
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Mikroalga

1.  Klasifikasi Mikroalga

Alga merupakan mikroorganisme akuatik fotosintesis yang masuk dalam kingdom

protista. Alga menggunakan fotosintesis untuk hidup dan berreproduksi. Alga

dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas berdasarkan  susunan selulernya

dan  perbedaan struktur kloroplasnya, misalnya  sumber  dan jumlah lapisan

membran.

Menurut Lee (1997) dalam Naturwissenchaften (2002) alga digolongkan menjadi

beberapa kelompok berdasarkan susunan membran kloroplasnya.  Golongan

pertama adalah golongan yang termasuk sianobakteria prokariotik dimana secara

filogenetik termasuk dalam eubakteria. Golongan kedua merupakan mikroalga

yang kloroplasnya hanya tersusun dari dua lapisan membran pembungkus

kloroplas. Golongan kedua termasuk di dalamnya adalah rhodophyta (alga

merah) dan chlorophyta (green alga).  Golongan ketiga termasuk  di dalamnya

euglenophyta (euglenoid) dan dinophyta (dinoflagellata) dimana kloroplas dari
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mikroalga ini tersusun oleh satu tambahan membran pembungkus kloroplas.

Golongan keempat antara lain cryptophyta (chryptopytes), chlorara, chianophyta,

heterokontophyta, termasuk diatom dan phaeophyceae (alga coklat), dan

haptophyta. Semua alga ini memiliki dua membran  tambahan penyusun

kloroplas retikulum endoplastik kloroplastik.  Beberapa contoh spesies mikroalga

disajikan dalam Gambar 1.

(a) (b)

(c) (d)

(e)

Gambar 1. Beberapa spesies mikroalga dari beberapa kelas berbeda. (a)
Amphiprora, (b)Tetraselmis chuui, (c) Nannochloris occulata, (d)
Pinnularia, (e) Oscillatoria sp.
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2. Oscillatoria sp.

Oscillatoria sp. merupakan mikroalga yang termasuk dalam golongan

sianobakteria.  Menurut Guiry (2011), klasifikasi dari Oscillatoria adalah sebagai

berikut

Kingdom : Protista

Divisi : Cyanophyta

Kelas : Cyanophyceae

Ordo : Oscillatoriales

Famili : Oscillatoriaceae

Genus : Oscillatoria

Spesies : Oscillatoria sp.

Sel Oscillatoria sp. membentuk filamen panjang yang dapat pecah menjadi

fragmen yang disebut hormogonia.  Hormogonia ini dapat tumbuh menjadi

filamen baru yang lebih panjang lagi.  Pemecahan filamen biasanya terjadi ketika

ada sel yang mati (necridia). Setiap filamen pada Oscillatoria sp. terdiri dari

trikoma yang terbuat dari sel baris.  Ujung dari trikoma dapat  berosilasi seperti

pendulum (Guiry, 2014). Bentuk morfologi dapat dilihat pada Gambar 1.

Oscillatoria sp. merupakan salah satu kelompok sianobakteria yang berpotensi

menjadi sumber senyawa bioaktif.  Sebagai contoh, Oscillatoria sp. merupakan

penghasil dari butylated hydroxytoluene (BHT) atau hidroksitoluena terbutilasi

yang sering digunakan sebagai antioksidan, zat aditif makanan, dan industri kimia
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(Babu and Wu, 2008). Oscillatoria sp. juga diketahui menghasilkan senyawa

asam lemak yang bersifat sebagai antibakteri (Singh et al., 2011)

3. Kultur Mikroalga

Kultur dapat didefinisikan sebagai suatu lingkungan buatan yang digunakan untuk

pertumbuhan mikroalga.  Suatu kultur terdiri dari beberapa komponen antara lain

medium kultur, sel alga, dan udara yang digunakan sebagai media pertukaran CO2

antara media dan atmosfer.  Sebagian besar alga yang hidup secara autotropik,

membutuhkan cahaya, aerasi, nutrien  dan unsur kelumit untuk pertumbuhannya

melalui proses fotosintesis (Probert and Klaas, 2007). Media umum yang

digunakan untuk pertumbuhan mikroalga adalah media F/2 yang terdiri dari

makronutrien, vitamin, dan unsur kelumit (Anderson, 2005).

Dalam suatu kultur harus diperhatikan parameter fisik seperti cahaya, temperatur,

dan aerasi yang dipergunakan.  Suhu yang umum digunakan  untuk kultur

mikroalga berada dalam rentang 18-20oC, sementara sistem  pencahayaan

digunakan suatu lampu fluorescent 40 watt dengan panjang 112 cm yang dipasang

horizontal dengan menggunakan siklus gelap:terang  (12 jam:12 jam) serta

dilengkapi dengan suatu sistem aerasi buatan (Fogg, 1971).
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4. Teknik Pemanenan

Ada beberapa teknik yang digunakan pada proses pemanenan mikroalga. Teknik

ini mencakup teknik mikrofiltrasi, pengendapan gravimetri, sentrifugasi dan

flokulasi (Shelef and Sukenik, 1984).  Selain teknik tersebut teknik lain yang

digunakan untuk pemanenan mikroalga antara lain dengan ultrasonifikasi (Bosma

et al., 2003). Oscillatoria sp. memiliki ukuran sel yang relatif panjang dan

diameter  yang cukup besar (Lin et al., 2010) sehingga pemanenan bisa dilakukan

dengan menggunakan kain saring ukuran 380-500 mesh (Vonshak, 2002).

B.  Senyawa Metabolit Bioaktif Mikroalga

Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang terdapat dalam suatu

organisme yang tidak terlibat langsung dalam proses pertumbuhan,

perkembangan, atau reproduksi organisme dan dihasilkan sebagai bentuk adaptasi

organisme terhadap lingkungannya. Fungsi senyawa ini pada suatu organisme di

antaranya untuk bertahan hidup terhadap predator, kompetitor, dan untuk

mendukung proses reproduksi (Sjogren, 2006; Faulkner, 2000).  Tanpa senyawa

ini organisme akan menderita kerusakan atau menurunnya kemampuan bertahan

hidup.  Beberapa metabolit yang dihasilkan oleh organisme tampaknya

merupakan ciri khas dari tempat organisme itu berada. Pencarian senyawa

metabolit bioaktif baru seringkali difokuskan pada organisme-organisme yang

hidup di tempat yang sifatnya unik (Putri dan Atmosukarto, 2006).
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Senyawa metabolit bioaktif umumnya memiliki keragaman struktur yang tinggi

serta kerangka atau susunan struktur yang relatif lebih kompleks dari molekul

sintetik. Mayoritas senyawa ini tergolong dalam satu kelompok kelas,yang

masing-masing memiliki karakteristik struktur khusus tergantung dari cara

terbentuknya di alam (proses biosintesis).  Kelas senyawa metabolit sekunder

meliputi poliketida dan asam lemak, terpenoid dan steroid, polifenol,

fenilpropanoid, alkaloid, asam amino dan peptida khusus, serta karbohidrat

tertentu.

1. Senyawa Metabolit Bioaktif Mikrolaga

Senyawa metabolit yang dihasilkan mikroalga memiliki keragaman struktur dan

bioaktivitas.  Hampir semua kelas bahan alam dapat dihasilkan oleh mikroalga,

terutama senyawa metabolit yang dicirikan oleh susunan metabolit poliketida dan

peptida (Snyder et al., 2003; Dittman et al., 2001). Senyawa-senyawa tersebut

diketahui memiliki aktivitas biologis seperti antioksidan, antikanker, antimikroba,

dan antifungi.  Beberapa contoh senyawa metabolit bioaktif dari mikroalga dapat

dilihat dalam Gambar 2.

Beberapa senyawa metabolit mikroalga tersebut telah digunakan secara komersil

dalam bidang industri dan kosmetik.  Sebagai contoh, senyawa turunan karotenoid

(1) dan astaksantin (2) dari mikroalga laut adalah bahan yang digunakan dalam

kosmetik sebagai antioksidan (Thomas and Kim, 2013).
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(1)

(2)

Gambar 2. Beberapa contoh senyawa metabolit dari mikroalga. (1)
Karotenoid (2) astaksantin

(3)

(4)

Gambar 3.  Senyawa antibakteri dari Oscillatoria redeki (3) α-dimorphecolic
acid (4) 13-hydroxy-9Z-11E-octadeca-dienoic

Beberapa kajian lain juga melaporkan aktivitas senyawa dari sianobakteria

sebagai antibakteri. Beberapa contoh senyawa seperti carbamidocyclophanes,

Noscomin, dan senyawa fenolik dari Nostoc sp. diketahui memiliki aktivitas

sebagai antibakteri (Bui et al., 2007; El-Seekh et al., 2006; Jaki et al., 1999).

Namun informasi mengenai struktur senyawa antibakteri dari Oscillatoria sp.

masih sangat terbatas. Contoh senyawa antibakteri dari genus Oscillatoria antara

lain senyawa asam lemak yang bersifat sebagai antibakteri seperti terlihat pada

Gambar 3 (Mundt et al., 2003).
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2. Asam Lemak

Struktur asam lemak terdiri dari rantai hidrokarbon alifatik panjang (10-30

karbon) yang memiliki gugus asam karboksilat.  Rantai hidrokarbon ini bersifat

nonpolar yang berfungsi untuk menyeimbangkan gugus asam karboksilat yang

bersifat polar.  Rantai hidrokarbon asam lemak biasanya berjumlah genap karena

berkaitan denga tambahan dua karbon dari asetil-koenzim A (asetil-CoA) saat

biosintesis asam lemak.  Asam lemak dalam makhluk hidup berasal dari hidrolisis

ikatan ester yang berasal dari lemak atau minyak, misalnya trigliserida

(Lehninger, 1982).

Berdasarkan struktur rantai hidrokarbon, asam lemak terdiri dari asam lemak

jenuh (saturated) dan asam lemak tak jenuh (unsaturated). Asam lemak jenuh,

misalnya asam stearat (5), mempunyai rantai hidrokarbon yang lurus dan

berikatan tunggal sedangkan asam lemak tak jenuh, misalnya asam linoleat (6),

memiliki struktur rantai hidrokarbon yang bengkok dan memiliki ikatan rangkap

(Gambar 4). Struktur asam lemak jenuh biasanya lurus dan tersusun secara teratur

satu sama lain, berwujud padat, dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi.

Berbeda dengan tipe asam lemak jenuh, tipe asam lemak tak jenuh mempunyai

titik leleh yang lebih rendah, berwujud cair, karena memiliki struktur yang tidak

teratur (Lehninger, 1982 ).

Asam lemak pada tanaman sangat bervariasi dengan berbagai gugus tambahan

asil, epoksi, hidroksi, dan gugus keton atau cincin siklopropena dan siklopentena.

Asam lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon memiliki
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struktur isomer cis dan trans.  Kebanyakan asam lemak tidak jenuh memiliki

struktur isomer cis yang kurang stabil daripada struktur isomer trans yang lebih

stabil (Conn et al.,, 1987). Asam lemak pada tumbuhan umumnya terdapat dalam

bentuk lemak dan minyak. Lemak dan minyak yang tergolong lipida berfungsi

sebagai pembentuk struktur membran sel, sebagai bahan cadangan dan sebagai

sumber energi.

(5)

(6)

Gambar 4.  Contoh struktur asam lemak jenuh (5) Asam stearat dan asam
lemak tak jenuh (6) Asam Linoleat.

Asam lemak dibentuk oleh kondensasi berganda unit asetat dari asetil CoA. Pada

reaksi sintesis asam lemak, enzim CoA dan protein pembawa asil (ACP)

mempunyai peranan penting. Enzim-enzim ini berperan membentuk rantai asam

lemak dengan menggabungkan secara bertahap satu gugus asetil turunan dari

asetat dalam bentuk asetil CoA dengan sebanyak n gugus malonil turunan dari

malonat dalam bentuk malonil CoA, seperti ditunjukkan pada reaksi berikut.

(Weete, 1980).

Sintesis asam lemak pada tanaman berlangsung bertahap dengan siklus reaksi

perpanjangan rantai asam lemak hingga membentuk rantai komplit C16 dan C18.

Tahapan reaksi ini dapat ditunjukkan dalam bentuk lintasan biosintesis pada

Gambar 5.
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Gambar 5. Lintasan biosintesis asam lemak (Weete, 1980)

C. Resistensi Obat

Resistensi obat adalah suatu perlawanan yang terjadi ketika bakteri, virus, dan

parasit lainnya secara bertahap kehilangan kepekaan terhadap obat yang
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sebelumnya menyembuhkan. Menurut US Department of Health and Human

Services (2013) mekanisme terjadinya resistensi dapat terjadi melalui beberapa

cara, antara lain: 1) obat tidak mencapai tempat kerjanya di dalam sel mikroba.

2) aktivasi efflux, yaitu pemompaan obat kembali ke ruang periplasma atau ke

lingkungan luar, 3) inaktivasi obat atau modifikasi obat, yaitu dengan cara

mikroba memproduksi enzim yang merusak antimikroba, 4) mikroba mengubah

binding site antimikroba.

Saat ini banyak mikroorganisme yang menunjukkan resistensi terhadap beberapa

obat-obatan atau lebih dikenal dengan istilah Multi-Drug Resistance (US

Department of Health and Human Services, 2013). Multi-Drug Resistance adalah

kondisi yang dapat menyebabkan mikroorganisme penyebab penyakit (bakteri,

virus, fungi, dan parasit) tahan terhadap beberapa antibiotik, sedangkan

mikroorganismenya disebut Multi-Drug Resistant (selanjutnya disingkat MDR).

Beberapa jenis bakteri yang termasuk dalam MDR antara lain Staphylococci,

Enterococci, Gonokokus, Streptococci, Salmonella, serta berbagai bakteri gram

negatif lain dan Mycobacterium tuberculosis. Contoh utama untuk MDR terhadap

obat antiparasit adalah penyakit malaria (US Department of Health and Human

Services, 2013; Magiorakos et al., 2011; Tapsall, 2001).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani masalah resistensi penyakit

terhadap antibiotik.  Departemen pelayanan kesehatan yang menangani masalah

penyakit di Amerika melakukan empat tindakan untuk melawan atau mencegah

terjadinya resistensi antibiotik. Pertama adalah pencegahan infeksi dan mencegah
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penyebaran resistensi, kedua pelacakan pola resistensi, ketiga penataan layanan

antibiotik: memperbaiki resep dan penggunaan obat, keempat pengembangan

antibiotik baru dan uji diagnosis (US Department of Health and Human Services,

2013). Jika resistensi bakteri terus berkembang, beberapa penyakit mungkin akan

sulit disembuhkan. Oleh karena itu, pencarian senyawa antibiotik baru untuk

penanganan infeksi bakteri sangatlah diperlukan.

Berbagai upaya untuk pengembangan antibiotik baru telah dilakukan, di antaranya

penapisan ekstrak sianobakteria sebagai antibakteri.  Namun informasi mengenai

struktur senyawa antibakteri dari Oscillatoria sp. masih terbatas. Beberapa

senyawa asam lemak dari Oscillatoria redeki HUB051 (Gambar 3) memiliki

aktivitas terhadap B. subtilis SBUG 14, Micrococcus flavus SBUG 16, S. aureus

SBUG 11, S. aureus ATCC 25923 (Mundt et al., 2003).

Beberapa contoh senyawa antibakteri lain dari sianobakteria antara lain Noscomin

dari Nostoc commune yang memiliki aktivitas terhadap Bacillus cereus,

Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli. Bhateja et al. (2006) melaporkan

aktivitas antibakteri dari ekstrak Anabaena terhadap vancomycin-resistant S.

aureus. Carbamidocyclophanes, merupakan paracyclophanes yang diisolasi dari

Nostoc sp. CAVN 10., menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus

aureus. Raveh et al. (2007) mengisolasi sembilan ambiguin dari Fischerella sp.,

yang memiliki aktivitas antimikroba. Ambiguin-I isonitril menunjukkan potensi

antibakteri yang lebih besar dibandingkan Streptomycin terhadap Bacillus subtilis

dan Staphylococcus albus. Yang terbaru, dua senyawa norbietan yang diisolasi
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dari Micrococcus lacustris menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap S. aureus,

S. epidermidis, Salmonella Typhi, Vibrio cholarae, B. subtilis, B. cereus, E. coli

dan Klebsiela pneumoniae.

D. Metode Isolasi Senyawa Bahan Alam

1. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses penarikan komponen atau zat aktif dari suatu sampel

dengan menggunakan pelarut tertentu. Prinsip ekstraksi didasarkan pada

distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak

saling bercampur (Khopkar, 2002). Secara umum, ekstraksi digolongkan ke

dalam dua bagian berdasarkan bentuk fasa yang diekstraksi, yaitu ekstraksi cair-

cair dan ekstraksi cair-padat (Harborne, 1984).

Salah satu langkah penting yang menentukan keberhasilan ekstraksi adalah

pemilihan pelarut.  Parameter yang menentukan dalam pemilihan pelarut adalah

koefisien distribusi dan selektifitas. Koefisien distribusi atau koefisien partisi

merupakan konstanta kesetimbangan yang dihubungkan dengan kelarutan relatif

suatu zat terlarut dalam dua pelarut. Selektivitas diartikan sebagai kemampuan

suatu pelarut untuk mengekstrak suatu zat terlarut.  Sifat yang diharapkan untuk

suatu pelarut adalah koefisian distribusi tinggi dan selektivitas yang baik.  Selain

itu, pelarut yang digunakan hendaknya mudah dipisahkan.  Faktor lain yang
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mempengaruhi pemilihan pelarut adalah titik didih, densitas, viskositas, titik nyala

dan toksisitas (Svehla, 1985).

2. Kromatografi

Kromatografi merupakan teknik pemisahan dua atau lebih senyawa yang

terdistribusi antara dua fasa yang saling tidak melarut, yaitu fasa diam dan fasa

gerak. Berdasarkan bentuk kedua fasa tersebut, kromatografi dibagi menjadi tiga,

yaitu kromatografi padat-cair, kromatografi cair-cair, dan kromatografi gas-cair

(Hostettman dkk., 1995).

2.1 Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan salah satu contoh kromatografi

padat-cair dengan fasa diam dilekatkan pada lempeng tipis alumunium atau

kaca. Teknik ini bermanfaat untuk identifikasi komponen serta pemilihan

fasa gerak untuk kromatografi kolom dan kromatografi cair kinerja tinggi

(KCKT).  Sampel yang akan dipisah (berupa larutan) ditotolkan pada plat

KLT, kemudian plat dimasukkan di dalam bejana tertutup rapat yang berisi

larutan pengembang atau eluen (fasa gerak). Pemisahan terjadi selama

perambatan kapiler (Hostettman dkk., 1995). Pada kromatografi lapis tipis,

fasa diam (adsorben) yang sering digunakan adalah serbuk silika gel,

alumina, atau selulosa. Fasa diam silika gel digunakan untuk memisahkan

campuran senyawa lipofilik, sebaliknya fasa diam C18 untuk memisahkan

campuran senyawa hidrofilik (Hostettman dkk., 1995).
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Komponen-komponen senyawa yang dianalisis dapat dipisahkan dan

dibedakan berdasar harga Rf (Retention Factor/Faktor retensi). Faktor

retensi didefinisikan sebagai perbandingan jarak perjalanan suatu senyawa

dengan jarak perjalanan suatu pelarut (eluen). Harga Rf ini bergantung pada

beberapa parameter yaitu sistem pelarut, adsorben (ukuran butir, kandungan

air, ketebalan), dan sebagainya (Khopkar, 2002).

Jarak perjalanan senyawa
Rf  =

Jarak perjalanan eluen

Salah satu keuntungan KLT adalah dapat memisahkan komponen dari sampel

dalam waktu singkat dengan peralatan yang relatif tidak terlalu mahal.

Metode ini memiliki kepekaan cukup tinggi dengan jumlah cuplikan

beberapa mikrogram. Namun, KLT tidak dapat digunakan untuk pemisahan

sampel dalam jumlah besar (Hostettman dkk., 1995).

2.2 Kromatografi Kolom

Proses pemisahan komponen-komponen suatu zat dengan teknik

kromatohgrafi kolom terjadi karena adanya perbedaan daya adsorpsi terhadap

fasa diam dari masing-masing komponen tersebut. Fasa diam diisikan ke

dalam kolom gelas, sedangkan fasa gerak disesuaikan dengan sampel yang

akan dipisahkan. Metode elusi dapat dilakukan dengan elusi isokratik atau

elusi landaian. Metode elusi isokratik menggunakan komposisi eluen yang
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tidak berubah selama proses pemisahan berlangsung. Elusi landaian adalah

kebalikan dari elusi isokratik. Komposisi eluen pada sistem landaian

mengalami perubahan saat proses pemisahan berlangsung (Johnson and

Stevenson, 1991).

2.3 Kromatografi Cair Bertekanan Sedang atau Medium Pressure
Liquid Chromatography (MPLC)

MPLC merupakan salah satu teknik kromatografi yang umum digunakan

dalam isolasi senyawa bahan alam dan uji kemurnian senyawa hasil isolasi.

Pada dasarnya MPLC memiliki prinsip yang sama dengan Kromatografi Cair

Kinerja Tinggi (KCKT), seperti yang terlihat pada Gambar 6, tetapi besarnya

tekanan yang digunakan berbeda.  MPLC menggunakan tekanan antara 5-20

bar sedangkan KCKT menggunakan tekanan yang lebih tinggi yaitu >20 bar

(Claeson et al., 1993).

Gambar 6. Sistem MPLC

Teknik ini merupakan hasil pengembangan teknik kromatografi

konvensional. Morfologi partikel dalam kolom MPLC didesain untuk
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memiliki kapasitas muatan yang besar serta mampu memisahkan senyawa

hingga menghasilkan senyawa dengan kemurnian yang lebih tinggi baik

menggunakan metode fasa terbalik atau pun fasa normal. Metode pemisahan

sampel yang paling umum digunakan adalah fasa terbalik (fasa gerak lebih

polar dari fasa diam), meskipun mekanisme pemisahan fasa normal (fasa

diam lebih polar dari fasa gerak) juga bisa digunakan (Aguilar, 2008).

Metode pemisahan fasa terbalik melibatkan pemisahan molekul berdasarkan

hidrofobisitas seperti terlihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Skema contoh interaksi peptida dengan fase diam

Hasil pemisahan pada fasa terbalik bergantung pada sifat ikatan hidrofobik

molekul terlarut dalam fasa gerak terhadap ligan hidrofobik amobil yang

terikat pada fasa diam.  Secara teknis, campuran zat terlarut mula-mula

diaplikasikan pada kolom menggunakan alat suntik (injector) dan dielusi

dengan pelarut organik sebagai fasa gerak.  Seperti pada kromatografi kolom,

proses elusi dapat berupa isokratik atau dengan elusi gradien.  Komponen

campuran zat terlarut dielusi berdasarkan peningkatan hidrofobisitas.

Komponen yang bersifat hidrofil akan cenderung lebih mudah terelusi

dibandingkan komponen hidrofobik (Aguilar, 2008).
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Pemantauan pemisahan komponen menggunakan MPLC umumnya dilakukan

menggunakan detektor UV/Vis (Claeson et al., 1993).  Sistem deteksi UV

dapat dikembangkan menggunakan instrumen photodiode array (PDA).

Detektor ini memiliki sensitivitas rendah dibandingkan dengan detektor

panjang gelombang konvensional, namun permasalahan tersebut sebagian

besar telah diatasi oleh produsen alat.  Permasalahan umum pada spektra UV

adalah pelebaran pita serapan yang dapat menyebabkan masalah dalam

identifikasi kualitatif (McCalley, 2002).

E. Spektroskopi

Spektroskopi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara energi

cahaya dan materi.  Beberapa keuntungan dari penggunaan metode spektroskopi

adalah jumlah zat yang diperlukan untuk analisis relatif kecil dan waktu

pengerjaannya relatif cepat (Silverstein et al., 2005).  Pada penelitian ini alat

spektroskopi yang digunakan adalah Fourier Transform Infra Red (FTIR) dan

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy.

1. Spektroskopi Fourier Transform Infra Red (FTIR)

Spektroskopi  FTIR merupakan metode yang dapat digunakan untuk

mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam suatu senyawa.  Gugus fungsi

ini dapat ditentukan berdasarkan energi vibrasi ikatan antar atom dalam molekul.

Senyawa organik memiliki energi ikatan kovalen yang berbeda-beda, sehingga
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menghasilkan jenis vibrasi dan serapan yang berbeda-beda pada suatu spektrum

infra merah.  Spektrum infra merah/infra red (IR) merupakan grafik antara

panjang gelombang (µm) atau bilangan gelombang (cm-1) dan persen transmisi

(%T) atau absorbansi (A) (Silverstein et al., 2005).

Radiasi infra merah antara 10.000 – 100 cm-1 diserap dan dirubah oleh molekul

organik menjadi energi molekular vibrasi.  Penyerapan ini juga terkuantisasi,

tetapi spektrum vibrasi menunjukan ikatan-ikatan sebagai garis-garis dikarenakan

perubahan suatu energi vibrasi tunggal diikuti dengan perubahan energi rotasi.

Sebagian besar hal ini terjadi antara 4000 sampai 400 cm-1, di sinilah yang perlu

menjadi pusat perhatian.  Frekuensi atau panjang gelombang absorpsi tergantung

pada massa relatif atom-atom, tetapan gaya dari ikatan-ikatan, dan geometri atom-

atom.  Daerah antara 1400-4000 cm-1 merupakan daerah yang khusus berguna

untuk identifikasi gugus fungsional penting seperti gugus C=O, O-H, dan N-H.

Daerah ini menunjukkan absorpsi yang disebabkan oleh vibrasi uluran.  Daerah

antara 1400-900 cm-1 (daerah sidik jari) sering sangat rumit karena menunjukkan

absorpsi yang disebabkan oleh vibrasi uluran dan tekukan.  Tiap molekul

memberikan serapan yang unik pada daerah sidik jari.  Daerah antara 900-650 cm-

1 menunjukkan klasifikasi umum dari molekul. Adanya absorbansi pada daerah

bilangan gelombang rendah dapat memberikan data yang baik akan adanya

senyawa aromatik, dimer karboksilat, amina, atau amida (Silverstein et al., 2005).
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2. Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy

Spektroskopi NMR merupakan metode yang paling sering digunakan dalam

elusidasi struktur molekul. Keunggulan dari teknik ini tidak hanya pada

kemampuannya memberikan gambaran tentang jumlah dan jenis inti yang terdapat

dalam molekul senyawa organik, tetapi juga dalam menjelaskan lingkungan kimia

masing-masing inti dan interkoneksi satu inti dengan lainnya.  Informasi yang

diberikan adalah berupa pergeseran kimia, integrasi, konstanta Kopling, dan

perubahan kimia.  Spektrum NMR merupakan plot dari frekuensi puncak absorpsi

terhadap puncak intensitas.  Dalam penentuan senyawa organik, data spektra 1H

dan 13 C NMR merupakan data yang paling berguna dalam bidang kimia organik

(Byrne, 2008). Skema dari alat spektrometer NMR dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8.  Skema alat spektrometer NMR.
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Kemampuan atom dalam molekul untuk memberikan serapan NMR didasarkan

pada sifat inti unsur atom tersebut, bukan dari sifat unsurnya.  Fenomena

resonansi inti terjadi bila inti atom menyearah terhadap medan magnet yang

digunakan dengan menyerap energi untuk merubah orientasi spin.  Dalam medan

magnet, inti dengan bilangan kuantum spin ½ dapat mengisi dua keadaan energi,

keadaan dengan energi yang lebih rendah menyearah terhadap medan magnet

sedangkan keadaan dengan energi yang lebih tinggi  pada arah berlawanan.

Dalam medan magnet, inti yang memiliki bilangan kuantum spin nonzero dapat

menyerap radiasi elektromagnetik pada frekuensi radio.  Frekuensi tersebut

tergantung pada karakter inti sampel (rasio giromagnetik) dan kekuatan medan

magnet (B).  Secara matematika, hubungan tersebut dinyatakan sebagai

Persamaan Lamor:

v = γB/2π

Dengan v adalah perbedaan energi (Hertz) antara dua keadaan spin inti, γ adalah

rasio giromagnetik masing-masing inti, dan B adalah kekuatan medan magnet

dari alat (Gauss).

Pergeseran kimia proton dan karbon diukur dari standar internal tetrametilsilan

(TMS). Signal TMS diatur sebagai posisi 0 ppm, frekuensi selanjutnya dihitung

ke kiri dalam bilangan positif.  Walaupun interpretasi yang teliti dan penentuan

struktur dari data NMR memerlukan tabulasi nilai pergeseran kimia, ada beberapa

generalisasi yang sangat berguna.
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1) Pergeseran kimia karbon (tetapi tidak untuk proton), dapat diperkirakan

dari hukum tambahan dan susunan parameter tabulasi untuk

memperkirakan jenis senyawa.

2) Gugus CH3 pada NMR proton dan karbon memiliki intensitas yang tinggi.

Pergantian H metil oleh C merubah pergeseran kimia ke arah downfield

sekitar 0,2 – 0,3 ppm untuk tiap karbon.  Nilai pergeseran 13 C NMR

dipengaruhi oleh percabangan 2 dan 3 atom dan dapat dihitung dengan

persamaan sederhana.  Rentang pergeseran kimia karbon untuk alkana

sekitar 6-42 ppm.

3) Adanya atom elektronegatif menggeser signal ke arah downfield.

Perpanjangan pergeseran kimia sesuai dengan elektronegativitas atom.

4) Ikatan rangkap memberikan signal ke arah downfield.

a. Signal C=C alkena berada pada daerah 110-140 ppm.

b. Proton H pada C=C ada pada rentang 4,0-6,5 ppm, tetapi H pada

cincin aromatik ada pada daerah 6,5-8,0 ppm.

c. Senyawa yang mengandung ikatan rangkap memberikan medan

magnetik intramolekuler spesifik yang menyebabkan pergeseran yang

tidak biasa pada gugus fungsinya.

5) Skala waktu NMR (MHz) lebih lambat dibandingkan dengan skala waktu

rotasi. Hasilnya, pergeseran kimia yang teramati merupakan rata-rata

pergeseran kimia konformer.

6) Senyawa dengan gugus OH dan NH biasanya mengalami perubahan

intermolekular H yang sangat cepat karena adanya jaringan ikatan

hidrogen.  Pergeseran kimia merupakan rata-rata dari masing-masing
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pergeseran kimia yang mengalami perubahan.  Oleh karena itu, proton OH

dan NH ditemukan pada posisi yang berbeda-beda dalam spektrum NMR.

Senyawa asam lemak dicirikan dengan adanya adanya gugus karboksil dan gugus

alkil rantai panjang.  Pada proton NMR, ciri tersebut akan muncul pada daerah δH

0,8-2,5 ppm dari rantai alkil dan δH sekitar 11 ppm dari proton O-H.  Pada 13C

NMR, ciri tersebut akan muncul pada daerah δC 170-180 ppm dari gugus karbonil

serta δC 14,0 -35,0 ppm dari rantai alkil (Silverstein et al., 2005).

3. Spektroskopi NMR 2 Dimensi (2D)

Spektroskopi NMR 2D memberikan informasi tambahan yang sangat berguna

dalam elusidasi struktur molekul. Beberapa teknik spektroskopi NMR 2D yang

sering digunakan antara lain sebagai berikut.

3.1 DEPT (Distortionless Enhancement by Polarisation Transfer)

DEPT memberikan informasi mengenai berapa jumlah proton yang terikat

pada tiap karbon. Pengukuran DEPT menggunakan variasi sudut putar, θ.

Dengan mengatur sudut putar pembacaan dapat dihasilkan subspektra yang

diedit berdasarkan resonansi multiplisitas (CH, CH2, CH3). Bila θ 45o,

spektrum yang semua karbonnya terprotonasi menghasilkan intensitas positif,

sedangkan karbon kuarterner tidak memberikan nilai intensitas. Bila θ 90o,

hanya karbon –CH yang memberikan intensitas positif. Untuk θ 135o, signal

dari spektrum –CH dan CH3 memberikan intensitas positif sedangkan signal
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proton CH2 memberikan intensitas yang bernilai negatif. Berdasarkan hasil

ketiga spektra, hasil pengukuran dengan θ 90o, hanya memberikan spektrum

proton CH. Hasil pengurangan dari perbedaan spektrum θ 135o dengan θ 45o

memberikan spektrum proton CH2. Spektrum proton CH3 bisa didapat

dengan cara penambahan hasil pengukuran pada θ 135o dan 45o kemudian

dikurangi dengan hasil pengukuran pada θ 90o (Gauglitz and Vo-Dinh, 2003).

3.2 COSY, Homonuclear Correlated Spectroscopy

COSY merupakan akronim dari COrrelations SpectroscopY dan metode ini

digunakan untuk menemukan inti proton (homonuclear) melalui hubungan

antar ikatan. Pengujian COSY telah dikembangkan sejak awal sejarah

penggunaan 2D NMR.  Secara teknis, kedua frakuensi pada sumbu

digunakan untuk memperlihatkan informasi pergeseran kimia proton. Nilai

sesungguhnya spektrum proton dalam pengujian ini terlihat pada sumbu

diagonal di dalam spektrum 2D NMR. Proton individu yang berresonansi

dalam pengukuran dikaitkan dengan proton lainnya melalui besaran skalar

kopling. Sebagai contoh, hubungan proton geminal (2JHH) dan vicinal (3JHH)

yang selalu teramati bila besaran skalar kopling antara kedua proton sesuai

(Gauglitz and Vo-Dinh, 2003).

3.3 HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Coherence)

Ini merupakan pengukuran proton yang memiliki korelasi dengan karbon

dengan jarak 2 sampai 3 ikatan dari proton tersebut, seperti yang terlihat pada

Gambar 9. Dengan HMBC kita dapat memperoleh korelasi antar karbon
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secara tidak langsung dan juga dapat melihat korelasi karbon kuarterner

dengan proton terdekat.  Adanya kopling antara 2JCH dan 3JCH dapat

menyulitkan interpretasi data sehingga diperlukan data HMQC atau HSQC

sebagai pendukung.

Interpretasi data HMBC memerlukan fleksibilitas karena kita tidak selalu

menemukan apa yang diharapkan.  Tergantung pada hibridisasi karbon dan

faktor lain, beberapa korelasi dua (2JCH) atau tiga (3JCH) ikatan terkadang

tidak nampak.  Variasi korelasi yang ditemukan disebabkan oleh variasi

perbesaran konstanta kopling 2JCH, 3JCH, dan 4JCH (Siverstein et al., 2005)

Gambar 9. Kopling jarak jauh resonansi karbon terprotonasi

Beberapa hal yang perlu diketahui untuk interpretasi data NMR:

1) Munculnya korelasi satu ikatan yang disebut artifak. HMBC digunakan

untuk mendeteksi kopling kecil pada interaksi jarak jauh, tetapi ini tidak

sempurna.  Artifak ini muncul sebagai doublet dengan J= 1JCH. Splitting

ini merupakan informasi yang cukup berguna. Namun adanya artifak ini

memerlukan perhatian khusus saat interpretasi data HMBC.
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2) Tidak semua korelasi akan muncul ataupun muncul dengan intensitas

yang sama pada HMBC. Sebagai catatan, kopling tiga ikatan lebih besar

dari pada kopling dua ikatan.

3.4 HSQC (Heteronuclear Single Quantum Correlation)

HSQC merupakan uji NMR 2D yang memiliki sensitivitas tinggi untuk

menjelaskan hubungan atau korelasi sistem 1H yang terikat secara langsung

(satu ikatan) dengan inti lain seperti 15N atau 13C. Skema dasar uji ini

melibatkan transfer magnetisasi proton ke pada inti kedua, yaitu 15N  atau

13C, melalui tahap INEPT (Insensitive nuclei enhanced by polarization

transfer). Setelah waktu tertentu (t1), magnetisasi ditransfer kembali ke

proton melalui tahap retro-INEPT dan signal dicatat oleh perekam. Pada

HSQC, serangkaian eksperimen dicatat dimana t1 bertambah.  Signal 1H

dideteksi dalam dimensi pengukuran secara langsung dalam tiap eksperimen,

sementara pergeseran kimia dari 15N atau 13C dicatat dalam dimensi tidak

langsung yang terbentuk dari serangkaian eksperimen (Gauglitz and Vo-

Dinh, 2003).

4. Kopling Cis dan trans pada spektrum 1H NMR

Ada dua istilah yang perlu diketahui:

 Vicinal - Kopling antara hidrogen-hidrogen pada karbon yang bersebelahan

 Geminal - Kopling antara hidrogen nonekuivalen pada atom karbon yang

sama.
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Bila atom hidrogen alkenil pada ikatan rangkap tersubstitusi tidak simetri,

hidrogen dari isomer cis dan trans akan memberikan pergeseran kimia yang

berbeda pada spektrum NMR  nilai konstanta kopling pada isomer cis lebih

kecil dari pada isomer trans sehingga spektrum NMR kedua isomer tersebut

berbeda. Isomer cis akan sedikit bergeser ke arah upfield (ke kanan) (5-10

Hz) dan trans ke arah downfield (ke kiri) (11-18 Hz) (Willker and Leibfritz,

1998).

ppm

Terkadang kopling akan membuat nilai J menjadi rumit dengan variasi yang

luas  dikarenakan adanya keterlibatan hubungan antar hidrogen. Ketika ini

terjadi, informasi tetap dapat digunakan untuk penentuan struktur molekul

dengan melihat jumlah signal, pergeseran kimia satu sama lain, integrasi, dan

splitting untuk mengidentifikasi alkena dengan menggunakan NMR.

F. Surfaktan

Surfaktan adalah senyawa yang dapat mengubah hubungan energi antar

permukaan.  Dalam industri, surfaktan digunakan sebagai wetting agents

(promotor penyebaran cairan pada permukaan atau penetrasi cairan dalam

Cis ke arah upfieldTrans ke arah downfield
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material), detergents (pembersih cairan pada tekstil), dan emulsifiying agents

(bahan tambahan dalam campuran yang tidak saling melarut). Senyawa dengan

sifat surfaktan ini dicirikan oleh adanya gugus hidrofilik atau gugus polar dan

gugus hidrofobik atau gugus nonpolar dalam strukturnya.  Muatan listrik pada

gugus hidrofolik dalam surfaktan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan

senyawa surfaktan, yaitu anionik, kationik, non-ionik, dan amfoterik (Glassman,

1948).

Surfaktan anionik dicirikan oleh adanya keseimbangan struktural antara residu

hidrofobik (rantai parafin, alkil, benzen) dan muatan negatif dalam gugus

hidrofilik (karboksil, sulfat, sulfonat, pospat).  Dalam surfaktan kationik, residu

hidrofobik yang sama dapat diseimbangkan dengan muatan positif gugus

hidrofilik (contohnya gugus amonium kuaterner, sulfonium, arsonium,

posponium, atau iodonium).  Surfaktan non-ionik diseimbangkan oleh beberapa

gugus hidrofilik yang tak terionisasi sebagai etilen oksida terpolimerisasi atau

alkohol polihidrat.  Surfaktan amfoterik adalah senyawa dengan struktur

gabungan antara anionik dan kationik.  Senyawa jenis ini saat ini belum memiliki

peranan penting (Glassman, 1948).  Beberapa contoh struktur senyawa surfaktan

dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1.  Contoh Struktur senyawa surfaktan (Glassman, 1948)

Anionik Kationik Non-ionik


