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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Penyakit Parkinson merupakan penyakit neurodegeneratif dengan angka 

kejadian tertinggi di dunia setelah Alzheimer (Dick dkk., 2007). Diperkirakan 

jumlah penderita penyakit Parkinson akan meningkat dari 2,57 juta pada tahun 2005 

menjadi 6,17 juta pada tahun 2030 di enam negara yang memiliki populasi 

penduduk terbanyak di benua Asia (Tiongkok, India, Indonesia, Pakistan, 

Bangladesh, dan Jepang)  (Dorsey dkk., 2007).  

Penyakit Parkinson disebabkan oleh rusaknya saraf penghasil dopamin di 

bagian substantia nigra pars compata yang terdapat pada otak. Kerusakan pada 

bagian tersebut dapat menyebabkan penurunan secara signifikan pada sekresi 

dopamin di striatum. Penyakit ini biasanya diderita oleh manusia yang berusia 

lanjut tetapi dapat pula terjadi pada usia muda (LeWitt, 2008). Salah satu gejala 

motorik yang muncul pada penderita penyakit Parkinson adalah katalepsi 

/kekakuan (Lotharius dkk., 2002). 

Sejauh ini, upaya untuk menurunkan gejala motorik penyakit Parkinson 

berupa katalepsi masih menggunakan obat-obatan sintetis, seperti sinemet, 

ropinirole, apomorphine, selegiline, entacapone, amantadine, dan trihexyphenidyl. 

Obat-obatan tersebut secara efektif meningkatkan kadar dopamin. Namun, 

penggunaan jangka panjang dari obat-obatan tersebut dapat menimbulkan efek 

samping yang merugikan seperti gangguan pencernaan, gangguan tidur, gangguan 

hati dan ginjal, dyskinesia, halusinasi, gangguan penglihatan, dan depresi 

(Houghton & Hurtig, 2013). Pengobatan tradisional menggunakan tanaman herbal 

dipilih oleh masyarakat sebagai alternatif karena dinilai efek samping yang 

ditimbulkan lebih rendah dan biaya relatif lebih murah dibandingkan menggunakan 

obat-obatan sintetis. 

Penelitian telah dilakukan pada beberapa tanaman herbal untuk mengetahui 

senyawa bioaktif dan aktivitas antiparkinsonnya. Salah satu tanaman yang dianggap 
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potensial untuk menurunkan gejala katalepsi adalah tanaman karabenguk (Mucuna 

pruriens Linn var.Utilis). Karabenguk merupakan tanaman yang tumbuh di daerah 
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tropis dan subtropis, tergolong ke dalam famili Fabaceae (polong-polongan). Di 

Indonesia, tanaman ini banyak dijumpai di beberapa daerah dengan nama yang 

berbeda, seperti biji babi atau biji kowas (Jawa Barat), kekara juleh (Maluku), atau 

bhengok (Madura). Di sebagian wilayah Jawa, biji karabenguk dijadikan bahan 

baku pembuatan kecap dan tempe (tempe benguk) (Gandjar, 1977). Karabenguk 

telah dikenal memiliki berbagai manfaat yaitu sebagai antidiabetes, antiinflamasi, 

antioksidan, dan neuroprotektif (Misra & Wagner, 2007).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Siddhuraju dkk. (1996), biji kara  

benguk mengandung protein, asam amino (L-DOPA, metionin, tirosin, lisin, glisin, 

asam aspartat, asam glutamat, leusin, dan serin), karbohidrat, asam oleat, asam 

linoleat, dan asam palmitat. L-DOPA merupakan prekursor metabolik dopamin, 

sehingga dapat digunakan dalam pengobatan gejala penyakit Parkinson 

(Pulikkalpura dkk., 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sardjono dkk. 

(2016), diketahui bahwa kadar L-DOPA pada ekstrak biji karabenguk asal 

Yogyakarta dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol : air sebesar 13,9 % 

dan studi farmakologi antiparkinson ekstrak biji karabenguk terhadap mencit (Mus 

musculus) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh secara signifikan pada 

ekstrak biji karabenguk dosis 200 mg/kg dan dosis 400 mg/kg berat badan terhadap 

penurunan katalepsi serta dosis 200 mg/kg berat badan terhadap  peningkatan daya 

ingat pada mencit. Namun, penggunaan  ekstrak biji karabenguk belum efektif 

dalam menurunkan gejala katalepsi, dikarenakan pemberian dosis yang masih 

tinggi, sehingga diperlukan suatu cara untuk meningkatkan kinerja L-DOPA dari 

ekstrak biji karabenguk dalam dosis yang lebih rendah.  

Teknologi nanopartikel dapat menjadi solusi pengobatan gejala motorik 

penyakit Parkinson dengan kemampuan penghantaran obat tertarget dan 

meningkatkan bioavailabilitas, meningkatkan kinerja obat dan agen bioaktif lain 

yang digunakan dalam penyakit neurodegeneratif (Modi dkk., 2009). Nanopartikel 

merupakan material organik maupun anorganik dengan unit struktural dasar yang 

memiliki ukuran 1-200 nm (Lynch dkk., 2007). Pada umumnya, nanopartikel 

disintesis secara kimia dan fisika, namun metode ini cukup mahal dan berpotensi 

berbahaya untuk lingkungan. Penggunaan organisme biologis seperti 

mikroorganisme, ekstrak tanaman atau biomassa tanaman telah dilakukan sebagai 
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alternatif untuk menghasilkan nanopartikel dengan cara yang lebih ramah 

lingkungan (Mohanpuria dkk., 2008). 

Beberapa jenis logam nanopartikel telah disintesis dengan menggunakan 

ekstrak tanaman dan diuji untuk mengetahui potensi penggunaannya sebagai agen 

diagnostik dan terapeutik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arulkumar dkk. 

(2012), nanopartikel emas – ekstrak biji karabenguk telah berhasil disintesis yang 

kemudian diujikan pada mencit yang telah diinduksi 1-methyl 4-phenyl-1,2,3,6-

tetrahydropyridine (MPTP) dan dilakukan uji rotarod dan narrow beam. Hasil dari 

kedua uji menunjukkan bahwa nanopartikel emas - ekstrak biji karabenguk dapat 

meningkatkan kinerja L-DOPA dalam mengurangi gejala penyakit Parkinson.  

Selain nanopartikel emas, terdapat jenis logam nanopartikel lain yang  

berpotensi sebagai senyawa penghantar obat, yaitu nanopartikel magnetite (Fe3O4). 

Nanopartikel magnetite merupakan salah satu nanopartikel dari logam yang telah 

menarik minat penelitian karena aplikasi penting dalam terapi kanker, diabetes, 

terapi gen, penghantaran obat, dan Magnetic Resonance Imaging (MRI)             

(Mody dkk., 2010). Biosintesis nanopartikel magnetite dari berbagai ukuran dan 

bentuk telah dilaporkan menggunakan bakteri, jamur dan ekstrak tanaman 

(Balamurughan dkk., 2014). Selain itu, pereaksi yang digunakan dalam sintesis 

magnetite relatif lebih murah dan aman dibandingkan sintesis nanopartikel emas. 

Terdapatnya bukti-bukti empirik tersebut dan kurangnya kajian ilmiah 

mengenai sintesis nanopartikel - ekstrak biji karabenguk inilah yang mendorong 

dilakukannya penelitian untuk mengetahui karakteristik dan potensi nanopartikel 

magnetite - ekstrak biji karabenguk (Fe-MPn) Indonesia dalam menurunkan gejala 

penyakit Parkinson berupa katalepsi. 
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1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah pada 

penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana karakteristik nanopartikel magnetite–ekstrak biji karabenguk 

asal Indonesia ? 

b. Bagaimana potensi nanopartikel magnetite – ekstrak biji karabenguk asal 

Indonesia dalam menurunkan katalepsi pada mencit? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi 

mengenai : 

a. Karakteristik nanopartikel magnetite–ekstrak biji karabenguk asal 

Indonesia. 

b. Potensi nanopartikel magnetite – ekstrak biji karabenguk asal Indonesia 

dalam menurunkan katalepsi pada mencit. 

1.4. Batasan Masalah Penelitian 

Untuk memfokuskan masalah penelitian, maka peneliti membatasi 

penelitian ini pada beberapa hal sebagai berikut : 

a. Biji karabenguk yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Bantul, 

Yogyakarta. Biji karabenguk tersebut telah dipisahkan kulit dan 

dagingnya, dikeringkan, dan digiling hingga berbentuk serbuk halus. 

b. Karakterisasi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan empat 

metode dengan instrumentasi Scanning Electron Microscopy (SEM), 

spektrofotometer Fourier Transform Infrared (FTIR), X-Ray Powder 

Diffraction (XRD) dan Thermo Gravimetric /Differential Thermal 

Analysis (TG/DTA). 

c. Dosis yang digunakan pada uji katalepsi adalah 5 mg/kg, 15 mg/kg dan 

25 mg/kg. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Dapat dikembangkan dan diaplikasikan untuk alternatif pengobatan 

penyakit Parkinson yang lebih aman dan efektif. 

b. Menjadi informasi tambahan mengenai penggunaan teknologi 

nanopartikel dalam penghantaran senyawa obat. 

1.6. Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu bab I tentang pendahuluan, bab II 

tentang tinjauan pustaka, bab III tentang metodologi penelitian, bab IV tentang hasil 

dan pembahasan, dan bab V tentang kesimpulan dan saran. 

Bab I yang merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Latar belakang penelitian berisi tentang 

kerangka pemikiran penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah penelitian berisi 

tentang identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti. Tujuan 

penelitian berisi tentang tujuan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam 

penelitian. Batasan masalah penelitian berisi tentang batasan permasalahan yang 

dilakukan dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang gambaran mengenai 

nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian yang 

dilakukan. Struktur organisasi skripsi berisi tentang sistematika penulisan skripsi 

dengan memberikan kandungan setiap bab, urutan penulisan, serta keterkaitan antar 

bab dalam membetuk kerangka utuh skripsi. 

Bab II yang merupakan tinjauan pustaka berikan tentang teori-teori utama 

serta turunannya yang mendasari penelitian dan penelusuran pustaka mengenai 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pada bab ini, 

dijelaskan secara dasar mengenai penyakit Parkinson, tinjauan umum mengenai biji 

karabenguk dan nanopartikel magnetite, serta teori-teori dasar dalam proses 

penelitian mencakup karakterisasi dan pengujian katalepsi secara umum. 
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Bab III yang merupakan metodologi penelitian berisi tentang tahapan-

tahapan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian dan 

menjawab masalah yang diangkat. Pada bab ini dijelaskan sampel dan lokasi 

penelitian, alat dan bahan penelitian, bagan alir dari metode penelitian, tahapan 

ekstraksi, tahapan sintesis, tahapan karakterisasi, dan tahapan uji katalepsi yang 

dilakukan. 

Bab IV berisi tentang hasil pengolahan dan analisis data; serta pembahasan 

temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Pada bab ini dijelaskan dan dibahas mengenai hasil ekstraksi biji 

karabenguk, hasil sintesis nanopartikel magnetite – ekstrak biji karabenguk, 

karakterisasi nanopartikel magnetite – ekstrak biji karabenguk, hasil uji katalepsi, 

serta hasil pengujian statistik. 

Bab V berisi tentang kesimpulan yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. Pada akhir skripsi ini terdapat daftar pustaka yang berisi 

rujukan-rujukan jurnal ilmiah maupun buku untuk mendukung penelitian yang 

dilakukan. 


