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ABSTRACT

ISOLATION AND IDENTIFICATION ISOLATED COMPOUNDS FROM
ETHYL ACETATE FRACTION OF ROOTS RED TURI (Sesbania

grandiflora (L.) Pers) AND ITS ANTIBACTERIAL ACTIVITY

By

WAHYUNI DEWI LESTARI

Sesbania grandiflora (L.) Pers, locally known as turi is belong to Fabaceae,
which can be used as a traditional medicine because it contains bioactive
compounds such as antibacterial, antioxidant and antifungal. This was aimed to
isolation, identification the isolated compound of ethyl acetate extract of red turi
roots (S. Grandiflora). The ethyl acetate extract and isolated obtained was
assayed the antibacterial activity against E. coli. This research was conducted on
collection and sample preparation, extraction, isolation and purification using
TLC, VLC and CCG. Two isolated compounds were obtained yellow crystal
needle of N-5 Ed (3.4 mg) and orange solids N-5 (0.5 mg). The purity test of the
compound was carried out using thin layer chromatography (TLC) and the
measurement of melting point, N-5 Ed compound have a melting point at 211.5-
215 0C. Based on the physical properties and IR spectroscopic analysis data, N-5
Ed compounds was predicted a type of aryl benzofuran compounds of 2-(2’.3’-
dihydroxy-5’-methoxyphenyl)-6-methoxybenzofuran-3-carbaldehyde). The
antimicrobial activity of isolated compound against E. coli showed that it has
medium activity with inhibition zone of 9 and 8 mm at the concentration of 200
ppm and 100 ppm

Keywords: Sesbania grandiflora, red turi, aryl benzofuran, antibacterial, E. coli.



ABSTRAK

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA HASIL ISOLASI DARI
FRAKSI ETIL ASETAT AKAR TANAMAN TURI MERAH (Sesbania

grandiflora (L.) Pers) SERTA PENGUJIAN SENYAWA SEBAGAI
ANTIBAKTERI

Oleh

WAHYUNI DEWI LESTARI

Turi merah (Sesbania grandiflora (L.) Pers) adalah salah satu tumbuhan family
Fabaceae yang dapat digunakan sebagai obat tradisional karena mengandung
senyawa bioaktif diantaranya sebagai antibakteri, antioksidan dan antijamur.
Pada penelitian ini telah dilakukan isolasi, identifikasi senyawa hasil isolasi dari
fraksi etil asetat akar tanaman turi merah (S. grandiflora). Dan uji aktivitas
antibakteri pada ekstrak kasar etil asetat dan senyawa hasil isolasi terhadap
bakteri E. coli. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan dan persiapan sampel
kemudian ekstraksi, isolasi dan pemurnian secara berulang menggunakan KLT,
KCV dan KKG. Dua Isolat yang diperoleh berupa  kristal jarum berwarna
kuning, yaitu N-5 Ed (3,4 mg) dan padatan berwarna orange yaitu N-5 (0,5 mg).
Uji kemurnian senyawa dilakukan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis
(KLT) dan pengukuran titik leleh, senyawa N-5 Ed memiliki titik leleh sebesar
211,5-215 0C. Berdasarkan sifat fisik dan data analisis spektroskopi IR, senyawa
N-5 Ed diduga sebagai senyawa jenis aril benzofuran yaitu 2-(2’,3’-dihidroksi-
5’-metoksifenil-6-metoksibenzofuran-3- karbaldehid. Uji bioaktivitas antibakteri
senyawa hasil isolasi terhadap bakteri E. coli, senyawa N-5 Ed menunjukkan
aktivitas dalam kategori sedang dengan diameter hambat 9 dan 8 mm pada
konsentrasi 200 ppm dan 100 ppm.

Kata kunci: Sesbania grandiflora, turi merah, aril benzofuran, antibakteri, E.
coli.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat tradisional dipakai secara luas di hampir seluruh negara di dunia. Negara-

negara di Asia dan Amerika Latin menggunakan obat herbal sebagai pelengkap

pengobatan primer. Bahkan di Afrika, sebanyak 80% dari populasi menggunakan

obat tradisional untuk pengobatan primer. Indonesia mempunyai keragaman

hayati yang sangat tinggi dan berada pada urutan terkaya kedua setelah Brazil dan

memiliki kekayaan pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan untuk

pemeliharaan kesehatan dan pengobatan berbagai penyakit (Depkes RI, 2007).

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan

hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut

yang digunakan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun. Obat

tradisional telah digunakan oleh berbagai aspek masyarakat mulai dari tingkat

ekonomi atas sampai tingkat bawah, karena obat tradisional mudah didapat,

harganya yang cukup terjangkau dan berkhasiat untuk pengobatan, perawatan

serta pencegahan penyakit (Maharani, 2010).

Tumbuhan dikenal mengandung berbagai golongan senyawa kimia tertentu

sebagai bahan obat yang mempunyai efek fisiologis terhadap organisme lain, atau

sering disebut sebagai senyawa bioaktif. Kurang lebih 80% obat-obatan yang



2

digunakan oleh masyarakat Indonesia berasal dari tumbuhan yang berkhasiat

sebagai obat. Telah banyak senyawa aktif asal tumbuhan yang memasuki aplikasi

komersial untuk berbagai kegunaan. Senyawa alam hasil isolasi dari tumbuhan,

juga digunakan sebagai bahan asal untuk sintesis bahan-bahan biologis aktif dan

sebagai senyawa model untuk merancang senyawa baru yang lebih aktif dengan

sifat toksik yang lebih rendah (Sasongko and Asmara, 2002). Salah satu manfaat

senyawa aktif adalah sebagai antibakteri.

Penelitian-penelitian pencarian bahan antibakteri telah banyak dilakukan terutama

dari berbagai jenis tumbuhan. Namun para ilmuwan terus berusaha untuk mencari

sumber antibakteri baru, terutama yang mudah tumbuh di Indonesia. Tumbuhan

yang digunakan untuk obat tradisional dapat dijadikan alternatif pencarian zat

antibakteri, karena pada umumnya memiliki senyawa aktif yang berperan dalam

bidang kesehatan. Tanaman yang ada di Indonesia yang diduga memiliki senyawa

bioaktif sebagai antibakteri salah satunya adalah tanaman turi (Sesbania

grandiflora (L.) Pers).

Tanaman turi mempunyai banyak manfaat. Tanaman digunakan untuk mencegah

erosi, getahnya untuk pewarna tekstil, kayunya digunakan untuk bahan bangunan,

daunnya dan batang mudanya untuk pakan ternak. Daun muda, polong biji dan

bunganya juga dapat dikonsumsi manusia sebagai lalapan dan sayur. Bagian-

bagian tanaman yang lain seperti batang, kulit batang, akar, daun dan bunganya

dapat digunakan untuk pengobatan tradisional mengatasi flu, demam, sakit perut,

diare dan kulit kusam (Powthong et al., 2012 dan Hasan et al., 2012). Daun-nya
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memiliki sifat antixiolitik dan antikovulsan sedangkan bunganya mengandung zat

antimikrobial (Avalaskar et al., 2011).

Berdasarkan warna bunga turi dibedakan menjadi dua yaitu turi putih dan turi

merah namun menurut pengamat peneliti, populasi bunga merah lebih sedikit

dibandingkan bunga turi putih. Ke duanya mempunyai potensi mikrobial karena

mengandung senyawa metabolit sekunder. Berdasarkan informasi penelitian

sebelumnya turi merah dapat digunakan sebagai obat dikarenakan kandungan

kimia seperti tanin, saponin, glikosida, vitamin A dan B, kalsium oksalat, sulfur,

zat besi dan zat gula, dimana kandungan kimia turi merah lebih banyak dari pada

yang terdapat pada turi putih (Maharani, 2010). Bunga turi merah dimanfaatkan

masyarakat pedesaan untuk pengobatan kencing manis atau diabetes.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dilaporkan bahwa daun

turi mengandung metabolit sekunder berupa saponin, tanin, dan flavonoid

(Prasetyono dan Sunar, 2012).Selain itu pada bagian jaringan akar turi putih pada

penelitian sebelumnya berhasil diisolasi senyawa 5,7-dihydroxy-6,2'-

dimethoxyisoflavone-7-O-α-L-rhamnopyranoside yang merupakan senyawa

flavonoid dan memiliki aktifitas sebagai antijamur dan antibakteri (Saxena and

Mishra, 1999a). Sedangkan baru-baru ini berhasil diisolasi senyawa baru jenis aril

benzofuran pada bagian kulit batang turi putih (Nurhidayat, 2016). Berdasarkan

uraian diatas, pada penelitian ini akan digunakan bagian akar tanaman turi merah

yang diduga mengandung senyawa bioaktif dan memiliki aktivitas sebagai

antibakteri.
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B. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengisolasi senyawa dari akar tanaman turi merah (S. grandiflora).

2. Mengidentifikasi senyawa hasil isolasi.

3. Menguji aktivitas antibakteri dari senyawa hasil isolasi dengan menggunakan

metode difusi agar terhadap bakteri E. coli.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang kandungan

senyawa hasil isolasi dari akar turi merah (S. grandiflora) dan dapat digunakan

sebagai data tambahan sumber alami tumbuhan yang berpotensi sebagai

antibakteri.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Turi Merah (Sesbania grandiflora (L.) Pers

Turi dengan nama latin S. grandiflora atau Agati grandiflora termasuk dalam

famili tumbuhan Fabaceae. Tanaman turi dikenal dengan nama yang berbeda-

beda pada setiap daerah di Indonesia. Di Sumatera tanaman ini dikenal dengan

nama turi, sedangkan di daerah Jawa, Melayu, Sunda dan Madura dikenal dengan

nama turi, toroy. Di daerah Nusa Tenggara dan Bali tanaman ini dikenal dengan

nama gala-gala, tuwi, palawu, tannumu, ghunga, ngganggala sengon dan kalala.

Selain itu di daerah Sulawesi dikenal dengan nama tuli, turi, turineg, suri,

uliango dan gongogua (Hariana, 2006; purwanto, 2007 dan Dalimartha, 2009). Di

luar Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama cork wood tree, west indian

pea (Hariana, 2006 dan Dalimartha, 2009). Sinonim dari tanaman turi ini dikenal

dengan nama A. grandiflora.

Tanaman turi memiliki klasifikasi sebagai berikut:

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas :Magnoliopsida

Bangsa : Fabales

Suku : Fabaceae
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Marga : Sesbania

Jenis : Sesbania grandiflora (L.) Pers.

(Sumber : Cronquist, 1981 dan The Angiospermae Phylogeny Group, 2003.)

Turi merah (S. grandiflora) merupakan pohon kecil anggota berkayu lunak serta

berumur pendek. Tumbuhan ini ditanam sebagai tanaman hias di halaman-

halaman rumah dan di sawah-sawah sebagai tanaman pelindung. Turi biasanya

digunakan sebagai tanaman pelindung pohon rambatan seperti tanaman lada atau

vanila.

Ciri-ciri umum turi, diantaranya yaitu: tanaman ini dapat ditemukan di daerah

ketinggian 1200 mdpl, berumur pendek, berkayu lunak, tingginya dapat mencapai

5-12 m, dan ranting seringkali menggantung. Batang tanaman turi berlendir dan

berair. Kulit batang luar turi berwarna kelabu hingga kecoklatan tidak rata

dengan alur membujur dan melintang tidak beraturan dan lapisan gabus mudah

terkelupas, percabangan baru keluar setelah tinggi tanaman mencapai sekitar 5 m.

Daun pada tanaman turi ini memiliki ciri yaitu berdaun majemuk dan letak daun

tersebar dengan daun penumpu yang panjangnya 0,5-1 cm, panjang tangkai daun

20-30 cm, menyirip genap dengan 20-40 pasang anak daun yang bertangkai

pendek. Helaian anak daun memiliki tepi yang rata, panjangnya 3-4 cm, dan

lebar 0,8-1,5 cm.

Sementara bunganya keluar dari ketiak daun dengan 2-4 bunga yang bertangkai,

kuncup berbentuk sabit, panjang 7-9 cm, jika mekar bunga berbentuk kupu-kupu.

Ada dua varietas turi yaitu yang berbunga putih dan yang berbunga merah. Akar

tanaman turi berbintil-bintil, berisi bakteri yang dapat memanfaatkan nitrogen
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sehingga bisa menyuburkan tanah. Selain jaringan diatas tumbuhan ini juga

memiliki buah dan biji, buahnya berbentuk polong yang menggantung,

berbentuk pita, panjang 20-55 cm dan lebar 7-8 mm. Ketika buahnya masih muda

berwarna hijau, setelah tua berwarna kuning. Sedangkan bijinya berbentuk bulat

panjang dan berwarna coklat muda.Secara lengkap tumbuhan turi merah dapat

dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. (a) Batang, (b) Daun, (c) Bunga, (d) Biji, (e) Akar dari tanaman
turi merah (S. grandiflora)
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B. Kegunaan dan Efek Farmakologi Tanaman Turi

Tumbuhan turi memiliki banyak manfaat terutama dalam bidang pengobatan,

masyarakat Indonesia sering menggunakan tumbuhan turi, hal ini karena

tumbuhan turi dapat digunakan sebagai bahan obat tradisional. Tanaman turi

memiliki efek farmakologis pada bagian masing masing jaringan tanaman tersebut.

Efek farmakologis daun turi yaitu dapat mencairkan gumpalan darah, mempunyai

efek deuretik, menghilangkan rasa sakit oleh karena itu daun turi dimanfaatkan

untuk mengatasi radang tenggorokan, menyembuhkan luka yang tidak terlalu

dalam. Selain itu daun turi juga mempunyai manfaat sebagai antioksidan,

mengatasi keputihan, memperbanyak produksi asi dan meredakan demam. Bidang

kedokteran di India telah menggunakan daun turi sebagai media penyembuhan

penyakit epilepsi (Kasture et al., 2002).

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Doddola et al., (2008) yang menyatakan

jus daun turi dapat digunakan sebagai pemecah batu ginjal yang cukup efektif.

Penelitan lain yang dilakukan oleh Ramesh and Begum (2006); Ramesh et.al

(2007) dan Ramesh et al.(2010), menyatakan bahwa suplemen daun turi

menunjukkan pencegahan oksidasi yang dapat merusak paru-paru, hati, dan ginjal.

Pengujian pada mencit menunjukkan bahwa daun tumbuhan turi memiliki potensi

sebagai antioksidan.

Efek farmakologis bunga turi adalah sebagai pelembut kulit dan obat pencahar,

sedangkan efek farmakologis kulit batang turi adalah mengurangi rasa sakit

(analgetik), penurun panas dan kegunaan yang lain yaitu untuk meredakan disentri
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dan mengobati cacar air. Bubuk batang turi, di Filipina digunakan sebagai obat

borok atau bisul yang terdapat dalam mulut dan sistem pencernaan sedangkan di

Kamboja potongan batang turi digunakan sebagai media penyembuhan penyakit

kudis. Sedangkan di daerah pulau Jawa bubuk batang turi digunakan sebagai obat

sariawan, polio, dan sakit perut (Wagh et al., 2009). Kulit batang turi dapat

digunakan sebagai obat kumur untuk sariawan karena mempunyai kandungan

kimia saponin, flavonoid, polifenol dan tanin yang diketahui dapat menghambat

pertumbuhan jamur penyebab sariawan dan berkhasiat sebagai obat (Hariana,

2006). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sertie et al.(2001) dari hasil

penelitiannya menyatakan bahwa ekstrak etanol dari batang turi menunjukkan

aktivitas antiinflamasi yang cukup baik.

Sedangkan akar turi memiliki efek farmakologis untuk meredakan nyeri sehingga

akar turi dapat digunakan untuk mengatasi pegal linu. Bagian akar secara umum

juga digunakan sebagai antiinflamasi dan penurun demam (Wagh et al., 2009).

Investigasi juga dilakukan oleh (Shareef et al., 2012) menyatakan bahwa turi

memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi, antiseptik, analgesik, serta

antioksidan. Efek antioksidan dari turi kemungkinan dikarenakan kandungan

senyawa flavonoid yang mampu menangkap radikal bebas melalui donor proton

hidrogen dari gugus hidroksil flavonoid (Amic et al., 2003).

C. Kandungan Senyawa Metabolit Sekunder pada Famili Fabaceae

Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang terdapat dalam suatu

organisme yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pertumbuhan,
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perkembangan atau reproduksi organisme. Berbeda dengan metabolit primer yang

ditemukan pada setiap spesies tertentu. Fungsi senyawa ini pada organisme adalah

untuk bertahan hidup terhadap predator, kompetitor, dan membantu proses

reproduksi (Hebert,1996). Adapun senyawa metabolit sekunder yaitu tanin,

saponin, flavonoid, steroid, terpenoid, dan alkaloid. 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 yang mempunyai aktivitas tertentu (Harborne, 2006).

Pada tanaman famili Fabaceae mengandung senyawa metabolit sekunder yang

cukup banyak dan beragam, dari susunan molekul sederhana hingga molekul yang

paling rumit sekalipun ada pada famili ini. Secara garis besar senyawa metabolit

sekunder dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu senyawa fenolik dan non-

fenolik. Salah satu metabolit sekunder non-fenolik yaitu kelompok terpenoid.

Kelompok terpenoid ini ditemukan dalam berbagai variasi misalnya diterpen dan

triterpen glikosida yang disebut dengan saponin. Dalam famili Fabaceae telah

diisolasi senyawa diterpen berupa senyawa furanoditerpen tipe cassane. Senyawa

jenis ini atau furanoditerpen merupakan senyawa yang telah diselidiki memiliki

kemampuan sebagai antimalaria, senyawa furanoditerpen ini banyak ditemukan

pada genus Caesalpinia. Tidak hanya furanoditerpen yang telah diisolasi dari

famili Fabaceae, contoh lain senyawa yang telah diisolasi yaitu norcaesalpinin E

(1), caesalpinin C (2), caesalpinin D (3) yang ketiganya telah diselidiki memiliki

kemampuan sebagai antimalaria (Linn et al., 2005). Ke tiga senyawa dapat dilihat

pada Gambar 2.
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(1) (2) (3)

Senyawa fenolik hasil isolasi yang banyak ditemukan pada famili Fabaceae

adalah flavonoid. Misalnya dari Guibourtia coleosperma, senyawa flavanoid yang

dihasilkan adalah flavanoid yang terikat dengan glikosida misalnya epikatecin-(4b

-8)- 7-O-β-D- xyloppiranosil-epikatecinyang berupa dimer dan 7-O-β-D-

xyloppiranosil-epikatecin yang berupa monomer (Bekker et al., 2006). Kedua

senyawa disajikan pada Gambar 3.

(a)

(b)

Gambar 2. Senyawa diterpen dari famili Fabaceae (1)norcaesalpinin E,
(2) caesalpinin C, dan (3)caesalpinin D

Gambar 3. Senyawa flavonoid dari famili Fabaceae (a)(4b -8)- 7-O-β-D-
xyloppiranosil-epikatecin, dan (b) 7-O-β-D- xyloppiranosil-
epikatecin
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D. Senyawa yang Telah Diisolasi dari Sesbania grandiflora (L.) Pers

Sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian tentang tumbuhan turi dan banyak

senyawa yang sudah berhasil diisolasi dari tumbuhan ini. Penelitian tentang

tumbuhan turi telah dilakukan sejak tahun 1960-an. Senyawa yang pertama

diisolasi yaitu senyawa alkohol sederhana α-5-methyl-5-pentacosanol atau

grandiflorol (1) yang diisolasi dari jaringan daun tumbuhan turi (Tiwari and

Bajpai, 1964). Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya dilanjutkan peneliti

Srivastava et al. (1968) yang melaporkan telah mengisolasi senyawa

galactomannan (2) dari biji kacang tumbuhan turi. Sedangkan pada kulit

tumbuhan turi pertama kali terisolasi senyawa golongan flavonol glikosida yang

diyakini senyawa 4’-O-metil-8-prenilkaemferol-3-O-( -L-rhamnosil-(1—6)-β-D-

galactopiranosida)-7-O-D-galactopiranosida (3). Sedangkan pada akar telah

diisolasi senyawa 5,7-dihydroxy-6,2'-dimethoxyisoflavone-7-O-α-L-

rhamnopyranoside (4) (Saxena and Mishra, 1999a) selain itu juga terisolasi

senyawa 3,7-dihydroxy-8-methoxyflavone-7-O-β-D-galactoside (5) jenis lain dari

flavon glikosida. Jaringan lain seperti batangpun juga diperoleh senyawa yang

berhasil diisolasi senyawa tersebut adalah 3-β-hydroxy-28-p-

hydroxyphenoxyolean-12-ene (6) (Saxena and Mishra, 1999b). Selain itu, baru-

baru ini juga berhasil diisolasi senyawa jenis aril benzofuran yaitu 2-(2’, 3’-

dihidroksi- 5’-metoksifenil)-6-metoksibenzofuran-3-karbaldehid (7) pada jaringan

kulit batang turi putih (S. grandiflora) (Nurhidayat, 2016). Senyawa- senyawa

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.
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(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(7)

Gambar 4. Senyawa hasil isolasi dari S.grandiflora (1)α-5-methyl-5-pentacosanol
atau grandiflorol, (2)galactomannan,(3)4’-O-metil-8-prenilkaemferol-
3-O-( -L-rhamnosil-(1—6)-β-D-galactopiranosida)-7-O-D-
galactopiranosida, (4)5,7-dihydroxy-6,2'-dimethoxyisoflavone 7-O-α-L-
rhamnopyranoside, (5)3,7-dihydroxy-8-methoxyflavone-7-O-β-D-
galactoside, (6)3-β-hydroxy-28-p-hydroxyphenoxyolean-12-ene, (7)2
(2’,3’-dihidroksi-5’-metoksifenil)-6-metoksibenzofuran-3-karbaldehid
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E. Antibakteri

Antibakteri adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan

bakteri yang bersifat merugikan. Pengendalian pertumbuhan mikroorganisme

bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membunuh

mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan serta

perusakan bahan oleh mikroorganisme (Sulistyo, 1971).

Mekanisme penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri oleh senyawa

antibakteri dapat berupa perusakan dinding sel dengan cara menghambat

pembentukannya atau mengubahnya setelah selesai terbentuk, perubahan

permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan keluarnya bahan

makanan dari dalam sel, perubahan molekul protein dan asam nukleat,

penghambatan kerja enzim, dan penghambatan sintesis asam nukleat dan protein.

Aktivitas daya hambat bakteri dinyatakan berdasarkan zona bening yang

dihasilkan di sekitar paper disk. Diameter zona hambat pertumbuhan bakteri

diukur dalam satuan mm dan dijadikan ukuran kuantitatif untuk ukuran zona

hambat. Efektifitas dari bahan aktif, ditentukan oleh perbandingan diameter zona

hambat dengan nilai standar. Aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi 4 kategori

yaitu : aktivitas lemah (<5mm), sedang (5–10 mm), kuat (>10–20 mm), sangat

kuat (>20–30 mm) (Morales et al., 2003).

Menurut Madigan et al.,(2000), berdasarkan sifat toksisitas selektifnya, senyawa

antimikroba mempunyai 3 macam efek terhadap pertumbuhan mikroba yaitu:
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1. Bakteriostatik memberikan efek dengan cara menghambat pertumbuhan tetapi

tidak membunuh. Senyawa bakterostatik seringkali menghambat sintesis

protein atau mengikat ribosom. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan

antimikroba pada kultur mikroba yang berada pada fase logaritmik. Setelah

penambahan zat antimikroba pada fase logaritmik didapatkan jumlah sel total

maupun jumlah sel hidup adalah tetap.

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

lisis sel atau pecah sel. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan antimikroba

pada kultur mikroba yang berada pada fase logaritmik. Setelah penambahan zat

antimikroba pada fase logaritmik didapatkan jumlah sel total tetap sedangkan

jumlah sel hidup menurun.

3. Bakteriolitik menyebabkan sel menjadi lisis atau pecah sel sehingga jumlah sel

berkurang atau terjadi kekeruhan setelah penambahan antimikroba. Hal ini

ditunjukkan dengan penambahan antimikroba pada kultur mikroba yang berada

pada fase logaritmik. Setelah penambahan zat antimikroba pada fase

logaritmik, jumlah sel total maupun jumlah sel hidup menurun.

Kemampuan antimikroba diukur secara in vitro agar dapat ditentukan kemampuan

suatu zat antimikroba (Jawetz and Adelberg, 2001). Adanya fenomena ketahanan

tumbuhan secara alami terhadap mikroba menyebabkan pengembangan sejumlah

senyawa yang berasal dari tanaman yang mempunyai kandungan antibakteri dan

antifungi (Griffin, 1981).



16

F. Antibiotik

Di bidang farmasi, bahan antibakteri dikenal dengan nama antibiotik, yaitu suatu

substansi kimia yang dihasilkan oleh mikroba dan dapat menghambat

pertumbuhan mikroba lain. Senyawa antibakteri dapat bekerja secara

bakteriostatik, bakteriosidal, dan bakteriolitik (Pelczar and Chan, 1986).

Penggolongan Antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya :

1. Inhibitor sintesis dinding sel bakteri, mencakup golongan Penicillin,

Polypeptide dan Cephalosporin.

2. Inhibitor transkripsi dan replikasi, mencakup golongan Quinolone.

3. Inhibitor sintesis protein, mencakup banyak jenis antibiotik, terutama dari

golongan Macrolide, Aminoglycoside, dan Tetracycline.

4. Inhibitor fungsi membran sel, misalnya Ionomycin, Valinomycin.

5. Inhibitor fungsi sel lainnya, seperti golongan sulfa atau sulfonamida,

Antimetabolit, misalnya Azaserine.

1. Amoxicillin

Amoxicillin adalah antibiotik yang paling banyak digunakan. Hal

ini karena amoxicillin cepat diserap di usus dan efektif untuk berbagai jenis

infeksi. Amoxicillin dapat digunakan untuk pengobatan infeksi pada telinga,

hidung, tenggorokan, gigi, saluran genitourinaria, kulit, struktur kulit dan saluran

pernapasan bawah oleh Streptococcus spp., S. pneumoniae, Staphylococcus spp.,

H. influenzae, E. coli, P.mirabilis atau E. faecalis. Amoxicillin juga bermanfaat

untuk pengobatan gonore akut tanpa komplikasi oleh N. gonorrhoeae.
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Amoxicillin termasuk antibiotik spektrum luas dalam kelompok

penisilin. Mekanisme amoxicillin yaitu mencegah sintesis dinding sel bakteri

dengan menghambat enzim D-transpeptidase bakteri. Akibatnya, bakteri tidak

dapat berkembang biak. Struktur amoxicillin dapat ditunjukkan pada Gambar 5.

2. Sefalosporin

Sefalosporin termasuk golongan antibiotik Betalaktam. Seperti antibiotik

Betalaktam lain, mekanisme kerja antimikroba sefalosporin adalah dengan

menghambat sintesis dinding sel mikroba dan yang dihambat adalah reaksi trans-

peptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel.

Sefalosporin aktif terhadap kuman gram positif maupun gram negatif, tetapi

spektrum masing-masing derivat bervariasi. Struktur sefalosporin dapat dilihat

pada Gambar 6.

Gambar 5. Struktur amoxicillin (Anggreani, 2016)

Gambar 6. Struktur sefalosporin (Gentili et.al., 1999)



18

Modifikasi R1 pada posisi 7 cincin betalaktam dihubungkan dengan aktivitas

antimikrobanya, sedangkan substitusi R2 pada posisi 3 cincin dihidrotiazin

mempengaruhi metabolisme dan farmakokinetiknya. Modifikasi R1 dan R2

berhubungan dengan masing-masing jenis sefalosporin-nya. Mekanisme kerja

antimikrobanya dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba (sintesis

peptidoglikan yang diperlukan kuman untuk kekuatan dindingnya) dan yang

dihambat ialah reaksi trans-peptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi

pembentukan dinding sel. Spektrum kerja sefalosporin luas dan meliputi banyak

kuman gram-positif dan gram-negatif, termasuk E.coli, Klebsiella dan Proteus.

3. Tetrasiklin

Tetrasiklin adalah zat antimikroba yang diperoleh dengan cara deklorinasi

klortetrasiklina, reduksi oksitetrasiklina, atau dengan fermentasi. Tetrasiklin

merupakan basa yang sukar larut dalam air, tetapi bentuk garam natrium atau

garam HCl-nya mudah larut. Dalam keadaan kering, bentuk basa dan garam HCl

tetrasiklin bersifat relatif stabil. Dalam larutan, kebanyakan tetrasiklin sangat labil

sehingga cepat berkurang potensinya. Senyawa-senyawa yang termasuk kelompok

tetrasiklin mempunyai kerangka dasar karbon dari naftasen C-18 yang

terhidrogenasi secara parsial, oleh karena itu disebut juga kerangka hidronaftasen.

Struktur tetrasiklin dapat dilihat pada Gambar 7.
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tetrasiklin bersifat bakteriostatik dengan jalan menghambat sintesis protein. Hal

ini dilakukan dengan cara mengikat unit ribosoma sel kuman 30S sehingga t-RNA

tidak menempel pada ribosom yang mengakibatkan tidak terbentuknya amino

asetil RNA. Ada 2 proses masuknya antibiotik ke dalam ribosom bakteri gram

negatif; pertama yang disebut difusi pasif melalui kanal hidrofilik, kedua ialah

sistem transport aktif. Setelah masuk maka antibiotik berikatan dengan ribosom

30S dan menghalangi masuknya tRNA-asam amino pada lokasi asam amino.

Pada umumnya spektrum golongan tetrasiklin sama karena memiliki mekanisme

yang sama, namun terdapat perbedaan kuantitatif dan aktivitas masing-masing

derivat terhadap kuman tertentu. Hanya mikroba yang cepat membelah yang

dipengaruhi obat ini. Golongan tetrasiklin termasuk antibiotik yang bersifat

bakteriostatik dan bekerja dengan jalan menghambat sintesis protein kuman.

G. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan menyari

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya

matahari langsung (Depkes RI, 1979). Ekstraksi adalah proses penarikan

Gambar 7. Struktur tetrasiklin (Perdian, 2015)
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komponen atau zat aktif suatu simplisia dengan menggunakan pelarut tertentu.

Prinsip ekstraksi didasarkan pada distribusi zat terlarut dengan perbandingan

tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Ekstraksi digolongkan

ke dalam dua bagian besar berdasarkan bentuk fasa yang diekstraksi yaitu

ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-padat. Ekstraksi cair-cair dapat

menggunakan corong pisah, sedangkan ekstraksi cair-padat terdiri dari beberapa

cara yaitu maserasi, perkolasi dan sokletasi (Harborne, 2006).

Pada penelitian ini digunakan ekstraksi menggunakan metode maserasi.

Maserasi merupakan suatu teknik ekstraksi dengan melakukan proses

perendaman sampel dengan pelarut organik yang sesuai serta dilakukan pada

temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa

bahan alam dan 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 ekstraksi senyawa akan sempurna karena

dapat diatur lama perendaman yang dilakukan (Lenny, 2006). Menurut Markham,

(1988) proses ini dilakukan beberapa kali dengan tujuan untuk mendapatkan

hasil yang lebih maksimal dan ekstrak kemudian disatukan lalu diuapkan dengan

menggunakan penguap putar vakum.

H. Kromatografi

Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran bergantung pada

perbedaan perpindahan masing-masing campuran melalui suatu fase diam
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dibawah pengaruh gerakan fase gerak. Kromatografi digunakan oleh para ilmuan

dengan tujuan untuk pemisahan atau pemurnian zat-zat dari campurannya.

Pendukung utama teknik pemisahan adalah fase diam atau fase stasioner dan

fase gerak atau fase mobil. Berbagai dasar terjadinya pemisahan pada

kromatografi adalah adsorpsi, partisi, filtrasi dan suhu kritik. Kromatografi Lapis

Tipis (KLT) merupakan perkembangan dari kromatografi adsorpsi yang memakai

fase diam padat dan fase gerak cair (Mulja, 1991).

1. Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) adalah metode kromatografi cair yang paling

sederhana, murah dan dapat memisahkan senyawa yang berbeda seperti senyawa

organik alam yang dilakukan dalam beberapa menit dengan alat yang harganya

tidak terlalu mahal. Data diberikan dalam bentuk harga Rf senyawa dalam sistem

pelarut tertentu. KLT sebenarnya melibatkan dua peubahnya yaitu fase diam dan

dan fase gerak atau campuran pelarut pengembang. Fase diam contohnya seperti

silika gel (asam silikat), alumina (alumina oksida), kiselgur (tanah diatome) dan

selulosa. Fase gerak dapat berupa hampir segala macam pelarut atau campuran

pelarut. Semua zat dengn fase diam dan fase gerak yang berbeda akan

mempunyai harga Rf yang berbeda pula (Gritter et al., 1991).

Pada pelaksanaan kromatografi lapis tipis, larutan cuplikan atau sampel

ditotolkan pada plat dengan pipet mikro atau injektor paling sedikit 0,5 µL.

Setelah kering plat dikembangkan dengan fase gerak sampai pada batas tertentu.

Pada proses pengembangan dilakukan dalam wadah tertutup yang diisi dengan

eluen yang tepat dan telah dijenuhi uap eluen agar dihasilkan pemisahan yang
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baik. Deteksi bercak yang dihasilkan pada plat KLT dapat dilakukan secara kimia

dan fisika. Cara kimia yang biasa digunakan adalah dengan mereaksikan bercak

dengan suatu pereaksi dengan cara penyemprotan sehingga bercak menjadi jelas.

Sedangkan cara fisika yang biasa digunakan untuk memperjelas bercak yaitu

dengan cara pencacahan radioaktif dan fluorosensi sinar ultraviolet.

2. Kromatografi Cair Vakum

Kromatografi Cair Vakum (KCV) disebut juga sebagai fast chromatography.

KCV adalah kromatografi yang dipercepat dengan penggunaan vakum/penyedot.

Efek dari vakum ini adalah untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan

kecepatan alir dari pelarut. Kromatografi ini dilakukan berdasarkan perbedaan

kemampuan migrasi diferensial senyawa melewati fase diam. Di dalam kolom

karena perbedaan kemampuan partisi dan kelarutan senyawa menyebabkan

pemisahan melewati fase diam berupa pita-pita kemudian keluar meninggalkan

kolom dan ditampung kemudian dideteksi. KCV biasa digunakan untuk

pengisolasian/pemurnian senyawa, analisis kuantitatif suatu senyawa, dan cocok

untuk senyawa nonvolatil (Hosstetman et al., 1995).

3. Kromatografi Kolom Gravitasi

Kromatografi kolom gravitasi (KKG) biasanya digunakan dalam teknik

pemurnian, yaitu mengisolasi suatu senyawa dari campurannya (Johnson and

Stevenson, 1991). Kromatografi kolom grafitasi merupakan salah satu teknik

pemisahan lebih lanjut setelah metode KLT. Pemisahan suatu komponen dari

campuran senyawa, dilakukan dengan mengalirkan eluen (fasa gerak) yang sesuai
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terhadap sampel dalam suatu kolom kaca vertikal yang berisi adsorben (fasa

diam). Cairan eluen yang mengalir melalui kolom ini disebabkan oleh gaya

gravitasi (Poole, 2009; Williamson and Master, 2010).

Pada kolom kromatografi akan terjadi kesetimbangan antara zat terlarut yang

diadsorbsi adsorben dan pelarut yang mengalir melewati kolom, sehingga terjadi

pola pemisahan dari masing-masing komponen senyawa yang kemudian dapat

ditampung menurut pola pemisahannya. Selain itu, ukuran partikel fasa diam akan

mempengaruhi aliran pelarut melewati kolom. Fasa diam dengan ukuran partikel

lebih kecil biasanya digunakan dalam kromatografi flash, sedangkan ukuran

partikel besar digunakan dalam kromatografi kolom gravitasi (Heftmann, 1983).

I. Identifikasi Spektroskopi

Spektroskopi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara menganalisis

spektrum suatu senyawa dan interaksi antara radiasi elektromagnetik. Teknik

spektroskopi dapat digunakan untuk menentukan struktur dari senyawa organik

tersebut (Fessenden and Fessenden, 1999). Radiasi elektromagnetik tersebut dapat

berupa radiasi sinarγ, sinar-X( X-ray), UV-Vis (ultra ungu tampak), infra merah

(IR), gelombang mikro dan gelombang radio (Harvey, 2000). Berdasarkan

panjang gelombang radiasi elektromagnetik dapat dibagi menjadi beberapa jenis

yang ditunjukkan pada Gambar 8.
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Macam-macam metode spektroskopi  antara lain, spektroskopi ultraungu-tampak

(UV-VIS), spektroskopi infra merah (IR), spektroskopi resonansi magnetik inti

(NMR).

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 gelombang serapan yang muncul merupakan

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

1983).

Spektroskopi UV mempunyai kisaran sinar dengan panjang gelombang

200-400 nm, sedangkan sinar tampak adalah panjang gelombang sekitar

400-900 nm. Spektroskopi ini digunkan untuk tujuan analisi kuantitatif maupun

kualitatif. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari analisis berdasarkan

spektrofotometer ultraviolet-visible ini dapat diketahui absorptivitas molar

Gambar 8. Jenis radiasi eleltromagnetik dan panjang
gelombang (Harvey, 2000).



25

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)

Absorbansi (A) diperoleh dari data spektrum yang terdapat pada 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)

(Ibrahim dan Sitourus, 2013).

2. Spektroskopi IR

Spektroskopi infra merah merupakan suatu analisis senyawa organik dan

anorganik yang berdasarkan pada interaksi antara gelombang elektromagnetik

infra merah (IR) dengan materi. Dengan adanya energi dari gelombang

elektromagnetik menyebabkan terjadinya vibrasi molekul pada materi tersebut.

Ada tiga jenis vibrasi pada spektroskopi infra merah (IR) yaitu rotasi, regangan

dan guntingan (Gauglitz and Vo-Dinh, 2003). Analis secara spektroskopi infra

merah digunakan untuk menganalisis gugus fungsi yang terdapat pada zat yang

diuji. Setiap gugus fungsi akan akan memberikan puncak-puncak yang tetap,

informasi inilah yang digunakan untuk menganalisis secara kualitatif pada zat
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tersebut. Misalnya gugus fungsi C=O akan memberikan puncak pada bilangan

gelombang 1650 cm-1sebagai asam karboksilat, 1700 cm-1sebagai keton dan 1800

cm-1sebagai halida asam (klorida asam) (Harvey, 2000).

Tabel 1. Karakteristik frekuensi uluran beberapa gugus fungsi

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

OH 3600 CH 2 2930
NH2 3400 2860
CH 3300 1470

HA r 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

Sumber : Banwell and McCash (1994)

3. Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti (RMI)

Spektroskopi resonansi magnetik inti adalah teknik yang memanfaatkan sifat

magnetik dari inti tertentu. Instrumen yang paling umum dan paling populer

digunakan adalah Spektroskopi H1-NMR (Proton) dan C13-NMR (karbon-13).

Metode spektroskopi jenis ini didasarkan pada penyerapan energi oleh partikel

yang sedang berputar di dalam medan magnet yang kuat. Energi yang dipakai

dalam pengukuran dengan metode ini berada pada daerah frekuensi radio 400-600

MHz, yang bergantung pada jenis inti yang diukur (Silverstein et al., 1986).

Informasi yang diberikan oleh spektroskopi resonansi magnetik inti ini cukup

banyak. Pada dasarnya metode ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu
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struktur senyawa atau rumus bangun molekul senyawa organik. Berikut adalah

beberapa pergeseran kimia senyawa organik :

Tabel 2. Pergeseran kimia untuk proton dalam molekul organik.

Jenis Senyawa Jenis Proton 1H (δ) ppm
Alkana
Alkuna

Eter
Alkena
Fenol

Alkohol
Aromatik

Aldehid

Karboksilat

C CH3

C C   CH
H3C    O
H2C C
Ar OH
R   OH
Ar   H

0,5 – 2
2,5 - 3,5
3,5 - 3,8
4,5 - 7,5

4 - 8
5 - 5,5
6 - 9

9,8 - 10,5

11,5 - 12,5

(Sudjadi, 1983).

J. Uji Aktivitas Antibakteri

Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi. Disc diffusion test

atau uji difusi disk dilakukan dengan mengukur diameter zona bening (clear zone)

yang merupakan petunjuk adanya respon penghambatan pertumbuhan bakteri oleh

suatu senyawa antibakteri dalam ekstrak atau sampel (Hermawan et al., 2007).

Aktivitas antimikroba diukur secara in vitro untuk menentukan potensi zat

antibakteri dalam larutan, konsentrasinya dalam cairan tubuh atau jaringan dan

kepekaan suatu bakteri terhadap konsentrasi obat yang digunakan. Metode yang

digunakan untuk uji aktivitas antimikroba secara in vitro ada dua macam, yaitu

metode difusi dan metode dilusi.
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1. Metode difusi

Metode difusi yang sering digunakan yaitu metode cakram kertas dan metode

lubang (perforasi). Pada metode cakram kertas, digunakan cakram kertas saring

dengan diameter tertentu yang telah dibasahi dengan larutan uji, kemudian

ditempatkan pada permukaan medium padat yang sebelumnya telah diinokulasi

bakteri uji pada permukaannya. Setelah inkubasi, diameter daerah hambat (DDH)

sekitar cakram terlihat sebagai daerah jernih. Metode ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor kimia dan fisika, selain faktor antara zat antibakteri dengan

bakteri (misalnya: sifat medium dan kemampuan difusi, ukuran molekular dan

stabilitas zat antibakteri) (Mudihardi et al., 2005). Metode difusi lubang, yaitu

membuat sumuran pada medium agar dengan garis tengah tertentu dan diisi

dengan larutan uji yang digunakan (Kristanti et al., 2008).

Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) adalah konsentrasi terendah bahan

antimikroba yang masih dapat menghambat pertumbuhan mikroba. KHM

merupakan petunjuk konsentrasi antibiotik yang mampu menghambat

pertumbuhan mikroorganisme dan juga memberikan petunjuk mengenai dosis

yang diperlukan dalam pengobatan penyakit. Metode ini memberikan petunjuk

mengenai konsentrasi antibiotik yang harus dicapai pada lokasi infeksi agar dapat

menghambat mikroorganisme. Apabila KHM dan sifat cairan tubuh seperti darah

dan urine telah diketahui, maka dapat ditentukan jenis antibiotik yang ampuh

untuk pengobatan, besarnya dosis yang diperlukan, dan cara pemberian antibiotik.

Umumnya batas keamanan penggunaan antibiotik untuk pengobatan penyakit

adalah sepuluh kali dosis KHM (Lay, 1994).
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2. Metode Dilusi

Metode dilusi dengan menggunakan zat antibakteri dengan kadar menurun secara

bertahap, baik dengan media cair atau padat. Kemudian media diinokulasi bakteri

uji dan diinkubasi. Tahap akhir yaitu dilarutkan zat antibakteri dengan kadar yang

menghambat atau mematikan. Uji kepekaan cara dilusi memakan waktu dan

penggunaannya dibatasi pada keadaan tertentu saja (Mudihardi et al., 2005).

Metode dilusi dapat digunakan untuk menentukan nilai KHM dan KBM. Pada

penentuan KHM, inokulum baku mikroorganisme ditambahkan pada deretan

pengenceran tabung yang berisi antibiotik dan pertumbuhan pertumbuhan

mikroorganisme dilihat dari kekeruhan dalam tabung. Kekeruhan tabung setelah

waktu inkubasi menunjukkan bahwa konsentrasi antibiotik dalam tabung tidak

dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sebaliknya tidak adanya

kekeruhan menunjukkan bahwa mikroorganisme peka terhadap konsentrasi

antibiotik dalam tabung (Lay, 1994).

Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM) adalah konsentrasi terendah bahan

antimikroba yang dapat mematikan mikroba. KBM ditentukan dengan cara

mengambil suspensi menggunakan ose dari tabung-tabung yang digunakan untuk

menentukan nilai KHM dan menyebarkannya pada permukaan agar Mueller-

Hinton secara sektoral. Kemudian cawan petri tersebut diinkubasi selama 24 jam

pada suhu 35ºC. Konsentrasi terendah yang menunjukkan tidak ada pertumbuhan

bakteri ditetapkan sebagai KBM (Rollins et al., 2003)
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2017 -November 2017, bertempat di

Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung. Analisis spektroskopi yang

digunakan meliputi Spektroskopi Infra Red (IR) SHIMADZU dilakukan di

Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia FMIPA Universitas Gajah Mada

Yogyakarta. Spektroskopi Nuclier Magnetic Resonance (NMR)Agilent 500 MHz

dengan sistem konsol DD2 dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Bahan

Alam 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 digunakan dalam penelitian ini meliputi alat-alat gelas, penguap

putar vakum (vacuum rotary evaporator), satu set alat Kromatografi Cair Vakum

(KCV), satu set alat Kromatografi Kolom Gravitasi (KKG),  pengukur titik leleh

(Melting Point Apparatus Gallenkamp), lampu UV, pipet kapiler, inkubator,
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laminar air flow, autoclave, Spektrofotometer Infra Merah (IR),  spektrofotometer

NMR Agilent frekuensi 500 MHz 1H-NMR,

2. Bahan-bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah akar tumbuhan turi merah (S. grandiflora) yang

telah dikeringkan dan dihaluskan, diperoleh dari daerah Sidosari, Kec.

Simbaringin, Lampung Selatan. Bakteri Escherichia coli . Pelarut yang digunakan

untuk ekstraksi dan kromatografi berkualitas teknis yang telah didestilasi

sedangkan untuk analisis spektrofotometer berkualitas pro-analisis. Bahan kimia

yang dipakai meliputi etil asetat (EtOAc), metanol (MeOH), n-heksana (n-C6H14),

aseton (C3H6O2), akuades (H2O), toluen, benzen ( C6H6), klorofom (CHCl3),

serium sulfat (Ce(SO4)2), diklorometana (CH2Cl2), silika gel Merck G 60 untuk

impregnasi, silika gel 60 GF 254 (35-70 Mesh), plat KLT. Bahan uji bakteri yang

diperlukan selain bakteri tersebut diatas yakni Nutrien agar, antibiotik standar

(Amoxicillin 20 µg), kontrol negatif (DMSO 10%) dan akuades.

C. Prosedur Penelitian

1. Persiapan Sampel

Akar tumbuhan turi merah (S. grandiflora) diperoleh dari daerah Sidosari,

Lampung Selatan pada bulan Desember 2016. Akar turi merah  dicuci bersih

dengan air dan diiris kecil-kecil kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di

bawah panas sinar matahari selama satu minggu. Selanjutnya akar turi merah

digiling hingga menjadi serbuk , serbuk  ini yang kemudian digunakan sebagai

sampel dalam penelitian ini.
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2. Ekstraksi dengan Berbagai Pelarut

Serbuk akar turi merah yang diperoleh ditimbang sebanyak ±2500 gram kemudian

direndam dengan menggunakan beberapa pelarut masing-masing yaitu n-heksana,

etil asetat, serta metanol selama 3 x 24 jam, dan setiap 1 x 24 jam pelarut diganti.

Ketiga ekstrak hasil perendaman disaring dengan kertas saring dan dicampurkan.

Masing-masing filtrat dari berbagai pelarut yang didapat lalu dipekatkan dengan

vacuum rotary evaporator. Ekstrak kasar pekat dari ketiga fraksi yang didapat lalu

ditimbang.

3. Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Ekstrak kasar hasil evaporator kemudian difraksinasi dengan Kromatografi Cair

Vakum (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. Kolom dihisap sampai kering dengan alat vakum dan siap digunakan.

Ekstrak kasar yang telah dilarutkan dalam aseton dan 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%:100%, sampai dengan etil asetat/ n-heksana 100%:0%. Kolom dihisap dengan

vakum sampai kering pada setiap penambahan eluen (tiap kali elusi dilakukan).

Kemudian fraksi-fraksi yang terbentuk dikumpulkan berdasarkan pola
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fraksinasinya. Fraksinasi sampel dengan teknik KCV dilakukan berulang kali

dengan perlakuan yang sama seperti tahapan KCV awal di atas.

4. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Uji KLT 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, etilasetat, metanol 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 gelombang pendek (254 nm) dan lampu UV gelombang panjang (356

nm) 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 Gravitasi (KKG)

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

fraksinasi selanjutnya dilakukan menggunakan teknik Kromatografi Kolom

Gravitasi (KKG). Adsorben silika gel 60 Merck (35-70 Mesh) dilarutkan dalam

pelarut yang akan digunakan dalam proses pengelusian. Slurry dari silika gel

dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kolom, atur fasa diam hingga rapat (tidak

berongga) dan rata. Selanjutnya masukkan sampel yang telah diimpregnasi pada

silika gel ke dalam kolom yang telah berisi fasa diam. Pada saat sampel
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dimasukkan, usahakan agar kolom tidak kering/kehabisan pelarut karena akan

mengganggu fasa diam yang telah dikemas rapat, sehingga proses elusi tidak akan

terganggu.

6. Analisis Kemurnian

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

secara KLT menggunakan beberapa campuran eluen paling sedikit 3 sistem eluen.

Kemurnian suatu senyawa ditunjukkan dengan adanya satu noda dengan sistem

berbagai campuran eluen yang digunakan, dan disemprot menggunakan larutan

serium sulfat untuk menampakkan bercak/noda dari komponen senyawa tersebut

dan pereaksi.

Pada uji titik leleh  kristal yang berukuran besar 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 Infra Red (IR). 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
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penekan berkekuatan 8-10 ton per satuan luas kemudian pelet tersebut diukur

puncak serapannya.

8. Spektroskopi Resonansi Magnetik Nuklir (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 frekuensi

radio ditambah secara terus-menerus. Energi pada frekuensi terpasang dari

kumparan frekuensi radio (rf) yang diserap cuplikan direkam dan memberikan

spektrum NMR.

9. Uji Aktivitas Antibakteri

Uji bioaktivitas sampel terhadap bakteri E. coli bertujuan untuk mengetahui reaksi

resistansi sampel tersebut. Hal pertama dilakukan adalah peremajaan/membuat

kultur bakteri Eschericia coli. Sebanyak 1,68 gram NA (Nutrien Agar) dilarutkan

dengan 60 mL akuades dalam erlenmeyer dan dipanaskan sampai berwarna

kuning bening, lalu dituangkan dalam tabung reaksi sepertiga bagian, didiamkan

pada kondisi miring selama ± 2 hari hingga media memadat untuk membuat

media agar miring. Setelah media agar miring memadat, diinokulasikan bakteri E.

coli pada media agar miring dan diinkubasi selama 24 jam. Hal penting  yang

tidak boleh terlupakan pada tahap uji antibakteri yaitu sterilisasi alat dan media

dengan menggunakan autoclave selama 15 menit. Mempersiapkan bahan yang
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akan digunakan pada uji ini yaitu Nutrien Agar (NA). Sebanyak 1,69 gram NA

dilarutkan dalam 60 mL akuades dalam erlenmeyer dan dipanaskan selama 15

menit hingga homogen. Dibutuhkan sekitar 2 tabung reaksi yang digunakan untuk

menampung sebanyak 15 mL garam fisiologis 0,89 % (larutan NaCl 0,89 %) pada

masing masing tabung dan 15 ml akuades satu tabung reaksi. Selanjutnya, bahan

yang disiapkan distrerilisasi selama 15 menit dengan autoclave.

Senyawa isolat dan ekstrak kasar fraksi etil asetat yang telah didapatkan dari

tumbuhan turi merah (S. grandiflora) selanjutnya diuji bioaktivitasnya terhadap

bakteri E. coli menggunakan metode difusi agar. Dibuat sebanyak dua variasi

konsentrasi yaitu 200 ppm dan 100 ppm. Untuk membuat larutan stock

konsentrasi 200 ppm, sampel sebanyak 1 mg dilarutkan dalam 5 mL kontrol

negatif dan konsentrasi 100 ppm dibuat dengan rumus pengenceran bertingkat, 2,5

mL larutan stock 200 ppm diambil kemudian ditambahkan kontrol negatif ke

dalam labu ukur 5 mL. Selanjutnya untuk diimpreknasikan kedalam paper disk

sebanyak 20 µL. hal yang sama juga dilakukan terhadap kontrol negatif.

Sedangkan pada kontrol positif digunakan antibiotik standar Amoxicillin 25 µg.

Seluruh alat dan bahan yang telah disterilisasi disiapkan kemudian dimasukkan

kedalam laminar air flow. Media sebanyak ±15 ml NA dimasukkan kedalam

cawan petri dan ditunggu sampai kering/memadat. Kultur bakteri Eschericia coli

disuspensikan kedalam larutan garam fisiologis 0,89% ( larutan NaCl 0,89%),

dihomogenkan dan dibandingkan kekeruhannya dengan standar Mc Farland 0,5

untuk membuat inokulum bakteri. Inokulum bakteri dimasukkan dalam cawan

petri yang berisi media secara merata menggunakan stik swap. Setelah itu, paper
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disk yang telah diimpreknasikan larutan uji, kontrol positif, dan kontrol negatif

dimasukkan kedalam cawan petri kemudian ditutup dengan menggunakan plastic

wrap dan dibalut kertas dan diletakkan dalam inkubator selama 24 jam.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini telah berhasil diisolasi senyawa N-5 Ed berupa kristal jarum

berwarna kuning sebanyak 3,4 mg dengan titik leleh 211,5-215 0C dan

senyawa N-5 berupa padatan orange sebanyak 0,5 mg.

2. Hasil kromatogram, uji titik leleh dan data analisis spektroskopi IR

menunjukkan bahwa senyawa N-5 Ed memiliki struktur senyawa jenis

benzofuran yaitu2-(2’, 3’-dihidroksi- 5’-metoksifenil)-6-metoksibenzofuran-3-

karbaldehid.

3. Hasil uji antibakteri menunjukkan bahwa senyawa N-5 Ed dan ekstrak kasar

fraksi etil asetat akar turi merah memiliki aktivitas antibakteri dalam kategori

sedang terhadap bakteri E. coli dengan zona hambat yang dimiliki senyawa N-

5 Ed adalah 9 mm dan 8 mm pada kosentrasi 200 ppm dan 100 ppm,

sedangkan ekstrak kasar etil asetat pada konsentrasi 200 ppm dan 100 ppm

memiliki zona hambat 8 mm.
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B. Saran

1. Penelitian lebih lanjut terhadap sampel akar turi merah (S. grandiflora) pada

fraksi lain hasil fraksinasi sehingga didapatkan senyawa hasil isolasi tambahan

dan memperoleh informasi lebih dari senyawa hasil isolasi.

2. Perlu dilakukan variasi konsentrasi sampel yang sesuai terhadap kontrol positif

yang digunakan untuk uji aktivitas antibakteri pada senyawa hasil isolasi dari

akar turi merah (S. grandiflora).
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