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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pengambilan Sampel Bahan Tanaman

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah daun bidara upas yang

diperoleh dari Dusun Kemendung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bagian

tanaman yang digunakan adalah bagian daun. Determinasi tumbuhan dilakukan di

Herbarium Bandungense, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi

Bandung. Hasil determinasi menyatakan bahwa sampel tumbuhan merupakan

Merremia mammosa (Lour.) Hallier f. dari suku Convolvulaceae. Hasil

determinasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

5.2. Pengolahan Simplisia

Daun bidara upas segar dipetik dari batangnya sehingga diperoleh

sebanyak 7 kg dan dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan tanah, pasir,

kerikil, serta pengotor lain yang masih melekat agar tidak terjadi kontaminasi

pada bahan yang dapat mengganggu pemeriksaan penetapan-penetapan parameter

standar simplisia maupun ekstrak. Proses selanjutnya dilakukan perajangan dan

pengeringan yang dilakukan dengan cara diangin-anginkan selama 2 hari sebelum

dimasukan ke dalam lemari pengering pada suhu 46 °C.

Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air sehingga didapatkan

simplisia yang tidak mudah rusak dan dapat disimpan untuk jangka waktu yang
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lebih lama. Selain itu juga, dapat menghentikan reaksi enzimatik sehingga dapat

dicegah terjadinya penurunan mutu atau perusakan simplisia (Agoes, 2009:18).

Daun bidara upas hasil pengeringan kemudian dihaluskan lalu ditimbang

dan diperoleh sebanyak 1,7 kg simplisia kering yang disimpan dalam wadah

tertutup rapat. Rendemen simplisia yang diperoleh yaitu sebesar 24,28%.

5.3. Pemeriksaan Makroskopik

Pemeriksaan makroskopik dilakukan sebagai salah satu upaya dalam

pengujian kebenaran bahan yang digunakan. Pemeriksaan makroskopik meliputi

ukuran, warna, dan bentuk daun. Hasil pemeriksaan makroskopik menunjukkan

bahwa daun bidara upas yang digunakan sama seperti yang dideskripsikan pada

literatur, yaitu daunnya berwarna warna hijau, bentuk daun bundar telur sampai

bundar, pangkal daun berbentuk jantung, ujung daun lancip, dan tepi daun rata

(Mansur, 2001:370-371), tidak memiliki bau yang khas, serta bagian bawah

permukaan daun terdapat bulu putih halus. Daun memiliki panjang 8,5 cm – 14,2

cm dan lebar 8,7 cm – 14,5 cm, hasil pemeriksaan makroskopik dapat dilihat pada

Lampiran 2.

5.4. Pemeriksaan Mikroskopik

Pemeriksaan mikroskopik dilakukan terhadap sayatan melintang dan

permukaan bawah daun segar serta serbuk simplisia bidara upas. Hasil

pemeriksaan menunjukkan terdapat fragmen epidermis atas dengan stomata tipe

anisositik, rambut (trikoma), berkas pembuluh dengan penebalan tangga dan
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penebalan spiral, dan kristal kalsium oksalat berbentuk jarum. Menurut Cronquist

(1981: 897), pada jaringan parenkim tumbuhan suku Convolvulaceae dapat

ditemukan kristal oksalat dengan bermacam-macam bentuk kristal tunggal

ataupun berkelompok. Pada bagian daun memiliki stomata tipe parasitik atau

lebih jarang anisositik dan jarang anomositik. Hasil pemeriksaan mikroskopik

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.

5.5. Penetapan Parameter Standar

5.5.1. Penetapan Parameter Standar Simplisia

Penetapan parameter standar simplisia dilakukan untuk menjamin kualitas

bahan yang digunakan dalam penelitian. Penetapan parameter standar simplisia

meliputi organoleptik, penetapan kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam,

penetapan kadar air, penetapan kadar sari larut air, penetapan kadar sari larut

etanol, serta penetapan susut pengeringan (Tabel V.1).

Tabel V.1 Hasil penetapan parameter standar simplisia daun bidara upas

Hasil pengamatan organoleptik menunjukan bahwa simplisia bidara upas

memiliki bentuk serbuk kering, berwarna hijau, memiliki bau yang cukup khas

dan aromatik, serta tidak berasa.

Parameter Hasil (rata-rata)

Kadar Abu Total 7,15%

Kadar Abu Tidak Larut Asam 0,45%

Kadar Air 6,48%

Kadar Sari Larut Air 18,98%

Kadar Sari Larut Etanol 15,09%

Susut Pengeringan 7,77%
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Hasil penetapan kadar abu total diperoleh 7,15 (%b/b). Penetapan kadar

abu total bertujuan untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan

eksternal yang berasal dari proses awal hingga proses akhir terbentuknya simplisia

(Depkes. RI, 2000:17). Tingginya kadar abu total menunjukkan bahwa simplisia

yang digunakan memiliki kadar bahan anorganik yang cukup besar. Hal ini dapat

diakibatkan karena faktor internal seperti kandungan mineral unsur hara yang

tinggi dan atau faktor eksternal seperti penggunaan air untuk mencuci simplisia

mengandung mineral yang tinggi. Sedangkan untuk kadar abu tidak larut asam

diperoleh 0,45 (%b/b), syarat untuk kadar abu tidak larut asam simplisia tidak

boleh lebih dari 2% kecuali dinyatakan lain (Depkes. RI, 1995:lii) sehingga kadar

abu tidak larut asam telah memenuhi persyaratan. Hasil selengkapnya dapat

dilihat pada Tabel V.1 dan Lampiran 4.

Penetapan kadar air simplisia dilakukan dengan metode destilasi azeotrop,

hasil penetapan kadar air dari simplisia daun diperoleh 6,48 (%b/b) (Tabel V.1

dan Lampiran 5). Penetapan kadar air bertujuan untuk memberikan batasan

minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air di dalam bahan (Depkes.

RI, 2000:14). Syarat kadar air suatu simplisia adalah kurang dari 10 (%b/b)

(Kemenkes. RI, 1994) sehingga kadar air yang diperoleh telah memenuhi

persyaratan.

Penetapan kadar sari bertujuan untuk memberikan gambaran awal jumlah

senyawa kandungan yang terlarut dalam pelarut tertentu. Penetapan kadar sari

meliputi kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Hasil penetapan kadar sari

larut air dari simplisia daun diperoleh rata-rata yaitu sebesar 18,98 (%b/b)
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sedangkan hasil penetapan kadar sari larut etanol dari simplisia daun diperoleh

rata-rata yaitu sebesar 15,09 (%b/b) (Tabel V.1 dan Lampiran 6). Hasil

penetapan kadar sari ini menunjukan bahwa banyaknya senyawa yang terlarut

dalam pelarut air yang bersifat polar lebih banyak dibandingkan dalam pelarut

etanol yang bersifat semi polar.

Hasil penetapan parameter susut pengeringan yang diperoleh adalah 7,77

(%b/b) (Tabel V.1 dan Lampiran 6). Penetapan susut pengeringan bertujuan

untuk memberikan batasan maksimal tentang besarnya senyawa yang hilang pada

saat proses pengeringan (Depkes. RI, 2000:13). Senyawa yang hilang pada proses

pengeringan merupakan senyawa yang mudah menguap seperti minyak atsiri dan

air.

5.5.2. Penetapan Parameter Standar Ekstrak

Penetapan parameter standar yang dilakukan terhadap ekstrak hanya

penetapan bobot jenis yang diperoleh dari hasil ekstraksi bertingkat secara

maserasi yaitu berupa ekstrak n-heksana, ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol

70% (Tabel V.2). Hasil penetapan bobot jenis diperoleh 1,06 g/mL untuk ekstrak

n-heksana, 1,10 g/mL untuk ekstrak etil asetat dan 1,14 g/mL untuk ekstrak

etanol. Penetapan bobot jenis bertujuan untuk memberikan batasan tentang

besarnya masa per satuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair

sampai ekstrak pekat (kental) yang masih dapat dituang (Depkes. RI, 2000:13).

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.
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Tabel V.2. Hasil penetapan parameter standar ekstrak

5.6. Penapisan Fitokimia

Penapisan fitokimia merupakan tahap awal untuk mengetahui secara

kualitatif kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam sampel tumbuhan, baik

dalam bentuk simplisia maupun bentuk ekstrak. Penapisan fitokimia dilakukan

terhadap daun segar, simplisia dan ekstak daun bidara upas. Hasil penapisan

fitokimia simplisia dan ekstrak dapat dilihat pada Tabel V.3.

Tabel V.3. Hasil Penapisan Fitokimia Simplisia dan Ekstrak

Keterangan:
(+) = teridentifikasi
(-) = tidak teridentifikasi

Berdasarkan Tabel V.3 diketahui bahwa daun segar bidara upas

mengandung golongan senyawa kuinon, fenolat, triterpenoid dan steroid.

Simplisia daun bidara upas mengandung golongan senyawa flavonoid, kuinon,

senyawa fenolat, triterpenoid dan steroid. Hal ini sesuai dengan Cronquist (1981:

897) bahwa secara umum tumbuhan suku Convolvulaceae jarang mengandung

saponin dan tidak bertanin.

Ekstrak Bobot Jenis (g/ml)

n-Heksana 1,06

Etil asetat 1,1

Etanol 70% 1,14

Golongan Senyawa

Segar Simplisia Ekstrak n-Heksana Ekstrak Etil asetat Ekstrak Etanol 70%

Alkaloid ₋ ₋ ₋ ₋ ₋

Flavonoid ₋ ⁺ ₋ ⁺ ⁺

Saponin ₋ ₋ ₋ ₋ ₋

Tanin ₋ ₋ ₋ ₋ ₋

Kuinon ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ ⁺

Senyawa Fenolat ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ ⁺

Monoterpen&Seskuiterpen ₋ ₋ ₋ ₋ ₋

Triterpenoid&Steroid ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ ⁺

Identifikasi

repository.unisba.ac.id



51

Pada ekstrak n-heksana terdeteksi kandungan senyawa golongan kuinon,

fenolat, triterpenoid dan steroid. Sedangkan dalam ekstrak etil asetat dan ekstrak

etanol 70% terdeteksi kandungan senyawa golongan flavonoid, kuinon, fenolat,

triterpenoid dan steroid.

5.7. Ekstraksi

Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan metode ekstraksi bertingkat

secara maserasi menggunakan pelarut n-heksana, etilasetat, dan etanol 70%.

Metode maserasi ini dipilih karena daun bidara upas belum diketahui karakteristik

kandungan kimianya dan dilakukan secara bertingkat dengan tujuan untuk

menarik senyawa dari tumbuhan berdasarkan tingkat kepolarannya (Jones dan

Kinghorn, 2006:329-330) untuk proses isolasi suatu senyawa.

Serbuk simplisia sebanyak 760 gram dimaserasi selama 2x24 jam

menggunakan pelarut n-heksana dan dilakukan penggantian pelarut (remaserasi)

setiap 24 jam. Dengan proses yang sama, residu simplisia dikeringkan dengan

cara diangin-angin untuk menguapkan sisa pelarut lalu dimaserasi kembali

menggunakan pelarut etil asetat selama 2x24 jam dan etanol 70% selama 3x24

jam. Tujuan digunakannya pelarut n-heksana adalah untuk menarik senyawa yang

bersifat non polar, sedangkan pelarut etil asetat untuk menarik senyawa yang

bersifat semi polar dan pelarut etanol 70% digunakan untuk menarik senyawa

yang bersifat polar.

Penggantian pelarut dilakukan bertujuan untuk menarik senyawa dalam

simplisia semaksimal mungkin, karena jika pelarut tidak diganti kemungkinan

yang terjadi pelarut mencapai tingkat jenuh sehingga tidak dapat menarik lagi
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senyawa yang ada didalam simplisia. Saat maserasi dilakukan pengadukan

beberapa kali dalam selang waktu beberapa jam untuk mengubah kesetimbangan

reaksi menuju saturasi pelarut (Agoes, 2009:39) sehingga dapat memaksimalkan

penarikan senyawa dari simplisia daun bidara upas.

Pemekatan ekstrak dilakukan dengan rotary vacuum evaporator, pada

suhu 40 °C untuk semua maserat. Rotary vacuum evaporator mampu menguapkan

pelarut pada suhu rendah di bawah titik didih pelarut, karena adanya vakum. Hasil

pemekatan diperoleh ekstrak kental yang selanjutnya dipekatkan kembali di atas

water bath, sehingga diperoleh ekstrak kental yang tidak dapat dituang. Dari

ekstrak kental dapat dihitung nilai rendemen ekstrak dari masing-masing pelarut.

Rendemen tertinggi diperoleh dari ekstrak etanol 70% sebesar 32,6%

sedangkan untuk rendemen ekstrak etil asetat dan n-heksana jika dibandingkan

dengan rendemen ekstrak etanol rendemennya sangat kecil. Hal ini disebabkan

karena ekstrak n-heksana hanya dapat melarutkan senyawa yang bersifat non

polar saja, ekstrak etil asetat hanya melarutkan senyawa yang bersifat semi polar,

dan ekstrak etanol 70% dapat menarik tak hanya senyawa yang bersifat polar

melainkan dapat menarik sebagian senyawa yang bersifat non polar dan semi

polar. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel V.4 dan Lampiran 7.

Tabel V.4. Perbandingan rendemen ekstrak

No. Ekstrak Rendemen (% )

Simplisia Ekstrak

1 n-Heksana 9,5854 1,261237

2 Etil asetat 760 11,4337 1,504434

3 Etanol 70% 247,814 32,6

Berat (gram)
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Proses selanjutnya dilakukan pemantauan KLT terhadap ketiga ekstrak

pekat yang diperoleh dengan menggunakan fasa diam silika gel GF254 dan fasa

gerak yang digunakan adalah kloroform : etilasetat (4:1). Kromatogam yang

dihasilkan dipantau pada penampak bercak UV 254 nm dan 365 nm serta

penampak bercak universal yaitu asam sulfat pekat 10% dalam metanol. Hasil

pemantauan KLT ekstrak dapat dilihat pada Gambar V.1. dan V.2. ekstrak yang

terpilih adalah ekstrak etil asetat karena menunjukkan pemisahan yang baik dan

memiliki nilai Rf 0,73.

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

Gambar V.1. Kromatogram pemantauan KLT 1. Ekstrak n-heksana, 2. Ekstrak etil asetat, dan 3.
Ekstrak etanol 70% pada sinar UV λ 254 nm dan 365 nm yang disemprot 
penampak bercak H2SO4 10% dalam metanol.
(a) sebelum disemprot penampak bercak H2SO4 10% (UV λ 254 nm) 
(b) sesudah disemprot penampak bercak H2SO4 10% (UV λ 254 nm) 
(c) sebelum disemprot penampak bercak H2SO4 10% (UV λ 365 nm) 
(d) sesudah disemprot penampak bercak H2SO4 10% (UV λ 365 nm) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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(a) (b)

Gambar V.2. Kromatogram pemantauan KLT pada sinar tampak 1. Ekstrak n-heksana, 2. Ekstrak
etil asetat, 3. Ekstrak etanol 70%.
(a) sebelum disemprot penampak bercak H2SO4 10%
(b) setelah disemprot penampak bercak H2SO4 10%

5.8. Isolasi

Tahapan isolasi dilakukan dengan metode KLT-preparatif terhadap ekstrak

etil asetat yang dipilih berdasarkan hasil pemantauan KLT dengan eluen

kloroform : etil asetat (4:1). Plat KLT-preparatif diaktivasi terlebih dahulu di

dalam oven pada suhu 105 °C selama 1 jam untuk menghilangkan molekul air.

Ekstrak terpilih dibuat sebanyak 50 mg dilarutkan dalam pelarutnya yaitu etil

asetat sebanyak 1 ml, kemudian ditotolkan pada plat KLT-preparatif secara terus

menerus berbentuk pita. Plat dimasukkan ke dalam bejana berisi eluen yang telah

dijenuhkan sebelumnya untuk proses elusi. Hasil pemurnian KLT-preparatif dapat

dilihat pada Gambar V.3. Pita berwarna kuning yang terpilih kemudian dikerok,

lalu dilarutkan dalam metanol untuk mendapatkan isolat.

1 2 3 1 2 3
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Gambar V.3. Kromatogram pemantauan KLT preparatif [FD: silika gel 60 F254; FG: kloroform :
etil asetat (4:1), penampak bercak sinar tampak]

5.9. Uji Kemurnian

Uji kemurnian dilakukan dengan KLT pengembangan tunggal dan KLT

dua dimensi. KLT pengembangan tunggal menggunakan tiga jenis campuran

eluen yang bersifat non polar, semi polar, dan polar. Dari ketiga pengembangan

diperoleh satu bercak yang menunjukkan bahwa isolat tersebut dapat diduga

sudah murni.

Pada pengembangan pertama eluen non polar kloroform : etil asetat (9:1)

diperoleh Rf sebesar 0,38. Eluen semi polar yaitu kloroform : etil asetat (4:1)

memiliki Rf 0,74 dan eluen polar yaitu etil asetat : metanol (9:0,5) memiliki Rf

0,88. Hasil uji kemurnian KLT pengembangan tunggal dapat dilihat pada

Gambar V.4.
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(a) (b) (c)

Gambar V.4. Hasil uji kemurnian dengan KLT pengembangan tunggal FD: silika gel GF254,

dengan penampak bercak universal pada λ 365 nm. 
(a) FG: kloroform : etil asetat (9:1)
(b) FG: klorofom : etil asetat (4:1)
(c) FG: etil asetat : metanol (9:0,5)

Pengujian KLT dua dimensi menggunakan dua sampai tiga jenis campuran

eluen, yang bersifat kurang polar, semi polar dan polar. Hasil uji kemurnian KLT

dua dimensi dapat dilihat pada Gambar V.5.

Gambar V.5. Hasil uji kemurnian KLT dua dimensi [FD: silika gel GF254, (a) FG:etil asetat :
metanol (8:1), (b) FG: kloroform : etil asetat (4:1) penampak bercak sinar tampak]

a

b
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5.10. Karakterisasi Isolat

Hasil karakterisasi KLT menggunakan penampak bercak universal yaitu

asam sulfat pekat (H2SO4) 10% dalam metanol, AlCl3 5% dalam metanol, FeCl3

1% dalam air, dan larutan DPPH 0,2% dalam metanol dapat dilihat pada Gambar

V.6.

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

Gambar V.6. Hasil karakterisasi pemantauan KLT isolat dengan FD: silika gel GF254,

menggunakan beberapa penampak bercak.
(a) H2SO4 10% dalam metanol dielusi dengan FG: kloroform : etil asetat (9:1)
(b) AlCl3 5% dalam metanol isolat tidak dielusi hanya ditotol langsung
(c) FeCl3 1% dalam air isolat tidak dielusi hanya ditotol langsung
(d) larutan DPPH 0,2% dalam metanol isolat tidak dielusi hanya ditotol langsung

Dari hasil pemantauan tersebut di atas dapat dilihat bahwa isolat yang

dielusi menggunakan fasa gerak kloroform : etil asetat (9:1) sebelumnya tidak

berwarna ketika dilihat pada sinar uv λ 365 nm, tetapi setelah diberi penampak 

bercak universal berubah menjadi berwarna kuning. Diduga senyawa merupakan

berasal dari golongan terpenoid karena setelah disemprot dengan larutan H2SO4
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yang kemudian dipanaskan pada suhu 100-105 °C dapat menimbulkan bercak

berwarna kuning (Harborne, 1996:135).

Hasil reaksi dengan penampak bercak larutan AlCl3 5% dalam metanol

tidak terlihat adanya perubahan dibawah sinar uv λ 365 nm. Begitu juga sama 

halnya dengan menggunakan penampak bercak larutan FeCl3 1% dalam air tidak

menunjukkan adanya perubahan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa senyawa

tersebut diduga bukan golongan flavonoid atau pun golongan fenol. Sedangkan

hasil reaksi dengan penampak bercak larutan DPPH 0,2% dalam metanol

diperoleh bahwa isolat berpotensi memiliki efek antioksidan sehingga mampu

menangkal radikal bebas DPPH. Hal ini dapat terlihat dengan adanya perubahan

warna kuning isolat dengan latar belakang ungu.

Hasil karakterisasi isolat dengan spektrofotometri UV-Visible diperoleh

data berupa panjang gelombang maksimal sebesar 442 nm dengan absorbansi

0,673. Adanya absorbansi maksimum pada panjang gelombang > 250 nm

menunjukkan senyawa memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Isolat menunjukkan

absorbansi maksimal pada panjang gelombang 442 nm sehingga dapat

disimpulkan isolat memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Dari hasil tersebut

diduga isolat adalah senyawa golongan terpenoid, karena spektrum dan absorbansi

maksimal memiliki kemiripan dengan sifat spektrum karotenoid yang merupakan

golongan terpenoid. Spektrum karotenoid sangat khas antara 400-500 nm, dua

puncak utama di sekitar 450 nm dan biasanya ada dua puncak tambahan pada

kedua sisi puncak utama) (Harbone, 1996:164-165). Spektrum UV-Visible isolat

yang dibandingkan dengan spektrum karotenoid dapat dilihat pada Gambar V.7.
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(a) (b)

Gambar V.7. (a) Spektrum UV-visible isolat dan (b) spektrum visible β-karotena (Harborne, 
1996:165)

Hasil karakterisasi isolat menggunakan spektrofotometer FTIR (Fourier

Transform Infrared) menunjukkan data spektrum inframerah yang

diinterpretasikan terdapat berbagai macam gugus fungsi pada bilangan gelombang

dan persen transmitan tertentu. Hasil interpretasi dapat dilihat pada Tabel V.5.

Tabel V.5. Hasil interpretasi gugus fungsi isolat menggunakan spektrofotometer FTIR

Berdasarkan karakterisasi dengan KLT, spektrofotometer UV-Visible dan

dibandingkan dengan literatur (Harborne, 1996:135, 164-166) dapat disimpulkan

bahwa isolat diduga menunjukkan sifat dan ciri-ciri yang mirip dengan golongan

senyawa terpenoid. Hasil spektrum FTIR dapat dilihat pada Lampiran 8.

Bilangan gelombang Persen transmitan Gugus fungsi Rentang panjang gelombang

(1/cm) (%T) (Fessenden & Fessenden, 1986:314-326) (1/cm)

1028 34 C-O, C-C, C-N 1300-900

1114,8 64 C-O, C-C, C-N 1300-900

1421,4 55 C-H, C-C, O-H 1600-1450

1450,4 52 C-H, C-C, O-H 1600-1450

1656,7 70 C=O, C=N, C=C, N=O 1700-1600

2044,4 78 C≡C, C≡N 2300-2000

2833,2 32 C-H alifatik 3000-2800

2945,1 31 C-H 3000-2800

3371,3 24 O-H 3700-3000
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