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RINGKASAN

Malaria merupakan salah satu penyakit tropis yang tiap tahun mengalami peningkatan  di 
Indonesia. Dalam rangka  mendapatkan obat malaria baru yang efektif dan selektif sebagai 
alternatif lain untuk menanggulangi penyakit malaria.

Erythrina merupakan tumbuhan endemik Indonesia yang menghasilkan senyawa 
flavonoid dan alkaloid yang memperlihatkan aktivitas antara lain antimalaria, antitumor, 
antikanker, antivirus, antimikroba, dan antioksidan.

Dua senyawa alkaloid turunan eritrin yakni eritralin dan erysothrine telah dipisahkan dari 
Erythrina crista-galli yang mempunyai aktivitas antiplasmodial terhadap Plasmodium 
falcifarum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas antimalaria senyawa flavonid dari 
Erythrina crista-galli terhadap P. falciparum strain 3D7 yang sensitif terhadap kloroquin
dengan menggunakan metode candle jar. Hasil penelitian aktivitas antimalaria senyawa 
flavonoid dari Erythrina crista-galli akan diperoleh suatu kajian komprehensif tentang road 
map korelasi struktur-aktivitas antimalaria berdasarkan konsentrasi senyawa, sifat kimia dan 
gugus fungsi yang berperan membunuh sel parasit P. falciparum. Tahun II, modifikasi struktur 
senyawa flavonoid yang sangat aktif terhadap P. Falciparum serta uji aktivitas ke tingkat 
molekuler untuk mengetahui spesifikasinya secara enzimatik.Tujuan jangka panjang penelitian 
ini adalah mensintesis untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar mengingat 
persediaan alam sangat terbatas. 

Dari hasil penelitian Tahun I, dihasilkan tiga senyawa golongan flavanoid dari kulit 
batang Erythrina crista galli diantaranya senyawa Passeolidin (1) dan Sandwisensin (2) dari 
golongan pterokarpan dan lonkokarpol (3) dari golongan flavanon. Metode yang digunakan 
dalam proses ekstraksi dimulai dengan tahap maserasi dengan metanol , ekstrak metanol dipartisi 
dengan etil asetat untuk mendapatkan ekstrak etil asetat. Proses isolasi dan pemurnian ekstrak 
etil asetat dimulai dengan metode kromatografi kolom vakum (KCV), kromatografi kolom tekan, 
dan kromatografi radial (kromatotron) untuk mendapatkan senyawa murni. Senyawa murni hasil 
isolasi ditentukan strukturnya dengan menggunakan data spektroskopi, termasuk spektrum UV, 
1D dan 2D NMR, dan HRESIMS sedangkan uji bioaktivitas antimalaria hasil isolasi 
menggunakan metode Giemsa .

Senyawa Passeolidin (1), Sanwisensin (2) dan Lonkokarpol (3) dilakukan uji terhadap 
Plasmodium falciparum dimana masing-masing senyawa memperlihatkan nilai IC50 sebesar 1,66 
µg/mL (5,10 µM), 1,83 µg/mL (5,4 µM), dan 1,69 µg/mL (4,1 µM). Dari hasil pengujian 
menunjukkan bahwa senyawa Passeolidin memiliki aktivitas yang tinggi sebagai antimalaria 
dibandingkan dengan senyawa isomernya maupun dengan senyawa lonkokarpol. Sedangkan 
hubungan struktur antara golongan flavanoid dan alkaloid yang telah diisolasi sebelumnya 
sebagai antimalaria menunjukkan bahwa golongan alkaloid tanaman Erythrina crista galli
memiliki aktivitas yang tinggi sebagai antimalaria dibandingkan dengan senyawa flavanoid yang 
telah diisolasi dari tanaman Erythrina crista galli.
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