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HUBUNGAN FARMAKOGNOSI DENGAN ILMU – ILMU LAINYA 

 

1. Pendahuluan  

Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang sumber – sumber bahan 

obat alam,terutama dari tumbuh – tumbuhan (bentuk makroskopis dan 

mikroskopis berbagai tumbuhan serta organisme lainya yang dapat digunakan 

dalam pengobatan.(Syamsuni,2006) 

1.1 Biologi  

Biologi adalah ilmu mengenai kehidupan. Istilah ini diambil dari bahasa Belanda 

"biologie", yang juga diturunkan dari gabungan kata bahasa Yunani, βίος, bios 

("hidup") dan λόγος,logos ("lambang", "ilmu"). Dahulu—sampai tahun 1970-

an—digunakan istilah ilmu hayat (diambil dari bahasa Arab, artinya "ilmu 

kehidupan").(Anonim,2009) 

1.1.1 Berdasarkan kelompok mikroorganisme  

1.1.1.1 Taksonomi  

Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi mahluk 

hidup,jenis tumbuhan itu dalam klasifikasi dibagi – bagi menjadi sejumlah 

devisi,tiap devisi seterusnya berturut – turut dibagi – bagi dalam takson yang 

lebih rendah,yaitu kelas,bangsa,suku,marga,dan,jenis. Masing – masing diberi 

nama sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang dimuat dalam Kode 

International Tata Nama Tumbuhan,yang selain sebagai sarana referensi 

sekaligus memberikan indikasi untuk katagori takson yang nama – nama 

tersebut dimaksudkan.(Tjitroseopomo,2003) 

Contoh : 

 Devisi Tumbuhan  

o Tumbuhan belah (schizophyta),yang meliputi lebih kurang 

35.000 jenis tumbuhan. 
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o Tumbuhan talus (Thallophyta),yang meliputi lebih kurang 

60.000 tumbuhan. 

o Tumbuhan lumut (Bryophyta),yang meliputi lebih kurang 

25.000 tumbuhan. 

o Tumbuhan paku (Pteridophyta),yang meliputi lebih kurang 

10.000 tumbuhan  

o Tumbuhan biji (Spermatophyia),yang meliputi lebih kurang 

17.000 jenis tumbuhan.(Tjitrosoepomo,2003) 

 Tanaman pinang diklasifikasikan dalam divisi spermatophyta, sub 

divisi angiospermae, kelas monocotyledonae, bangsa arecales, suku 

arecaceae/palmae, marga areca, dan jenis Areca catechu L. (Backer, 

1965). 

1.1.1.2 Mikologi 

Mikologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

jamur (fungi) - banyak orang juga menyebut cendawan.Kajian dalam 

mikologi antara lain meliputi taksonomi jamur, fisiologi jamur, bioteknologi 

jamur, budidaya jamur (mushroom culture). Mikologi sangat besar 

pengaruhnya terhadap fitopatologi karena banyak penyakit tumbuhan yang 

disebabkan oleh jamur; sehingga pernah fitopatologi disebut sebagai mikologi 

terapan (applied mycology).(Anonim,2009) 

Contoh :  

 Ekstrak Jamur  

Merupakan salah satu produk olahan yang diperoleh dari hasil 

penyarian atau cara ekstraksi,yaitu jamur  - jamur yang paling banyak 

dibuat menjadi ekstrak,yaitu jamur lingzhi,shitake,maitake dan 
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sebagainya.Ekstrak jamur ini banyak digunakan sebagai sediaan untuk 

obat – obatan.(Jaelani,2008) 

1.1.2 Berdasarkan hirarki organisme   

1.1.2.1 Anatomi / Morfologi   

Morfologi adalah adalah ilmu yang mengkaji berbagai organ tumbuhan, baik 

bagian-bagian, bentuk maupun fungsinya.Secara klasik, tumbuhan terdiri dari 

tiga organ dasar yaitu akar,batang dan daun. 

Contoh 

 Areca catechu L. (pinang) merupakan tanaman famili Arecaceae yang 

dapat mencapai tinggi 15-20 m dengan batang tegak lurus bergaris 

tengah 15 cm. Buahnya berkecambah setelah 1,5 bulan da 4 bulan 

kemudian mempunyai jambul daun-daun kecil yang belum terbuka. 

Pembentukan batang baru terjadi setelah 2 tahun dan berbuah pada 

umur 5-8 tahun tergantung keadaan tanah. Tanaman ini berbunga pada 

awal dan akhir musim hujan dan memiliki masa hidup 25-30 tahun. 

Biji buah berwarna kecoklatan sampai coklat kemerahan, agak 

berlekuk-lekuk dengan warna yang lebih muda. Pada bidang irisan biji 

tampak perisperm berwarna coklat tua dengan lipatan tidak beraturan 

menembus endosperm yang berwarna agak keputihan (Anonim, 1989). 

 Iler (Coleus scutellarioides,Linn,Benth): Batang : Batang Pohon herba 

tegak dan merayap dengan tinggi batang pohonnya berkisar 30 cm 

sampai 150 cm, mempunyai penampung batang berbentuk berbentuk 

segi empat dan termasuk katagori tumbuhan basah yang batangnya 

mudah patah. Daun : Berbentuk hati dan pada setiap tepiannya dihiasi 

oleh jorong-jorong atau lekuk-lekuk tipis yang bersambungan dan 

didukung oleh tangkai daun dan memiliki warna yang beraneka ragam. 
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Bunga : Berbentuk untaian bunga bersusun, bunganya muncul pada 

pucuk tangkai batang. Syarat Tumbuh: Iler dapat tumbuh subur di 

daerah dataran rendah sampai ketinggian 1500 meter di atas 

permukaan laut. Iler bisa didapat disekitar sungai atau pematang 

sawah dan tepi-tepi jalan pedesaan sebagai tumbuhan 

liar.(Anonim,2008) 

1.1.2.2 Ekologi 

Ekologi adalah  ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan 

lingkungannya dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani oikos ("habitat") 

dan logos ("ilmu"). Sangat diperhatikan dengan hubungan energi dan 

menemukannya kembali kepada matahari kita yang merupakan sumber energi 

yang digunakan dalam fotosintesis.(Anonim,2009) 

Contoh :  

Tanaman obat dapat digunakan untuk menghias dan memperindah halaman 

rumah sekaligus memelihara ekosisitem mikro disekitar rumah 

(Rukmana,2007) 

1.1.3 Ilmu – Ilmu campuran dan terapan  

1.1.3.1 Biokimia 

Biokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari  senyawa – senyawa karbon 

yang terdapat dalam organisme dan membicarkan khusus persoalan – 

persoalan perubahan reaksinya,sehingga dasarnya beritik tolak dari kimia 

organik.(Kusnawidjaja,1983) 

Contoh  

 Biosintetis Metabolit Primer  

 
o Biosintesis karbohidrat 
a. Produksi monosakarida Iewat fotosintesis. Dalam tumbuhan 
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yang berklorofil, monosakarida diproduksi Iewat fotosintesis, 

suatu proses biologi yang mengubah energi elektromagnetik 

menjadi energi kimiawi. Dalam tumbuhan hijau, fotosintesis 

terdiri dari dua golongan reaksi. Satu golongan terdiri dari reaksi 

cahaya yang sesungguhnya mengubah energi elektromagnetik 

menjadi potensi kimiawi. Golongan lain terdiri dari reaksi 

enzimatik yang menggunakan energi dari reaksi cahaya untuk 

mengfiksasi karbon dioksida menjadi gula. Reaksi terakhir ini 

sering disebut reaksi gelap. Hasil dari kedua reaksi tersebut dapat 

disimpulkan menjadi reaksi sederhana sebagai berikut. 

                                 
2H20 + CO2 + cahaya                  (CH2O) + H20 + 02 

 
Walaupun kesimpulan persamaan reaksi merupakan peran serta 

seluruh reaktan dan produk, namun belum menggambarkan 

zantara yang terjadi sepanjang proses tersebut. Jadi reaksi yang 

terjadi tidak sesederhana dalam persamaan reaksi tersebut. Jadi 

carbon dalam fotosintesis dikerjakan pertama kali oleh Calvin 

dkk. seperti tercantum dalam Gambar 3 --1. 

b. Biosintesis sukrosa. Sukrosa merupakan produk tanaman yang 

sangat berguna bagi manusia. Penelitian menunjukkan bahwa 

sukrosa tidak hanya gula pertama yang terbentuk dalam proses 

fotosintesis tetapi juga bahan transpor utama. Pembentukan 

sukrosa mungkin merupakan prekursor biasa untuk sintesis 

polisakarida. Meskipun jalur alternatif terdiri dari suatu reaksi 

antara glukosa 1-fosfat dan fruktosa yang bertanggungjawab 

untuk produksi sukrosa dalam mikroorganisme tertentu, 

biosintesis metabolit penting dalam tumbuhan tinggi terjadi 

menurut jalur yang tergambar pada Gambar 3—2. 

Fruktosa 6-fosfat, diturunkan dan daur fotosintetik, diubah 

 klorofil
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menjadi glukosa 1-fosfat yang kemudian bereaksi dengan UTP 

membentuk UDP-glukosa. UDP-gIukosa bereaksi dengan 

fruktosa 5-fosfat membentuk pertama sukrosa fosfat, kemudian 

berubah menjadi sukrosa atau dengan fruktosa langsung 

membentuk sukrosa. 

 
Gambar 3—1. Jalur biosintesis sukrosa (Tyler et al., 1988) 
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Gambar 3—2. Jalur biosintesis sukrosa (Tyler et al., 1988) 
 

o Biosintesis lipid 

  Bertahun-tahun, sintesis Iemak dan minyak lemak oleh 

onganisme hidup dipercaya dipengaruhi secara sederhana oleh 

reaksi balik yang bertanggungjawab pada peruraiannya. Utamanya, 

hal ini termasuk hidrolisis ester gliserol-asam Iemak (gliserida) 

oleh enzim lipase dan diikuti penyingkiran dua unit atom karbon 

sebagai asetil-KoA dan rantai asam lemak oleh ß-oksidasi. Studi 

biosintesis menunjukkan bahwa pembentukan lipid ini 

menggunakan jalur kimia yang berbeda. 

 Biosintesis asam lemak berjalan dengan sederet reaksi 

melibatkan dua komplek enzim plus ATP, NADPH2, Mn++, dan 

karbon dioksida. 

 Pertama asetat bereaksi dengan KoA dan asetil-KoA yang 

terbentuk diubah oleh reaksi dengan karbon dioksida menjadi 

malonil-KoA. Ini selanjutnya bereaksi dengan asetil-KoA 
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membentuk zantara dengan 5 unit karbon, yang mengalami 

reduksi dan eliminasi karbon dioksida membentuk butinil-KoA. 

Senyawa malonil-KoA bereaksi lagi dengan senyawa ini 

membentuk zantara dengan 7-atom karbon, yang direduksi 

menjadi kaproil-KoA. Pengulangan reaksi ini akan membentuk 

asam lemak (fatty acids) yang mempunyai atom karbon genap 

dalam rantainya (Gambar 3 — 3). Jadi bagian malonil-KoA, 

senyawa dengan 3 atom karbon, ternyata merupakan pemasok 

satuan 2 atom karbon dalam biosintesis asam lemak. 

 Jalur biosintesis asam lemak tak jenuh (unsaturated fatty 

acids), rantai cabang, jumlah atom karbon gasal dalam asam 

lemak, dan lain-lain modifikasi belum ditegakkan secara rinci. 

 Bagian molekul (moiety) gliserol yang digunakan dalam 

biosintesis lipid diturunkan utamanya dari isomer-L dari α-

gliserofosfat (L- α-GP). Reaksi-reaksi yang terlibat dalam 

pembentukan tipe trigliserida dirangkum dalam Gambar 3-4. L-α-

GP mungkin diturunkan baik dari gliserol bebas maupun zantara 

glikolisis, dihidroasetonfosfat bereaksi berturut-turut dengan 2 

molekul asetil-KoA membentuk pertama asam L-α-flisofosfatidat , 

kemudian asam L-α-fosfatidat. Senyawa yang akhir ini diubah 

menjadi α,ß-digliserida, yang akan baik kembali kedaur asam 

fosfatidat atau bereaksi dengan asil-KoA dan asam Iemak untuk 

membentuk trigliserida. 

 Mengenai biosintesis asam Iemak yang penting dalam 

farmasi belum diketahui secara rinci. Misalnya ester alkohol tinggi 

pada malam mungkin terbentuk dari unit asam lemak yang lebih 

pendek dalam biosintesis yang analog dengan asam lemak. 

Senyawa hidrokarbon dari lemak terbentuk dari reduksi sekualena 

atau metabolit yang setara. 
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Gambar 3 –3. Reaksi-reaksi yang terlibat dalam pembentukan trigliserida (Dewick, 

1997) 

 
 

Gambar 3 –4. Reaksi-reaksi yang terlibat dalam pembentukan trigliserida (Dewick, 
1997) 
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o Biosintesis asam amino dan protein 

 Protein terdiri dari rangkaian asam amino. Di alam 

terdapat asam amino esensial dan nonesensial. Asam amino 

esensial tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia, jadi harus 

diperoleh dari sumber protein dari luar.. 

 
Gambar 3 – 5. Jalur biosintesis asam amino yang terkait dengan biosintesis alkaloid 

(Dewick, 1997) 
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 Biosintetik Metabolit Skunder 

 

 Biosintesis metabolit sekunder sangat beragam tergantung dari 

goIongan senyawa yang bersangkutan. Jalur yang biasanya dilalui 

dalam pembentukan metabolit sekunder ada tiga jalur, yaitu jalur asam 

asetat, jalur asam sikimat, dan jalur asarn mevalonat. 

o JaIur asam asetat 

  Poliketida meliputi golongan yang besar bahan alami 

yang digolongkan bersarna berdasarkan pada biosintesisnya. 

Keanekaragaman struktur dapat dijelaskan sebagai turunan rantai 

poli-ß-keto, terbentuk oleh koupling unit-unit asam asetat (C2) via 

reaksi kondensasi, misalnya 

 
n CH3CO2H               [CH3C0]n - 

 
 

  Termasuk poliketida adalah asam temak, poliasetilena, 

prostaglandin, antibiotika makrolida, dan senyawa aromatik 

seperti antrakinon dan tetrasiklina. Pembentukan rantai poli-ß-

keto dapat digambarkan sebagai sederet reaksi Claisen, 

keragaman melibatkan urutan ß-oksidasi dalam metabolisme 

asam lemak. Jadi, 2 molekul asetil-KoA dapat ikut serta datam 

reaksi Claisen membentuk asetoasetil-KoA, kemudian reaksi 

dapat berlanjut sampai dihasilkan rantai poli-ß-keto yang cukup 

(Gambar 3—7). Akan tetapi studi tentang enzim yang terlibat 

dalam biosintesis asam Iemak belum terungkap secara rinci. 

Namun demikian, dalam pembentukan asam lemak melibatkan 

enzim asam Iemak sintase seperti yang dibahas di atas. 

  Mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada jalur asam 

asetat tercantum dalam Gambar 3—6. 
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o Jalur asam sikimat 

  Jalur asam sikimat merupakan jafur alternatif menuju 

senyawa aromatik, utamanya L-fenilalanin. L-tirosina. dan L-

triptofan. Jalur ini berlangsung dalam mikroorganisme dan 

tumbuhan, tetapi tidak berlangsung dalam hewan, sehingga asam 

amino aromatik merupakan asam amino 

 

 
 

Gambar 3 – 6. Biosintesis via jalur asetat (Dewick, 1997) 
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 esensial yang harus terdapat dalam diet manusia maupun hewan. 

Zantara pusat adalah asam sikimat, suatu asam yang ditemukan dalam 

tanaman IlIicium sp. beberapa tahun sebelum perannya dalam 

metabolisme ditemukan. Asam ini juga terbentuk dalam mutan 

tertentu dari Escherichia coli. Adapun contoh reaksi yang terjadi 

dalam biosintesis asam polifenolat tercantum dalam Gambar 3 — 7. 

Dalam biosintesis L-triptofan dan asam 4-hidroksibenzoat juga terjadi 

zantara asam korismat. 
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Gambar 3 – 7. Jalur sikimat dalam biosintesis asam polifenolat (Dewick, 1997) 

o Jalur asam mevalonat 

  Terpenoid merupakan bentuk senyawa dengan keragaman 

struktur yang besar dalam produk alami yang diturunkan dan unit 

isoprena (C5) yang bergandengan dalam model kepala ke ekor 

(head-to-tail), sedangkan unit isoprena diturunkan dari 

metabolisme asam asetat oleh jalur asam mevalonat (mevalonic 



 15 

acid : MVA). Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 3 – 8. Jalur asetat dalam pembentukan IPP yang merupakan batu bata 

pembentukan terpenoid via asam mevalonat (Dewick, 1997) 
 

1.2  Kimia  

Kimia adalah (dari bahasa Arab ءايميك "seni transformasi" dan bahasa Yunani 

χημεία khemeia "alkimia") adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi 

dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau 

transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan 

sehari-hari. Kimia juga mempelajari pemahaman sifat dan interaksi atom individu 

dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut pada tingkat makroskopik. 
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Menurut kimia modern, sifat fisik materi umumnya ditentukan oleh struktur pada 

tingkat atom yang pada gilirannya ditentukan oleh gaya antaratom.(Anonim,2009) 

Contoh : 

 Kandungan Kimia yang terkandung dalam tumbuhan obat  

o Alang Alang(Imperata cylindrica (L.)Beauv.) Akar: metabolit 

yang telah ditemukan pada akar alang-alang ter.diri dari 

arundoin, fernenol, isoarborinol, silindrin, simiarenol, 

kampesterol, stigmasterol, ß-sitosterol, skopoletin, skopolin, p-

hidroksibenzaladehida, katekol, asam klorogenat, asam 

isoklorogenat, asam p-kumarat, asam neoklorogenat, asam 

asetat, asam oksalat, asam d-malat, asam sitrat, potassium 

(0,75% dari berat kering), sejumlah besar kalsium dan 5-

hidroksitriptamin. Dari hasil penelitian lain terhadap akar dan 

daun ditemukan 5 macam turunan flavonoid yaitu turunan 

3',4',7-trihidroksi flavon, 2',3'-dihidroksi kalkon dan 6-hidroksi 

flavanol. Suatu turunan flavonoid yang kemungkinan termasuk 

golongan flavon, flavonol tersubstitusi pada 3-0H, flavanon 

atau isoflavon terdapat pada fraksi ekstrak yang larut dalam 

etilasetat akar alang-alang. Pada fraksi ekstrak yang larut 

dalam air akar alang-alang ditemukan golongan senyawa 

flavon tanpa gugus OH bebas, flavon, flavonol tersubstitusi 

pada 3-0H, flavanon, atau isoflavon.(Anonim,2008) 

o Jambu Biji (Psidium guajava,Linn.) Buah, daun dan kulit 

batang pohon jambu biji mengandung tanin, sedang pada 

bunganya tidak banyak mengandung tanin. Daun jambu biji 

juga mengandung zat lain kecuali tanin, seperti minyak atsiri, 

asam ursolat, asam psidiolat, asam kratogolat, asam oleanolat, 

asam guajaverin dan vitamin. Kandungan buah jambu biji (100 
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gr) - Kalori 49 kal - Vitamin A 25 SI - Vitamin B1 0,02 mg - 

Vitamin C 87 mg - Kalsium 14 mg - Hidrat Arang 12,2 gram - 

Fosfor 28 mg - Besi 1,1 mg - Protein 0,9 mg - Lemak 0,3 gram 

- Air 86 gram.(Anonim,2008) 

1.2.1 Kimia Farmasi (organik dan anorganik)  

Kimia Farmasi (organik dan anorganik) adalah ilmu yang mempelajari tentang 

analisis kuantitatif dan kualitatif senyawa – senyawa kimia,baik dari golongan 

organik (aliflatik,aromatic,alisiklik,heterosiklik) maupun anorganik yang 

berhubungan dengan khasiat dan penggunaan sebagai obat.(Syamsuni, 

 Contoh :  

 Alkaloid pada kentang  

Kandungan alkaloid dalam kentang (solanin) banyak menyebabkan 

keracunan pada manusia. Alkaloid merupakan penghambat kerja 

asetilkaolinesterase yang mempengaruhi transmisi impuls 

syaraf.Kandungan alkaloid sangat tergantung varietas,keadaan 

lingkungna tubuh,serta kondisi penyimpanan,tetapi biasnya kandungan 

terbanyak adalah pada bagian dekat kulit,terutama bagian yang telah 

menjadi hijau karena terkena sinar matahari. Ekspos pada sinar 

fluoresen dapat meningkatka kadar alkaloid. Demikian juga pada 

kentang yang sedang berkecambah terkandung jumlah alkaloid dalam 

jumlah yang dapat membahayakan. Kadar alkaloid dalam kentang 

yang beracun dapat melebihi sepulh kali kadar alkaloid dalam kentang 

yang tidak beracun,yang biasanya tidak lebih dari 5 mg per 100 g berat 

kentang segar.(Winarno,1997) 

1.3 Farmakologi  

Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah;khasiat obat di segala segi 

termasuk sumber/asal –usulnya,sifat kimia,sifat fisika,kegiatan fisiologis/efeknya 

terhadap fungsi biokimia dan faal,cara kerja,absoropsi,nasib 
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(distribusi,biotransformasi),ekskresinya dalam tubuh,serta efek toksisitasnya dan 

penggunaanya dalam obat – obatan (Syamsuni,2006) 

Contoh : 

 Daun kumis kucing (remukjung,Orthosiphoni folium) 

Daun dari timbuhan Orthosiphon stamineus ini sangat terkenal diindonesia 

dan mengandung glikosida ortosifoni,minyak terbang,dan kalium (kadar 

tinggi ca 3,5%).Zat – zat ini bertanggung jawab atas khasiat diureika dan 

bakteriostatik,mungkin juga litholytis (melarutkan batu)maka secara 

tradisional,remkujung merupakan obat rakyat berharga untuk megobati 

gangguan saluran kemih dan kencing batu. Penggunana sering kali 

dikombinasikan dengan ramuan lain ,seperti daun menir-meniran (Phyllantus 

Urinaria) dan daun keji beling (Strobilanthus crispus) yang keduanya pun 

banyak mengandung kalium. 

Dosis : 2 – 3 dd 150 ml dari infus 10% (godokan yang diperoleh dari 

memanaskan 50 g daun halus dengan 500 ml air diatas penagas air selama 15 

menit pada suhu 90oC).(Tjay,2003) 

 Daun tembakau ( Nicotinae folium) 

Nicotinae folium  adalah daun yang dikeringkan di udara dari tanaman 

Nicotina tabacum L.,N.rustica L.,N.latissima Mill dan varietas serta hibridnya 

dari suku Solanaceae.Aksi Farmakologi,daya kerja nikotin mencakup saraf 

paragangglion dan pascagaglion.Penggunan daya takaran kecil dapat 

menstimulasi system saraf pusat dan system saraf vegetatif.Takaran lebih 

besar bersifat melumpuhkan (kerja sinaptotrop),menyerang ganglion simpatik 

dan parasimpatik (bloker ganglion),seperti kerja muskarin dan 

adrenalin.Dengan takaran 50 – 100 mg,nikotin dapat melumpuhkan 

pernapasan sampai menimbulkan kematian.Takaran subletal secara umum 

bergantung pada ras dan kebiasaan.Pada penggunaan lama (kronis) dan 

penyalahgunaan,nikotin dapat menimbulkan gangguan jantung (angina 
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pektoris),arteriosklorosis,gastritis,puru lambung,kontraksi pembuluh 

darah,dan nerkosis pada saluran pernapasan perokok.Kasus ini sering teramati 

pada perokok,yaitu katarak bronchial,karsinoma paru,dan karsinoma lambung 

karena selain menghirup nikotin,perokok juga menghirup hidrokarbon 

aromatik (benzopiran),karbon monoksida,nitrosiamin,keton,dan 

aldehida.Dengan banyaknya alkaloid samping,maka daya kerja nikotin yang 

khas menjadi kabur atau hilang.(Wiryowidagado,2008) 

 Granti cortex ( Kulit pohon delima) 

Granti cortex adalah kulit batang dari kulit akar yang dikeringkan dari 

tanaman Punica granatum L. (pohon delima) dari suku Punicaceae,yang 

berasal dari Pakistan,India,dan cina serta pada umumnya dibudidayakan 

didaerah tropis.Aksi farmakologi, Isopeletierin adalah alkaloid yang secara 

spesifik dapat melumpuhkan otot cacing pita,Oleh karena itu,dalam bentuk 

rebusan atau isolate campran alkaloid senyawa ini dikombinasi dengn 

laksan,misalnya sediaan Filik,dan digunakan sebagai obat cacing,Akan 

tetapi,campun ini tidak lagi digunakan.(Wiryowidagado,2008) 

 Ekstrak teh hijau  

Teh hijau terdiri dari daun Camellia sinensis kering yang tidak 

difermentasi,sehingga banyak mengandung flavonoid katechin,karena 

oksidasinya selama enzimatis menjadi tanin sangat dihambat.Selain epi-

,gallo-,dan epigallokatechin/gallat,teh hijau juga mengandung zat polifenol 

lain antara lain coffeic acid,cholic acid,dan syringic acid juga vitamin K dan 

sedikit kofein.Telah dibuktikan bahwa teh hijau memiliki sejumlah kegiatan 

berdasarkan khasiat antioksidanya yang kuat,yang tidak dimiliki teh 

hitam.Yang terpenting adalah efek antitumor,antilipidemia dan anti 

atreosklorosis,antibakteri kuat,dan efek thermogen akibat stimulasi 

pembakaran lemak. Efek antitumornya juga diperkirakan akibat 
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penghambatan pembentukan senyawa –nitroso (dari nitrit dan asam amino) 

dan inhibisi efek mutagen dari banyak zat karsinogen.(Tjay,2002) 

 Balsem Peru  

Balsem peru merupakan getah dari pohon Myrxylon pareira di Amerika 

Selatan yang beru aromatis. Berkhasiat bakteriostatis lemah berdasarkan zat 

aktifnya cinnameΪne,yakni campurn ester benzoat,sinamat,dan alcohol. 

Walaupun sering kali menimbulkan sensitasi dari reaksi alergi,obat ini masih 

banyak digunakan dalam salep dan bedak tabor (Purol) 3-4% untuk mengobati 

luka,eczema,dan kudis.(Tjay,2002).Balsem Peru juga digunakan sebagai obat 

batuk ekspektoran pada bronchitis dan batuk rejan.Balsem peru juga banyak 

digunakan di dalam kosmetik dan sebagai korigen.(Wiryowidagado,2008) 

 Temu lawak : Curcuma xanthorrhiza 

Rimpang ini sangat terkenal sebagai obat traditional untuk gangguan 

pencernaan yang berkaitan dengan kekurangan empedu. Berkhasiat 

cholagogum,yakni menstimulasi sekresi empedu oleh hati dan ekskresinya ke 

duodenum. Diperkirakan pula ekstrak ini mampu melarutkan batu empedu 

(bersama ramuan lain),tapi kegiatan ini belum terbukti secara ilmiah.Semua 

khasiat ini diperkirakan berdasarkan zat warna kuning curcumin dan minyak 

atsiri,yang ternyaa juga berkhasiat bakteriostatik terhadap bakteri – bakteri 

gram positif. Temu lawak banyak digunakan untuk gangguan kandungan 

empedu yang bersifat ringan dan mengakibatkan sekresi empedu telampau 

sedikit.(Tjay,2002) 

 Oleum ricini : minyak kastrol,minyak jarak  

Minyak kastrol diperas dari biji pohon jarak (Richinus communis) dan 

mengandung trigriselida dari asam risinoleat,suatu asam lemak tak jenuh. Di 

dalam usus halus,sebagian zat ini diuraikan oleh enzim lipase dan 

menghasilkan asam risinoleat yang memiliki efek stimulasi terhadap usus 

halus.Setelah 2-8 jam timbul defekasi yang cair.(Tjay,2002) 
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 Tingtur Hyperici 

Tingtur ini dibuat dari daun,batang,dan kembang tumbuhan Hypercium 

perforatum (st John’s wort,Johanneskruid),yang tedapat di Eropa. Zat ini 

mengandung hypericin,suatu zat warna merah dengan struktur 

naftodiantron,yang berdaya analgetis dan menghambat MAO-A secara 

reversible. Kandungan lainya minyak terbang,asam samak,dan hyperoside. 

Obat rakyat traditional ini sejak dahulu digunakan sebagai obat antimurung 

dan obat anti saraf (ekstrak dalam minyak sebagai obat gosok). Studi – studi 

baru telah memastikan efektivitasnya sebagai antidepresivum pada depresi 

ringan sampai sedang. Cara kerjanya ialah memperpanjang ketersediaan 

serotonin,NA, dan dopamine di otak dengan jalan menghambat perombakan 

oleh MOA.(Tjay,2002) 

 Bawang Putih : Allium sativum,Nature Garlic,Kyolic 

Umbi lapis ini dari family Liliaceae berasal dari kawasan Himalaya dan 

mengandung minyak atsiri dengan senyawa sulfur organis. Kandungan 

terpentingnya adalah aliin (S-allyl-L-cysteinsulfoxide,tanpa bau) yang oleh 

enzim aliinase dapat diubah menjadi zat aktif allicin (=diallyl-dithio-sul-

foxide) dengan bau khasnya. Allicin secara spontan dapat berubah menjadi 

dialilsulfida. Zat – zat kandungan aktif lainya adalah alkilpolisulfida 

ajuen,glutaminpeptida,peptidaglycosida,dan adenosin, Bawang putih bersifat 

antiatherogen dan penting bagi penurunan resiko PJP berhubung dengan daya 

kerjanya yaitu :  

o Antilipemis (ekstrak dan allicin) dengan menurunkan kadar kolesterol 

(LDL) dan trigriselida,juga HDL dinaikan sedikit. 

o Hipotensif,zat aktifnya belum diketahui  

o Antitrombotis,(perasan,ajuen,allicin) menghambat agregat trombosit 

,sehingga aktivitas fibrinolitis dari darah menurun dan waktu 

pembekuan diperpanjang.(Tjay,2002) 
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1.4 Farmasetika  

Farmasetika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat – 

meliputi pengumpulan,pengenalan,pengawetan,dan pembakuan bahan obat – 

obatan; seni peracikan obat ; serta pembuatan sediaan farmasi menjadi bentuk 

tertentu sehingga siap dijadikan obat yang meliputi ilmu dan teknologi pembuatan 

obat dalam bentuk sediaan yang dapat diberikan kepada pasien.(Syamsuri, 

Contoh : 

 Sirupi (Sirop) 

Sirop adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa.Kadar 

sakarosa adalah tidak kurang dari 64,0% dan tidak lebih dari 66,9% kecuali 

dinyatakan lain. 

Untuk pembuatan sirop diperlukan dulu pembuatan cairan,yang dilakukan 

sebagai berikut : 

o Althaeae Sirupus,akar Althaeae dipotong tipis – tipis,dicuci bersih dan 

dimeserasi dengan larutan Nipagin (1=400) dalam air 

o Aurantii Corticis Sirupus (F.I.Ed.II),kulit jeruk dipotong kecil – kecil 

dan diperlokasi dengan air yang menagndung nipagin. 

o Rhamni Fragulae Sirupus,cairan sirop diperoleh dengan cara infusa 

Fragula Cortex dengan penambahan Natrii Carbonas. 

o Rhei Sirupus,cairan sirop diperoleh dari Rhei Radix yang dipotong 

tipis – tipis dengan berulang – ulang diaduk selama 24 jam dengan 

penambahan Natrii Carbonas untuk memudahkan larut 

anthraglikosida. 

o Rhoeados Sirupus,cairan sirop diperoleh dengan cara infusa Rhoeados 

Petalum selama setengah jam dengan air yang mengandung nipagin. 

o Senegae Sirupus,dibuat dengan cara perkolasi Senegae Radix dengan 

penyari etanol dan air dengan penambahan nipagin. 
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o Sannae Sirupus,dibuat dengan cara infusa Sannae Folium dengan 

tambahan Natrii Carbonas selama 15 menit dalam air. 

o Thymi Sirupus,dibuat dengan cara perkolasi Thymi Herba dengan air 

di mana terlarut nipagin.Sakarosa dilarutkan dalam cairan sirop 

tersebut dengan pemanasan rendah. 

o Thymi compositus Sirupus,dibuat dengan perlokasi Thyni Herba dan 

Thymi Serpyllia Herba dengan larutan nipagin dalam air.Sakarosa 

dilarutkan dalam cairan sirop dengan pemanasan yang 

rendah.(Anief,2005) 

 Tingturae (Tingtur) 

Tingtur adalah sediaan cair yang dibuat secara meserasi atau perkolasi 

simplisia nabati atau hewani atau dengan cara melarutkan senyawa kimia 

kedalam pelarut. 

o Belladonnae Tinctura dibuat dengan cara perkolasi 10 bagian serbuk 

dengan etanol encer,hingga diperoleh 100 bagian tingtur. 

o Cinnamoni Tinctura,dibuat secara perkolasi 20 bagian serbuk dengan 

etanol encer,hingga diperoleh 100 bagian tingtur. 

o Digitalis Tingtura,dibuat secara perkolasi 10 bagian serbuk dengan 

etanol 70% hingga diperoleh 100 bagian tingtur. 

o Opii Tingtura,dibuat secara meserasi 10 bagian serbuk dengan etanol 

70% v/v,hingga diperoleh 100 bagian tingtur. 

o Opii Aromatica Tinctura,dibuat secara meserasi 1 bagian serbuk 

Cinamoni Cortex,Caryophylli dan 12 bagian Opium dengan etanol 

70% v/v dan air sama banyak,hingga diperoleh 100 bagian tingtur. 

o Secalis Cornuti Tinctura,dibuat dengan mengencerkan 1 bagian 

ekstrak Sekale dengan 9 bagian etanol encer. 
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o Valerianae Tinctura,dibuat dengan meserasi 20 bagian serbuk 

Valerianae Cortex dengan etanol 70%,hingga diperoleh 100 bagian 

tingtur.(Anief,2005) 

 Extracta (Ekstrak) 

Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa kering,kental,cair,dibuat dengan 

menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai,yaitu 

meserasi,perkolasi atau penyeduhan dengan air mendidih. 

o Ekstrak Cair 

 Cinchonae Ekstraktum F.I.ed.III,ekstrak cair dibuat secara 

perkolasi dengan cairan penyari campuran gliserin,air dan 

asam khlorida encer. 

 Colae Ekstraktum, Ekstra F.I.ed.III,ekstrak cair dibuat secara 

perkolasi dengan larutan penyari campuran etanol air. 

 Glycyrhizae Ekstraktum, Ekstra F.I.1974,ekstrak cair dibuat 

secara perkolasi,dengan larutan penyari air kloroform. 

 Hepatis Ekstraktum,F.I.ed.II,ekstrak cair,dibuat secara 

meserasi dengan cairan penyari air dan asam klorida. 

 Secale Cortuni Ekstraktum,F.I.Ed.III,ekstrak cair dibuat secara 

perkolasi,dengan cairan penyari campuran etanol encer dan 

asam klorida 4 N. 

 Stramonii Ekstraktum,Ekstra F.I.1974,ekstra cair,dibuat secara 

perkolasi,dengan cairan penyari etanol(45%). 

o Ekstrak Kental  

 Belladonae Ekstraktum,F.I.Ed.III,ekstrak kental,dibuat secara 

perkolasi dengan cairan penyari etanol encer dan asam cuka. 

 Hycoscyami Ekstaraktum,F.I.Ed.III,ekstrak kental,dibuat 

secara perkolasi dengan cairan penyari etanol encer dan asam 

cuka. 
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o Ekstrak Kering  

 Aloe Ekstraktum,Ekstra F.I.1974,ekstrak kering,dibuat dengan 

menuangkan air mendidih,diperas,dituangkan lagi air. 

 Frangulae Ekstraktum,Ekstra F.I.1974,ekstrak kering,dibuat 

dengan menuangkan air mendidih,diperas,dituangkan lagi air. 

 Opii Ekstraktum,F.I.Ed.III,ekstrak kering,dibuat secara 

maserasi dengan cairan penyari air. 

 Rauwolfiae Ekstraktum,F.I.Ed.II,ekstrak kering,dibuat secara 

perkolasi dengan cairan penyari etanol (90%) dan air. 

 Strychni Ekstraktum,F.I.Ed.II,ekstra kering,dibuat secara 

perkolasi dengan cairan penyari etanol 70% v/v.(Anief,2005) 

 Spiritus Aromatici 

Spiritus Aromatici dibuat dengan maserasi sejumlah simplisia dengan 

campuran sejumlah etanol dan air selama 24 jam. Maserat lalu didestilasi 

sampai diperoleh 1000 bagian. 

o Spiritus Aromaticus,maserasi selama 24 jam,Majorannae 

Herba,Cinamoni Cortex,Myristicae Semen,Caryophyllum dan 

Coriandri Fructus denn campuran etanol dan air. Dari cairan tersebut 

lalu didestilasi hingga diperoleh 1000 bagian. 

o Spiritus Cinnamomi,meserasi selama 24 jam serbuk Cinnamomi 

Cortex dengan campuran etanol dan air.Dari cairan ini lalu didestilir 

hingga diperoleh 1000 bagian.  

o Spiritus Citri,meserasi selama 24 jam Citri Fructus Cortex dengan 

etanol. Lalu didestilasi dan akhirnya didestilasi dengan uap hingga 

diperoleh 1000 bagian. 

o Spiritus Cochleariae,maserasi selama 24 jam Cochleariae Herba dan 

Armoraciae Radix denagn campuran air dan etanol. Lalu didestilasi 

hingga diperoleh 1000 bagian. 
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o Spiritus Lavandulae,larutkan 1 bagian Oleum Lavandulae dalam 150 

bagian etanol 90% v/v dan 49 bagian air.(Anief,2005) 

 Vinum (Anggur Obat) 

Vinum adalah anggur dari spanyol yang dalam perdagangan dikenal dengan 

anggur Sherry (Xereswijn) mengandung etanol tidak kurang 18%,v/v; boleh 

pula dibeikan jenis lain asal memenuhi syarat Farmakope.  

o Cinchonae Vinum,dibuat dengan meserasi 2 bagian serbuk kina dan 

buat 80 bagian anggur,larutkan ke dalamnya 20 bagian 

sakarosa,biarkan 6 hari tempat sejuk lalu disaring. 

o Condurago Vinum,dibuat dengan meserasi 10 bagian serbuk 

Condurago Cortex dan dibuat 100 bagian anggur.(Anief,2005) 

1.5 Teknologi Farmasi  

Teknologi Farmasi merupakan ilmu yang membahas tentang teknik dan prosedur 

pembuatan sediaan farmasi dengan skala industri farmasi termasuk prinsip kerja 

serta perawatan/pemeliharaan alat – alat produksi dan penunjangan sesuai 

ketentuan  cara pembuatan obat yang baik(Syamsuni, 

Contoh  

 Selulosa daun alang-alang mempunyai daya serap terhadap air yang relatif 

cukup baik dalam pembuatan tablet secara cetak langsung.(Anonim,2008) 

1.6 Fisika Farmasi  

  Fisika Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis kualitatif serta 

kuantitatif senyawa organik dan anorganik yang berhubungan dengan sifat 

fisikanya,misalnya spektrometri massa,spektopotometri,dan kromatografi 

(Syamsuni,2006) 

 Contoh :  

 Kromatografi adalah suatu nama yang diberikan untuk teknik pemisahan 

tertentu. Cara yang asli telah diketengahkan pada tahun 1903 oleh 

TSWETT,ia telah menggunakanya untuk pemisahan senyawa – senyawa yng 
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berwarna,dan nama kromatografi diambilkan dari senyawa berwarna. 

Meskipun demikian pembatasan untuk senyawa – senyawa berwarna tak lama 

dan hamper kebanyakan pemisahan – pemisahan secara kromatografi 

sekarang diperlukan pada senyawa – senyawa yang tidak berwarna.termasuk 

gas. 

o Kromatografi Kertas 

Analisis dari polimer – polimer.Deteksi dan pengairan adanya logam – 

logam dakam tanah .Penemuan senyawa – senyawa penolat dan 

ekstrak tanaman.Pemisahan alkaloid dan pemisahan senyawa – 

senyawa yang mengandung radiostop.(Sastrohamidjojo,2002) 

 Adas mengandung  minyak atsiri 1-6%,mengandung 50-60% 

anetol,lebih kurang 20% 

fenkon,pipena,limonene,diprntena,falandrena,metilkhvikol,anis

aldehida,asam anisat,minyak lemak 12%.(Anonim,1989) 

 Alpukat menagndung gula alcohol parsiit lebih kurang 4,7% 

(Anonim,1989) 

 Cabe Jawa mengandung minyak atsiri lebih kurang 

0,9%,piperin 4-6% dammar ,piperin.(anonim,1989) 

 Cabe rawit mengandung  lebih kurang 0,02%,alkaloid 

atsiri,resin,minyak,dan vitamin C,vitamin 

A,capsantin(Anonim,1989)  

 Spektopotometri Massa adalah penguraian sesespora senyawa organik dan 

perekaman pola fragmentasi menurut massanya. 

Zeatin yaitu pengatur tumbuhan alami golongan sitokinin pertama yang 

diisolasi dalam tumbuhan tinggi .Stukturnya,6-(4-hidroksimetil-trans-2-

butenilamino) purin ,ditentukan oleh Shannon dan Letham (1966); hasil 

Spektopotometri Massa sangat membantu pada identifikasi ini.Jadi ,terdapat 

ion molekul yang menonjol pada 219 dan ini memastikan rumus 
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C10H13ON5.Adanya alcohol primer ditunjukan oleh pecahan pada m/z 202 

(M—OH ) dan m/z 188(M – CH2OH).Tempat gugus alkil terdapat pad N 

ditunjukan pecahan pada m/z 148.Akhirnya pemastian inti adenin diperoleh 

dari pecahan khas (yang ditunjukan oleh kebanyakan turunan adenine) pada 

m/z 136,dan 108.(Harborne,1987) 

1.7 Farmasi Klinik  

Farmasi Klinik adalah kegiatan memonitor penggunaan obat,monitor efek 

samping obat (MESO),dan kegiatan konseling/informasi obat bagi yang 

membutuhkan(Syamsuri, 

Contoh : 

 Pemberian oral dari butanol dari ekstak Bulbus Allii Cepae (200mg) telah 

diuji  dapat mengurangi kelebihan lemak,karena ekstrak dari butanol 

Bulbus Allii Cepae dapat mencegah peningkatan  -lipoprotei 

kolesterol,  -lipoprotein dan triglyserilida.Praksi dari saponin (50mg) 

atau (100mg) juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan 

fibrinogen dalam plasma,selain itu ekstrak bawang merah segar (50g) 

tidak memberikan efek signipikan terhadap kolesterol dan fibrinogen atau 

aktifitas fibrinogen secara normal.Epek Antihipoglukemik telah dilakukan 

studi pada ekstrak Bulbus Alii Cepae.Ekstrak Bulbus Allii Cepae (100mg) 

dapat menurunkan kadar glukosa pada orang dewasa.Ekstrak Bulbus Alli 

Cepae (Anonim,1999) 

 Daun Senna (Cassia angustifolia Vahl.) Waktu aksi senna berkisar antara 

8-10 jam, sehingga sebaiknya diminum pada waktu malam. Senosida 

dapat menghilangkan keluhan konstipasi pasien (irritable bowel 

syndrome). Pada dosis terapi tidak ditemukan adanya gangguan kebiasaan 

waktu defekasi; dapat melunakkan tinja dan meningkatkan kecepatan 

transit makanan dalam kolon melalui peningkatan gerakan peristaltik. 
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Senosida sedikit diserap pada bagian atas saluran 

gastrointesional.(Anonim,2008) 

1.8 Ekonomi  

Tanaman obat dapat dijadikan usaha baru untuk memasok kebutuhan bahan baku 

pabrik – pabrik jamu dan obat traditional.saat ini potensi tanaman obat yang 

dimanfaatkan di Indonesia berjumlah lebih dari 1000 jenis dan tersebar di 

berbagai daerah.Tanaman obat sangat bermanfaat sebagai bahan baku obat 

moderen,jamu dan obat traditional.(Rukmana,2004) 

1.9 Pendidikan 

Tanaman Obat dapat dipekarangan merupakan usaha pelestarian plasma nutfah 

dan wahana pendidikan cinta lingkungan hidup.(Rukmana,2004)  

1.10 Sosial 

Tanaman obat dapat dimanfaatkan sebagai bahan ramuan obat untuk pertolongan 

pertama sebelum mendapat pertolongan pertama dari dokter(Rukmana,2004) 
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BAB  II 
PENUTUP 

 
2.1 Kesimpulan  
 
 Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa farmakognosi tidak hanya 

mencakup satu keilmuaan saja tapi farmakognosi sangat erat hubunganya dengan 

ilmu ilmu lain baik dalam bidang kefarmasiaan dan social jadi kita tidak boleh 

mengkotak – kotakan suatu mata kuliah karena satu sama lainya sangat berhubungan . 
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