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ABSTRAK
Mimba (Azadirachta indica) di Pulau Poteran secara tradisional dimanfaatkan sebagai obat
penurun kadar gula darah penderita diabetes. Penelitian ini menggunakan pendekatan uji
aktivitas inhibisi enzim α-glukosidase dari ekstrak dari bagian kulit batang dan akar yang
diperbandingkan dengan senyawa standar akarbosa. Kulit batang dan akar diekstrasi
menggunakan metode maserasi dengan metanol, kemudian diuji aktivitas inhibisinya terhadap
enzim α-glukosidase secara in vitro. Ekstrak metanol dari kulit batang dan akar menunjukkan
aktivitas inhibisi sebesar 38, 23 % dan 35,85 % pada konsentrasi 100 ppm, sedangkan standar
akarbosa menunjukkan akitvitas inhibisi sebesar 95,84 % pada konsentrasi 10 ppm.
ϖ̀ta Kunci: mimba, α-glukosidase,ekstrak metanol

Italia, Rusia dan Brazil merupakan 10 besar

PENDAHULUAN
International

Diabetes

Federation

(IDF) menyatakan bahwa pada tahun 2005
terdapat

200

diabetesdi

juta

dunia,dan

(5,1%)
diduga

penderita
jumlah

penderita pada tahun 2025 akan meningkat
menjadi 333 juta (6,3 %). Negara-negara
seperti

India,

China,

Amerika

Serikat,

Jepang, Indonesia, Pakistan, Bangladesh,

negara dengan jumlah penduduk diabetes
terbanyak.
Tumbuhan Mimba (A. indica) di
Pulau Poteran biasa dimanfaatkan sebagai
obat tradisional untuk menurunan kadar
gula darah penderita diabetes, sehingga
berpeluang

untuk

dijadikan

sebagai
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alternatif sumber herbal dalam mengobati

Spesies

penyakit Diabetes Mellitus (DM). Ekstrak air
daun A. indica terbukti dapat menurunkan
kadar gula darah baik pada hewan uji yang
dibuat hiperglikemik, maupun hewan uji
normal [1]. Efek hipoglikemik dari ekstrak
air daun dan minyak biji mimba dilaporkan
sebanding dengan glibenklamida terhadap
kelinci normal dan kelinci diabetes yang
diinduksi aloksan, tetapi efek dari minyak
biji

mimba

lebih

lemah

dibandingkan

: Azadirachta indica

Terdapat lebih dari 140 senyawa
fitokimia yang telah berhasil diisolasi dari
berbagai

bagian

Tumbuhan

tumbuhan

mengandung

gliserida,

polisakarida,

mimba.
terpenoid,

senyawa

sulfur,

fenolat seperti flavonoid dan glikosidanya,
asam amino, senyawa alifatik. Azadirachtin
merupakan

senyawa

terpopuler

dari

tumbuhan ini, dan diketahui berperan aktif
sebagai antiinsektisida [6].

ekstrak daun [2]. Yogurt yang diberi ekstrak
mimba dilaporkan juga memiliki potensi

METODE PENELITIAN

aktivitas anti-diabetik dan anti-hipertensi [3].

Bahan

yang

digunakan

dalam

Mimba telah dimanfaatkan sebagai

penelitian adalah kulit batang mimba (A.

obat sejak lebih dari 5000 tahun yang lalu

indica) asal Pulau Poteran, metanol, enzim

dan tercantum dalam

α-glukosidase,

Ayurveda;

yang

p-nitrophenil-α-D-

dalam bahasa sansekerta disebut sebagai

glukopiranosa (p-NPG), buffer fosfat (pH

“nimba”

“nimbati

7,0) 100 mM, Na2CO3, HCl 2 N, dan

ivasthyamdadati” yang berarti “neem, to

akarbosa. Peralatan yang digunakan dalam

give good health”. Mimba dipercaya berasal

penelitian antara lain maserator, rotary

dari Assam dan Burma di Asia Selatan,

vacuum

tetapi

dilaporkan

mikropipet, jarum ose, tip, 96 well plates,

berasal dari Pakistan, Srilanka, Thailand,

oven, laminar air flow, inkubator, vortex

Malaysia, dan Indonesia [4].

mixer, dan microplate reader.

berasal

asal

dari

tumbuhan

kata

juga

evaporator,

neraca

analitik,

Sistematika tumbuhan mimba (A.

Kulit batang dan akar tumbuhan A.

indica) menurut De Jussieu (1830) dalam

indica yang telah halus dan kering masing-

[5] adalah sebagai berikut.

masing sebanyak (3 kg) diekstraksi dengan
cara

maserasi

menggunakan

pelarut

Divisi

: Spermatophyta

metanol (3x24 jam) sehingga diperoleh

Subdivisi

: Angiospermae

ekstrak dan residu. Ekstrak metanol yang

Kelas

: Dicotyledonae

Subkelas

: Sympetalae

Bangsa

: Rutales

Suku

: Meliaceae

glukosidase dilakukan di laboratorium uji

Famili

: Meliaeae

Bifarmaka

Genus

: Azadirachta

diperoleh lalu dipekatkan menggunakan
rotary evaporator

sehingga diperoleh

ekstrak pekat.
Pengujian aktivitas inhibisi enzim α-

IPB.

Larutan

enzim

α-

glukosidase dibuat dari larutan stok 1
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mg/mL dalam larutan buffer fosfat (pH 7,0)
100 mM, diencerkan 25 kali dengan larutan
buffer yang sama sebelum uji dilakukan.
Sistem reaksi disiapkan pada microplate.
Campuran reaksi terdiri atas 50 μL larutan
buffer fosfat (pH 7,0) 100 mM, 25 μLp-NPG
0,5 mM dalam larutan buffer fosfat (pH 7,0)
100 mM sebagai substrat, 10 μL larutan
sampel (konsentrasi: 500 μg/mL), dan
larutan enzim α-glukosidase sebanyak 25
μL.

Campuran

diinkubasi

pada

Gambar 1. Grafik nilai % inhibisi ekstrak kulit
batangterhadap enzim α-glukosidase

37°C

selama 30 menit. Reaksi enzim dihentikan
dengan menambahkan 100 μL Na2CO3 200
mM.

Hasil

campuran

tersebut

diukur

dengan spektrofotometer pada panjang
gelombang 410 nm. Percobaan dilakukan
sebanyak 3 kali ulangan. Tablet akarbosa
digunakan sebagai kontrol positif. Akarbosa

Terlihat di Gambar 1. Bahwa grafik
menunjukkan nilai % inhibisi dari ekstrak kulit
batang yang meningkat seiring bertambahnya
konsentrasi, kecuali pada konsentrasi 12,5
ppm.

dilarutkan dalam buffer dan HCl 2N (1:1)
dengan konsentrasi 1% (b/v) kemudian
disentrifugasi.

Supernatan

diambil

sebanyak 10 μL dan dimasukkan ke dalam
campuran reaksi seperti dalam sampel [7].

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji aktivitas inhibisi terhadap enzim αglukosidase dilakukan dengan menggunakan
ekstrak metanol kulit batang dan akar dengan
konsentrasi 2 ppm, 5 ppm, 12,5 ppm, 25 ppm,
50 ppm, dan 100 ppm. Larutan akarbosa

Gambar 2. Grafik nilai % inhibisi ekstrak akar
terhadap enzim α-glukosidase

digunakan sebagai kontrol positif dengan
konsentrasi 0,1 ppm, 0,5 ppm, 1 ppm, 5 ppm,
dan 10 ppm. Sebagai kontrol negatif digunakan
larutan DMSO yang juga digunakan sebagai
pelarut ekstrak.

Gambar 2. menunjukkan grafik nilai %
inhibisi dari ekstrak akar memiliki pola yang
sama dengan ekstrak kulit batang, bahwa
dengan bertambahnya konsentrasi ekstrak nilai
% inhibisi meningkat. Tetapi pada konsentrasi
100 ppm aktivitas inhibisi ekstrak akar lebih
rendah dibandingkan aktivitas ekstrak kulit
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kayu, meskipun pada konsentrasi 12,5 – 50

terkandung di dalam ekstrak metanol masih

ppm nilai aktivitas inhibisinya lebih tinggi.

prospektif untuk dilakukan, karena metanol
merupakan

tipe

pelarut

organik

yang

mampu melarutkan baik senyawa polar
ataupun non polar, sehingga ekstrak dari
akar

dan

kulit

batang

mengandung

beragam senyawa polar ataupun non polar.
Pemisahan lanjut penting dilakukan untuk
memperoleh senyawa mayor yang secara
individu diduga memiliki potensi aktivitas
inhibisi

terhadap

enzim

α-glukosidase

signifikan.
Gambar 3. Grafik nilai % inhibisi standar
Akarbosa terhadap enzim α-glukosidase

KESIMPULAN
Ekstrak metanol kulit batang dan akar

dari

Gambar 3. menunjukkan profil kinerja

tumbuhan Mimba pada konsentrasi 100

larutan

ppm memiliki rerata nilai inhibisi sebesar

standar

akarbosa

terhadap

aktivitas enzim enzim α-glukosidase. Terlihat di
grafik bahwa pada konsentrasi 10 ppm
akarbosa memiliki nilai inhibisi 95,84 %.

38,23 % dan 35,85 %.
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TANYA JAWAB
Nama Pemakalah : Wahyu Nugroho
Nama Penanya
Marliyana

:

Pertanyaan

:

Soerya

Dewi

a. Aakah tanaman fenolik atau
senyawa lainnya yang terkandung
di ekstrak?
b. Mengapa
penelitian
berbahan
akar? Mengapa bukan daun?
Jawaban

:

a. Terdapat senyawa fenolat dan
kelompok senyawa lainnya, tetapi
yang dominan adalah Terpenoid.
b. Pilihan akar dan kulit batang
sebagai langkah pendekatan untuk
menguji potensi ekstraknya, selain
itu juga kajian potensi senyawa
murni dalam ekstrak. Selama ini di
Indonesia
(berdasarkan
kajian
literatur yang saya lakukan) laporan
penelitian dari ekstrak daun.
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