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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis 

khatulistiwa dan mempunyai hutan hujan tropis terbesar kedua di 

dunia. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia kaya akan sumber daya 

alam hayati karena memiliki curah hujan, tingkat kelembaban dan 

pencahayaan matahari yang cukup. Keanekaragaman hayati ini 

telah lama dikenal memiliki manfaat sebagai obat-obatan 

tradisional. Salah satu famili tumbuhan yang dikenal mempunyai 

banyak manfaat adalah Moraceae dengan jumlah persebaran di 

nusantara sebanyak 17 genus dan 80 spesies (Heyne, 1987). 

Genus yang termasuk famili Moraceae salah satunya yaitu 

Artocarpus. Genus ini sudah sejak lama diketahui manfaatnya 

sebagai obat dan buah-buahan yang dapat dikonsumsi (Hari et al., 

2014). Artocarpus merupakan spesies yang kaya senyawa fenolik 

termasuk flavonoid, stilbenoid, arilbenzofuron, dan jacalin (Jagtap 

dan Bapat, 2010).  

Salah satu spesies dari genus Artocarpus adalah Artocarpus 

elasticus. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengisolasi 

senyawa yang terkandung dalam spesies ini serta untuk 

mengetahui manfaat dari senyawa metabolit sekunder yang 

dihasilkan tersebut. Senyawa-senyawa yang telah ditemukan pada 

A. elasticus yaitu: moracalkon A; kudraflavon C (2); artokarpin 

(3); sikloartokarpin (4); isosiklomorusin (5) dan artoindonesianin 

E-1, senyawa tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam turunan 

flavonoid (Musthapa et al., 2009). Data senyawa-senyawa 

tersebut kemudian diimplementasikan menjadi jalur biogenesis 

senyawa  (Gambar 1.1). 

Uji farmakologi terkait menunjukkan kulit batang A. 

elasticus berkhasiat sebagai obat sakit perut dan getahnya sebagai 

obat disentri, sementara seduhan kulit batangnya dimanfaatkan 

sebagai anti-fertilitas dan pereda demam akibat malaria 

(Boonphong, 2007). Berdasarkan hasil penelitian lain juga 
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diketahui bahwa beberapa senyawa yang telah diisolasi dari A. 

elasticus ini memiliki aktivitas biologi antara lain sifat sitotoksik, 

antiinflamasi, anti tumor, anti kanker, antibakteri, antivirus, 

antijamur dan antidiabetes  (Wu et al., 2015) 

 

    
 

Gambar 1.1 Jalur biogenesis senyawa hasil isolasi A. elasticus 

 

Menurut Musthapa et al. (2009), suatu tumbuhan yang 

tumbuh di habitat berbeda akan berpeluang menghasilkan 

senyawa metabolit sekunder yang berbeda pula. Hal ini 
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dikarenakan perbedaan ekosistem dapat menyebabkan potensi 

pertahanan diri yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh 

Musthapa et al. pada tahun 2009 menggunakan sampel  A. 

elasticus yang berasal dari Jawa Barat. Oleh sebab itu, maka perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui adanya 

senyawa flavonoid pada tumbuhan A. elasticus dengan kondisi 

lingkungan yang berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan. 

Pada penelitian ini sampel A. elasticus diperoleh dari Alor, Nusa 

Tenggara Timur (NTT). 

 

1.2. Permasalahan 

Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah senyawa 

flavonoid baru dapat ditemukan pada ekstrak kulit akar A. 

elasticus yang berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

 

1.3. Hipotesis 

Berdasarkan perbedaan ekosistem A. elasticus dan jalur 

biogenesis senyawa (Gambar 1.1) dari penelitian yang sudah 

dilakukan, masih terdapat peluang ditemukannya senyawa 

flavonoid baru yang terdapat pada A. elasticus, khususnya yang 

berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh senyawa 

flavonoid baru pada ekstrak kulit akar A. elasticus yang berasal 

dari Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan A. elasticus 

Salah satu famili tumbuhan di hutan tropis yang berpotensi 

sebagai sumber bahan kimia bioaktif dan jumlahnya relatif besar 

adalah Moraceae yang terdiri dari 60 genus yang meliputi 1400 

spesies (Hakim et al., 2006). Moraceae adalah salah satu famili 

tumbuhan tingkat tinggi yang mempunyai nilai ekonomi dan 

kegunaan sebagai obat tradisional (Heyne, 1987). 

Genus utama dari famili ini yaitu Morus, Ficus, dan 

Artocarpus. Genus Artocarpus yang terdiri dari kurang lebih 50 

spesies, adalah tumbuhan tropika yang terdistribusi mulai dari 

India, Sri Langka hingga Kepulauan Salomon, dan 

keanekaragaman terbesar terdapat di wilayah Indonesia (Verheij, 

1992). Salah satu spesies dari genus Artocarpus yaitu Artocarpus 

elasticus (Gambar 2.1). Berikut adalah taksonomi tumbuhan A. 

elasticus menurut Heyne, 1987: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Magnoliopsida 

Sub kelas : Hamamelidae 

Ordo : Urticales 

Familia : Moraceae 

Genus : Artocarpus 

Spesies :  Artocarpus elasticus 

Di Indonesia, penyebaran tumbuhan A. elasticus meliputi 

daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di daerah Jawa, 

penduduk setempat menyebut spesies ini sebagai bendo atau 

teureup. Di daerah Sumatera, A. elasticus ini dikenal dengan 

nama lokal torop, tarok atau menko. Ketinggian pohon A. 

elasticus mencapai 45-65 m dengan cabang mencapai 30 m dan 

diameter pohon sekitar 1,2-2 m (Djarwaningsih et al., 1995). 

Kayu dari spesies ini bersifat halus atau agak halus, sedikit padat 
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sampai agak padat. Serat kayunya kasar, mengkilat dan berwarna 

kuning muda, tetapi akhirnya akan menjadi berwarna coklat. 

Getahnya berwarna putih, berbau manis, namun rasanya pahit. 

Tumbuhan A. elasticus memiliki banyak kegunaan. Selain 

buahnya yang dapat dimakan, bagian-bagian pohon lainnya juga 

dapat dimanfaatkan. Kayunya dapat digunakan sebagai konstruksi 

bangunan dan bahan pembuatan perahu. Kulit dari spesies ini 

dapat digunakan untuk pembuatan tali tambang karena warnanya 

yang agak putih (Heyne, 1987). 

 

 
Gambar 2.1 Tumbuhan A. elasticus (sumber: katalog 

toptropicals.com) 

  

Daerah distribusi A. elasticus yang luas menyebabkan 

adanya perbedaan kecenderungan mempertahankan diri, hal ini 

dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda sehingga 

memungkinkan terbentuknya senyawa metabolit sekunder yang 

berbeda pula. Penelitian yang dilakukan oleh Mustapha, et. al. 

pada tahun 2009 menggunakan sampel A. elasticus yang 

diperoleh dari daerah Jawa Barat. Secara geohidrologis, daerah 

Jawa Barat dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang dapat 

dijadikan sumber air utama untuk kebutuhan hidup tumbuhan 

(Suriadarma, 2011). Sedangkan pada penelitian ini, sampel 

tumbuhan A. elasticus yang digunakan diperoleh dari Alor, Nusa 
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Tenggara Timur dimana diketahui memiliki daerah penyerapan 

air yang kecil (Monk, et. al., 2013). 

 

2.1.1. Kandungan Kimia A. elasticus 

Menurut Kijjoa et al. (1998), Cidade et al. (2001) dan Ko et 

al. (2005), kayu dari tumbuhan A. elasticus mengandung artonol 

A (6); artelastosanton (7); artelasticinol (8); artelastoheterol (9); 

artelastofuran (10); artelastinin (11); karpelastofuran (12); 

sikloartelastosanton (13) dan sikloartelastosantondiol (14). 
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Dari struktur senyawa yang telah berhasil diisolasi dari A. 

elasticus, maka senyawa tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 

flavon terprenilasi dan santon. Beberapa senyawa terprenilasi 

mengalami modifikasi membentuk cincin piran atau oksepin. 

Selain membentuk cincin piran dan oksepin, modifikasi yang 

terjadi pada flavon terprenilasi menghasilkan senyawa turunan 

dihidrosanton dan senyawa turunan furanodihidrobenzosanton. 

Sementara itu, senyawa-senyawa flavonoid yang diisolasi dari 

genus ini dapat diklasifikasikan ke dalam jenis calkon, flavanon, 

flavan-3-ol serta flavon terisoprenilasi sederhana (Achmad, 

1999). 

 

2.2. Tinjauan Flavonoid 

Flavonoid adalah sebuah kelas senyawa metabolit sekunder. 

Senyawa flavonoid terdapat pada semua bagian tumbuhan 

termasuk akar, daun, kayu, kulit, tepung sari, bunga, buah dan biji 
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(Markham, 1988). Senyawa ini mempunyai kerangka dasar 

karbon yang terdiri dari 15 atom karbon. Atom karbon ini 

membentuk dua cincin benzena dan satu rantai propana dengan 

C6-C3-C6. Susunan ini dapat menghasilkan tiga jenis struktur 

(Gambar 2.2), yaitu flavonoid (1,3-diaril propana), isoflavonoid 

(1,2-diaril propana) dan neoflavonoid (1,1-diaril propana). 

 

                         
 (a) (b) (c) 

Gambar 2.2 Tiga jenis flavonoid: (a) flavonoid; (b) isoflavonoid 

dan (c) neoflavonoid (Achmad, 1986). 

 

Istilah flavonoid yang diberikan senyawa fenolat ini berasal 

dari kata flavon, yaitu nama dari salah satu jenis flavonoid yang 

terbesar jumlahnya dan yang paling umum ditemukan. Flavon 

mempunyai tingkat oksidasi yang terendah sehingga senyawa ini 

dianggap sebagai senyawa induk dalam tata nama senyawa-

senyawa turunan flavon (Gambar 2.3). 

  

O

 
Gambar 2.3 Kerangka dasar flavon (Manitto, 1992). 

 

2.2.1. Biosintesis Flavonoid 

Pada tahap pertama biosintesis flavonoid (Gambar 2.4), satu 

unit C6C3 berkombinasi dengan tiga unit C2 menghasilkan unit 

C6C3(C2+C2+C2). Kerangka C15 yang dihasilkan sudah 

mempunyai gugus fungsi oksigen pada posisi tertentu. Cincin A 

dari struktur flavonoid berasal dari jalur poliketida, yaitu 
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kondensasi dari tiga unit asam asetat atau malonat. Sedangkan 

cincin B dan tiga atom karbon dari rantai propana berasal dari 

jalur fenil propanoid (jalur shikimat) (Achmad, 1986).  

 

HO

O    
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O              

HO

OOOO  
 

O

O                  OH O

OH

OHHO

 
Flavon Calkon 

 

Gambar 2.4 Tahap pertama biosintesis flavonoid (Achmad, 

1986). 

 

Sementara itu, jalur biogenesis pembentukan senyawa-

senyawa flavonoid pada genus Artocarpus (Gambar 2.5) ditinjau 

dari hubungan antar senyawa turunan flavonoid yang telah 

dilaporkan yaitu: artonin E (1), artonol B (15), 

sikloartobiloksanton (17) dan morusin (18) menunjukkan dua 

jenis mekanisme substitusi yaitu terprenilasi (IPP) dan teroksidasi 

[O]. Berdasarkan jalur biogenesis diketahui terdapat dua pola 

model molekul flavonoid yaitu mono-oksigenasi pada cincin B 

dan terprenilasi (mono- dan di-) pada kerangka calkon dan flavon 

(Ersam, 2004). 

 

3CH3CO-SCoA 
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Gambar 2.5 Jalur biogenesis pembentukan senyawa flavonoid 

dalam genus Artocarpus (Ersam, 2004). 

Artonol B (15) Artobilosanton (16) Sikloartobiloksanton (17) 

Morusin (18) Artonin E (1) 

[O] 

2 x IPP 

[O] 

Calkon (19) 

Kanzonol C (21) 

IPP 

Artoindonesianin J (23) 

6-prenilapigenin (22) 

Kerpekromen (24) 

Flavanonol (20) 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jayasinghe 

(2008), artonin E ditemukan dari isolasi kulit akar A. nobilis yang 

berasal dari Sri Lanka. Proses penentuan sruktur menggunakan 
1
H-NMR dan 

13
C-NMR. Adapun sinyal-sinyal proton yang 

terdeteksi berada pada pergeseran kimia  H (ppm) 1,41 (3H, s, 

13-Me); 1,43 (6H, s, 17 dan 18-Me); 1,59 (3H, s, 12-Me); 3,11 

(2H, d, J=7,0 Hz, H-9); 5,10 (1H, m, H-10); 5,59 (1H, d, J=10,0 

Hz, H-15); 6,14 (1H, s, H-6); 6,45 (1H, s, H-3′); 6,61 (1H, d, 

J=10,0 Hz, H-18) dan 6.69 (1H, s, H-6′). Spektrum 
13

C-NMR 

memperlihatkan sinyal-sinyal pada pergeseran kimia  C (ppm) 

183,9; 163,2; 162,7; 160,5; 153,8; 150,1; 150,0; 139,4; 133,0; 

128,2; 122,6; 122,0; 117,2; 115,8; 111,7; 105,9; 104,7; 102,2; 

100,1; 79,1; 28,4; 28,4; 25,9; 24,9 dan 17,6. 

 

2.3. Metode Ekstraksi 

Dalam ekstraksi, langkah pertama yang dilakukan adalah 

proses pengeringan tumbuhan untuk menghilangkan kandungan 

air di dalamnya. Tumbuhan yang telah dikeringkan kemudian 

digiling menjadi serbuk halus untuk diekstraksi dengan pelarut 

(Markham, 1988). Ekstraksi dilakukan menggunakan metode 

maserasi yaitu dengan proses perendaman sampel menggunakan 

pelarut organik pada suhu ruang. Metode ini sangat 

menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena dengan 

perendaman akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel 

akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel sehingga 

senyawa metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan 

terlarut dalam pelarut organik (Lenny, 2006). Proses ini dilakukan 

beberapa kali kemudian ekstrak disatukan lalu diuapkan dengan 

menggunakan evaporator vakum (Markham, 1988). Langkah-

langkah berikutnya setelah dilakukan maserasi adalah analisis 

profil senyawa dengan uji kromatografi.  

2.3.1. Kromatografi 

Kromatografi merupakan metode pemisahan suatu senyawa 

yang didasarkan atas perbedaaan laju perpindahan dari 
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komponen-komponen dalam campuran. Pemisahan dengan 

metode kromatografi dilakukan dengan cara memanfaatkan sifat-

sifat fisik dari sampel, seperti kelarutan, adsorbsi, keatsirian dan 

kepolaran. Kelarutan merupakan kecenderungan molekul untuk 

larut dalam cairan. Adsorpsi penyerapan adalah kecenderungan 

molekul untuk melekat pada permukaan serbuk halus (Johnson 

dan Stevenson, 1991). Sistem kromatografi dapat digolongkan 

menjadi 4 jenis berdasarkan pada fasa diam dan fasa gerak (Tabel 

2.1). 

 

Tabel 2.1 Penggolongan kromatografi (Johnson dan Stevenson, 

1991) 

Fasa diam Fasa gerak Sistem kromatografi 

Padat Cair Cair-adsorpsi 

Padat Gas Gas-adsorpsi 

Cair Cair Cair-partisi 

Cair Gas Gas-partisi 

 

a. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi lapis tipis ialah metode pemisahan 

fisikokimia, yang terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), 

ditempatkan pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau 

lapisan yang cocok. Campurannya akan dipisah, berupa 

larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita. Setelah pelat atau 

lapisan diletakkan di dalam bejana tertutup rapat yang berisi 

larutan pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan 

terjadi selama perambatan kapiler (pengembangan). 

Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan 

atau dideteksi (Stahl, 1985). 

Kromatografi lapis tipis merupakan cara analisis cepat 

yang memerlukan bahan yang sedikit. Untuk penelitian 

pendahuluan kandungan flavonoid suatu ekstrak, sudah 

menjadi kebiasaan umum untuk menggunakan pengembang 

beralkohol pada pengembangan pertama dengan kromatografi 

lapis tipis, misalnya butanol-asam asetat-air (Markham, 1988). 
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Kromatografi lapis tipis digunakan untuk memisahkan 

senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofob seperti lipida-lipida 

dan hidrokarbon. Sebagai fase diam digunakan senyawa yang 

tak bereaksi seperti silika gel atau alumina. Silika gel biasa 

diberi pengikat yang dimaksudkan untuk memberikan 

kekuatan pada lapisan dan menambah adesi pada gas 

penyokong (Sastrohamidjojo, 2002).  Metode sederhana dalam 

KLT adalah dengan menggunakan nilai Retardation factor 

(Rf) yang didefinisikan dengan persamaan: 

 

    
                                  

                                            
 

 

Tetapi pada gugus-gugus yang besar dari senyawa-senyawa 

yang susunannya mirip, seringkali harga Rf berdekatan satu 

sama lainnya (Sastrohamidjojo, 2002). 

b. Kromatografi Cair Vakum (KCV) 

Teknik KCV dilakukan dengan suatu sistem yang bekerja 

pada kondisi vakum secara terus-menerus sehingga diperoleh 

kerapatan kemasan yang maksimum atau menggunakn tekanan 

rendah untuk meningkatkan laju alir fasa gerak. Urutan eluen 

yang digunakan dalam kromatografi cair diawali dari eluen 

yang mempunyai tingkat kepolaran rendah kemudian 

kepolarannya ditingkatkan secara perlahan-lahan (Hostettman 

et al., 1995). Berikut ini merupakan urutan eluen pada 

kromatografi berdasarkan kenaikan tingkat kepolarannya: n-

heksana – sikloheksana – karbon tetraklorida – benzena – 

toluena – metilen klorida – kloroform – etil asetat – aseton – 

n-propanol – etanol – asetonitril – metanol – air (Gritter et al., 

1991). 

c. Kromatografi Kolom Gravitasi (KKG) 

Kromatografi kolom gravitasi (KKG) pada dasarnya 

merupakan jenis kromatografi cair-adsorpsi, sama halnya 
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dengan KCV. Perbedaannya dengan KCV adalah sistem pada 

KKG bekerja pada kondisi normal tanpa dibantu oleh vakum. 

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya cenderung 

lebih lama daripada KCV, tetapi diharapkan diperoleh hasil 

pemisahan yang lebih baik dan lebih murni. Prinsip dasarnya 

yaitu pemisahan campuran beberapa senyawa untuk 

menghasilkan fraksi senyawa dengan kemurnian yang cukup 

tinggi. Umumnya metode ini digunakan pada proses isolasi 

tumbuhan.  

 

2.4. Tinjauan Spektroskopi pada Flavonoid 

Senyawa hasil isolasi yang telah murni akan diidentifikasi 

menggunakan metode spektroskopi. Teknik spektroskopi 

berdasarkan pada absorpsi dari senyawa organik yang kemudian 

digunakan untuk menentukan struktur senyawa organik tersebut 

(Hernawan, 2008). 

2.4.1. Spektroskopi Ultraviolet-Visible (UV-Vis) 

Spektroskopi ultraviolet-tampak memiliki prinsip 

penyerapan sinar tampak dan ultraviolet oleh suatu molekul yang 

menghasilkan transisi diantara tingkat energi elektronik molekul 

tersebut. Transisi tersebut pada umumnya antara orbital ikatan, 

orbital non-ikatan atau orbital anti-ikatan. Panjang gelombang 

serapan yang muncul merupakan ukuran perbedaan tingkat-

tingkat energi dari orbital suatu molekul (Sudjadi, 1983). Metode 

spektroskopi ini berguna untuk mengetahui jenis flavonoid. 

Selain itu, kedudukan gugus fungsi hidroksil pada inti flavonoid 

dapat dtentukan dengan cara menambahkan pereaksi geser ke 

dalam larutan cuplikan dan mengamati pergeseran puncak yang 

terjadi. Menurut Markham, 1988, spektrum khas flavonoid terdiri 

dari dua pita yaitu pada rentang 240-285 nm (pita II) dan 300-550 

(pita I). Informasi serapan pita (I dan atau II) akan berbeda untuk 

setiap turunan flavonoid (Tabel 2.2). 
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Tabel 2.2 Rentang serapan spektrum UV-Vis untuk flavonoid. 

Pita II (nm) Pita I (nm) Jenis Flavonoid 

250-280 310-350 Flavon 

250-280 330-360 Flavonol (3-OH tersubstitusi) 

250-280 350-385 Flavonol (3-OH bebas) 

245-275 310-330 Isoflavon 

275-295 300-390 Flavanon dan dihidroflavon 

230-270 340-390 Calkon 

230-270 380-430 Auron 

270-280 465-560 Antosianidin dan antosianin 

 

2.4.2. Spektroskopi Infrared (IR) 

Spektroskopi inframerah merupakan metode analisis struktur 

molekul untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan jenis ikatan 

suatu molekul. Pada spektroskopi inframerah, senyawa organik 

akan menyerap berbagai frekuensi radiasi elektromagnetik 

inframerah. Molekul-molekul senyawa akan menyerap sebagian 

atau seluruh radiasinya. Penyerapan ini berhubungan dengan 

adanya sejumlah vibrasi yang terkuantisasi dari atom-atom yang 

berikatan secara kovalen pada molekul-molekul ini. Penyerapan 

ini juga berhubungan dengan adanya perubahan momen dipol dari 

ikatan kovalen pada waktu terjadinya vibrasi (Supriyanto, 1999). 

Spektrometri IR pun dapat digunakan untuk melihat struktur 

sampel secara keseluruhan dengan cara membandingkan 

spektrum sampel dengan spektrum standar IR yang ada. Puncak 

serapan khas untuk tiap ikatan dalam molekul seperti C-H pada 

3300-3500 cm
-1

, C=C pada 1680-1620 cm
-1

, C=O pada 1630-

1850 cm
-1

, O-H pada 3.650-3.200 cm
-1

, dan N-H pada 3.500-

3.300 cm
-1

 (McMurry, 1999). Spektrum inframerah senyawa 

flavonoid memberikan puncak serapan untuk gugus hidroksil 

dengan vibrasi pada bilangan gelombang 3400 cm
-1

, vibrasi ulur 

gugus C=O dari sistem karbonil terkonjugasi terdapat pada daerah 

serapan 1700-1600 cm
-1

, dan vibrasi ulur CH alifatik ditunjukkan 

oleh serapan pada daerah 3000-2800 cm
-1

 (Ihsan, 2000). 
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2.4.3. Spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

Spektroskopi resonansi magnetik inti merupakan metode 

analisis struktur molekul menggunakan perputaran inti muatan 

yang menghasilkan medan magnetik. Inti suatu unsur tertentu 

yang mempunyai spin akan menghasilkan medan magnet. Metode 

ini memberikan gambaran mengenai jenis atom, jumlah, maupun 

lingkungan atom hidrogen (
1
H-NMR) maupun karbon (

13
C-

NMR). Spektroskopi NMR proton mengukur momen magnet 

atom hidrogennya. Dapat diperoleh sinyal spektrum yang 

menunjukkan banyaknya proton di bagian-bagian molekul. 

Spektroskopi 
13

C-NMR menunjukkan sejumlah karbon yang 

terdapat dalam molekul dengan semua pergeseran kimia (Hart, 

1983). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain gelas 

ukur, labu erlenmeyer, labu ukur, gelas piala, pipet tetes, pipet 

volume, pengaduk kaca, kaca arloji, pipa kapiler, pinset, botol 

vial, bejana pengembang (chamber), kromatografi kolom cair 

vakum (KCV), rotary evaporator vakum BUCHI, seperangkat 

alat destilasi, lampu ultraviolet (UV) dengan λ 254 nm dan 366 

nm, alat uji titik leleh Fisher-John, spektrofotometer FTIR 

Shimadzu, spektrofotometer UV-Vis GENESYS 10S,  dan 

spektrometer NMR AGILENT (500 MHz untuk 
1
H-NMR dan 125 

MHz untuk 
13

C-NMR). 

 

3.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel 

yaitu kulit akar A. elasticus yang diperoleh dari Alor, Nusa 

Tenggara Timur (NTT) yang telah dipindahkan ke Laboratorium 

Kimia Bahan Alam dan Sintesis Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember Surabaya, aluminium sheets 20x20 cm silika gel 

Merck 60 F254 untuk kromatografi lapis tipis, silika gel 60 G 

untuk kolom kromatografi, silika gel 60 (70-230 mesh) untuk 

impregnasi, serium sulfat (Ce(SO4)2) 1,5% dalam H2SO4 2N, KBr 

untuk uji IR, pelarut DMSO untuk uji NMR, n-heksana (C6H12), 

metilen klorida (CH2Cl2), etil asetat (EtOAc), metanol (MeOH), 

aluminium foil, plastik wrap, kertas saring whatman, reagen geser 

UV antara lain NAOH, AlCl3, HCl, NaCH3COO dan H3BO3. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1. Uji Pendahuluan 

Sampel yaitu kulit akar A. elasticus yang sudah halus diambil 

sekitar 1 gram dan dimaserasi selama 1x24 jam menggunakan 

pelarut organik (n-heksana, metilen klorida, etil asetat dan 

metanol) dalam 4 vial yang berbeda, masing-masing 20 mL. 

Kemudian dilakukan pemantauan dengan metode Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT) menggunakan eluen tunggal, diantaranya n-

heksana, metilen klorida, etil asetat dan metanol. Setelah itu noda 

dideteksi dengan lampu UV kemudian disemprot serium sulfat 

1,5% dalam H2SO4 2N dan dipanaskan dalam oven. Profil noda 

dari uji pendahuluan ini yang kemudian digunakan untuk 

menentukan pelarut organik yang akan digunakan dalam proses 

pemisahan. 

3.3.2. Ekstraksi dan Fraksinasi 

Prosedur penelitian yang digunakan adalah prosedur standar 

isolasi bahan alam dengan variasi peningkatan kepolaran pelarut. 

Sebanyak 2,4 Kg sampel kulit akar A. elasticus yang sudah halus 

dimaserasi dengan 10 L metanol selama 1x24 jam. Hasil ekstrak 

disaring dan dipekatkan menggunakan alat rotary evaporator. 

Ekstrak pekat yang dihasilkan sebanyak 82,4086 g kemudian 

dibagi menjadi 2 (a dan b) untuk difraksinasi dengan metode 

Kromatografi Cair Vakum (KCV). Terlebih dahulu dilakukan 

fraksinasi untuk sampel (a) dan dilanjutkan dengan sampel (b) 

secara bergantian sesuai dengan pergantian variasi konsentrasi 

pelarut. 

Proses KCV diawali dengan eluen etil asetat:metilen klorida 

15% kemudian dilanjutkan dengan eluen yang sama dengan 

peningkatan kepolaran 50%. Eluen terakhir yang digunakan 

adalah etil asetat 100% dan metanol 100%. Hasil fraksinasi 

ditampung dalam 18 vial untuk sampel (a) dan 18 vial untuk 

sampel (b) dengan masing-masing vial memiliki volume 300 mL. 

Proses selanjutnya yaitu pemantauan hasil fraksinasi dengan 
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metode KLT menggunakan eluen etil asetat:metilen klorida 50%. 

Hasil fraksinasi dengan nilai Rf dan pola noda yang sama 

dikelompokkan menjadi satu fraksi. Pada proses fraksinasi 

pertama ini dihasilkan 4 fraksi yaitu fraksi A (1,1597 g); B 

(0,9652 g); C (0,8054 g) dan D (1,8988 g). 

Selanjutnya dilakukan proses pemisahan kembali untuk 

fraksi C dengan metode Kromatografi Kolom Gravitasi (KKG). 

Proses KKG diawali dengan eluen etil asetat:n-heksana 5% dan 

dilanjutkan dengan peningkatan kepolaran 8%, 15% dan 35%. 

Pada pemisahan ini juga dilakukan penggelontoran dengan etil 

asetat dan metanol. Selama proses pemisahan dilakukan 

pemantauan dengan KLT menggunakan eluen etil asetat:n-

heksana 40%. Hasil pemisahan ditampung dalam 75 vial 100 mL, 

kemudian berdasarkan nilai Rf dan pola noda yang sama dapat 

dikelompokkan menjadi 3 subfraksi yaitu C1 (0,2897 g), C2 

(0,2016 g) dan C3 (0,2314 g). Setelah itu dilakukan pemantauan 

kembali menggunakan KLT dan dapat diketahui bahwa profil 

noda subfraksi C2 cenderung tunggal sehingga perlu dilakukan 

proses pemurnian untuk mendapatkan senyawa murni. 

Dilakukan pula proses pemisahan untuk fraksi B dengan 

metode KCV menggunakan eluen etil asetat:n-heksana 10%, 

12%, 15% dan 30%. Proses pemisahan diakhiri dengan 

penggelontoran menggunakan etil asetat dan metanol. 

Pemantauan selama proses pemisahan dilakukan dengan metode 

KLT menggunakan eluen etil asetat:n-heksana 40%. Dari proses 

pemisahan fraksi B diperoleh 3 subfraksi yaitu B1 (0,4372 g), B2 

(0,1579 g) dan B3 (0,4086 g). Berdasarkan hasil KLT yang 

dilakukan kembali, profil noda B2 dan B3 cenderung sama 

sehingga kedua subfraksi tersebut digabung dan diberi label B23.  

Kemudian dilakukan pemisahan untuk subfraksi B23 dengan 

metode KCV menggunakan eluen metanol 1 % dalam etil 

asetat:n-heksana (1:9); (3:17); (1:4) dan (1:1). Seperti pada 

pemisahan sebelumnya, penggelontoran juga dilakukan dengan 

menggunakan etil asetat dan metanol. Sementara itu proses 

pemantauan KLT dilakukan dengan menggunakan eluen etil 
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asetat:n-heksana 30%. Dari hasil KLT diketahui terdapat 3 

kelompok yang memiliki nilai Rf dan pola noda yang sama. 

Dengan demikian diperoleh 3 subfraksi yaitu e (0,1205 g), f 

(0,2924 g) dan g (0,1136 g).  

Proses pemisahan berikutnya dilakukan untuk fraksi yang 

berbeda, yaitu fraksi D. Pemisahan dilakukan dengan metode 

KKG menggunakan eluen etil asetat:n-heksana dengan 

peningkatan kepolaran 5%, 8%, 15%, 20%, 35% dan terakhir 

digelontor menggunakan etil asetat dan metanol. Sementara itu 

eluen etil asetat:n-heksana 40% digunakan untuk pemantauan 

KLT. Dari proses pemisahan ini diperoleh 4 subfraksi yaitu D1 

(0,2573 g), D2 (0,0267 g), D3 (0,1218 g) dan D4 (0,1525 g). 

Berdasarkan hasil KLT, subfraksi yang memiliki pola noda yang 

hampir sama dengan hasil pemisahan sebelumnya adalah 

gelontoran etil asetat (1,3019 g). Selanjutnya, gelontoran etil 

asetat digabung dengan subfraksi f (0,2924 g) dan C3 (0,2314 g) 

dan diberi label Gb. 

Proses pemisahan dengan metode KKG juga dilakukan untuk 

subfraksi Gb. Adapun eluen yang digunakan yaitu etil asetat:n-

heksana yang ditingkatkan kepolarannya diawali dengan 15%, 

20% dan 30%. Sedangkan untuk pemantauan KLT digunakan 

eluen etil asetat:n-heksana 40%. Dari proses pemisahan ini 

diperoleh 4 subfraksi yaitu Gb1 (0,2258 g), Gb2 (0,2568 g), Gb3 

(0,0875 g) dan Gb4 (0,1574 g). Hasil KLT menunjukkan bahwa 

pola noda subfraksi Gb2  cenderung tunggal sehingga perlu 

dilakukan proses pemurnian. Dilakukan pula KLT untuk 

membandingkan subfraksi C2 dan Gb2 sehingga diketahui bahwa 

nilai Rf dan pola noda kedua subfraksi tersebut sama.  

3.3.3. Proses Pemurnian dan Uji Kemurnian 

Subfraksi C2 dimurnikan dengan metode rekristalisasi 

menggunakan satu sistem pelarut, yaitu metilen klorida. Terlebih 

dahulu sampel dilarutkan dengan metilen klorida panas dan 

didiamkan pada suhu kamar sampai terbentuk endapan kuning. 

Setelah endapan terbentuk maka dilakukan penyaringan 
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menggunakan vakum. Selanjutnya dilakukan uji kemurnian 

dengan KLT menggunakan tiga eluen yang berbeda tingkat 

kepolarannya. 3 komposisi eluen tersebut antara lain yaitu 

metanol:metilen klorida 20% (atas), etil asetat:n-heksana 50% 

(tengah) dan etil asetat:metilen klorida 7% (bawah). Selain uji 

tiga eluen juga dilakukan uji titik leleh untuk mengetahui 

kemurnian senyawa hasil isolasi. Dilakukan pula proses 

pemurnian untuk subfraksi Gb2 dengan metode yang sama.  

3.3.4. Penentuan Struktur Senyawa 

Senyawa hasil isolasi dikarakterisasi menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis, IR dan NMR. Prosedur karakterisasi 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis terlebih dahulu diawali 

dengan preparasi sampel. Sebanyak 1 mg sampel dilarutkan 

dalam 10 mL metanol p.a. dan digunakan sebagai larutan stok 

dalam pengujian. Perlakuan pertama yaitu uji blanko dengan 

memasukkan metanol p.a. ke dalam kuvet dan diukur 

absorbansinya pada λ 200-600 nm. Selanjutnya diukur absorbansi 

untuk sampel yang sudah dilarutkan dalam metanol. Kemudian 

larutan sampel ditambahkan 3 tetes NaOH dan diukur 

absorbansinya. Larutan sampel yang baru kemudian ditambahkan 

6 tetes AlCl3 dan diukur pula absorbansinya. Dilakukan hal yang 

sama untuk larutan sampel yang telah ditambah AlCl3 dan 3 tetes 

HCl. Kemudian diambil larutan sampel baru dan ditambah ±100 

mg CH3COONa lalu diukur pula absorbansinya. Prosedur yang 

sama dilakukan untuk larutan sampel yang telah ditambah 

CH3COONa dan ±100 mg H3BO3. 

Preparasi sampel untuk pengujian menggunakan 

spektrofotometer IR yaitu dengan menambahkan  1 mg senyawa 

hasil isolasi ke dalam KBr dan digerus sampai homogen. Dibuat 

pelet dengan ketebalan  1 mm dan diukur serapannya pada 

bilangan gelombang 400-4000 cm
-1

. Spektrum yang dihasilkan 

menunjukkan serapan bilangan gelombang terhadap transmitan 

(%T). Karakterisasi yang terakhir yaitu menggunakan 

spektrofotometer NMR. Terlebih dahulu dilakukan preparasi 
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sampel dengan cara melarutkan 20 mg senyawa hasil isolasi 

dalam DMSO. Larutan sampel yang sudah disiapkan diinjeksikan 

ke dalam tabung injection dan dianalisis untuk mengetahui 

spektra 
1
H-NMR dan 

13
C-NMR.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Uji Pendahuluan 

Uji pendahuluan bertujuan untuk menentukan pelarut yang 

sesuai yang akan digunakan pada proses ekstraksi. Pengujian 

dilakukan dengan metode maserasi sampel yaitu 1 g kulit akar A. 

elasticus yang sudah dihaluskan ditambahkan pelarut organik 

yang berbeda kepolarannya, masing-masing yaitu 20 mL n-

heksana; metilen klorida; etilen asetat dan metanol. Proses 

maserasi dilakukan selama 24 jam agar kadar kelarutan senyawa 

dalam pelarut bisa maksimal. Setelah 24 jam dilakukan 

pengamatan menggunakan KLT kemudian disemprot serium 

sulfat dan dipanaskan dalam oven, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui profil senyawa yang terdapat dalam ekstrak. 

 

       
  (a)  (b)  (c)  (d) 

Gambar 4.1 Profil noda proses maserasi pada uji pendahuluan. 

Eluen yang digunakan yaitu (a) n-heksana 100%, (b) 

metilen klorida 100%, (c) etil asetat 100% dan (d) 

metanol 100%. 

 

Berdasarkan penampakan noda pada KLT (Gambar 4.1) 

dapat disimpulkan bahwa pelarut yang tepat digunakan untuk 

maserasi adalah metanol karena dapat mengekstrak senyawa 

dengan optimal dibandingkan dengan n-heksana, metilen klorida 
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dan etil asetat. Hal ini juga dipengaruhi oleh sifat kepolaran 

pelarut dimana pelarut yang bersifat polar dapat mengekstrak 

senyawa-senyawa baik bersifat nonpolar maupun polar. Metanol 

merupakan pelarut paling polar diantara keempat pelarut diatas 

sehingga dapat diperkirakan senyawa target dapat terekstrak 

secara optimal. 

 

4.2 Ekstraksi 

Proses ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi selama 

1x24 jam. Sebanyak 2,4 Kg sampel kering kulit akar A. elasticus 

dimaserasi dalam 10 L metanol. Setelah 24 jam, hasil ekstrak 

disaring kemudian dilakukan pemantauan dengan KLT untuk 

mengetahui konsentrasi senyawa yang terekstrak. Profil noda 

dapat menunjukkan jumlah senyawa dalam ekstrak, jika 

penampakan noda tebal mengindikasikan bahwa masih terdapat 

senyawa yang dapat diekstrak kembali, hal ini agar senyawa yang 

terkandung dalam sampel dapat terekstrak secara sempurna. Akan 

tetapi pada penelitian ini tidak dilakukan maserasi kedua karena 

dinilai senyawa sudah terekstrak dengan baik. 

Hasil ekstrak yang sudah disaring berupa cairan berwarna 

coklat kehitaman. Ekstrak cair ini kemudian diuapkan sebagai 

proses pemisahan dari pelarut (metanol) dengan menggunakan 

rotary evaporator. Dari tahap inilah diperoleh ekstrak pekat 

berbentuk pasta berwarna hitam seberat 82,4086 g. 

 

4.3 Fraksinasi Ekstrak Metanol 

Proses fraksinasi dilakukan untuk memisahkan senyawa 

sehingga nantinya diperoleh kelompok-kelompok senyawa yang 

lebih sederhana. Fraksinasi pertama dilakukan dengan metode 

KCV. Berdasarkan hasil uji pendahuluan yang dilakukan 

sebelumnya maka eluen yang dipilih adalah etil asetat:metilen 

klorida dengan peningkatan kepolaran (15%, 50% dan 100%). 

Kelebihan metode ini adalah waktu pengerjaan yang relatif cepat 

dan diperoleh fraksi yang lebih sederhana dengan jumlah yang 
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lebih banyak. Akan tetapi dalam tahap persiapan dibutuhkan 

ketelitian agar adsorben dapat memberikan kinerja yang 

optimum.  

Massa sampel pada fraksinasi ini adalah 82,4086 g. Terlebih 

dahulu sampel dibagi menjadi dua dan diberi label (a) dan (b). 

Untuk masing-masing sampel dilakukan fraksinasi dengan eluen 

yang sama secara bergantian  sehingga nantinya diperoleh hasil 

fraksinasi untuk sampel (a) dan (b). Selama proses pemisahan 

dengan metode ini dilakukan pemantauan dengan KLT 

menggunakan eluen etil asetat:metilen klorida 50% kemudian 

disemprot dengan penampak noda larutan serium sulfat (CeSO4). 

Hasil fraksinasi ditampung dalam 36 vial (masing-masing 18 

untuk (a) dan (b)) yang memiliki volume 300 mL. Berikutnya 

dilakukan pemantauan kembali untuk semua vial dengan 

menggunakan KLT (Gambar 4.2). 

Setelah dikelompokkan berdasarkan nilai Rf dan pola yang 

sama, masing-masing fraksi gabungan dipekatkan dalam alat 

rotary evaporator dan diperoleh 4 fraksi yaitu A, B, C dan D 

(Tabel 4.1). Selanjutnya dilakukan pemisahan fraksi C dengan 

metode Kromatografi Kolom Gravitasi (KKG). Dari penampakan 

noda fraksi C (Gambar 4.3) diketahui bahwa senyawa 

diperkirakan merupakan golongan fenolat yang memiliki Rf lebih 

besar sehingga letak noda berada diatas. KKG merupakan metode 

yang cocok digunakan untuk pemisahan fraksi C, terlebih karena 

profil noda menunjukkan bahwa senyawa-senyawa yang 

terkandung didalamnya memiliki Rf yang hampir sama sehingga 

proses pemisahan perlu dilakukan secara teliti dan hati-hati. 

Kelebihan metode ini adalah proses pemisahan yang lebih baik 

karena hanya dipengaruhi oleh gravitasi, akan tetapi metode ini 

membutuhkan waktu yang lebih lama dari KCV. 
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Gambar 4.2 Kromatogram pemisahan KCV hasil (a) dengan 

eluen etil asetat:metilen klorida 50% 

 

Tabel 4.1 Pengelompokan fraksi hasil pemisahan KCV 

Fraksi 

Gabungan 
No. Vial Massa (gram) 

A 1 (a) & 1-2 (b) 1,1597 

B 2-4 (a) & 3-4 (b) 0,9652 

C 5-9 (a) & 5-9 (b) 0,8054 

D 10-18 (a) & 10-18 (b) 2,3221 

 

 
Gambar 4.3 Kromatogram fraksi gabungan hasil pemisahan KCV 
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Dari pemisahan fraksi C dihasilkan 3 subfraksi yaitu C1, C2 

dan C3. Subfraksi C2 seberat 201,6 mg memiliki profil noda yang 

cenderung tunggal sehingga dilakukan proses pemurnian. Akan 

tetapi hasil yang diperoleh dari proses pemurnian dinilai relatif 

sedikit sehingga dilakukan pemisahan kembali untuk fraksi 

lainnya. 

Proses pemisahan selanjutnya adalah untuk fraksi B dengan 

menggunakan metode KCV. Dari hasil pemisahan diperoleh 3 

subfraksi yaitu B1, B2 dan B3.  Hasil penampakan noda pada KLT 

menunjukkan subfraksi B2 dan B3 memiliki nilai Rf dan pola noda 

yang hampir sama sehingga kedua subfraksi tersebut 

digabungkan. Hal ini dilakukan karena dimungkinkan senyawa-

senyawa yang terkandung didalamnya merupakan senyawa yang 

sama. Penggabungan dilakukan untuk memperoleh massa yang 

lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk proses pemisahan 

kembali, harapannya proses pemisahan dapat dilakukan secara 

optimal. 

Gabungan subfraksi B2 dan B3 yang kemudian diberi label 

B23 difraksinasi kembali dengan metode KCV. Dari proses 

pemisahan ini dihasilkan 3 subfraksi yaitu e, f dan g. Subfraksi f 

yang memiliki massa 292,4 mg mempunyai profil noda yang 

hampir sama dengan subfraksi C2 (Gambar 4.4).  

 

 
Gambar 4.4 Kromatogram perbandingan subfraksi f dan C2 

 

f    C2 
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Selanjutnya, dilakukan pula pemisahan untuk fraksi D 

dengan metode KKG, dihasilkan 4 subfraksi (D1, D2, D3, dan D4) 

dan subfraksi etil asetat 100%. Berdasarkan hasil KLT diketahui 

bahwa subfraksi pekat etil asetat mempunyai profil noda yang 

sama dengan subfraksi f dan C3. Ketiga subfraksi tersebut 

digabung dan diberi label Gb serta dilakukan pula proses 

pemisahan dengan metode KKG. Dari proses pemisahan ini 

dihasilkan 4 subfraksi yaitu  Gb1, Gb2, Gb3 dan Gb4. Subfraksi 

Gb2 memiliki profil penampakan noda yang cenderung tunggal 

sehingga selanjutnya dilakukan proses pemurnian. Kemudian 

subfraksi Gb2 dibandingkan dengan C2 menggunakan KLT dan 

keduanya menunjukkan profil noda yang sama (Gambar 4.5). 

Dapat dipastikan bahwa senyawa yang terkandung dalam kedua 

subfraksi tersebut adalah senyawa yang sama. 

 

 
 

Gambar 4.5 Kromatogram perbandingan subfraksi C2 dan Gb2 

 

4.4 Proses Pemurnian dan Uji Kemurnian 

Senyawa bahan alam hasil isolasi perlu dimurnikan agar 

terbebas dari kontaminan atau pengotor, meskipun terkadang 

kuantitas pengotor relatif dalam jumlah yang kecil. Untuk 

memisahkan senyawa dari pengotor dilakukan proses pemurnian 

dengan metode rekristalisasi menggunakan pelarut yang sukar 

C2  Gb2 
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melarutkan senyawa. Berdasarkan uji kelarutan menunjukkan 

bahwa C2 larut sempurna dalam etil asetat, metilen klorida panas 

dan DMSO; larut sebagian dalam metilen klorida dan metanol 

serta tidak larut dalam n-heksana. Hasil uji kelarutan inilah yang 

akan digunakan untuk rekristalisasi dan analisis selanjutnya 

(penentuan struktur menggunakan metode spektroskopi IR, 
1
H 

dan 
13

C NMR). 

Pada KLT subfraksi C2, profil noda cenderung tunggal akan 

tetapi terdapat tailing (ekor) di bawah noda sehingga harus 

direkristalisasi. Proses rekristalisasi pada penelitian ini 

menggunakan satu sistem pelarut dengan prinsip yaitu pelarut 

yang digunakan dapat melarutkan sampel dan pengotor pada 

kondisi panas, kemudian pada kondisi dingin sampel akan 

mengendap sementara pengotor tetap larut (Alfinda, 2008). Oleh 

karena itu, dipilih pelarut metilen klorida panas untuk melarutkan 

sampel sampai larut sempurna. Seiring dengan penurunan suhu, 

maka terbentuklah serbuk berwarna kuning. Setelah dianggap 

proses rekristalisasi berjalan dengan optimal, dilakukan 

penyaringan dan diperoleh serbuk seberat 12,7 mg. Proses 

rekristalisasi dilakukan pula untuk subfraksi Gb2 dengan metode 

yang sama dan dihasilkan serbuk berwarna kuning seberat 169,7 

mg. Senyawa hasil rekristalisasi kedua subfraksi tersebut adalah 

sama sehingga keduanya disebut senyawa 1, hal ini untuk 

memudahkan proses analisis berikutnya. 

Selanjutnya dilakukan uji kemurnian senyawa menggunakan 

KLT dengan 3 eluen yang memiliki kepolaran berbeda dan uji 

titik leleh. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tiga 

komposisi eluen yang diantaranya yaitu metanol:metilen klorida 

20% (atas), etil asetat:n-heksana 50% (tengah) dan etil 

asetat:metilen klorida 7% (bawah) yang menunjukkan noda 

tunggal dengan Rf yang berbeda (Gambar 4.6). Selanjutnya 

dilakukan uji titik leleh yang menunjukkan hasil bahwa titik leleh 

senyawa 1 adalah 205-206 °C. Hasil tersebut sesuai dengan salah 

satu indikator senyawa murni yaitu memiliki rentang titik leleh   
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  1 °C yang merupakan rentang suhu saat mulai meleleh sampai 

meleleh seluruhnya. 

 

                       
 (a)   (b)   (c) 

Gambar 4.6 Kromatogram hasil rekristalisasi menggunakan 3 

komposisi eluen yang berbeda: (a) metanol:metilen 

klorida 20%, (b) etil asetat:n-heksana 50% dan (c) 

etil asetat:metilen klorida 7% 

 

4.5 Penentuan Struktur 

Penentuan struktur senyawa 1 dilakukan dengan analisis data 

dari pengujian menggunakan spektrofotometer UV-Vis, IR, 
1
H 

dan 
13

C NMR. Spektrum UV-Vis (Gambar 4.7) menunjukkan 2 

puncak serapan yaitu pada 288 nm (pita II) dan 345 nm (pita I). 

Menurut Markham, 1988, spektrum dengan rentang pita II pada 

240-285 nm dan pita I pada 300-550 nm merupakan spektrum 

yang mencirikan flavonoid. Akan tetapi, pada penelitian ini pita II 

ditunjukkan berada pada panjang gelombang 288 nm. Meskipun 

demikian, hal ini merupakan indikasi adanya eksitasi elektron dari 

   * yang merupakan kromofor khas sistem ikatan rangkap 

terkonjugasi (-C=C-C=C-) pada cincin aromatik. Sedangkan 

panjang gelombang 345 nm (pita I) menunjukkan adanya eksitasi 

elektron dari n  * yang merupakan kromofor khas untuk sistem 
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terkonjugasi dari heteroatom dengan ikatan rangkap terkonjugasi 

(-C=C=C=O).  

 
Gambar 4.7 Spektrum UV-Vis senyawa 1 dalam MeOH dan 

MeOH+NaOH 

 

Selanjutnya dilakukan pula pengujian menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dengan penambahan pereaksi geser 

untuk mengetahui ada tidaknya gugus hidroksi yang tersubtitusi 

pada posisi orto maupun para. Penambahan pereaksi geser dapat 

menyebabkan pergeseran baik ke arah panjang gelombang yang 

lebih besar maupun panjang gelombang yang lebih kecil (Tabel 

4.2). Setelah dilakukan penambahan NaOH dapat diketahui 

bahwa terjadi pergeseran merah atau batokromik pada pita I 

sebesar 115 nm dari panjang gelombang yang semula 345 nm 

menjadi 460 nm. Terjadinya pegeseran merah ini umumnya 

dipengaruhi oleh auksokrom. Auksokrom merupakan gugus 

fungsi yang sebenarnya tidak menyerap energi cahayanya sendiri 

akan tetapi dapat meningkatkan intensitas warna yang diserap 

kromofor karena adanya ikatan rangkap terkonjugasi, seperti 

gugus –OH (Cairns, 2008). Gugus hidroksi tersebut yang 

merupakan pendorong elektron kemudian mengalami 

kesetimbangan keto-enol dengan gugus karbonil yang terletak 

pada posisi para  (Gambar 4.8) (Ito, dkk, 1997). 
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Gambar 4.8 Kesetimbangan keto-enol dengan NaOH 

 

Tabel 4.2 Data spektrum UV-Vis senyawa 1 sebelum dan sesudah 

penambahan pereaksi geser 

Sampel 

Panjang 

Gelombang 

λmaks (nm) 

Selisih 

Pergeseran 

λmaks (nm) 

Pita II Pita I Pita II Pita I 

Senyawa 1 + MeOH 288 345 - - 

Senyawa 1 + MeOH + 

NaOH 
288 460 - +115 

Senyawa 1 + MeOH + 

AlCl3 
290 416 +2 +71 

Senyawa 1 + MeOH + 

AlCl3 

+ HCl 

290 409 +2 +64 

Senyawa 1 +MeOH + 

CH3COONa 
288 484 - +139 

Senyawa 1 + MeOH + 

CH3COONa + H3BO3 
288 488 - +143 

 

Penambahan AlCl3 sebagai pereaksi geser menyebabkan 

terjadinya pergeseran batokromik sebesar 71 nm. Setelah 

ditambahkan HCl terjadi pergeseran panjang gelombang ke arah 

yang lebih kecil sehingga spektra berada diantara spektra metanol 

dan AlCl3. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa senyawa 1 

mempunyai gugus OH khelat dan sistem o-dihidroksi yang 

tersubstitusi pada kerangka dasar senyawa fenolat (Purwaningsih 

dan Ersam, 2007). Analisis ini diperkuat oleh data pergeseran 

OH
2R

OH

O

O-

+ NaOH R

O

R

O

O-Na+

+
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setelah penambahan CH3COONa yang menunjukkan terjadinya 

pergeseran batokromik, begitupun setelah penambahan H3BO3. 

Adanya pergeseran batokromik mengindikasikan terdapat 

substituen hidroksi yang berada pada posisi orto. Dengan 

demikian, dari analisis spektra UV senyawa 1 dimungkinkan 

berupa senyawa golongan flavonoid yang memiliki khelat dan 

gugus hidroksi yang tersubstitusi pada posisi orto. 

Analisis selanjutnya yaitu berdasarkan spektra inframerah 

(IR) pada bilangan gelombang 400-4000 cm
-1

 (Gambar 4.9) yang 

memperlihatkan pita-pita yang khas untuk beberapa gugus fungsi. 

Pita-pita serapan yang dimaksud diantaranya pada bilangan 

gelombang 3421 cm
-1

, 3057 cm
-1

, 2982 cm
-1

, 2918 cm
-1

,         

1658 cm
-1

, 1462 cm
-1

, 1290 cm
-1

 dan 1111 cm
-1

.  Serapan pita 

pada bilangan gelombang 3421 cm
-1 

merupakan ciri khas adanya 

gugus hidroksi terikat (-OH). Kemudian serapan pada bilangan 

gelombang 3057 cm
-1 

menunjukkan adanya gugus -CH sp
2
, 

diperkuat dengan serapan pada 1290 cm
-1 

yang merupakan 

serapan khas -CH sp
2
 bending. Kedua pita tersebut diperkirakan 

teridentifikasi dari adanya cincin aromatik, hal ini dapat dilihat 

pula pada daerah finger print terdapat serapan yang khas cincin 

aromatik (Robinson, 2005). 

Sementara itu juga terdapat gugus -CH sp
3
, diketahui dari 

serapan khas pada bilangan gelombang 2918-2982 cm
-1

 dan 

diperkuat dengan adanya serapan khas -CH sp
3
 bending pada 

bilangan gelombang 1462 cm
-1

.  Gugus -CH sp
3
 ini merupakan 

gugus alifatik yang tersubstitusi pada kerangka dasar senyawa 

flavonoid. Serapan pita selanjutnya terdeteksi pada bilangan 

gelombang 1658 cm
-1

 yang menunjukkan ciri khas gugus karbonil 

terkhelat (C=O). Selanjutnya ditunjukkan adanya serapan pada 

bilangan gelombang 1111 cm
-1

 yang merupakan serapan khas 

gugus C-O eter (Robinson, 2005). Dengan demikian berdasarkan 

analisis spektra UV-Vis dan IR dapat diperoleh informasi bahwa 

senyawa 1 merupakan flavonoid yang memiliki substituen alkil 

dan hidroksi dengan sistem o-dihidroksi. 
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Analisis struktur berikutnya menggunakan NMR, baik 
1
H-

NMR maupun 
13

C-NMR. Proses analisis menggunakan pelarut 

DMSO dan diukur pada frekuensi 500 MHz. Data yang diperoleh 

berupa pergeseran ( ) 
1
H-NMR dan 

13
C-NMR yang berisi 

informasi tentang jenis lingkungan proton maupun karbon, 

multiplisitas dan jumlah proton atau integritas. Dalam 
1
H-NMR 

juga dikenal data berupa konstanta kopling yang memberikan 

informasi berupa jarak antara 2 pergeseran pada serapan proton 

yang sama.  

Analisis spektrum 
1
H-NMR senyawa 1 berdasarkan sinyal-

sinyal yang terdeteksi pada pergeseran kimia ( H) (ppm) 6,68 (1H, 

s); 6,53 (1H, d, J=10,0 Hz); 6,45 (1H, s); 6,21 (1H, s); 5,70 (1H, 

d, J=10,0 Hz); 5,06 (1H, t, J=15,0 Hz); 3,04 (2H, d, J=5,00 Hz); 

1,56 (3H, s) dan 1,41 (9H, s). Serapan proton pada pergeseran 

kimia ( H) 1,41 ppm merupakan pergeseran dari 9 proton yang 

memiliki jenis lingkungan hampir sama. Serapan tersebut berada 

pada daerah upfield sehingga dapat disarankan bahwa 9 proton 

tersebut merupakan 3 gugus metil. Data pada pergeseran kimia 

( H) 1,41 dan 1,56 ppm masing-masing sejumlah 3 proton dengan 

multiplisitas singlet;  H 5,06 ppm sejumlah 1 proton dengan 

multiplisitas triplet yang memiliki konstanta kopling 15,0 Hz dan 

 H 3,04 ppm sejumlah 2 proton dengan multiplisitas duplet yang 

memiliki konstanta kopling 5,0 Hz mengindikasikan adanya 

gugus prenil yang terikat pada kerangka dasar flavonoid. Pada 

genus Artocarpus, prenil secara khas tersubstitusi pada C-3 

kerangka dasar flavonoid. 

Serapan proton pada pergeseran kimia ( H) 1,41 ppm 

sejumlah 6 proton; 6,53 dan 5,70 ppm masing-masing sejumlah 1 

proton dengan multiplisitas duplet yang memiliki konstanta 

kopling masing-masing 10,0 Hz, merupakan data yang identik 

dengan pergeseran kimia gugus kromen. Gugus kromen dapat 

tersubstitusi secara linear maupun angular terhadap kerangka 

dasar flavonoid (Gambar 4.12), yang kemudian dibuktikan dengan 

analisis serapan karbon. Sementara itu, serapan proton pada  H 

13,19 (ppm) sejumlah 1 proton dengan multiplisitas singlet 

menunjukkan adanya khelat hidroksi. Serapan pada   H (ppm) 
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8,54; 9,25 dan 9,45 masing-masing sejumlah 1 proton dengan 

multiplisitas singlet menunjukkan 3 gugus hidroksi yang 

tersubstitusi pada cincin B dengan 2 hidroksi terikat secara o-

dihidroksi. Dengan demikian dari analisis spektrum 
1
H-NMR 

disarankan senyawa 1 memiliki struktur sebagai berikut:  

 

     
 (a) (b) 

Gambar 4.12 Posisi gugus kromen terhadap kerangka dasar 

flavonoid: (a) kromen tersubstitusi angular dan (b) 

kromen tersubstitusi linear. 

 

Analisis spektrum 
13

C-NMR memperlihatkan sinyal-sinyal 

pada pergeseran kimia ( C) (ppm) 181,80; 161,63; 160,90: 158,46: 

151,70; 148,75; 148,48; 138,01; 131,31; 127,66; 121,44; 119,84; 

116,07; 114,15; 109,24: 104,20; 103,86; 100,44; 98,78; 78,06; 

27,68; 25,47; 23,69 dan 17,35. Adanya pergeseran pada  C 181,80 

ppm merupakan data khas untuk karbonil terkhelat dari suatu 

senyawa flavonoid. Dari data pergeseran kimia diatas yang 

diantaranya adalah  C (ppm) 119,84; 23,69; 121,44; 131,31; 25,47 

dan 17,35 menunjukkan pola yang sama dengan serapan karbon 

untuk gugus prenil. Serapan lainnya yaitu pada  C (ppm) 78,06 

merupakan serapan khas kromen, diperkuat oleh adanya serapan 

pada  C (ppm) 100,44; 114,15; 127,66 dan 27,68. Pergeseran 

kimia  C 27,68 merupakan serapan khas metil pada kromen.  

Untuk mengetahui posisi kromen terhadap kerangka dasar 

flavonoid dapat ditinjau dari serapan karbon. Jika terdapat serapan 

karbon ( C) sekitar 95 ppm maka dapat diindikasikan merupakan 

kromen dengan posisi linear terhadap kerangka dasar flavonoid. 

Akan tetapi, jika serapan karbon terdeteksi pada  C 98 ppm atau 

lebih maka diindikasikan kromen tersubstitusi pada posisi angular 

terhadap kerangka dasar flavonoid (Jayasinghe, 2008). Pada 
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penelitian ini, tidak terdapat serapan karbon pada  C sekitar 95 

ppm sehingga dapat disarankan posisi kromen adalah angular. 

Struktur seperti ini identik dengan struktur senyawa artonin E 

yang telah dilaporkan sebelumnya, sehingga perlu adanya 

perbandingan data 
13

C-NMR antara senyawa 1 dengan artonin E 

(Tabel 4.3). 

 

Tabel 4.3 Data perbandingan pergeseran ( ) 
13

C-NMR senyawa 1 

dan artonin E (Jayasinghe, 2008) 

No. 
 C (ppm) 

Senyawa 1 Artonin E 

2 161,63 163,2 

3 119,84 122,0 

4 181,80 183,9 

4a 104,20 105,9 

5 160,90 162,7 

6 98,78 100,1 

7 158,46 160,5 

8 100,44 102,2 

8a 151,70 153,8 

9 23,69 24,9 

10 121,44 122,6 

11 131,31 133,0 

12 25,47 25,9 

13 17,35 17,6 

14 114,15 115,8 

15 127,66 128,2 

16 78,06 79,1 

17 
27,68 

28,4 

18 28,4 

1’ 109,24 111,7 

2’ 148,75 150,1 

3’ 103,86 104,7 

4’ 148,48 150,0 
5’ 138,01 139,4 

6’ 116,07 117,2 
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Berdasarkan analisis perbandingan 
13

C-NMR diketahui 

bahwa senyawa 1 memiliki pergeseran yang sama dengan artonin 

E sehingga dapat disimpulkan senyawa 1 merupakan artonin E 

yang telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya dengan struktur 

senyawa sebagai berikut: 

 
(1) 

 

O

OH

O

O
OH

HO

HO
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Senyawa artonin E (1) berupa serbuk berwarna kuning 

dengan titik leleh 205-206 °C berhasil diisolasi dari kulit akar A. 

elasticus yang berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Senyawa tersebut merupakan senyawa yang baru ditemukan pada 

spesies ini akan tetapi pernah dilaporkan pada penelitian 

sebelumnya dari spesies lain.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan jalur biogenesis dari A. elasticus masih terdapat 

peluang adanya senyawa flavonoid lain dari fraksi tumbuhan 

tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk memperoleh senyawa yang belum pernah dilaporkan. 
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LAMPIRAN 

 

A. Skema Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difraksinasi 

Direkristalisasi 

Difraksinasi Difraksinasi 

Difraksinasi 

Difraksinasi 

Difraksinasi 

A 

Serbuk halus kulit akar A. elasticus (2,4 Kg) 

 
Dimaserasi dengan MeOH 

Ekstrak pekat (82,4086 g) 

 

B C D 

B1 B2 B3 

e f g 

C1 C2 C3 D1 

D2 

D3 

D4 

Ea 

(1) 

Digabung 

Gb1 Gb4Gb3Gb2

Direkristalisasi 

(1) 



50 

 

B. Ekstraksi dan fraksinasi kulit akar A. elasticus 

  

- dimaserasi dengan 10 L MeOH selama 1x24 jam 

- dipekatkan dalam alat rotary evaporator 

- dibagi menjadi 2: (a) dan (b) 

- difraksinasi menggunakan KCV dengan eluen etil 

asetat:metilen klorida 15%, 50%, 100% dan metanol 

100%. 

- dimonitoring KLT dengan eluen etil asetat:metilen 

klorida 50% 

- digabung fraksi yang memiliki Rf dan pola noda 

yang sama 

- dipekatkan dalam alat rotary evaporator 

- ditimbang massanya 

Serbuk halus kulit akar 

A. elasticus 

(2,4 Kg) 

 

Ekstrak pekat MeOH 

(82,4086 g) 

 

A 

(1,1597 g) 

 

B 

(0,9652 g) 

 

C 

(0,8054 g) 

 

D 

(1,8988 g) 
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C. Fraksinasi fraksi C 

  

- difraksinasi menggunakan KKG dengan eluen etil 

asetat:n-heksana 5%, 8%, 15% dan 30%  

- dimonitoring KLT dengan eluen etil asetat:n-

heksana 40% 

- digabung fraksi yang memiliki Rf dan pola noda 

yang sama 

- dipekatkan dalam alat rotary evaporator 

- ditimbang massanya 

C 

(0,8054 g) 

 

C1 

(0,2897 g) 

C2 

(0,2016 g) 

 

C3 

(0,2314 g) 

- direkristalisasi dengan pelarut 

metilen klorida 

Senyawa 1 

(12,7 mg) 
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D. Fraksinasi fraksi B 

 

 

  - difraksinasi menggunakan KCV dengan eluen etil 

asetat:n-heksana 10%, 12%, 15% dan 30%  

- dimonitoring KLT dengan eluen etil asetat:n-

heksana 40% 

- digabung fraksi yang memiliki Rf dan pola noda 

yang sama 

- dipekatkan dalam alat rotary evaporator 

- ditimbang massanya 

B 

(0,9652 g) 

 

B1 

(0,4372 g) 

B2 

(0,1579 g) 

 

B3 

(0,4086 g) 



53 

 

E. Fraksinasi subfraksi gabungan B2 dan B3 

 

 

  

- difraksinasi menggunakan KCV dengan eluen 

metanol 1% dalam etil asetat:n-heksana (1:9); 

(3:17); (1:4) dan (1:1) 

- dimonitoring KLT dengan eluen etil asetat:n-

heksana 30% 

- digabung fraksi yang memiliki Rf dan pola noda 

yang sama 

- dipekatkan dalam alat rotary evaporator 

- ditimbang massanya 

B2 

(0,1579 g) 

e 

(0,1205 g) 

f 

(0,2924 g) 

 

g 

(0,1136 g) 

B3 

(0,4086 g) 
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F. Fraksinasi fraksi D 

  

- difraksinasi menggunakan KKG dengan eluen etil 

asetat:n-heksama 5%, 8%, 15%, 20% dan 35%  

- dimonitoring KLT dengan eluen etil asetat:n-

heksana 40% 

- digabung fraksi yang memiliki Rf dan pola noda 

yang sama 

- dipekatkan dalam alat rotary evaporator 

- ditimbang massanya 

D 

(1,8988 g) 

 

D1 

(0,2573 g) 

D2 

(0,0267 g) 

D3 

(0,1218 g) 

Ea 

(1,3019 g) 

 

D4 

(0,1525 g) 
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G. Fraksinasi subfraksi gabungan f, C3 dan Ea 

 

H.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- difraksinasi menggunakan KCV dengan eluen etil 

asetat:n-heksana 15%, 20% dan 30% 

- dimonitoring KLT dengan eluen etil asetat:n-

heksana 40% 

- digabung fraksi yang memiliki Rf dan pola noda 

yang sama 

- dipekatkan dalam alat rotary evaporator 

- ditimbang massanya 

f 

(0,2924 g) 

Gb1 

(0,2258 g) 

Gb2 

(0,2568 g) 

 

Gb3 

(0,0875 g) 

C3 

(0,2314 g) 

 

Ea 

(1,3019 g) 

 

Gb4 

(0,1574 g) 

- dibandingkan dengan subfraksi C2 

dalam satu plat KLT 

- direkristalisasi dengan pelarut 

metilen klorida 

Senyawa 1 

(169,7 mg) 
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