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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Keragaman jenis tumbuhan menjadi salah satu sumber senyawa organik yang 

dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, salah satunya digunakan dalam kesehatan.  

Dari adanya keragaman jenis tumbuhan dan keragaman jenis senyawa yang 

dikandungnya ini, maka sangat diperlukan penelitian-penelitian dalam 

pemanfaatannya.  Senyawa kimiawi hasil isolasi dari tumbuhan banyak 

dimanfaatkan sebagai obat.  Di Indonesia spesies tumbuhan yang banyak 

dimanfaatkan sebagai obat salah satunya berasal dari famili Tymelaceae yaitu 

Phaleria macrocarpa.  P. macrocarpa adalah tanaman perdu dari suku 

Tymelaceae yang tumbuh subur pada dataran rendah hingga ketinggian 1200 

meter di atas permukaan laut (Burkill, 1966). 

 

Pemanfaatan buah tumbuhan mahkota dewa sebagai obat tradisional secara 

konvensional telah banyak dilakukan oleh masyarakat untuk mengobati asam urat, 

diabetes melitus, hipertensi, dan penyakit ginjal (Wiryowidagdo, 2000).  

 

Phaleria macrocarpa adalah sumber bagi senyawa-senyawa kimia yang berguna, 

termasuk senyawa medisinal yang bersifat anti-hipertensi, anti-bakteri, dan 

sitotoksik (Padua dkk., 1999).  Mengingat tumbuhan mahkota dewa mengandung 
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senyawa steroid yang berpotensi sebagai senyawa obat, maka diperlukan 

penelitian lebih lanjut dalam rangka untuk mengungkapkan dan menemukan 

senyawa-senyawa kimia yang berguna dari tumbuhan mahkota dewa.  Tumbuhan 

Phaleria macrocarpa dikenal dengan nama mahkota dewa, sudah pernah diteliti 

sebelumnya dan diperoleh beberapa senyawa derivat steroid hasil pemurnian 

senyawa dari ekstrak etil asetat pada bagian buah memberikan tiga senyawa yaitu: 

sikloargentenol, �-sitosterol, dan stigmasterol (Simanjuntak et al., 2005). 

 

Jumlah kandungan senyawa metabolit sekunder dalam tumbuhan terdistribusi 

pada berbagai bagian tumbuhan, dan dalam masing-masing bagian itu mempunyai 

jenis dan kuantitas senyawa yang relatif tidak sama.  Keadaan geologis yang 

berbeda dapat mempengaruhi kandungan senyawa dalam suatu tumbuhan 

(Lisdawati, 2002).  Lingkungan dengan kondisi yang berbeda suhu, ketersediaan 

air, energi surya, mutu atmosfer, struktur dan komposisi udara tanah, reaksi tanah 

dan organisme mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme (Nyapka, 

1988).  Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, maka perbedaan tempat 

pengambilan sampel memungkinkan diperolehnya senyawa hasil isolasi yang 

akan berbeda pula.  Oleh sebab itu, dilakukan penelitian terhadap tumbuhan 

mahkota dewa yang tumbuh di daerah Way Halim Bandar Lampung. 

 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah buah mahkota dewa.  Bagian 

buah dipilih karena bagian tumbuhan ini diperkirakan memiliki senyawa hasil 

metabolit sekunder yang bervariasi.  Hal ini disebabkan karena bagian buah 

merupakan bagian yang digunakan oleh tumbuhan untuk berinteraksi dengan 

lingkungan dalam memenuhi kelangsungan hidup tanaman.  Adanya interaksi 
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tersebut mendorong tumbuhan untuk memproduksi senyawa metabolit sekunder 

agar dapat mempertahankan diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi.  

 

Metode isolasi senyawa steroid dilakukan dengan cara maserasi menggunakan etil 

asetat.  Pemisahan dilakukan dengan cara kromatografi cair vakum (KCV), 

kromatotron, dan kromatografi kolom (KK).  Identifikasi kemurnian dilakukan 

menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) dan uji titik leleh.  Identifikasi 

struktur molekul dilakukan dengan menggunakan spektroskopi ultraungu-tampak 

(UV-VIS), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), spektroskopi 

resonansi magnetik nuklir (NMR), spektroskopi GC-massa (MS), dan 

spektroskopi massa (MS). 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah 

1.  Mengisolasi senyawa steroid dari buah mahkota dewa dari daerah Way Halim 

 Kecamatan Kedaton Kelurahan Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

2.  Menentukan struktur molekul senyawa steroid hasil isolasi. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penemuan 

senyawa baru hasil isolasi senyawa steroid dari buah mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa), dalam rangka penggalian dan pengembangan potensi sumber daya 

alam Provinsi Lampung sebagai penghasil senyawa-senyawa berkhasiat sebagai 

obat. 


