
1

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya

alamnya yang melimpah dan menduduki peringkat kedua sesudah Brazilia yang

memiliki sejumlah keanekaragaman hayati. Dengan demikian banyak sekali

tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal (Agoes, 2009:4).

Berbagai jenis tumbuhan dengan berbagai tujuan pengobatan telah dijadikan

alternatif pengobatan bagi masyarakat yang kemudian didukung oleh penelitian

dari berbagai instansi (Adha, 2009:1). Salah satunya adalah bidara upas

(Merremia mammosa (Lour.) Hallier f.) yang termasuk suku Convolvulaceae.

Secara empiris, umbi bidara upas digunakan untuk mengobati demam, batuk,

serak, difteri, radang tenggorokan, radang paru, radang usus buntu, tifus, sembelit,

muntah darah, kencing manis, keracunan, gigitan ular, dan kusta. Dalam

pengobatan tradisional, umbinya sering digunakan pada terapi pengobatan kanker.

Kandungan zat oksidase pada getah segar diduga memiliki peran dalam

pengobatan alternatif kanker (Trubus, 2012:254-256), dan melancarkan air susu

ibu (ASI) atau laktagogum (Sirait, dkk., 1993:124), serta bijinya digunakan untuk

lepra (Ogata, dkk., 1995:241).

Bidara upas merupakan tumbuhan langka dan masih minim penelitiannya,

sebagian besar dalam pengobatan tradisional dan dalam penelitian-penelitian yang

telah dilakukan bagian tumbuhan yang biasanya digunakan adalah umbi

(Ukhrowi, 2012:1). Daunnya belum ada yang memanfaatkan secara optimal dan

sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian dan publikasi terhadap

kandungan kimia daun bidara upas.
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Berdasarkan informasi tersebut maka dapat dibuat rumusan masalah

senyawa apa yang terkandung dalam daun bidara upas sebagai salah satu

kandungan kimianya dan bagaimana karakteristik isolat senyawa tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, menarik untuk diteliti tentang kandungan kimia

pada daun yang kemungkinan memiliki aktivitas tertentu seperti halnya pada

bagian umbi untuk dapat digunakan dalam pengobatan penyakit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan telaah fitokimia terhadap

daun bidara upas (Merremia mammosa (Lour.) Hallier f.), dan karakterisasi salah

satu senyawa yang terkandung dalam daun bidara upas.

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai

kandungan kimia dari tumbuhan daun bidara upas (Merremia mammosa (Lour.)

Hallier f.) sehingga memberikan nilai tambah dalam pemanfaatannya.

Pendekatan untuk telaah fitokimia daun bidara upas dilakukan dengan

melakukan standarisasi bahan simplisia, penapisan fitokimia, ekstraksi, pemurnian

(isolasi), dan karakterisasi senyawa kimia dalam cuplikan tumbuhan yang

ditelaah.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Bidara Upas (Merremia mammosa (Lour.) Hallier f.)

1.1.1. Klasifikasi dan morfologi bidara upas

Menurut Cronquist (1981:xiii-xvii, 895) dan Mansur (2001: 370), berikut

adalah klasifikasi tumbuhan bidara upas:

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Anak Kelas : Asteridae

Bangsa : Solanales

Suku : Convolvulaceae

Marga : Merremia

Jenis : Merremia mammosa (Lour.) Hallier f.

Sinonim : Battata mammosa Rumph. (Trubus, 2012:254).

Convolvulus mammosus Lour. (Mansur, 2001: 370).

Ipomoea gomezii Clarke (Mansur, 2001:370).

Ipomoea mammosa Chois. (Heyne, 1987:1655).

Nama daerah : Bidara upas (Indonesia), Blamar, widara upas (Jawa),

Hailale (Ambon) (Depkes. RI, 1979:96).
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(a) (b)

Gambar I.1. Morfologi Bidara Upas (a) Bidara upas (Merremia mammosa (Lour.)
Hallier f.) (Ogata, dkk., 1995:241), (b) Daun dan umbi bidara upas (Cahyono,
2010).

Bidara upas (Gambar I.1) merupakan tumbuhan melilit yang berasal dari

Asia Tenggara dan di Indonesia belum dibudidayakan secara teratur dan luas.

Seperti anggota Convolvulaceae lainnya, bidara upas tersebar di daerah tropika,

terutama pada tanah kering yang tidak tergenang air (Depkes. RI, 1979:96).

Bidara upas tersebar di India, Pulau Andaman, Indo-China, diintroduksi dan

dikultivasi di Jawa karena akarnya yang dapat dimakan. Dahulu juga ditanam di

Bali, Maluku, Papua Nugini dan Filipina, secara lokal dinaturalisasi di Madura.

Tanaman ini dapat tumbuh dari dataran rendah sampai di pegunungan, bidara upas

terdapat di daerah Jawa dari pantai sampai ketinggian 500 m dpl (Mansur,

2001:370-371). Di beberapa tempat di kepulauan Indonesia tumbuhan tersebut

ditanam di pekarangan karena umbinya dapat dimakan. Di Madura kadang-

kadang ditemukan tumbuh liar (Depkes. RI, 1979:96) dan dibudidayakan (Ogata,

dkk., 1995:241).
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1.1.2. Deskripsi

Tumbuhan perenial yang melilit (liana) berbulu, panjang batang 3-6 m.

Umbi berkumpul di dalam tanah menggelendong sampai membulat, memberkas,

panjang 10-25 cm, dengan getah yang kental seperti susu (Depkes. RI, 1979:96,

100; Mansur, 2001:370-371).

Helai daun berbentuk bulat telur sampai bulat dengan panjang daun 6-12

cm dan lebar daun 4,5-12 cm. Pangkal daun berbentuk jantung, ujung daun

meruncing lancip, tepi daun rata, panjang tangkai daun 6-10 cm. Bunga memiliki

perbungaan umbella komposita 1-3 bunga, panjang tangkai bunga bersama 3-15

cm, braktea membentuk pita-lanset, lekas luruh. Kuncup bunga hampir membulat

telur, meruncing, panjang tangkai bunga (pediselus) 12-15 cm, menggada. Daun

kelopak miring, panjang 24-30 mm, cekung, bagian luar berbentuk bundar telur-

menjorong. Mahkota bunga berbentuk corong, panjang 7-8 cm, putih, terdapat

kelenjar yang sangat kecil di bagian luar. Urat dengan jelas membentuk pita pada

tengah helaian mahkota. Pangkal dari tangkai sari berambut, kepala sari

menyimpul spiral. Buah kapsula bulat telur berdiameter sekitar 1,5 cm, tertutup

oleh kelopak daun yang permanen. Panjang biji 8 mmm berwarna kelabu sampai

hitam, dengan rambut yang panjang kecoklat-coklatan di sepanjang tepi (Mansur,

2001:370-371).

1.1.3. Kandungan kimia

Dalam umbi bidara upas terkandung senyawa kimia damar, resin, pati,

amilum, zat pahit, serta getah segar mengandung zat oksidase (Depkes. RI,

1979:100; Trubus, 2012:255). Damarnya berbentuk glikosida ditemukan sebanyak

repository.unisba.ac.id



6

13 macam senyawa yang dinamakan merremosida (merremosida a, b, c, d, e, f, g,

h1, dan h2) dan mammosida (mammosida A, B, H1, dan H2) yang menjadi

komponen utama dan merupakan golongan glikosida-resin (Kitagawa et al.,

1996a:1680 dan 1996b:1693). Mammosida B dan H1 mempunyai sifat

ionoforesis, sedangkan merremosida B dan D memiliki sifat antiserotonik

(Kitagawa et al., 1998 dan 1989 dalam Siregar, 1993:12). Adapun turunan asam

glikosidat dari dasar hidrolisis glikosida resin campuran segar umbi bidara upas

yaitu merremosida I dan mammosida I (Asam operkulinat C) yang diisolasi dari

dasar hidrolisis glikosida resin umbi segarnya serta merremosida J (Gambar I.2)

salah satu hasil dari hidrolisis alkalin dari campuran glikosida resin

(Budzikiewicz, et al., 2010:88,103).

Gambar I.2. Struktur kimia Merremosida J (Budzikiewicz, et al., 2010:103)

Berdasarkan data kimia dan spektrum Resonansi Magnet Inti dan

Spektroskopi Massa struktur senyawa merremosida diperlihatkan pada Gambar

I.3.
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Gambar I.3. Sembilan macam struktur merremosida (Kitagawa, et al., 1996b:1693)

Ekstrak air umbi bidara upas mengandung senyawa golongan polifenol, ekstrak n-

heksana mengandung senyawa golongan triterpenoid dan terpenoid, sedangkan

ekstrak metanol mengandung senyawa golongan polifenol dan flavonoid (Agil,

dkk., 2010:88).

1.1.4. Kegunaan

Secara turun temurun bidara upas digunakan sebagai obat untuk penyakit

infeksi tuberkulosis dengan cara meminum air rebusan umbinya (Agil, dkk.,

2010:88). Cairan dari umbi segar diminum sebagai obat radang pada tenggorokan

dan organ-organ pernafasan, disentri, demam, serta digunakan sebagai obat luar

pada bekas gigitan ular, luka bakar, keracunan, dan pencahar ringan (Mansur,

2001:370). Bubur akar segarnya dilumaskan pada dada (payudara) wanita

menyusui untuk memperlancar keluarnya air susu (ASI) (Heyne, 1987:1655).

Selain itu, digunakan juga untuk mengobati kelainan pada tenggorokan (Depkes.

RI, 1979:100), radang amandel, batuk rejan, bronkhitis, TBC, batuk, nyeri perut,
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tifus, difteria, penawar racun ular, busung lapar, kudis, kencing manis, kencing

batu, anemia, eksim, luka, kanker, dan radang usus buntu (Ogata, dkk., 1995:241).

1.2. Metabolit Sekunder

Senyawa alami adalah senyawa organik yang dibentuk oleh sistem

kehidupan, dan dapat dibagi menjadi tiga kategori besar. Pertama, senyawa yang

terdapat pada semua sel dan berperan sentral dalam metabolisme dan reproduksi

sel. Senyawa ini termasuk asam nukleat, asam amino umum dan gula, yang

dikenal sebagai metabolit primer. Kedua, bahan polimer dengan berat molekul

yang tinggi seperti selulosa, lignin dan protein yang membentuk struktur selular.

Ketiga adalah senyawa-senyawa yang merupakan ciri khas dari berbagai spesies

tertentu yaitu metabolit sekunder. Kebanyakan metabolit primer berpengaruh

secara biologis dalam sel atau organisme yang bertanggung jawab untuk produksi

zat tersebut (Hanson, 2003:1-2).

Metabolit sekunder adalah senyawa non esensial bagi pertumbuhan

organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik pada setiap spesies atau satu

jenis metabolit sekunder hanya ditemukan pada satu spesies dalam suatu kingdom.

Senyawa inti tidak selalu dihasilkan, tetapi hanya pada saat dibutuhkan atau pada

fase-fase tertentu. Fungsi metabolit sekunder adalah untuk berinteraksi dengan

lingkungannya, misalnya proteksi diri terhadap kondisi lingkungan yang kurang

menguntungkan. Senyawa ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu

terpenoid, fenolik, dan senyawa yang mengandung nitrogen (Soegihardjo,

2013:35).
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Hubungan antara metabolit primer dan metabolit sekunder dijelaskan pada

Gambar I.4. Senyawa-senyawa metabolit sekunder meliputi glikosida, gum dan

mucilago, streptomisin, lignin, fenol, tanin, peptida, alkaloid, penisilin, tetrasiklin,

antrakuinon, lemak, lilin, terpena dan steroid (Mulyani dan Gunawan, 2010:23).

Gambar I.4. Hubungan antara metabolit primer dan metabolit sekunder (Mulyani dan Gunawan,
2010:23)

repository.unisba.ac.id



10

1.3. Simplisia dan Ekstrak

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang

belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan lain, berupa

bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibedakan menjadi simplisia nabati,

simplisia hewani, dan simplisia pelikan (mineral). Simplisia nabati adalah

simplisia yang berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan

(Depkes. RI, 1979:XI).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah

ditetapkan (Depkes. RI, 1995:7).

Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia nabati dapat dipandang

sebagai bahan awal, bahan antara atau bahan produk jadi. Ekstrak sebagai bahan

awal dianalogikan dengan komoditi bahan baku obat yang dengan teknologi

fitofarmasi diproses menjadi produk jadi. Ekstrak sebagai bahan antara berarti

masih menjadi bahan yang dapat diproses lagi menjadi fraksi-fraksi, isolat

senyawa tunggal ataupun tetap sebagai campuran dengan ekstrak lain (Depkes.

RI, 2000:6).

1.4. Parameter Standar

Uji parameter standar dilakukan terhadap simplisia maupun ekstrak dan

terdiri dari parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Parameter standar
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simplisia meliputi parameter susut pengeringan, kadar abu, kadar sari terlarut

dalam pelarut tertentu dan kadar air, sedangkan parameter standar ekstrak hanya

bobot jenis saja.

1.4.1. Parameter spesifik

Parameter spesifik meliputi parameter identitas ekstrak, organoleptik,

kadar sari terlarut dalam pelarut tertentu, uji kandungan kimia ekstrak, kadar total

golongan kandungan kimia, dan kadar kandungan kimia tertentu.

Parameter identitas ekstrak merupakan deskripsi tata nama, meliputi nama

ekstrak (generik, dagang, paten); nama latin tumbuhan (sistematika botani);

bagian tumbuhan yang digunakan (rimpang daun dan sebagainya); nama

tumbuhan dalam bahasa Indonesia. Ekstrak dapat mempunyai senyawa identitas,

artinya senyawa tertentu yang menjadi petunjuk spesifik dengan metode tertentu.

Tujuan penetapan parameter identitas ekstrak adalah untuk memberikan identitas

obyektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas (Depkes. RI, 2000:30).

Uji parameter organoleptik ekstrak adalah penggunaan pancaindera

mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan rasa yang bertujuan untuk pengenalan

awal yang sederhana seobyektif mungkin (Depkes. RI, 2000:31).

Pengukuran parameter kadar sari terlarut dalam pelarut tertentu merupakan

pelarutan bahan dengan pelarut tertentu (alkohol atau air) untuk ditentukan jumlah

sari atau solute, yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara

gravimetri. Dalam hal tertentu dapat diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain

misalnya heksana, diklorometan, metanol. Tujuan penetapan parameter kadar sari
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terlarut dalam pelarut tertentu adalah untuk memberikan gambaran awal jumlah

senyawa kandungan (Depkes. RI, 2000:31).

1.4.2. Parameter non-spesifik

Parameter non-spesifik terdiri dari susut pengeringan dan bobot jenis,

kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, cemaran

mikroba, cemaran kapang, khamir dan aflatoksin.

Pengukuran parameter susut pengeringan merupakan pengukuran sisa zat

setelah pengeringan pada suhu 105 °C selama 30 menit atau sampai berat konstan,

yang dinyatakan sebagai nilai prosen. Dalam hal khusus (jika bahan tidak

mengandung minyak menguap atau atsiri dan sisa pelarut organik menguap)

identik dengan kadar air, yaitu kandungan air karena berada di atmosfer atau

lingkungan udara terbuka (Depkes. RI, 2000:13).

Parameter bobot jenis adalah masa per satuan volume pada suhu kamar

(25 °C) yang ditentukan dengan alat khusus piknometer atau alat lainnya.

Tujuannya untuk memberikan batasan rentang besarnya masa per satuan volum

yang merupakan parameter khusus ekstrak pekat (kental) yang masih dapat

dituang, serta memberikan gambaran kandungan kimia terlarut (Depkes. RI,

2000:13-14).

Pengukuran parameter kadar air merupakan pengukuran kandungan air

yang berada di dalam bahan. Pengukuran dilakukan dengan cara yang tepat, dapat

dipilih di antara cara titrasi, destilasi atau gravimetri (Depkes. RI, 2000:14).

Pengukuran parameter kadar abu merupakan pemanasan bahan pada suhu

yang menyebabkan senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap,
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sehingga yang tersisa adalah unsur mineral anorganik. Adapun tujuan dari

pengukuran parameter kadar abu ini untuk memberikan gambaran kandungan

mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya

simplisia atau ekstrak (Depkes. RI, 2000:17).

1.5. Penapisan Fitokimia

Penapisan fitokimia bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif

kandungan bioaktif pada tumbuhan atau bagian tumbuhan (akar, batang, daun,

buah, dan biji) terutama kandungan metabolit sekunder seperti alkaloid,

antrakinon, flavonoid, saponin, steroid dan triterpenoid, tanin, polifenol, serta

minyak atsiri. Metode yang dilakukan harus memenuhi persyaratan, yaitu

sederhana, cepat, peralatan minimal, dan selektif terhadap golongan senyawa

tertentu (Mustarichie, 2011:8).

1.5.1. Alkaloid

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder terbesar. Pada

umumnya, alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau

lebih atom nitrogen. Biasanya dalam gabungan sebagai bagian dari sistem siklik,

tidak berwarna, sering kali bersifat optis aktif, kebanyakan berbentuk kristal tetapi

hanya sedikit yang berupa cairan pada suhu kamar. Prazat alkaloid paling umum

adalah asam amino, meski sebenarnya kebanyakan memiliki biosintesis yang

lebih rumit (Harborne, 1996:234-235). Alkaloid telah banyak berperan bagi dunia

medis dan sediaan farmasetik, orang zaman dahulu menggunakannya untuk

meredakan nyeri dan stimulan reaksional (Robinson, 1995:104). Penelitian
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menunjukkan alkaloid berpotensi sebagai antibakteri, antifungi, antivirus, dan sel

kanker (Wink, 1998:268 dalam Jannati, 2013:7).

Alkaloid banyak ditemukan pada tanaman, fungi, bakteri, amfibi,

serangga, hewan laut dan manusia (Heinrich, dkk., 2010:104). Dalam tumbuhan,

alkaloid terdapat sebagai garam dengan asam organik yang merupakan alkaloid

bebas. Biasanya hanya satu dari isomer optik yang dijumpai di alam (Robinson,

1995:281). Alkaloid merupakan senyawa heterosiklik yang mengandung nitrogen

dalam rantai alifatik. Banyak alkaloid bersifat alkali karena memiliki gugus

fungsional amin primer, sekunder, atau tersier yang dapat dimanfaatkan untuk

membantu ekstraksi dan pemurniannya. Gugus fungsi alkaloid dapat dilihat pada

Gambar I.5 (Heinrich, dkk.,2010:105).

Gambar I.5.Gugus-gugus fungsi senyawa alkaloid (Heinrich, dkk., 2010:105)

Namun, beberapa alkaloid terdapat dalam bentuk garam amin kuartener,

yakni sepasang elektron tersendiri dari atom nitrogen digunakan untuk

membentuk ikatan dengan gugus lain sehingga muatan positif pada nitrogen

menjadikan kelompok ini secara dasar bersifat netral (tidak basa atau asam).

Secara biosintesis, alkaloid dihasilkan dari beberapa asam amino berbeda,
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sehingga menghasilkan kelompok struktur dasar beragam seperti pada Gambar

I.6.

Gambar I.6. Kelompok senyawa alkaloid berdasarkan biosintesis (Heinrich, dkk., 2010:105)

1.5.2. Flavonoid

Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam yang terbesar,

terdapat dalam semua tumbuhan hijau, sehingga pasti ditemukan juga pada setiap

telaah ekstrak tumbuhan (Markham, 1988:1). Biasanya ditemukan dengan bentuk

campuran, jarang sekali dijumpai dalam jaringan tumbuhan. Terdapat dalam

semua tumbuhan berpembuluh, tetapi beberapa kelas lebih tersebar daripada yang

lain (Harborne, 1996:71). Umumnya dalam tumbuhan terikat pada gula sebagai

glikosida dan aglikon dalam beberapa bentuk kombinasi glikosida (Harborne,

1996:71).

Flavonoid terbentuk dari alur biosintesis gabungan yang terdiri atas unit-

unit yang diturunkan dari asam sikimat dan asetat-malonat pada jalur poliketida

(Heinrich, 2010:82; Markham, 1988:1). Fungsi flavonoid adalah untuk pengaturan

tumbuh dan fotosintesis, sebagai antimikroba, antivirus, insektisida (Robinson,

1995:191), memiliki efek anti tumor, immunostimulan, analgesik, antiinflamasi,
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anti HIV, anti diare, anti hepatotoksik, antihiperglikemik dan sebagai vasodilator

(De padua, 1999 dalam Adha, 2009:16).

Flavonoid memiliki kerangka karbon yang terdiri atas dua gugus C6

(cincin benzena tersubstitusi) dan disambung oleh rantai alifatik tiga karbon

berupa C6-C3-C6. Kerangka flavonoid dapat dilihat pada Gambar I.7. Flavonoid

dibedakan berdasarkan cincin heterosiklik-oksigen tambahan dan gugus hidroksil

yang tersebar menurut pola berlainan, sering terdapat sebagai glikosida. Golongan

terbesar flavonoid mempunyai ciri cincin piran yang menghubungkan rantai tiga-

karbon dengan salah satu cincin benzena (Robinson, 1995:191).

Gambar I.7. Kerangka senyawa flavonoid (Robinson, 1995:191)

Flavonoid juga mengandung sistem aromatik terkonjugasi dan dapat

menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum UV dan tampak (Harborne,

1996:71).

1.5.3. Saponin

Saponin adalah senyawa aktif permukaan yang kuat dan dapat

menimbulkan busa jika dikocok dalam air (Robinson, 1995:157), bersifat seperti

sabun. Saponin merupakan glikosida triterpena dan sterol dan telah terdeteksi

dalam lebih dari 90 suku tumbuhan, glikosida saponin terkadang memiliki

struktur yang rumit karena banyak saponin yang mempunyai satuan gula sampai

lima dan komponen umumnya adalah asam glukuronat (Harborne, 1996:151).

Ada dua jenis saponin-glikosida triterpenoid alkohol dan glikosida struktur steroid
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tertentu yang mempunyai rantai samping spiroketal. Pada hidrolisis saponin

dihasilkan aglikon yang disebut sapogenin (Robinson, 1995:157).

Saponin pada konsentrasi rendah sering menyebabkan hemolisis sel darah

merah, dalam larutan yang sangat encer sangat beracun untuk ikan, dapat bekerja

sebagai antimikroba, menjadi bahan baku sintesis hormon steroid (Robinson,

1995:157), terkadang menimbulkan keracunan pada ternak (Harborne, 1996:151).

1.5.4. Kuinon

Kuinon merupakan pigmen warna tumbuhan yang beragam dan struktur

yang telah dikenal ada 450. Sering terdapat pada kulit, akar, atau dalam jaringan

lain (misalnya daun), tetapi pada jaringan tersebut warna tertutupi pigmen lain

(Harborne, 1996:109).

Kuinon adalah senyawa berwarna dan mempunyai kromofor dasar seperti

kromofor pada benzokuinon, yang terdiri atas dua gugus karbonil berkonjugasi

dengan dua ikatan rangkap karbon-karbon. Kuinon terdiri dari empat kelompok,

yaitu benzokuinon, naftokuinon, antrakuinon, dan kuinon isoprenoid. Tiga

kelompok pertama biasanya terhidrolaksi dan bersifat senyawa fenol, serta dalam

bentuk gabungannya dengan gula sebagai glikosida atau dalam bentuk kuinol

tanwarna, terkadang dimer. Sedangkan kuinon isoprenoid terlibat dalam respirasi

sel (ubikuinon) dan fotosintesis (plastokuinon) (Harborne, 1996:109).

1.5.5. Tanin

Tanin adalah senyawa yang berasal dari tumbuhan dan terdapat luas dalam

tumbuhan berpembuluh. Dalam angiospermae terdapat khusus dalam jaringan

kayu, tanin dapat bereaksi dengan protein membentuk kopolimer mantap yang tak
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larut dalam air. Di dalam tumbuhan, letak tanin terpisah dari protein dan enzim.

Dalam industri, tanin mampu mengubah kulit hewan mentah menjadi kulit siap

pakai karena kemampuannya menyambung silang protein (Harborne, 1996:102).

Secara kimia, terdapat dua jenis tanin yaitu tanin terkondensasi dan tanin

terhidrolisis. Tanin terkondensasi atau flavolan memiliki nama lain

proantosianidin, berasal dari reaksi polimerisasi (kondensasi) antar flavonoid.

Terdapat dalam paku-pakuan, gymnospermae, dan tersebar luas di angiospermae,

terutama tumbuhan berkayu. Tanin terhidrolisis terdapat pada tumbuhan

berkeping dua. Terbentuk dari esterifikasi gula dengan asam fenolat sederhana

yang merupakan tanin turunan sikimat (misalnya asam galat), terdiri atas dua

kelas yang paling sederhana ialah depsida galoilglukosa (Harborne, 1996:103-

104; Heinrich, dkk., 2010:85).

1.5.6. Terpenoid

Terpenoid berasal dari molekul isoprena dan kerangka karbonnya

dibangun oleh penyambungan dua atau lebih satuan C5, dapat juga dengan

berbagai jenis penutupan cincin, derajat ketidakjenuhan, dan gugus fungsi melalui

kaidah ‘kepala ke ekor’ (Harborne, 1996:123; Robinson, 1995:139).

Istilah terpenoid mengacu untuk semua senyawa yang terbentuk dari

satuan isoprena, tanpa memperhatikan gugus fungsi yang ada. Terpenoid banyak

ditemukan secara alami pada tumbuhan dalam bentuk ester atau glikosida bukan

dalam bentuk bebas (Robinson, 1995:139-140). Secara kimia, terpenoid umumnya

larut dalam lemak dan terdapat dalam sitoplasma sel tumbuhan (Harborne,

1996:125).
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1.5.7. Steroid

Steroid merupakan turunan dari triterpen tetrasiklik dan memiliki struktur

dasar cyclopentaperhydrophenantrene (Hanson, 2003:12) yang terdiri dari 3

cincin sikloheksana terpadu seperti bentuk fenantrena (cincin A, B dan C) dan

sebuah cincin siklopentana yang tergabung pada ujung cincin sikloheksana (cincin

D) (Poedjiadi dan Supriyanti, 2005:70).

Gambar I.8. Struktur steroid (Hanson, 2003:12)

Steroid bersifat nonpolar karena tersusun atas atom karbon dan hidrogen

yang banyak. Steroid tidak larut dalam air tetapi peningkatan jumlah gugus

hidroksil atau gugus polar lainnya pada kerangka steroid dapat meningkatkan

kelarutan steroid dalam pelarut polar (Sarker and Nahar, 2007:354 dalam Jannati,

2013:12).

1.6. Ekstraksi

Ekstraksi adalah penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga

terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang

diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak

dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. Senyawa aktif yang

terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam minyak atsiri,

alkaloid, flavonoid dan lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda akan
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mempengaruhi kelarutan serta stabilitas senyawa-senyawa tersebut terhadap

pemanasan, udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman. Dengan

diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah

pemilihan pelarut dan cara ekstraksi (Depkes. RI, 2000:1).

Ekstraksi bertujuan untuk memperoleh senyawa metabolit sekunder dari

bahan biogenik dengan cara melepaskannya dari matriks. Sering kali terkandung

bahan yang kompleks dan beberapa jumlah keberadaan unsurnya, sehingga

pemilihan metode ekstraksi merupakan hal yang sangat penting. Pemilihan

metode yang salah dapat menyebabkan seluruh proses isolasi menjadi gagal jika

beberapa atau semua senyawa yang diinginkan dari bahan tidak bisa dilepaskan

dari matriks dengan memuaskan (Yrjönen, 2004:12). Proses ekstraksi yang khas,

terutama untuk bahan tanaman, menggabungkan langkah-langkah berikut (Sarker,

et al., 2006:7):

a. Pengeringan dan penggilingan bahan tanaman atau homogenisasi bagian

tanaman segar (daun, bunga, dan lain-lain) atau maserasi seluruh bagian

tumbuhan dengan pelarut.

b. Pemilihan pelarut

1) Pelarut Polar: air, etanol, metanol dan sebagainya.

2) Pelarut Semi polar: etil asetat , diklorometana, dan sebagainya.

3) Pelarut non polar: n-heksana, petroleum eter, kloroform dan

sebagainya.

c. Pemilihan metode ekstraksi

1) Maserasi
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2) Pendidihan

3) Soxhlet

4) Ekstraksi Cair Superkritis

5) Destilasi uap.

Dari beberapa metode ekstraksi tersebut dipilih metode maserasi untuk

proses ekstraksi. Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia menggunakan pelarut

dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan (kamar) (Depkes. RI,

2000:10), dengan cara sampel disimpan dalam suatu wadah yang disumbat dan

kontak dengan pelarut untuk dapat berpenetrasi ke dalam struktur selular agar

dapat melarutkan komponen terlarut (Yrjönen, 2004:15).

Ekstraksi bertingkat merupakan ekstraksi dengan menggunakan beberapa

pelarut berdasarkan kepolarannya, bertujuan untuk menarik senyawa dari

tumbuhan berdasarkan tingkat kepolarannya. Metode tersebut digunakan sebagai

pengembangan protokol ekstraksi umum untuk skrining biologis in vivo atau in

vitro (Jones dan Kinghorn, 2006:329-330).

1.7. Fraksinasi

Fraksinasi adalah teknik penyederhanaan komponen yang terdapat di

dalam ekstrak hasil ekstraksi sehingga diperoleh jumlah komponen yang lebih

sederhana. Fraksinasi bertujuan memisahkan golongan utama kandungan yang

diinginkan dari golongan utama lainnya dengan prosedur pemisahan berdasarkan

perbedaan kepolaran senyawa. Hasil fraksi mengandung senyawa spesifik pada
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pelarut dengan kepolaran tertentu (Harborne, 1987:8). Metode yang digunakan

dalam proses fraksinasi biasanya ekstraksi cair-cair (ECC) dan kromatografi.

1.7.1. Kromatografi

Kromatografi merupakan teknik pemisahan paling umum dan sering

digunakan dalam bidang kimia untuk analisis kualitatif, kuantitatif, atau preparatif

dalam bidang farmasi, lingkungan, industri, dan sebagainya. Kromatografi adalah

suatu teknik pemisahan yang menggunakan fasa diam (stationary phase) dan fasa

gerak (mobile phase). Teknik ini telah berkembang dan digunakan untuk

memisahkan serta mengkuantifikasi berbagai komponen kompleks, baik

komponen organik maupun anorganik (Gandjar dan Rohman, 2009:323).

Pemisahan melalui kromatografi dilakukan dengan cara mengubah sifat

fisik umum dari molekul, yaitu (Gritter, et al., 1991:1, 160):

1) Kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan (kelarutan)

2) Kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk (adsorpsi,

penjerapan)

3) Kecenderungan molekul untuk menguap (keatsirian).

1.8. Metode Pemisahan dan Pemurnian (Isolasi)

Metode pemisahan merupakan aspek penting dalam bidang kimia karena

kebanyakan materi yang terdapat di alam berupa campuran, sehingga untuk

memperoleh materi murni dari suatu campuran maka harus dilakukan pemisahan

(Hendayana, 2006:1). Pemisahan dan pemurnian kandungan tumbuhan terutama

dilakukan dengan menggunakan salah satu dari empat teknik kromatografi atau
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gabungan teknik tersebut, yaitu kromatografi kertas (KKt), kromatografi lapis

tipis (KLT), kromatografi gas cair (KGC), dan kromatografi cair kinerja tinggi

(KCKT). Pemilihan teknik kromatografi sebagian besar bergantung pada sifat

kelarutan dan keatsirian senyawa yang akan dipisah (Harborne, 1996:8-9).

Pemurnian merupakan suatu keharusan sebelum melakukan telaah

spektrum dan kandungan tumbuhan yang menunjukkan ciri serapan yang khas

harus diulangi pemurniannya sampai ciri tersebut tidak berubah lagi (Harborne,

1996:21-22).

1.8.1. Kromatografi lapis tipis preparatif

Kromatografi lapis tipis ialah metode pemisahan fitokimia. Lapisan yang

memisahkan, terdiri atas bahan berbutir-butir (fasa diam), ditempatkan pada

penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Pada KLT

preparatif, campuran yang akan dipisah berupa larutan ditotolkan berupa garis

atau pita pada salah satu sisi pelat lapisan besar. Setelah pelat atau lapisan

diletakkan di dalam bejana tertutup rapat berisi larutan pengembang yang cocok

(fasa gerak) dan dielusi secara tegak lurus pada garis cuplikan sehingga campuran

akan terpisah menjadi beberapa pita, pemisahan terjadi selama perambatan kapiler

(pengembangan). Pita ditampakkan dengan cara yang tidak merusak jika senyawa

tidak berwarna dan penjerap yang mengandung pita dikerok dari pelat kaca.

Senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan (dideteksi). Untuk campuran

yang tidak diketahui, fasa diam dan fasa gerak harus dipilih dengan tepat karena

keduanya bekerja sama dalam pemisahan (Stahl, 1985:3-4; Gritter et.al.,

1991:140).
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1.9. Karakterisasi Isolat

1.9.1. Spektrofotometer ultraviolet-visible

Spektrofotometer uv-visible sering dinamakan spektrometer elektronik

karena bekerja dalam penyerapan sinar ultraviolet dan tampak oleh suatu molekul

organik yang akan menghasilkan transisi di antara tingkat energi elektronik pada

molekul tersebut. Transisi umumnya antara orbital ikatan atau pasangan elektron

bebas ke orbital anti ikatan. Panjang gelombang serapan merupakan ukuran

perbedaan tingkat-tingkat energi transisi elektronik dari orbital tersebut. Supaya

elektron dalam ikatan sigma tereksitasi, maka diperlukan energi paling tinggi dan

akan memberikan serapan pada panjang gelombang 120-200 nm (Supratman,

2010:9).

Prinsip kerjanya berdasarkan Hukum Lambert-Beer (persamaan 1) yang

menyatakan bahwa fraksi sinar yang diserap tidak tergantung kepada intensitas

sumber sinar melainkan tergantung jumlah molekul yang terserap (Supratman,

2010:14)

A = log
ூ

ூ
= εܾܿ (1)

Keterangan:
A = absorbansi (serapan)
Io = intensitas radiasi yang masuk (sinar awal)
It = intensitas radiasi yang ditransmisi (sinar yang diteruskan)
c = konsentrasi sampel
b = panjang jalur/tebal sel yang dilalui sampel (cm)
ε = tetapan yang dikenal sebagai koefisien (Watson, 2005:109) 

Elektron-elektron pada ikatan di dalam molekul menjadi tereksitasi

sehingga menempati keadaan kuantum yang lebih tinggi dan dalam proses

menyerap sejumlah energi yang melewati larutan tersebut. Semakin longgar
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elektron tersebut ditahan di dalam ikatan molekul, semakin panjang panjang

gelombang (energi lebih rendah) radiasi yang diserap (Watson, 2010:105).

Gelombang senyawa tidak berwarna diukur pada jangka 200-400 nm dan senyawa

berwarna pada jangka 200-700 nm. Panjang gelombang serapan maksimum dan

minimum pada spektrum serapan yang diperoleh direkam, demikian juga

kekuatan absorbansi (atau kerapatan optik) pada maksima dan minima yang khas.

Spektrum serapan kandungan tumbuhan dapat diukur dalam larutan yang sangat

encer dengan pembanding blanko pelarut serta menggunakan spektrofotometer

yang merekam otomatis (Harborne, 1996:21).

1.9.2. Spektrofotometer Transformasi Fourier Inframerah atau Fourier

Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

Spektrofotometer inframerah merupakan instrumen yang digunakan untuk

mengukur resapan radiasi inframerah pada berbagai panjang gelombang

(Fessenden & Fessenden, 1986:315). Bila molekul menyerap radiasi inframerah,

energi yang diserap menyebabkan kenaikan dalam amplitudo getaran atom-atom

yang terikat. Jadi molekul ini berada dalam keadaan vibrasi tereksitasi (excited

vibrational state); energi yang diserap ini akan dibuang dalam bentuk panas bila

molekul itu kembali ke keadaan dasar. Panjang gelombang eksak dari absorbsi

oleh suatu tipe ikatan, bergantung pada macam getaran dari ikatan. Oleh karena

itu, tipe ikatan yang berlainan (C-H, C-C, C=O, C=C, O-H, dan sebagainya)

menyerap radiasi inframerah pada panjang gelombang berlainan. Banyaknya

energi yang diserap juga beraneka ragam dari ikatan ke ikatan, disebabkan

sebagian oleh perubahan momen dipol (µ ≠ 0) pada saat energi diserap. Ikatan non 
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polar (seperti C-H atau C-C) menyebabkan absorpsi lemah, sedangkan ikatan

polar (seperti O-H, N-H, dan C=O) menunjukkan absorpsi lebih kuat (Supratman,

2010:67).

Spektrofotometer inframerah dapat mengukur dan merekam senyawa

tumbuhan secara otomatis dalam bentuk larutan (dalam kloroform,

karbontetraklorida, 1-5%), bentuk gerusan dalam minyak nuyol, atau bentuk padat

yang dicampur dengan kalium bromida (Harborne, 1996:24). Dapat digunakan

untuk mengidentifikasi adanya gugus fungsi dalam suatu molekul (Supratman,

2010:66).

Spektroskopi FTIR (Gambar I.9) adalah teknik pengukuran untuk

mengumpulkan inframerah. Energi yang diserap sampel pada berbagai frekuensi

sinar inframerah, direkam kemudian diteruskan ke interferometer. Sinar

pengumpulan sampel diubah menjadi inteferogram. Perhitungan secara

matematika dengan Fourier Transform untuk sinyal tersebut akan menghasilkan

spektrum yang identik pada spektroskopi inframerah (Stuart, 2004:18). FTIR

terdiri dari 5 bagian utama, yaitu (Griffiths, 1975):

a. Sumber sinar, yang terbuat dari filamen Nerst atau globar yang

dipanaskan menggunakan listrik hingga suhu 1000-1800 °C.

b. Beam splitter, berupa material transparan dengan indeks relatif

sehingga menghasilkan 50% radiasi akan direfleksikan dan 50%

radiasi akan diteruskan.

c. Interferometer merupakan bagian utama FTIR yang berfungsi untuk

membentuk interferogam yang akan diteruskan menuju detektor.
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d. Daerah cuplikan, yaitu berkas acuan dan cuplikan masuk ke dalam

daerah cuplikan dan masing-masing menembus sel acuan dan cuplikan

secara bersesuaian.

e. Detektor, merupakan piranti yang mengukur energi pancaran yang

lewat akibat panas yang dihasilkan. Detektor yang sering digunakan

adalah termokopel atau balometer.

Mekanisme kerja FTIR yaitu radiasi sinar yang datang dari sumber akan

diteruskan, dan kemudian akan dipecah oleh pemecah sinar menjadi dua bagian

sinar yang saling tegak lurus. Sinar ini kemudian dipantulkan oleh dua cermin

yaitu cermin diam dan cermin bergerak. Sinar hasil pantulan kedua cermin akan

dipantulkan kembali menuju pemecah sinar untuk saling berinteraksi. Dari

pemecah sinar, sebagian sinar akan diarahkan menuju cuplikan dan sebagian

menuju sumber. Gerakan cermin yang maju mundur akan menyebabkan sinar

yang sampai pada detektor akan berfluktuasi. Sinar akan saling menguatkan

ketika kedua cermin memiliki jarak yang sama terhadap detektor, dan akan saling

melemahkan jika kedua cermin memiliki jarak yang berbeda. Fluktuasi sinar yang

sampai pada detektor ini akan menghasilkan sinyal pada detektor yang disebut

interferogram. Interferogram ini akan diubah menjadi spektra IR dengan bantuan

computer berdasarkan operasi matematika (Tahid, 1994 dalam Nugraha, 2008:7-

8).
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Gambar I.9. Skematis instrumen spektrofotometer FTIR (Stuart, 2004:19)

Spektrum inframerah suatu senyawa adalah grafik dari panjang gelombang

atau frekuensi atau bilangan gelombang yang secara berkesinambungan berubah

sepanjang suatu daerah sempit dari spektrum elektromagnetik, versus transmitan-

persen (%T) atau absorban (A) (Supratman, 2010:76).

% T =
௧௦௧௦

௧௦௧௦�௪
�100ݔ� (2)

A= log
௧௦௧௦�௪

௧௦௧௦
(3)
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