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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dikarenakan banyaknya gugusan pulau

yang membentang dari Sabang sampai Marauke. Hal ini menyebabkan negara

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia sehingga memiliki kawasan

hutan bakau yang sangat luas. Keadaan geografis Indonesia yang beriklim tropis

dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun memberikan keanekaragaman

jenis bakau yang tumbuh di Indonesia. Hutan bakau memiliki fungsi yang sangat

penting, yaitu untuk mencegah terjadinya abrasi oleh air laut dan menahan

terjangan tsunami yang menghantam pantai. Hutan bakau adalah habitat berbagai

jenis burung, serangga, ular laut, dan wilayah sekitar akar bakau merupakan

habitat bagi berbagai jenis ikan dan kepiting bakau.

Salah satu jenis bakau yang terdapat di Indonesia adalah bakau minyak

(Rhizophora apiculata). Bakau minyak (R. apiculata) merupakan salah satu

pohon yang hidup di hutan Mangrove. Tanaman ini termasuk dalam famili

Rhizophoraceae, Genus Rhizophora dan spesies R. apiculata (Duke, 2006).

Tanaman ini menyebar di seluruh daerah tropis di lingkungan pantai, namun

belum dibudidayakan secara khusus. Bakau jenis R. apiculata banyak

dimanfaatkan dalam bidang kesehatan sebagai anti diare, obat mual, dan muntah.
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Ekstrak metanol batang R. apiculata memiliki aktivitas inhibitor tirosinase yang

tinggi (Abdullah, 2011). Asam piroligneus yang memiliki sifat antioksidan yang

tinggi diisolasi dari batang R. apiculata (Loo dan Jain, 2008), dan kulit kayu

menghasilkan tanin yang digunakan sebagai sumber antioksidan alami (Rahim et

al., 2008). Bagian kulit batang biasa digunakan masyarakat pesisir Lampung

sebagai bahan pewarna alami, kayu bakau dalam bidang industri sebagai bahan

baku kertas. Kulit akar dan batang tumbuhan R. apiculata yang diekstrak dengan

metanol mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, dan tanin (Abdullah, 2011).

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah kulit akar R. apiculata yang

didapat dari Balai Besar Budidaya Pengembangan Laut (BBBPL) Lempasing,

Lampung. Sangat menarik untuk diteliti bahwa R. apiculata merupakan

tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan air laut yang mengandung garam

cukup tinggi. Interaksi langsung kulit akar R. apiculata dengan air laut

mendorong tumbuhan untuk memproduksi senyawa metabolit sekunder agar dapat

mempertahankan diri terhadap kondisi lingkungan. Berdasarkan uji pendahuluan

pada bagian kulit akar mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan sebagian

besar merupakan senyawa steroid.

Metode isolasi senyawa steroid dilakukan dengan cara maserasi menggunakan

metanol. Pemisahan dengan cara kromatografi cair vakum (KCV) dan pada tahap

pemurnian dengan kromatografi kolom (KK). Identifikasi kemurnian dengan

metode kromatografi lapis tipis (KLT) tiga sistem eluen yang berbeda dan uji titik

leleh. Penentuan struktur molekul dengan analisis spektroskopi ultraungu-tampak

(UV-VIS), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), spektroskopi
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resonansi magnetik nuklir (NMR), dan spektroskopi GC-massa (MS). Uji

bioaktivitas dengan metode difusi agar menggunakan paper disk bertujuan untuk

mengetahui kemampuan senyawa hasil isolasi terhadap pertumbuhan

mikroorganisme tertentu.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengisolasi senyawa Stigmast-5en-3β-ol (β-Sitosterol) dari kulit akar bakau

minyak (R. apiculata) dari Balai Besar Budidaya Pengembangan Laut

(BBBPL) Lempasing, Lampung.

2. Menentukan struktur molekul senyawa β-Sitosterol hasil isolasi.

3. Mengetahui bioaktivitas senyawa β-Sitosterol hasil isolasi.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penemuan

senyawa steroid dari kulit akar bakau minyak (R. apiculata), dalam rangka

penggalian dan pengembangan potensi sumber daya alam Provinsi Lampung

sebagai penghasil senyawa-senyawa berkhasiat sebagai obat.


