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B elum lama ini kita mendengar pengajuan hak paten ter-
hadap senyawa aktif yang terkandung pada temulawak
(Curcuma xanthorrhiza), tumbuhan asli Indonesia, yang

dilakukan oleh negara lain. Situasi tersebut seharusnya me-
nyadarkan kita terhadap bahaya pembajakan sumber daya ge-
netik atas keanekaragaman fitofarmaka asli Indonesia, terma-
suk potensi dari kekayaan lautnya.

Jika kita ingin menjadi tuan di rumah sendiri dalam industri
fitofarmaka Indonesia, sudah sepantasnya kalangan industri
farmasi, jamu, maupun kosmetik gencar meningkatkan peneli-
tian dan pengembangan aplikatif. Salah satu ikhtiarnya ada-
lah menggunakan metode pemisahan dan pemurnian senya-
wa aktif yang lebih maju. Minyak atsiri misalnya, merupakan
campuran aneka senyawa organik dan hanya beberapa senya-
wa yang bermanfaat dalam pengobatan atau terapi. 

Dengan proses pemisahan yang lebih canggih, diharapkan
produktivitas serta selektivitas isolasi senyawa aktif dapat
meningkat sehingga ribuan senyawa aktif alami dapat segera
dipetakan, diteliti, dan dimanfaatkan. Teknologi ini dapat men-
dukung posisi Indonesia yang telah menjadi peringkat ketiga
dunia sebagai produsen minyak atsiri dengan peningkatan
ekspor 10 persen per tahun.

Ekstraksi dengan fluida superkritis
Salah satu usaha yang layak diperhitungkan untuk mening-

katkan produktivitas dan mutu ekstraksi senyawa aktif bahan
alam adalah diversifikasi proses isolasi. Selama ini kalangan
industri lokal masih bersandar pada teknologi pemisahan kon-
vensional, misalnya distilasi uap atau ekstraksi menggunakan
pelarut organik. 

Alangkah baiknya jika kita mulai melirik teknologi pemisah-
an menggunakan fluida superkritis. Selain lebih hijau, fluida
superkritis menawarkan kinerja yang lebih unggul ketimbang
teknologi konvensional. Teknologi ini telah digunakan dalam
proses penghilangan kafein pada kopi.

Secara sederhana, fluida superkritis adalah fluida yang ber-
ada pada kondisi di atas suhu dan tekanan kritisnya sehingga
tak tampak adanya pemisahan fasa. Fluida superkritis dapat
berdifusi dalam padatan, layaknya perilaku gas atau dapat
melarutkan zat lain sebagaimana tingkah laku zat cair. Sela-
ma ini yang cukup populer digunakan dalam industri ekstraksi
senyawa bahan alam adalah fluida superkritis CO2 (karbon di-
oksida). Metanol,
dimetilether atau
kombinasi CO2 de-
ngan aditif meta-
nol, dimetilether,
atau air juga dapat
diterapkan untuk
proses pemisahan
senyawa aktif.

Penggunaan flui-
da superkritis CO2
juga lebih mengun-
tungkan dalam pro-
ses ekstraksi. Ka-
rena untuk menca-
pai keadaan superkritis, hanya membutuhkan tekanan 73,9
bar dan suhu 31,1 derajat Celsius, yang relatif lembut diban-
ding metanol yang membutuhkan kondisi 239,5 derajat Cel-
sius dan 81 bar. 

Pada kondisi CO2 superkritis, aneka senyawa target diha-
rapkan tidak mengalami kerusakan atau perubahan kimiawi.
Prosesnya terbilang mudah dan langsung dapat diterapkan pa-
da material padatan. Setelah proses pelarutan dan ekstraksi
berulang-ulang, campuran fluida dan bahan aktif bisa dipisah-
kan dengan menurunkan tekanan. 

Fluida superkritis CO2 memiliki sifat non-polar dan lebih
mudah melarutkan lemak, sedangkan banyak senyawa aktif
bernilai ekonomi tinggi bersifat polar. Dalam proses ekstraksi,
masalah tersebut diatasi dengan menambahkan sedikit fluida
lain sebagai pengatur kepolaran, semisal air atau metanol.

Banyak penelitian telah membuktikan bahwa selektivitas
ekstraksi menggunakan fluida superkritis lebih tinggi daripada
menggunakan cara konvensional. Hal ini terutama dipengaruhi
oleh sifat fisika-kimia fluida tersebut dan proses transfer mas-
sa yang terjadi. ●

PERISKOP

Senjata taktis masa depan ini, kata
Ellis, kemampuan mencapai targetnya
20 kali lebih besar dari yang ada pada
kapal konvensional saat ini. Railgun
bakal melengkapi Angkatan Laut Ame-
rika dan menggantikan senjata yang se-
lama ini menggunakan bahan peledak
dan kimia. Walhasil, keamanan bagi
marinir dan pelaut meningkatkan serta
mengurangi rantai amunisi logistik.

Railgun merupakan senjata yang
mengubah energi listrik menjadi tekanan
magnetik. Tekanan ini melontarkan mu-
atan terarah ke sasaran dengan tingkat

kecepatan mendekati kecepatan suara.
Tembakan dari senjata ini memiliki ke-
kuatan yang sanggup menembus ber-
lembar-lembar lempeng baja nikel chro-
me molybdenum setebal 5 sentimeter.

Senjata ini memanfaatkan prinsip
akselerasi sasaran secara elektronik de-
ngan interval dua rel logam. Railgun ti-
dak memerlukan ledakan untuk meng-
hasilkan proyektil dari titik A ke titik B.
Sebaliknya, menggunakan arus elek-
tromagnetik untuk melontarkan muat-
annya melalui sepasang rel logam yang
memuat medan magnet.

Jika dibandingkan dengan senjata
militer lain, railgun ternyata lebih cepat
ketimbang rudal jelajah semacam to-
mahawk. Senjata ini tidak memerlukan
bahan peledak, harganya jauh lebih
murah dan dapat mencapai target lebih
jauh. Angkatan Laut Amerika berharap
jangkauan railgun pada masa depan
dapat meningkat hingga 200 mil.

Maklum, saat ini jangkauan tembak
peluru dari kapal perang Amerika ha-
nya sekitar 13 mil. Laksamana Nevin
Carr, Kepala Penelitian Angkatan Laut,
mengatakan bahwa senjata ini untuk
menghadapi kapal musuh. “Membiar-
kan bahan peledak, meledakkan Anda,”
katanya.

Angkatan Laut Amerika telah meng-
uji coba teknologi railgun sejak 2005.
Pada uji coba setahun berikutnya, ke-
kuatan railgun mencapai 8 megajoule
dan 2008 meningkat jadi 10,64 mega-
joule. Satu megajoule setara mobil satu
ton yang melesat dengan kecepatan 100
mph (mil per jam).

Moto proyek ini adalah “velocitas
eradico”, yang artinya “speed destroys”
atau tercepat dan menghancurkan. Tes
yang dilakukan pada awal Desember
lalu mencapai kekuatan tembak 33 me-
gajoule. Uji coba terus dilakukan dan
tampaknya baru 10-15 tahun menda-
tang railgun menjadi senjata di kapal
Angkatan Laut Amerika. ● UNTUNG WIDYANTO
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MELESAT KELUAR:
Kamera berkecepatan tinggi memotret uji
coba railgun, yang kekuatannya 33 mega-
joule pada 10 Desember 2010 di Virginia.
Terlihat cangkang dan jejak asap di bagian
belakang (atas).

MEMATIKAN:
Peluru ini berputar dan melesat, yang ke-
cepatannya mencapai tujuh kali kecepatan
suara (kiri).

MENYESATKAN: 
Dari luar, railgun tampak seperti gudang
yang tergeletak di halaman yang kotor.
Dari sini keluar kepulan asap dari senja-
ta itu (bawah).
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