
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati 

(biodiversity).  Hampir semua jenis tumbuhan dapat tumbuh di wilayah negeri 

ini.  Hal itu juga berarti, yang memungkinkan terkandung di dalamnya 

keanekaragaman senyawa kimia (chemodiversity).  Keragaman jenis tumbuhan 

menjadi salah satu sumber senyawa organik yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan, tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan ataupun untuk dinikmati 

keindahannya saja, tapi dapat juga bermanfaat dalam bidang kesehatan. 

 
WHO (World Health Organization) pada tahun 1985 memprediksi bahwa 

sekitar 80% penduduk dunia telah memanfaatkan tumbuhan obat untuk 

pemeliharaan kesehatan primernya (Peters and Whitehouse, 2000). Kandungan 

senyawa kimia yang beragam pada berbagai tumbuhan dijumpai secara tersebar 

ataupun terpusat pada organ tubuh tumbuhan seperti daun, bunga, buah, biji, akar, 

rimpang, atau kulit batang (Hornok, 1992). 

 

Di Indonesia spesies tumbuhan yang banyak dimanfaatkan sebagai obat salah 

satunya berasal dari famili Moraceae.  Beberapa genus yang terpenting dari 

famili Moraceae di antaranya Ficus, Artocarpus, Morus, dan Cudraina (Achmad, 

1986).   
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Artocarpus adalah salah satu genus penting dari Famili Moraceae.  Tumbuhan 

kelompok ini tersebar luas di daerah tropika dan subtropika.  Pemanfaatan 

tumbuhan Artocarpus sebagai obat tradisional secara konvensional telah banyak 

dilakukan oleh masyarakat dan mengingat tumbuhan Artocarpus banyak 

mengandung senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai senyawa obat 

(Nurachman, 2002), maka perlu dilakukan penelitian terhadap tumbuhan 

Artocarpus. 

 

A. rigida atau A. rigidus yang dikenal sebagai buah kenangkan sudah pernah 

diteliti sebelumnya, dan diperoleh beberapa derivat flavonoid seperti artonin E, 

sikloartobilosanton, dan artobilosanton (Nomura et al., 1990).  Di dalamnya juga 

telah diketahui kandungan derivat flavonoid lain yang telah dimanfaatkan sebagai 

obat untuk asma-bronkitis dan sebagainya. 

 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kulit batang tumbuhan 

kenangkan.  Pemilihan kulit batang tumbuhan kenangkan (A. rigida) pada 

penelitian ini dikarenakan pada kulit batang diperkirakan memiliki senyawa hasil 

metabolit sekunder yang lebih bervariasi dan lebih kompleks.  Hal ini disebabkan 

karena bagian batang merupakan bagian yang digunakan oleh tumbuhan untuk 

berinteraksi secara langsung dengan lingkungan dalam memenuhi kelangsungan 

hidup tanaman. 

 

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 (Mursito, 2002).  

Dengan memperhatikan faktor di atas maka akan dilakukan penelitian terhadap 
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tumbuhan kenangkan (A. rigida) yang tumbuh di desa Keputran Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu Lampung. 

 

Pada penelitian terdahulu, dilaporkan satu jenis senyawa flavonoid, yaitu berupa 

senyawa Artonin-E yang memiliki aktivitas sebagai antikanker, yang berhasil 

diisolasi dan dikarakterisasi dari tumbuhan A. rigida.  Sedangkan pada penelitian 

kali ini akan digunakan pelarut metanol (MeOH).  Karena mempunyai sejumlah 

gugus hidroksil atau suatu gula, flavonoid merupakan senyawa polar, dan seperti 

prinsipnya “suatu golongan akan melarutkan golongannya sendiri”, maka 

umumnya flavonoid larut cukup banyak dalam pelarut polar seperti metanol 

(Markham, 1988). 

 

Senyawa hasil isolasi yang didapat berupa kristal murni dari senyawa artonin-E 

masih memiliki beberapa kelemahan di antaranya senyawa tersebut kurang stabil 

dan mudah teroksidasi.  Oleh sebab itu pada penelitian kali ini akan dilakukan 

modifikasi gugus fungsi terhadap senyawa artonin-E dengan menggunakan 

pereaksi aluminium triklorida (AlCl3) agar didapat senyawa komplek yang 

nantinya diharapkan memiliki aktivitas yang lebih baik dari hasil isolasi 

sebelumnya sebagai anti kanker.  
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B.  Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan penelitian ini adalah  

1. Mengisolasi senyawa artonin-E dari kulit batang tumbuhan Kenangkan 

(Artocarpus rigida) yang tumbuh di Desa Keputran Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu Provinsi Lampung. 

2. Modifikasi senyawa artonin-E menjadi komplek artonin-E-AlCl3. 

C.  Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

transformasi flavonoid membentuk senyawa komplek artonin-E-AlCl3. 


