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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Spons 

 

 

Spons merupakan hewan laut dalam filum porifera yang berarti memiliki pori-

pori dan saluran.  Hewan laut ini menghisap air dan bahan-bahan lain 

disekelilingnya melalui pori-pori (ostia)  kemudian air dialirkan keseluruh 

bagian tubuhnya melalui saluran (canal) dan dikeluarkan melalui pori-pori 

yang terbuka (ostula) (Cetcovic dan Lada, 2003). 

Struktur tubuh spons secara umum terdiri dari 3 lapisan yaitu pinacocytes, 

choanocytes,danmesohyl (Gambar 1).  Mesohyl adalah jaringan antara 

pinacocytes dan choanocytes yang merupakan lapisan gelatin.Didalam 

jaringan ini terdapat amoebid cell yaitu sel yang dapat bergerak bebas dalam 

lapisan jaringan karena tidak terikat pada tempat tertentu.  Selain itu juga 

terdapat spikula, yaitu suatu struktur berupa kristal yang terbentuk secara 

spesifik oleh spesies tertentu sehingga biasa dijadikan dasar untuk proses 

identifikasi (taksonomi).  Spikula terbentuk dari garam-garam karbonat 

maupun silikat. Strukturnya ada yang berupaaragonite, calcite, atau sponging 

(Miller and Harley, 2001). 
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Gambar 1.Struktur organ spons (Miller and Harley, 2001). 

 

 

Berdasarkan bahan penyusun rangkanya (Muller, 2003), spons 

diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu Hexactinellida (Hyalospongiae), 

Demospongiae, dan Calcisspongiae.Hexactinellida/Hyalospongiae 

merupakan kelompok spons dengan tipe saluran air sikonoid dan memiliki 

spikula yang tersusun dari silikat dan biasanya memiliki 6 cabang hingga 

struktur yang kompleks dan tersusun secara simetris (biasanya orthogonal).  

Kelompok dapat ditemukan di kedalaman 450-900 m di perairan tropis 

(Samudra India Barat atau daerah timur Pasifik).  Namun  ada juga yang bisa 

hidup pada kedalaman 5000 m.  

Demospongiae merupakan spons yang memiliki tubuh berwarna cerah.Warna 

cerah ini karena tubuh spons Demospongiae mengandung pigmen yang 
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terdapat pada amoebosit dengan spikula berbentuk jarum atau bercabang.  

Tinggi dan diameternya dapat mencapai lebih dari 1 meter. Seluruh 

Demospongiae memiliki saluran air tipe leukon dan umumnya hidup di laut 

dalam maupun dangkal,meskipun ada yang di air tawar.  Demospongiae 

merupakan kelas terbesar yang mencakup 90% dari seluruh jenis porifera. 

Calcarea (Calcisspongiae) merupakan jenis spons yang memiliki saluran air 

yang paling bervariasi.  Kelompok spons ini ada yang memiliki saluran air 

askonoid, sikonoid, atau leukonoid.  Spons ini memiliki rangka yang tersusun 

dari kalsium karbonat dengan spikula berbentuk jarum tajam dan bercabang 

tiga atau empat.  Tubunya kebanyakan berwarna pucat, dengan tinggi kurang 

dari 10 cm.  Bentuk tubuhnya bervariasi, seperti vas bunga, dompet, kendi, 

atau silinder (Muller, 2003). 

Karakteristik dari ekologi jenis spons dapat memungkinkan ditemukannya 

senyawa yang unik dan menarik dari spons.  Semakin banyak kompetitor dan 

predator pada habitat hidup spons, maka metabolit sekunder yang diproduksi 

semakin beragam.  Metabolit sekunder tersebut diperlukan oleh spons untuk 

melindungi diri dari kompetitor dan predator.  Dalam satu dekade ini lebih 

dari 8.368 senyawa bioaktif berhasil diisolasi dari biota laut, 60% diantaranya 

berasal dari spons dan lebih dari 200 senyawa merupakan senyawa baru 

(Mehbub, 2014). 

 

B. Antibakteri 

 

Antibakteri adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan 

pertumbuhanbakteri yang bersifat merugikan.  Senyawa ini ada yang bersifat 
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menghambat pertumbuhan dan membunuh mikroba (Brooks et al., 1996).  

Antibakteri memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri.  Mekanisme ini secara umum meliputi, menghambat 

sintesis dinding sel mikroba, merusak keutuhan dinding sel mikroba, 

menghambat sintesis protein sel mikroba, menghambat sintesis asam nukleat, 

dan merusak asam nukleat sel mikroba (Gareth, 2003).  Di bidang farmasi, 

bahan antibakteri dikenal dengan nama antibiotik, yaitu suatu substansi kimia 

yang dihasilkan oleh mikroba dan dapat menghambat pertumbuhan mikroba 

lain (Pelczar dan Chan, 1988). 

Menurut Madigan et al. (1997) berdasarkan sifat toksisitas selektifnya, 

senyawa antimikroba mempunyai 3 macam efek terhadap pertumbuhan 

mikroba.  Jenis-jenis antimikroba tersebut antara lain, bakteriostatik, 

bakteriosidal, dan bakteriolitik.  Bakteriosidal memberikan efek dengan cara 

membunuh sel tetapi tidak terjadi lisis sel atau pecah sel.  Bakteriolitik 

menyebabkan sel mengalami lisis atau pecah sel sehingga jumlah sel 

berkurang atau terjadi kekeruhan setelah penambahan antimikroba.  

Bakteriostatik memberikan efek dengan cara menghambat pertumbuhan tetapi 

tidak membunuh.   

Salah satu contoh antibakteri bakteriostatik adalah kloramfenikol.  

Kloramfenikol merupakan antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri dengan penghambatan sintesis protein pada mikroorganisme.  Obat ini 

menghalangi pelekatan asam amino pada rantai peptide yang baru timbul pada 

unit 50S pada ribosom, dengan mengganggu daya kerja peptidil transferase.  



 

Kloramfenikol merupakan obat pilihan pada infeksi oleh bakteri yang 

memproduksi enzim 

1. Bakteri Escherichia coli

 

Escherichia coli merupakan bakteri g

membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang 

nyata.E.coli berbentuk batang pendek 

0,7 µm, lebar 0,4-

1995).  Sel bakteri 

Gambar 2

Sebagian besar Escherichia coli

besar yang umumnya tidak menyebabkan penyakit (non

Escherichia coli  

pigmen empedu, asam

Escherichia coli termasuk ke dalam bakteri heterotrof yang memperoleh 

makanan berupa zat o

sendiri zat organik yang dibutuhkannya. 

Kloramfenikol merupakan obat pilihan pada infeksi oleh bakteri yang 

memproduksi enzim β-laktamase (Jawetz et al., 1995). 

Escherichia coli 

merupakan bakteri gram negatif yang bersifat 

ntuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang 

berbentuk batang pendek dengan  panjang sekitar 2 

-0,7µm, dan berflagela.(Smith-Keary, 1988 ; Jawetz 

Sel bakteri Escherichia coli disajikan dalam Gambar 2.

Gambar 2.Bakteri Escherichia coli (Campbell et al., 

Escherichia coli merupakan flora normal usus kecil dan usus 

besar yang umumnya tidak menyebabkan penyakit (non-patogenik).

 berperan penting dalam sintesis vitamin K, konversi pigmen

pigmen empedu, asam-asam empedu dan penyerapan zat-zat makanan. 

termasuk ke dalam bakteri heterotrof yang memperoleh 

makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun 

zat organik yang dibutuhkannya.  Zat organik diperoleh dari sisa 

9 

Kloramfenikol merupakan obat pilihan pada infeksi oleh bakteri yang 

ram negatif yang bersifat aerob dan 

ntuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang 

panjang sekitar 2 µm, diameter 

Keary, 1988 ; Jawetz et al., 

kan dalam Gambar 2. 

 

et al., 2006). 

merupakan flora normal usus kecil dan usus 

patogenik). 

lam sintesis vitamin K, konversi pigmen-

zat makanan. 

termasuk ke dalam bakteri heterotrof yang memperoleh 

ganik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun 

Zat organik diperoleh dari sisa 
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organisme lain.  Bakteri ini menguraikan zat organik dalam makanan menjadi 

zat anorganik, yaitu CO2, H2O, energi, dan mineral.Di dalam lingkungan, 

bakteri pembusuk ini berfungsi sebagai pengurai dan penyedia nutrisi bagi 

tumbuhan (Ganiswarna, 1995). 

Bakteri non-patogenik Escherichia coli dalam jumlah berlebih dapat 

menyebabkan penyakit yang mematikan.  Salah satu penyakit yang mematikan 

tersebut adalah diare.  Penyakit ini dalam kondisi parah dapat menyebabkan 

buang air besar bercampur darah.  Dalam sepuluh tahun terakhir, penyakit ini 

telah menyebabkan 1,4juta kasus kematian diseluruh dunia (O’neil, 2014). 

Kasus ini diperparah dengan timbulnya resistensi bakteri Escherichia coli 

terhadap beberapa antibiotik. 

 

2. Resistensi Bakteri 

 

Resistensi sel bakteri merupakan kondisi suatu bakteri tidak terganggu oleh 

adanya antibakteri.  Resistensi ini melalui beberapa mekanisme antara lain, 

produksi enzim yang melumpuhkan, perubahan struktur reseptor atau molekul 

target, perubahan permeabilitas obat, dan pembentukan jalan pintas metabolik 

alternatif (Jawetz et al., 1995). 

Bakteri dapat menghasilkan jenis enzim tertentu yang dapat memecah gugus 

aktif dari antibakteri.  Enzim β-laktamaseyang dihasilkan bakteri gram negatif 

dan gram positif akan memecah cincin β–laktam antibakteri.  Kasus ini terjadi 

pada beberapa jenis antibakteri yang memiliki cincin β-laktam.  Sedangkan 

untuk beberapa jenis antibiotik yang tidak memiliki cincin β-laktam, bakteri 

akan membentuk enzim penginaktif lainnya.  Seperti pada kasus resistensi 
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bakteri terhadap kloramfenikol, bakteri menghasilkan enzim asetiltransferase 

chloramphenicol (AtC).  Bakteri menjadi resisten melalui inaktivasi obat oleh 

asetiltransferase chloramphenicol (AtC) dan perubahan permeabilitas 

membran sehingga mengurangi masuknya obat ke dalam sel bakteri       

(Kehrenberg et al., 2005; Mamza et al., 2010; Rizke, 2014). 

Untuk mengetahui suatu bakteri telah resisten terhadap antibakteri tertentu, 

maka digunakan pengujian menggunakan metode dan standar Bauer-Kirby 

(Bauer et al., 1966).  Standar diameter zona hambat beberapa antibiotik 

disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1.Standar diamenter zona hambat beberapa antibiotik 

 

 

C. Senyawa Metabolit Sekunder Spons 

 

Senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa yang umunya dibentuk 

melalui jalur asetat mevalonat dan asam sikhimat dengan glukosa 6 fosfat 

sebagai prekusor utamanya (Vickery and Vickery, 1981).  Senyawa metabolit 

sekunder merupakan senyawa yang berguna untuk menangkal serangan dari 

predator dan untuk bertahan terhadap lingkungan (Wink, 1999).Sistem 

pertahanan menggunakan metabolit sekunder ini sangat dibutuhkan utamanya 

oleh organisme yang ‘tidak dapat bergerak’, seperti : lumut kerak, spons, atau 

tanaman tingkat tinggi yang tidak dapat menghindar dari serangan predator.  

Antibiotik Dosis (µg) 
Diameter Zona Inhibisi (mm) 

Resisten Intermediet Sensitif 

Ampicilin 10 ≤ 13 14-16 ≥ 17 

Chloramphenicol 30 ≤ 12 13-17 ≥ 18 

Tetracycline 30 ≤ 14 15-18 ≥ 19 

Norfloxacin 10 ≤ 12 13-16 ≥ 17 

Methicilin 5 ≤ 9 10-13 ≥ 14 
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Organisme tersebut menghasilkan suatu senyawa yang dapat ‘menghalau’ 

predator, tetapi tidak berfungsi untuk pertumbuhan organisme itu sendiri 

(Sudibyo, 1999). 

Senyawa-senyawa metabolit sekunder yang berhasil diisolasi dari spons 

memiliki aktivitas biologis terhadap suatu sel dan mikroorganisme.  Sifat 

biologis ini dapat menghambat bahkan membunuh sel atau mikroorganisme 

dengan merusak sistem metabolisme di dalam tubuh.  Senyawa metabolit 

sekunder yang banyak diisolasi terdiri dari senyawa alkaloid, terpenoid, dan 

beberapa senyawa lainnya (Mehbub, 2014). 

Beberapa senyawa sterol dari spons yang mengandung gugus sulfat dan 

alkaloid memperlihatkan aktifitas sebagai antimikroba.  Halistanol yang 

diisolasi dari spons Halichondria moorieri diketahui menghambat 

pertumbuhan bakteri Bacillus subtitis dan Staphylococcus aureus pada 

konsentrasi 50 µg/disk dan 100 µg/disk (Bhakuni and Rawat, 2005). 

Senyawa terpenoid yang berhasil disolasi dari spons juga menunjukan 

aktivitas yang beragam.Suna et al.(2009) berhasil mengisolasi senyawa 

dysideamine dan bolinaquinone dari spons Dysidea sp. yang menunjukan efek 

neuroprotektif.  Arai et al.(2010)melaporkan bahwa senyawa furospinosulin-1 

yang diisolasi dari spons Dactylopsongia elegans menunjukan aktivitas 

sebagai antikanker.  Namun, dari beberapa metabolit sekunder yang  berhasil 

diisolasi, senyawa alkaloid merupakan senyawa yang paling banyak diisolasi.  
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1. Alkaloid 

 

Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa bahan alam yang mengandung 

paling sedikit satu atom nitrogen.Sebagian besar atom nitrogen ini merupakan 

bagian dari cincin heterosiklik.  Senyawa alkaloid memiliki sifat basa dan 

hampir semua golongan alkaloid mempunyai aktivitas biologis (Lenny, 2006). 

Berdasarkan aspek spektroskopinya, senyawa alkaloid mempunyai beberapa 

karakteristik.  Senyawa alkaloid beberapa diantaranya memberikan warna 

fluoresensi biru atau kuning di bawah sinar ultraviolet 254 nm dan 366 nm 

(Wagner, 1984).  Pada serapan FTIR, umumnya senyawa alkaloid 

memberikan serapan khas pada daerah frekuensi 3480-3205 cm
-1

(-N-H ), 

1660-1480 cm
-1

 (-C=N-), 1350-1000 cm
-1

 (-C-N-) dan beberapa serapan 

lainnya yang khas untuk masing-masing senyawa (McMurry, 2008). 

Berdasarkan aspek bioaktivitas senyawa alkaloid yang berhasil diisolasi 

darisponslaut perairan Indonesia menunjukan aktivitas biologi yang beragam.  

Beberapa senyawa alkaloid yang berhasil diisolasi dari spons, antara lain 

Ptilocaulin (Gambar 3 [1] dan isoptilocaulin (Gambar 3 [2] yang diisolasi dari 

spons Ptilocaulistaff dan P.spiculifer menunjukan aktivitas kuat sebagai 

antimikroba terhadap bakteri gram-positif dan gram-negatif (Bhakuni and 

Rawat, 2005). Nagasawa et al. (2011) berhasil mengisolasi senyawa 

spironaamide (Gambar 3 [3]) dari spons perairan sulawesi utara, Leucetta 

microraphis.  Senyawa ini menunjukan aktivitas sebagai antibakteri Bacillus 

cereus.  Penelitian terbaru, Arai et al. (2014).berhasil mengisolasi senyawa 



 

antibakteri Mycobacterium tuberculosis

perairan Indonesia y

Gambar 3

D. Isolasi Senyawa B

 

1. Ekstraksi 

 

Ekstraksi adalah p

distribusinya diantara dua fase yang t

teknik ekstraksi yang umu

ekstraksi, komponen

polar dan komponen

Mycobacterium tuberculosisdari spons laut genus Agelas 

perairan Indonesia yaitu agelasin B (4), agelasin C (5), dan agelasin D 

Gambar 3. Beberapa senyawa alkaloid yang berasal dari spons

 

Isolasi Senyawa Bioaktif 

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu campuran berdasarkan perbedaan 

distribusinya diantara dua fase yang tidak saling melarut.  Ada beberapa 

teknik ekstraksi yang umum digunakan seperti maserasi dan partisi.

komponen-komponen polar akan cenderung terdistribusi ke fase 

komponen non polar akan terdistribusi ke fase non polar. 
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Agelas di 

, dan agelasin D (6). 

 

lkaloid yang berasal dari spons 

roses pemisahan suatu campuran berdasarkan perbedaan 

Ada beberapa 

digunakan seperti maserasi dan partisi.  Dalam 

akan cenderung terdistribusi ke fase 

non polar.  Dengan 
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memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam dalam pelarut, pemilihan 

pelarut yang tepat akanmeningkatkan efisiensi ektraksi (Khopkar, 2002).  

Berikut ini adalah metode ekstraksi yang umum digunakan dalam isolasi 

senyawa bahan alam: 

 

a. Maserasi 

 

Maserasi merupakan metode perendaman sampel dengan menggunakan 

pelarut organik pada suhu ruang dalam waktu yang relatif lama.  

Terdistribusinya pelatur organik yang terus menerus ke dalam sel spons 

mengakibatkan perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel spons sehingga 

terjadi pemecahan dinding dan membrane sel.  Pecahnya dinding sel ini, 

mengakibatkan senyawa metabolit sekunder yang berada dalam sitoplasma 

akan terlarut dalam pelarut organik.  Kelebihan dari metode maserasi adalah 

pengaruh suhu dapat dihindari.  Karena suhu yang tinggi dapat mengakibatkan 

terdegradasinya senyawa-senyawa metabolit sekunder.  Namun, metode 

maserasi memiliki kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama dan 

pelarut yang relatifif lebih banyak (Harbone, 1984). 

 
 

b. Partisi (ekstraksi cair-cair) 

 

Ekstraksi cair-cair merupakan metode ekstraksi yang didasarkan pada sifat 

kelarutan komponen target dan distribusinya dalam dua pelarut yang tidak 

saling bercampur.  Ektraksi cair-cair ditentukan oleh distribusi Nerst atau 

hukum partisi yang menyatakan bahwa “pada konsentrasi dan tekanan yang 

konstan, analit akan terdistribusi dalam proporsi yang selalu sama diantara dua 
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pelarut yang saling tidak campur”(Khopkar, 2002).  Syarat pelarut untuk 

ekstraksi cair-cair adalah memiliki kepolaran yang sesuai dengan bahan yang 

diekstraksi (Harvey, 2000). 

 

2. Kromatografi 

 

Kromatografi merupakan metode pemisahan komponen dalam suatu sampel 

yang didasarkan atas perbedaan laju perpindahan dari komponen-komponen 

didalam dua fasa yaitu fasa diam dan fasa gerak.  Pemisahan dengan metode 

kromatografi berdasarkan pada sifat-sifat fisik dari sampel, seperti kelarutan, 

adsorbs, keatsirian, dan kepolaran (Johnson dan Stevenson, 1991).  Dibawah 

ini adalah tingkat kepolarann beberapa jenis pelarut yang digunakan untuk 

fasa gerak dalam 

kromatografi.

 

Gambar 4. Tingkat kepolaran beberapa jenis pelarut (Gritter dkk, 1991). 

heksana 

Karbon tetraklorida 
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Secara umum ada tiga jenis kromatografi berdasarkan dari perbedaan kedua 

fasa diam dan dasa geraknya, yaitu kromatografi padat-cair (kromatografi 

lapis tipis, kromatografi kertas, dan kromatografi kolom), kromatografi cair-

cair dan kromatografi gas-cair (Hostettman et al, 1995).  Dibawah ini adalah 

beberapa jenis kromatografi yang umum digunakan pada isolasi senyawa 

bahan alam. 

 

a. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 

Kromatografi lapis tipis (KLT) termasuk salah satu metode pemisahan yang 

sederhana (Hostettman, 1995).  Metode ini umum digunakan untuk 

mengidentifikasi komponen dalam suatu sampel secara cepat.Sebagai fase 

diam dapat digunakan silika gel (Sastrohamidjojo, 2002).  

KLT dapat digunakan untuk tiga tujuan yaitu metode kualitatif, kuantitatif, 

ataupun preparatif (isolasi).  Pada isolasi bahan alam, KLT digunakan untuk 

tujuan kualitatif dan preparatif.  Untuk keperluan preparatif, plat silika 

dipertebal menjadi 0,5 mm sehingga daya tampung komponen pada plat silika 

semakin besar.  Sedangkan untuk keperluan kualitatif KLTdigunakan untuk 

menentukan nilai Rf (Retention factor).Retention factor (Rf) dapat dihitung 

menggunakanpersamaan : 

Rf =
�������	
������ℎ��	����

�������	
������ℎ������
 

 

Pada gugus-gugus yang besar dari senyawa-senyawa yang susunannya mirip, 

sering kali harga Rf berdekatan satu sama lainnya.  Nilai Rf ini menyatakan 

tingkat kepolaran dari komponen dalam sampel (Sastrohamidjojo, 2002).  
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Selain fungsi tersebut, KLT juga dipakai untuk menjajaki pemilihan fasa diam 

dan fasa gerak yang akan dipakai pada kromatografi kolom atau kromatografi 

cair kinerja tinggi/KCKT (Gritter, 1991).  

 

b. Kromatografi Kolom 

 
Pada dasarnya kolom kromatografi mirip dengan kromatografi lapis tipis. 

Perbedaanya pada kolom kromatografi pemisahan berdasarkan gravitasi, 

sedangkan KLT berdasarkan gaya kapiler.  Pada dasarnya semua cara 

kromatografi menggunakan dua fasa yaitu fasa diam (stationary) dan fasa 

gerak (mobile).  Pemisahan pada kromatografi dapat terjadi karena adanya 

perbedaan interaksi antara komponen sampel dengan kedua fasa tersebut.  

Kromatografi dapat digolongkan berdasarkan sifat-sifat dari fasa diamnya, 

yaitu kromatografi serapan dan kromatografi partisi.Kromatografi serapan 

(absorption chromatography) yaitu kromatografi dengan fasa diam berupa zat 

padat.Kromatografi partisi (Partition chromatography) yaitu kromatografi 

dengan fasa diam berupa zat cair.Kromatografi kolom termasuk ke dalam 

kromatografi serapan (Sastrohamidjojo, 2002). 

Gritter (1991) menjelaskan bahwa berdasarkan kepolaran fasa diam dan fasa 

gerak, kromatografi kolom dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu, 

Kromatografi kolom fasa normal (Normal phase) dan kromatografi kolom 

fasa terbalik (Reversed phase).  Pada kromatografi kolom fasa normal, fasa 

diam yang digunakan bersifat polar sedangkan fasa gerak bersifat non polar, 

sehingga komponen yang memiliki kepolaran paling rendah akan terelusi lebih 

dulu.  Pada kromatografi kolom fasa terbalik, fasa diam yang digunakan 
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bersifat non polar sedangkan fasa gerak bersifat polar, sehingga komponen 

yang memiliki kepolaran paling tinggi akan terelusi lebih dulu. 

 

3. Kristalisasi 

Kristalisasi adalah pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah larutan 

sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya.  Kristal terbentuk karena suatu 

larutan dalam kondisi lewat jenuh (supersaturated).  Kondisi ini terjadi jika 

zat terlarut melebihi kapasitas pelarut, sehingga pelarut tidak mampu 

melarutkan zat terlarutnya (Sastrohamidjojo, 2002). 

Metode kristalisasi menggunakan prinsip perbedaan kelarutan antaradua jenis 

senyawa yang akan dipisahkan.  Kombinasi pelarut yang sering digunakan 

untuk kristalisasi alkaloid meliputi metanol, etanol berair, metanol-kloroform, 

metanol-eter, metanol-aseton, dan etanol-aseton (Sastrohamidjojo, 2002). 

E. Identifikasi Senyawa 

Spektroskopi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara menganalisis 

spektrum suatu senyawa dan interaksi antara radiasi elektromagnetik.  Teknik 

spektroskopi umum digunakan untuk menentukan struktur dari senyawa bahan 

alam (Silverstein et al., 2005).  Metode spektroskopi yang umum digunakan 

antara lain, UV-Vis spektrofotometer ,Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR), dan Nuclear Magnetic Resonance (NMR). 
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1. Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrum sinar UV terentang pada panjang gelombang 100 - 400 nm, 

sedangkan untuk spektrum tampak (visible) pada panjang gelombang 400 nm 

(ungu) hingga 800 nm (merah).  Dalam setiap molekul atau atom, foton dari 

cahaya UV dan tampak memiliki energi untuk menyebabkan transisi antara 

tingkat energi elektronik yang spesifik (Creswell et al., 1982). 

Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi 

disebut eksitasi elektron.  Agar elektron dalam ikatan sigma tereksitasi maka 

diperlukan energi paling tinggi dan akan memberikan serapan pada 120-200 

nm.  Daerah ini dikenal dengan daerah ultraviolet hampa, namun kondisi ini 

sukar dilakukan dan relatif tidak banyak memberikan informasi untuk 

penentuan struktur.  Serapan di atas 200 nm merupakan daerah eksitasi dari 

orbital p, orbital d, dan orbital � terutama sistem � terkonjugasi. 

Pada dasarnya senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometer UV-vis 

merupakan senyawa yang memiliki gugus kromofor seperti adanya ikatan 

rangkap terkonjugasi dan gugus hidroksil ( -OH).  Adanya ikatan rangkap 

terkonjugasi dalam senyawa alkaloid ditandai dengan adanya serapan di 

daerah sekitar 180 – 380 nm.  Serapan ini tergantung dari jumlah ikatan 

rangkap yang terkonjugasi (Yim et al., 2004). 

2. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

Metode spektoskopi inframerah memiliki peran penting dalam karakterisasi 

senyawa bahan alam.  Metode ini digunakan untuk mendeteksi gugus fungsi 
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suatu senyawa berdasarkan karakteristik serapan vibrasi molekul.  Hal ini  

dimungkinkan karena atom-atom dalam suatu molekul tidak diam melainkan 

bervibrasi, maka penyerapan energi ini mengakibatkan terjadinya transisi 

diantara tingkat vibrasi dasar dan tingkat vibrasi tereksitasi (Silverstein et al., 

2005).  

 

Spektroskopi FTIR dapat digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi 

yang terdapat dalam senyawa bahan alam, gugus fungsi ini dapat ditentukan 

berdasarkan energi ikatan dari tiap atom.  Sampel menyerap radiasi 

elektromagnetik di daerah infra merah yang menyebabkan terjadinya vibrasi 

ikatan kovalen.  Hampir semua senyawa organik memiliki ikatan kovalen 

yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan jenis vibrasi dan serapan yang 

berbeda-beda pula pada suatu spektrum IR.  Hasil pengukuran akan diperoleh 

spektrum inframerah berupa data grafik antara persen transmisi (%T) dan 

bilangan gelombang (cm
-1

) (Silverstein et al., 2005). 

Penggunaan spektrum inframerah dalam menentukan struktur senyawa 

organik berada antara 650-4000 cm
-1

 (Sudjadi, 1983).  Daerah bilangan 

gelombang tinggi, yakni antara 4000-1300 cm
-1 

 yang disebut daerah gugus 

fungsi karakteristik frekuensi tarik untuk gugus fungsi penting seperti C=O, 

OH, dan N-H.  Daerah frekuensi menengah, yakni antara 1300-900 cm
-1 

yang 

diketahui sebagai daerah fingerprint, yang mengabsorpsi secara lengkap dan 

umumnya kombinasi dari interaksi vibrasi uluran dan tekukan.  Setiap 

molekul memberikan fingerprint yang unik.  Daerah antara 900-650 cm
-1 

menunjukkan klasifikasi umum dari molekul yang terbentuk dari absorbansi 
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seperti cincin benzene tersubtitusi.  Adanya absorbansi pada daerah bilangan 

gelombang rendah dapat memberikan data yang baik akan adanya senyawa 

aromatik, dan menunjukan adanya karakterisitik senyawa dimer karboksilat, 

amina, atau amida (Coates, 2000).  Frekuensi atau panjang gelombang 

absorpsi tergantung pada masa relatif atom-atom, tetapan gaya dari ikata-

ikatan, dan geometri  atom-atom (Silverstein et al., 2005).  Data karakteristik 

frekuensi uluran beberapa gugus fungsi pada FTIR disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Karakteristik frekuensi uluran beberapa gugus fungsi pada FTIR 

(Sastrohamidjojo, 2002). 

 

 Tipe Vibrasi Frekuensi (cm
-1

) Intensitas 

C-H Alkana  ( Rentangan) 3000-2850 S 

-CH3 (Bengkokan) 1450 M 

-CH2                  (Bengkokan) 1465 M 

Alkena         (Rentangan) 3100-3000 M 

(Serapan ke luar bidang) 900-650 S 

Aromatik      (Rentangan) 3159-3050 S 

(Serapan ke luar bidang) 900-650 S 

Alkuna          (Rentangan) ±330 S 

Aldehid  2900-2800 W 

  2800-2700 W 

C=C             Alkena 1680-1600 m-w 

 Aromatik 1600-1475 m-w 

C≡C Alkuna 2250-2100 m-w 

C=O Aldehid 1740-1720 S 

 Keton 1725-1705 S 

 Asam Karboksilat 1725-1700 S 

 Ester 1750-1730 S 

C-O Alkohol, Ester,Eter, 1300-1000 S 

O-H Alkohol, Fenol   

 -bebas 3650-3600 M 

 Ikatan –H 3500-3200 M 

 Asam Karboksilat 3400-2400 M 

N-H Amida primer dan 

sekunder 

  

C-N Amina 1350-1000 m-s 
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3. Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

 

Spketroskopi NMR merupakan metode analisis berdasarkan pada penyerapan 

gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik.  Metode 

analisis ini memberikan gambaran mengenai jenis atom, jumlah, maupun 

lingkungan atom hidrogen ( 
1
H NMR) maupunn karbon ( 

13
C NMR) pada 

suatu komponen senyawa.  Spektrum 
1
H NMR dan 

13
C NMR sering 

disebutmetode spektroskopi satu dimensi  (Silverstein et al., 2005; Wyk et 

al., 2007). 

a. 1
H NMR 

Spektroskopi proton atau 
1
H memberikan gambaran atom-atom hidrogen 

dalam sebuah molekul organik.  Spektroskopi ini didasarkan pada prinsip 

bahwa setiap kelompok proton (H) dalam molekul organik akan beresonansi 

pada frekuensi spesifik (McMurry, 2008; Silverstein et al., 2005).  Setiap 

proton dalam molekul dikelilingi elektron, sehingga menimbulkan sedikit 

perbedaan lingkungan elektron dari satu proton dengan proton lainnya. 

Proton-proton dilindungi oleh elektron-elektron yang mengelilinginya 

sehingga efek dari perlindungan elektron menghasilkan medan magnet yang 

disebut dengan nilai pergeseran kimia.  Pergeseran kimia memiliki simbol δ, 

yang dinyatakan sebagai bagian tiap juta (ppm) dari frekuensi radio yang 

digunakan (Tabel 3) (McMurry, 2008; Lambert and Mazolla, 2004). 
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Tabel 3. Pergeseran kimia 
1
H-NMR (McMurry, 2008) 

 

Tipe 

Hidrogen 
 

Pergeseran 

kimia (δ) 

Tipe 

Hidrogen 
 

Pergeseran 

kimia (δ) 

Reference Si(CH3)4 0 Alcohol 

 

2.5 – 5.0 

Alkyl 

(primer) 

-CH3 0.7 – 1.3 

Alkyl 

(sekunder) 

-CH2- 1.2 – 1.6 Alcohol, 

ether 

 

3.3 – 4.5 

Alkyl 

(tersier) 

 

1.4 – 1.8 Vinylic 

 

4.5 – 6.5 

Alylic 

 

1.6 – 2.2 Aryl Ar – H  

Methyl 

ketone 

 

2.0 – 2.4 Aldehyde 

 

9.7 – 10.0 

Aromatic 

methyl 
 2.4 – 2.7 Carboxylic 

acid 

 

11.0 – 12.00 

Alkynyl 
 

2.5 – 3.0    

Alkyl 

halide 

 

2.5 – 4.0    

 

Arai et al., (2009) telah berhasil mengidentifikasi senyawa alkaloid 22-

hydroxyhaliclonacyclamine B (Gambar 5) menggunakan H-NMR dan C-

NMR.  Hasil analisis H-NMR dan C-NMR dari senyawa 22 

hydroxyhaliclonacycamine B menunjukan empat proton ikatan rangkap pada 
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pergeseran kimia (δH = 5.31, 5.32, 5.41, 5.41).  Selain itu senyawa tersebut 

juga menunjukan empat karbon ikatan rangkap pada pergeseran kimia (δC = 

130.8, 132.6, 131.0, 130.7), enam karbon aminometilen pada pergeseran 

kimia (δC = 52.6, 49.8, 68.7, 69.0, 57.0, 74.0).  Satu karbon oksimetin pada 

senyawa tersebut ditunjukan pada pergeseran kimia (δC = 71.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur 22-hydroxyhaliclonacyclamine B 

 

Menurut Silverstein et al. (2005) bahwa pergeseran kimia dipengaruhi oleh 

beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Efek elektronegativitas 

 

Efek elektronegativitas mempengaruhi kenaikan pergeseran kimia suatu 

proton.  Unsur-unsur yang elektronegatif akan mempengaruhi pergeseran 

kimia suatu proton yang terikat pada atom karbon yang sama.  Kenaikan 

pergeseran kimia dari proton tersebut naik sesuai dengan kenaikan 

elektronegativitas dari unsur yang diikat oleh atom karbon (Tabel 4). 

 

 

 

N

N

OH
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Tabel 4. Elektronegativitas beberapa unsur dalam susunan periodik unsur 

(Silverstein et al., 2005) 

H 

(2.1)             

Li 

(1.0) 

Be 

(1.5) 

B 

(2.5) 

C 

(2.5) 

N 

(3.0) 

O 

(3.5) 

F 

(4.0) 

Na 

(0.9) 

Mg 

(1.2) 

Al 

(1.5) 

Si 

(1.8) 

P 

(2.1) 

S 

(2.5) 

Cl 

(3.0) 

Br 

(2.8) 

            I (2.5) 

 

2. Ikatan Hidrogen 

 

Jika proton mengalami ikatan hidrogen pada molekul –OH, -NH2, -NRH, dan 

–SH, maka pergeseran kimia proton akan semakin besar.  Hal ini disebabkan 

proton yang mengalami ikatan hidrogen akan semakin deshielded.  

 

3. Pelarut 

 

Pelarut yang digunakan merupakan pelarut yang dapat melarutkan sampel dan 

tidak mengganggu spektrum NMR yang dihasilkan.  Beberapa pelarut yang 

umum digunakan antara lain C6D6, CD3OD, CDCl3, D2O, CD3SOCD3 

(Gottlieb et al., 1997; Wyk et al., 2007; Ramiro et al., 2012; Yu-chia et al., 

2012).  

 

Senyawa standar yang digunakan adalah tetrametilsilan ((CH3)4Si) yang 

disebut TMS.  Senyawa ini dipilih karena proton-proton dari gugus metil jauh 

lebih terlindungi bila dibandingkan dengan kebanyakan senyawa cuplikan 

(Ramiro et al., 2012 ; Yu-Chia et al., 2012).  


