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Sekitar tahun 1978 - 1979 di Jawa beredar suatu bahan tanarn
an dengan 'nama "Comfrey" atau komprine; yane; di ber:L takan rncmpunya i 

khasiat.penyernbuh mujarab terhadap berbae;ai penyakit tertentu, di 
antaranya penyakit hati dan ginjal. Tanmnan ini pada waktu itu 

t er-sebar Luas dan diperjual belikan dengan harga yang maha.L, 

Karena pene;gunaannya yane; luas, tanaman komfrei tersebut rne
narik perhatian sejUmlah peneliti. 

Telah dilakukan peneli tian f arrnako gno s.l dan fi toldmia tanarn
an dan bahan-bahan tanaman kornfrei yane; ditaman di Balai Peneliti 
an Tanaman Obat di Tawangmane;u. 

Dari habitus dan, ci,ri-ciri morfoloe;i tanaman hidup di Tawang 
mangu, tanaman tersebut telah diidentifikasi sebagai tanaman SJ~n
Pytum officinaleLillfi. var. lanceolatwn Weinrn. Secara mikroskopik 
daun komfrei mempunyai ciri khas karena adanya rambut penutup teE 
diri dari 1 sel, yang memgunyai ujung bengkok seperti kait. Di
aarnping itu terdapat juga rambut penutup dene;an ujung lurus serta 
stomata dari tiipe anisositik. Ciri-ciri makroskopik dan mikrosko
pik daun kornfrei Tawangmangu tersebut ternyata sarna dengan ciri 
cirl daun Symphytum officinale Linn. yang di.p er'o Leh dari Labora
boz-i.um voor Experimentele Plantensystematiek, Ryksuniversiteit 
Leiden, Nederland. 

Ekstraksi alkaloid dari daun kornfrei yang dilaku]mn menurut 

metoda Furuya dan Araki menghasilkan alkaloid total dengan kadar 
0,019 % dan dari akarnya 0,028 'i~. Deteksi alkaloid dilakukan de
ngan pereaksi Mayer, Wagner dan Dragendorff, serta dengan krorna
tografi lapisan tipis. Iden tifikasi alkaloid tidak dilakukan ka
rena tidak adanya alkaloid komfrei mur-n.I yane: dapat digunalmn se
bagai pernbanding. 
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Dari ekstraksi alkaloid akar lcomfrei dapat dipisahkan alan

toin yang dirnurnikan dengan rekristalisasi dengan rnetanol-air. 

Identifikasi dilakukan dengun penetapan jarak leburnya serta sa
cara spektrometri dengan pembuatan spektrum absorpsi inframerah, 
dibandingkan dengan alantoin yang diperoleh dari "Nelco IndophaE 
rna P.T." Jakarta 

Jarak lebur alahtoin hasil isolasi 217 - 2H3 0 C. 

Jarak lebur a.Lant o i n pembanding 220 - 221 0 C. 

Spektrum absorbsi cahaya inframerah alantoin hasil isolasi dan 
alantoin pembanding menunjukkan puncak-puncak absorbsi yang S8ma, 
membuktikan bahwa hasil isolasi tersebut adalah alffi~toin. 

Karena mengandung alkaloid golongan pirolizidina yang mem
punyai sifat hepatotoksiJGt; penggunaan buhan-bahan tanaman lwm
frei sebagai obat, bahan makanan atau bahan. mil1wnan untuk kese

haban , perlu dipertirnbanckan maaak-masuk. 
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