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RINGKASAN 

 

Uji Aktivitas In Vitro Antimalaria Ekstrak N-Heksana, 
Fraksi Kloroform, dan Fraksi Etanol Buah Mengkudu (Morinda 

Citrifolia L) terhadap Plasmodium Falciparum 
 

Kharisma Aprilita Rosyidah 

 

Penyakit malaria merupakan salah satu penyakit yang menjadi 
bagian komitmen global Millenium Development Goals dimana dalam 
MDG’s dicantumkan target untuk menghentikan penyebaran dan 
mengurangi insiden malaria pada tahun 2015 yang bisa dilihat dari 
indikator penurunan prevalensi dan kematian akibat malaria. Data nasional 
Kementerian Kesehatan sampai tahun 2013 menyatakan bahwa sebanyak 
75% populasi penduduk Indonesia berada di daerah dengan API <1 per 
1000 sedangkan sisanya masih berada di daerah dengan API >1 per 1000. 
Adanya fakta bahwa resistensi Plasmodium falciparum telah berkembang 
secara pesat kemudian menjadi pendorong untuk menemukan senyawa baru 
sebagai obat antimalaria, baik senyawa baru dari bahan alam maupun 
modifikasi struktur dari obat sintesis yang telah ada. 

Tanaman dari genus Morinda merupakan tanaman obat yang 
potensial untuk dikembangkan. Salah satu spesies dari genus Morinda, 
yakni Morinda lucida, dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
diketahui memiliki aktivitas antimalaria dan telah diuji secara in vitro 
terhadap Plasmodium falciparum. Dengan pendekatan studi 
kemotaksonomi yang menjelaskan adanya kesamaan morfologi dan 
kandungan kimia spesies pada genus yang sama maka diharapkan pada 
penelitian kali ini ditemukan obat antimalaria baru dari genus Morinda, 
yaitu salah satunya adalah Morinda citrifolia L. 

Pada penelitian ini dilakukan uji aktivitas antimalaria dengan 
menggunakan Plasmodium falciparum strain 3D7. Ekstrak n-heksana, 
fraksi kloroform dan fraksi etanol 96% buah Morinda citrifolia L dilarutkan 
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dalam pelarut DMSO dan ditambahkan ke dalam microwell yang telah 
berisi media lengkap. Selanjutnya ke dalam masing-masing microwell 
ditambahkan suspensi parasit sebanyak 500 μL dan dilakukan pengenceran 
sehingga didapatkan konsentrasi larutan uji sebesar 100; 10; 1; 0,1; dan 
0,01 μg/mL. 

Hasil pengujian menunjukkan hanya ekstrak n-heksana dan fraksi 
kloroform buah Morinda citrifolia L yang mempunyai aktivitas antimalaria. 
Ekstrak n-heksana memiliki nilai IC50 yang paling baik dengan nilai IC50 
sebesar 2,914 μg/mL. Pada fraksi kloroform dengan nilai IC50 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak n-heksana dan 
fraksi kloroform buah Morinda citrifolia L bisa dijadikan alternatif obat 
antimalaria yang baru.  

21,738 
μg/mL memiliki aktivitas antimalaria dengan kategori sedang. Untuk fraksi 
etanol 96%, aktivitas penghambatan hanya ditunjukkan oleh konsentrasi 
100 μg/mL dan 10 μg/mL sehingga tidak dapat dianalisis menggunakan 
probit yang membutuhkan minimal tiga data penelitian. 
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