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ABSTRACT

ISOLATION, CHARACTERIZATION, AND ANTIBACTERIAL
BIOACTIVITY TEST OF FLAVONOID COMPOUND FROM NON
POLAR FRACTION THE ROOT BARK OF KENANGKAN PLANT

(Artocarpus rigida)

By

ISMI KHOMSIAH

This study has been carried out the isolation and identification of flavonoid
compounds and antibacterial bioactivity test from the root bark of Kenangkan
(Artocarpus rigida). Extraction of flavonoids was done by maceration method
using methanol: ethyl acetate (1: 1), followed by fractionation and purification
using TLC, VLC, and CC. The purity of the compounds was based on the melting
point test, and determining the structure of the compounds was determined by
UV-Vis, IR, 1H-NMR and MS. Isolated compounds was obtained shaped red-
brown crystals with a melting point 201-203oC, it was a prenylated flavonoids,
Artonin O 22.5 mg. In bioactivity test antibacterial, isolated compounds showed
antibacterial activity in the three variations of the concentration of Artonin O,
respectively at concentrations of 0.5; 0.4; and 0.3 mg / disc, with a diameter of
inhibition of 7.5; 7.5; and 7 mm. This showed that artonin O had antibacterial
activity against E. coli was classified as moderate.
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ABSTRAK

ISOLASI, KARAKTERISASI, DAN UJI BIOAKTIVITAS ANTIBAKTERI
SENYAWA FLAVONOID DARI FRAKSI NON POLAR KULIT AKAR

TUMBUHAN KENANGKAN (Artocarpus rigida)

Oleh

ISMI KHOMSIAH

Pada penelitian ini telah dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid serta
uji bioaktivitas antibakteri dari kulit akar tumbuhan kenangkan (Artocarpus
rigida). Ekstraksi senyawa flavonoid dilakukan dengan metode maserasi
menggunakan pelarut metanol:etil asetat (1:1), dilanjutkan dengan fraksinasi dan
pemurnian menggunakan metode KLT, KCV, dan KK. Kemurnian dilakukan
berdasarkan uji titik leleh, dan penentuan struktur senyawa ditentukan dengan
spektroskopi UV-Vis, IR, 1H-NMR dan MS. Senyawa hasil isolasi diperoleh
berbentuk kristal berwarna merah-kecoklatan dengan titik leleh 201-203oC,
merupakan suatu senyawa flavon terprenilasi yaitu senyawa Artonin O sebanyak
22,5 mg. Pada uji bioaktivitas antibakteri, senyawa hasil isolasi menunjukkan
adanya aktivitas antibakteri pada tiga variasi konsentrasi Artonin O, berturut-turut
pada konsentrasi 0,5; 0,4; dan 0,3 mg/disk, dengan diameter daya hambat sebesar
7,5; 7,5; dan 7 mm. Hal ini menunjukkan bahwa artonin O mempunyai
bioaktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli yang tergolong sedang.

Kata Kunci : artonin O, Artocarpus rigida, antibakteri, Eschericia coli, flavonoid
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit diare merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi (31,4%),

pada balita (25,2%), dan pada golongan semua umur merupakan penyebab

kematian yang ke-empat (13,2%). Diare merupakan penyakit endemis di

Indonesia dan juga merupakan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)

yang sering disertai dengan kematian. Pada tahun 2012 angka kesakitan diare

pada semua umur sebesar 214 per 1.000 penduduk dan angka kesakitan diare pada

balita 900 per 1.000 penduduk pada Kajian Morbiditas Diare 2012 (Kemenkes,

2015).

Salah satu faktor penyebab kematian tersebut adalah bakteri Escherichia coli yang

dapat menyebabkan diare akut, dan dikelompokkan menjadi 3 katagori yaitu

enteropatogenik (penyebab gasteroenteritis akut pada bayi yang baru lahir sampai

pada yang berumur 2 tahun), enteroinaktif dan enterotoksigenik (penyebab diare

pada anak anak yang lebih besar dan pada orang dewasa) (Melliawati, 2009).

Dilaporkan pula bila E.coli di dalam usus memasuki kandung kemih, maka dapat

menyebabkan sintitis yaitu suatu peradangan pada selaput lendir organ tersebut.
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Bakteri E. coli merupakan salah satu bakteri penghuni tubuh. Di dalam kehidupan

kita E.coli mempunyai peranan yang cukup penting yaitu selain sebagai penghuni

tubuh (di dalam usus besar) yang menghasilkan kolisin yang dapat melindungi

saluran pencernaan dari bakteri patogenik. E. coli akan menjadi patogen bila

pindah dari habitatnya yang normal ke bagian lain dalam inang. Bakteri E. coli

juga dapat membahayakan kesehatan, karena telah terbukti bahwa galur galur

tertentu mampu menyebabkan gastroenteritis taraf sedang sampai parah pada

manusia dan hewan.

Salah satu cara untuk menanggulangi atau mencegah pertumbuhan bakteri E. coli

yang bersifat patogeni adalah dengan memanfaatkan bahan aktif dari tanaman

yang dapat digunakan sebagai antibakteri  (Prasad et al., 2008).  Antibakteri

merupakan senyawa  yang  mampu  menghambat pertumbuhan  bakteri  sehingga

dapat  digunakan untuk kepentingan pengobatan terhadap gangguan kesehatan

yang disebabkan oleh bakteri (Goldberg, 1959).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka diperlukan senyawa

bahan alam yang memiliki efek samping seminimum mungkin untuk mengatasi

aktivitas dari bakteri sekaligus resistensi terhadap obat. Hal tersebut dapat

dilakukan dengan memanfaatkan beberapa tumbuhan yang ada di lingkungan

sekitar yang mengandung senyawa metabolit sekunder serta telah diketahui

memiliki aktivitas antibakteri. Isolasi senyawa metabolit sekunder tersebut dapat

diperoleh dari tumbuhan tertentu seperti tumbuhan dari jenis Artocarpus. Dalam

penelitian ini akan dilakukan isolasi senyawa flavonoid dari tumbuhan kenangkan

(Artocarpus rigida).
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Pada penelitian sebelumnya, diperoleh beberapa derivat flavonoid seperti artonin

E, sikloartobilosanton, dan artobilosanton pada tumbuhan kenangkan (A. rigida)

(Nomura et al., 1990). Selain itu, diketahui pula adanya kandungan derivat

flavonoid lain yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan antibakteri.

Pada penelitian ini digunakan kulit akar tumbuhan kenangkan karena memiliki

variasi dan kompleksisitas senyawa metabolit sekunder yang lebih tinggi. Hal

tersebut dikarenakan akar merupakan bagian yang digunakan oleh tumbuhan

untuk berinteraksi secara langsung dengan zat zat atau senyawa yang terkandung

di dalam tanah.

Pada penelitian ini senyawa target diisolasi menggunakan pelarut n-heksana, etil

asetat, dan metanol yang masing-masing merupakan senyawa non polar,

semipolar, dan polar untuk menghasilkan senyawa dengan kemurnian tinggi.

Oleh karena flavonoid merupakan senyawa polar maka flavonoid akan larut

dengan baik dalam pelarut polar, salah satunya yaitu metanol (Markham, 1988).

Hal tersebut didasarkan pada teori ”Like Dissolves Like” yaitu pelarut sejenis

akan melarutkan molekul yang sejenis sehingga pelarut dan molekul zat terlarut

yang sejenis, keduanya saling berinteraksi dengan membentuk suatu ikatan

tertentu sehingga secara termodinamika zat terlarut akan larut dalam pelarut

tersebut (Keenan, 1990).
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B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mengisolasi senyawa Flavonoid dari fraksi non polar kulit akar tumbuhan

kenangkan (Artocarpus rigida).

2. Mengkarakterisasi senyawa hasil isolasi.

3. Menguji aktivitas antibakteri dari senyawa hasil isolasi.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jenis senyawa

flavonoid yang terkandung dalam fraksi non polar kulit akar tumbuhan kenangkan

(Artocarpus rigida) dan memberikan informasi mengenai aktivitas antibakteri dari

senyawa hasil isolasi tersebut.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Artocarpus

Tanaman Artocarpus merupakan salah satu genus dari tanaman famili Moreceae.

Tanaman dari genus ini terdiri 50 spesies dan 40 spesies diantaranya terdapat di

Indonesia. Tanaman ini umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai bahan

bangunan (kayu batang), dan bahan makanan (buah) (Hakim et al., 2006). Genus

Artocarpus tidak hanya dimanfaatkan buah dan batangnya sebagai bahan pangan

ataupun bangunan, tetapi kulit batang dan daunnya juga dimanfaatkan sebagai

obat tradisional, misalnya untuk obat demam, disentri, atau malaria.

Kandungan senyawa metabolit sekunder digunakan untuk mengatasi berbagai

penyakit yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri dan

virus (Herbert,1996). Beberapa spesies yang termasuk dalam Genus Artocarpus

antara lain cempedak (A. champeden), keluwih (A. altilis), benda (A. elastica)

dan salah satu species tanaman dalam genus Artocarpus yang belum diteliti

seluruh bagiannya adalah buah kenangkan (A. rigida ) (Hernawan, 2008).

Berdasarkan studi literatur, diketahui bahwa sejumlah spesies Artocarpus banyak

menghasilkan senyawa golongan terpenoid, flavonoid, dan stilbenoid (Hakim,

2011). Keunikan struktur metabolit sekunder pada Artocarpus menghasilkan efek
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fisiologis yang luas, antara lain sebagai anti bakteri (Khan et al., 2003), anti

platelet (Weng et al., 2006), anti fungal (Jayasinghe et al., 2004), anti malaria

(Boonlaksiri et al., 2000; Widyawaruyanti et al., 2007) dan sitotoksik (Ko et

al.,2005; Hakim et al., 2002; Syah et al., 2006).

Pada Penelitian sebelumnya juga telah dipaparkan oleh Hakim (2011) bahwa

senyawa terpenoid dengan kerangka sikloartan berhasil disolasi dari tanaman

Artocarpus antara lain, sikoartenol yang telah berhasil diperoleh dari A.

champeden (Achmad et al., 1996) dan A. altilis (Altman and Zito 1976).

Senyawa-senyawa terpenoid lainnya yang telah berhasil diisolasi dari tanaman

yang sama yaitu sikloeukalenol, 2,4-metilensikloartenon, dan sikloartenon

(Achmad et al., 1996) yang juga telah berhasil diisolasi dari A. heterophyllus

(Dayal and Seshadri, 1974). Senyawa (24R) dan (24S0-9,19- siklolanost-3-on-

24,25-diol telah berhasil diisolasi dari A. heterophyllus (Barik et al., 1997).

Senyawa glutinol sejauh ini merupakan satu-satunya senyawa triterpenoid

pentasiklik dengan kerangka glutan yang telah diisolasi dari Artocarpus yaitu A.

chempeden (Achmad et al., 1996).

B. Kenangkan (Artocarpus rigida)

Tanaman ini merupakan tanaman hutan, mempunyai batang yang kokoh, dengan

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

menghasilkan getah yang banyak. Daunnya tidak lebar, menjalar dan berbulu

kasar.  Buahnya yang masih muda berwarna kuning pucat, apabila buah tersebut

sudah masak menjadi berwarna lembayung. Buah ini bisa dimakan tetapi memiliki
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rasa yang masam dan kurang enak. Dalam taksonomi, tanaman ini diklasifikasikan

dari Superregnum Eukaryota, Regnum Plantae, Divisi Magnoliophyta, Kelas

Magnoliopsida, Ordo Urticales, Famili Moraceae, Sub family Artocarpea, Genus

Artocarpus, Spesies Artocarpus rigidus atau Artocarpus rigida (Tjitrosoepomo,

1993).

Analisis senyawa kimia dari akar A. rigida telah berhasil didapatkan senyawa

dengan struktur senyawa fenolik. Termasuk dua senyawa baru dengan kerangka

flavonoid yang dimodifikasi yaitu 7-demitoartonol E dan kromon artorigidus,

bersama dengan beberapa senyawa fenolik yang telah diketahui meliputi santon

ortonol B, flavonoid sikloartobilosanton, dan santon artoindoesianin C. Senyawa

santon artoindoesianin C ini mempunyai aktivitas sebagai antiplasmodial terhadap

Plasmodium falciparum. Semua senyawa ini menunjukan aktivitas antimikroba

terhadap Mycobacterium tuberculosis dari A. rigida yang ada di Indonesia

(Namdaung et al., 2006).  Dua senyawa baru dari flavon terisoprenilasi yaitu

artonin G dan H diisolasi bersama dengan tiga senyawa flavon terisoprenilasi yang

telah diketahui, yaitu artonin E, sikloartobilosanton, dan artobilosanton (Nomura et

al., 1990).

C. Flavonoid

Flavonoid adalah sebuah kelas metabolit sekunder tanaman. Flavonoid

merupakan kandungan khas tanaman hijau dengan mengecualikan alga, dan

hornwort. Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian tanaman termasuk

daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nektar, bunga, buah buni, dan biji. Hanya
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sedikit saja catatan yang melaporkan adanya flavonoid pada hewan, misalnya

dalam kelenjar bau berang-berang, ‘propolis’ (sekresi lebah) dan di dalam sayap

kupu-kupu; itu pun dengan anggapan bahwa flavonoid tersebut berasal dari

tanaman yang menjadi makanan hewan tersebut dan tidak di biosintesis di dalam

tubuh mereka (Markham, 1988). Senyawa flavonoid adalah senyawa yang

mengandung C15 terdiri dari dua inti fenolat yang dihubungkan dengan tiga satuan

karbon. Golongan flavonoid dapat juga digambarkan sebagai deretan senyawa C6-

C3-C6 Artinya, kerangka karbonnya terdiri atas dua gugus C6 disambungkan oleh

rantai alifatik tiga karbon pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka dasar flavonoid (Robinson, 1995).

Susunan ini dapat menghasilkan tiga jenis struktur, yaitu flavonoid (1,3-diaril

propana), isoflavonoid (1,2-diaril propana), neoflavonoid (1,1-diaril propana)

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Tiga jenis flavonoid (Achmad, 1986).
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Menurut Harborne (1987) dan Markham (1988) flavonoid yang terdapat pada

tanaman dapat digolongkan menjadi dua yaitu glikosida dan aglikon. Glikosida

merupakan flavonoid yang mengandung gugusan gula dan cenderung bersifat

polar sehingga mudah larut dalam air, metanol, etanol, dan lain-lain. Aglikon

sendiri merupakan flavonoid tanpa gugusan gula terikat, aglikon yang kurang

polar ini lebih larut dalam pelarut eter dan kloroform. Aglikon yang kurang polar

tersebut antara lain isoflavon, flavanon, flavon, dan flavonol termetoksilasi.

Menurut Achmad (1986) suatu bentuk glikosida akan terurai menghasilkan gugus

gula dan aglikon apabila dihidrolisis oleh asam. Glikosilasi menyebabkan

flavonoid kurang efektif dan lebih mudah larut dalam air sehingga memungkinkan

penyimpanan flavonoid di dalam vakuola sel, tempat di mana flavonoid bisa

ditemukan (Markham, 1988).

Senyawa flavonoid terdiri dari beberapa jenis, tergantung pada tingkat oksidasi

rantai propana dari sistem 1,3-diaril propana. Struktur kimia dari beberapa jenis

flavonoid ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Struktur kimia dari beberapa jenis flavonoid (Tapas et al., 2008).
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D. Ekstraksi dan Isolasi Senyawa Flavonoid

Ekstraksi dilakukan menggunakan metode maserasi. Maserasi merupakan proses

perendaman sampel dengan pelarut organik yang digunakan pada temperatur

ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam

karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding

dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara didalam dan diluar sel

sehingga senyawa metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut

dalam pelarut organik dan ekstrasi senyawa akan sempurna karena dapat diatur

lama perendaman yang dilakukan (Lenny, 2006). Proses ini dilakukan beberapa

kali dan ekstrak kemudian disatukan lalu diuapkan dengan menggunakan

penguap-putar vakum (Markham, 1988). Setelah dilakukan proses ekstraksi,

tahap isolasi selanjutnya adalah analisis senyawa dengan menggunakan beberapa

jenis kromatografi.

Metode kromatografi adalah pemisahan berdasarkan distribusi senyawa dalam

fase gerak dan fase diam (Murniasih, 2003). Kromatografi merupakan metode

pemisahan suatu senyawa yang didasarkan atas perbedaan laju perpindahan dari

komponen-komponen dalam campuran. Pemisahan dengan metode kromatografi

dilakukan dengan memanfaatkan sifat-sifat fisik dari sampel, seperti kelarutan,

adsorbsi, keatsirian dan kepolaran. Kelarutan merupakan kecenderungan molekul

untuk dapat melarut dalam cairan. Adsorpsi penyerapan merupakan

kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk halus (Johnson

and Stevenson, 1991). Berdasarkan jenis fasa diam dan fasa gerak yang dipartisi,

kromatografi digolongkan menjadi beberapa golongan (Tabel 1).
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Tabel 1. Penggolongan kromatografi berdasarkan fasa diam dan fasa gerak
(Johnson and Stevenson, 1991).

Fasa diam Fasa gerak Sistem kromatografi

Padat Cair Cair-adsorpsi

Padat Gas Gas-adsorpsi

Cair Cair Cair-partisi

Cair Gas Gas-partisi

1. Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Teknik KCV dilakukan dengan suatu sistem yang bekerja pada kondisi vakum

secara kontinu, sehingga diperoleh kerapatan kemasan yang maksimum atau

dengan menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju alir fasa gerak.

Urutan eluen yang digunakan dalam kromatografi cair diawali mulai dari eluen

yang mempunyai tingkat kepolaran rendah kemudian kepolarannya ditingkatkan

secara perlahan-lahan. Urutan eluen yang digunakan dalam kromatografi diawali

dari eluen yang mempunyai tingkat kepolaran rendah kemudian kepolarannya

ditingkatkan secara perlahan-lahan (Hostettmann et al., 1995).  Berikut ini

merupakan urutan kenaikan tingkat kepolaran eluen pada kromatografi:
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n-heksana Non-Polar

Sikloheksana

Karbon tetraklorida

Benzena

Toluena

Metilen klorida

Kloroform

Etil asetat

Aseton

n-propanol

Etanol

Asetonitril

Metanol

Air Polar

(Sumber: Gritter et al., 1991).

2. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Kromatografi Lapis Tipis adalah metode pemisahan fisikokimia. yang terdiri

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

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

larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita. Setelah plat atau lapisan diletakkan

ke 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).
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3. Kromatogafi Kolom Gravitasi (KKG)

Pada prinsipnya Kromatografi Kolom Gravitasi (KKG) digunakan untuk

memisahkan campuran beberapa senyawa yang diperoleh dari isolasi. Dengan

menggunakan fase padat dan fasa cair maka fraksi-fraksi senyawa akan

menghasilkan kemurnian yang cukup tinggi. Kromatografi kolom merupakan

kromatografi cair-adsorpsi yang dilakukan hanya berdasarkan gaya gravitasi

bumi (Gritter et al., 1991).

Teknik KKG, pada dasarnya sama dengan KCV, yaitu kromatografi cair-

adsorpsi, hanya saja KKG dilakukan pada sistem yang bekerja pada kondisi

normal tanpa vakum. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya lebih lama,

namun diharapkan akan mendapat hasil dengan pemisahan yang lebih baik dan

lebih murni (Hernawan, 2008).

E. Identifikasi Spektroskopi

1. Spektroskopi UV-Vis

Dalam spektoskopi UV-VIS penyerapan sinar tampak dan ultraviolet oleh suatu

molekul akan menghasilkan transisi diantara tingkat energi elektronik molekul

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

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

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

1983).
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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).  Letak serapan

pita tepat dan kekuatan dari pita tersebut akan memberikan informasi yang

berguna mengenai sifat flavonoid (Markham, 1988).  Rentang utama yang

diperkirakan untuk setiap jenis flavonoid dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rentang serapan spektrum ultraungu-tampak untuk flavonoid.

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
270-280 465-560 Antosianidin dan antosianin

Dengan menggunakan data yang diperoleh dari analisis berdasarkan

spektrofotometer ultraviolet-visible ini kita dapat mengetahui absorptivitas molar

senyawa yang diperoleh.  Absorptivitas molar senyawa dihitung dengan

menggunakan persamaan Lambert-Beer berikut  :

A = ε b  c  atau   ε  =

Keterangan: A = absorbansi
ε = absorptivitas molar
b = tebal sel (cm)
c = konsentrasi (mol/liter)
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Absorbansi (A) ini diperoleh dari data spektrum dimana terdapat puncak-puncak

serapannya. Tebal sel (b) adalah ketebalan sel dalam alat yang digunakan,

sedangkan konsentrasi (c) dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan :

Konsentrasi (c)  =

Keterangan: g = Massa senyawa hasil isolasi (gram)
BM = Berat molekul relatif (gram/mol)
L = Volume larutan yang digunakan (L)

2. Spektroskopi Infra red (IR)

Spektroskopi inframerah adalah teknik spektroskopi yang paling umum digunakan

oleh kimiawan organik dan anorganik. Secara sederhana, spektroskopi inframerah

adalah pengukuran absorpsi dari frekuensi Infra Red (IR)  yang berbeda-beda oleh

suatu sampel yang diletakkan pada suatu jalur radiasi IR. Tujuan utama dari

spektroskopi IR adalah menentukan gugus fungsi dari suatu sampel. Gugus fungsi

yang berbeda memberikan serapan radiasi IR pada frekuensi yang spesifik.

Spektrometer IR dapat menentukan gugus fungsi pada jenis sampel yang

beragam, seperti sampel berupa gas, cairan, dan padatan. Selain itu juga,

spektroskopi IR adalah alat yang penting dan populer untuk penentuan struktur

molekul dan identifikasi suatu senyawa (Settle, 1997).

Energi dari kebanyakan vibrasi molekul berhubungan dengan daerah inframerah.

Vibrasi molekul dapat dideteksi dan diukur pada spektrum inframerah.

Penggunaan spektrum inframerah untuk penentuan struktur senyawa organik
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biasanya antara 650-4000 cm-1 (15,4-2,5 µm) (Sudjadi, 1983). Karakteristik

frekuensi uluran beberapa gugus fungsi ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik frekuensi uluran beberapa gugus fungsi ( Banwell and
McCash 1994).

Gugus Serapan (cm-1) Gugus Serapan (cm-1)

OH 3600 CH 2

2930

NH 2 3400
2860

CH 3300 1470

HAr 3060
C O

1200-1000

CH 2

3030
2870
1460
1375

C C

C N

1650

1600

C N
1200-1000

C C
1200-1000

C O 1750-1600

3. Spektrometri H-NMR dan C-NMR

Spektrometri NMR atau spektrometri resonansi magnit inti berhubungan dengan

sifat magnit dari inti atom. Spektrometri NMR terdapat dua jenis yaitu

spektrometri H-NMR dan C-NMR.  Dari spektrum H-NMR, akan dapat diduga

ada berapa banyak jenis lingkungan hidrogen yang ada dalam molekul, dan juga

jumlah atom hidrogen yang ada pada atom karbon tetangga (Sudjadi, 1983). Dari
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spektrum C-NMR dapat diketahui bagaimana keadaan lingkungan karbon

tetangga, apakah berada dalam bentuk karbon primer, sekunder, tersier, atau

kuarterner.

Inti dari suatu atom yang dianalisis dengan menggunakan spektrometer NMR,

akan mengalami efek dari medan magnet kecil pada lingkungan didekatnya.

Elektron yang bersirkulasi menyebabkan terjadinya medan magnet pada inti atom.

Saat medan magnet lokal dalam atom berlawanan dengan medan magnet

diluarnya, hal ini dinamakan inti atom tersebut “terperisai”. Inti yang terperisai

memiliki kekuatan medan efektif yang lebih rendah dan beresonansi pada

frekuensi yang lebih rendah. Hal ini menghasilkan setiap jenis inti dalam molekul

akan memiliki frekuensi resonansi yang agak berbeda. Perbedaan ini dinamakan

geseran kimia. Nilai geseran kimia ini memiliki satuan ppm. Tabel 4 memberikan

nilai geseran kimia dari beberapa jenis senyawa dengan TMS sebagai titik nol-nya

(Settle, 1997).
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Tabel 4. Nilai geseran kimia untuk 1H dan 13C.

Jenis Senyawa 1H 13C
Alkanes
Monosubtitued alkanes
Disubtitued alkanes
Cyclopropyl
R__CH2

__NR2

R__CH2
__SR2

R__CH2
__PR2

R__CH2
__OH

R__CH2
__NO2

R__CH2
__F

R__CH2
__Cl

R__CH2
__Br

R__CH2
__I

Epoxides
Nitriles
Alkenes
Allylic
Alkynes
Aromatic
Benzylic
Acids
Ester
Amida
Aldehydes
Ketones
Hydroxyl

0.5-1.3
2-5
3-7

-0.5-0.5
2-3
2-3

2.2-3.2
3.5-4.5
4-4.6
4.2-5
3-4

2.5-4
2-4

2.2-2.7
-

4.5-7.5
1.6-2.1

2-3
6-9

2.2-2.8
10-13

-
5-9
9-11

-
4-6

5-35
25-65
20-75
0-10
42-70
20-40
50-75
50-75
70-85
70-80
25-50
10-30
-20-0
35-45

100-120
100-150
18-30
75-95

110-145
18-30

160-180
160-175
150-180
185-205
190-220

-

4. Spektrometri Massa

Penafsiran spektrometri massa flavonoid adalah untuk mengidentifikasi ion

molekul utuh atau ion induk (M+).  Kemudian menghubungkan fragmentasi utama

yang lain dengan ion induk dengan menjelaskan secara jelas. Hal ini dilakukan

dengan memperhatikan bobot molekul molekul ion induk dan fragmentasi
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molekul serta alur pola fragmentasi yang telah diketahui.  Spektroskopi ini akan

memberikan gambaran umum suatu molekul (Markham, 1988).

F. Anti Bakteri

Di alam, jarang sekali ditemukan zat-zat kimia yang mematikan bakteri. Hanya

usaha manusia untuk membebaskan kegiatan bakteri, dengan cara membuat atau

meramu zat-zat untuk meracuni bakteri tetapi tidak membahayakan kehidupan

hewan dan manusia. Zat-zat yang hanya menghambat kegiatan bakteri tanpa

membunuhnya disebut antiseptik atau bakteriostatik sedang zat-zat yang dapat

membunuh bakteri disebut adalah desinfektan, germisida atau bakterisida. Sifat

kerusakan bakteri sebagai akibat dari suatu desinfektan, belum diketahui

seluruhnya, ada desinfektan yang membunuh bakteri dengan tidak merusaknya

sama sekali ada juga zat-zat kimia seperti basa dan asam organik, menyebabkan

hancurnya bakteri, mungkin sekali kehancuran ini akibat dari suatu hidrolisis

(Melliawati, 2009).

Antibakteri adalah senyawa khas yang dihasilkan atau diturunkan oleh organisme

hidup, termasuk struktur analognya dibuat sintetik dan dengan kadar rendah

mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu atau lebih

mikroorganisme (Myllyniemi, 2004).

Mekanisme kerja obat antibiotik atau antibakteri terhadap mikroorganisme dapat

berupa :

1. Menghambat sintesa metabolit-metabolit yang esensial, protein, dan asam

nukleat.
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2. Menghambat sintesa dinding sel atau membran plasma.

3. Merusak dinding sel atau membran plasma.

Dilihat dari mekanisme kerjanya maka antibiotika ini dapat mempunyai efek :

A. Bactericidal, bila menyebabkan sel mikroorganisme tersebut mati oleh karena

efek obat yang merubah, menghambat atau merusak sel mikroorganisme.

B. Bacteriostatic, bila menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme terhenti oleh

karena ada hambatan terhadap metabolisme mikroorganisme (Gondo, 2007).

Kadar minimal yang dibutuhkan untuk menghambat bakteri atau membunuhnya,

masing-masing dikenal sebagai Kadar Hambat Tumbuh Minimal (KHTM) dan

Kadar Bunuh Minimal (KBM). Daya antibakteri berdasarkan diameter zona

hambat terbagi: sangat kuat (zona hambat lebih dari 20 mm), kuat (zona hambat

10-20 mm), sedang (zona hambat 5-10 mm), dan lemah (zona hambat kurang dari

5 mm) (Davis and stout, 1971).

Kerja antibakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: konsentrasi zat

antibakteri, jumlah spesies bakteri, dan latar belakang kehidupan bakteri,

resistensi, sifat fisik dan kimia substrat seperti pH lingkungan, jenis, dan substrat

zat terlarut.

Beberapa grup senyawa kimia utama yang bersifat antimikroba adalah fenol dan

senyawa fenolik, alkohol, halogen, logam berat dan senyawanya, zat warna

detergen, senyawa ammonium kuarterner, senyawa asam dan basa, dan gas

khemosterilan (Myllyniemi, 2004).



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2015 - Juni 2016, bertempat di

Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Analisis spektroskopi yang digunakan

adalah spektroskopi Ultraungu-tampak (UV-Vis) dilakukan di Laboratorium

Biokimia Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung, sedangkan analisis

spektroskopi inframerah (IR) dilakukan di Laboratorium Organik Jurusan Kimia

FMIPA Universitas Lampung. Spektroskopi NMR dan MS dilakukan di

Laboratorium Kimia Organik Bahan Alam (KOBA) Institut Teknologi Bandung.

Uji aktivitas Antibakteri dilakukan di Laboratorium Biokimia Jurusan Kimia

FMIPA 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, Inkubator, satu set alat Kromatografi Lapis Tipis (KLT),

Kromatografi Cair Vacum (KCV), Kromatografi Kolom Gravitasi (KKG), lampu



22

UV, pipet kapiler, spektrofotometer FT-IR merk varian Cary 600,

spektrofotometer ultraungu-tampak (UV-Vis) merk Cary 50, spektrofotometer

NMR merk Agilent dengan sistem konsol DD2 yang beroperasi pada frekuensi

500 MHz pada 1H-NMR, dan spektrofotometer MS jenis ES-TOF merk LCT

Premier XE ESI-TOP.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Tumbuhan kenangkan (Artocarpus rigida) yang diperoleh di Desa Sukoharjo,

Pringsewu. Proses Ekstraksi dan fraksinasi senyawa aktif dari Tumbuhan

kenangkan ini dengan menggunakan akuades, n-heksana, etil asetat, metanol,

Silika gel 60 GF 254, Pereaksi dragendrorf, Mayer, dan Wagner. Media yang

digunakan untuk pembiakan dan pemeliharaan bakteri E. coli yaitu Nutrient Agar

(NA).

C. Prosedur Penelitian

1. Pengumpulan dan persiapan sampel

Sampel berupa tumbuhan kenangkan (Artocarpus rigida) yang didapatkan dari

daerah Pringsewu. Sampel tersebut telah diketahui spesiesnya melalui determinasi

herbarium Bogoriense yang dilakukan di Pusat Penelitian Biologi bidang Botani

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cibinong, Jawa Barat.  Sampel

kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian dihaluskan sampai menghasilkan serbuk

halus.
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2. Ekstraksi

 Ekstraksi dengan n-heksana

Sebanyak 3 kg kulit akar tumbuhan kenangkan yang telah dihaluskan,

dimaserasi dengan n-heksana selama 1x24 jam sebanyak 3 kali pengulangan.

Ekstrak yang diperoleh disaring kemudian dipekatkan dengan menggunakan

penguap putar vakum pada suhu 50˚C dengan laju putaran 120 rpm hingga

didapatkan ekstrak pekat.

 Ekstraksi dengan metanol : etil asetat (1:1)

Sebanyak 3 kg kulit akar tumbuhan kenangkan hasil maserasi n-heksana

dimaserasi kembali dengan metanol : etil asetat (1:1) selama 1x24 jam

sebanyak 3 kali pengulangan. Ekstrak metanol : etil asetat (1:1) yang diperoleh

disaring kemudian dipekatkan dengan menggunakan penguap putar vakum

pada suhu 50˚C dengan laju putaran 120 rpm.

3. Kromatografi

 Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Ekstrak kering (kasar) hasil maserasi metanol : etil asetat (1:1) dilarutkan

dalam aseton kemudian difraksinasi dengan KCV. Terlebih dahulu fasa diam

silika gel Merck G 60 sebanyak 10 kali berat sampel dimasukkan ke dalam

kolom. Kemudian kolom dikemas kering dalam keadaan vakum menggunakan

alat vakum. Eluen yang kepolarannya rendah, yaitu n-heksana dituangkan ke

permukaan silika gel terlebih dahulu kemudian di vakum kembali. Kolom

dihisap sampai kering dengan alat vakum dan kolom siap digunakan. Ekstrak



24

kering yang telah dilarutkan dalam aseton dan diimpregnasikan kepada silika

gel, kemudian dimasukkan pada bagian atas kolom yang telah berisi fasa diam

dan kemudian dihisap secara perlahan-lahan ke dalam kemasan dengan cara

memvakumkannya. Setelah itu kolom dielusi secara bertahap dengan etil

asetat/ n-heksana 0% yang ditingkatkan kepolarannya sampai dengan etil asetat

100%. Kolom dihisap sampai kering pada setiap penambahan eluen (tiap kali

elusi dilakukan). Kemudian fraksi-fraksi yang terbentuk dikumpulkan

berdasarkan pola fraksinasinya. Proses pemurnian sampel dengan teknik KCV

terhadap fraksi target dilakukan berulang kali dengan perlakuan yang sama

seperti tahapan KCV awal.

 Kromatografi Lapis Tipis

Uji KLT terlebih dahulu dilakukan untuk melihat pola pemisahan komponen-

komponen senyawa yang terdapat dalam ekstrak kasar.  Uji KLT juga

dilakukan terhadap fraksi-fraksi yang akan difraksinasi dan juga fraksi yang

didapat setelah fraksinasi. Uji KLT dilakukan dengan menggunakan sistem

campuran eluen menggunakan pelarut yang sesuai yaitu dapat berupa

kombinasi antara n-heksana, etil asetat, dan metanol dengan persentase yang

sesuai. Setelah dilakukan elusi terhadap plat KLT, bercak/noda dilihat dibawah

lampu UV. Untuk menampakkan noda hasil KLT, hasil kromatogram tersebut

kemudian disemprot dengan menggunakan larutan serium sulfat. Rf (Retention

factor) dari setiap noda yang terbentuk dihitung dan dicatat. Setiap fraksi yang

menghasilkan pola pemisahan dengan Rf yang sama pada kromatogram,

disatukan dan dipekatkan sehingga diperoleh beberapa fraksi gabungan yang

akan difraksinasi lebih lanjut.
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 Kromatografi Kolom Gravitasi (KKG)

Fraksinasi sampel dilakukan dengan teknik kromatografi kolom. Adsorben

silika gel Merck (35-70 Mesh) dilarutkan dalam pelarut yang akan digunakan

dalam proses pengelusian. Slurry dari silika gel, diatur sebagai fasa diam di

dalam kolom hingga rapat (tidak berongga) dan rata.  Selanjutnya sampel yang

telah dijerapkan pada silika gel dimasukkan ke dalam kolom yang telah berisi

fasa diam. Pada saat sampel dimasukkan, usahakan agar kolom tidak

kering/kehabisan pelarut karena akan mengganggu fasa diam yang telah

dikemas rapat, sehingga proses elusi tidak akan terganggu.

4. Analisis Kemurnian

Uji kemurnian dilakukan dengan metode KLT dan uji titik leleh. Uji kemurnian

secara KLT menggunakan beberapa campuran eluen. Kemurnian suatu senyawa

ditunjukkan dengan timbulnya satu noda dengan berbagai campuran eluen yang

digunakan. Jika noda yang terjadi tidak berwarna, untuk menampakkan

bercak/noda dari komponen senyawa tersebut plat KLT kemudian disemprot

menggunakan larutan serium sulfat. Untuk uji titik leleh, sebelum dilakukan

pengukuran, alat pengukur titik leleh tersebut dibersihkan terlebih dahulu dari

pengotor yang ada, karena dengan adanya pengotor akan menaikkan atau

menurunkan temperatur titik leleh kristal. Untuk kristal yang berukuran besar,

kristal terlebih dahulu digerus hingga berbentuk serbuk. Kemudian kristal yang

akan ditentukan titik lelehnya diletakkan pada lempeng kaca, diambil sedikit

dengan menggunakan pipet kapiler, alat dihidupkan dan titik leleh diamati
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dengan bantuan kaca pembesar. Suhu pada saat kristal pertama kali meleleh,

itulah titik leleh dari senyawa tersebut.

5. Spektrofotometri

 Spektrofotometri UV-Vis

Sampel berupa kristal murni sebanyak 0,001 g dilarutkan dalam 10 mL

metanol. Larutan ini digunakan sebagai persediaan untuk beberapa kali

pengukuran. Pertama, sampel diukur serapan maksimumnya dalam metanol.

 Spektrofotometri Infra Red (IR)

Sampel kristal hasil isolasi yang telah murni dianalisis menggunakan

spektrofotometer inframerah. Kristal yang telah murni dibebaskan dari air

kemudian digerus bersama-sama dengan halida anorganik, KBr. Gerusan

kristal murni dengan KBr dibentuk menjadi lempeng tipis atau pelet dengan

bantuan alat penekan berkekuatan 8-10 ton cm2. Kemudian pelet tersebut

diukur puncak serapannya (Sudjadi, 1983).

 Spektrofotometri H-NMR dan C-NMR

Sampel berupa kristal murni 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-tengah kumparan frekuensi radio (rf)

di antara dua kutub magnet yang sangat kuat kemudian energi dari kumparan rf

ditambah secara terus-menerus.
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Energi pada frekuensi terpasang dari kumparan rf yang diserap cuplikan

direkam dan memberikan spektrum NMR.

 Spektrofotometri Massa

Dalam spektroskopi massa, molekul–molekul senyawa organik ditembak

dengan berkas elektron dan diubah menjadi ion-ion positif yang bertenaga

tinggi (ion- ion molekuler atau ion - ion induk), yang dapat dipecah-pecah

menjadi ion-ion yang lebih kecil (ion- ion pecahan).

6. Pengujian Aktivitas Antibakteri

Sebanyak 4,2 gram Nutrient Agar (NA) ditambahkan 150 mL aquades kemudian

dimasukkan dalam Erlenmeyer dan dipanaskan hingga NA larut. Media agar yang

sudah larut hingga berubah jadi bening dan 65 mL Aquades dimasukkan ke dalam

erlenmeyer, kemudian disterilkan menggunakan autoclave selama 15 menit

bersama dengan cawan petri yang akan digunakan yang telah diberi tanda 3

daerah yaitu sampel, kontrol positif dan kontrol negatif. Media yang disterilkan

dimasukkan ke dalam laminar air flow selama 15 menit. Setelah itu media

dituangkan ke dalam cawan petri yang sudah disterilkan. Setelah media di dalam

cawan petri memadat, dituangkan suspensi bakteri E. coli (sebanyak 1 ose yang

dimasukkan ke dalam akuades steril dan dihomogenkan ke dalam media agar).

Setelah media siap dimasukkan disk yang berisi senyawa antibakteri, kontrol

positif dan kontrol negatif. Kemudian cawan petri ditutup dan dibungkus kembali

dengan kertas dan disimpan dalam inkubator selama 24 jam.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa :

1. Senyawa Artonin O hasil isolasi dari fraksi non polar tumbuhan kenangkan

dihasilkan sebanyak 22,5 mg berbentuk kristal berwarna merah kecoklatan,

uji titik leleh sebesar 201-203oC, uji KLT menunjukkan noda tunggal dan

nilai Rf yang sama dengan senyawa standar yaitu sebesar 0,48 pada eluen etil

asetat:heksan 15%.

2. Hasil karakterisasi spektro UV, IR, 1H-NMR, serta MS mendukung bahwa

senyawa hasil isolasi adalah Artonin O.

3. Hasil uji antibakteri menunjukkan bahwa senyawa Artonin O mempunyai

aktivitas antibakteri terhadap bakteri E.coli kategori sedang, yaitu

menghasilkan zona bening dengan diameter sekitar 7-7,5 mm.
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B. Saran

Saran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan senyawa flavonoid

lain dari fraksi non polar dari kulit akar tumbuhan kenangkan (Artocarpus

rigida).

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bioaktivitas lain dari

senyawa flavonoid pada kulit akar tumbuhan kenangkan (Artocarpus rigida).
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