
ii 
 

RINGKASAN 

Telah dilakukan penelitian isolasi alkaloid pada ubi kemili utan (S. tuberosa) 

tumbuhan asal Maluku. Dari hasil penelitian telah ditemukan 3 senyawa alkaloid. Ketiga 

senyawa alkaloid tersebut adalah croomine, epi-croomine (senyawa baru), dan 

tuberostemonine (Pudjiastuti, 2012). Dari hasil simulasi secara komputer (docking) 

antara alkaloid-alkaloid tersebut dengan enzim dihidrofolat reduktase (DHFR) yang 

diperoleh dari Protein Data Bank (PDB) menunjukkan bahwa ketiga alkaloid tersebut 

mempunyai aktivitas antimalaria, yaitu sebagai senyawa antifolat. Enzim DHFR adalah 

salah satu target antimalarial antifolat (Rastelli, 2003) 

Resistensi antimalaria, seperti pyrimetamin, disebabkan karena mutasi gen yang 

mengkode enzim DHFR dalam Plasmodium. Pyrimetamin adalah senyawa antifolat 

sebagai inhibitor kompetitif dari DHFR (Mita, et al., 2007). Mutasi ini menyebabkan 

perubahan ekspresi struktur protein, sehingga pyrimetamin tidak dapat komplemen sisi 

aktif dari enzim dihidrofolat reduktase, padahal DHFR ini sangat diperlukan Plasmodium 

untuk mengubah asam dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat sebagai bahan dasar dalam 

biosintesis 2-deoxythymidine-5- monophosphate (dTMP) and purine dalam sintesis 

DNA pada parasit (Yuthavong, 2002). Mutasi (single dan crossed) pada enzim DHFR 

pertama terjadi pada residu asam amino S108N, diikuti C59R kemudian N51I, and dan 

terakhir I164L; setiap mutasi menyebabkan penurunan ikatan secara progresif dengan 

pyrimetamin dan asam dihidrofolat (Dasgupta, 2009).  Menurut Mita (2002), selain 

empat macam mutasi tersebut, terjadi mutasi juga pada kodon A16V. 

Dengan adanya senyawa alkaloid yang berbeda diharapkan dapat komplemen 

dengan isi aktif enzim DHFR dan ini merupakan suatu alternatif untuk mendapatkan 

antimalaria baru dengan mekanisme antifolat menggantikan pirimetamin. Croomine, 

epi-croomine dan tuberostemonine serta pyrimetamine adalah golongan senyawa 

alkaloid, namun strukturnya dan biosintesinya berbeda. 

 Genus Stemona adalah tanaman yang tumbuh di Asia Tenggara dan Australia, 

sampai saat ini yang sudah ditemukan hanya terdiri dari 15 spesies saja (Inthachub, 

2009) dan 3 spesies diantaranya tumbuh di kepulauan Maluku. Ketiga spesies tersebut 

adalah ubi kemili utan atau S. tuberosa (S. moluccana), S. javanica dan S.asperula 

(Essai, 1986). Stemona adalah tanaman yang kaya akan senyawa alkaloid. 
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Di Maluku tanaman ini tumbuh liar dan menurut penduduk setempat masih belum 

dimanfaatkan. 

 Pada penelitian ini dilakukan uji aktivitas enzim DHFR terhadap ketiga alkaloid 

tersebut dan melakukan doking terhadap enzim DHFR, wild-type, dan PfDHFR. Semua 

alkaloid tersebut dibandingkan terhadap pirimetamin sebagai senyawa standard 

antifolat. Selain itu dilakukan pula uji in vitro senyawa murni alkaloid tersebut dan fraksi-

fraksi alkaloid serta alkaloid total terhadap kultur Plasmodium falciparum 3D7 

menggunakan metoda flowcytometer dan pewarnaan Giemsa. 

Pada penelitian ini merupakan penelitian yang bersinambung. Apabila track 

record baik, maka penelitian dilanjutkan dengan uji in vivo dan uji toksisitas akut pada 

tahun kedua. 

 Dari penelitian ini diharapkan bahwa ubi kemili utan (S. tuberosa) tanaman asal 

Maluku dapat digunakan sebagai antimalaria baru dan obat herbal yang terstandard. 
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