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ABSTRACT

ISOLATION OF THE SECONDARY METABOLITE COMPOUND FROM
THE ROOTS OF BUTTERFLY FLOWER PLANT (Bauhinia purpurea)

AND ITS ANTIBACTERIAL ACTIVITY

By

Nessia Kurnia

Bauhinia purpurea, well known as butterfly flower plant, is one of Bauhinia species
which belong to Fabaceae family.  This research was aimed to isolate and identify the
secondary metabolite compound from the roots of B. purpurea, as well as the
antibacterial activity of the isolated compound. This research was conducted by
extraction, isolation, and purification using chromatography techniques such as TLC
and CC methods. The isolated constituent was obtained as a white-needled crystal
with melting point of 108,2-110,50C. The structure elucidation of isolated compound
was determined by using IR and 1HNMR spectroscopy. Based on the spectroscopy
data and literature comparison data, the isolated compound was suggested as
β-sitosterol. The  antibacterial activity of isolated compound against Bacillus sp. and
E. coli showed that has medium activity with inhibition zone of 7 mm at the
concentration of 0,4 mg/disc.

Key words : antibacterial activity, Bauhinia purpurea, Bacillus sp.,E. coli,
β-sitosterol.



ABSTRAK

ISOLASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER DARI AKAR
TUMBUHAN BUNGA KUPU-KUPU (Bauhinia purpurea)

DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI
SENYAWA HASIL ISOLASI

Oleh

Nessia Kurnia

Tumbuhan Bauhinia purpurea merupakan salah satu spesies Bauhinia dari famili
Fabaceae yang dikenal dengan nama bunga kupu-kupu. Penelitian ini bertujuan
untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder serta uji
bioaktivitas antibakteri senyawa hasil isolasi akar tumbuhan B. Purpurea.
Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi pengumpulan dan persiapan sampel
kemudian ekstraksi, isolasi, dan pemurnian menggunakan metode KCV, dan KK.
Senyawa hasil isolasi berupa kristal jarum berwarna putih dengan titik leleh
108,2-110,5oC. Penentuan stuktur senyawa ditentukan dengan menggunakan
metode spektroskopi IR dan 1H-NMR. Berdasarkan data spektroskopi dan
perbandingan literatur, senyawa hasil isolasi diduga sebagai senyawa β-sitosterol.
Pada uji bioaktivitas antibakteri terhadap bakteri Bacillus sp. dan E.coli
menunjukkan bahwa senyawa hasil isolasi memiliki aktivitas antibakteri pada
konsentrasi 0,4 mg/disk sebesar 7 mm.

Kata Kunci : antibakteri, Bauhinia purpurea, Bacillus sp.,E. coli, β-sitosterol.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas dari interaksi dengan berbagai makhluk hidup,

salah satunya yaitu mikroorganisme. Tanpa disadari mikroorganisme

memberikan peranan penting dalam kehidupan. Mikroorganisme terdiri dari

beberapa kelompok seperti fungi, virus dan bakteri. Karena mempunyai

kelompok yang beragam, mikroorganisme ada yang bersifat menguntungkan atau

justru sebaliknya dapat bersifat merugikan. Hal ini bisa menyebabkan gangguan

fisiologi apabila masuk ke dalam tubuh. Salah satu gangguan tersebut dapat

berupa infeksi.

Infeksi merupakan masalah besar yang menyedot perhatian dunia.  Penyakit

infeksi telah menyebabkan kematian sebesar 13 juta orang di seluruh dunia setiap

tahun, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Pemakaian antibiotik merupakan keharusan dalam penanggulangan penyakit

infeksi. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan angka resistensi

terhadap antibiotik. Penelitian-penelitian pencarian bahan antibakteri telah

banyak dilakukan terutama dari berbagai jenis tumbuhan rempah-rempah. Namun

para ilmuwan terus berusaha untuk mencari sumber antibakteri baru, terutama

yang mudah tumbuh di Indonesia. Tumbuhan yang digunakan untuk obat
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tradisional dapat dijadikan alternatif pencarian zat anti bakteri, karena pada

umumnya memiliki senyawa aktif yang berperan dalam bidang kesehatan (Salni

dkk, 2011).

Secara umum kandungan kimiawi dalam satu spesies dengan spesies lain dalam

satu genus atau famili memiliki kandungan yang hampir sama secara kualitatif.

Perbedaannya hanya terdapat pada kuantitas dari senyawa yang dihasilkan, faktor

yang mempengaruhi adalah ekosistem tempat tumbuh, geografis, iklim, topologi,

dan bagian tumbuhan yang digunakan (Venkataraman, 1972).  Beberapa peneliti

telah melakukan penelitian pada tanaman yang termasuk dalam famili Fabaceae

diantaranya Bauhinia purpurea (kupu-kupu), Sesbania grandiflora (turi), Acacia

greggi (akasia) dan Pterocarpus indicus (angasana).

Marga Bauhinia telah dikenal sebagai tumbuhan yang memiliki berbagai fungsi di

bidang kesehatan. Studi farmakologis daun Bauhinia menunjukkan khasiat

sebagai antipiretik, anti inflamasi, anti jamur, analgesik dan anti tumor (Mega

dkk, 2014). Tanaman kupu-kupu banyak ditanam di Indonesia sebagai tanaman

hias. Manfaat penggunaan tanaman kupu-kupu belum banyak yang mengetahui,

kecuali daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah memanfaatkan sebagai

obat. Sejak lama negara India telah menggunakan tanaman kupu-kupu sebagai

obat (Dhale, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhale (2011), pelarut

etanol merupakan pelarut yang dapat menarik lebih banyak senyawa metabolit

sekunder daun maupun kulit batang tanaman kupu-kupu.

Menurut Saifudin (2014), senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa yang

disintesis oleh makhluk hidup tumbuhan atau hewan yang melewati proses
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biosintesis yang digunakan untuk menunjang kehidupan.  Metabolit ini

mempunyai aktifitas farmakologi dan biologi, di bidang farmasi secara khusus

metabolit sekunder digunakan dan dipelajari sebagai kandidat obat atau senyawa

penuntun (lead compound) untuk melakukan optimasi agar diperoleh seyawa yang

lebih poten dengan toksisitas minimal.  Jadi dalam farmasi modern metabolit

sekunder digunakan sebagai sumber obat.

Sumber senyawa metabolit sekunder ini salah satunya banyak ditemui pada famili

Fabaceae yang kaya akan senyawa jenis flavonoid dan fenolik. Senyawa-senyawa

metabolit sekunder yang berhasi diisolasi dari tanaman ini memiliki bioaktivitas

yang cukup menarik seperti antioksidan, antimalarial, antikanker, serta antibakteri

(Hossain et al., 2012).

Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh (Istiqamatush dan Ika, 2015)

bahwa batang tumbuhan bunga kupu-kupu memiliki aktivitas antibakteri yang

mampu membunuh Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas

aeruginosa, Escherichia coli, Aspergillus niger, dan Candida albicans.

Berdasarkan pemaparan informasi di atas penulis tertarik untuk meneliti

kandungan senyawa metabolit sekunder pada bagian lain tumbuhan Bauhinia

purpurea yakni pada bagian akar dengan cara isolasi dan identifikasi kulit akar

tumbuhan bunga kupu-kupu dilanjutkan dengan pengujian aktivitas biologisnya

sebagai antibakteri.
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B. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder dari akar

tumbuhan bunga   kupu-kupu.

2. Menguji  bioaktivitas antibakteri senyawa hasil isolasi akar tumbuhan bunga

kupu-kupu.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang kandungan

senyawa metabolit sekunder dari akar bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea)

serta dapat digunakan sebagai informasi tambahan sumber alami tumbuhan yang

berpotensi sebagai agen antibakteri.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fabaceae

Tanaman dari famili Fabaceae merupakan famili tumbuhan yang besar, dengan

650 genus dan melebihi 18.000 species (Rachmawati, 2011). Suku Fabaceae

merupakan anggota dari bangsa Fabales yang dicirikan dengan buah bertipe

polong. Suku polong-polongan dibagi menjadi 3 suku yaitu Mimosaceae,

Caesalpiniaceae, dan Papilionaceae. Masing-masing dari suku tersebut

mempunyai karakteristik yang berbeda (Danarto, 2011).

Suku Fabaceae memiliki perawakan yang beragam, mulai dari herba, perdu, liana

hingga pohon. Sebagian besar anggotanya yang berperawakan pohon dan liana

memiliki bunga yang bentuk dan warnanya indah, seperti Cassia spp., Erythrina

spp., Mucuna novoguineensis Scheff., dan Strongylodon macrobotrys A.Gray

(Irsyam, 2017). Suku ini merupakan salah satu suku tumbuhan berbunga yang

bernilai ekonomi tinggi. Banyak anggotanya telah dibudidayakan sebagai

tanaman pangan, penghasil buah, tanaman hias, tanaman obat, penutup lahan,

penghasil kayu, minyak, gom, pewarna alami, insektisida, pengontrol erosi, dan

pereklamasi tanah (Irsyam, 2017). Menurut Rachmawati dkk. (2011) pada

umumnya penyusunan sistem klasifikasi biasanya didasarkan pada perbedaan dan

persamaan dari suatu ciri dan sifatnya yang sama. Namun menurut ilmu
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kemotaksonomi, tumbuhan dalam suku yang sama mengandung senyawa dengan

kerangka struktur kimia sama sehingga berpotensi memiliki aktivitas biologis

yang sama.  Sebagian besar tanaman Fabaceae mengandung senyawa flavonoid

yang telah dilaporkan efektif menghambat peroksidasi asam linoleat dan

mencegah pembentukan anion superoksida antara lain quersetin, isorhamnetin dan

rhamnazin. Senyawa ini potensial melawan peroksidasi mikrosomal lipid yang

diinduksi oleh Fe(III)-ADP/NADPH.

Beberapa tanaman suku Fabaceae telah digunakan sebagai pengobatan, seperti

bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea Linn.) digunakan sebagai pelancar buang

air besar, obat batuk, dan obat demam; batang angsana (Pterocarpus indicus

Willd.) digunakan sebagai antimalaria dan antidiare; batang akasia (Acacia sp.)

digunakan sebagai penurun panas dan pembunuh kuman; daun flamboyan

(Delonix regia) digunakan sebagai obat diuretik (Rachmawati dkk, 2011).

Tumbuhan famili Fabaceae disajikan pada Gambar 1.

(a) (b) (c)

Gambar 1. Tumbuhan famili fabaceae (a) Pterocarpus indicus Willd., (b) Acacia
sp. (c) Delonix
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B. Bauhinia Purpurea

Tanaman ini memiliki jenis daun ringkas, berbentuk seperti dua helai berdaun

kembar, memiliki beberapa varietas dengan warna bunga ungu tua, ungu muda

atau merah jambu, dimana kelopak petal berbentuk runcing dengan panjang 4-5

cm dan lebar 1,5 hingga 2,5 cm.  Buah jenis kacang leper yang berjuntai dengan

panjang 12-20 cm dan lebar 2-5 cm.  Pada satu buah terdapat sebaris biji yang

lever dan berwarna.  Dalam taksonomi, tumbuhan ini diklasifikasikan sebagai

berikut

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Fabales

Famili : Fabaceae

Genus : Bauhinia

Spesies : Bauhinia purpurea (Cronquist, 1981).

Tumbuhan Bauhinia purpurea yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat

pada Gambar 2.

(a) (b) (c)

Gambar 2. Bagian tumbuhan Bauhinia purpurea (a) Batang (b) Bunga (c) Daun
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Genus Bauhinia dikenal sebagai pohon dan semak yang tumbuh dalam iklim

hangat. Daunnya sepanjang 10-20 cm dan lebar, bulat, bergantian dan bilobed di

dasar dan puncak. Bunganya mencolok, pink, dan wangi, dengan lima kelopak

bunga. Buahnya panjangnya 30 cm, mengandung 12 sampai 16 biji dan memiliki

biji panjang seperti kacang polong. Bunga dan buah muncul di bulan Desember.

Sinonim atau nama umum tanaman Bauhinia purpurea adalah pohon Anggrek

Ungu (Daksha, 2012). Bauhinia merupakan salah satu genus utama dari famili

Leguminoceae yang diketahui kaya akan senyawa bioaktif.  Aktivitas antimikroba

dilaporkan oleh Dhale (2011) dari ekstrak alkohol Bauhinia variegate Linn.

Berbagai macam senyawa metabolit sekunder yang bersifat aktif telah berhasil

diisolasi dari fraksi etil asetat.  Aderogba et al. (2006) melaporkan dua senyawa

golongan flavonoid dari fraksi etil asetat daun Bauhinia monandra Kurz memiliki

aktivitas antioksidan yang sangat tinggi.

Feri et al. (2004) melaporkan telah berhasil mengisolasi senyawa flavonoid dari

fraksi etil asetat kulit batang tumbuhan Bauhinia hulletti Prain yang bersifat

sitotoksik terhadap sel kanker.  Penelusuran literatur yang dilakukan

menghasilkan bahwa belum banyak penelitian yang dilakukan terhadap kulit

batang tumbuhan Bauhinia purpurea L khususnya pada fraksi etil asetat.  Secara

philogenetik (hubungan kekerabatan), tumbuh-tumbuhan dalam satu famili atau

genus biasanya memiliki kerangka senyawa dan aktivitas yang sama.  Dari uji

pendahuluan kulit batang Bauhinia purpurea L fraksi etil asetat menunjukkan

positif terhadap beberapa metabolit sekunder.  Pada penelitian isolasi dan

karakterisasi senyawa metabolit sekunder fraksi etil asetat dari kulit batang

Bauhinia purpurea L.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap kulit
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batang Bauhinia purpurea L, telah berhasil diisolasi isolat berupa kristal jarum

berwarna putih sebanyak 13,6 mg dari fraksi etil asetat.  Analisis spektroskopi

menunjukkan bahwa senyawa hasil isolasi adalah suatu steroid bernama stigmast-

5-en-3-O-glikopiranosida (1) (Ardiansyah et al., 2015 ).

(1)

Gambar 3. Senyawa steroid hasil isolasi kulit batang Bauhinia purpurea

C. Efek Farmakologi Bauhinia

Genus Bauhinia telah diketahui mengandung senyawa-senyawa yang aktif sebagai

antikanker, aktivitas antitumor dan antioksidan dari kulit batang Bauhinia

racemosa (Feri dkk, 2004).  Ardiansyah (2015) melaporkan aktivitas antimikroba

dihasilkan dari ekstrak alkohol Bauhinia variegata, aktivitas antidiabetes juga

dihasilkan dari air rebusan daun Bauhinia forfocata L. Selain itu salah satu

spesies Bauhunia, yaitu Bauhinia purpurea banyak digunakan oleh masyarakat

untuk mengobati berbagai macam penyakit seperi bisul, batuk, luka, tumor,

kembung, wasir, dan gigitan ular. Bauhinia purpurea juga mempunyai aktivitas

farmakologis, seperti antioksidan, hepatoprotektif, dan antiproliferatif. Spesies

lain dari Bauhinia yaitu Bauhinia variegata dilaporkan mempunyai aktivitas

antibakteri yang baik (Parekh et.al, 2006).
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D. Senyawa Metabolit Sekunder

Metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi

pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-

beda antara spesies yang satu dan lainnya. Fungsi metabolit sekunder adalah

untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan,

misalnya untuk mengatasi hama dan penyakit, menarik polinator, dan sebagai

molekul sinyal (Rasyid, 2012). Identifikasi kandungan metabolit sekunder

merupakan langkah awal yang penting dalam penelitian pencarian senyawa

bioaktif baru dari bahan alam yang dapat menjadi prekursor bagi sintesis obat

baru atau prototipe obat beraktivitas tertentu (Rasyid, 2012). Senyawa metabolit

sekunder terdiri dari terpenoid, steroid, alkaloid, dan flavonoid.

1. Terpenoid

Senyawa terpenoid merupakan senyawa yang hanya mengandung karbon dan

hidrogen, atau karbon, hidrogen dan oksigen yang tidak bersifat aromatik dan

sebagian besar terdapat dalam minyak atsiri.  Minyak atsiri adalah bahan yang

mudah menguap, sehingga ia mudah dipisahkan dari bahan-bahan lain yang

terdapat dalam tumbuhan. Sebagian besar terpenoid mengandung atom karbon

yang jumlahnya merupakan kelipatan lima, yang dibangun oleh dua atau lebih

unit C5 yang disebut dengan unit isopren. Struktur molekul terpenoid dibangun

oleh dua atau lebih unit isopren yang saling berkaitan secara kepala ke ekor.

Beberapa kelompok senyawa golongan terpenoid dipaparkan dalam Tabel 1 yang

mencakup sumber dari golongan senyawa terpenoid dan jumlah atom karbon yang

dimiliki oleh kelompok senyawa terpenoid yang besangkutan (Achmad, 1986).
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Tabel 1. Kelompok senyawa terpenoid dan sumbernya

Kelompok terpenoid Sumber Jumlah karbon

Monoterpen minyak atsiri C10

Seskuiterpen minyak atsiri C15

Diterpen resin pinus C20

Triterpen damar C30

Tetraterpen zat warna karoten C40

Politerpen karet alam C>40

Sumber : Achmad (1986).

Senyawa terpenoid berikut telah berhasil diisolasi dari famili Fabaceae pada

tumbuhan turi senyawa golongan triterpenoid, yaitu 3-ß-hydroxy-28-p-

hydroxyphenoxyolean-12-ene (2) (Das dan Tripathi, 1999).

(2)

Gambar 4. Senyawa terpenoid tanaman turi famili Fabaceae

2.   Steroid

Steroid terdiri dari beberapa kelompok senyawa yang pengelompokannnya

didasarkan pada efek fisiologis yang diberikan oleh masing-masing kelompok.

Kelompok-kelompok tersebut diantaranya sterol, asam-asam empedu, hormon
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seks, hormon adrenokortikoids, aglikon kardiak, dan sapogenin.  Steroid yang

terdapat di alam berasal dari triterpen, sedangkan steroid yang terdapat pada

jaringan hewan berasal dari triterpen lanosterol.  Dalam segi biogenetik, senyawa

steroid berasal dari asam asetat yang mengalami perubahan melalui asam

mevalonat dan skualen menjadi triterpen , lanosterol atau sikloartenol.  Molekul

steroid relatif datar, sehingga subtituen pada inti steroid dapat dibedakan atas dua

jenis yaitu konfigurasi alfa dan beta.  Sifat-sifat steroid pada dasarnya ditentukan

oleh reaksi gugus fungsi yang dikandungnya.  Walaupun prinsip reaksi dari gugus

fungsi sama, akan tetapi reaksi itu dapat berbeda tergantung pada posisi gugus

fungsi dalam inti steroid (Achmad, 1986). Gambar berikut (3) adalah contoh

senyawa steroid hasil isolasi tanaman Spatholobus littoralis Hassk famili

Fabaceae (Astuti dkk, 2014).

(3)

Gambar 5. Senyawa steroid hasil isolasi tanaman Spatholobus littoralis

3.   Alkaloid

Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang palin banyak ditemukan di

alam.  Semua alkaloid mengandung paling sedikit sebuah atom nitrogen dan

biasanya bersifat basa.  Alkaloid dapat ditemukan dalam berbagai bagian

tumbuhan seperti biji, ranting, daun dan kulit kayu.  Alkaloid mempunyai
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kerangka dasar karbon dari 1-benzilisokuinolin seperti koridin, berberin dan

morfin (Ahcmad, 1986).  Gambar di bawah menunjukkan contoh alkaloid

hordenin (4) dan laudanosin (5).

(4) (5)

Gambar 6. Senyawa alkaloid hordenin dan laudanosin

4.   Flavonoid

Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di

alam.  Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom

karbon, dimana dua cincin benzene terikat pada suatu rantai propan sehingga

membentuk suatu susunan.  Susunan ini dapat menghasilkan tiga jenis struktur,

yakni flavonoid, isoflavonoid, dan neoflavonoid.  Flavonoid ditemukan dalam

tumbuh-tumbuhan tinggi dan tidak terdapat dalam mikroorganisme.  Gambar

berikut adalah senyawa flavonoid hasil isolasi batang bauhinia exelsa, 6C, 7-O-

dimetil aromadendrin (6), ploretin (7)

(6) (7)

Gambar 7. Senyawa flavonoid hasil isolasi batang bauhinia exelsa



14

E. Isolasi Senyawa Metabolit Sekunder

1. Aspek Umum

Seiring dengan perkembangan zaman, teknik isolasi berkembang menjadi teknik

ekstraksi, yang pada dasarnya ekstraksi memiliki makna yang hampir sama

dengan isolasi.  Ekstraksi  merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan

senyawa aktif atau komponen tertentu dari komponen lain yang tidak diinginkan

berdasarkan prinsip perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut yang

dimulai dari pelapisan antar muka kemudian berdifusi masuk kedalam pelarut

(Harborn, 1987).

2. Ekstraksi

Ada beberapa macam metode ekstraksi.  Secara garis besar ekstraksi dibagi

menjadi dua yaitu ekstraksi panas dan ekstraksi dingin.  Pada penelitian ini

digunakan ekstraksi dingin yaitu menggunakan metode maserasi.  Teknik

ekstraksi dengan melakukan proses perendaman sampel menggunakan pelarut

organik yang sesuai serta dilakukan pada temperatur ruangan disebut dengan

maserasi.

Proses maserasi ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam

karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding

dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar 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 (Nurhidayat, 2016).
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3. Pemisahaan Senyawa secara Kromatografi

Kromatografi merupakan sebuah proses pemisahan yang didasarkan perbedaan

distribusi campuran dua komponen, yaitu fase diam dan fase gerak.  Fase diam

berupa pembentukan kolom dan fase gerak berupa pelarut yang dibiarkan

mengalir pada pembentukan kolom.  Suatu senyawa akan bergerak lebih cepat

melalui sistem kromatografi apabila senyawa tersebut berinteraksi lemah dengan

fase diam.  Suatu senyawa akan bergerak lebih lambat melalui sistem

kromatografi apabila senyawa tersebut berinteraksi kuat dengan fase diam

(Cristian, 1994; Skoog et al., 1993).

Umumnya, senyawa akan teradsorbs lebih kuat pada fase permukaan apabila

senyawa tersebut mempunyai gugus fungsional yang lebih polar.  Ukuran partikel,

pori-pori partikel, dan komposisi kimia merupakan factor-faktor yang

mempengaruhi aktivitas adsorben.  Kesetimbangan adsorpsi-desorpsi antara

senyawa yang teradsorb pada permukaan fase diam padatan dan pelarut dalam

fase cair merupakan faktor yang mempengaruhi pemisahan komponen campuran

melalui proses kromatografi adsorbsi (Noviyanti, 2010).

Metode kromatografi yang digunakan pada penelitian ini meliputi kromatografi

lapis tipis (KLT), kromatografi cair vakum (KCV), dan kromatografi kolom (KK).

a. Kromatografi lapis tipis

Kromatografi lapis tipis digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang

bersifat hidrofob seperti lipid dan hidrokarbon.  Fase diam yang digunakan adalah

senyawa yang tidak bisa bereaksi, contohnya silika gel atau alumina.  Silika gel
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biasa diberikan pengikat yang berfungsi untuk memberika kekuatan pada lapisan

dan menambah adesi pada gelas penyokong (Sastrohamidjojo, 2002).

Teknik utama pada kromatografi lapis tipis yaitu pada pemilihan fase gerak yang

merupakan kunci keberhasilan analisis KLT.  Pendeteksian becak hasil pemisahan

dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan pengamatan sinar

ultraviolet untuk senyawa tak berwarna.  Beberapa senyawa organik dapat

berfluorensi apabila disinari dengan sinar ultraviolet gelombang panjang (366 nm)

atau gelombang pendek (254 nm).  Cara lain yang digunakan adalah dengan

penyemprotan menggunakan pereaksi yang membuat bercak tersebut tampak

yakni bisa menggunakan pemanasan atau tanpa melibatkan pemanasan (Gritter, et

al., 1991; Stahl, 1985).

b. Kromatografi cair vakum

KCV termasuk salah satu teknik yang bekerja pada kondisi vakum khusus yang

biasanya menggunakan silika gel sebagai adsorben.  Kelebihan teknik ini jika

dibandingkan dengan kromatografi kolom adalah efisiensi waktu, karena proses

pengelusian dipercepat dengan cara memvakumkan kolom dan bisa memisahkan

sampel dalam jumlah yang lebih banyak.  Urutan eluen diawali dengan tingkat

kepolaran yang rendah hingga tingkat kepolaran yang lebih tinggi (Hostettman et

al., 1995).

c. Kromatografi kolom

Pada kromatografi kolom, sampel sebagai lapisan terpisah diletakkan di atas fase

diam.  Sampel dihomogenkan dengan fase diam sehingga membentuk serbuk
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kering.  Fase diam dan sampel berada di dalam kolom yang biasanya dibuat dari

gelas. Selama proses elusi, fase gerak dialirkan dari atas, mengalir karena gaya

gravitasi atau ditekan dan disedot dari bawah.  Komponen sampel akan terpisah

selama bergerak dibawa fase gerak di dalam kolom.  Komponen yang paling tidak

tertahan oleh fasa diam akan dibawa keluar dahulu dan diikuti komponen lainnya.

Kromatografi kolom diterapkan untuk pemisahan senyawa-senyawa hasil alam,

khususnya metabolit sekunder (Ibrahim and Sitorus, 2013).

4. Identifikasi Senyawa Organik Secara Spektroskopi

Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menganalisis spectrum

suatu senyawa dan interaksi antara radiasi elektromagnetik.  Teknik spektroskopi

dapat digunakan untuk menentukan struktru senyawa organic (Fessenden dan

Fessenden, 1999).  Metode spektroskopi yang digunakan pada penenlitian ini

antara lain, spektroskopi infra merah (IR) dan spekroskopi resonansi magnetik

nuklir (NMR).

a. Spektroskopi infra merah (IR)

Penggunaan spektrum inframerah untuk penentuan struktur senyawa oragnik

biasanya antara 650-4000cm-1 (15,4-2,5µm).  Daerah dibawah frekuensi 650 cm-1

dinamakan inframerah jauh dan daerah di atas frekuensi 4000 cm-1 dinamakan

inframerah dekat.  Spektrofotometer inframerah biasnya memiliki berkas ganda

dan terdiri dari lima bagian utama, yaitu sumber radiasi, daerah cuplikan, kisi

difraksi (monokromator), dan detektor.  Spektrum inframerah mengandung

banyak serapanyang berhubungan dengan system vibrasi yang berinteraksi dalam
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suatu molekul memberikan pita-pita serapan yang karaktersitik dalam

spektrumnya (Sudjadi, 1983).

b. Spekroskopi resonansi magnetik nuklir (NMR)

Spektroskopi nmr didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti

tertentu dalam molekul organik, apabila molekul ini berada dalam medan magnet

yang kuat.  Dalam spectrum nmr, posisi serapan sebuah atom dipengauhi oleh

kuat netto medan magnet lokal yang mengitarinya.  Untuk memperoleh hasil

pengukuran kuantitatif diperlukan suatu titik rujukan atau referensi.  Senyawa

yang digunakan pada umumnya adalah tetreametilsilana (TMS) dan (CH3)4Si

yang proton protonnya menyerap pada ujung kanan dalam spektrum nmr

(Fessenden dan Fessenden, 1999).  Pergeseran kimia senyawa organik dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pergeseran kimia untuk karbon dan proton molekul organik (Sudjadi,
1983)

Jenis senyawa 13CNMR(ppm) δ1HNMR(ppm)

Monosubtituen 2-5 25-65

Disubtituen alkana -0.5-0.5 0-10

Siklopropil 2-3 42-70

R-CH2-NR2 2-3 20-40

R-CH2-SR2 2.2-3.2 50-75

R-CH2-PR2 3.5-4.5 50-75

R-CH2-OH 4-4.6 70-85

R-CH2-NO2 4.2-5 70-80

R-CH2-F 3-4 25-50

R-CH2-Cl 2.5-4 10-30

R-CH2-Br 2-4 -20-0
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5. Mekanisme Kerja Antibakteri

Antibakteri yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme adalah antibiotik.

Berdasarkan mekanisme kerjanya adalah sebagai berikut

a. Antibiotik yang menghambat dinding sel

Antibiotik ini merusak lapisan peptidoglikan yang menyusun dinding sel bakteri

Gram positif dan Gram negatif.  Contohnya adalah penisilin (8), mekanisme

kerjanya dengan mencegah ikatan silang peptidoglikan pada tahap akhir sintesis

dinding sel, yaitu menghambat protein pengikat pengikat penisilin.  Contoh lain

dari antibiotik ini adalah metisilin.

(8)

Gambar 8. Antibiotik penisilin

b.  Antibiotik yang merusak membran plasma

Jenis antibiotik ini akan menghambat atau merusak kemampuan membrane

plasma sebagai penghalang osmosis, juga mengganggu sejumlah proses

biosintesis yang diperlukan dalam membrane.  Contoh dari antibiotik ini adalah

polimiksin (9), mekanisme kerjanya melekat pada fospolipid membran.
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(9)

Gambar 9. Antibiotik polimiksin

c. Antibiotik yang menghambat sintesis protein

Mekanisme kerjanya dengan menghambat sintesis protein yang berikatan dengan

sub unit 30S ribosom bakteri.  Salah satu contoh antibiotik dalam golongan ini

adalah kloromfenikol.  Hal ini menyebabkan bakteri tidak mampu mensintesis

protein vital untuk pertumbuhannya. Kloramfenikol (10) merupakan antibiotik

yang memiliki spektra luas baik terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram

negatif, namun aktivitasnya lebih tinggi terhadap bakteri gram negatif.

Kloramfenikol merupakan bakteriostatik yang memiliki mekanisme kerja

menghambat sintesis protein bakteri pada ribosom 50S.  Untuk itu, dipilih waktu

inkubasi selama 16-18 jam pada pengujian aktivitas antimikroba yang dilakukan,

untuk menghindari adanya pertumbuhan pada diameter yang telah terbentuk yang

dapat menyulitkan pengamatan.

Staphylococcus aureus dan Eschericia coli digunakan sebagai bakteri uji untuk

mewakili golongan bakteri tidak resisten, dari kelompok gram positif dan negatif.

Sedangkan MRSA dan VRE digunakan sebagai bakteri uji untuk mewakili

golongan bakteri resisten.  Keduanya merupakan bakteri gram positif penyebab

infeksi bakteri resisten (Hidron et al., 2008).
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(10)

Gambar 10. Antibiotik kloramfenikol

d. Antibiotik yang menghambat sintesis metabolit esensial

Mekanisme kerjanya dengan adanay competitor berupa antimetabolite, merupakan

substansi yang secara kompetitif menghambat metabolit bakteri (Pratiwi, 2008).

6. Metode Pengujian Antibakteri

Pengujian antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi dan metode dilusi,

yaitu

a. Metode Difusi

1. Metode disc diffusion (tes Kirby dan Bauer)

Metode ini menggunakan cakram yang berfungsi sebagai tempat menentukan

agen antimikroba.  Cakram yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media

agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar.

Menurut Kirby dan Bauer terdapat dua macam zona hambat yang terbentuk.

2. Ditch-plate technique

Metode ini meletakkan agen antibakteri pada parit yang telah di potong dalam
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media agar di cawan petri pad abagian tengahnya secara membujur.  Bakteri yang

diuji digoreskan ke dalam parit yang telah berisi antibakteri.

3. Gradient-plate technique

Metode ini menggunakan beberapa konsentrasi antibakteri di media agar yang

dicairakan dan larutan uji ditambahkan.  Campurannya dituang ke dalam cawan

petri dalam positif miring.  Bakteri uji digoreskan dari konsentrasi tinggi ke

rendah, hasilnya dihitung dari panjang total pertumbuhan bakteri maksimum

dibandungkan dengan panjang pertumbuhan hasil goresan.

4. Cup-plate technique

Metode ini prinsipnya sama dengan metode diffusion, media agar yang ditanami

bakteri akan dibuat sumur yang akan diisi oleh agen antibakteri.

5.   Metode ini digunakan utuk mengukur kadar hambat minimum

Merupakan  konsentrasi minimal agen antibakteri dapat menghambat

pertumbuhan mikroorganisme.  Metode ini menggunakan strip plastik yang

mengandung agen antibakteri dari kadar terendah hingga tertinggi yang diletakkan

pada permukaan media agar yang tealah ditanamai mikroorganisme.  Hasilnya

dengan mengganti area jernih yang menunjukkan agen antibakteri dalam

menghambat pertumbuhan mikroorganisme di media agar.

b.  Metode dilusi

Metode dilusi terdiri dari dilusi cair dan dilusi padat berikut penjelasannya..

a. Metode dilusi cair
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Metode ini digunakan untuk menentukan konsentrasi hambat minimal (KHM) dan

konsentrasi bunuh minimal (KBM) dari bahana antibakteri uji terhadap bakteri uji.

Caranya dengan mengencerkan bahan antibakteri uji pada medium cair sampai

diperoleh beberapa konsentrasi, kemudian masing-masing konsentrasi

ditambahkan bakteri uji.

b. Metode dilusi padat

Metode ini sama dengan metode dilusi cair, tetapi menggunakan media padat.

Kelebihannya pada metode ini adalah satu konsentrasi agen antibakteri yang diuji

dapat untuk menguji beberapa bakteri lain (Pratiwi, 2008).



III. METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Januari - Oktober 2017, bertempat di Laboratorium

Kimia Organik Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Lampung. Analisis

spektrofotometer Infra Merah dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Jurusan

Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Spektrofotometer

resonansi magnetik inti (NMR) di Laboratorium NMR Institut Teknologi

Bandung (ITB). Pengujian antibakteri dilakukan di Laboratorium Biokimia

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

1. Alat-alat yang digunakan

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

putar vakum, satu set alat kromatografi cair vakum (KCV), satu set alat

kromatografi kolom (KK), pengukur titik leleh, lampu UV, pipet kapiler, satu set

alat Kromatografi Lapis Tipis (KLT), spektrofotometer Infra Merah pellet Kbr

Shimadzu, dan spektrofotometer NMR Agilent frekuensi 500 MHz 1HNMR,

laminar air flow, autoclave, lemari pendingin, petri disk, oven dan mikropipet.
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2. Bahan-bahan yang digunakan

Bahan yang diperlukan adalah kulit akar tumbuhan bunga kupu-kupu yang telah

dikeringkan dan dihaluskan.  Bahan kimia yang dipakai meliputi etil asetat

(EtOAc), metanol (MeOH), n-heksana (n-C6H14), aseton (C3H6O2), akuades

(H2O), serium sulfat 1,5% dalam asam sulfat (H2SO4) 2 N, diklorometana

(CH2Cl2), benzena, toluena, silika gel Merck G 60 untuk impregnasi, silika gel 60

GF 254 (35-70 Mesh), plat KLT, kertas saring, media NA (Nutrient Agar),

kloramfenikol sebagai kontrol positif dan aquades sebagai kontrol negatif.

Mikroba uji yang digunakan yaitu bakteri Eschericia coli dan bakteri Bacillus sp.

C. Prosedur Penelitian

1. Persiapan sampel

Kulit akar tumbuhan bunga kupu-kupu diperoleh dari lingkungan perpustakaan

Universitas Lampung pada bulan Desember 2016. Determinasi tumbuhan

dilakukan di Laboratorium Botani Jurusan Biologi FMIPA, Universitas

Lampung. Kulit akar bunga kupu-kupu dicuci bersih dengan air dan diiris kecil-

kecil kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas sinar matahari

selama kurang lebih satu minggu. Kulit akar yang telah kering lalu digiling

hingga menjadi serbuk halus, yang kemudian digunakan sebagai sampel dalam

penelitian ini.

2. Ekstraksi dengan berbagai pelarut

Serbuk halus kulit akar bunga kupu-kupu  ditimbang sebanyak 2000 gram

kemudian direndam dengan menggunakan tiga pelarut diantaranya n-heksana
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selama 1x 24 jam dilakukan sebanyak 3 kali  pengulangan, perlakuan yang sama

juga dilakukan menggunakan pelarut etil asetat  dan metanol. Ketiga ekstrak hasil

perendaman disaring dengan kertas saring. Masing - masing filtrat dari berbagai

pelarut yang didapat lalu dipekatkan dengan rotary evaporator, ekstrak pekat

yang didapat lalu ditimbang.  Ekstrak kasar yang dikerjakan ke tahap isolasi lebih

lanjut adalah ekstrak n-heksana, hingga didapatkan senyawa murni untuk analisis.

3. Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Proses KCV dilakukan dengan tujuan pemisahan ekstrak dalam jumlah banyak.

Terlebih dahulu fasa diam silika gel halus 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.  Kolom dihisap sampai kering

dengan alat vakum dan siap digunakan.

Ekstrak kasar yang telah dilarutkan dalam aseton atau pelarut yang sesuai yang

bersifat mudah menguap diimpregnasikan kepada silika gel kasar, 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 dengan etil asetat/n-heksana 0% sampai dengan etil

asetat/n-heksana 100%.  Kolom dihisap dengan vakum sampai kering pada setiap

penambahan eluen (tiap kali elusi dilakukan).  Kemudian fraksi-fraksi yang

terbentuk dikumpulkan berdasarkan pola fraksinasinya. Fraksinasi sampel dengan

teknik KCV dilakukan berulang kali dengan perlakuan yang sama seperti tahapan

KCV awal di atas.
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4. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Tahap selanjutnya uji  KLT yang dilakukan terhadap fraksi-fraksi yang akan

difraksinasi dan juga fraksi-fraksi yang didapat setelah perlakuan fraksinasi. Uji

KLT dilakukan menggunakan sistem campuran eluen menggunakan pelarut

n-heksana, etil asetat, aseton, metanol, benzena, kloroform dan diklorometana.

Hasil kromatogram tersebut kemudian disemprot menggunakan larutan serium

sulfat untuk menampakkan bercak/noda dari komponen senyawa tersebut.  Ketika

diperoleh fraksi yang lebih sedikit bercak/noda dilihat dibawah lampu UV setelah

dilakukan elusi terhadap plat KLT.  Setiap fraksi yang menghasilkan pola

pemisahan dengan Rf (Retention factor) yang sama pada kromatogram, digabung

dan dipekatkan sehingga diperoleh beberapa fraksi gabungan yang akan

difraksinasi lebih lanjut.

5. Kromatografi Kolom (KK)

Setelah dihasilkan fraksi-fraksi dengan jumlah yang lebih sedikit, tahapan

fraksinasi selanjutnya dilakukan menggunakan teknik kromatografi kolom.

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

digunakan dalam proses pengelusian. Slurry dari silika gel dimasukkan terlebih

dahulu ke dalam kolom, fasa diam diatur hingga rapat (tidak berongga) dan rata.

Selanjutnya sampel yang telah diimpregnasi dimasukkan pada silika gel ke

dalam kolom yang telah berisi fasa diam.  Pada saat sampel dimasukkan, kolom

diusahakan tidak kering/kehabisan pelarut karena akan mengganggu fasa diam

yang telah dikemas rapat, sehingga proses elusi tidak akan terganggu.
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6. Analisis Kemurnian

Tahap selanjutnya  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, kemudian disemprot menggunakan

larutan serium sulfat untuk menampakkan bercak/noda dari komponen senyawa

tersebut. 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 dengan bantuan kaca pembesar.

Suhu pada saat kristal pertama kali mulai meleleh sampai semua zat meleleh,

itulah titik leleh dari senyawa tersebut.

7. Spektroskopi Inframerah

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 per satuan luas kemudian pelet tersebut diukur

puncak serapannya.

8. Spektroskopi Resonansi Magnetik Nuklir (NMR)

Sampel yang akan diidentifikasi dilarutkan ke dalam pelarut inert CDCl3,

kemudian ditambahkan sedikit senyawa acuan. Larutan ini ditempatkan dalam
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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. Energi pada frekuensi terpasang dari kumparan

rf yang diserap cuplikan direkam dan memberikan spektrum NMR.

9. Pengujian Aktivitas Antibakteri

Pada tahap  pengujian aktivitas antibakteri hasil isolasi dari sampel tanaman

bunga kupu-kupu metode yang digunakan adalah difusi agar.  Metode difusi agar

digunakan dalam media agar padat dan reservoir berupa cakram kertas, silinder

atau cekungan yang dibuat pada media padat.  Larutan uji akan berdifusi dari

pencadang ke permukaan media agar padat yang telah diinokulasi bakteri.  Bakteri

akan terhambat pertumbuhannya dengan pengamatan berupa lingkaran atau zona

disekeliling pencadang.

Tahapan awal yang dilakukan adalah preparasi bahan-bahan yang akan

digunakan dan sterilisasi alat yang akan digunakan menggunakan autoclave.

Kemudian sebanyak 2,52 gram Nutrient Agar ( NA ) ditambahkan 90 ml aquades

lalu ditempatkan ke dalam erlenmeyer dan dipanaskan hingga NA larut homogen.

Kemudian disterilkan dengan autoclave selama 15 menit bersama dengan cawan

petri, pinset, mikropipet, kertas cakram, dan gelas ukur. Media yang disterilkan

dimasukkan ke dalam laminar air flow selama 15 menit. Lalu media dituangkan

ke dalam cawan petri yang sudah disterilkan. Lalu dituangkan suspensi yang

dibuat dari satu ose bakteri E. Coli dan bacillus dalam aquades steril dan

dihomogenkan ke dalam media agar. Sebanyak 3 kertas cakram diletakkan pada

permukaan media. Seluruh perlakuan antibakteri dilakukan dalam Laminar Air
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Flow (LAF). Kertas cakram yang digunakan ada 3 jenis yang berisi (1) kontrol

negatif berupa pelarut sampel, (2) kontrol positif berupa antibiotik untuk bakteri

yaitu klroramfenikol, dan (3) sampel senyawa hasil isolasi. Sampel senyawa hasil

isolasi, kontrol positif dan kontrol negatif dibuat variasi tiga konsentrasi yaitu 0,5

mg /disk; 0,4 mg /disk dan 0,3 mg /disk. Pengujian ini diinkubasi selama 1x24 jam

pada suhu 25-30 0C, lalu diamati untuk melihat dan menghitung zona hambatnya.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini telah berhasil diisolasi senyawa berupa kristal putih

sebanyak 30 mg dengan titik leleh 108,2-110,5oC.

2. Hasil karakterisasi spektroskopi IR, dan NMR mendukung bahwa kristal

tersebut merupakan senyawa steroid jenis β-sitosterol.

3. Hasil uji antibakteri menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri

Bacillus sp. dan E. coli pada kategori sedang dengan zona hambat masing-

masing 7 mm dan 8 mm.

B. SARAN

1. Penelitian lebih lanjut terhadap sampel akar tanaman B. purpurea dengan

eluen dan fraksi yang berbeda sehingga didapatkan senyawa metabolit sekunder

lain.

2. Perlu dilakukan uji bioaktivitas lain pada senyawa metabolit sekunder dari

kulit akar tumbuhan B. purpurea.



DAFTAR PUSTAKA

Achmad, S.A. 1986. Buku  Materi  Pokok  Kimia Organik  Bahan  Alam.
Karunika Universitas Terbuka. Jakarta. Hlm 39.

Aderogba, M. A., A. O. Ogundaini dan J. N. Eloff. 2006. Isolation of Two
Flavonoids From Bauhinia monandra (Kurz) Leaves and Their
Antioxidative Effects, Afr. J. Traditional, Complementary and Alternative
Medicines. 3(4): 59-65.

Ali M. 2003. Text Book of Pharmacognosy. CBS Publishers and Distributers.
New Delhi: 2nd Edn. p. Hlm 64-65; 96-97; 139-40; 272; 283.

Ambarwati. 2007. Efektivitas Zat Antibakteri Biji Mimba (Azadigrotha indica)
untuk Menghambat Pertumbuhan Salmonella thyposa dan Staphylococus
aureus. Biodisertivitas. 8. Hlm 320-325.

Anwar, L., Novitasari, E., dan Fitrya. 2010. Isolasi Senyawa Fenolat dari Fraksi
Etil Asetat Kulit Batang Tumbuhan Gandaria. Jurnal Penelitian Sains. 13.
(1).

Arain, S., S.T.H. Sherazi., M.I. Bhanger., S.A. Mabesar, dan N. Memon. 2010.
Physiochemical Characterization of Bauhinia purpurea Seed Oil and Meal
for Nutritional Exploration. Polish Journal of Food and Nutrition
Sciences. 60 (4). Hal 341-346.

Ardiansyah., Herdini., dan Abdullah. 2015. Isolasi Dan Karakterisasi Senyawa
Metabolit Sekunder Fraksi Etil Asetat Dari Kulit Batang Tumbuhan
Bauhinia Purpurea L. Medan. 7.

Ariati, S.R., T. Yulistyarini, dan A. Suprapto. 2001. Koleksi Polong-polongan
Kebun Raya Purwodadi. Kebun Raya Purwodadi - Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia. Pasuruan.

Astuti, M. D., Maulana, A., dan Kuntowati, E. M. 2014. Isolasi Steroid dari
Fraksi N- Heksana Batang Bajakah Tampala ( Spatholobus littoralis
Hassk). Universitas Negri Surabaya. Hlm 2–6.



48

Bulama JS. Dangoggo S.M. and Mathias. S. N. 2015. Isolation and
Characterization of Beta-Sitosterol from ethyl acetate extract of root bark
of Terminalia. 5 (3): 8–10.

Cronquist, A. 1981. An Integrated System of Clasification of Flowering Plants.
Clolumbia University Press. New York.

Daksha, G. et al. 2012. Pharmacognostic and Phytochemical Investigation of the
Stem Bark of Bauhinia Purpurea. 3 (44): 166–168.

Danarto, S. A. 2011. Keragaman Dan Potensi Koleksi Polong-Polongan
(Fabaceae) Di Kebun Raya Purwodadi. Jurnal LIPI. Hlm 1–7.

Dewick, Paul M. 2009. Medicinal Natural Products Isolation: A Biosynthetic
Approach, 3rd Edition. Jhon Wiley dan Sons Ltd. Wiltshire. Hlm 8-166.

Dhale, D.A. 2011. Phytochemical screening and antimicrobial activity of
Bauhinia variegata Linn. Journal of Ecobiotechnology. 3 (9): 04-07.

Feri Ari Bangun Siahaan, Johni Azmi, L. A. 2004. Senyawa Flavonoid dari
Ekstrak Etil Asetat Kulit Batang Tumbuhan Bauhinia hullettii Prain dan
Uji In Vitro sel Murine Leukimia P-388.

Fessenden, R.J. dan J. S. Fessenden. 1999. Kimia Organik Jilid I. Erlangga.
Jakarta. Hlm 525.

Gritter, R.J., M.B. James, dan E.S. Atur. 1991. Pengantar Kromatografi, Edisi
ke-2. ITB. Bandung.

Hidron, A. I., Edwards, J. R., Patel, J., Horan, T. C., Sievert, D. M., Pollock, D.
A., dan Fridkin, S. K. 2008. Antimicrobial-Resistant Pathogens Associated
With Healthcare-Associated Infections: Annual Summary of Data
Reported to the National Healthcare Safety Network at the Centers for
Disease Control and Prevention. Infection Control and Hospital
Epidemiology. 29(11); 996–1011.

Hossain, Kamal., M. Hasan., M.N. Parvin., S. Islam. dan A. Haque.
2012. Antimicrobial, Cytotoxic and  Thrombolitic Activity of Cassia senna
Leaves (Famili : Fabacee). Journal of Applien Pharmacetical science. 06.
Hlm 186-190.

Hostettman, K., M. Hostettman. dan A. Manson. 1995. Cara kromatografi
Preparatif Penggunaan pada Senyawa Bahan Alam. Alih bahasa Kosasih
Padmawinata. Institut Teknologi Bandung. Bandung. Hlm 27-34.

Ibrahim, S. dan M. Sitourus. 2013. Teknik Laboratotium Kimia Organik. Graha
Ilmu. Yogyakarta. Hlm 20-23.



49

Irsyam, A. S. D. 2017. Suku Fabaceae Di Kampus Universitas Islam Negeri (Uin)
Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bagian 1: Tumbuhan Polong Berperawakan
Pohon Fabaceae. 9 (1): 1–8.

Istiqomatush Sholihah dan Ika Trisharyanti D. K. 2015. Pengujian Aktivitas
Antibakteri Ekstrak Etanol dan Infusa Daun Kupu-Kupu. (Skripsi).
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Markham, K.R. 1988. Cara Mengidentifikasi Flavonoid. Alih Bahasa Kosasih
Padmawinata. Institut Teknologi Bandung. Bandung. Hlm 117.

Mega Kurnia Dewi, Hartati Soetjipto, A. I. Kristijanto. 2014. Karakterisasi Dan
Komposisi Kimia Minyak Biji Tumbuhan Kupu-Kupu (Bauhinia purpurea
L) Bunga Merah Merah Muda. (Skripsi). Universitas Kristen Satya
Wacana. Salatiga.

Noviyanti, L. 2010. Modifikasi Teknik Kromatografi Kolom Untuk Pemisahan
Trigliserida dari Ekstrak buah Merah (Pandanus conoideus Lamk).
(Skripsi). Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Nurhidayat, Arif. 2016. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder dari
Kulit Batang Tumbuhan Turi (Sesbania grandiflora) serta Uji Aktivitas
Antibakteri E. coli Resisten terhadap Kloramfenikol. (Skripsi).
Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Parekh, J., Karathia, N. and Chanda, S. 2006. Evaluation Of Antibacterial
Activity and Phytochemical Analysis Of Bauhinia variegata L. bark.
African Journal of Biomedical Research. 9 (9): 53–56.

Pratiwi, S.T. 2008. Mikrobiologi Farmasi, 188-189. Airlangga. Jakarta.

Rachmawati, S., A. Gemini., Mufidah., A. Rahim. dan Rosany Tayeb. 2011.
Aktivitas Antiradikal Bebas Beberapa Ekstrak Tanaman Familia
Fabaceae. JST Kesehatan. Indonesia. 1.  Hlm 61 – 67.

Rasyid, A.  2012. Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Serta Uji Aktivitas
Antibakteri dan Antioksidan Ekstrak Metanol Teripang Stichopus
Hermanii. Ilmu Kelautan dan Teknologi Kelautan Tropis. 4 (2): 360–368.

Saifudin, Azis. 2014. Senyawa Alam Metabolit Sekunder Teori, Konsep dan
Teknik Pemisahan Edisi -1. Deepublish. Yogyakarta.

Salni, Marisa, H., & Mukti, R. W. 2011. Isolasi Senyawa Antibakteri Dari
Daun Jengkol (Pithecolobium lobatum Benth) dan Penentuan Nilai KHM
nya. Jurnal Penelitian Sains. 14. Hlm 38–41.

Shajiselvin, C.D., Muthu. dan A. Kottai. 2011. Antioxidant activity of various
extracts from whole plant of Bauhinia Purpurea (Linn): An in vitro
evaluation. Journal of Advanced Pharmaceutical Research 2 (1): 31-37.



50

Sitorus., R.M. Hardina., C. Adeanne., Wullur. dan P.V.Y. Yamlean. 2011.
IsolasidanIdentifikasiSenyawa Flavonoid pada Daun Adam Hawa
(Rhoe discolor). (Skripsi).FMIPA Universitas Sam Ratulangi.Makassar.

Skoog, D. A., F. J. Holler, and S. R. Crouch. 1993. Principle of Instrumental
Analysis. Saunders Collage Pub. Philadelpia.

Stahl. 1985. Analisis Obat Secara Kromatografi dan Mikroskopi. ITB. Bandung.
Hlm 3-17

Sudjadi. 1983. Penentuan Struktur Senyawa Organik. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Hlm 283.

Sumaryono, W. 1996. Pengkajian  Metabolit  Sekunder  dan  Prospeknya  dalam
Perkembangan  Industri  Nasional. Kuliah  Tamu  pada  Forum Himpunan
Mahasiswa  Kimia FMIPA-ITS-Surabaya. Sub  Direktorat  Medika-
Direktorat  Pengkajian  Ilmu  Dasar  dan  Terapan  BPPT. Jakarta. Hlm
448.

Tjitrosoepomo, G. 1993. Taksonomi Tumbuhan Obat-obatan. Gadjah Mada
University Press. Yogyakarta. Hlm 447.

Tringali, C. 2001. Bioactive Compounds  from Natural Sources. Taylor and
francis. Universita di Catania. Italy.

Tukiran, Hamdani, B. E., Mahyudi, R., Hidayati, S., dan Hidayati, N. 2009.
Beberapa Senyawa Hasil Isolasi dari Kulit Batang Tumbuhan Kedoya.
Jurnal Ilmu Dasar.10 (2): 236–244.

Venkataraman, K. 1972. Wood Phenolics In The Chemotaxonomy Of The
Moraceae. Phytocemistry. 11. Hlm 1571-1586.


	1. cover (i).pdf
	2. abstrak (ii).pdf
	2. abstrak (iii).pdf
	3. cover dalam(iv).pdf
	6. riwayat hidup (vii-viii).pdf
	7. Motto (ix).pdf
	8. Persembahan (x).pdf
	9. SANWACANA (xi-xiv).pdf
	10.DAFTAR ISI (xv-xvii).pdf
	11. DAFTAR TABEL (vviii).pdf
	12. DAFTAR GAMBAR (xix-xx).pdf
	I. PENDAHULUAN.pdf
	II. TINJAUAN PUSTAKA.pdf
	III. METODE PENELITIAN.pdf
	IV. PEMBAHASAN.pdf
	V. SIMPULAN DAN SARAN.pdf
	VI. DAFTAR PUSTAKA.pdf

