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Abstract 

 

The purpose of this research was to find the relaxation effect on smooth muscle of Pangium edule, 

Pimpinella pruatjan and Justicia gendarussa extracted by using Harvard apparatus electric kymograph. In 

this research on smooth muscle three different groups of concentration of 10 ppm, 50 ppm and 100 ppm of 

each were used extract. For the positive controls group acetylcholine (1 ppm), adrenaline (1 ppm) and 

papaverine (1 ppm) were given. Extracts and drugs that had been prepared were tested on frog gastric smooth 

muscle isolated immediately from the body of a frog, then soaked with thyrode and bubled by oxygen. Then 

data were analyzed by comparing peak contraction before and after treatment. Results, in 70% ethanol extract 

of J. gendarussa (114.85 ppm) 79.1% relaxation was obtained. In methanol extract of P.pruatjan (101.98 

ppm) 72.1% relaxation was obtained, in methanol extract P. edule (103.96 ppm) 10.3% relaxation was 

obtained respectively. From results obtained, was known that solvent the can cause best relaxation was 

methanol. Further research to determine the effect Pangium edule, Pimpinella pruatjan and Justicia 

gendarussa extracts on corpus cavernosum smooth muscle, to determine specifically the influence of the 

penis was expected. 
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Pendahuluan 

Indonesia adalah negara yang sangat kaya 

akan flora. Penggunaan flora untuk pengobatan 

adalah salah satu pemanfaatan yang akan terus 

berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Dari 250.000 jenis tumbuhan 

tingkat tinggi di dunia, 54 % diantaranya terdapat 

di hutan-hutan tropis dan Indonesia dengan hutan 

tropisnya yang mengandung lebih dari 30.000 jenis 

tumbuhan tingkat tinggi sangat berpotensial untuk 

diteliti dan dikembangkan oleh para peneliti 

Indonesia. Ini didukung pula oleh fakta bahwa di 

muka bumi ini terdapat lebih kurang 250.000 jenis 

tumbuhan tingkat tinggi, akan tetapi tidak lebih 

dari 0,4 % dari jumlah tumbuhan tersebut telah 

diselidiki oleh peneliti untuk berbagai kepentingan  

(Putra, 2005). 

Di Indonesia tumbuhan atau tanaman obat 

yang digunakan sebagai afrosidiak lebih banyak 

hanya berdasarkan kepercayaan dan pengalaman 

(Hernani dan Yuliani, 1991). Afrodisiak adalah 

bahan yang bisa berfungsi meningkatkan libido 

atau gairah bercinta (Anonim, 2009). Salah satu 

mekanismenya bisa dengan cara mengereksikan 

penis. Pada dasarnya ereksi adalah hasil dari: (1) 

relaksasi aktif ruang sinusoidal dalam otot polos 

corpus cavernosum, (2) dilatasi aktif dari arterioral 

dan (3) konstriksi vena (Lue, 1983). Lambung 

merupakan salah satu contoh dari otot polos. 

Walaupun tidak spesifik menjelaskan dari 

mekanisme ereksi yaitu relaksasi otot polos corpus 

cavernosum, tetapi dapat memberikan gambaran 

tentang relaksasi otot polos secara umum. 

Purwoceng (Pimpinella pruatjan) merupa-

kan salah satu tanaman obat tradisional yang 

dikenal berkhasiat sebagai obat perkasa kaum 

lelaki. Karena itu, Purwoceng juga mendapat 

sebutan ‘Viagra Jawa’. Akarnya mempunyai sifat 
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diuretika dan digunakan sebagai afrosidiak (Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 1987). 

Dilaporkan bahwa akar purwoceng mengandung 

senyawa kumarin, saponin, sterol, alkaloid, dan 

beberapa macam senyawa gula (oligosakarida) 

(Caropeboka dan Lubis 1975). Kluwek (Pangium 

edule) yang biasanya dipakai sebagai bumbu 

masakan rawon dipercaya oleh masyarakat dapat 

meningkatkan atau menambah gairah. Kandungan 

kimia kluwek antara lain lipid, Asam lemak, 

tocopherols, tocotrienols, Protein, Asam amino, 

Karbohidrat, enzim β-glucosidase, Fenol, HCN 

(Andarwulan et al, 1999). Dalam suatu uji klinik, 

diketahui bahwa daun tanaman Justicia genda-

russa dapat meningkatkan meningkatkan atau 

menambah gairah kaum lelaki saat melakukan 

hubungan seks. Kandungan kimia gendarussa 

antara lain minyak atsiri, flavonoid, triterpen, 

iridoid, steroid, justisin, kalium dan alkaloid yang 

agak beracun (Wijaya, 1995).  

Untuk mengembangkan suatu obat 

tradisional, Justicia gendarussa, Pimpinella 

pruatjan, Pangium edule, sebagai obat baru yang 

berkhasiat sebagai afrodisiak terlebih dahulu harus 

dilakukan penelitian uji preklinik dan klinik agar 

dapat diedarkan sebagai produk fitofarmaka dan 

dikonsumsi oleh manusia. Fitofarmaka adalah 

sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan 

keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji 

praklinik dan uji klinik, bahan baku, dan produk 

jadinya telah distandarisasi (Dirjen POM, 2005). 

Oleh sebab itulah, perlu dilakukan suatu penelitian 

untuk mengetahui efek dari ekstrak Pangium 

edule, Pimpinella pruatjan dan Justicia genda-

russa. Salah satu metode untuk mengetahui hal 

tersebut adalah dengan cara menguji secara in vitro 

yang dilakukan pada otot polos. Walaupun tidak 

secara spesifik otot polos pada penis, tetapi 

setidaknya dapat memberikan gambaran tentang 

efek ekstrak terhadap otot polos. Otot polos yang 

dipakai dalam penelitian kali ini adalah otot polos 

lambung. Telah diteliti sebuah preparasi metode 

untuk menguji motilitas otot polos lambung secara 

in vitro pada domba (Wong, 1988). Pada penelitian 

lain, dijelaskan bagaimana pola relaksasi otot 

polos lambung pada manusia (Kim, 2009) 

Penelitian kali ini merupakan penelitian 

eksperimental yang akan meneliti efek ekstrak 

Pangium edule, Pimpinella pruatjan dan Justicia 

gendarussa yang dilakukan pada otot polos 

lambung katak yang terisolasi.  

 

Materi dan Metode Penelitian 

Bahan dan alat 

Bahan yang digunakan adalah daun  Justicia 

gendarussa, diklormetana, akar Pimpinella pru-

atjan, biji Pangium edule, n-heksana,- MeOH, 

DMSO, EtOH.  

      Peralatan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sokshlet, rotary evaporator Buchi Type R-

200 dan Harvard Apparatus Electric Kymograph 

 

Pembuatan Ekstrak Justicia gendarussa Burm. F. 

Daun Justicia gendarussa Burm. f yang 

diperoleh, disortir, dicuci dan dikeringkan dengan 

oven pada suhu 60ºC selama 24 jam. Daun kering 

tersebut diserbuk dan diayak dengan mesin 

pengayak untuk memperoleh serbuk simplisia 

kering. Kemudian serbuk simplisia itu diasamkan 

dengan HCl 5% sampai pH 3 selama 24 jam, untuk 

menghilangkan alkaloid. Setelah itu dinetralkan 

dengan air sampai pH 7. Residu yang   didapat 

dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 

60ºC selama 24 jam. Selanjutnya residu tersebut 

diekstraksi, pada ekstraktor dengan pelarut etanol 

70% selama 3 x 24 jam. Ekstrak dari pelarut etanol 

70% tersebut ditampung dan dipekatkan hingga 

terbentuk ekstrak kental.  

 

Pembuatan Ekstrak Pimpinella pruatjan Molkenb. 

Akar Pimpinella pruatjan Molkenb. yang 

diperoleh, disortir, dicuci dan dikeringkan dengan 

oven pada suhu 60ºC selama 24 jam. Akar kering 

tersebut diserbuk dan diayak dengan mesin 

pengayak untuk memperoleh serbuk simplisia 

kering. Kemudian serbuk simplisia itu dimaserasi 

dengan pelarut bertingkat, mulai dari nonpolar ke 

polar. Maserasi pertama dengan pelarut n-heksana 

yang telah di-redest. Hasilnya diuapkan dengan 

bantuan rotavapor sehingga didapatkan ekstrak 

dalam n-heksana. Kemudian residu dimaserasi 

kembali dengan pelarut diklorometana yang telah 

di-redest. Hasilnya diuapkan dengan bantuan 

rotavapor sehingga didapatkan ekstrak dalam 

diklorometana. Kemudian residu dimaserasi kem-

bali dengan pelarut metanol yang telah 

diredistilasi, pekatkan dan diperoleh ekstrak 

methanol.  

 

Pembuatan Ekstrak Pangium edule Reinw. 

Biji Pangium edule Reinw. yang telah 

dibuang kulit bijinya, disortir, dicuci dan 

dikeringkan dengan oven pada suhu 60ºC selama 

24 jam. Simplisia kering tersebut diserbuk dan 

diayak dengan mesin pengayak untuk memperoleh 

serbuk simplisia kering. Kemudian serbuk 

simplisia itu disoxhlet dengan pelarut bertingkat, 

mulai dari nonpolar ke polar. Soxhlet pertama 

dengan pelarut n-heksana yang telah di-redest. 
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Hasilnya diuapkan dengan bantuan rotavapor 

sehingga didapatkan ekstrak dalam n-heksana. 

Kemudian residu disoxhlet kembali dengan pelarut 

diklorometana yang telah di-redest. Hasilnya 

diuapkan dengan bantuan rotavapor sehingga 

didapatkan ekstrak dalam diklorometana. Kemu-

dian residu disoxhlet kembali dengan pelarut 

metanol yang telah di- diredistilasi, pekatkan dan 

diperoleh ekstrak methanol.  

 

Preparasi Otot Polos Lambung Katak 

Diperlukan seekor katak dalam penelitian 

kali ini. Katak tersebut terlebih dahulu dirusak 

otaknya dengan ditusuk dengan jarum pada tempat 

lekukan antara cranium dengan columna verte-

bralis. Lalu jarum tersebut diarahkan ke cranial, 

kemudian jarum digerakkan sampai kedua tungkai 

katak menjadi lemas dan dalam posisi extensi. 

Kemudian katak tersebut ditempatkan terlentang, 

diiris rongga dadanya berbentuk irisan huruf Y. 

Lalu dibebaskan lambung katak dari jaringan 

sekitarnya dengan hati-hati. 

Lalu diikat bagian pylorus lambung katak 

sedistal mungkin dan bagian cardia seproksimal 

mungkin dengan benang. Potonglah bagian 

pylorus di sebelah distal ikatan dan bagian cardia 

di sebelah proximal ikatan, lalu dibuat simpul. 

Potongan lambung tersebut lalu diangkat kemu-

dian dimasukkan ke dalam tabung perendam yang 

sudah diisi dengan larutan thyrode dan dialiri 

dengan oksigen dengan kecepatan optimal. 

Simpul pada ujung cardia dikaitkan ke 

pengait di dalam tabung perendam, lalu benang 

yang mengikat ujung pylorus ke tanda penulis otot. 

Kecepatan diposisikan paling lambat untuk putaran 

kimograf. Kecepatan tersebut akan digunakan 

untuk seluruh pengamatan efek terhadap otot polos 

lambung katak. 

 

Uji Otot Polos Lambung Katak 

Setiap kali akan ditambahkan larutan 

penguji otot polos lambung terlebih dahulu 

direkam kontraksi dan relaksasi secara normal 

selama 75 detik, lalu ditambahkan larutan uji 

dengan konsentrasi yang telah ditentukan yaitu : 

 Untuk kontrol positif kontraksi otot polos 

ditambahkan larutan asetilkolin 

 Untuk kontrol positif relaksasi otot polos 

ditambahkan larutan adrenalin dan papa-

verin 

 Untuk larutan uji ditambahkan masing-

masing ekstrak secara bergantian 

Untuk kontrol negatif ditambahkan air dan 

senyawa yang dipakai untuk membantu melarut-

kan ekstrak (DMSO) 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Pembuatan Ekstrak Daun Justicia genda-

russa Burm. F. 

Pembuatan ekstrak etanol 70 % dilakukan dengan 

terlebih dahulu membebaskan alkaloid metode 

asam basa, dan diperoleh rendemen seperti tabel  

1. 

 

Tabel 1  Hasil pembuatan ekstrak etanol 70 % 

daun Justicia gendarussa Burm f. 

No Uraian Jumlah 

1. Jumlah simplisia yang 

diasamkan 

100 Kg 

2. Jumlah serbuk daun setelah 

proses pengasaman 

56,2 Kg 

3. Jumlah etanol yang 

digunakan untuk ekstraksi 

843 L 

4. Jumlah ekstrak cair 793 L 

5. Jumlah ekstrak kental 2,865 Kg 

 

 

Hasil Pembuatan Ekstrak Akar Pimpinella pru-

atjan 

Tanaman Pimpinella pruatjan diambil bagian akar 

kemudian dicuci dengan air bersih dan dikeringkan 

pada oven dengan suhu pengeringan 60ºC. Setelah 

itu simplisia yang telah kering diserbuk. Dari hasil 

ekstraksi bertingkat diperoleh seperti tabel 2.  

 

Tabel 2. Hasil Pembuatan Ekstrak Akar Pimpinella 

pruatjan Molkenb. 

Ekstrak Berat Serbuk Hasil 

n-heksana 200 gram 2,2672 gram 

diklormetana 200 gram 1,7652 gram 

Metanol 200 gram 2,5761 gram 

 

Hasil Pembuatan Ekstrak Biji Pangium edule 

Reinw. 

Tanaman Pangium edule Reinw. diambil bijinya 

kemudian dibuang kulit bijinya, lalu dicuci dengan 

air bersih dan dikeringkan pada oven dengan suhu 

pengeringan 40
o
C. Setelah itu simplisia yang telah 

kering diserbuk. Dari hasil ekstraksi bertingkat 

diperoleh seperti tabel 3.  

 

Tabel 3. Hasil Pembuatan Ekstrak Biji Pangium 

edule Reinw. 

Ekstrak Berat Serbuk Hasil 

n-heksana 60 gram 8,2431 gram 

diklormetana 60 gram 7,5448 gram 

metanol 60 gram 8,5521 gram 
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Hasil Uji Pengaruh Ekstrak Pada Otot Polos 

Terisolasi  

 

Kadar I 

Masing-masing ekstrak pada kadar I yang telah 

dipreparasi lalu diuji terhadap otot polos lambung 

dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4. 

 

Kadar II 

Masing-masing ekstrak pada kadars II yang telah 

dipreparasi lalu diuji terhadap otot polos lambung 

dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 5 

 

Purwoceng (Pimpinella pruatjan) meru-

pakan salah satu tanaman obat tradisional yang 

dikenal berkhasiat sebagai obat perkasa kaum 

lelaki. Karena itu, Purwoceng juga mendapat 

sebutan ‘Viagra Jawa’. Akarnya mempunyai sifat 

diuretika dan digunakan sebagai afrosidiak (Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 1987). 

Dalam suatu uji klinik, diketahui bahwa daun 

tanaman Justicia gendarussa dapat meningkatkan 

atau menambah gairah kaum lelaki saat melakukan 

hubungan seks. Kluwek (Pangium edule) yang 

biasanya dipakai sebagai bumbu masakan rawon 

dipercaya oleh masyarakat dapat meningkatkan 

atau menambah gairah. 

Dilaporkan bahwa akar purwoceng 

mengandung bergapten, isobergapten, dan 

sphondin yang semuanya termasuk ke dalam 

kelompok furanokumarin (Sidik, 1975). 

Dilaporkan pula bahwa akar purwoceng 

mengandung senyawa kumarin, saponin, sterol, 

alkaloid, dan beberapa macam senyawa gula 

(oligosakarida) (Caropeboka dan Lubis 1975). 

Penelitian yang lain menunjukkan adanya senyawa 

stigmasterol dalam akar purwoceng berdasarkan 

data spektroskopi dengan UV-Vis, FTIR, dan GC-

MS (Suzery. 2004). Selain itu dilaporkan pula 

adanya senyawa kimia yang teridentifikasi secara 

Tabel 4. Hasil uji pengaruh ekstrak terhadap otot polos pada dosis I  

Nama Zat Kadar 

(µg/ml) 

Amplitudo (mm) Relaksasi 

(%) Kontrol Uji 

Adrenalin 1,0 10,0 0 100,0 

Papaverin 5,4 10,2 3,9 62,0 

Larutan DMSO 0,8 % (kontrol negatif) - 10,5 10,5 0 

Ekstrak etanol 96 % Justicia gendarussa  11,59 12,5 12,5 0 

Ekstrak n-heksan Pangium edule 

Ekstrak diklormetan Pangium edule 

Ekstrak metanol Pangium edule 

10,61 

10,19 

10,49 

11,8 

11,7 

11,5 

11,8 

11,7 

11,5 

0 

0 

0 

Ekstrak n-heksan Pimpinella pruatjan  

Ekstrak diklormetan Pimpinella pruatjan  

Ekstrak metanol Pimpinella pruatjan  

10,19 

10,63 

10,29 

10,9 

10,9 

11,0 

10,9 

10,9 

11,0 

0 

0 

0 

 

 

 
Gambar 1 Diagram hasil uji ekstrak terhadap otot polos pada kadar I 
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kualitatif, yaitu bergapten, marmesin, 4-hidroksi 

kumarin, umbeliferon, dan psoralen (Hernani dan 

Rostiana 2004). Kandungan kimia kluwek antara 

lain lipid, Asam lemak, tocopherols, tocotrienols, 

Protein, Asam amino, Karbohidrat, enzim β-

glucosidase, Fenol, HCN (Andarwulan et al., 

1999). Kandungan kimia gendarussa antara lain 

minyak atsiri, flavonoid, triterpen, iridoid, steroid, 

justisin, kalium dan alkaloid yang agak beracun 

(Wijaya et al., 1995). 

Penelitian kali ini menggunakan pelarut 

bertingkat pada tanaman Pangium edule dan 

 
Gambar 2 Kymogram hasil uji pada kadar I 

Keterangan : 

A : dengan larutan uji asetilkolin 

B : dengan larutan uji adrenalin 

C : dengan larutan uji papaverin 

D : dengan larutan uji ekstrak etanol 96 % Justicia gendarussa Burm. f. 

E : dengan larutan uji ekstrak n-heksan Pangium edule Reinw. 

F : dengan larutan uji ekstrak diklormetana Pangium edule Reinw. 

G : dengan larutan uji ekstrak metanol Pangium edule Reinw 

H : dengan larutan uji ekstrak n-heksan Pimpinella pruatjan Molkenb. 

I : dengan larutan uji ekstrak n-heksan Pimpinella pruatjan Molkenb. 

J : dengan larutan uji ekstrak n-heksan Pimpinella pruatjan Molkenb. 

K : dengan larutan uji larutan DMSO 0,8 % (kontrol negatif) 

 

Tabel 5 Hasil uji pengaruh ekstrak terhadap otot polos pada kadar II 

Nama Zat Kadar 

(µg/ml) 

Amplitudo (mm) Relaksasi 

(%) Kontrol Uji 

Adrenalin 1,0 4,0 0 100,0 

Papaverin 5,4 9,5 2,5 73,7 

Larutan DMSO 0,8 % (Kontrol negatif) - 5,0 5,0 0 

Ekstrak etanol 96 % Justicia gendarussa  57,71 4,0 3,0 25,0 

Ekstrak n-heksan Pangium edule 

Ekstrak diklormetan Pangium edule 

Ekstrak metanol Pangium edule 

52,84 

50,75 

52,24 

4,0 

8,0 

8,7 

4,0 

8,0 

8,3 

0 

0 

3,8 

Ekstrak n-heksan Pimpinella pruatjan  

Ekstrak diklormetan Pimpinella pruatjan  

Ekstrak metanol Pimpinella pruatjan  

50,75 

52,94 

51,24 

11,0 

12,3 

9,7 

11,0 

10,7 

7,8 

0 

13,5 

19,8 
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Pimpinella pruatjan, karena belum pernah diteliti 

 

 
 

Gambar 3 Diagram hasil uji ekstrak terhadap otot polos pada kadar II 

 

 

 
Gambar 4 Kymogram hasil uji pada kadar II 

Keterangan : 

A : dengan larutan uji asetilkolin 

B : dengan larutan uji adrenalin 

C : dengan larutan uji papaverin 

D : dengan larutan uji ekstrak etanol 96 % Justicia gendarussa Burm. f. 

E : dengan larutan uji ekstrak n-heksan Pangium edule Reinw. 

F : dengan larutan uji ekstrak diklormetana Pangium edule Reinw. 

G : dengan larutan uji ekstrak metanol Pangium edule Reinw 

H : dengan larutan uji ekstrak n-heksan Pimpinella pruatjan Molkenb. 

I : dengan larutan uji ekstrak n-heksan Pimpinella pruatjan Molkenb. 

J : dengan larutan uji ekstrak n-heksan Pimpinella pruatjan Molkenb. 

K : dengan larutan uji larutan DMSO 0,8 % (kontrol negatif) 
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pelarut apa yang dapat melarutkan zat yang 

berfungsi meningkatkan potensi seksualnya. Untuk 

ekstrak Pangium edule, diekstraksi dengan soxhlet 

selama 6 jam untuk masing-masing pelarut. 

Digunakan soxhlet karena kandungan utamanya 

berupa minyak lemak selain itu telah diteliti 

ekstraksi tanaman Pangium edule dengan cara 

soxhlet. Untuk pelarut digunakan dari pelarut yang 

non-polar (n-heksana) lalu semi-polar (diklor-

metana) dan pelarut yang polar (metanol). 

Digunakan pelarut dari non-polar ke polar karena 

pelarut yang polar seperti metanol akan meng-

ekstraksi zat yang non-polar (walaupun tidak 

sebanyak pelarut non-polar) sehingga zat yang 

non-polar akan terekstraksi sempurna. 

Untuk tanaman Pimpinella pruatajan 

diekstraksi dengan maserasi selama 1 hari untuk 

masing-masing pelarut. Digunakan maserasi 

karena umumnya ekstraksi tanaman dilakukan 

dengan maserasi, selain itu kandungan kimianya 

tidak banyak minyak lemak sehingga cukup 

dengan maserasi. Pelarut yang digunakan sama 

dengan pelarut untuk mengekstraksi Pangium 

edule yaitu berurutan dari n-heksana (non-polar) 

lalu diklormetana (semi-polar) dan terakhir 

metanol (polar). Digunakan pelarut bertingkat juga 

karena pelarut yang polar seperti metanol akan 

mengekstraksi zat yang non-polar (walaupun tidak 

sebanyak pelarut non-polar) sehingga zat yang 

non-polar akan terekstraksi sempurna.  

Untuk Justicia gendarussa digunakan 

ekstrak etanol 70 %, karena telah diteliti oleh 

peneliti lain bahwa efek samping gendarussa yaitu 

meningkatkan potensi seksual terdapat dalam 

Tabel 6 Hasil uji pengaruh ekstrak terhadap otot polos pada kadar III 

Nama Zat Kadar 

(µg/ml) 

Amplitudo (mm) Relaksasi 

(%) Kontrol Uji 

Adrenalin 1,0 12,0 0 100,0 

Papaverin 5,4 9,0 2,5 72,2 

Larutan DMSO 0,8 % (Kontrol negatif) - 10,0 10,0 0 

Ekstrak etanol 96 % Justicia gendarussa  114,85 14,3 3,0 79,1 

Ekstrak n-heksan Pangium edule 

Ekstrak diklormetan Pangium edule 

Ekstrak metanol Pangium edule 

105,15 

100,99 

103,96 

15,0 

14,0 

14,5 

15,0 

14,0 

13,0 

0 

0 

10,3 

Ekstrak n-heksan Pimpinella pruatjan  

Ekstrak diklormetan Pimpinella pruatjan  

Ekstrak metanol Pimpinella pruatjan  

100,99 

105,35 

101,98 

14,3 

14,3 

14,0 

12,5 

5,3 

4,0 

12,8 

62,0 

72,1 

 

 

 
Gambar 5. Diagram hasil uji ekstrak terhadap otot polos pada dosis III 
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kapsul ekstrak etanol 70 %. Untuk mendapatkan 

ekstrak etanol 70% daun Justicia gendarussa 

Burm.f., Daun Justicia gendarussa Burm. f. 

disortir, lalu dikeringkan dengan oven pada suhu 

60
o
C. Setelah itu digiling dengan mesin penggiling 

kemudian serbuk yang dihasilkan dimaserasi 

dengan aquadest dan ditambahkan HCl 20% 

sampai pH 3 – 4 untuk menghilangkan alkaloid 

yang terdapat dalam tumbuhan gendarusa ini. 

Maserat dinetralkan dengan cara dicuci dengan air 

sampai pH 7, kemudian ditiriskan dan dikeringkan 

dengan oven pada suhu 60
o
C. Serbuk diekstraksi 

dengan etanol 70%, kemudian dipekatkan dengan 

oven pada suhu 40
o
C. 

Pada penelitian kali ini yang merupakan 

penelitian pendahuluan digunakan 3 macam 

kelompok kadar pada otot polos lambung katak 

yang digunakan. Untuk kelompok dosis pertama 

masing-masing ekstrak dibuat dengan konsentrasi 

10 ppm. Untuk kelompok dosis kedua masing-

masing ekstrak dibuat dengan konsentrasi 50 ppm. 

Untuk dosis ketiga masing-masing ekstrak dibuat 

dengan konsentrasi 100 ppm. Dibuat 3 macam 

kelompok dosis dengan tujuan dicari konsentrasi 

yang mengakibatkan relaksasi pada otot polos. 

Untuk kontrol positif pada penelitian kali ini 

digunakan dua kelompok obat yaitu untuk kontrol 

kontraksi dan kontrol relaksasi. Untuk kontrol 

kontraksi digunakan asetilkolin dengan konsentrasi 

1 ppm. Karena pada penelitian yang lain 

disebutkan asetilkolin pada kadar 1 ppm telah 

dapat mengakibatkan otot polos secara in vitro 

berkontraksi. Lalu untuk kontrol relaksasi dipakai 

adrenalin dengan kadar 1 ppm dan juga papaverin 

dengan kadar 5,4 ppm. 

Untuk penelitian uji otot polos dengan 

lambung katak, dilakukan dengan menggunakan 

Harvard Apparatus Electric Kymograph, yaitu 

 
Gambar 6 Kymogram hasil uji pada dosis III 

Keterangan : 

A : dengan larutan uji asetilkolin 

B : dengan larutan uji adrenalin 

C : dengan larutan uji papaverin 

D : dengan larutan uji ekstrak etanol 96 % Justicia gendarussa Burm. f. 

E : dengan larutan uji ekstrak n-heksan Pangium edule Reinw. 

F : dengan larutan uji ekstrak diklormetana Pangium edule Reinw. 

G : dengan larutan uji ekstrak metanol Pangium edule Reinw 

H : dengan larutan uji ekstrak n-heksan Pimpinella pruatjan Molkenb. 

I : dengan larutan uji ekstrak n-heksan Pimpinella pruatjan Molkenb. 

J : dengan larutan uji ekstrak n-heksan Pimpinella pruatjan Molkenb. 

K : dengan larutan uji larutan DMSO 0,8 % (kontrol negatif) 
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sebuah berupa tabung untuk merendam jaringan 

(otot) yang dihubungkan dengan benang dan 

benang tersebut diikat statis pada bagian bawah 

dan bagian atas diikat dengan alat yang dapat 

mencetak pada kertas yang telah disediakan, 

dimana kertas tersebut diletakkan melingkar dan 

berputar saat dilakukan analisis. Untuk jaringan 

(otot) digunakan otot polos lambung katak sebagai 

pengganti corpus cavernosum. Walaupun tidak 

secara spesifik otot polos corpus cavernosum 

tetapi dapat menggambarkan otot polos secara 

umum sehingga dapat menjadi rujukan untuk 

penelitian selanjutnya tentang afrodisiak. Sebelum 

dibedah otot polos lambungnya, terlebih dahulu 

katak dirusak otaknya tetapi jangan sampai 

membunuh katak tersebut, karena jika telah mati 

otot polos lambung katak akan menurun fungsinya 

sehingga apabila dilakukan uji dapat menurunkan 

kepekaan otot polos lambung tersebut.  

Setelah lambung katak dipisahkan dari 

tubuhnya langsung dimasukkan ke dalam tabung 

dengan segera agar otot polos tidak mati dan 

kehilangan fungsinya. Sebelumnya terlebih dahulu 

tabung diberi larutan thyrode yang komposisinya 

mirip dengan cairan tubuh katak serta dialiri 

oksigen. 

Sebelum diberi perlakuan dengan larutan 

uji, terlebih dahulu lambung katak dikondisikan 

selama 5 menit. Hal ini dilakukan agar otot polos 

lambung katak terbiasa dengan keadaan di dalam 

tabung. Setelah dikondisikan alat pemutar kertas 

dijalankan dan dibiarkan otot polos berkontraksi 

dan relaksasi secara normal selama 75 menit. Hal 

ini dilakukan untuk mendapatkan data kontrol dan 

akan dibandingkan dengan perlakuan. Untuk data 

perlakuan, setelah 75 menit mencatat kontraksi dan 

relaksasi dimasukkan larutan uji dengan 

konsentrasi yang telah ditentukan. Terlebih dahulu 

sebaiknya digunakan kontrol negatif yang berupa 

larutan DMSO 0,8 %. Setelah 75 menit, lalu alat 

pemutar dihentikan. Otot polos lalu dicuci 3 

sebanyak 3x dengan larutan thyrode untuk 

menghilangkan pengaruh larutan uji yang baru saja 

dimasukkan. Lalu otot polos dikondisikan kembali 

sebelum akan dilakukan uji. Hal itu diulang 

kembali dengan larutan uji yang lainnya. Khusus 

untuk asetilkolin dan adrenalin dilakukan 

pengujian pada saat terakhir saat semua ekstrak 

dan papaverin telah diujikan. Hal ini disebabkan 

karena sifat asetilkolin yang kuat dalam memberi 

efek kontraksi terhadap otot polos dan juga 

adrenalin yang kuat dalam memberi efek relaksasi. 

Jika diuji pertama akan mengakibatkan otot polos 

berkurang kepekaan untuk larutan uji lainnya. 

Hasil yang diperoleh pada kelompok kadar 

I (tabel 4; gambar 1 dan 2.), menunjukkan bahwa 

pada semua ekstrak tidak menunjukkan relaksasi. 

Hal ini dapat dilihat dari prosentase relaksasi yang 

diperoleh dari semua ekstrak yaitu 0 %. Prosentase 

relaksasi diperoleh dengan cara membandingkan 

amplitudo saat kontrol dengan saat perlakuan. 

Amplitudo adalah puncak gelombang yang 

terdeteksi saat otot polos berkontraksi dan 

relaksasi. Untuk adrenalin prosentase relaksasi 

didapat 100 % yang berarti saat perlakuan didapat 

amplitudo sebesar 0 mm atau tidak ada kontraksi 

setelah diberi adrenalin. Untuk papaverin didapat 

prosentase relaksasi sebesar 62 % yang berarti 

amplitudo turun sebesar 62 % saat diberi perlakuan 

atau masih didapat kontraksi walaupun tidak 

sekuat saat kontrol. Untuk kontrol negatif (larutan 

DMSO 0,8 %) diperoleh prosentase relaksasi 0 % 

yang berarti antara kontrol dan perlakuan didapat 

kontraksi dan relaksasi yang sama besar. 

Pada kadar II (tabel 5; gambar 3 dan 4) 

menunjukkan bahwa pada ekstrak etanol 96 % 

Justicia gendarussa didapat relaksasi sebesar 25 

%. Untuk ekstrak Pangium edule hanya pada 

pelarut metanol didapat relaksasi sebesar 3,8 %. 

Untuk ekstrak Pimpinella pruatjan didapat 

relaksasi pada pelarut diklorrmetana sebesar 13,5 

% dan pada pelarut metanol sebesar 19,8 %. Jika 

dibandingkan dengan adrenalin (relaksasi 100 %) 

dan papaverin (relaksasi 73,7%) maka prosentase 

relaksasi masih kecil. 

Pada kadar III (tabel 6 dan gambar 5) 

menunjukkan bahwa prosentase relaksasi pada 

Justicia gendarussa (79,1%) sudah melebihi dari 

papaverin (72,2%) tetapi belum mencapai 

prosentase relaksasi dari adrenalin yang mencapai 

100 %. Untuk ekstrak Pangium edule prosentase 

relaksasi hanya diperoleh pada pelarut metanol 

yaitu sebesar 10 %. Untuk ekstrak Pimpinella 

pruatjan didapat relaksasi pada semua pelarut 

dengan prosentase terbesar pada pelarut metanol 

(72,1%) diikuti pelarut diklormetana (62,0%) dan 

terakhir pelarut n-heksan (12,8%). Hal ini berarti 

pada ekstrak metanol Pimpinella pruatjan 

relaksasi mirip dengan papaverin. 

Dari hasil yang didapat tersebut dapat 

diketahui bahwa senyawa yang dapat me-

nimbulkan relaksasi lebih banyak terekstraksi pada 

pelarut metanol karena pada pelarut metanol 

didapat prosentase relaksasi paling besar dibanding 

pelarut lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada 

skrining alkaloid, yaitu senyawa yang diduga 

memberi efek relaksasi karena strukturnya yang 

mirip dengan adrenalin dan papaverin (sama-sama 

mempunyai unsur Nitrogren), didapatkan pada 
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ekstrak metanol Pimpinella pruatjan. Pada ekstrak 

Pangium edule diduga senyawa yang memberi 

efek relaksasi adalah polifenol karena struktur 

polifenol mirip dengan adrenalin, dimana pada 

skrining didapatkan polifenol pada ekstrak dengan 

pelarut diklormetana dan metanol. Sementara 

untuk Justicia gendarussa senyawa yang diduga 

memberi efek adalah flavonoid. 

 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan uji pengaruh ekstrak pada 

otot polos lambung katak diketahui pada ekstrak 

metanol Pangium edule terjadi relaksasi otot polos 

pada konsentrasi 52,24 ppm sebesar 3,8 % dan 

pada konsentrasi 103,96 ppm sebesar 10,3 %. Pada 

ekstrak n-heksan terjadi relaksasi otot polos pada 

konsentrasi 100,99 ppm sebesar 12,8 %. Pada 

ekstrak diklormetana Pimpinella pruatjan terjadi 

relaksasi otot polos pada konsentrasi 52,94 ppm 

sebesar 13,5 % dan pada konsentrasi 105,35 ppm 

sebesar 62,0%. Pada ekstrak metanol terjadi 

relaksasi otot polos pada konsentrasi 52,94 ppm 

sebesar 19,8 % dan pada konsentrasi 101,98 ppm 

sebesar 72,1 %. Pada ekstrak etanol 70% daun 

Justicia gendarussa Burm.f. terjadi relaksasi otot 

polos pada konsentrasi 57,71 ppm sebesar 25,0 % 

dan pada konsentrasi 114,85 ppm sebesar 79,1 %. 
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