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ABSTRACT

ISOLATION, CHARACTERIZATION, AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY
TEST OF FLAVONOID COMPOUNDS IN NONPOLAR AND MORE POLAR
FRACTION FROM ROOT WOOD KENANGKAN PLANT (Artocarpus rigida)

By

AJENG WULANDARI

Artocarpus rigida is species of the genus Artocarpus of Moraceae family who known
as kenangkan. This plant is known that contain various types of flavonoid
compounds, and also has biological activities as antibacterial. This research aimed to
isolate, identify, and test the antibacterial activity of artonin E and artonin O

compounds that was obtained in the root wood of A. rigida plant. The Stages of the
research was conducted on the preparation of plant material, extraction, isolation, and
purification. Isolated compounds were identified using the TLC tested and
spectroscopy (UV-Vis, FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, and HMBC). The result showed
that was isolated and identified the flavonoid compounds as artonin O as much as
33.5 mg of the nonpolar fractions and artonin E as much as 20.1 mg of the more polar
fractions. On testing antibacterial activity against Bacillus subtilis was using agar
diffusion method, that showed the artonin O had better antibacterial activity with
concentration of 0.5 mg/disc with a diameter 8.5 mm, while artonin E did not have
antibacterial activity.

Keywords : Antibacterial, Artocarpus rigida, artonin E, artonin O, Bacillus subtilis,
flavonoid, isolation, characterization.



ABSTRAK

ISOLASI, KARAKTERISASI, DAN UJI BIOAKTIVITAS ANTIBAKTERI
SENYAWA FLAVONOID DARI FRAKSI NONPOLAR DAN LEBIH POLAR

KAYU AKAR TUMBUHAN KENANGKAN (Artocarpus rigida)

Oleh

AJENG WULANDARI

Artocarpus rigida merupakan spesies dari genus Artocarpus dari famili Moraceae
yang dikenal dengan nama kenangkan. Tumbuhan ini diketahui mengandung
berbagai jenis senyawa flavonoid yang memiliki sifat biologi, seperti antibakteri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi, mengidentifikasi dan menguji aktivitas
antibakteri dari senyawa artonin E dan artonin O yang terkandung dalam kayu akar
tumbuhan A. rigida. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi preparasi sampel,
ekstraksi, isolasi, dan pemurnian. Senyawa hasil isolasi diidentifikasi menggunakan
uji KLT dan spektroskopi (UV-Vis, FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR, dan HMBC). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa telah berhasil diisolasi dan diidentifikasi senyawa
flavonoid berupa artonin O sebanyak 33,5 mg dari fraksi nonpolar dan artonin E
sebanyak 20,1 mg dari fraksi lebih polar. Pengujian aktivitas antibakteri terhadap
bakteri Bacillus subtilis dilakukan dengan metode difusi agar, yang menunjukkan
bahwa senyawa artonin O memiliki aktivitas antibakteri terbaik dengan konsentrasi
0,5 mg/disc sebesar 8,5 mm, sedangkan senyawa artonin E tidak.

Kata kunci : Antibakteri, Artocarpus rigida, artonin E, artonin O, Bacillus subtilis,
flavonoid, isolasi, karakterisasi.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang terdiri dari berbagai jenis

tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Setiap tanaman

memiliki manfaat dan kegunaan yang berbeda-beda, hal ini karena adanya

kandungan komponen kimia yang dapat digunakan sebagai obat. Pada saat ini,

banyak orang yang kembali menggunakan bahan-bahan alami untuk membiasakan

hidup sehat dengan menghindari bahan-bahan kimia sintesis. Ada banyak

pengobatan dengan bahan alam yang dapat dipilih sebagai solusi mengatasi

penyakit-penyakit, salah satunya ialah penggunaan ramuan obat berbahan herbal

(Kardinan dan Kusuma, 2004).

Senyawa bahan alam dihasilkan oleh makhluk hidup melalui proses biosintesa

dalam sel. Proses biosintesa yang berlangsung secara enzimatik dikenal juga

sebagai metabolisme, sehingga produknya disebut juga metabolit yang terdiri dari

metabolit primer, sentral, dan sekunder.  Metabolit sentral adalah perantara untuk

menghasilkan metabolit primer dan sekunder. Metabolit primer dan sekunder

secara fundamental memiliki perbedaan pada fungsinya, metabolit primer

memiliki fungsi yang sangat jelas bagi tubuh, seperti karbohidrat, lipid, asam
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amino, dan protein, sedangkan metabolit sekunder kegunaannya masih kurang

jelas, seperti senyawa-senyawa fenolat, flavonoid, terpenoid (minyak atsiri), dan

alkaloid yang dipelajari dalam Kimia Organik Bahan Alam (KOBA). Senyawa

bahan alam adalah senyawa dengan gugus fungsi bervariasi (polifungsional)

sehingga penggolongan didasarkan pada kemiripan kerangka strukturnya (Sitorus,

2010 ).

Penelitian selama beberapa tahun terakhir telah difokuskan untuk senyawa kimia

bahan alam seperti tumbuh-tumbuhan salah satunya famili Moraceae. Hal ini

bertujuan untuk mempelajari keanekaragaman dan kegunaan senyawa yang

dihasilkan. Penelitian-penelitian mengenai famili Moraceae telah dilakukan

terhadap beberapa spesies yang termasuk dalam genus Artocarpus, seperti: A.

styracifolius, A. nobilis, A. communis , A. reticulatus, dan A. Ianceifolius.

Masing-masing jenis Artocarpus telah ditemukan mengandung sejumlah senyawa

flavonoid yang berbeda-beda, antara lain stirasifolin A dan B,  artoheterofilin A

dan B, artonin A, B dan F, dan heterofilin  dari A. styracifolius (Bourjot, 2010),

artobilosanton dan  sikloartobilosanton dari A. nobilis (Sultanbawa dan

surendrakumar, 1989), artomunosanton dan artomunosantontrion dari A.

communis (Shieh dan Lin, 1992). Dari keunikan struktur metabolit sekunder

tersebut telah dilaporkan bahwa senyawa-senyawa ini memiliki sifat fisiologis

yang luas diantaranya sebagai antibakteri (Khan et al., 2003), antiplatelet (Weng

et al., 2006), antifungal (Jayasinghe et al., 2004), antimalaria (Widyawaruyanti et

al., 2007; Boonlaksiri et al., 2001), dan sitotoksik (Ko et al., 2005; Hakim et al.,

2002; Syah et al., 2006; Suhartati, et al., 2005 ).
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Penyakit infeksi merupakan salah satu penyakit yang timbul karena adanya

mikroba patogen. Penyakit infeksi ini telah menjadi penyebab paling utama

tingginya angka kesakitan (mordibity) dan angka kematian (mortality) yang terjadi

pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Darmadi, 2008). Salah satu

jenis mikroba patogen adalah bakteri merugikan seperti Eschericia coli,

Leptospira sp, Pneumoniacoccus, Staphylococcus, Streptococcus, Mycobacterium

tuberculosis dan Bacillus sp. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2015)

penyebab utama terjadinya peningkatan angka kesakitan dan kematian adalah

penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Salah satunya yaitu bakteri

Bacillus sp. Bakteri Bacillus sp. dapat menyebabkan penyakit antraks, telah

dilaporkan terjadi peningkatan jumlah kasus dari 11 kasus menjadi 13 kasus pada

tahun 2014. Dari beberapa kasus penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri

diketahui bahwa setiap obat yang digunakan memiliki tingkat resistensi yang

semakin menurun yang mengakibatkan terjadinya peningkatan angka kematian

dan angka kesakitan.

Bakteri Bacillus merupakan mikroba flora normal pada saluran pencernaan ayam

(Green et al., 2006). Bakteri ini adalah organisme saprofitik, gram positif

pembentuk spora non-patogen yang biasanya ditemukan dalam air, udara, debu,

tanah, dan sedimen. Terdapat beberapa jenis bakteri yang bersifat saprofit, seperti

Bacillus cereus dan Bacillus subtilis (Jawetz et al., 2005). Kedua bakteri tersebut

juga sering ditemukan pada saluran pencernaan ayam (Barbosa et al., 2005).

Bacillus mempunyai daya resisten antimikroba dan dapat menghasilkan

antimikroba berupa bakteriosin, sehingga bakteri ini mampu bertahan di dalam
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saluran pencernaan. Bacillus resisten terhadap eritromisin, linkomisin,

sefalosporin, sikloserin, kloramfenikol, tetrasiklin, streptomisin dan neomisin

(Barbosa et al., 2005; Green et al., 2006). Dengan demikian, maka dilakukan

penelitian lebih lanjut untuk mencari senyawa bahan alam sebagai alternatif obat

baru yang efisien dan efektif baik dari segi ekonomi, efek samping maupun

resistenitasnya.

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 kenangkan (A. rigida) yang pernah dilakukan di Laboratorium kimia

organik antara lain oleh Hernawan (2008), Nuryanto (2010), Cendekia (2010),

Dendiko (2013), dan Suryani (2014). Pada penelitian sebelumnya belum

dilakukan uji aktivitas senyawa flavonoid dari kayu akar tumbuhan kenangkan

(A. rigida). Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan isolasi senyawa

flavonoid murni dari kayu akar tumbuhan kenangkan (A. rigida) yang selanjutnya

dilakukan uji bioaktivitas antibakteri.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengisolasi senyawa flavonoid dari fraksi non polar dan lebih polar kayu

akar tumbuhan kenangkan (A. rigida).
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2. Mengidentifikasi senyawa flavonoid hasil isolasi dari fraksi nonpolar dan

lebih polar kayu akar tumbuhan kenangkan (A. rigida) menggunakan

analisis spektroskopi UV-Vis, FTIR, dan NMR.

3. Mengetahui aktivitas antibakteri senyawa flavonoid hasil isolasi dari fraksi

non polar dan lebih polar kayu akar tumbuhan kenangkan (A. rigida).

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kandungan senyawa

flavonoid yang terdapat dalam fraksi non polar dan lebih polar dari kayu akar

tumbuhan kenangkan (A. rigida) dan aktivitas antibakteri terhadap bakteri

Bacillus sp.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Moraceae

Famili Moraceae disebut juga sebagai keluarga murbei ara yang merupakan

keluarga tanaman berbunga yang terdiri dari sekitar 40 genus dan lebih dari 1000

spesies. Sebagian besar tersebar luas di daerah  tropis dan subtropis (Judd et al,

2008). Morus, Artocarpus, dan Ficus merupakan tiga genus terbesar dalam famili

Moraceae.  Tumbuhan yang termasuk dalam famili ini merupakan tumbuhan yang

berbatang, berkayu, dan menghasilkan getah (Tjitrosoepomo, 1994).

Ditinjau dari keadaan fisik maupun kimia, famili Moraceae sangatlah berguna.

Selain bagian kayu dapat digunakan secara langsung untuk bahan bangunan,

beberapa jenis tumbuhan ini juga telah dikenal sebagai obat tradisional. Salah

satunya yaitu mulberi (Morus) yang dapat digunakan sebagai obat antihalogesik

(mengurangi efek peradangan ), diureik, dan obat batuk. Obat ini dikenal sebagai

“So-haku-hi” di Jepang. Indonesia mengenal genus Artocarpus sebagai obat

tradisional yang disebut “jamu”, tumbuhan ini digunakan sebagai obat antiinfeksi

dan obat malaria (Nomura, 1998).
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Famili ini dikenal sebagai sumber utama senyawa fenolat turunan flavonoid, aril-

benzofuran, stilbenoid, dan santon turunan flavonoid.  Dari sejumlah senyawa

yang dihasilkan mempunyai aktivitas biologi, sebagai promotor antitumor,

antibakteri, antifungal, antiimflamatori, antikanker dan lain-lain (Ersam, 2004).

B. Artocarpus

Artocarpus merupakan tumbuhan yang tersebar luas di Asia Selatan dan

Tenggara, Papua Nugini, dan Pasifik Selatan. Genus ini termasuk jenis pohon

yang selalu berdaun hijau (evergreen) pada daerah tropis, memiliki getah pada

setiap bagiannya, dan umumnya dapat tumbuh pada ketinggian kurang dari

1000 m. Terdapat 50 spesies Artocarpus dan diketahui bahwa keanekaragaman

terbesar terdapat di Indonesia. Di Indonesia genus Artocarpus banyak tersebar di

pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Tumbuhan dari genus ini dikenal sebagai

nangka-nangkaan dan beberapa diantaranya merupakan tumbuhan penghasil buah

yang dapat dimakan, yaitu A. heterophyllus (nangka), A. Chempeden (cempedak),

dan A.altilis (sukun) (Heyne, 1987). Pada umumnya senyawa-senyawa metabolit

sekunder yang ditemukan dalam genus Artocarpus adalah terpenoid, steroid,

flavonoid, santon, kromon, stilbenoid, 2-arilbenzofuran, dan senyawa jenis addict

Diels Alder (Nomura, 1998). Gambar 1 menunjukkan struktur dasar senyawa

metabolit sekunder yang ditemukan dalam genus Artocarpus.
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Gambar 1. Struktur dasar metabolit sekunder yang terdapat dalam genus
Artocarpus.

Calkon

Flavanon

Flavon Flavon-3-ol 3-prenilflavon

Calkon piranoflavon

Dihidrobenzosanton Furanodihidrobenzosanton Piranodihidro
benzosanton

Kuinonosanton siklopentenosanton santonoid

dihidrosanton siklopentenokromon
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C. Kenangkan (Artocarpus rigida BI)

Kenangkan merupakan tumbuhan hutan, mempunyai batang yang kokoh, dengan

tinggi mencapai 20 m, berkayu keras, kulit kayunya berserat kasar, dan

menghasilkan getah yang banyak (Gambar 2). Bentuk daun tidak lebar, menjalar

dan berbulu kasar. Penghasil buah berwarna kuning pucat dan berubah menjadi

berwarna lembayung  bila sudah masak. Buah ini bisa dikonsumsi tetapi memiliki

rasa yang masam dan kurang enak. Dalam taksonomi, tumbuhan ini termasuk

dalam Superregnum eukariota, regnum plantae, divisi magnoliophyta, kelas

magnoliopsida, ordo urticales, famili Moraceae, sub famili artocarpeae, genus

Artocarpus, spesies Artocarpus rigidus atau Artocarpus rigida (Tjitrosoepomo,

1994).

Nama lain dari buah ini adalah peusar atau tempunik (Rukmana, 1997).  Saat ini

sudah sangat sulit untuk menemukan tumbuhan ini, sehingga tumbuhan ini

dikategorikan sebagai tumbuhan langka.  Nama tumbuhan ini dikenal dengan

nama yang berbeda-beda, umumnya dikenal sebagai tumbuhan mandalika.

Namun, di Sukoharjo Kecamatan Pringsewu tumbuhan ini dikenal sebagai

tumbuhan kenangkan karena memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan

tumbuhan nangka (Dendiko, 2013).
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Gambar 2. Batang utama tumbuhan kenangkan ( A. rigida) (Dendiko, 2013).

Santon artoindoesianin C merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang

terkandung dalam A. rigida yang mempunyai aktivitas sebagai antiplasmodial

terhadap Plasmodium falciparum (Namdaung et al., 2006). Terdapat dua senyawa

baru dari flavon terisoprenilasi yaitu artonin G dan H yang telah diisolasi bersama

dengan tiga senyawa flavon terisoprenilasi yang telah diketahui, yaitu artonin E,

sikloartobilosanton, dan artobilosanton (Nomura et al., 1990).
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D. Metabolit sekunder

Metabolit sekunder merupakan hasil akhir dari suatu proses metabolisme. Setiap

organisme menghasilkan metabolit sekunder yang sangat bervarisai dalam jumlah

dan jenisnya. Beberapa dari senyawa metabolit sekunder tersebut diantaranya

dapat memberikan efek fisiologis dan farmakologis, seperti senyawa aktif atau

komponen bioaktif. Beberapa jenis senyawa metabolit sekunder antara lain

kumarin, salanin, liatriol, nimbin, dan azadiraktin. Pemanfaatan dari zat metabolit

sekunder sangat banyak. Metabolit sekunder dapat dimanfaatkan sebagai

antioksidan, antibiotik, antikanker, antikoagulan darah, dan menghambat efek

karsinogenik (Lenny, 2006).

E. Flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang dapat ditemukan pada teh, buah-

buahan, sayuran, anggur, bir, dan kecap. Metabolit sekunder juga dapat

dimanfaatkan untuk antiagen pengendali hama penyakit pada tanaman yang ramah

lingkungan (Syamsudin, 2008). Aktivitas antioksidan pada flavonoid bekerja

dengan cara menekan pembentukkan spesies oksigen reaktif, baik dengan cara

menghambat kerja enzim maupun dengan mengikat logam yang terlibat dalam

produksi radikal bebas. Berdasarkan tingkat oksidasi rantai propana, flavonoid

dapat dibedakan atas beberapa golongan, yaitu flavon, flavonol, isoflavon, calkon,

dihidrocalkon, auron, antosianidin, katekin, dan leukoantosianidin. Berikut adalah

gambar  struktur (Gambar 3) yang menunjukkan penggolongan flavonoid
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berdasarkan penambahan rantai oksigen dan perbedaan distribusi dari gugus

hidroksil .

Gambar 3. Struktur kimia dari flavon, flavonon, isoflavon, dan calkon
(Markham, 1988).

Flavonoid merupakan kelompok antioksidan yang sangat penting dan dibagi

menjadi 13 kelas, telah lebih dari 4000 senyawa flavonoid yang ditemukan sampai

tahun 1990 (Harborne, 1993). Senyawa flavonoid sebagian besar ditemukan

dalam biji, buah, kulit buah, kulit kayu, daun, dan bunga (Miller, 1996).

Flavonoid memiliki kontribusi yang penting dalam kesehatan manusia. Menurut

Hertog (1992) disarankan agar setiap hari manusia mengkonsumsi beberapa gram

flavonoid.

calkon

flavon

flavanon

isoflavon
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F. Pemisahan Senyawa secara Kromatografi

Kromatografi digunakan pada beberapa teknik pemisahan berdasarkan pada

“migration medium” yang berbeda, yaitu distribusinya terhadap fase diam dan

fase gerak. Terdapat 3 hal yang wajib ada pada teknik ini, yang pertama yaitu

harus terdapat medium perpindahan tempat, yaitu tempat terjadinya pemisahan.

Kedua harus terdapat gaya dorong agar spesies dapat berpisah sepanjang

“migration medium“. Ketiga harus terdapat gaya tolakan selektif. Gaya yang

terakhir ini dapat menyebabkan pemisahan dari bahan kimia yang

dipertimbangkan (Sienko et al., 1984).

1. Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Teknik KCV dilakukan pada kondisi vakum secara terus-menerus sehingga

diperoleh kerapatan kemasan yang maksimum atau menggunakan tekanan rendah

untuk meningkatkan laju alir fasa gerak. Urutan eluen yang digunakan dalam

kromatografi cair diawali dari eluen yang mempunyai tingkat kepolaran rendah

kemudian kepolarannya ditingkatkan secara perlahan-lahan (Hosstetmann et al.,

1995).

Adapun urutan eluen pada kromatografi berdasarkan tingkat kepolaran dari rendah

hingga ke tinggi antara lain:

n-heksana < Sikloheksana  (C6H12) < Karbon tetraklorida (CCl4) < Benzena(C6H6)

< Toluena (C7H8) < Metilen klorida (CH3Cl) < Kloroform (CHCl3) < Etil asetat
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(CH3COOH)  < Aseton (CH3COCH3)  < n-propanol (C3H7OH) < Etanol

(C2H5OH) < Asetonitril < Metanol (CH3OH) < Air (H2O) (Gritter et al., 1991).

2. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) adalah teknik pemisahan suatu komponen dari

campuran senyawa yang melibatkan partisi senyawa di antara padatan penyerap

(adsorbent, fasa diam) yang dilapiskan pada pelat kaca atau plastik kaku dengan

suatu pelarut (fasa gerak) yang mengalir melewati adsorbent (padatan penyerap).

Pengaliran pelarut dikenal sebagai proses pengembangan oleh pelarut (elusi).

Karena kesederhanaan dan kecepatan analisisnya, KLT mempunyai peranan

penting dalam pemisahan senyawa yang memiliki volatilitas relatif rendah, baik

senyawa organik maupun senyawa anorganik (Khopkar, 2003).

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) ialah metode pemisahan fisikokimia yang terdiri

atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan pada penyangga berupa pelat

gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisah, berupa

larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita. Setelah itu, pelat atau lapisan

diletakkan di dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang

cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama perambatan kapiler

(pengembangan). Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan

(dideteksi) (Stahl, 1985). Metode KLT dapat dihitung nilai Retention factor (Rf)

dengan persamaan:

Jarak tempuh sampel
Jarak tempuh pelarut

Rf =
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Tetapi pada gugus-gugus yang besar dari senyawa-senyawa yang susunannya

mirip, sering kali harga Rf berdekatan satu sama lainnya (Sastrohamidjojo, 2002).

G. Analisis Kemurnian

Analisis kemurnian senyawa hasil isolasi dilakukan dengan Kromatografi Lapis

Tipis (KLT) dan uji titik leleh. Senyawa hasil analisis dikatakan murni apabila

memberikan noda tunggal pada KLT dengan variasi eluen (Setyowati et al.,

2007). Titik leleh sangat penting dalam identifikasi dan pengukuran kemurnian

senyawa organik padat. Penggunaan titik leleh ini didasarkan pada fakta bahwa

semua senyawa murni mempunyai titik leleh yang tajam ketika berubah sampurna

dari padat ke cair pada tekanan udara 1 atm. Jika suhu dinaikkan, molekul

senyawa akan menyerap energi. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin banyak

energi yang diserap sehingga akan menaikkan gerakan vibrasi dan rotasi molekul

(Hadiprabowo, 2009).

H. Identifikasi Senyawa Organik Secara Spektroskopi

Suatu senyawa bahan alam hasil isolasi akan diidentifikasi berdasarkan sifat

fisika, sifat kimia dan identifikasi dengan spektroskopi (Achmad et al., 2006).

Adapun beberapa metode analisis spektroskopi yang digunakan dalam penelitian

ini antara lain :
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1. Spektroskopi Ultraungu-Tampak (UV-Vis)

Dalam spektroskopi UV-Vis penyerapan sinar tampak dan ultraviolet oleh suatu

molekul akan menghasilkan transisi di antara tingkat energi elektronik molekul

tersebut. Transisi tersebut pada umumnya antara orbital ikatan, orbital non-ikatan

atau orbital anti-ikatan. Panjang gelombang serapan yang muncul merupakan

ukuran perbedaan tingkat-tingkat energi dari orbital suatu molekul (Sudjadi,

1983).

Metode spektroskopi ini berguna untuk mengetahui jenis flavonoid.  Selain itu,

kedudukan gugus fungsi hidroksil pada inti flavonoid dapat ditentukan dengan

cara menambahkan pereaksi geser ke dalam larutan cuplikan dan mengamati

pergeseran puncak yang terjadi.  Spektrum khas flavonoid terdiri dari dua pita

yaitu pada rentang 240-285 nm (Pita II) dan 300-550 nm (Pita I).  Rentang utama

yang diperkirakan untuk setiap jenis flavonoid dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel  1. Rentang serapan spektrum ultraungu-tampak untuk flavonoid
(Markham,1988).

Pita II (nm) Pita I (nm) Jenis Flavonoid

250-280 310-350 Flavon

250-280 330-360 Flavonol (3-OH tersubstitusi)

250-280 350-385 Flavonol (3-OH bebas)

245-275 310-330 Isoflavon

275-295 300-390 Flavanon dan dihidroflavon

230-270 340-390 Calkon

230-270 380-430 Auron

270-280 465-560 Antosianidin dan antosianin
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Dengan menggunakan data yang diperoleh dari analisis berdasarkan

spektrofotometer UV-Vis ini kita dapat mengetahui absorptivitas molar senyawa

yang diperoleh. Absorptivitas molar senyawa dihitung dengan menggunakan

persamaan Lambert-Beer berikut  :

A = ε b  c
Keterangan: A = absorbansi

ε = absorptivitas molar
b = tebal sel (cm)
c = konsentrasi (mol/liter)

Absorbansi (A) ini diperoleh dari data spektrum dimana terdapat puncak-puncak

serapannya (Dendiko, 2013).

2. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)

Pada spektroskopi inframerah (FT-IR), senyawa organik akan menyerap berbagai

frekuensi radiasi elektromagnetik sinar inframerah. Molekul-molekul senyawa

akan menyerap sebagian atau seluruh radiasi. Penyerapan ini berhubungan

dengan adanya sejumlah vibrasi yang terkuantisasi dari atom-atom yang berikatan

secara kovalen pada molekul. Penyerapan ini juga berhubungan dengan adanya

perubahan momen dipol dari ikatan kovalen pada waktu terjadinya vibrasi

(Supriyanto, 1999).

Penggunaan spektrum inframerah dalam menentukan struktur senyawa organik

berada antara 650-4000 cm-1. Daerah di bawah frekuensi 650 cm-1 dinamakan

daerah inframerah jauh dan daerah di atas frekuensi 4000 cm-1 dinamakan
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inframerah dekat (Sudjadi, 1983). Daerah antara 1400-4000 cm-1 merupakan

daerah khusus yang berguna untuk identifikasi gugus fungsional. Daerah ini

menunjukkan absorpsi yang disebabkan oleh vibrasi uluran. Daerah antara 1400-

700 cm -1 (daerah sidik jari) seringkali sangat rumit karena menunjukkan absorpsi

yang disebabkan oleh vibrasi uluran dan tekukan (Fessenden dan Fessenden,

1986). Karakteristik frekuensi uluran beberapa gugus molekul ditunjukkan pada

Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik frekuensi uluran beberapa gugus fungsi (Banwell and
Mc Cash, 1994).

Gugus Frekuensi uluran (cm-1) Gugus Frekuensi uluran (cm-1)

3600 2930

3400 2860

3300 1470

3060 1200-1000

3030 1650

2870 1600

1460 1200-1000

1375

1200-1000 1750-1600
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3. Nuclier Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)

Analisis spektroskopi NMR akan memberikan informasi mengenai posisi atom-

atom karbon berproton atau yang tidak berproton. Selain itu juga untuk

mengenali atom-atom lainnya yang berkaitan dengan proton. Spektroskopi NMR

juga dapat memberikan informasi tentang jumlah dan jenis atom karbon yang ada

pada struktur suatu senyawa organik. Teknik spektroskopi ini didasarkan pada

penyerapan gelombang radio elektromagnetik oleh inti atom hidrogen atau karbon

(Silverstein et al., 1986). Letak pergeseran kimia untuk proton pada beberapa

molekul organik dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Letak pergeseran kimia untuk proton dalam molekul organik
(Jacobsen, 2007).
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I. Bakteri

Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal tidak terlihat oleh mata, berukuran

antara 0,5 – 10 µm dan lebar 0,5 - 2,5 µm tergantung pada jenisnya. Terdapat

beribu jenis bakteri, tetapi hanya beberapa jenis bakteri yang ditemukan,

di antaranya berbentuk bulat, batang, spiral, koma atau vibrios (Buckle et al.,

1987). Sel bakteri terdiri dari membran, bahan inti, dan sitoplasma. Sel

dibungkus oleh dinding sel.  Pada beberapa bakteri, dinding sel dikelilingi oleh

kapsula atau lapisan lendir. Kapsul berisi campuran polisakarida dan polipeptida.

Bakteri memperbanyak diri dengan cara pembelahan secara biner. Inti sel

membelah atau terbagi menjadi dua bagian yang terpisah yang kemudian

menghasilkan dua buah sel anakan dengan ukuran yang sama (Gaman dan

Sherrington, 1994).

Resistensi adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh pengaruh obat antiinfeksi

terhadap kuman menjadi berkurang khasiatnya atau kuman tersebut tidak sensitif

oleh perlakuan obat antiinfeksi (antibiotik). Resistensi merupakan kegagalan

pengobatan pada suatu antibiotik dengan dosis terapi (Gran, 1983). Franklin dan

Snow (1985) serta Brander et al. (1991) mengatakan bahwa mekanisme resistensi

bakteri terhadap antibiotik terjadi dengan cara penginaktifan obat, perubahan

target atau sirkulasi enzim, berkurangnya akumulasi obat oleh adanya sel resisten,

dan munculnya variasi jalur metabolisme. Menurut Gran (1983) dan Brander et

al. (1991), terdapat 3 jenis tipe resistensi, yaitu :

1. Resistensi genetik (ekstrakromosomal), bakteri mengandung unsur-unsur

genetik ekstrakromosomal yang disebut sebagai plasmid. Faktor R adalah
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kelompok plasmid yang membawa gen resistensi terhadap satu atau beberapa

obat antibiotik dan logam berat. Gen plasmid untuk resistensi antibiotik

mengontrol pembentukan enzim yang mampu merusak antibiotik (jawetz et

al., 2001).

2. Resistensi genetik (kromosomal) merupakan mutasi spontan yang terjadi

pada lokus DNA yang mengontrol susceptibility terhadap obat tertentu.

3. Resistensi silang merupakan penghancuran antibiotik secara enzimatik oleh

enzim yang dihasilkan bakteri seperti ß-laktamase. ß-laktamase akan

memecah cincin ß-laktam dari penisilin dan derivatnya, demikian juga

aminoglukosa menjadi terasetilasi atau terfosforilasi oleh enzim asetilase

atau fosforilase. Dinding sel bakteri Gram negatif yang lebih kompleks

membuat bakteri kurang sensitif terhadap antibiotik ß-laktam.

Berkurangnya akumulasi obat oleh adanya sel resisten terjadi dengan

adanya penurunan permeabilitas membran sel terhadap antibiotik dan variasi

jalur metabolisme tersebut oleh antibiotik. Obat yang dapat menghambat

pertumbuhan antagonis kompetitif metabolisme normal, dapat menghasilkan

metabolik yang berlebihan. Akibatnya obat tersebut tidak efektif lagi bagi

bakteri (Setyabudy dan Gan, 1995).

Beberapa bakteri mempunyai kemampuan alami untuk kebal atau resisten

terhadap efek pengobatan, misal dengan antibiotik, meskipun tidak berinteraksi

secara langsung. Hal ini dapat terjadi karena bakteri mempunyai enzim yang

dapat merusak obat (Brander et al., 1991). Mekanisme resistensi bakteri terhadap

antibiotik diantaranya melalui mekanisme mikroorganisme menghasilkan enzim
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dan merusak obat yang aktif, mikroorganisme merubah permeabilitasnya terhadap

obat, mikroorganisme mengubah struktur target untuk obat, mikroorganisme

mengembangkan jalur metabolisme baru menghindari jalur yang biasa dihambat

oleh obat, dan mikroorganisme mengembangkan enzim baru yang masih dapat

melakukan fungsi metaboliknya tapi sedikit dipengaruhi oleh obat (Jawetz et al.,

2001). Resistensi bakteri terhadap antibiotik merupakan salah satu masalah

seluruh dunia baik di Negara maju maupun berkembang (Okeke et al., 2005).

Antibiotik adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme secara

alami yang berfungsi untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan

mikroorganisme lain. Menurut Madigan et al. (2000), berdasarkan sifat toksisitas

selektifnya, senyawa antibiotik (antimikroba) memiliki 3 macam efek terhadap

pertumbuhan bakteri, yaitu :

1. Bakteriostatik memberikan efek dengan cara menghambat pertumbuhan tetapi

tidak membunuh. Mekanisme kerjanya dengan menghambat sintesis protein

atau mengikat ribosom.

2. Bakteriosidal memberikan efek dengan cara membunuh sel tetapi tidak terjadi

lisis sel atau pecah sel.

3. Bakteriolitik menyebabkan sel menjadi lisis (pecah) sehingga jumlah sel

berkurang atau ditandai dengan terjadi kekeruhan setelah penambahan

antibiotik.

J.  Metode Pengujian Aktivitas Antibakteri

Pengujian antibakteri adalah teknik untuk mengukur berapa besar potensi atau
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konsentrasi suatu senyawa dapat memberikan efek bagi mikroorganisme. Secara

umum dikenal 3 metode utama untuk uji antimikroba yaitu difusi agar, dilusi dan

bioautografi (Brock dan Madigan,1991).

1. Metode Difusi Agar Kirby-Bauer

Metode difusi agar Kirby-Bauer adalah salah satu metode pengujian

kerentanan bakteri terhadap antimikroba atau sering juga dinamakan uji daya

hambat. Metode difusi agar dilakukan dengan bahan uji yang telah dilarutkan

dalam pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam sumuran atau diteteskan pada

paper disk. Kemudian ditanam dalam medium padat yang telah berisi mikroba

uji.  Setelah inkubasi diamati adanya zona bening di sekitar sumuran atau

paper disk. Kemampuan bahan uji menghambat bakteri uji ditandai dengan

terbentuknya zona bening disekitar cakram uji dan dievaluasi : ukuran zona

bening >20 mm tergolong sangat kuat (very strong inhibition),11-19 mm

tergolong kuat (strong inhibition), 5-10 mm tergolong sedang (moderate

inhibition) dan <5 mm tergolong lemah (weak inhibition) (Rante et al., 2010;

Davis dan Stout dalam Ambarwati 2007). Dalam penelitian ini, metode yang

digunakan untuk pengujian antibakteri adalah metode difusi agar Kirby-Bauer.

2. Metode Dilusi

Metode ini biasanya digunakan untuk menentukan nilai MIC (Minimum

Inhibition Concentration), konsentrasi terendah yang dapat menghambat

pertumbuhan mikroba uji. Metode dilusi dilakukan dengan mencampur

sampel, mikroba uji, dan media inokulasi dengan beberapa variasi

pengenceran. Aktivitas yang diamati dengan kontrol tanpa adanya bahan uji.



24

3. Metode Bioautografi

Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu

senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir

aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini

memanfaatkan pengerjaan Kromatografi  Lapis Tipis (KLT). Ciri khas dari

prosedur bioautografi didasarkan atas teknik difusi agar dengan cara senyawa

antimikroba dipindahkan dari lapisan KLT ke medium agar yang telah

diinokulasikan bakteri uji yang peka. Dari hasil inkubasi pada suhu dan waktu

tertentu akan terlihat zona hambat di sekeliling spot dari KLT yang telah

ditempelkan pada media agar. Zona hambat ditampakkan oleh aktivitas

senyawa aktif yang terdapat di dalam bahan yang diperiksa terhadap

pertumbuhan mikroorganisme uji (Akhyar, 2010).



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2015 – Juli 2016, bertempat di

Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas

Lampung.  Analisis spektroskopi yang digunakan adalah spektroskopi ultraungu-

tampak (UV-Vis) dilakukan di Laboratorium Biokimia Universitas Lampung,

Spektroskopi Fourier Trasform Infra Red (FT-IR) dilakukan di Laboratorium

Kimia Organik  Universitas Lampung, spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance

(NMR) di Laboratorium Kimia Organik Bahan Alam (KOBA) ITB Bandung. Uji

aktivitas antibakteri dilakukan di Laboratorium Biokimia Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

1. Alat-alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat-alat gelas, penguap

putar vakum, satu set alat kromatografi cair vakum (KCV), spatula, kaca arloji,
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pengukur titik leleh, lampu UV, pipet kapiler, kertas saring Whattman, autoclave,

Laminar Air Flow, inkubator, pinset, mikropipet, Spektrofotometer FT-IR merk

Varian Cary 600, Spektrofotometer Ultraungu-Tampak (UV-Vis) merk Cary 50,

dan Spektrofotometer NMR merk Agilent dengan sistem konsol DD2 yang

beroperasi pada frekuensi 500 MHz pada 1H-NMR dan 125 MHz pada 13C-NMR.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah kayu akar tanaman kenangkan (Artocarpus rigida)

yang telah dikeringkan dan dihaluskan, diperoleh dari Desa Keputran, Kecamatan

Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pelarut yang digunakan

untuk ekstraksi dan kromatografi berkualitas teknis yang telah didestilasi

sedangkan untuk analisis spektrofotometer berkualitas pro-analisis (p.a).  Bahan

kimia yang dipakai meliputi etil asetat (EtOAc), metanol (MeOH), n-heksana

(C6H14), aseton (C3H6O2), akuades, diklorometan (DCM), aseton, serium sulfat

1,5% dalam H2SO4 2 N, benzena (C6H6), AlCl3, NaOH, NaOAc, HCl, asam borat

(H3BO3), silika gel Merck G 60 untuk impregnasi, silika gel Merck 60 (35-70

Mesh) untuk KCV, untuk KLT digunakan plat KLT silika gel Merck kiesegal 60

F254 0,25 mm, amoksisilin, Nutrient Agar (NA), dan bakteri Bacillus subtilis.

C. Prosedur Penelitian

1. Persiapan sampel

Kayu akar tanaman kenangkan dicuci bersih dengan air dan diiris kecil kecil

kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas sinar matahari selama
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satu minggu. Kayu akar lalu digiling hingga menjadi serbuk halus, serbuk halus

ini yang kemudian digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

2. Ekstraksi dengan n-Heksana  dan Metanol:Etil Asetat (1:1)

Serbuk halus kayu akar tanaman kenangkan  ditimbang sebanyak 3000 gram.

Kemudian dimaserasi berturut-turut dengan n-heksana sebanyak 3x pengulangan

masing-masing selama 24 jam. Ekstrak hasil maserasi kemudian disaring dengan

kertas saring. Residu yang dihasilkan, kemudian dikeringkan dan dimaserasi lagi

menggunkan metanol:etil asetat (1:1) sebanyak 3x pengulangan masing-masing

selama 24 jam. Ekstrak hasil maserasi kemudian disaring dengan kertas saring.

Filtrat yang diperoleh lalu dipekatkan dengan rotary evaporator dengan kecepatan

120 rpm dan suhu 50oC. Ekstrak pekat yang diperoleh lalu dikeringkan dan

ditimbang.

3. Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Ekstrak pekat kasar dari hasil maserasi menggunakan metanol:etil asetat (1:1)

difraksinasi dengan teknik KCV. Terlebih dahulu fasa diam silika gel halus

sebanyak 10 kali berat sampel dimasukkan ke dalam kolom. Kemudian kolom

dikemas kering dalam keadaan vakum menggunakan alat vakum.  Eluen yang

kepolarannya rendah, dimasukkan ke permukaan silika gel halus terlebih dahulu

kemudian divakum kembali.
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Ekstrak kasar kemudian dilarutkan dalam aseton dan diimpregnasikan pada silika

gel kasar (jumlah silika gel kasar sebanyak ±2 kali berat sampel), kemudian

dimasukkan ke dalam kolom yang telah berisi fasa diam.  Setelah itu kolom

dielusi dengan eluen yang telah dipilih dengan urutan dari kepolaran paling

rendah hingga kepolaran yang paling tinggi, dengan perbandingan 0 sampai

100%. Setiap penambahan eluen (tiap kali elusi dilakukan) kolom dihisap dengan

vakum sampai kering dan hasil elusi ditampung menjadi beberapa fraksi.

Kemudian setiap fraksi diKLT, fraksi-fraksi yang memiliki Rf sama digabungkan.

Kemudian difraksinasi kembali dengan teknik KCV dengan perlakuan yang sama

dan eluen yang sesuai.

4. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Setiap fraksi sebelum dan sesudah fraksinasi dilakukan uji KLT untuk mengetahui

pola pemisahan noda atau Rfnya. Fraksi yang memiliki Rf atau pola fraksinasi

yang sama digabungkan untuk perlakuan lebih lanjut. Uji KLT ini dilakukan

menggunakan sistem campuran eluen menggunakan pelarut n-heksana, etil asetat,

diklorometan, dan aseton sebagai fase gerak dan silika gel Merck kiesegal 60 F254

0,25 mm sebagai fase diam. Hasil kromatogram tersebut kemudian diidentifikasi

di bawah lampu UV untuk melihat pola elusi (pola pemisahan) dari sampel.

Kemudian divisualisasi dengan cara disemprot menggunakan larutan serium sulfat

untuk menampakkan bercak atau noda khususnya senyawa flavonoid dari

komponen senyawa tersebut. Setiap fraksi yang menghasilkan pola pemisahan
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dengan Rf (Retention factor) yang sama pada kromatogram, digabung dan

dipekatkan kemudian difraksinasi lebih lanjut.

5. Analisis Kemurnian

Untuk mengetahui tingkat kemurnian dari suatu senyawa dapat diuji

menggunakan metode KLT dan uji titik leleh. Uji kemurnian secara KLT

menggunakan beberapa campuran eluen. Kemurnian 100% suatu senyawa

ditunjukkan dengan timbulnya satu noda dengan berbagai campuran eluen yang

digunakan.  Untuk uji titik leleh, kristal yang berukuran besar, kristal terlebih

dahulu digerus hingga berbentuk serbuk kemudian diambil sedikit dan

dimasukkan kedalam pipet kapiler, alat dihidupkan dan titik leleh diamati dengan

bantuan kaca pembesar. Suhu pada saat kristal pertama kali mulai meleleh sampai

semua zat meleleh, itulah titik leleh dari senyawa tersebut.

6. Identifikasi Senyawa Organik Secara Spektroskopi

1) Spektroskopi Ultraungu–tampak (UV-Vis)

Sampel berupa kristal murni sebanyak 0,0001 g dilarutkan dalam 10 mL metanol.

Larutan ini digunakan sebagai persediaan untuk beberapa kali pengukuran.

Sampel diukur serapan maksimumnya dalam metanol.  Selanjutnya larutan

persediaan dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian masing-masing larutan
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persediaan ditambah dengan pereaksi-pereaksi geser (Shift reagents) seperti

natrium hidroksida (NaOH) 2 M yang dibuat dengan cara melarutkan

0,8 gram NaOH dalam 10 mL akuades, aluminium klorida (AlCl3) 5% yang

dibuat dengan cara melarutkan 0,25 gram AlCl3 dalam 5 mL metanol, asam

klorida (HCl) 50% yang dibuat dengan cara melarutkan 5 mL HCl pekat dalam 10

mL akuades, natrium asetat (NaOAc) 5% dan asam borat (H3BO3) 5%. Kemudian

masing-masing larutan diukur serapan maksimumnya.

2) Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)

Sampel kristal yang telah murni dianalisis menggunakan spektrofotometer

inframerah. Sebelumnya dilakukan preparasi dengan cara sampel terlebih dahulu

dibebaskan dari air kemudian digerus bersama-sama dengan padatan halida

anorganik berupa KBr.  Gerusan campuran tersebut dibentuk menjadi lempeng

tipis atau pelet dengan bantuan alat penekan berkekuatan 8-10 ton per satuan luas

kemudian pelet tersebut siap diukur puncak serapannya (Sudjadi, 1983).

3) Nuclier Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)

Selain FT-IR, sampel juga dianalisis menggunakan spektroskopi NMR.  Sampel

yang akan diidentifikasi dilarutkan ke dalam pelarut inert yang tidak mengandung

proton seperti CCl4 dan CDCl3, kemudian ditambahkan sedikit senyawa acuan.

Larutan ini ditempatkan dalam tabung gelas tipis dengan tebal 5 mm di tengah-
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tengah kumparan frekuensi radio (rf) di antara dua kutub magnet yang sangat kuat

kemudian energi dari kumparan rf ditambah secara terus-menerus. Energi pada

frekuensi terpasang dari kumparan rf yang diserap cuplikan direkam dan

memberikan spektrum NMR (Silverstein et al., 1986).

7. Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Hasil Isolasi

Uji anti bakteri dilakukan dengan menggunakan kultur bakteri Bacillus subtilis.

Media pertumbuhan yang digunakan adalah NA (Nutrient Agar).  Sebanyak 12,6

gram NA dilarutkan dalam 450 mL akuades hingga homogen, kemudian

dipanaskan hingga berwarna kuning bening. Setelah itu dituangkan dalam 6

tabung reaksi masing-masing sebanyak 15 mL dan 5 mL. 6 tabung reaksi yang

lain diisi dengan 1 mL akuades untuk pembuatan suspensi bakteri. Setelah itu,

ke-18 tabung reaksi tersebut bersama dengan alat lain seperti cawan petri, pinset,

mikropipet dan kertas cakram disterilkan dalam autoclave pada suhu 85°C dan

tekanan 1 atm selama 15 menit. Tabung reaksi yang berisi 15 mL NA masing-

masing dituangkan dalam cawan petri dan didiamkan hingga memadat.

Kemudian dibuat suspensi bakteri sebanyak 1 ose bakteri  yang dimasukkan

dalam tabung reaksi berisi 1 mL akuades dan dihomogenkan. Setelah itu,

dilarutkan dalam 5 mL media NA yang telah disiapkan dan dikocok hingga

homogen. Kemudian suspensi bakteri tersebut dituangkan ke dalam cawan petri

dan dihomogenkan kembali dengan cara memutar cawan petri membentuk angka

8. Lalu didiamkan hingga memadat. Sebanyak 3 kertas cakram diletakkan pada
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permukaan media. Seluruh perlakukan antibakteri dilakukan dalam Laminar Air

Flow (LAF) dan diberi sinar UV selama 3 menit.

Adapun 3 jenis kertas cakram ini berisi (1) kontrol negatif berupa metanol yang

merupakan pelarut yang digunakan untuk sampel, (2) kontrol positif berupa

antibiotik untuk bakteri yaitu amoksisilin, dan (3) sampel, yaitu kristal 1 dan

kristal 4. Sampel menggunakan 3 variasi massa yaitu 0,5; 0,4; dan 0,3 mg/disc,

sedangkan kontrol positif menggunakan konsentrasi 0,15; 0,10; dan 0,05 mg/disc.

Pengujian ini diinkubasi selama 24 jam pada suhu 25-30°C, kemudian diamati

untuk melihat dan menghitung zona hambatnya.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan Pembahasan dari data hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini telah berhasil diisolasi dan diidentifikasi senyawa

flavonoid pada fraksi nonpolar dan lebih polar dari kayu akar tumbuhan

kenangkan (A. rigida).

2. Senyawa hasil isolasi berupa kristal merah untuk artonin O sebanyak

33,5 mg pada fraksi nonpolar dan kristal kuning untuk artonin E sebanyak

20,1 mg pada fraksi lebih polar.

3. Senyawa artonin O memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Bacillus

subtilis dengan kategori sedang, sedangkan artonin E tidak.
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B. Saran

1. Penelitian lebih lanjut terhadap sampel kayu akar tumbuhan kenangkan (A.

rigida) dengan eluen yang berbeda sehingga diperoleh senyawa metabolit

sekunder lain.

2. Menganalisis keselektifan gugus-gugus pada senyawa artonin E dan artonin O

terhadap aktivitas antibakteri.

3. Melakukan uji aktivitas biologis lain seperti uji toksisitas, antifungi dan

antiplasmodial untuk senyawa artonin E dan artonin O.
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