
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang memiliki hutan tropika terbesar 

kedua di dunia, kaya dengan keanekaragaman hayati dan dikenal sebagai salah 

satu dari 7 (tujuh) negara “megabiodiversity” kedua setelah Brazilia. Distribusi 

tumbuhan tingkat tinggi yang terdapat di hutan tropika Indonesia lebih dari 12 % 

(30.000) dari yang terdapat di muka bumi (250.000). Sebagai mana telah 

diketahui bersama, tumbuh-tumbuhan tersebut telah dimanfaatkan manusia dalam 

kehidupan, sejak awal peradaban seperti untuk sandang, pangan, papan, energi, 

dan sumber ekonomi (Ersam, 2004). 

 

Tanaman merupakan sumber kekayaan alam yang banyak dijumpai di 

lingkungan. Tanaman itu sendiri terdiri dari akar, batang, daun dan biji. Setiap 

akar, batang, daun dan biji memiliki senyawa kimia yang berbeda. Senyawa 

kimia inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Kini penggunaan 

dan permintaan terhadap tanaman obat tradisional bertambah sehingga penelitian 

ke arah obat-obatan tradisional semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena 

efek samping obat tradisional yang lebih kecil daripada obat modern 

(Heinnermen, 2003 ; Asih, 2009). 



2 

 

Penelitian selama beberapa tahun terakhir telah difokuskan kepada pengkajian 

ilmu kimia tumbuh-tumbuhan yang termasuk famili Moraceae, yang bertujuan 

mempelajari keanekaragaman dan kegunaan senyawa yang dihasilkan oleh famili 

tumbuhan ini. Penelitian-penelitian tersebut, terhadap beberapa spesies yang 

termasuk genus Artocarpus, yaitu: Artocarpus champeden, A . teysmanii, A. 

reticulatus, dan A. Ianceifulius telah berhasil menemukan sejumlah senyawa 

flavonoid. Banyak dari senyawa ini memperlihatkan pula bioaktivitas yang 

sangat berguna seperti sitotoksik, antimitotik, dan menghambat transportasi asam 

amino melalui membran usus ulal sutera Bonbyx mori (Hakim dkk., 2001). 

 

Hasil kajian mengenai kandungan kimia spesies tumbuhan artocarpus diperoleh 

adanya berbagai jenis senyawa fenolik dengan berbagai macam keanekaragaman 

molekul (chemodiversity). Senyawa fenolik yang diperoleh meliputi jenis calkon, 

flavanoid, flavonoid, santon, stilben, dan Diels-Alder aduk. Umumnya senyawa 

fenolik yang ditemukan pada spesies artocarpus adalah senyawa fenolik 

terisoprenilasi (Erwin, 2010). 

 

Senyawa fenol yang mengandung substituen isoprenil yang ditemukan pada 

berbagai tumbuhan telah dipelajari oleh banyak peneliti, baik dari segi kimia, 

biologi, maupun farmakologi. Tumbuhan Artocarpus genus utama yang termasuk 

famili moraceae dan terdiri dari lebih kurang 60 spesies adalah genus yang 

menghasilkan beraneka ragam senyawa fenol, banyak di antaranya mempunyai 

aktivitas yang menarik seperti efek antitumor. Artocarpus yang tumbuh terpusat 

di Asia Tenggara banyak ditemukan di Indonesia dan digunakan antara lain 
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sebagai bahan pangan, bahan bangunan, dan bahan ramuan obat tradisional, 

antara lain sebagai obat malaria, disentri, dan penyakit kulit (Hakim dkk., 1998)  

 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah kulit batang tumbuhan 

kenangkan (A. rigida) yang tumbuh di desa Keputran Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu Provinsi Lampung. 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 sekaligus 

sebagai jalur peredaran makanan dalam memenuhi kelangsungan hidup tanaman.  

 

Isolasi senyawa metabolit sekunder terhadap tumbuhan kenangkan (Artocarpus 

rigida) telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya di Laboratorium 

Kimia Organik FMIPA Universitas Lampung. Beberapa penelitian terhadap 

tumbuhan A. rigida yang pernah dilakukan di Laboratorium kimia organik antara 

lain oleh Hernawan (2008), Nuryanto (2010), Cendekia (2010), dan Dendiko 

(2013). Pada penelitian sebelumnya belum dilakukan isolasi senyawa fraksi non 

polar dari A. rigida. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan isolasi 

senyawa metabolit sekunder dari fraksi non polar kulit batang tumbuhan 

kenangkan (A. rigida). 

 

Metode isolasi dilakukan dengan cara maserasi menggunakan metanol (MeOH).  

Pemisahan dilakukan dengan cara kromatografi cair vakum, kromatotron, dan 
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kromatografi kolom gravitasi. Identifikasi kemurnian dilakukan menggunakan 

kromatografi lapis tipis (KLT) dan uji titik leleh.  

Identifikasi struktur molekul dilakukan dengan menggunakan, spektroskopi 

massa (MS), spektroskopi inframerah (IR), dan spektroskopi resonansi magnetik 

inti (RMI). 

B.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengisolasi senyawa metabolit sekunder dari  fraksi 

non polar kulit batang tumbuhan Kenangkan (Artocarpus rigida). 

 

 

C.  Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai senyawa 

metabolit sekunder yang terdapat dalam fraksi nonpolar dari kulit batang 

tumbuhan kenangkan (Artocarpus rigida). Informasi tersebut diharapkan dapat 

memperkaya pengetahuan tentang senyawa metabolit sekunder dari tumbuhan 

Artocarpus. 

 


