitas dan keseragaman cara kerjanya. 
Selanjutnya senyawa murni yang bertanggung jawab atas 
aktivitasnya diisolasi. ditentukan rumus strukturnya dan 
terakhir senyawa ini digunakan sebagai model untuk 
mendapatkan senyawa baru melalui sintesis yang mempunyai 
aktivitas lebih kuat atau lebih baik.8 
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Hadirin yang saya muliakan. 

Kata "Sintesis" berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti 
"menggabungkan". Dalam ilmu kimia. Sintesis didefinisikan 
sebagai pembuatan molekul yang dilakukan secara sengaja 
dengan menggunakan reaksi-reaksi kimia.9 

Keberhasilan Frederich Wohler, seorang ahli kimia bangsa I 
Jerman, mensintesis urea (1828) merupakan titik awal 
kemampuan manusia mensintesis senyawa organik. Kemampuan 
manusia dapat mensintesis senyawa organik sempat 
menggoyahkan doktrin Vital force dari Berzelius (1815).10 Dalam 
perkembangannya sintesis mempunyai dua peran yang sangat 
penting yaitu untuk pembuktian rumus struktur bahan alam 
seperti misalnya yangdilakukan oleh Robert Robinson untuk 
membuktikan rumus struktur kolesterol. Dengan berkembang
nya metode analisis instrumental seperti metode spektroskopi 
massa, rmi dan metode sinar-X, peran sintesis untuk pembuktian 
rumus struktur kemudian ditinggalkan. 

Peran sintesis yang sampai saat ini terus berkembang adalah 
peran dalam memproduksi bahan-bahan kimia atau bahan obat. 
Alam memproduksi berbagai bahan yang dibutuhkan oleh 
manusia. Namunjumlah yang diproduksi alam sering tidak cukup 
untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan atau bila cukup akan 
dibutuhkan biaya terlalu besar untuk proses ekstraksi dan isolasi. 
Mengatasi hal ini dilakukan usaha secara sintesis untuk 
mendapatkan bahan tersebut. Salah satu contoh dalam hal ini 
adalah usaha masyarakat Eropa untuk mendapatkan zat warna 
indigo. Masyarakat Eropa pada mulanya mengimport zat warna 
indigo, zat warna yang diisolasi dari tumbuhan Indigofera dari 
daerah Timur Tengah. Penelitian kimia kemudian membuktikan 
bahwa indigo dapat disintesis dengan menggunakan material awal 
tar batu arang.9 

dalam memenuhi 
selalu berhasil 
dari yang diproduksi di 

kasus penisilin. 
Penemuan oleh 

penelitian yang dilakukan 

ilmu terhadap 

ekonomis tidak mengum'l 
mikroorganisme dan 
penisilin yang lebih 

Berhasil 
merupakan puncak 
metode bioteknologi. 
hasil bioteknologi ini 
turunan penisilin seperti J 
antibiotik lebih mengl 
bioteknologi yang selal 

sintesis.9 

Seperti telah diutaral! 
pada umumnya terdapll 
Terhadap zat-zat yang tid 
kurang diperhatikan. Da 
dalam kadar yang rela1 
material awal. Alam telal 
pembuatan struktur inti 
tinggi. Dari sisi ini penggl 
akan memberikan kerin~ 

Suatu senyawa akan 1 

di dalam senyawa tersebl 

i 

! 

j 
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erti metode spektroskopi 
intesis untuk pembuktian 

terus berkem bang adalah 

kimia atau bahan obat. 
yang dibutuhkan oleh 

si alam sering tidak cukup 

n atau bila cukup akan 

oses ekstraksi dan isolasi. 

secara sintesis untuk 
tu contoh dalam hal ini 

,mendapatkan zat warna 

a mengimport zat warna 

buhan Indigofera dari 
kemudian membuktikan 
ggunakan material awal 

Hal ini merupakan salah satu keberhasilan kimia sintesis 

dalam memenuhi kebutuhan rnanusia. Namun sintesis tidak 

selalu'berhasil rnemproduksi bahan yang lebih menguntungkan 

dari yang diproduksi di alam. Seperti contoh misalnya dalam 

kasus penisilin. 
Penemuan oleh Fleming merupakan titik awal dari rangkaian 

penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari berbagai bidang 

ilmu terhadap penisilin. Pada tahun 1943 rurnus struktur 

penisilin telah teridentifikasi dengan berbagai mac'am rantai 

sampingnya. Usaha mendapatkan penisilin secara sintesis 

berhasil dilakukan, namun hasilnya yang sekitar 0-1 % secara 
ekonomis tidak menguntungkan. Pengembangan media, galur 

mikroorganisme dan tehnik fermentasi dapat menghasilkan 
penisilin yang lebih banyak dan dengan biaya yang relatif murah. 

Berhasil didapatkannya penisilin tanpa rantai samping 
merupakan puncak keberhasilan pembuatan penisilin dengan 

metode bioteknologi. Dengan bantuan sintesis, menggunakan 

hasil bioteknologi ini kemudian dapat dibuat berbagai macam 
turunan penisilin seperti yang kita kenaI saat ini. Hampir semua 

antibiotik lebih menguntungkan bila diproduksi secara 
bioteknologi yang selanjutnya dibuat turunannya secara 

sintesis. 9 

Seperti telah diutarakan zat berkhasiat di dalam tumbuhan 

pada umumnya terdapat dalam jumlah yang relatif kecil. 

Terhadap zat-zat yang tidak aktif atau tidak berkhasiat biasanya 
kurang diperhatikan. Dari segi sintesis, kalau zat ini terdapat 

dalam kadar yang relatif besar, sangat bermanfaat sebagai 

material awaL Alam telah menyediakan struktur inti, sedangkan 

pembuatan struktur inti secara sintesis memerlukan biaya yang 
tinggi. Dari sisi ini penggunaan bahan a1am sebagai material awal 
akan memberikan keringanan dalam biaya produksi. 

Suatu seny~wa akan menunjukkan aktivitas farmakologi bila 

di dalam senyawa tersebut terdapat atom-atom atau pusat-pusat 
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vinca sebagai bahan obat ~ yang dapat melakukan interaksi kritik dengan reseptor. Atom
kaitan ini harus dilakJatom atau pusat-pusat ini disebut farmakofor. Dikenal ada lima 
meminimalkan potensi eito macam farmakofor yaitu: 
bagi obat sitem syaraf p - donor ikatan hidrogen 
dirancang untuk keperlreseptor ikatan hidrogen 
sangat mudah menembus - pusat muatan positif 
terdistribusikan ke dalampusat cincin aromatik 

- pusat hidrofobik 

Dengan memanipulasi farmakofor maka dapat dirancang 
aktivitas farmakologi suatu senyawa. Dalam memanipulasi 
farmakofor perlu diperhatikan antara lain, kelenturan molekul, 
jumlah farmakofor dan tumpang tindih antar farmakofor. 11 

Sekitar tahun 1930 struktur dan sifat kimia hormon-hormon 
steroid telah dapat diketahui dengan baik serta diketahui pula 
perannya dalam siklus reproduksi. Diosgenin suatu senyawa yang 
terdapat di dalam tumbuhan Dioscorea adalah suatu senyawa 
yang tidak menunjukkan aktivitas farmakologi. Sekitar tahun 
1940 Marker secara sintesis berhasil mengubah senyawa ini 
menjadi progesteron. Keberhasilan ini kemudian melahirkan 
industri hormon steroid pertama yang menggunakan material 
awal dari tumbuhan. Kemudian pada tahun 1950 Djerassi, dan 
kawan-kawan berhasil mengubah diosgenin menjadi kortison, 
suatu bahan obat yang saat ini banyak digunakan.12 

Pada tahun 1960 seorang penderita leukemia akan mempunyai 
kemungkinan hidup 20%. Saat ini, sejak ditemukannya obat yang 
berasal dari tumbuhan Vinca rosea, suatu tumbuhan yang 
tumbuh di daerah tropis, penderita leukemia mempunyai 
kemungkinan hidup 80%. Nilai penjualan bahan obat ini telah 
mencapai lebih dari 100 juta USD tiap tahun.18 Penggunaan obat
obat ini secara klinis memberi informasi tentang adanya efek yang 
menguntungkan terhadap sirkulasi serebral. Fakta 1m 

mendorong keinginan menggunakan senyawa-senyawa alKaloid 

j 

Hadirin yang saya muli 

Dari contoh-contoh yang 
adanya keterkaitan yang 
sintesis. Bagi sintesis bah 
ataupun senyawa penunt' 
baru. 

Pada hakekatnya b 

proses yang sama yaitu· 
hanya, pada bahan a'lam 
intervensi'manusia seb"/' 
yang terjadi secara a'lami 

tentang sifat senyawa 
paradigma untuk mengkri 
sintetik yang sama atau 

Banyak di antara ke 
pengetahuan yang lebi 
kehidupan pada tingkat m 
banyak perhatian dicur: 
alami yang mendorong 
aktif kata'lis biologis, sep 
karakterisasi pusat·pusat 
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k dengan reseptor. Atom
akofor. Dikenal ada lima 

maka dapat dirancang 
a. Dalam memani pulasi 
lain, kelenturan molekul, 
h antar farmakofor. 11 

fat kimia hormon-hormon 
baik serta diketahui pula 
genin suatu senyawa yang 
a adalah suatu senyawa 
makologi. Sekitar tahun 
mengubah senyawa ini 

i kemudian melahirkan 
g menggunakan material 
tahun 1950 Djerassi, dan 
sgenin menjadi kortison, 

digunakan. 12 

eukemia akan mempunyai 
ditemukannya obat yang 
suatu tumbuhan yang 
leukemia mempunyai 

Ian bahan obat ini telah 
hun. IS Penggunaan obat
tentang adanya efek yang 

serebral. Fakta ini 
yawa-senyawa alkaloid 

vinca sebagai bahan obat penyakit serebrovaskuler. N amun dalam 
kaitan ini harus dilakukan modifikasi struktur untuk 
meminimalkan potensi sitotoksisitasnya, suatu hal yang mutlak 
bagi obat sitem syaraf pusat. Vinconate dari Tanabe Tokyo telah 
dirancang untuk keperluan ini. Turunan alkaloid vinca ternyata 
sangat mudah menembus blood brain barrier untuk selanjutnya 
terdistribusikan ke dalam otak. 1' 

Hadirin yang saya muliakan, 

Dari contoh-contoh yang telah diuraikan tergarnbar dengan jelas 
adanya keterkaitan yang sangat erat antara bahan alam dengan 
sintesis. Bagi sintesis bahan alarn dapat merupakan material awal 
ataupun senyawa penuntun di dalarn usaha menemukan obat-obat 
baru. 

Pada hakekatnya bahan alam dan bahan sintetik adalah sarna. 
Keduanya tersusun dari materi yang sarna, yaitu elemen, melalu 
proses yang sama yaitu melalui reaksi kimia. Perbedaannya 
hanya, pada bahan alam pembentukannya dapat terjadi tanpa 
intervensi 'manusia sebaliknya dengan bahan sintetik. Reaksi 
yang terjadi secara alami sangat menarik bagi para ahli kimia. 
Reaksi-reaksi inimemberikan informasi yang sangat penting 
tentang sifat senyawa dan organisme serta memberikan 
paradigma untuk mengkreasi alurbaru dalam membuat senyawa 
sintetik yang sama atau serupa. 

Banyak di antara kemajuan di dalam ilmu berawaL dari 
pengetahuan yang lebih mendalam tentang proses-proses 
kehidupan pada tingkat molekuler dan supramolekuler. Saat ini 
banyak perhatian dicurahkan kepada tersedianya banyak protein 
alami yang mendorong perhatian kepada sintesis pusat-pusat 
aktif katalis bi<;>logis, seperti enzim dan reseptor. Selanjutnya 
karakterisasi pusat-pusat aktif katalis biologis dan pengetahuan 
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penge 
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tentang interaksi enzim-substrat pada tingkat molekuler akan daerah tropis. Dari tumbu~ 
membuka peluang untuk merancang molekul inhibitor dari ekonominya.13 Indonesia 
sejumlah enzim yang mempunyai peranan. penting dalam Adalah sangat disayangk 
metabolisme mamalia, tumbuhan dan hama penyakit. Pemikiran terjadi kebakaran hutan
pemikiran ini membuka perspektif ilmu kimia supramolekuler mempengaruhi tingkat ke 
untuk masa yang akan datang. Perhatian terhadap penelitian bagi kimia sintensis meru 
supramolekuler merupakan perhatian yang sangat penting dalam senyawa penuntun. Oleh 
kimia organik. Ilmu kimia supramolekular berhubungan dengan berarti berkurangnya b 
spes is yang lebih rumit dan terorganisir sebagai hasil material awal maupun s 
penggabungan dua komponen kimia atau lebih yang terikat oleh negara-negara maju belu 
gaya-gaya intermolekuler. Pasangan suatu spesis supra molekuler pada umumnya berada 
adalah molekul reseptor atau molekul inang dengan substrat di mempunyai nilai yang s 
mana substrat adalah komponen yang lebih keciL Berkaitan berperan dalam 
dengan peralihan ini diskusi kimia tentang target sintesis, karenanya usaha-usaha 
analisis, mekanisme dan sebagainya telah berkisar di sekitar keanekaragaman sumber 
topik-topik seperti sintesis reseptor makrosiklik, molecular dari semua kalangan. 
recognation, self assembly dan lain sebagainya. Saat ini Pada "the Seventh As 
supramolekul merupakan target sintesis yang banyak menarik Spices and other Natural 
perhatian, bukan karena komponen molekulernya tetapi karena oleh 283 ilmuwan dari 31 
sintesisnya yang terkait dengan fungsi tertentu yang tidak disebut "The Manila 
ditentukan oleh ikatan kovalen. Oleh karena itu, rekayasa direkomendasikan berb 
molekul inang yang memenuhi persyaratan kelenturan dan pelestarian bahan-bahan 
kereaktifan tertentu sehingga dapat berinteraksi dengan molekul 
tamu atau substrat banyak dipelajari. Interaksi antara molekul 
inang dan molekul tamu tidak lagi melibatkan ikatan kovalen Hadirin yang saya muli 
tetapi melalui gaya-gaya intermolekuler seperti yang telah 
diuraikan. 15 Menyadari tersedianya 

Laboratorium Sintesis 
Airlangga, telah menen 

Hadirin yang saya muliakan, kepada keanekaragama 
kebijakan dalam penelit' 

Di alam terdapat lebih dari 250.000 jenis tumbuhan di mana 70% ada, para staf pengajar 
dari tumbuhan ini tumbuh di Negara-negara berkembang di kebijakan ini dalam ben 

penelitian yang dilaku 

J 
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da tingkat molekuler akan 
g molekul inhibitor dari 

. peranan penting dalam 
hama penyakit. Pemikiran

ilmu kimia supramolekuler 
hatian terhadap penelitian 
yang sangat penting dalam 
kular berhubungan dengan 
erorganisir se bagai hasil 
atau lehih yang terikat oleh 
uatu spesis supra molekuler 
ul inang dengan substrat di 
ang lebih kecil. Berkaitan 
'a tentang target sintesis, 
a telah berkisar di sekitar 
r makrosiklik, molecular 

ain sebagainya. Saat ini 
tesis yang banyak menarik 
molekulernya tetapi karena 
ungsi tertentu yang tidak 
leh karena itu, rekayasa 
syaratan kelenturan dan 
rinteraksi dengan molekul 

'. Interaksi antara molekul 
melibatkan ikatan kovalen 
ekuler seperti yang telah 

~nis tumbuhan di mana 70% 
rara-negara berkembang di 

daerah tropis. Dari tumbuhan ini baru sekitar 1% diteliti potensi 
ekonominya. 13 Indonesia memiliki hutan seluas 121,8 haY; 
Adalah sangat disayangkan beberapa tahun terakhir ini telah 
terjadi kebakaran hutan-hutan di Indonesia. Hal ini sangat 
mempengaruhi tingkat keanekaragaman sumber hayati. Hutan 
bagi kimia sintensis merupakan gudang material awal ataupun 
senyawa penuntun. Oleh karenanya kebakaran hutan dapat 
berarti berkurangnya bahkan dapat lenyapnya berbagai senyawa 
material awal maupun senyawa penuntun yang rnungkin di 
negara-negara maju belum dikenal, karena negara-negara maju 
pada umumnya berada di daerah subtropis. Sumber hayati 
mempunyai nilai yang sangat strategis dalam usaha kita ikut 
berperan dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Oleh 
karenanya usaha-usaha pelestarian dan perlindungan terhadap 
keanekaragaman sumber hayati seyogyanya mendapat dukungan 
dari semua kalangan. 

Pada "the Seventh Asian Symposium on Medicinal Plants, 
Spices and other Natural Products (ASOMS VII)" yang dihadiri 
oleh 283 ilmuwan dari 31 negara dikeluarkan suatu deklarasi yang 
disebut "The Manila Declaration". Dalam deklarasi 1m 

direkomendasikan berbagai aspek etika pemanfaatan dan 
pelestarian bahan-bah an hayati Asia. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Menyadari tersedianya bahan alam yang begitu melimpah, 
Laboratorium Sintesis Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas 
Airlangga, telah menentukan sintesis bahan obat yang bertumpu 
kepada keanekaragaman bahan alam sebagai salah satu 
kebijakan dalam penelitiannya. Dengan segala keterbatasan yang 
ada, para sta( pengajar telah 'berusaha mengimplementasikan 
kebijakan ini dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan proyek 
penelitian yang dilakukan ataupun dibimbingnya. 
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Sebagai contoh, saat ini sedang dilakukan proyek penelitian 
pembuatan senyawa turunan kuersetin untuk bahan obat 
antifertilitas pria. 

Telah dapat dibuktikan melalui percobaan pada mencit bahwa 
ekstrak daun benalu (Dendrophthoe pentandra) mempunyai 
aktivitas antifertilitas pada mencit jantan dengan dosis 5g/kg (p 
< 0,05)* Y Kemudian dilakukan isolasi dan identifikasi 
komponen aktif. Data spektroskopi ultra violet-tampak (Gambar 
1, 2, 3, 4), infra merah (Gambar 5), spektroskopi massa (Gambar 
6) dan resonansi magnit inti (Gambar 7), menginformasikan 

bahwa komponen aktif identik dengan kuersetin 3-0-a-L
ramnosida selanjutnya disebut BK3.18 

I
,

f' 4T. ... r- ....- ..-.... .. ~, 
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I -t- ... --~ - I" # _. 'il..... ..i 
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Gambar 1; Spektrum serapan ultra Gambar 2: Spektrum serapan ultra 

violet.tampak violet·tampak 
..•.•.•.•..• BK3+MeOH BK3+MeOH+NaOH 

setelah 5' BK3+MeOH+NaOH 

f 

s 
,~ ~ 	 ,~

Q ~ ',0. 

Gambar 3: Spektrum serapan ul 
violet-tampak 

.•.•....•... BK3 +MeOH + AlCl3 

BK3+MeOH+AlCl3 
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Gambar 5: 	 Spe 
Pen 
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Gambar 3: 

2: 	 Spektrum serapan ultra 
violet.tampak f,
BK3+MeOH+NaOH 


, setelah 5' 


Spektrum serapan ultra 
violet·tampak 
BKa + MeOH + A1C13 
BK3+ MeOH + A1CI3+ HCI 

Gambar 4: 	 Spektrum serapan ultra 
violet·tampak 
BK3 + MeOH + NaOAc 
BK3 +MeOH +NaOAc+ H3B03 

Gambar 5: Spektrum serspan infra·merah BKa 
Pembawa KBr, 
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Uji aktivitas BK3 pada mencit jantan dengan dosis 0,083 g/kg 
memberikan laju kebuntingan pada hewan perlakuan 40% 
sedangkan kontrol 100% . Dari hasil analisis X2 (p < 0,05) Ho 
dinyatakan ditolak,19 

II 
f 
I 
I 

I " 
•
y 

IVZ 

Gambar 6: Spektrum massa BK3 

Senyawa BK3 (kuersetin 3-0-cx-L-rammosida) mempunyai pusat
pusat ikatan hidrogen relatif banyak, sehingga senyawa ini 
bersifat hidrofil. Adanya pusat-pusat ikatan hidrogen ini akan 
menurunk~ lipofilitas BK3 yang selanjutnya akan menurunkan 
kemampuan BK3 untuk menembus membran sel. Untuk 
menurunkan dosis atau meningkatkan aktivitas BK3 perlu 
dilakukan usaha meningkatkan lipofilitas BK3. Usaha pertama 
yang dilakukan yaitu memutus ikatanglikosida BK3 dengan jalan 
hidrolisis. Sebagai hasil hidrolisis didapatkan aglikon (AG) yang 
identik dengan kuersetin. 

12 
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Gambar 7: s.: 
PE 

Uji aktivitas AG pads 
memberikan hasil laju 
kontrol 100%. Diband' 
seperti yang telah ditu 
laju kebuntingan menc 
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dengan dosis 0,083 g/kg 
hewan perlakuan 40% 

nalisis X2 (p < 0,05) Ho 

IVZ 

osida) mempunyai pusat
1\., sehingga senyawa ini 
ikatan hidrogen ini akan 
~utnya akan menurunkan 

membran sel. Untuk 
~ aktivitas BK8 perlu 
~ta8 BK3. Usaha pertama 
likosida BK3 dengan jalan 
patkan aglikon (AG) yang 

" ,•• ,,,," 

Gamber 7: 	 spektrum RM1 'H BKa 

PeJarut CD30D 


Uji aktivitas AG pada mencit jantan pada dosis 0,083 g/kg 
memberikan hasillaju kebuntingan hewan perlakuan 30% dan 
kontrol 100%. Dibandingkan dengan hasil uji aktifitas (BK3) 

seperti yang telah dituliskan di atas terlihat adanya penurunan 
laju kebuntingan mencit percobaan dari 40% menjadi 30%.20 
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Gambar 8: Spektrum serapan ultra violet
tampak AG dalam metanol 

Di dalam molekul kue 
reseptor ikatan hidrogen 
5 gugus hidroksil dan 1 
hidrofil kuersetin yang m 

Usaha untuk mendapa 
laju kebuntingan yang Ie 
proyek penelitian penibu 
kuersetin dengan memas 
ini lalu melibatkan antar, 

Yang sangat menarik 
mencit jantan perlakuan f 
melakukan kopulasi, ser 
reversibel. Sifat-sifat ini 
penting untuk suatu b 
dikembangkan untuk obat 
kawan secara in-vitro 
menghambat enzim hialur 
kumulus, sehingga fertili 

It
• 
,•I 
I 

•
y 

.
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J02. M+ (100.) 
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Gambar 9: Spektrum massa AG. 
Gambar 10 : Fragmen 
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Di dalam molekul kuersetin terdapat jumlah donor maupun 
reseptor ikatan hidrogen yang relatif masih banyak (paling tidak 
5 gugus hidroksil dan 1 gugus karbonil) menunjukkan sifat 
hidrofil kuersetin yang masih relatif tinggi. 

Usaha untuk mendapat senyawa yang dapat memberikan hasil 
laju kebuntingan yang lebih rendah, saat ini sedang dikerjakan 
proyek penelitian pembuatan secara sintesis turunan-turunan 
kuersetin dengan memasukkan pusat-pusat hidrofo~ik. Sintesis 
ini lalu melibatkan antara lain masalah regioselektivitas. 

Yang sangat menarik dari hasil uji aktifitas (BK3) adalah 
mencitjantan perlakuan tidak kehilangan libido dan kemampuan 
melakukan kopulasi, serta infertilitas mencit jantan bersifat 
reversibeL Sifat-sifat ini merupakan persyaratan yang sangat 
penting untuk suatu bahan obat antifertilitas yang akan 

ultra violet· 
metanol 	 dikembangkan untuk obat antifertilitas bagi pria.21 Li dan kawan

kawan secara in-vitro membuktikan bahwa kuersetin 
menghambat enzim hialuronidase spermatozoa dalam menembus 
kumulus, sehingga fertilisasi tidak tcrjadi.22 

OR 

_O_H__... 'Y'Y0 ~ 
~~o... 

OK 

1.)3 

.. 
r"Y0H 

••~OH
° 137 

Gambar 10 : Fragmentasi kuersetin.tt 

.$Ir, 
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Tumbuhan Api-api (Avicennia marina) adalah tumbuhan 
pendukung hutan mangrove. Indonesia mempunyai 2,5 juta ha. 
hutan mangrove.24 Dari kulit batang tumbuhan Api-api ini telah 
dapat dii80lasi antara lain a8am betulinat dan suatu glikosida 
triterpenoid golongan beta amirin. Percobaan pada mencit betina 
membuktikan bahwa glikosida ini menunjukkan aktivitas 
antifertilitas, sedangkan a8am betulinat tidak.25,26,27 

Asam betulinat adalah senyawa triterpenoid yang mempunyai 
sifat sitotoksik. Senyawa ini dapat diisolasi dari kulit batang 
tumbuhan Api-api dengan metode yang sederhana dan biaya relatif 
murah. Asam betulinat mempunyai farmakofor yaitu donor 
ikatan hidrogen, reseptor ikatan hidrogen, pusat muatan positif 
dan pusat hidrofobik. Asam betulinat merupakan salah satu 
senyawa yang berpotensi sebagai senyawa penuntun dalam 
pengembangan obat barn. Telah dilaporkan bahwa asam betulinat 
berpotensi sebagai penghambat aktivitas aminopeptidase N.,28 

anti malaria,29 anti inflamasPo dan anti HIV.31 Pada saat ini 
sedang dikerjakan modifikasi molekul asam betulinat hasil 
isolasi dari kulit batang tumbuhan Api-api tersebut di atas.32 
Kedua penelitian yang sedang dikerjakan mendapat dana dari 
Proyek Penelitian. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Ubi uenenum ibi remedium, adalah suatu ungkapan terkenal dari 
Drakel Delft pada zaman Yunani Kuno. 1 Secara bebas ungkapan 
ini dapat diartikan bahwa keberadaan suatu penyakit selalu 
berdampingan dengan obatnya. Ini berarti bahwa penyakit
penyakit di daerah tropis obatnya berada di daerah itu sendiri. 
Dleh karena itu penelitian-penelitian penyakit daerah tropis akan 
sangat ideal kalau bersinergi dengan penelitian-penelitian bahan 
obat yang berasal dari daerah itu sendiri. baik yang berupa hahan 

alam maupun 8enY8w~ 
penelitian-penelitian ini ~ 
menyumbang informasi . 

Sangat disadari bahw. 
kerja sama para ahli dari 
besar dan jangka waktu y. 
disadari bahwa suatu peIj 

lama selalu dimulai de 
langkah pertama terseb 
dilakukan secara berant" 
khususnya pendidikan ti 
samping terus menge 
dilakukan dia juga harus 
yang mampu memec 
dalam hal ini masalah 
masyarakatluas,dengan 
Penguasaan ilmu-ilmu 
kefarmasian dan ilmu ked 
persyaratan mutlak. 

Hadirin yang saya muli 

Satu kecenderungan a 
terutama industri farma 
penemuan obat baru seb 
industri. Industri-industr 
waktu penemuan dan mel 
baru dalam proses penge 
agar tetap melangkah de 
farmasi membutuhkan 3 
setiap tahunnya. Akan teta! 
rata hanya 0,45 produk b 

~ 
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-ina) adalah tumbuhan 
mempunyai 2,5 juta ha. 
m.buhan Api-api ini telah 
nat dan suatu glikosida 
,baan pada mencit betina 
menunjukkan aktivitas 
.t tidak.25.26.27 

rpenoid yang mempunyai 
isolasi dari kulit batang 
ederhana dan biaya relatif 
farmakofor yaitu donor 
~en, pusat muatan positif 
t merupakan salah satu 
nyawa penuntun dalam 
ltan bahwa asam betulinat 
tas aminopeptidase N.,28 

mti HIV.31 Pada saat ini 
ul asam betulinat hasil 

. tersebut di atas. 32 

mendapat dana dari 

ungkapan terkenal dari 
1 Secara bebas ungkapan 

suatu penyakit selalu 
bahwa penyakit

di daerah itu sendiri. 
daerah tropis akan 

l::Jua.lIoJ.C1u-penelitian bahan 
baik yang berupa bahan 

alam maupun senyawa-senyawa hasil turunannya. Hasil 
penelitian-penelitian ini mempunyai peluang sangat besar untuk 
menyumbang informasi ilmiah yang otentik. 

Sangat disadari bahwa lahirnya satu obat baru memerlukan 
kerja sama para ahli dari berbagai disiplin ilmu, biaya yang relatif 
besar dan jangka waktu yang lama. Namun demikian juga sangat 
disadari bahwa suatu perjalanan panjang yang memerlukan waktu 
lama selalu dimulai dengan langkah pertama betapa~un kecilnya 
langkah pertama tersebut. Bahkan tidak jarang perjalanan itu 
dilakukan secara beranting. Dalam kaitan ini, dunia pendidikan, 
khususnya pendidikan tinggi mempunyai tugas yang berat. Di 
samping terus mengembangkan penelitian-penelitian yang 
dilakukan dia juga harus berhasil melahirkan ilmuwan-ilmuwan 
yang mampu memecahkan masalah-masalah di masa depan, 
dalam hal ini masalah penyediaan bahan obat dan obat bagi 
masyarakat luas, dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. 
Penguasaan ilmu-ilmu dasar seperti fisika, kimia, biologi, ilmu 
kefarmasian dan ilmu kedokteran yang lebih mantap merupakan 
persyaratan mutlak. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Satu kecenderungan akhir-akhir ini, industri farmasi besar, 
terutama industri farmasi kelas dunia meningkatkan inovasi 
penemuan obat baru sebagai pendorong utama pertumbuhan 
industri. Industri-industri ini berusaha untuk mempersingkat 
waktu penemuan dan melipat gandakan jumlah satuan senyawa 
baru dalam proses pengembangan. Menurut analisis Anderson, 
agar tetap melangkah dengan laju pertumbuhan 10%, industri 
farmasi membutuhkan 3 sid 5 produk baru untuk dipasarkan 
setiap tahunnya. Akan tetapi di antara tahun 1990 dan 1994 rata
rata hanya 0,45 produk baru yang dapat dipasarkan per tahunnya. 
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Kenyataan ini mendorong usaha R&D industri farmasi untuk 
menemukan tipe senyawa yang dapat digunakan sebagai senyawa 
penuntun berbagai macam bahan obat baru.13 

Kimia kombinatorial adalah s'uatu metode baru yang sedang 
dikembangkan oleh para akademikus dan peneliti di bidang 
farmasi, agrokimia dan industri bioteknologi dalam rangka 
mempersingkat waktu dan menurunkan biaya dalam 
memproduksi bahan obat baru yang efektif, kompetitif dan dapat 
diterima oleh pasar. Dengan kata lain para ilmuwan . ingin 
memanfaatkan kimia kombinatorial untuk mengkreasi populasi 
molekul yang lebih besar dan dapat ditapis secara masal dan 
efisien. Dengan memproduksi satuan senyawa yang lebih besar 
dan lebih bervariasi industri farmasi mempunyai peluang lebih 
besar untuk menemukan senyawa baru yang berkhasiat dan 
mempunyai nilai ekonomis. 

Sementara kimia kombinatorial dapat dijelaskan secara 
sederhana, penerapannya dilakukan dengan berbagai bentuk 
variasi yang masing-masing membutuhkan paduan yang komplek 
antara teknik sintesis organik klasik, strategi rancang obat yang 
rasional, robotik dan pengelolaan informasi ilmiah.33 Seperti 
halnya rancangan obat secara tradisional, kimia kombinatorial 
bertumpu pada metodologi sintesis organik. Perbedaannya adalah, 
sebagai ganti mensintesis senyawa tunggal, kimia kombinatorial 
menggunakan teknik otomatis dan miniatur untuk mensintesis 
sejumlah besar kumpulan berbagai macam senyawa. Seorang ahli 
kimia yang akan melakukan sintesis secara tradisional terlebih 
dahulu ha:rus melakukan analisis retrosintetik dalam rangka 
mendapatkan alur yang terbaik dan termurah untuk memperoleh 
molekul target. Para ahli kimia kombinatorial juga 
memperhatikan pohon retrosintetik dalam membangun 
combinatorial libraries, hanya prioritasnya yang berbeda. 
Pertanyaan mereka adalah model sintesis yang mana merupakan 
building blocks yang dapat digunakan dan yang paling. dapat 

disediakan. Bila sintel! 
bagaimanakah lingkup d. 
Sekali telah terbangun, 
informasi yang tidak ted 
perangkat lunak yang rna 
penapisan dan interpreta 
kom binatorial akan 
mempersingkat waktu d 

ke 

untuk kelahiran suatu 
di pasarkan. 33 

Hasil penelitian dal 
tahun terakhir ini memp 
tidak menghasilkan 
dengan usaha penemuan 
di dalamnya untuk m 
seperti apa yang dilakuk 
penelitian kimia bahan 
baru menghadapi tan tang, 
utama yang dihadapi dal 
meningkatkan kecepat 
struktur senyawa aktif a 
yang sangat komplek, yan 
alam. 14 Menghadapi tan 
bahan alam seharusnya 
baru serta mengubah bu 
paradigma kinerja tinggi. 
bahan alam akan dapat 
kontribusi yang sang, 
pengembangan obat barn 

-. 
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D industri farmasi untuk 
igunakan sebagai senyawa 

baru.13 

metode baru yang sedang 
s dan peneliti di bidang 
.teknologi dalam rangka 
urunkan biaya dalam 
~ktif, kompetitif dan dapat 
.ain para ilmuwan ingin 
ntuk mengkreasi populasi 
ditapis secara masal dan 
senyawa yang lebih besar 
mempunyai peluang lebih 
laru yang berkhasiat dan 

! 
, dapat dijelaskan secara 

dengan berbagai bentuk 
paduan yang komplek 

1I:!1'...!>1'om rancang obat yang 
Un"..H.'''' ilmiah.33 Seperti 

kimia kombinatorial 
Perbedaannyaadalah, 

kimia kombinatorial 
untuk mensintesis 

senyawa, Seorang ahli 
tradisional terlebih 

•..._·--=-tetik dalam rangka 
untuk memperoleh 

juga 
membangun 

yang berbeda. 
yang mana merupakan 

dan yang paling dapat 

disediakan. Bila sintesis dimungkinkan dengan cara ini 
bagaimanakah lingkup dan keandalan reaksi yang dibutuhkan. 
Sekali telah terbangun, combinatorial libraries menghasilkan 
informasi yang tidak terkira banyaknya. Dengan menggunakan 
perangkat lunak yang mampu menyeleraskan rencana bangunan 
penapisan dan interpretasi synthesized libraries, program kimia 
kombinatorial akan merealisasikan janjinya untuk 
mempersingkat waktu dan menurunkan biaya yang diperlukan 
untuk kelahiran suatu bahan obat baru yang nantinya layak 
dipasarkan.33 

HasH penelitian dalam bidang bahan alam selama 10 sId 15 
tahun terakhir ini memperlihatkan bahwa penelitian bahan alam 
tidak menghasilkan keanekaragaman molekul yang sejajar 
dengan usaha penemuan dan pengembangan obat baru termasuk 
di dalamnya untuk mengembangkan molekul-molekul baru 
seperti apa yang dilakukan oleh kimia kombinatorial. Di sisi lain 
penelitian kimia bahan alam dalam kaitan pengembangan obat 
baru menghadapi tantangan yang semakin meningkat. Tantangan 
utama yang dihadapi dalam bidang ini adalah bagaimana untuk 
meningkatkan kecepatan memisahkan dan mengelusidasi 
struktur senyawa aktif ataupun tidak aktif dari suatu campuran 
yang sangat komplek, yang merupakan ciri spesifik ekstrak bahan 
alam.14 Menghadapi tantangan ini para ilmuwan di bidang kimia 
bahan alam seharusnya menyusun strategi dan proses penelitian 
baru serta mengubah budaya penelitian selama ini menuju ke 
paradigma kinerja tinggi. Sebagai hasilnya diharapkan penelitian 
bahan alam akan dapat melanjutkan perannya dalam memberi 
kontribusi yang sangat penting bagi penemuan dan 
pengembangan obat baru. 
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Hadirin yang saya muliakan, 

Telah diuraikan secara singkat mengenai potensi bahan alam, 
kelemahan dan tantangan yang dihadapai penelitian bahan alam 
serta harapan yang dijanjikan. Dalam kaitan ini, dalam lingkup 
nasional, keberadaan sebuah Pusat Penelitian Kimia Bahan Alam 
sangat diperlukan. Pusat Penelitian ini nantinya menjadi pusat 
penelitian dan pengkajian semua aspek yang berkaitan dengan 
masalah yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian maka 
peran bahan alam dalam rangka menyediakan bahan obat dan 
obat selama ini dapat dioptimalkan agar memberikan hasil yang 
maksimal. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Sebelum saya mengakhiri orasi, perkenankan saya mengucapkan 
terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam 
mengikuti acara peresmian penerimaan jabatan Guru Besar ini. 

Saya beserta istri saya juga menyampaikan rasa terima kasih 
dan penghargaan kepada para Sejawat dan Mahasiswa beserta 
Semua Pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan 
upacara. 

Kepada Kakak-kakak saya, Gde Ketut Tantra, Ni Luh Nyoman 
Padmi, Gde Wayan Swandha (AIm), Ni Luh Ketut Yasmini, Gde 
Nyoman Astina, Gde Ketut Dwidja dan Gde Wayan Awatara say a 
ucapkan terima kasih dan penghargaan saya atas dorongan, 
dukungan dan perhatian yang tulus yang diberikan kepada saya. 
Saya merasa sangat beruntung dan merasa sangat tenteram 
menjadi adik Kanda sekalian. Juga terima kasih saya sampaikan 
kepada semua anggota Keluarga Penyarikan Gde Dangin Peken 
Tabanan. 

Khusus untuk 
Udiyana, dan Gde 
terima kasih, Kalian 
yang sangat berarti 
mendampingi saya 
mencintai kaHan. 

Hadirin yang saya 

Sebagai penutup 
memanjatkan doa 
Widhi Wasa semoga 
mendatangkan kedamall 
kita semua. 

Om, shanti, shanti, 
Terima kasih. 
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t yang berkaitan dengan 
Dengan demikian maka 

I"'....~...n ...u bahan obat dan 
memberikan hasil yang 

saya mengucapkan 
hadirin dalam 

Wayan Awatara saya 
saya atas dorongan, 

diberikan kepada saya. 
sangat tenteram 

kasih saya sampaikan 
Gde Dangin Peken 

Khusus untuk dinda Nyoman Ayu Ratih ananda Gde Made 
Udiyana, dan Gde Made Nugraha Adiwisesa juga saya ucapkan 
terima kasih, KaHan telah memberikan dorongan dan dukungan 
yang sangat berarti serta dengan penuh pengertian dan setia 
mendampingi saya baik dalam suka maupun duka. Saya sangat 
mencintai kaHan. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Sebagai penutup orasi saya ini, perkenankanlah saya 
memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang 
Widhi Wasa semoga semua yang telah kita kerjakan selalu 
mendatangkan kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi 
kita semua. 

Om, shanti, shanti, shanti. 
Terima kasih. 
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