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ABSTRACT 
 

 

 

ISOLATION, CHARACTERIZATION, AND BIOACTIVITY 

ANTIBACTERIAL ASSAY OF FLAVONOID COMPOUND FROM ROOT 

WOOD OF SUKUN (Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A. Zorn) Fosberg) 
 

 

 

By 
 

 

Kartika Dewi Rachmawati 
 

 
Artocarpus altilis (Park. ex F.A. Zorn) Fosberg is one of species Artocarpus from 

Moraceae family, known as sukun.  Artocarpus known contained flavonoid 

compounds that it has many bioactivity, such as antibacterial, antifungal, anticancer, 

antimalari, and antiinflamatory.  This study aims to isolate dan identify the flavonoid 

compound from the root wood of sukun (A. altilis (Park. ex F.A. Zorn) Fosberg), 

which is obtained from Bumi Dipasena Jaya, Rawajitu Timur, Tulang Bawang 

Regency, Lampung.  The steps of this study were the sample collection and 

preparation, extraction with maceration method, fractination and purification 

compound using liquid vacuum chromatography, column chromatography, and 

chromatotron.  Purification the isolated compound was determined by thin layer 

chromatography dan melting point test.  Identification of isolated compound was 

determined based on UV-Vis and FTIR spectrophotometry analysis.  This research 

was successfully isolated flavonoid compound.  It was yellow needle crystal with 

melting point 287 – 290 oC, it assumption that isolated crystal has the same 

chromophore with cycloartocarpin (16 mg).  Bioactivity antibacterial assay of isolated 

compound to Bacillus subtilis dan Escherichia coli showed that was strong kill zone 

on 0.5 mg/disk concentration and moderate kill zone on 0.4 mg/disk dan 0.3 mg/disk 

concentrations. 
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Tumbuhan A. altilis (Park. ex F.A. Zorn) Fosberg merupakan salah satu spesies 

Artocarpus dari famili Moraceae yang dikenal sebagai tumbuhan sukun.  Tumbuhan 

dari genus Artocarpus diketahui mengandung senyawa flavonoid yang memiliki 

berbagai bioaktivitas, seperti antibakteri, antijamur, antikanker, antimalaria, 

antiinflamasi, dan sebagainya.  Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan 

mengidentifikasi jenis senyawa flavonoid yang terkandung dalam kayu akar tumbuhan 

sukun (A. altilis (Park. ex F.A. Zorn) Fosberg) yang diperoleh dari Desa Bumi 

Dipasena Jaya, Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.  

Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi pengambilan dan persiapan sampel, 

ekstraksi dengan metode maserasi, serta proses pemisahan dan pemurnian senyawa 

dengan metode kromatografi cair vakum, kromatografi kolom, dan kromatotron.  

Kemurnian senyawa hasil isolasi ditentukan dengan kromatografi lapis tipis dan 

pengukuran titik leleh.  Identifikasi senyawa hasil isolasi ditentukan berdasarkan 

analisis spektrofotometri UV-Vis dan FT-IR.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

telah berhasil diisolasi suatu senyawa flavonoid berupa kristal jarum berwarna kuning 

dengan titik leleh sebesar 287 – 290oC yang diprediksi memiliki kromofor yang sama 

dengan senyawa sikloartokarpin sebanyak 16 mg.  Hasil pengujian bioaktivitas 

antibakteri senyawa hasil isolasi terhadap Bacillus subtilis dan Escherichia coli 

menunjukkan daya bunuh kategori kuat pada konsentrasi 0,5 mg/disk dan daya bunuh 

kategori sedang pada konsentrasi 0,4 mg/disk dan 0,3 mg/disk.  
 

 

 

Kata Kunci: Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A. Zorn) Fosberg, flavonoid, 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit diare masih menjadi masalah global dengan derajat kesakitan dan 

kematian yang tinggi di berbagai negara terutama di negara berkembang.  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan angka kejadian 

penyakit diare yang tinggi karena tingginya morbiditas dan mortalitas (Magdarina, 

2010).  Angka kesakitan penyakit diare adalah sekitar 200 – 400 kejadian di 

antara 1000 penduduk setiap tahunnya.  Diare merupakan penyakit endemis dan 

penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia yang dapat 

berdampak fatal apabila penderita mengalami dehidrasi akibat kehilangan banyak 

cairan dari tubuh.  Pada tahun 2012, angka kesakitan diare pada semua umur 

sebesar 214 per 1.000 penduduk dan angka kesakitan diare pada balita sebesar 

900 per 1.000 penduduk pada Kajian Morbiditas Diare 2012 (Kemenkes, 2015).  

Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2013 (dalam Febriani, 

2013), setiap tahun terdapat sekitar 1,7 miliar kasus diare dengan angka kematian 

760.000 anak di bawah 5 tahun. 

 

Penyebab diare pada orang dewasa dan anak-anak secara umum adalah infeksi 

usus yang diakibatkan oleh mikroorganisme, seperti bakteri.  Bakteri penyebab
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diare antara lain Shigella, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, 

Vibrio cholera, Vibrio parahacmolyticus, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens (Tjaniadi et al., 

2003).  Dari beberapa jenis mikroorganisme tersebut, bakteri yang menjadi 

penyebab utama diare adalah E.coli (Monem et al., 2014).  Bakteri ini merupakan 

bakteri komensal, patogen intestinal, dan patogen ekstra intestinal yang dapat 

menyebabkan infeksi saluran kemih, meningitis dan septisemia.  Sebagian besar 

E. coli yang berada dalam saluran pencernaan bersifat patogen menyebabkan diare 

pada manusia (Halim et al., 2017). 

 

Selain E. coli, bakteri Bacillus subtilis dari famili Bacillaceae juga merupakan 

penyebab penyakit infeksi dan jumlahnya yang banyak di dalam usus mampu 

menyebabkan diare yang ditularkan melalui kontaminasi makanan (Rahmaningsih 

et al., 2012).  B. subtilis menyebabkan penyakit yang membuat fungsi imun 

seseorang terganggu, misalnya meningitis dan gastroentritis akut (Jawetz et al., 

2005). 

 

Penyakit diare yang disebabkan oleh bakteri dapat diobati dengan mengkonsumsi 

antibiotik.  Antibiotik yang sering digunakan adalah ampicillin atau 

chloramphenicol karena antibiotik ini termasuk dalam antibiotik yang 

spektrumnya luas (Haryanto dan Nugroho, 2012).  Namun, ada beberapa jenis 

antibiotik sintetis (tidak dihasilkan oleh mikroorganisme) yang dapat membunuh 

atau menghambat pertumbuhan bakteri, tetapi penggunaannya telah berkontribusi 

menyebabkan terjadinya resistensi.  Hasil penelitian Antimicrobial Resistence in 
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Indonesia (AMRIN study) yang merupakan penelitian kolaborasi Indonesia dan 

Belanda di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan RSUP Dr. Kariadi Semarang pada 

tahun 2001-2005 membuktikan bahwa sebanyak 2494 individu di masyarakat, 

43% E. coli resisten terhadap berbagai jenis antibiotik antara lain ampicillin 

(34%), kotrimoksazol (29%), dan chloramphenicol (25%).  Hasil penelitian 

terhadap 781 pasien yang dirawat di rumah sakit didapatkan 81% E. coli resisten 

terhadap beberapa jenis antibiotik yaitu ampicillin (73%), kotrimoksazol (56%), 

chloramphenicol (43%), siprofloksasin (22%), dan gentamisin (18%) (Kemenkes 

RI, 2011). 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan alternatif lain yang mungkin 

untuk dikembangkan yaitu dengan cara menggunakan senyawa bahan alam yang 

memiliki efek samping seminimum mungkin untuk mengatasi aktivitas 

perkembangan bakteri sekaligus mengurangi resistensi terhadap obat.  Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa tumbuhan di lingkungan 

sekitar yang mengandung senyawa metabolit sekunder serta telah diketahui 

memiliki aktivitas antibakteri.  Pemanfaatan bahan aktif dari tanaman sebagai 

antibakteri merupakan salah satu cara untuk menanggulangi dan mencegah 

pertumbuhan bakteri, terutama bakteri yang bersifat patogeni seperti E. coli 

(Prasad et al., 2008).   

 

Senyawa fenolik merupakan salah satu jenis yang utama dari senyawa metabolit 

sekunder.  Senyawa fenolik memiliki struktur yang beragam dan merupakan 

penyebab dari karakteristik organoleptik utama dari makanan dan minuman yang 
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berasal dari tumbuhan, terutama warna dan rasa.  Di antara jenis-jenis senyawa 

fenolik, flavonoid merupakan jenis seyawa fenolik yang paling banyak terdapat 

pada tumbuhan.  Sejauh ini, lebih dari 8000 jenis senyawa flavonoid telah 

teridentifikasi (Tapas et al., 2008).  Flavonoid merupakan senyawa aktif yang 

mengandung gugus prenil pada C3 (Suhartati dan Yandri, 2007) telah diteliti 

memiliki berbagai aktivitas biologi yang menarik, antara lain sebagai antioksidan, 

sitotoksik terhadap sel kanker L-1210 (Hakim et al., 2001a) dan sel murine 

leukemia P-388 (Suhartati dan Yandri, 2007), antimalaria (Hakim, 2010), 

antibakteri (Khan et al., 2003), antidiabetes, antiinflamasi, antimikroba, antijamur, 

antivirus, anti-penuaan, penghambat tirosinase, biosintesis melanin serta 

penghambatan 5α-reduktase (Musthapa et al., 2010).  

 

Sumber senyawa metabolit sekunder yang kaya akan flavonoid dan banyak 

terdapat di Indonesia adalah tumbuhan dari genus Artocarpus.  Selain flavonoid, 

sejumlah spesies Artocarpus telah diteliti dan banyak menghasilkan senyawa 

golongan terpenoid dan stilbenoid (Hakim et al., 2006).  Artocarpus kaya akan 

senyawa fenol termasuk flavonoid terprenilasi (Suhartati et al., 2010).  Kelompok 

flavonoid ini ditemukan pada hampir semua tumbuhan Artocarpus, yang berhasil 

diisolasi oleh para peneliti dari Artocarpus terdiri dari variasi kerangka seperti 

calkon, flavonon, flavan-3-ol, flavon sederhana, prenilflavon, oksepinoflavon, 

dihidrobenzosanton, pironodihidrobenzosanton, kuinonosanton, 

siklopentenosanton, santonolid, dan dihidrosanton (Hakim, 2010). 
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Salah satu spesies tumbuhan genus Artocarpus endemik Indonesia dan banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Artocarpus altilis atau lebih dikenal 

sebagai tumbuhan sukun.  Dalam penelitian ini akan dilakukan isolasi senyawa 

metabolit sekunder yaitu flavonoid dari bagian kayu akar tumbuhan sukun 

(A. altilis (Park. ex F.A. Zorn) Fosberg).  Bagian kayu akar dipilih karena bagian 

tumbuhan ini diperkirakan memiliki senyawa hasil metabolit sekunder yang 

bermacam-macam.  Hal ini disebabkan karena bagian akar merupakan bagian 

yang digunakan oleh tumbuhan untuk berinteraksi dengan lingkungan dalam 

memenuhi kelangsungan hidup dan mempertahankan diri terhadap perubahan 

lingkungan yang terjadi (Eprianti, 2011). 

 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hakim et al. (2001a), dilaporkan adanya 

temuan artoindonesianin B yang bersifat sitotoksik terhadap sel tumor P-388 dan 

senyawa artoindonesianin F yang ditemukan pada ekstrak kloroform kayu akar 

A. altilis. Selain itu, telah berhasil diisolasi pula senyawa artokarpin, 

sikloartokarpin, artonin E, sikloartobilosanton, artonol B (Hakim et al., 2006), 

sikloartilisin dan artonin V (Patil et al., 2002) pada tumbuhan A. altilis. 

 

Uji fitokimia pada Praktik kerja lapangan yang telah dilakukan pada Agustus – 

Desember 2016, diketahui bahwa kayu akar A. altilis (Park. ex F.A. Zorn) 

Fosberg mengandung senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, 

saponin, dan terpenoid.  Pada penelitian ini, senyawa target akan diisolasi 

adalah jenis senyawa flavonoid dengan metode ekstraksi berupa maserasi 

menggunakan pelarut metanol yang merupakan pelarut polar.  Oleh karena 
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flavonoid yang mengandung gugus hidroksil merupakan senyawa polar maka 

flavonoid akan larut dengan baik dalam pelarut polar, salah satunya yaitu 

metanol.  Hal tersebut didasarkan pada teori ”Like Dissolves Like” yaitu pelarut 

sejenis akan melarutkan molekul yang sejenis.  Selain itu, akan dilakukan pula 

fraksinasi terhadap sampel menggunakan berbagai jenis kromatografi seperti 

kromatografi cair vakum, kromatografi kolom, kromatotron, dan kromatografi 

lapis tipis.  Selanjutnya, senyawa target yang berhasil diisolasi akan 

dikarakterisasi dan dilakukan pengujian aktivitas antibakteri. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengisolasi senyawa flavonoid dari kayu akar tumbuhan sukun (A. altilis 

(Park. ex F.A. Zorn) Fosberg). 

2. Mengidentifikasi jenis flavonoid yang terdapat dalam kayu akar tumbuhan 

sukun dengan cara mengkarakterisasinya. 

3. Mengetahui bioaktivitas antibakteri senyawa flavonoid hasil isolasi terhadap 

bakteri B. subtilis dan E. coli. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jenis 

senyawa flavonoid yang terdapat dalam kayu akar tumbuhan sukun (A. altilis 

(Park. ex F.A. Zorn) Fosberg) dan bioaktivitas antibakteri senyawa hasil isolasi.



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Artocarpus 

Artocarpus merupakan tumbuhan yang telah tersebar luas di Asia Selatan, Asia 

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

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

setiap bagiannya, dan umumnya dapat tumbuh pada ketinggian kurang dari 1000 

meter.  Terdapat 50 spesies Artocarpus dan diketahui keanekaragaman terbesar 

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

Sumatra, Jawa, dan Kalimantan.  Tumbuhan dari genus ini dikenal sebagai nangka-

nangkaan dan beberapa diantaranya merupakan tumbuhan penghasil buah yang 

dapat dimakan, yaitu A. heterophyllus (nangka), A. Chempeden (campedak), dan A. 

elasticus (benda) dan salah satu spesies tanaman dalam genus Artocarpus yang 

belum diteliti seluruh bagiannya adalah A. altilis (sukun) (Hernawan, 2008). 

 

Berdasarkan studi literatur, diketahui bahwa sejumlah spesies Artocarpus banyak 

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

al., 2006).  Kandungan senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan bahan alam 

dapat digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit yang disebabkan oleh berbagai 

mikroorganisme seperti bakteri (Prasad et al., 2008).  Keunikan struktur metabolit 
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sekunder pada Artocarpus menghasilkan efek fisiologis yang luas, antara lain 

sebagai antibakteri (Khan et al., 2003), antiplatelet (Wang et al., 2006), antifungal 

(Jayasinghe et al., 2004), antimalaria (Widyawaruyanti et al., 2007; Boonlaksiri et 

al., 2001) dan sitotoksik (Ko et al.,2005; Hakim et al., 2002).  

 

Pada penelitian sebelumnya juga telah dipaparkan oleh Hakim et al. (2001b) 

bahwa senyawa terpenoid dengan kerangka sikloartan berhasil disolasi dari 

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

champeden.  Masing-masing jenis Artocarpus telah ditemukan mengandung 

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

artoheterofilin A dan B, artonin A, B dan F, dan heterofilin dari A. styracifolius 

(Bourjot, 2010).  Selain itu, pada A.kemando Miq. telah diidentifikasi jenis 

flavonoid berupa calkon dari kayu akar (Fatimah, 2017) dan Artonin E pada kulit 

cabang (Andini, 2017).  Penelitian terkait tumbuhan Artocarpus juga telah 

dilakukan oleh Suhartati (2001) dan berhasil diisolasi senyawa Artonin M pada 

A. rotunda. 

 

Berbagai senyawa fenol berupa turunan flavonoid dan santon dengan kerangka 

karbon yang beraneka ragam telah ditemukan pada Artocarpus, seperti 

artoindonesianin E, heteroflavanon A, artokarpin, artoindonesianin, 

artoindonesianin A, artoindonesianin B, artoindonesianin C, artonol B, dan 

artoindonesianin F (Hakim et al., 2001a).  
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B. Sukun (Artocarpus altilis (Park. Ex F.A. Zorn) Fosberg) 

Tumbuhan sukun (A. altilis (Park. ex F.A. Zorn) Fosberg) termasuk kedalam 

genus  Artocarpus, Famili Moraceae.  Tumbuhan ini terdapat pada daerah tropis 

seperti di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik.  Taksonomi tumbuhan sukun 

(A. altilis (Park. ex F.A.Zorn) Fosberg) adalah sebagai berikut. 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Urticales 

Famili  : Moraceae 

Genus  : Artocarpus 

Spesies : Artocarpus altilis  

(Widowati, 2003). 

 

Gambar 1. Tumbuhan sukun (A. altilis (Park. ex F.A. Zorn) Fosberg) 
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Tanaman sukun memiliki habitus pohon yang tingginya dapat mencapai 30 meter, 

namun rata-rata tingginya hanya 12-15 meter.  Sukun dapat tumbuh baik 

sepanjang tahun (evergreen) di daerah tropis basah dan bersifat semi-deciduous di 

daerah yang beriklim monsoon.  Apabila akar tersebut terluka atau terpotong akan 

memacu tumbuhnya tunas alami (Ragone, 2006 ).  Di Indonesia, tumbuhan sukun 

sudah lama dijadikan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit 

seperti bagian bunga sukun digunakan sebagai obat sakit gigi, kulit kayu 

digunakan untuk mencairkan darah bagi wanita setelah melahirkan, sedangkan 

pada bagian daun digunakan untuk mengobati penyakit kulit, liver cirrhosis, 

hipertensi, diabetes, maupun digunakan sebagai obat radang (Heyne 1987 dalam 

Hasanah, 2016).  Bagian daun sukun memiliki senyawa aktif berupa saponin, 

asam hidrosianat, polifenol, asetilkolin, ribovlavin, fenol dan senyawa tanin. 

Selain kandungan tersebut, tanaman ini juga mengandung kuercetin, champorol 

dan artoindonesianin yang merupakan kelompok senyawa flavonoid (Utami, 

2013). 

 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hakim et al. (2001a), dilaporkan adanya 

temuan artoindonesianin B yang bersifat sitotoksik terhadap sel tumor P-388 dan 

senyawa artoindonesianin F yang ditemukan pada ekstrak kloroform kayu akar 

A. altilis.  Selain itu, telah berhasil diisolasi pula senyawa artokarpin (Eprianti, 

2011; Hakim et al., 2006), Artonin E (Santoso, 2011), sikloartokarpin, artonin E, 

sikloartobilosanton, artonol B (Hakim et al., 2006), sikloartilisin dan artonin V 

(Patil et al., 2002) pada tumbuhan A. altilis. 
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Beberapa senyawa golongan flavonoid dan sitosterol dari ekstrak etil asetat dari 

daun sukun memiliki khasiat sebagai antiatherosklerosis karena dapat melindungi 

sel lini U937 manusia dari perusakan yang disebabkan oleh OxLDL atau Oxidized 

Low Density Lipoprotein (Wang et al., 2006).  Selain itu, Wang et al. (2006) juga 

telah melaporkan adanya potensi penghambatan pertumbuhan sel kanker dari 

ekstrak etil asetat sukun.  Beberapa senyawa yang telah diketahui sebagai agen 

antikanker di dalam ekstrak etil asetat daun sukun adalah tergolong geranil 

flavonoid.  Pada penelitian tersebut, senyawa-senyawa geranil flavonoid yang 

berhasil diisolasi dari ekstrak etil asetat daun sukun dapat menghambat 

pertumbuhan beberapa sel lini kanker manusia seperti sel adenokarsinoma paru-

paru, sel karsinoma kolon, dan sel karsinoma hati (Wang et al., 2007).  Hasil 

penelitian Arung et al. (dalam Hakim et al., 2001a) melaporkan bahwa ekstrak 

dari kayu sukun juga berpotensi sebagai agen antikanker. 

 

C.  Flavonoid 

Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol terdapat sebanyak 4000 dalam 

bentuk senyawa polifenol yang dapat ditemukan di alam.  Senyawa ini dikenal 

sebagai zat warna merah, ungu, dan biru, dan sebagian zat warna kuning yang 

ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan.  Nama flavonoid secara bahasa Latin 

“flavus” yang berarti bewarna kuning, yang merupakan jenis dari metabolit 

sekunder.  Menurut penamaan IUPAC, flavonoid dapat diklasifikasikan menjadi 

flavonoid, isoflavonoid, neoflavonoid yang diketahui ketiganya memiliki gugus 

keton pada strukturnya (William, 2004; Saxena, 2005). 
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Senyawa flavonoid adalah senyawa yang mengandung C15 terdiri dari dua inti 

fenolat yang dihubungkan dengan tiga satuan karbon.  Golongan flavonoid dapat 

juga digambarkan sebagai deretan senyawa C6-C3-C6.  Artinya, kerangka 

karbonnya terdiri atas dua gugus C6 disambungkan oleh rantai alifatik tiga karbon. 

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang berbentuk melalui jalur 

shikimat.  Senyawa ini diproduksi dari unit sinnamoil-CoA dengan perpanjangan 

rantai menggunakan malonil-CoA.  Enzim calkon sintase menggabungkan 

senyawa ini menjadi calkon.  Calkon adalah prekursor turunan flavonoid pada 

banyak tanaman (Dewick, 2002). 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka dasar flavonoid (Achmad, 1986). 

 

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

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

seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Tiga jenis flavonoid (Achmad, 1986). 
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Menurut Markham (1988), flavonoid yang terdapat pada tanaman dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu glikosida dan aglikon.  Glikosida merupakan 

flavonoid yang mengandung gugusan gula dan cenderung bersifat polar sehingga 

mudah larut dalam air, metanol, etanol, dan lain-lain.  Aglikon sendiri merupakan 

flavonoid tanpa gugusan gula terikat, aglikon yang kurang polar ini lebih larut 

dalam pelarut eter dan kloroform.  Aglikon yang kurang polar tersebut antara lain 

isoflavon, flavanon, flavon, dan flavonol termetoksilasi.  Menurut Achmad (1986) 

suatu bentuk glikosida akan terurai menghasilkan gugus gula dan aglikon apabila 

dihidrolisis oleh asam.  Glikosilasi menyebabkan flavonoid kurang efektif dan 

lebih mudah larut dalam air sehingga memungkinkan penyimpanan flavonoid di 

dalam vakuola sel, tempat flavonoid bisa ditemukan (Markham, 1988).  

 

Flavonoid melakukan aktivitas antioksidan dengan cara menekan pembentukan 

spesies oksigen reaktif, baik dengan cara menghambat kerja enzim maupun 

dengan mengikat logam yang terlibat dalam produksi radikal bebas, yaitu spesies 

yang memiliki satu atau lebih elektron tak berpasangan dalam orbitalnya, seperti 

hidroksi radikal dan superoksida yang biasa disebut ROS (Reactive Oxygen 

Species) (Sathiskumar et al., 2008).  Selain itu, flavonoid juga memiliki aktivitas 

biologi seperti antibakteri, antikolesterol, anti hiperlipidemia, antivirus, 

antidiabetes, antiradang, antikanker (Neldawati et al., 2013; Nakamura et al., 

2003). 

 

Beberapa struktur kimia senyawa flavonoid yang telah berhasil diisolasi dari 

tanaman Artocapus dapat dilihat pada Gambar 4.  Senyawa flavonoid 
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tersebut berasal dari berbagai kerangka dasar seperti calkon, flavanon, 

flavan-3ol (katecin), flavon sederhana, prenilflavon, oksepinoflavon, 

piranoflavon, dihidrobenzosanton, furanodihidro benzosanton, 

piranodihidrobenzosanton, quinonosanton, siklopentenosanton, santonolid, 

dihidrosanton, dan siklopentenosanton (Hakim, 2010). 

 

Flavonoid memiliki sifat sebagai senyawa antibakteri karena mengikat gugus 

-OH yang diketahui sebagai salah satu kelompok gugus antimikroba 

(Myllyniemi, 2004).  Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah 

membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler bakteri, 

sehingga dapat merusak membran sitoplasma bakteri dan diikuti dengan 

keluarnya senyawa intraseluler.  Senyawa flavonoid bersifat lipofilik 

sehingga mampu mengikat fosfolipid pada dinding sel bakteri.  Dinding sel 

bakteri lisis dan senyawa dapat masuk ke dalam inti sel bakteri.  Pada inti sel 

senyawa akan berikatan dengan lipid DNA bakteri sehingga menghambat 

replikasi DNA dan menyebabkan perubahan kerangka mutasi pada sintesis 

protein.  Senyawa flavonoid kebanyakan memiliki sifat antioksidan dan 

banyak digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Senyawa flavonoid dan 

turunannya yang berasal dari tumbuhan Artocarpus mempunyai fungsi 

fisiologis tertentu berdasarkan sebarannya di Indonesia. Misalnya, tumbuhan 

Artocarpus yang berasal dari wilayah Indonesia bagian barat diduga 

berfungsi untuk mengatasi serangan penyakit akibat bakteri atau mikroba 

(Ramadhani, 2009). 
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Gambar 4. Struktur kimia dari flavonoid yang telah berhasil diisolasi dari 

tumbuhan Artocarpus (Hakim, 2010). 

 

Artonin E Artonin M 

Katechin Oksiresveratrol 

Siklomulberin Sikloartokarpin 

Artoindonesianin B Artoindonesianin C 

Artoindonesianin F Artoindonesianin J 
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D.  Ekstraksi Flavonoid 

Ekstraksi dilakukan menggunakan metode maserasi.  Maserasi merupakan proses 

perendaman sampel dengan pelarut organik yang digunakan pada temperatur 

ruang.  Proses ekstraksi ini tidak dilakukan dengan metode soxhlet karena 

dikhawatirkan ada golongan senyawa flavonoid yang tidak tahan panas.  Selain 

itu, senyawa flavonoid mudah teroksidasi pada suhu yang tinggi.  Proses ini 

sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena dengan 

perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel 

akibat perbedaan tekanan antara 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 (Lenny, 2006).  Proses ini dilakukan beberapa kali 

dan ekstrak kemudian disatukan lalu diuapkan dengan menggunakan penguap 

putar vakum (Markham, 1988).  Setelah dilakukan proses ekstraksi, tahap isolasi 

selanjutnya adalah analisis senyawa dengan menggunakan beberapa jenis 

kromatografi. 

 

Untuk memperoleh ekstraksi yang menyeluruh dan mendapatkan senyawa - 

senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi maka pemilihan pelarut yang 

digunakan untuk mengekstraksi merupakan faktor yang penting.  Pelarut ideal 

yang sering digunakan untuk ektraksi adalah alkohol, misalnya metanol atau 

campurannya dengan air.  Pelarut tersebut merupakan pengekstraksi yang terbaik 

untuk hampir semua senyawa dengan berat molekul rendah seperti flavonoid dan 

saponin (Wijesekera, 1991). 
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E.  Pemisahan Senyawa Secara Kromatografi 

Kromatografi adalah suatu metode pemisahan berdasarkan perbedaan perpindahan 

dari komponen-komponen senyawa diantara dua fase yaitu fase diam (dapat 

berupa zat cair atau zat padat) dan fase gerak (dapat berupa gas atau zat cair).  

Fase diam berupa zat padat maka cara tersebut dikenal sebagai kromatografi 

serapan, jika zat cair dikenal sebagai kromatografi partisi.  Oleh karena fase gerak 

dapat berupa zat cair dan gas maka ada empat macam sistem kromatografi, antara 

lain fase gerak zat cair-fase diam padat (kromatografi lapis tipis dan kromatografi 

penukar ion), fase gerak gas-fase diam padat (kromatografi gas padat), fase gerak 

zat cair-fase diam zat cair (kromatografi cair kinerja tinggi), dan fase gerak gas-

fase diam zat cair (kromatografi gas cair dan kromatografi kolom kapiler) 

(Sastrohamidjojo, 2002).  Pemisahan dan pemurnian kandungan tumbuhan 

dilakukan dengan menggunakan salah satu atau gabungan dari beberapa teknik 

tersebut dan dapat digunakan pada skala mikro maupun makro (Harborne, 1987). 

 

Kromatografi digunakan pada beberapa teknik pemisahan berdasarkan pada 

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

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

terdapat medium perpindahan tempat, yaitu tempat terjadinya pemisahan.  Kedua 

harus terdapat gaya dorong agar spesies dapat berpisah sepanjang migration 

medium.  Ketiga harus terdapat gaya tolakan selektif.  Gaya yang terakhir ini dapat 

menyebabkan pemisahan dari bahan kimia yang dipertimbangkan (Sienko et al., 

1984). 
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Untuk melakukan pemisahan awal senyawa alami dari matriks nabati/hewani 

melibatkan pemisahan kasar lalu dilanjutkan dengan pemisahan halus.  Pemisahan 

kasar melibatkan salah satu metode baik itu ekstraksi, fraksinasi partisi cair-cair, 

dan fraksinasi cair-padat.  Proses pemisahan halus melibatkan salah satu 

kromatografi kolom fasa normal, kromatografi kolom fasa terbalik, dan 

kromatografi eksklusi/permeasi (Saifudin, 2014).  Pada Tabel 1 dijabarkan 

berbagai jenis pelarut yang sering digunakan pada berbagai pekerjaan ekstraksi, 

fraksinasi, fasa gerak kromatografi, berdasarkan sifat kepolaran yang ditunjukkan 

dengan konstanta dielektriknya. 

 

Tabel 1. Pelarut yang lazim dan penggunaannya (Saifudin, 2014). 

Solven Konstanta dielektrik 
Heksana 2.02 
CCl4 2.24 
Benzena 2.28 
Toluen 2.38 
Trietil Amina 2.43 
Kloroform 4.81 
Eter (dimetil eter) 5.0 
Etil Asetat 6,02 
Asam asetat 6,15 
Diklorometana 8,93 
n-butanol 17,8 
n-propanol 20,1 
Aseton 20,7 
Etanol 25,3 
Metanol 33 
Asetonitril 36,6 
DMSO 47,2 
Air 80 
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1.  Kromatografi Cair Vakum (KCV) 

Cara ini pertama kali dipublikasikan oleh Coll pada tahun 1977 dengan 

menggunakan corong Buchner kaca masir atau kolom pendek untuk mengisolasi 

diterpena sembrenoida dari terumbu karang Australia.  Kolom kromatografi 

dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan 

maksimum.  Vakum dihentikan, pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke 

permukaan penjerap lalu divakumkan lagi.  Kolom dihisap sampai kering dan 

sekarang siap dipakai (Hostettmann et al., 1995).  Sampel dilarutkan dalam 

pelarut yang cocok, dimasukkan langsung pada bagian atas kolom atau pada 

lapisan penjerap dan dihisap perlahan-lahan ke dalam kemasan dengan 

memvakumkannya.   

 

Teknik KCV dilakukan pada kondisi vakum secara terus-menerus sehingga 

diperoleh kerapatan kemasan yang maksimum atau menggunakan tekanan rendah 

untuk meningkatkan laju alir fasa gerak.  Kolom dielusi dengan campuran pelarut 

yang cocok, mulai dari pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolarannya 

ditingkatkan perlahan-lahan, kolom dihisap sampai kering pada setiap 

pengumpulan fraksi. Oleh karena itu, kromatografi cair vakum menggunakan 

tekanan rendah untuk meningkatkan laju aliran fase gerak (Hostettmann et al., 

1995). 

 

Urutan eluen yang digunakan dalam kromatografi cair diawali dari eluen yang 

mempunyai tingkat kepolaran rendah kemudian kepolarannya ditingkatkan secara 



20 

 

 

 

perlahan-lahan (Hostettman et al., 1995).  Adapun urutan eluen pada kromatografi 

berdasarkan tingkat kepolaran dari rendah hingga ke tinggi :  

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 5. Urutan tingkat kepolaran eluen (Gritter et al., 1991). 

 

Fasa diam atau adsorben yang digunakan dikemas dalam kolom yang digunakan 

dalam KCV.  Proses penyiapan fasa diam dalam kolom KCV terbagi menjadi dua 

macam, yaitu : 

a. Cara Basah, fasa diam dilarutkan terlebih dahulu ke dalam fasa gerak yang 

akan digunakan. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam kolom secara 

merata dan fasa gerak dibiarkan mengalir hingga terbentuk fasa diam yang 

tetap dan rata, kemudian aliran dihentikan. 

b. Cara Kering, fasa diam atau adsorben yang akan digunakan pada KCV 

dimasukkan ke dalam kolom kromatografi, kemudian dibasahi dengan pelarut 

yang akan digunakan (Sarker et al., 2006). 
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2.  Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik pemisahan komponen-komponen 

campuran senyawa-senyawa yang melibatkan partisi suatu senyawa di antara 

padatan penyerap (adsorbent, fasa diam) yang dilapiskan pada pelat kaca atau 

plastik kaku dengan suatu pelarut (fasa gerak) yang mengalir melewati adsorbent 

(padatan penyerap).  Pengaliran pelarut dikenal sebagai proses pengembangan 

oleh pelarut (elusi).  KLT memiliki kesederhaan dan kecepatan dalam analisisnya 

sehingga berperan penting dalam pemisahan senyawa-senyawa yang 

volatilitasnya relatif rendah, baik senyawa organik maupun senyawa anorganik 

(Khopkar, 2003).   

 

KLT dapat dipakai dengan dua tujuan, yaitu KLT sebagai metode untuk mencapai 

hasil kualitatif, kuantitatif, serta preparatif, dan KLT dipakai untuk melihat sistem 

pelarut dan sistem penyangga yang akan dipakai dalam kromatografi kolom atau 

kromatografi cair kinerja tinggi.  

 

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

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

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

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

diletakkan di dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang 

cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama perambatan kapiler 

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

(Stahl, 1985).  Pendeteksian bercak hasil pemisahan dapat dilakukan dengan 
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beberapa cara.  Untuk senyawa tak berwarna cara yang paling sederhana adalah 

dilakukan pengamatan dengan sinar ultraviolet.  Beberapa senyawa organik 

bersinar atau berfluorosensi jika disinari dengan sinar ultraviolet gelombang 

pendek (254 nm) atau gelombang panjang (366 nm).  Jika dengan cara itu 

senyawa tidak dapat dideteksi maka harus dicoba disemprot dengan pereaksi yang 

membuat bercak tersebut tampak yaitu pertama tanpa pemanasan, kemudian bila 

perlu dengan pemanasan (Gritter et al., 1991; Stahl, 1985). 

 

Fasa diam pada KLT berupa lapisan tipis yang terdiri atas bahan padat yang 

dilapiskan pada permukaan penyangga datar yang biasanya terbuat dari kaca, plat 

polimer, atau logam.  Lapisan melekat pada permukaan dengan bantuan bahan 

pengikat, biasanya kalsium sulfat atau amilum.  Fasa diam yang digunakan 

merupakan senyawa yang tak bereaksi seperti silika gel, alumina, dan selulosa 

(Gritter et al., 1991). 

 

Fase gerak yang digunakan pada KLT terdiri atas satu atau beberapa pelarut, jika 

diperlukan sistem pelarut multi komponen, harus berupa suatu campuran 

sesederhana mungkin yang terdiri atas maksimum tiga komponen (Stahl, 1985).  

Pemisahan senyawa organik selalu menggunakan pelarut campur.  Tujuan 

menggunakan pelarut campur adalah untuk memperoleh pemisahan senyawa yang 

baik.  Kombinasi pelarut adalah berdasarkan atas polaritas masing-masing pelarut, 

sehingga dengan demikian akan diperoleh sistem pengembang yang cocok.  

Pelarut pengembang yang digunakan dalam KLT antara lain: n-heksana, 
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Rf   = 

karbontetraklorida, benzena, kloroform, eter, etil asetat, aseton, etanol, metanol 

dan air (Gritter et al., 1991). 

 

Untuk uji pendahuluan kandungan flavonoid suatu ekstrak, sudah menjadi 

kebiasaan umum untuk menggunakan pengembang beralkohol pada 

pengembangan pertama dengan kromatografi lapis tipis, misalnya butanol-asam 

asetat-air (Markham, 1988).  

 

Metode KLT dapat dihitung nilai Retention factor (Rf) dengan persamaan : 

Jarak yang ditempuh senyawa  

Jarak tempuh pelarut 

 

Nilai Rf beragam mulai dari 0 sampai 1.  Faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

Rf  antara lain : struktur kimia dari senyawa yang sedang dipisahkan, sifat 

penjerap, tebal dan kerataan dari lapisan penjerap, pelarut dan derajat 

kemurniannya, derajat kejenuhan uap pengembang dalam bejana, teknik 

percobaan, jumlah cuplikan yang digunakan, suhu, dan kesetimbangan 

(Sastrohamidjojo, 2002). 

 

3.  Kromatografi Kolom 

Fase diam dengan pemisahan berdasarkan perbedaan adsorpsi ada dua jenis yaitu 

fasa normal yang bersifat polar dan fase terbalik (reversed phase) yang bersifat 

non polar.  Fasa normal yang umum digunakan adalah silika gel alumina dengan 

pemisahan terjadi karena perbedaan daya serap yang disebabkan perbedaan 

kepolaran komponen yang akan dipisahkan.  Pada fase normal yang kepolarannya 
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paling rendah atau non polar akan keluar (terelusi) paling awal dan yang paling 

polar akan terelusi paling akhir.  Konsep pemilihan fase diam adalah berdasarkan 

kepolaran komponen-komponen yang akan dipisahkan yaitu fase normal untuk 

yang polar dan fase terbalik untuk yang non polar.  Bila komponen-komponen 

yang akan dipisahkan adalah semi polar (amfifilik) seperti lipid dan minyak atau 

lemak maka dapat digunakn fase normal maupun fase terbalik (Ibrahim, 2013). 

  

Kromatografi cair yang dilakukan dalam kolom besar merupakan metode 

kromatografi terbaik untuk pemisahan dalam jumlah besar (lebih dari 1 g).  Pada 

kromatografi kolom, campuran yang akan dipisahkan diletakkan berupa pita pada 

bagian atas kolom penyerap yang berada dalam tabung kaca, tabung logam, dan 

tabung plastik.  Pelarut atau fasa gerak dibiarkan mengalir melalui kolom karena 

aliran yang disebabkan oleh gaya berat atau didorong dengan tekanan.  Pita-pita 

senyawa bergerak melalui kolom dengan laju yang berbeda, memisah, dan 

dikumpulkan berupa fraksi ketika keluar dari kolom (Firdaus, 2011). 

 

Pada prinsipnya Kromatografi Kolom (KK) digunakan untuk pemisahan 

campuran beberapa senyawa yang diperoleh dari isolasi tumbuhan.  Dengan 

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

menghasilkan kemurnian yang cukup tinggi.  Teknik KK pada dasarnya sama 

dengan KCV, yaitu merupakan kromatografi cair adsorpsi, hanya saja KK 

dilakukan pada sistem yang bekerja pada kondisi normal tanpa vakum.  Waktu 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya lebih lama, namun diharapkan akan 

mendapat hasil dengan pemisahan yang lebih baik dan lebih murni. 
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4. Kromatotron 

Kromatografi digunakan pada beberapa teknik pemisahan berdasarkan pada 

"migration medium" yang berbeda, yaitu distribusinya terhadap fase diam dan 

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

1) Harus terdapat medium perpindahan tempat, yaitu tempat terjadinya 

pemisahan. 

2) Harus terdapat gaya dorong agar spesies dapat berpisah sepanjang "migration 

medium".   

3) Harus terdapat gaya tolakan selektif.   

Gaya yang terakhir ini dapat menyebabkan pemisahan dari bahan kimia yang 

dipertimbangkan (Sienko et al., 1984). 

 

Kromatotron memiliki prinsip sama seperti kromatografi klasik dengan aliran fase 

gerak yang dipercepat oleh gaya centrifugal.  Kromatografi jenis ini menggunakan 

rotor yang dimiringkan dan terdapat dalam ruang tertutup oleh plat kaca kuarsa, 

sedangkan lapisan penyerapnya berupa plat kaca yang dilapisi oleh silika gel.  Plat 

tersebut dipasang pada motor listrik dan diputar dengan kecepatan 800 rpm. 

Pelarut pengelusi dimasukkan ke bagian tengah pelarut melalui pompa torak 

sehingga dapat mengalir dan merambat melalui lapis tipis karena gaya sentrifugal.  

Untuk mengetahui jalannya proses elusi dimonitor dengan lampu UV.  

Pemasukan sampel itu diikuti dengan pengelusian menghasilkan pita-pita 

komponen berupa lingkaran sepusat.  Kemudian fraksi akan terpisah keluar 

dengan gaya sentrifugal dan ditampung dalam botol fraksi, diidentifikasi dengan 

KLT (Hostettmann et al., 1995). 
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F.  Analisis Kemurnian 

Analisis kemurnian senyawa hasil isolasi dilakukan dengan kromatografi lapis 

tipis (KLT) dan uji titik leleh.  KLT dilakukan dengan mengelusi larutan sampel 

yang ditotolkan pada plat KLT dengan fase gerak berupa eluen pelarut-pelarut 

organik.  Bercak yang ada diamati dengan sinar UV 254 nm dan 366 nm. 

Senyawa hasil analisis dikatakan murni apabila memberikan noda tunggal pada 

KLT dengan berbagai fase gerak (Setyowati et al., 2007). 

 

Titik leleh merupakan ciri penting senyawa organik padat.  Titik leleh memiliki 

arti penting dalam identifikasi dan pengukuran kemurnian.  Penggunaan untuk 

identifikasi didasarkan pada fakta bahwa semua senyawa murni mempunyai titik 

leleh yang tajam ketika berubah sempurna dari padat ke cair.  Selain itu, 

penggunaan titik leleh untuk identifikasi juga didasarkan pada fakta bahwa 

senyawa yang tidak murni menunjukkan dua fenomena, pertama yaitu suhu leleh 

yang lebih rendah, dan kedua memiliki jarak leleh yang lebih lebar.  Untuk 

identifikasi kualitatif, titik leleh merupakan tetapan fisika yang penting terutama 

untuk suatu senyawa hasil sintesis, isolasi, maupun kristalisasi.  Titik leleh suatu 

kristal padat adalah suhu ketika padatan mulai berubah menjadi cairan pada 

tekanan udara 1 atm.  Jika suhu dinaikkan, molekul senyawa akan menyerap 

energi.  Semakin tinggi suhu maka akan semakin banyak energi yang diserap 

sehingga akan menaikkan gerakkan vibrasi dan rotasi molekul (Hadiprabowo, 

2009). 
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G.  Identifikasi Senyawa Organik Secara Spektrofotometri 

Spektrofotometri merupakan ilmu yang mempelajari tentang spektrofotometer dan 

penggunaannya.  Spektrofotometri adalah metode pengukuran dengan sumber 

energinya berupa sinar/cahaya dan sistem detektornya menggunakan sel 

fotolistrik.  Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur energi 

secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan 

sebagai fungsi dari panjang gelombang yang terdiri dari spektro dan fotometer.  

Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang 

tertentu, sedangkan fotometer merupakan alat pengukur intensitas cahaya yang 

ditransmisikan atau diabsorpsi (Neldawati et al., 2013).   

 

1. Spektrofotometri Ultraungu-Tampak (UV-Vis) 

Spektrofotometri UV-Vis merupakan spektrofotometer yang dapat mengukur 

interaksi antara radiasi elektromagnetik panjang gelombang tertentu dengan 

molekul atau atom dari suatu zat kimia.  Serapan molekul di daerah ultraungu-

tampak menggambarkan struktur elektronik dari suatu molekul.  Penyerapan 

sejumlah energi menghasilkan percepatan dari elektron dalam orbital tingkat dasar 

ke orbital yang berenergi lebih tinggi dalam keadaan tereksitasi (Silverstein et al., 

1986).   

 

Spektrum UV-Vis adalah suatu gambaran yang menyatakan hubungan antara 

panjang gelombang atau frekuensi serapan terhadap intensitas serapan 

(transmitansi atau adsorbansi).  Spektrum absorpsi daerah UV-Vis sekitar 220 nm 

– 800 nm.  Spektrum bagian daerah sinar ultraviolet sekiatr 190 – 380 nm, 
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sedangkan spektrum sinar tampak pada 380 – 780 nm.  Apabila suatu molekul 

menyerap radiasi ultraviolet, di dalam molekul tersebut terjadi perpindahan 

tingkat energi elektron-elektron ikatan pada orbital molekul paling luar dari 

tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi 

(Sastrohamidjojo, 2002). 

 

Analisis kualitatif flavonoid dapat dilakukan dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis.  Spektrum serapan sinar ultra violet dan tampak 

merupakan salah satu cara yang paling penting dalam mengidentifikasi struktur 

flavonoid (Markham, 1998).  Flavonoid mengandung sistem aromatis terkonjugasi 

yang dapat memiliki pita serapan kuat pada daerah UV-Vis (Harborne, 1987).  

Selain itu, kedudukan gugus fungsi hidroksil pada inti flavonoid dapat ditentukan 

dengan cara menambahkan pereaksi geser ke dalam larutan cuplikan dan 

mengamati pergeseran puncak yang terjadi.  Spektrum khas flavonoid terdiri dari 

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

Rentang utama yang diperkirakan untuk setiap jenis flavonoid dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel  2.  Rentang serapan spektrum ultraungu-tampak untuk flavonoid 

(Markham, 1988). 

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

250-280 310-350 Flavon 

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

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

245-275 310-330 Isoflavon 

275-295 300-390 Flavanon dan dihidroflavon 

230-270 340-390 Calkon 

230-270 380-430 Auron 

270-280 465-560 Antosianidin dan antosianin 
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A = ε b c 

Dengan menggunakan data yang diperoleh dari analisis berdasarkan 

spektrofotometer UV-Vis ini, dapat diketahui absorptivitas molar senyawa yang 

diperoleh.  Absorptivitas molar senyawa dihitung dengan menggunakan 

persamaan Lambert-Beer berikut  : 

 

 

Keterangan: A = absorbansi 

 ε = absorptivitas molar 

 b = tebal sel (cm) 

 c = konsentrasi (mol/liter) 

(Markham, 1988). 

 

2. Spektrofotometri Fourier Transform Infrared (FT-IR)  

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

berbagai frekuensi radiasi elektromagnetik sinar inframerah.  Molekul-molekul 

senyawa akan menyerap sebagian atau seluruh radiasinya.  Penyerapan ini 

berhubungan dengan adanya sejumlah vibrasi yang terkuantisasi dari atom-atom 

yang berikatan secara kovalen pada molekul.  Penyerapan ini juga berhubungan 

dengan adanya perubahan momen dipol dari ikatan kovalen pada waktu terjadinya 

vibrasi (Sudjadi, 1983). 

 

Hasil analisis biasanya berupa sinyal kromatogram hubungan intensitas IR dengan 

bilangan gelombang.  Untuk identifikasi, sinyal sampel akan dibandingkan 

dengan sinyal standar.  Oleh karena itu, sampel harus dalam bentuk murni agar 



30 

 

 

 

tidak terganggu dari gugus fungsi kontaminan yang akan mengganggu sinyal 

kurva yang diperoleh. 

 

Penggunaan spektrum inframerah dalam menentukan struktur senyawa organik 

berada antara 650 – 4000 cm
-1

.  Daerah di bawah frekuensi 650 cm
-1

 dinamakan 

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

 dinamakan 

inframerah dekat (Sudjadi, 1983).  Daerah antara 1400 – 4000 cm
-1

 merupakan 

daerah khusus yang berguna untuk identifikasi gugus fungsional.  Daerah ini 

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

700 cm
-1

 (daerah sidik jari) seringkali sangat rumit karena menunjukkan absorpsi 

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

1982). 

 

Spektrum inframerah senyawa flavonoid memberikan puncak serapan untuk 

gugus hidroksi dengan vibrasi pada bilangan gelombang 3400 cm
-1

, vibrasi ulur 

gugus C=O dari sistem karbonil terkonjugasi terdapat pada daerah serapan 1700 –

1600 cm
-1

, dan vibrasi ulur CH alifatik ditunjukkan oleh serapan pada daerah 

3000 – 2800 cm
-1

.  Karakteristik frekuensi uluran beberapa gugus molekul 

ditunjukkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Karakteristik frekuensi uluran beberapa gugus fungsi 

Gugus 
Frekuensi uluran 

(cm
-1

) 
Gugus 

Frekuensi uluran 

(cm
-1

) 

 3600  2930 

 3400  2860 

 3300  1470 

 3060 
 

1200-1000 

 3030  1650 

 2870  1600 

 1460 

 

1200-1000 

 1375     

 
1200-1000 

 
1750-1600 

Sumber : Banwell and McCash (1994). 

 

H.  Bakteri 

Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang tidak terlihat oleh mata dan 

merupakan salah satu golongan organisme prokariotik.  Sebagai makhluk hidup, 

bakteri memiliki DNA yang hanya tersusun atas intron saja (Jawetz et al., 2005).  

Bakteri berukuran antara 0,5 – 10 µ m dan lebar 0,5 - 2,5 µ m tergantung pada 
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jenisnya.  Bakteri dapat berbentuk bulat, batang, spiral, koma atau vibrios (Buckle 

et al., 1987). 

 

Sel bakteri terdiri dari membran, bahan inti, dan sitoplasma.  Sel dibungkus oleh 

dinding sel.  Pada beberapa bakteri, dinding sel dikelilingi oleh kapsul atau lapisan 

lendir.  Kapsul berisi campuran polisakarida dan polipeptida. Bakteri 

memperbanyak diri dengan cara pembelahan secara biner.  Inti sel membelah atau 

terbagi menjadi dua bagian yang terpisah yang kemudian menghasilkan dua buah 

sel anakan dengan ukuran yang sama (Gaman dan Sherrington, 1994). 

 

Escherichia coli merupakan bakteri yang bersifat gram negatif, berbentuk batang, 

anaerobik fakultatif, dan memiliki flagella terikat, baik motil dan non motil 

keduanya dapat melakukan fermentasi asam dan gas.  Bakteri Bacillus subtilis 

merupakan bakteri gram positif yang dapat ditemukan di tanah, air, udara, dan 

materi tumbuhan yang terdekomposisi (debu), bersifat aerobik, dan mampu 

membentuk endospora. Spora ini dapat bertahan selama 60 tahun atau lebih pada 

kondisi lingkungan ekstrim (Talaro, 2002). 

 

Resistensi adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh pengaruh obat antiinfeksi 

terhadap kuman menjadi berkurang khasiatnya atau kuman tersebut tidak sensitif 

oleh perlakuan obat antiinfeksi (antibiotik).  Resistensi merupakan kegagalan 

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

akumulasi obat oleh adanya sel resisten terjadi dengan adanya penurunan 

permeabilitas membran sel terhadap antibiotik dan variasi jalur metabolisme 
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tersebut oleh antibiotik.  Obat yang dapat menghambat pertumbuhan antagonis 

kompetitif metabolisme normal, dapat menghasilkan metabolik yang berlebihan.  

Akibatnya obat tersebut tidak efektif lagi bagi bakteri (Setiabudy dan Gan, 1995). 

 

Beberapa bakteri mempunyai kemampuan alami untuk kebal atau resisten 

terhadap efek pengobatan, misal dengan antibiotik, meskipun tidak berinteraksi 

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

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

antibiotik diantaranya melalui mekanisme mikroorganisme menghasilkan enzim 

dan merusak obat yang aktif, mikroorganisme merubah permeabilitasnya terhadap 

obat, mikroorganisme mengubah struktur target untuk obat, mikroorganisme 

mengembangkan jalur metabolisme baru menghindari jalur yang biasa dihambat 

oleh obat, dan mikroorganisme mengembangkan enzim baru yang masih dapat 

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

2005). 

 

I.  Uji Bioaktivitas Antibakteri 

Antibakteri adalah senyawa khas yang dihasilkan atau diturunkan oleh organisme 

hidup, termasuk struktur analognya dibuat sintetik dan dengan kadar rendah 

mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu atau lebih 

mikroorganisme.  Beberapa kelompok senyawa kimia utama yang bersifat 

antimikroba adalah fenol dan senyawa fenolik, alkohol, halogen, logam berat dan 

senyawanya, zat warna detergen, senyawa ammonium kuarterner, senyawa asam 

dan basa, dan gas kemosterilan (Myllyniemi, 2004). 
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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 dan Chan, 2008). 

 

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

antimikrobia mempunyai 3 macam efek terhadap pertumbuhan mikrobia yaitu: 

1. Bakteriostatik memberikan efek dengan cara menghambat pertumbuhan tetapi 

tidak membunuh.  Senyawa bakterostatik seringkali menghambat sintesis 

protein 8 atau mengikat ribosom.  Hal ini ditunjukkan dengan penambahan 

antimikrobia pada kultur mikrobia yang berada pada fase logaritmik.  Setelah 

penambahan zat antimikrobia pada fase logaritmik didapatkan jumlah sel total 

maupun jumlah sel hidup adalah tetap. 

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

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

pada kultur mikrobia yang berada pada fase logaritmik.  Setelah penambahan 

zat antimikrobia 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 antimikrobia.  Hal ini 

ditunjukkan dengan penambahan antimikrobia pada kultur mikrobia yang 

berada pada fase logaritmik.  Setelah penambahan zat antimikrobia pada fase 

logaritmik, jumlah sel total maupun jumlah sel hidup menurun. 
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Berdasarkan mekanisme aksinya, antibakteri dibedakan menjadi lima, yaitu : 

a. Penghambatan sintesis dinding sel dengan merusak lapisan peptidoglikan yang 

menyusun dinding sel bakteri gram positif maupun gram negatif. 

b. Perusakan membran sel yaitu dengan adanya gangguan atau kerusakan struktur 

pada membran plasma dapat menghambat atau merusak kemampuan membran 

plasma sebagai penghalang osmosis dan mengganggu sejumlah proses 

biosintesis yang diperlukan dalam membran. 

c. Penghambatan sintesis protein karena adanya aminoglikosida yang berikatan 

pada subunit 30S ribosom bakteri dan menghambat translokasi peptidil-tRNA 

dari situs A ke situs P sehingga menyebabkan kesalahan pembacaan mRNA 

dan mengakibatkan bakteri tidak mampu mensintesis protein vital untuk 

pertumbuhannya. 

d. Penghambatan sintesis asam nukleat berupa penghambatan terhadap transkripsi 

dan replikasi mikroorganisme. 

e. Penghambatan sintesis metabolit esensial antara lain dengan adanya kompetitor 

berupa antimetabolit, yaitu substansi yang secara kompetitif menghambat 

metabolit mikroorganisme, karena memiliki struktur yang mirip dengan 

substrat normal bagi enzim metabolisme (Pratiwi, 2008).   

 

Kerja antibakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: konsentrasi zat 

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

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

zat terlarut (Myllyniemi, 2004). 
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Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi dan metode 

pengenceran.  Disc diffusion test atau uji difusi disk dilakukan dengan mengukur 

diameter zona bening (clear zone) yang merupakan petunjuk adanya respons 

penghambatan pertumbuhan bakteri oleh suatu senyawa antibakteri dalam ekstrak.  

Syarat jumlah bakteri untuk uji kepekaan/sensitivitas yaitu 105-108 CFU/mL 

(Hermawan et al., 2007).  Metode difusi merupakan salah satu metode yang 

sering digunakan.  Metode difusi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu metode 

silinder, metode lubang/sumuran dan metode cakram kertas.  Metode 

lubang/sumuran yaitu membuat lubang pada agar padat yang telah diinokulasi 

dengan bakteri.  Jumlah dan letak lubang disesuaikan dengan tujuan penelitian, 

kemudian lubang diinjeksikan dengan ekstrak yang akan diuji.  Setelah dilakukan 

inkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya daerah 

hambatan di sekeliling lubang (Kusmayati dan Agustini, 2007). 

 

Kadar minimal yang dibutuhkan untuk menghambat bakteri atau membunuhnya, 

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

Kadar Bunuh Minimal (KBM).  Menurut Davis dan Stout tahun 1971 (dalam 

Rahmawati, 2014), daya antibakteri berdasarkan diameter zona bening terbagi: 

sangat kuat (zona bening lebih dari 20 mm), kuat (zona bening 10-20 mm), 

sedang (zona bening 5-10 mm), dan lemah (zona bening kurang dari 5 mm).



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

  

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dikerjakan pada bulan Desember 2017 – Juni 2018 berupa 

isolasi senyawa flavonoid dari kayu akar A. altilis (Park. ex F.A. Zorn) Fosberg 

yang dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia, FMIPA, 

Universitas Lampung.  Pengujian bioaktivitas antibakteri dilakukan pada bulan 

Juli 2018 di Laboratorium Biokimia Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas 

Lampung.  Determinasi tumbuhan untuk menentukan jenis spesies dilakukan di 

Herbarium Bogoriense Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cibinong, Jawa Barat. 

 

Pada penelitian ini, karakterisasi senyawa flavonoid hasil isolasi menggunakan 

spektrofotometer ultraungu-tampak (UV-Vis) yang telah dilakukan di 

Laboratorium Biokimia Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Lampung dan 

spektrofotometer Fourier Trasform Infra Red (FT-IR) di Laboratorium Kimia 

Organik Bahan Alam (KOBA) Institut Teknologi Bandung. 
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B. Alat dan Bahan 

1. Alat-alat yang Digunakan 

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

analitik, penguap putar vakum, satu set alat destilasi, satu set alat Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT), Kromatografi Cair Vakum (KCV), Kromatografi Kolom 

(KK), Kromatotron, lampu UV, pipet kapiler, oven, alat pengukur titik leleh MP-

10 Stuart, spektrofotometer ultraungu-tampak (UV-Vis) merk Agilent 

Technologies Cary 50, dan spektrofotometer FT-IR Prestige 21 Shimadzu.  Alat-

alat yang digunakan untuk uji bioaktivitas antibakteri adalah cawan petri, tabung 

reaksi, pinset, jarum ose, Bunsen, mikropipet, tabung Eppendolf, laminar air flow, 

autoclave, dan inkubator. 

 

2. Bahan-bahan yang Digunakan 

Bahan yang digunakan adalah kayu akar tumbuhan sukun (A. altilis (Park.  

ex F.A. Zorn) Fosberg) yang diperoleh dari Desa Bumi Dipasena Jaya, Rawajitu 

Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada Bulan Februari 2017.  Pelarut yang 

digunakan untuk ekstraksi dan kromatografi berkualitas teknis yang telah 

didestilasi sedangkan untuk analisis spektrofotometri berkualitas pro-analisis 

(p.a).  Bahan kimia yang digunakan meliputi n-heksana (n-C6H14), etil asetat 

(C4H8O2), metanol (CH3OH), aseton (C3H6O), akuades, serium sulfat (Ce(SO4)2) 

1,5% dalam asam sulfat (H2SO4) 2N, diklorometana (CH2Cl2), silika gel Merck 60 

(70-230 Mesh ASTM) untuk impregnasi, silika gel Merck 60 G untuk KCV dan 

KK, plat kromatotron menggunakan silika gel Merck 60 PF254 serta plat KLT 
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silika gel Merck 60 F254 0,25 mm.  Pereaksi geser yang digunakan untuk analisis 

spektrofotometri UV-Vis adalah natrium hidroksida (NaOH), alumunium 

triklorida (AlCl3), asam klorida (HCl pekat), natrium asetat (C2H3O2Na), dan 

asam borat (H3BO3).  Selain itu, terdapat bahan-bahan yang digunakan untuk uji 

bioaktivitas antibakteri antara lain bakteri B. subtilis dan E. coli, Nutrient Agar 

(NA), amoxycillin, chloramphenicol, akuades, dan kertas saring Whatman No.42. 

 

C. Prosedur Penelitian 

1. Pengumpulan dan Persiapan Sampel 

Sampel kayu akar tumbuhan sukun (A. altilis (Park. ex F.A. Zorn) Fosberg) 

dipisahkan dari kulit akar.  Selanjutnya, kayu akar ini dibersihkan, dipotong 

berukuran kecil-kecil, dan dikeringanginkan hingga hampir tidak ada kadar 

airnya.  Pada proses persiapan sampel, kayu akar tidak dipanaskan di bawah sinar 

matahari langsung karena sinar ultraviolet yang terpancar dari sinar matahari 

dapat merusak komponen-komponen senyawa yang terdapat dalam sampel.  Kayu 

akar yang telah kering lalu digiling sehingga menghasilkan serbuk halus. 

 

2. Ekstraksi 

Sebanyak 2,2 kg serbuk halus kayu akar tumbuhan sukun (A. altilis (Park. ex F.A. 

Zorn) Fosberg) dimaserasi dengan menggunakan 15 L metanol (MeOH) selama 

24 jam.  Kemudian ekstrak hasil maserasi disaring dengan kertas saring.  Residu 

yang diperoleh, lalu dimaserasi kembali dengan 15 L metanol selama 24 jam.  

Maserasi ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan untuk mengoptimalkan 
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penarikan senyawa flavonoid pada sampel.  Filtrat hasil maserasi I-III selanjutnya 

dipekatkan dengan penguap putar vakum dengan kecepatan 180 rpm dan suhu 

50
o
C.  Ekstrak pekat yang diperoleh lalu ditimbang. 

 

3. Kromatografi Cair Vakum (KCV) 

Ekstrak kasar hasil maserasi menggunakan metanol (MeOH) difraksinasi dengan 

Kromatografi Cair Vakum.  KCV merupakan salah satu metode fraksinasi dengan 

memisahkan crude extract (ekstrak kasar) berdasarkan perbedaan tingkat 

kepolaran senyawa sehingga dihasilkan fraksi-fraksi yang lebih sederhana.  

Pemisahan tersebut memanfaatkan kolom yang berisi fasa diam dan aliran fasa 

geraknya dibantu dengan pompa vakum (Ghisalberti, 2008).  Pada penelitian ini, 

fasa diam yang digunakan berupa silika gel dan eluen etil asetat : n-heksana 

sebagai fasa gerak. 

 

Terlebih dahulu, fasa diam silika gel Merck 60 G sebanyak 10 kali berat sampel 

dimasukkan ke dalam kolom KCV lalu di bagian atas ditutup dengan kertas 

saring.  Kolom dikemas kering dalam keadaan tervakum menggunakan alat 

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

permukaan silika gel terlebih dahulu kemudian kolom dihisap sampai kering 

dengan alat vakum untuk memperoleh kerapatan yang maksimum dan kolom siap 

digunakan. 

 

Ekstrak kering yang telah dilarutkan dalam aseton dan diimpregnasikan kepada 

Silika Gel Merck 60 (70-230 Mesh ASTM) atau biasa disebut silika kasar.  
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Impregnasi dilakukan untuk mengadsorpsi sampel pada permukaan adsorben 

sehingga sampel yang akan dielusi tersebar secara homogen.  Pencampuran ini 

dilakukan karena sifat adsorben yang polar akan menyebabkan senyawa-senyawa 

yang bersifat polar terikat dengan kuat pada permukaan adsorben sehingga pada 

saat proses elusi, senyawa dengan kepolaran rendah akan keluar dari kolom 

terlebih dahulu. 

 

Sampel yang telah diimpregnasikan pada silika kasar lalu dimasukkan pada 

bagian atas kolom yang telah berisi fasa diam secara merata.  Pada bagian atas 

sampel diletakkan kertas saring untuk menjaga permukaan sampel tetap rata.  

Setelah itu, kolom dielusi dengan etil asetat : n-heksana (0% : 100%) sampai 

dengan etil asetat : n-heksana (100% : 0%).  Kolom dihisap sampai kering pada 

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

diperoleh dikumpulkan berdasarkan pola fraksinasinya.  Proses pemurnian sampel 

dengan teknik KCV terhadap fraksi target dilakukan berulang kali dengan 

perlakuan yang sama seperti tahapan KCV awal. 

 

4. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dilakukan untuk melihat pola pemisahan 

komponen-komponen senyawa yang terdapat dalam suatu sampel.  Uji KLT 

dilakukan terhadap fraksi-fraksi yang akan dan setelah difraksinasi.  Eluen yang 

digunakan merupakan campuran pelarut n-heksana, etil asetat, diklorometana, dan 

aseton.  Sampel yang akan difraksinasi terlebih dahulu diencerkan menggunakan 

aseton (pelarut yang sesuai), lalu sampel ditotolkan menggunakan pipet kapiler ke 
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plat silika yaitu silika gel Merck 60 F254 0,25 mm.  Langkah selanjutnya adalah 

mengelusi plat tersebut ke dalam eluen etil asetat : n-heksana atau campuran eluen 

yang lainnya dan kemudian dilihat di bawah lampu UV dengan panjang 

gelombang 365 nm dan 254 nm.  Untuk menampakkan bercak/noda dari 

komponen-komponen senyawa pada plat KLT, hasil kromatogram selanjutnya 

disemprot dengan larutan serium sulfat (Ce(SO4)2).  Larutan serium sulfat 

merupakan larutan penampak noda yang spesifik terhadap flavonoid dengan 

memberikan noda kuning pada plat yang berarti positif flavonoid.  Setelah 

disemprot dengan Ce(SO4)2, plat KLT dikeringkan dalam oven selama ±5 menit.  

Rf (Retention factor) dari setiap noda yang terbentuk dihitung dan dicatat.  Setiap 

fraksi yang menghasilkan nilai Rf yang sama pada plat silika digabung lalu 

dipekatkan dengan penguap putar vakum.  Fraksi-fraksi ini yang akan difraksinasi 

lebih lanjut hingga diperoleh isolat murni yang ditunjukkan dengan noda/spot 

tunggal pada plat KLT. 

 

5. Kromatografi Kolom (KK) 

Hasil dari fraksi-fraksi gabungan dengan massa lebih sedikit dan tidak mungkin 

dikerjakan dengan KCV selanjutnya dilakukan fraksinasi dengan menggunakan 

metode kromatografi kolom.  Teknik KK pada dasarnya sama dengan KCV, yaitu 

merupakan kromatografi cair-adsorpsi, hanya saja KK dilakukan pada sistem yang 

bekerja pada kondisi normal tanpa vakum (gravitasi).  Waktu yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaannya lebih lama, namun diharapkan akan mendapat hasil dengan 

pemisahan yang lebih baik dan lebih murni. 
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Metode ini menggunakan fase diam berupa adsorben silika gel Merck 60 (70-230 

Mesh ASTM).  Silika gel tersebut dilarutkan dalam pelarut yang akan digunakan 

pada proses pengelusian hingga berbentuk bubur (slurry).  Slurry dari silika gel 

dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kolom melalui dinding kolom sedikit demi 

sedikit secara kontinyu, atur fasa diam hingga rata dan rapat (tidak berongga).  

Selanjutnya, sampel diimpregnasikan pada silika gel lalu dimasukkan ke dalam 

kolom yang telah berisi fasa diam secara hati-hati.  Pada saat memasukkan 

sampel, usahakan kolom tidak kering/kehabisan pelarut.  Hal ini akan 

mempengaruhi kerapatan fasa diam yang telah dikemas dan dapat menyebabkan 

proses pengelusian menjadi terganggu (Gritter et al., 1991). 

 

Setelah itu, kolom dielusi menggunakan eluen yang cocok dan sesuai yang 

sebelumnya telah dicari menggunakan KLT.  Fraksi-fraksi yang keluar melalui 

kran kolom ditampung dalam botol-botol kaca berukuran ±20-30 mL. 

 

6. Kromatotron 

Setelah sampel diidentifikasi dengan menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT), kemudian difraksinasi menggunakan kromatotron.  Teknik ini memiliki 

prinsip yang sama seperti kromatografi klasik dengan aliran fase gerak yang 

dipercepat oleh gaya sentrifugal.  Kromatografi jenis ini menggunakan rotor yang 

dimiringkan dan ditutup oleh plat kaca kuarsa, sedangkan lapisan penyerapnya 

berupa plat kaca yang dilapisi oleh silika gel Merck 60 PF254.  Plat tersebut 

dipasang pada motor listrik dan diputar dengan kecepatan 800 rpm.  Pelarut 

pengelusi dimasukkan kebagian tengah plat sehingga dapat mengalir dan 
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merambat melalui lapis tipis karena gaya sentrifugal.  Pada proses ini, lampu UV 

diperlukan untuk mengetahui jalannya proses elusi dan melihat pita-pita 

komponen yang dihasilkan berupa lingkaran sepusat pada plat kromatotron.  Pada 

tepi plat, pita-pita akan terputar keluar dengan gaya sentrifugal dan di tampung 

dalam botol fraksi, lalu diidentifikasi dengan KLT (Hostettmann et al., 1995). 

 

Pada kromatotron, plat berisi silika gel merupakan fasa diam dengan ketebalan 

plat silika 1 – 4 mm untuk ukuran sampel sebanyak 100 – 1500 mg.  Eluen 

sebagai fasa gerak pada kromatotron merupakan campuran pelarut-pelarut 

organik.  Eluen ini terlebih dahulu dicari pola pemisahan yang paling terbaik 

dengan menggunakan KLT.  Pada penelitian ini, eluen yang digunakan 

merupakan campuran pelarut etil asetat : n-heksana.  Sebelum digunakan plat 

silika diaktifkan terlebih dahulu dengan pemanasan lampu pijar selama 24 jam.  

Plat silika yang sudah aktif kemudian dipasang pada kromatotron dan dialirkan 

pelarut n-heksana sampai menetes, kemudian sampel diteteskan ke dalam plat 

silika selagi basah.  Setelah sampel diteteskan pada plat silika, kemudian sampel 

dibiarkan mengering ±5 menit.  Setelah sampel kering, kemudian dialirkan 100 

mL n-heksana dilanjutkan dengan mengalirkan eluen.  Hasil fraksinasi kemudian 

ditampung dalam botol-botol kecil berukuran ±20–30 mL.  Setelah selesai 

fraksinasi, plat silika kemudian dicuci dengan mengalirkan metanol sebanyak 100 

mL dilanjutkan dengan mengalirkan air-metanol 5% sebanyak 100 mL.
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7. Analisis Kemurnian 

Analisis kemurnian senyawa hasil isolasi dilakukan dengan KLT dan uji titik 

leleh.  Uji kemurnian secara KLT dilakukan dengan mengelusi larutan sampel 

yang ditotolkan pada lempeng silika gel 60 F254 0,25 mm menggunakan tiga 

sistem campuran eluen yang berbeda.  Hal ini dimaksudkan untuk melihat ada 

atau tidak spot baru yang muncul dari eluen berbeda.  Bercak/noda yang timbul 

diamati dengan sinar UV 254 nm dan 365 nm.  Kemudian plat KLT disemprot 

menggunakan larutan serium sulfat untuk menampakkan bercak/noda dari 

komponen senyawa tersebut.  Kemurnian suatu senyawa ditunjukkan dengan 

timbulnya satu bercak/noda dengan berbagai campuran eluen yang digunakan.  

Senyawa hasil analisis dikatakan murni apabila memberikan noda tunggal pada 

KLT dengan berbagai fase gerak (Setyowati et al., 2007). 

 

Titik leleh memiliki arti penting dalam identifikasi dan pengukuran kemurnian.  

Penggunaan untuk identifikasi didasarkan pada fakta bahwa semua senyawa 

murni mempunyai titik leleh yang tajam ketika berubah sempurna dari padat ke 

cair.  Titik leleh suatu kristal padat adalah suhu ketika padatan mulai berubah 

menjadi cairan pada tekanan udara 1 atm (Hadiprabowo, 2009). 

 

Untuk uji titik leleh, sebelum dilakukan pengukuran, alat pengukur titik leleh 

tersebut dibersihkan terlebih dahulu karena pengotor akan menaikkan atau 

menurunkan temperatur titik leleh kristal yang diperoleh.  Kristal yang berukuran 

besar terlebih dahulu digerus hingga berbentuk serbuk.  Kemudian kristal yang 

akan ditentukan titik lelehnya diletakkan pada lempeng kaca, diambil sedikit 
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dengan menggunakan pipet kapiler.  Alat dihidupkan dan titik leleh diamati 

dengan bantuan kaca pembesar.  Titik leleh kristal ditentukan dari suhu pada saat 

kristal pertama kali meleleh.  Pengujian titik leleh ini dilakukan sebanyak tiga kali 

pengulangan untuk memantapkan hasil yang didapat.  Apabila menunjukkan titik 

leleh yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa yang diperoleh sudah 

murni.  

 

8. Analisis Struktur 

Senyawa hasil isolasi yang telah diperoleh dalam bentuk kristal kemudian 

dianalisis strukturnya dengan beberapa spektrofotometer yaitu spektrofotometer 

UV-Vis dan spektrofotometer FT-IR.  Selanjutnya, spektrum hasil analisis 

dibandingkan dengan literatur sehingga dapat diketahui jenis senyawa dari kristal 

tersebut. 

 

a. Spektrofotometri Ultraungu-Tampak (UV-Vis) 

Sampel berupa kristal hasil isolasi sebanyak 0,0005 g (0,5 mg) dilarutkan dalam 

50 mL metanol, lalu diencerkan sampai diperoleh tingkat serapan puncak utama di 

sekitar 0,6.  Larutan ini digunakan sebagai persediaan untuk beberapa kali 

pengukuran.  Spektrofotometer UV-Vis diatur pada λ 200-500 nm dan dicatat 

λmaks yang diserap dalam bentuk spektrum antara λ dan absorbansi.  Blanko yang 

digunakan adalah pelarut metanol p.a.  Larutan metanol sampel dimasukkan 

kedalam kuvet.  Selanjutnya sampel dilakukan pengukuran serapan maksimumnya 

dalam metanol. 
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Pada pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis digunakan beberapa 

pereaksi geser untuk menentukan kedudukan gugus hidroksi fenol pada senyawa 

flavonoid dengan cara mengamati pergeseran puncak yang terjadi.  Larutan 

persediaan dibagi menjadi beberapa bagian.  Bagian I diukur serapan 

maksimumnya dalam metanol.  Kemudian masing-masing larutan persediaan 

ditambah dengan pereaksi-pereaksi geser seperti NaOH 2 M (0,8 g NaOH 

dilarutkan dalam 10 mL akuades), AlCl3 5% (0,25 g AlCl3 dilarutkan dalam 5 mL 

metanol), HCl 50% (5 mL HCl pekat dalam 10 mL akuades) dan padatan natrium 

asetat (NaOAc).  Masing-masing larutan tersebut diukur serapan maksimumnya, 

lalu dibandingkan spektrum yang dihasilkan dengan literatur yang tersedia. 

 

b. Spektrofotometri Fourier Transform Infrared (FT-IR) 

Sampel kristal hasil isolasi dianalisis menggunakan Spektrofotometer FT-IR 

untuk mengetahui bilangan gelombang yang dapat menunjukkan gugus fungsi 

yang dimiliki senyawa tersebut.  Kristal dibebaskan dari air kemudian digerus 

bersama-sama dengan halida anorganik, KBr.  Gerusan kristal dengan KBr 

dibentuk menjadi lempeng tipis atau pelet dengan bantuan alat penekan 

berkekuatan 8-10 ton cm
2
.  Kemudian pelet tersebut diukur puncak serapannya 

(Sudjadi, 1983).  Data yang diperoleh melalui pengukuran spektrofotometri FT-IR 

merupakan peak-peak yang menunjukkan adanya gugus-gugus fungsi tertentu 

dalam suatu senyawa dengan grafik perbandingan serapan bilangan gelombang 

terhadap transmittan (%T). 
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9. Uji Bioaktivitas Antibakteri 

Pada penelitian ini, pengujian bioaktivitas antibakteri terhadap senyawa hasil 

isolasi menggunakan metode Difusi Agar Kirby and Bauer.  Sebanyak 4,2 gram 

Nutrient Agar (NA) ditambahkan 150 mL akuades kemudian dimasukkan dalam 

erlenmeyer dan dipanaskan hingga homogen.  NA tersebut merupakan media 

tempat tumbuh dan berkembangnya bakteri.  Setelah itu, NA dan alat-alat gelas 

yang akan digunakan disterilkan menggunakan autoclave selama 15 menit.  

Media agar dan alat-alat yang telah steril dimasukkan ke dalam laminar air flow.  

Selanjutnya, media agar dituangkan ke dalam cawan petri sebanyak 15 mL per 

cawan petri.  Media agar sebanyak 5 mL per tabung reaksi dan akuades 1 mL per 

tabung reaksi juga disiapkan.  Setelah media di dalam cawan petri memadat, 

dituangkan suspensi bakteri B. subtilis/E. coli (sebanyak 1 ose yang dimasukkan 

ke dalam akuades dan dihomogenkan ke dalam media agar).  Selanjutnya 

dimasukkan paper disk yang telah diimpregnasikan senyawa yang diduga sebagai 

antibakteri, kontrol positif, dan kontrol negatif. 

 

Pada penelitian ini, sampel senyawa hasil isolasi dibuat tiga variasi konsentrasi: 

0,5 mg/disk; 0,4 mg/disk; dan 0,3 mg/disk.  Kristal sebanyak 2,5 mg dilarutkan 

dalam 250 μL metanol p.a., kemudian diambil 50 μL; 40 μL; dan 30 μL untuk 

diimpregnasikan ke dalam paper disk.  Kontrol positif yang digunakan berupa 

amoxycillin untuk bakteri B. subtilis dan kontrol positif chloramphenicol untuk 

bakteri E. coli.  Chloramphenicol dan amoxycillin dibuat tiga variasi konsentrasi 

yang sama dengan sampel yaitu 0,5 mg/disk; 0,4 mg/disk; dan 0,3 mg/disk 

(perhitungan pada Lampiran 4).  Sementara kontrol negatif yang digunakan 
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berupa pelarut sampel, yaitu metanol.  Cawan petri ditutup dengan plastic wrap 

dan disimpan dalam inkubator selama 24 jam (Jawetz et al., 2005).  Metode 

Difusi Agar Kirby and Bauer ini akan menghasilkan zona bening di sekitar disk 

pada cawan petri.  Setelah 24 jam, zona bening yang terbentuk diamati dan diukur 

diameternya.  

 

Metode Difusi Agar Kirby and Bauer ini akan menghasilkan zona bening di 

sekitar disk pada cawan petri.  Kemudian zona bening diukur diameternya 

menggunakan jangka sorong dan dilakukan analisis lebih lanjut. 

 

D. Skema Penelitian 

Keseluruhan rangkaian penelitian ini disajikan dalam bentuk skema penelitian 

sebagai berikut.
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Analisis kemurnian dengan 

mengukur titik leleh dan 

KLT menggunakan 3 

sistem eluen berbeda 

Dikarakterisasi dengan 
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Dilakukan pengujian 

aktivitas antibakteri 

terhadap B. subtilis/E.coli 

 

 

Dimaserasi dengan MeOH, 1 x 24 jam 
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Dilihat pola pemisahan senyawa dengan 

KLT 

Difraksinasi dengan metode Kromatografi 

Cair Vacum (KCV) 

 

 

Difraksinasi lebih lanjut dengan metode 
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KLT 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 6. Skema Penelitian
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

simpulan sebagai berikut. 

1. Pada penelitian ini telah berhasil diisolasi senyawa flavonoid yang difuga 

memiliki kromofor yang sama dengan senyawa sikloartokarpin dari kayu akar 

tumbuhan sukun (A. altilis (Park. ex F.A. Zorn) Fosberg) sebanyak 16 mg dan 

memiliki sifat fisik berupa kristal jarum berwarna kuning dengan titik leleh 

287 – 290
o
C. 

2. Hasil uji kemurnian melalui KLT menunjukkan noda tunggal dan nilai Rf 

yang sama dengan senyawa standar sikloartokarpin yaitu sebesar 0,22; 0,54; 

dan 0,85. 

3. Hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis menunjukkan 

panjang gelombang (λmaks) yang sama dengan literatur sikloartokarpin yaitu 

sebesar 368 nm (pita I) dan 259 nm (pita II), tetapi hasil karakterisasi 

menggunakan spektrofotometer FT-IR menunjukkan spektrum yang berbeda 

dengan literatur sikloartokarpin pada daerah sidik jari.  

4. Senyawa hasil isolasi menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri 
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B. subtilis dan E. coli dengan kategori kuat pada konsentrasi 0,5 mg/disk serta 

kategori sedang pada konsentrasi 0,4 mg/disk dan 0,3 mg/disk. 

 

B. Saran 

 

Saran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan analisis spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance (NMR) yaitu 

1
H-NMR dan 

13
C-NMR untuk memastikan bahwa senyawa hasil isolasi 

merupakan senyawa flavonoid sikloartokarpin. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap sampel kayu akar tumbuhan 

sukun (A. altilis (Park. ex F.A. Zorn) Fosberg) agar diperoleh informasi lebih 

mengenai jenis senyawa flavonoid lain yang terkandung di dalamnya. 

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

senyawa flavonoid pada kayu akar tumbuhan sukun (A. altilis (Park. ex F.A. 

Zorn) Fosberg).
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