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PENDAHULUAN

Penggunaan obat berbasis-tumbuhan merupakan pendekatan popular untuk

perawatan kesehatan di Amerika Utara, dan Eropa, dan juga suatu cara

pengobatan yang penting di berbagai negara berkembang, yang merupakan bagian

dari berbagai sistem medis lokal. Banyak senyawa murni yang berasal dari bahan

alam digunakan dalam obat konvensional maupun modern (Heinrich et al. 2009:

1). Metabolit sekunder dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional (Heinnermen,

2003. dalam Asih, 2009: 34). Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia

dalam tumbuhan yang terbatas jumlahnya (Sirait, 2007: 2). Efek samping obat

tradisional lebih kecil daripada obat modern, maka kini penggunaan dan

permintaan terhadap tanaman obat tradisional bertambah sehingga penelitian ke

arah obat-obatan tradisional semakin meningkat (Heinnermen, 2003 dalam Asih,

2009: 33).

Secara luas, penyakit dan kondisi patologis tubuh manusia terkait adanya

kerusakan akibat radikal bebas. Sejumlah penelitian menunjukkan hubungan

antara konsumsi makanan yang kaya antioksidan dan pencegahan terhadap

penyakit pada manusia (Rathore et al., 2011. dalam Chai et al., 2012: 439).

Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron atau reduktan yang dapat

mengaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas

sehingga kerusakan sel dapat dihambat (Winarsi, 2007: 26). Flavonoid dan

golongan fenol dari hasil uji dinyatakan memiliki potensi sebagai antioksidan

(Dai dan Mumper, 2010; Procházková et al., 2011. dalam Chai et al., 2012: 439).
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Flavonoid merupakan salah satu golongan fenolik yang banyak terdapat

dalam jaringan tumbuhan. Menurut perkiraan sekitar 2% dari seluruh karbon yang

difotosintesis oleh tumbuhan diubah menjadi flavonoid. Flavonoid terdapat dalam

semua tumbuhan hijau sehingga pasti ditemukan pula hampir pada setiap telaah

ekstrak tumbuhan. Maka perlu mengetahui cara mengenali, mengisolasi dan

mengidentifikasi flavonoid (Markham, 1988: 1).

Stenochlaena palustris merupakan tumbuhan paku yang habitatnya di rawa.

Di beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina tumbuhan

ini dapat dimakan dan oleh penduduk sekitar dikonsumsi sebagai sayuran

(Darnaedi dan Praptosuwiryo, 2003: 186-187; Ahmad et al., dalam Chai et al.,

2012: 439 ). Tumbuhan paku diketahui memiliki aktivitas melawan radikal bebas

(Bunyapraphatsara, 2003 dalam Chai et al., 2012: 440 ).

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan

bagaimana mengisolasi suatu senyawa flavonoid yang terkandung dalam

Stenochlaena palustris dengan metode ekstraksi bertingkat. Batasan masalah pada

penelitian ini ialah, penelitian dilakukan menggunakan ekstraksi bertingkat

dengan 3 jenis pelarut yakni n-heksan dengan sifat pelarut yang kurang polar, etil

asetat yang memiliki sifat semipolar dan metanol sedikit lebih polar dibanding

keduanya. Penelitian ini dilakukan hanya pada daun steril karena mudah di

temukan di alam, dan di konsumsi harian sebagai sayuran oleh masyarakat

setempat sehingga resiko toksisitas dapat diabaikan.
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu flavonoid yang

terkandung dalam Stenochlaena palustris. Dari penelitian ini diharapkan dapat

mengetahui kandungan flavonoid apa yang terdapat dalam Stenochlaena palustris.

Manfaat penelitian ini adalah dengan diketahuinya golongan flavonoid pada

tumbuhan Stenochlaena palustris sehingga dapat menjadi dasar pustaka

penggunaan Stenochlaena palustris sebagai tanaman obat.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tumbuhan Stenochlaena palustris

1.1.1. Klasifikasi ( Darnaedi dan Praptosuwiryo, 2003: 186; The plant list,

2010; dan Tropicos®, 2014 )

Kerajaan : Plantae

Divisi : Pterydophyta

Kelas : Polypodiospida

Bangsa : Polypodiales

Suku : Blechnaceae

Marga : Stenochlaena

Spesies : Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd.

Sinonim : Polypodium palustre Burm.f.

Acrostichum scandens (Swartz) Hook.

1.1.2. Nama Daerah

Climbing (swamp) fern, liane-fern (Inggris). Indonesia: pakis bang (Jawa),

paku hurang (Sunda), paku merah (Kalimantan) (Darnaedi dan Praptosuwiryo,

2003: 186).

1.1.3. Deskripsi

Stenochlaena palustris (Gambar I.1.) merupakan paku rawa yang tumbuh

ke atas, dengan daun fertil yang jumlahnya terbatas, berbentuk menyirip. Rimpang

repository.unisba.ac.id



5

Gambar I.1. Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. (Darnaedi dan Praptosuwiryo,
2003: 187). Keterangan: 1. Daun muda yang menggulung; 2. Bagian dari rimpang dan
daun steril; 3. Dasar dari anak daun steril, terlihat kelenjar dan sambungan antara anak
daun dan rakhis utama; 4. bagian apikal dari anak daun; 5. Daun fertil; 6. Segmen dari
anak daun fertil.

panjang menjalar, tumbuh lurus ke atas atau merambat pada batang-batang pohon,

diameter sampai dengan 1 cm, hijau; sisik, coklat, saling menutup, tidak

ditemukan pada bagian dari rimpang yang tua. Daun dimorfik, menyirip, tangkai

daun keras, tegak, panjang 7-30 (-82) cm, berwarna jerami sampai coklat, gundul

atau bersisik coklat kemerahan; lamina berbentuk bulat telur, 17-50 (-180) cm x 9-

50 cm, hijau terang; Daun muda berwarna merah, tahap-tahap peralihan berwarna

kuning langsat, tekstur seperti kulit dan berkilau, gundul walaupun kemungkinan

daun muda mempunyai beberapa sisik dan rambut pendek pucat, dengan 4-14

pasang anak daun. Rakhis dan kosta berwarna jerami sampai coklat, gundul;

anak daun steril bervariasi dalam ukuran dan bentuk, tangkai anak daun pendek,

berartikulasi dengan rakhis (menempel pada rakhis), helai anak daun bulat telur

sampai lanset, 5-20 cm x 1-5 cm, dasar tidak sebanding, kuneatus membulat
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dengan kelenjar pulvinat kecil di sisi yang menghadap ke ujung daun, tepi hialin,

bergigi tajam tidak beraturan, ujung meruncing; vena bening, tunggal atau

menggarpu, daun fertil lebih ramping, lebar 2-5 mm, tepi daun melindungi sori

yang muda, sori dengan sporangia padat bulat pada permukaan bawah kecuali

pada bagian tepi yang menyempit. Spora bilateral, 41 µm x 27 µm, jernih, tanpa

parafisa (Darnaedi dan Praptosuwiryo, 2003: 187-188).

1.1.4. Asal dan Distribusi Geografis

Stenochlaena palustris terdistribusi dari India, sepanjang Asia Tenggara

hingga Australia dan Polinesia. Terkadang Stenochlaena palustris dibudidayakan

(Darnaedi dan Praptosuwiryo, 2003: 186).

1.1.5. Ekologi

Stenochlaena palustris umumnya berada pada tanah yang basah seperti

hutan rawa air tawar, rawa-rawa sagu, di sekitar mangrove atau vegetasi pantai,

sepanjang sungai, rawa dan pada vegetasi terapung. Stenochlaena palustris

berupa epifit tegak, merambat naik di daerah-daerah yang secara berkala

tergenang, dimana bagian terbawah dari akar sering terendam. Stenochlaena

palustris lebih suka di lahan terbuka dan hutan sekunder, terkadang terpapar

sinar matahari secara langsung tetapi lebih menyukai tempat yang tidak

sepenuhnya terpapar sinar matahari, ini ditemukan pada dataran rendah dan

perbukitan yang rendah sampai 300-400 m di atas permukaan laut di Thailand

dan Papua Nugini, dan sampai 900 m di atas permukaan laut di Jawa. Juga

terdapat pada hutan hujan dan di daerah yang tidak pernah terjadi banjir. Di

perkebunan karet Stenochlaena palustris bisa menjadi gulma yang mengganggu.
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Daun fertil jarang dibentuk, kemungkinan dirangsang oleh periode cuaca

kering. Akibatnya proses pembentukan spora jarang tetapi tumbuhan menyebar

dengan cepat secara vegetatif (Darnaedi dan Praptosuwiryo, 2003: 188).

1.1.6. Kandungan Senyawa Kimia

Senyawa kimia yang diketahui terkandung dalam Stenochlaena palustris

(Darnaedi dan Praptosuwiryo, 2003: 187):

a. Lima O-acylated flavonol glikosida (stenopalustrosides A-E) telah di

isolasi dari daun.

b. Glikosida (stenopaluside) (4S`,5R`)-4-[(9Z)-2,13-di-(O-β-D-

glucopyranosyl)-5,9,10-trimethyl-8-oxo-9-tetradecene-5-y]}-3,3,5-

trimethylcyclohexanone.

c. Cerebroside 1-O-β-D-glucopyranosyl-(2S`,3R`,4E,8Z)-2-N-[(2R)-

hidroxytetracosanoyl]octadecasphinga-4,8-dienine.

d. Kampferols 3-O-(3”-O-E-p-coumaroyl)-(6”-O-E-feruloyl)-β-D-

glucopyranoside.

e. 3-O-(3”,6”-di-O-E-p-coumaroyl)-β-D-glucopyranoside. 

f. 3-O-(3”-O-E-p-coumaroyl)-β-D-glucopyranoside. 

g. 3-O-(6”-O-E-p-coumaroyl)-β-D-glucopyranoside (tiliroside). 

h. 3-O-β-D-glucopyranoside. 

i. 3-oxo-4,5-dihydro-α-ionyl β-D-glucopyranoside dan β-sitosterol-3-O-β-D-

glucopyranoside.

j. 3-formylindole.

k. lutein.

Stenopalustrosides A-D menunjukkan aktifitas antibakteri terhadap strain-

strain Gram positif (Bacillus cereus, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus

dan S. epidermidis) yang signifikan. Konsentrasi hambat minimum dari

stenoplaustroside A sebesar 2 µg/ml, konsentrasi tersebut lebih rendah dari
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kloramfenicol (4 µg/ml). Penelitian untuk kandungan alkaloid dari daun S.

palustris dari daerah Papua Nugini didapat alkaloid-negatif (Darnaedi dan

Praptosuwiryo, 2003: 187).

1.1.7. Khasiat

Di Asia Tenggara, daun steril muda yang menggulung dan daun merah

yang muda dari Stenochlaena palustris dinikmati sebagai sayuran. Stenochlaena

palustris mempunyai rasa yang enak, mirip dengan Amaranthus, karena itulah

dapat ditemukan dalam menu pada restoran lokal (setempat) dan di Malaysia

dikonsumsi seperti bayam. Di Sumatra, sayuran ini dimakan sebagai laksatif. Di

Malaysia, tunas muda digunakan untuk mengobati diare dan air rebusan atau jus

dari Stenochlaena palustris digunakan untuk demam. Pada penggunaan luar

seduhan Stenochlaena palustris digunakan sebagai pendingin, diletakkan pada

kepala orang yang sedang demam. Di Laos S. palustris juga digunakan untuk

melawan demam. Di Thailand jus Stenochlaena palustris digunakan untuk

mengobati penyakit kulit dan di Sabah ini digunakan sebagai obat bengkak. Di

kepulauan Nicobar seluruh bagian dari Stenochlaena palustris digunakan sebagai

penggugur kandungan dan untuk kontrasepsi (Darnaedi dan Praptosuwiryo, 2003:

186-187).

1.2. Flavonoid

Fungsi flavonoid untuk tumbuhan yang dikandungnya ialah pengaturan

tumbuh, pengaturan fotosintesis, antimikroba dan antivirus, kerja terhadap

serangga, komponen yang hanya dibentuk sebagai tanggapan terhadap infeksi atau

luka dan kemudian menghambat jamur menyerang pada luka (Robinson,
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1995:191-192). Flavonoid melindungi tumbuhan dari kerusakan akibat sinar UV.

Flavonoid mempunyai aktifitas farmakologis sebagai anti inflamasi, analgesik,

antitumor, antidiare, antihepatotoksik, anti jamur, antilipolisis, antioksidan,

vasodilator, immunostimulan dan anti ulcerogenik (de Winter dan Amoroso,

2003: 25).

Golongan flavonoid digambarkan pada Gambar 1.2 sebagai deretan

senyawa C6-C3-C6. Dimana kerangka karbonnya terdiri atas dua gugus C6 (cincin

benzena tersubstitusi) disambungkan oleh rantai alifatik tiga-karbon:

Gambar I.2. Kerangka struktur flavonoid (Robinson, 1995: 191).

Aglikon flavonoid adalah polifenol, sehingga mempunyai sifat kimia seperti

senyawa fenol yaitu bersifat polar. Flavonoid cukup larut dalam pelarut polar

seperti etanol (EtOH), methanol (MeOH), butanol (BuOH), aseton, dimetil

sulfoksida (DMSO), dimetilformadida (DMF), dan air. Adanya gula yang terikat

pada flavonoid menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam air dan dengan

demikian campuran pelarut (EtOH, MeOH, BuOH, DMSO, DMF) dengan air

merupakan pelarut yang lebih baik untuk flavonoid glikosida. Sebaliknya aglikon

yang kurang polar seperti isoflavon, flavanon, dan flavon serta flavonol yang

termetoksilasi cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan

kloroform (Markham, 1988: 15).
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1.3 Pengamatan Makroskopik dan Mikroskopik

Pemeriksaan makroskopik meliputi karakteristik fisik (ukuran dan bentuk),

dan karakteristik permukaan daun (Depkes, 1995: 7). Pengamatan mikroskopik

digunakan pada serbuk simplisia dan tumbuhan segar, untuk mengetahui struktur

daun dan fragmen-fragmen yang terdapat di dalam simplisia (Depkes, 1995: 8).

1.4 Penapisan fitokimia

Penapisan fitokimia merupakan tahap dini untuk mengetahui golongan

senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman. Senyawa kimia yang umum

dapat diketahui dari penapisan fitokimia yaitu senyawa polifenolat, alkaloid,

flavonoid, tanin, kuinon, monoterpen dan seskuiterpen, triterpenoid dan steroid

(Teyler et al., 1988:187).

1.5 Parameter Standard

Kontrol kualitas merupakan parameter yang digunakan dalam proses

standardisasi suatu simplisia. Parameter standard simplisia dan ekstrak meliputi

parameter spesifik dan nonspesifik. Parameter spesifik meliputi pengamatan

organoleptik, kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Parameter nonspesifik

meliputi kadar susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, dan kadar abu (Depkes,

2000:13).

1.5.1. Parameter spesifik

a. Organoleptik

Pengamatan organoleptik ekstrak dan simplisia dengan penggunaan panca

indera yang mendeskripsikan warna, bau dan rasa (Depkes, 2000: 31).

repository.unisba.ac.id



11

b. Kadar sari larut dalam pelarut tertentu

Parameter senyawa terlarut dalam pelarut tertentu ditetapkan dengan

melarutkan ekstrak dengan pelarut (alkohol dan air), untuk ditentukan

jumlah pelarut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara

gravimetri dan memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan

(Depkes, 2000:30).

1.5.2. Parameter nonspesifik.

a. Susut pengeringan

Susut pengeringan adalah pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada

suhu 105oC selama 30 menit atau sampai berat konstan, yang dinyatakan

sebagai nilai prosen (Depkes, 2000:13).

b. Bobot jenis

Bobot jenis adalah masa per satuan volume pada suhu tertentu (25oC) yang

ditentukan dengan alat khusus piknometer(Depkes, 2000: 13).

c. Kadar abu

Kadar abu total diukur melalui pemanasan pada suhu yang menyebabkan

senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga

unsur mineral dan anorganik saja yang tertinggal. Kadar abu tidak larut

asam digunakan abu yang diperoleh pada penetapan kadar abu total yang

dilarutkan dalam asam (Depkes, 2000: 17).

d. Kadar air

Kadar air adalah pengukuran kandungan air yang berada didalam bahan,

dilakukan dengan cara filtrasi, destilasi atau gravimetri(Depkes, 2000: 14).
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1.6 Metode Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan

menggunakan pelarut. Ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan cara

ekstraksi tanaman obat dengan ukuran partikel tertentu dan menggunakan medium

pengekstraksi yang tertentu. Jumlah simplisia yang akan diekstraksi, derajat

kehalusan simplisia, jenis pelarut yang akan digunakan (menyangkut efisiensi

proses penarikan zat berkhasiat dan keamanan), suhu penyarian, lama waktu

ekstraksi, dan proses ekstraksi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam

proses ekstraksi (Agoes, 2009: 31-32). Bahan simplisia dihaluskan sesuai syarat

farmakope (umumnya terpotong-potong atau berupa serbuk kasar). Semua

senyawa berbobot molekul rendah dianggap telah terekstraksi ialah saat ampas

(dari jaringan hijau) tidak berwarna hijau (Harborne, 1987: 6).

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut tanpa adanya proses pemanasan

adalah metode maserasi dan perkolasi. Maserasi adalah proses pengekstraksian

simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau

pengadukan pada suhu ruangan. Remaserasi berarti dilakukan pengulangan

penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan

seterusnya (Depkes, 2000: 10-12). Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang

selalu baru sampai sempurna yang umumnya dilakukan pada suhu ruangan

(Agoes, 2009: 32).

Ekstraksi menggunakan pelarut dengan proses pemanasan adalah refluks,

soxhletasi, infus, digesti dan dekok. Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada
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suhu titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif

konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes, 2000: 11).

Metode refluks merupakan metode berkesinambungan dimana cairan

penyari akan terus menerus menyari zat aktif dalam simplisia. Soxhletasi adalah

ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru umumnya dilakukan dengan alat

khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan

dengan adanya pendingin balik (Depkes, 2000: 11). Infus adalah ekstraksi dengan

pelarut air pada suhu penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air

mendidih, suhu terukur 96-98 oC) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Depkes,

2000: 11). Digesti adalah maserasi kinetik (pengadukan terus menerus) pada suhu

yang lebih tinggi dari suhu ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada

suhu 40-50 oC (Depkes, 2000: 11). Dekok adalah infus pada waktu yang lebih

lama pada suhu ≥ 30 oC sampai titik didih air (Depkes, 2000: 11).

Ekstraksi berkesinambungan adalah proses ekstraksi yang dilakukan

berulangkali dengan pelarut yang berbeda atau resirkulasi cairan pelarut dan

prosesnya tersusun berurutan beberapa kali. Proses ini dilakukan untuk

meningkatkan efisiensi jumlah pelarut dan dirancang untuk bahan dalam jumlah

besar yang terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi (Depkes, 2000: 10-12).

1.7 Pengentalan ekstrak

Ekstrak kental merupakan massa kental yang mengandung bermacam

konsentrasi sisa kelembaban bahan berkhasiat. Ekstrak kental diperoleh dari

ekstrak cair yang diuapkan larutan penyarinya (Agoes, 2009: 33). Rendemen
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adalah perbandingan antara ekstrak yang diperoleh dengan simplisia awal

(Depkes,2000:10).

1.8 Kromatografi lapis tipis

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) ialah metode pemisahan fisikokimia.

Metode KLT yang umum adalah KLT-analitik dan KLT-preparatif. KLT-analitik

digunakan untuk menganalisis keberadaan atau kadar suatu senyawa dalam suatu

sampel uji. KLT-preparatif digunakan untuk memperoleh komponen campuran

dalam jumlah yang memadai (miligram sampai gram), dalam keadaan murni

sehingga komponen tersebut dapat dicirikan lebih lengkap atau dipakai pada

reaksi berikutnya (Gritter et al., 1991: 18).

Campuran yang akan dipisahkan berupa larutan, ditotolkan berupa bercak

atau pita. Plat atau lapisan ditaruh didalam chamber tertutup rapat yang berisi

larutan pengembang yang cocok (fase gerak), kemudian pemisahan terjadi selama

perambatan kapiler (pengembangan). Pengamatan hasil pemisahan dengan

melihat bercak pada plat dan dibandingkan dengan senyawa pembanding atau

menggunakan data pustaka, untuk senyawa yang tidak berwarna harus

ditampakkan (Stahl, 1985: 1).

Fase diam atau lapisan penyerap ialah lapisan berpori yang memungkinkan

fase gerak untuk mengembang. Fase diam yang umum digunakan ialah silika gel,

alumunium oksida, kieselgur, selulosa, poliamida. Silika gel paling banyak

digunakan kerena menghasilkan perbedaan dalam efek pemisahan yang

tergantung cara pembuatannya, sehingga silika gel G telah diterima sebagai bahan

standard (Stahl, 1985: 4).
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Fase gerak ialah medium angkut dan terdiri atas satu atau beberapa pelarut,

bergerak dalam fase diam karena ada gaya kapiler (Stahl,1985: 6). Pengembangan

ialah proses pemisahan campuran cuplikan akibat pelarut pengembang merambat

naik dalam lapisan penyerap. Jarak pengembang normal, yaitu jarak antara garis

awal dan garis depan, ialah 100 mm (Stahl, 1985:9-11). Deteksi senyawa

tanwarna pada kromatogram ialah dengan sinar UV. Syaratnya senyawa harus

menunjukkan penyerapan didaerah UV gelombang pendek (radiasi utama pada

kira-kira 254 nm) atau jika senyawa dapat dideteksi ke fluoresensi radiasi UV

gelombang pendek atau gelombang panjang (365 nm) (Stahl, 1985:13). Deteksi

dengan pereaksi semprot untuk meningkatkan kepekaan deteksi bercak flavonoid

atau mencari bercak yang tidak tampak. Pereaksi semprot yang digunakan sebagai

deteksi kepekaan tinggi, yaitu (Markham, 1988: 25-26):

a. AlCl3

Larutan AlCl3 bila disemprotkan pada KLT untuk spektrofotometer UV-

VIS menunjukkan 5-hidroksi-flavonoid sebagai bercak berfluresesnsi

kuning bila dilihat dibawah sinar UV 365 nm, dan bercak yang semula

tidak tampak menjadi terlihat.

b. Kompleks difenil-asamborat-etanolamin

Pemakaian larutan kompleks difenil-asamborat-etanolamin 1% dalam

metanol, setelah pengeringan, menunjukkan 3`, 41-dihidroksi-flavonol

sebagai bercak jingga pada sinar UV atau visible dan 41-hidroksi-flavon

dan 41-hidroksi-flavonol tampak berupa bercak hijau kuning.
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c. Asam sulfanilat yang terdiazotasi

Pereaksi asam sulfanilat yang terdiazotasi terdiri dari larutan asam

sulfanilat 0,3% dalam HCl 8%, natrium nitrit 5%, natrium karbonat 20%.

Senyawa dengan gugus hidroksi fenol akan terlihat sebagai bercak kuning,

jingga atau merah.

d. Vanilin HCl

Larutan vanillin 5% dalam etanol dicampur dengan HCl pekat (4:1) tepat

sebelum digunakan. Terbentuk bercak merah atau merah-lembayung

segera setelah penyemprotan dan pemanasan (dengan pengering rambut)

oleh katekin dan proantosianidin. Pereaksi ini bereaksi dengan semua

flavonoid yang mempunyai pola oksidasi lingkar-A floroglusinol dan

lingkar-C jenuh. Senyawa yang demikian seringkali tidak tampak pada

kromatogram bila disinari dengan sinar. Penilaian dan dokumentasi

kromatogram dilakukan dengan menghitung jarak pengembang senyawa

yang dinyatakan dengan nilai Rf. Angka Rf berjangka antara 0,00 dan

1,00 dan ditentukan 2 desimal. (Stahl,1985 : 15).

Rf =

1.9 Spektrofotometer UV-VIS

Spektrofotometer Ultraviolet visible atau UV-VIS adalah alat pengukuran

di daerah spektrum ultraviolet dan visible terdiri dari suatu sistem optik dengan

kemampuan menghasilkan cahaya monokromatik dalam jangkauan 200 nm

hingga 800 nm dan suatu alat yang sesuai untuk menentukan serapan (Depkes,

1995: 1061). Spektrofotometer UV-VIS didasarkan pada serapan sinar Ultraviolet
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visible yang menyebabkan terjadinya transisi di antara tingkat energi elektronik

molekul (Panji, 2012: 1). Spektrum UV diukur dalam larutan encer, dengan syarat

pelarut harus tidak menyerap pada λ di mana dilakukan pengukuran, agar tidak 

ada back ground (serapan) (Panji, 2012: 7).

Spektrofotometer UV-VIS merupakan alat yang sesuai untuk menganalisis

struktur flavonoid, dimana alat tersebut digunakan untuk membantu

mengidentifikasi jenis flavonoid dan menentukan pola oksigenasi (Markham,

1988: 38). Setiap jenis flavonoid mempunyai serapan spektrum UV-VIS yang

berbeda-beda (Tabel I.1.) sehingga memudahkan identifikasi jenis flavonoid

dalam suatu sampel.

Tabel I.1. Rentang serapan spektrum UV-VIS flavonoid (Markham,1988:39).

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)

310-330 bahu Isoflavon

Kira-kira 320 puncak
Isoflavon (5-deoksi-6,7-

dioksigenasi)

275-295 300-330 bahu Flavanon dan dihidroflavonol

Auron

270-280 465-560 antosianidin dan antosianin

245-275

230-270 (kekuatan

rendah)

230-270 (kekuatan

rendah)

340-390

380-430

Khalkon
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