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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Mangrove

Hutan mengrove merupakan ekosistem unik dan berfungsi ganda dalam

lingkungan hidup, yaitu fungsi ekologis, ekonomi, seperti pariwisata, penelitian

dan pendidikan. Hutan mangrove terdapat hampir di perairan Indonesia yang

berpantai landai dan merupakan ekosistem yang mudah rusak jika terjadi

perubahan pada salah satu unsur pembentukannya, sehingga dikenal sebagai

fragile ecosystem (Arief, 2003). Flora mangrove memiliki karakteristik morfologi

khas akibat kondisi lingkungan yang ekstrim. Hal tersebut menyebabkan

tumbuhnya mangrove memiliki perakaran yang khas untuk menahan ombak

sekaligus mencengkram substrat yang labil (Bengen, 1994).

B. Famili Rhizophoraceae

Famili Rhizophoraceae memiliki spesies yang paling banyak ditemukan.

Rhizophoraceae memiliki akar tunjang berbentuk jangkar (stilt root), akar lutut

(knee root) dan akar papan (Darwes, 1981). Rhizophoraceae banyak ditemukan di

pantai yang berlumpur ataupun berbatu dan berpasir yang terpengaruh pasang

surut. Kelebihan garam disimpan dalam vakuola sel daun. Buah bersifat vivipari

(berkecambah ketika buah masih menempel di pohon), berbentuk silinder

memanjang berwarna hijau dengan ujung runcing. Morfologi buah seperti silinder
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sehingga memudahkan penancapan hipokotil di atas substrat yang berlumpur dan

labil. Pada daerah pantai berlumpur dan berarus tenang, Rhizophora mucronata

banyak ditemukan (Sugianto, 1983). Di daerah pantai yang berpasir dan memiliki

pecahan karang, hanya ditemukan jenis Rhizophora stylosa (Whitten et al., 2000).

Rhizophoira apiculata memerlukan substrat berlumpur yang tidak terlalu dalam

(Monk et al., 2000).

C. Bakau Minyak (R. apiculata)

Bakau (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). R. apiculata dikenal dengan nama bakau

minyak, memiliki beberapa nama daerah, yaitu bako-bako, bangkita baruang,

dan parai. Bakau Rhizophora apiculata (Gambar 1), atau dikenal dengan nama

bakau minyak, ialah nama sekelompok tumbuhan di hutan mangrove dari genus

Rhizophora dan famili Rhizophoraceae. Tinggi tumbuhan bakau ini bisa

mencapai 30 m dengan diameter batang mencapai 50 cm, dan memiliki perakaran

yang khas hingga mencapai 5 m, kulit kayu berwarna abu-abu dan ranting daunnya

berwarna hijau tua dengan hijau muda pada bagian tengah dan kemerahan di

bagian bawah. Bentuk buahnya membulat telur atau berbentuk seperti buah pir

terbalik, berwarna coklat, panjang 2,0–3,5 cm (Purnobasuki, 2005). Bakau R.

apiculata banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan seperti di India dan Cina

sebagai anti diare, obat mual, dan muntah (Gao et al., 2008), serta memiliki

aktivitas   hipoglikemik (Sur et al., 2004). Batang bakau menghasilkan asam

piroligneus dengan sifat antioksidan tinggi (Loo et al., 2007),  dan kulit kayu



6

menghasilkan tanin yang digunakan sebagai sumber antioksidan alami (Rahim

et al., 2008).

Gambar 1. Tanaman bakau minyak (Rhizophora apiculata)

Ekstrak kasar etanol dari tanaman bakau memiliki aktivitas anti bakteri patogen,

Escherichia coli, P. aeruginosa, K. pneumonia, Enterobacter sp dan

Streptococcus aureus dengan menggunakan metode disk diffusion (Ravikumar et

al., 2010).

D. Senyawa Steroid

Steroid adalah senyawa metabolit sekunder. Secara biogenesis senyawa steroid

berasal dari asam asetat setalah diaktifkan oleh koenzim A melakukan kondensasi

jenis Claisen menghasilkan asam asetoasetat. Senyawa ini dengan asam asetat

koenzim A melakukan kondensasi secara aldol menghasilkan rantai cabang seperti

yang ditemukan pada asam mevalonat. Reaksi-reaksi berikutnya ialah fosforilasi,

eliminasi asam fosfat, dan dekarboksilasi menghasilkan isopentenil pirofosfat
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(IPP) yang selanjutnya berisomerisasi menjadi dimetilalil pirofosfat (DMAPP)

oleh enzim isomerase. IPP sebagai unit isopren aktif bergabung secara kepala ke

ekor dengan DMAPP, penggabungan ini terjadi karena serangan elektron dari

ikatan rangkap IPP terhadap atom karbon DMAPP yang kekurangan elektron

diikuti oleh penyingkiran ion pirofosfat. Serangan ini menghasilkan Geranil

pirofosfat (GPP). Penggabungan selanjutnya satu unit GPP dan IPP dengan

mekanisme yang sama seperti antara IPP dan DMAPP menghasilkan Farnesil

pirofosfat (FPP). Terbentuknya skualen dari dua molekul FPP yang bergabung

secara ekor-ekor yang segera diubah menjadi 2, 3-epoksiskualen, senyawa ini

kemudian akan menjadi kolesterol pada hewan dan sikloartenol pada tumbuhan

keduanya merupakan golongan senyawa steroid (Achmad, 1986). Ciri umum

steroid ialah sistem empat cincin yang tergabung.  Cincin A, B dan C

beranggotakan enam atom karbon, dan cincin D beranggotakan lima.

Gambar 2. Kerangka dasar steroid dan penomorannya (Achmad, 1968).

Lemak sterol (bahasa Yunani: stereos, padat) adalah steroid tak jenuh dengan

kerangka kolestana yang mengandung gugus hidroksil-3β dan rantai sisi alifatik

dengan minimal 8 atom karbon yang terikat.  Lemak sterol merupakan kelompok

penting di dalam steroid.  Lemak sterol nabati disebut fitosterol dan yang hewani
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disebut zoosterol. Jenis zoosterol yang penting antara lain adalah kolesterol dan

hormon steroid. Sedangkan pada fitosterol dikenal kampesterol, sitosterol dan

stigmasterol.

Gambar 3. Struktur sterol

Pada tanaman terdapat lebih dari 40 senyawa sterol (Gambar 3) yang didominasi

oleh tiga bentuk utama fitosterol, yaitu: β-sitosterol, kampesterol, dan stigmasterol

(Salempa et al., 2009). β-sitosterol merupakan senyawa yang efektif digunakan

dalam penyembuhan penyakit asma, sehingga memungkinkan senyawa ini untuk

dikembangkan sebagai obat terapi penyakit alergi (Yuk et al., 2007). β-sitosterol

memiliki aktivitas antimikrobial dengan rentang 10 mm sampai 14 mm terhadap

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan Klebsiella

pneumoniae (Sen et al., 2012).

1. Manfaat Steroid

Steroid terdistribusi secara luas dalam tanaman dan memiliki berbagai fungsi

menghambat penuaan daun (senescence), mengakibatkan lengkuk pada daun

rumput-rumputan, menghambat proses gugurnya daun, meningkatkan laju

perpanjangan sel tumbuhan, menghambat pertumbuhan akar tumbuhan,
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meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stress lingkungan,

menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan, merangsang pertumbuhan

pucuk tumbuhan dan merangsang diferensiasi xylem tumbuhan. Senyawa

steroid juga menunjukkan aktivitas antifertility, anti-implamasi, antipyretic,

anti diabetes, anti oksidan, agen anti stres dan menunjukkan aktivitas anti

mikroba (Sen et al., 2012)

2. Ekstraksi dan Isolasi Steroid

Ekstraksi dilakukan menggunakan metode maserasi. Maserasi merupakan

proses perendaman sampel dengan pelarut organik yang digunakan pada

temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa

bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi

pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara 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.

E. Pemisahan Senyawa secara Kromatografi
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Kromatografi merupakan pemisahan suatu senyawa yang didasarkan atas

perbedaan laju perpindahan dari komponen-komponen dalam campuran.

Pemisahan dengan metode kromatografi dilakukan dengan cara memanfaatkan

sifat-sifat fisik dari sampel, seperti kelarutan, adsorbsi, keatsirian dan kepolaran.

Kelarutan merupakan kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan.

Adsorpsi penjerapan adalah kecenderungan molekul untuk melekat pada

permukaan serbuk halus (Johnson dan Stevenson, 1991).

Berdasarkan jenis fasa diam dan fasa gerak yang dipartisi, kromatografi dapat

digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditabelkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penggolongan kromatografi berdasarkan fasa diam dan fasa gerak.

Fasa Diam Fasa Gerak Sistem kromatogafi

Padat

Padat

Cair

Cair

Cair

Gas

Cair

Gas

Cair- adsorbsi

Gas-adsorbsi

Cair-partisi

Gas-partisi

(Johnson dan Stevenson, 1991).

1. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Kromatografi Lapis Tipis 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 pelat atau lapisan

diletakkan di dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang

yang cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama perambatan kapiler
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(pengembangan).  Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus

ditampakkan (dideteksi) (Stahl, 1985).

Kromatogarafi Lapis Tipis merupakan cara analisis cepat yang memerlukan

bahan yang sedikit.  Untuk peneliti 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).

Kromatografi Lapis Tipis digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa

yang sifatnya hidrofob seperti lipida-lipida dan hidrokarbon.  Sebagai fase

diam digunakan senyawa yang tak bereaksi seperti silika gel atau alumina.

Silika gel biasa diberi pengikat yang dimaksudkan untuk memberikan

kekuatan pada lapisan dan menambah adesi pada gelas penyokong.  Pengikat

yang biasa digunakan adalah kalsium sulfat (Sastrohamidjojo, 2002).

Metode dalam KLT dapat dihitung nilai Retention factor (Rf) dengan

persamaan :

Tetapi pada gugus-gugus yang besar dari senyawa-senyawa yang susunannya

mirip, sering kali harga Rf berdekatan satu sama lainnya (Sastrohamidjojo,

2002).

2. Kromatogafi Kolom (KK)
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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.

3. Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Teknik KCV dilakukan dengan suatu sistem yang bekerja pada kondisi

vakum secara terus-menerus sehingga diperoleh kerapatan kemasan yang

maksimum atau menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju alir

fasa gerak. Urutan eluen yang digunakan dalam kromatografi cair diawali dari

eluen yang mempunyai tingkat kepolaran rendah kemudian kepolarannya

ditingkatkan secara perlahan-lahan (Hosstetmann et al., 1995).

4. 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 lempeng silika gel 60 F254 dengan fase gerak

berupa eluen 40% etil asetat- 60% n-heksana.  Bercak yang ada diamati
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dengan sinar tampak, UV 254 nm dan UV 366 nm kemurnian senyawa

ditetapkan secara semi kuantitatif dengan densitometer pada λ maks = 347 nm

(Margono dan Zendrato, 2006).  Senyawa hasil analisis dikatakan murni

apabila memberikan noda tunggal pada KLT dengan berbagai fase gerak

(Setyowati et al., 2007).

Sedangkan 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 2 fenomena,

pertama yaitu suhu leleh yang lebih rendah, dan kedua memiliki jarak leleh

yang lebih lebar.  Alat yang digunakan untuk menguji titik leleh suatu

senyawa adalah termopan.  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).

F. Identifikasi Senyawa Organik Secara Spektroskopi
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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 dan Fessenden, 1999).  Metode spektroskopi yang dipakai

pada penelitian ini antara lain, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR),

spektroskopi ultraungu-tampak (UV-VIS), spektroskopi resonansi magnetik nuklir

(NMR), dan spektroskopi GC-massa (MS).

1. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)

Pada spektroskopi inframerah (IR), senyawa organik akan menyerap berbagai

frekuensi radiasi elektromagnetik 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-molekul itu. Penyerapan ini juga

berhubungan dengan adanya perubahan momen dipol dari ikatan kovalen

pada waktu terjadinya vibrasi (Supriyanto, 1999). Pada dasarnya

spektrofotometer FT-IR (Fourier Trasform Infra Red) sama dengan

spektrofotometer IR dispersi, perbedaan terletak pada sistem optik sebelum

berkas sinar infra merah melewati sampel. Pada sistem optik FT-IR

digunakan radiasi LASER (Light Amplification by Stimulated Emmission of

Radiation) yang berfungsi sebagai radiasi yang diinterferensikan dengan

radiasi infra merah agar sinyal radiasi infra merah yang diterima oleh detektor
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secara utuh dan lebih baik. Karakteristik frekuensi uluran beberapa gugus

molekul ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik frekuensi uluran beberapa gugus fungsi.

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

OH 3600

C H 2

2930

2860

1470

NH2 3400

CH 3300

HAr 3060 C O 1200-1000

C H 2

3030

2870

1460

1375

C C 1650

C N 1600

C N 1200-1000 C C 1200-1000

C O 1750-1600

(Banwell dan Mc Cash, 1994).

2. Spektroskopi Ultraungu-Tampak (UV-VIS)

Dalam spektoskopi UV-VIS penyerapan sinar tampak dan ultraviolet oleh

suatu molekul akan menghasilkan transisi di antara 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).
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3. Spektroskopi Resonansi Magnetik Nuklir (NMR)

Analisis spektroskopi NMR akan memberikan informasi tentang posisi atom-

atom karbon yang memiliki proton atau yang tidak memiliki proton. Selain

itu juga untuk mengenali atom-atom lainnya yang berkaitan dengan proton.

Spektroskopi NMR juga dapat memberikan informasi tentang jumlah dan

jenis atom karbon yang ada pada struktur senyawa organik. Teknik

spektroskopi ini didasarkan pada penyerapan gelombang radio

elektromagnetik oleh inti atom hidrogen atau karbon (Silverstein et al., 1986).

Letak pergeseran kimia untuk proton pada beberapa molekul organik dapat

dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Letak pergeseran kimia untuk proton dalam molekul organik.

Jenis Senyawa JenisProton 1H (δ) ppm

Alkana

Alkuna

Eter

Alkena

Fenol

Alkohol

Aromatik

Aldehid

Karboksilat

C   CH3

C    C    H

H3C    O

H2C   C

Ar   OH

R   OH

Ar   H

O

C H

O

C   OH

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).
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4. Spektroskopi GC-Massa (MS)

GC-MS merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan

dua metode analisis senyawa, yaitu kromatografi gas (GC) untuk

menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS)

untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit (Fowlis, 1998).

Gas kromatografi merupakan salah satu teknik spektroskopi yang

menggunakan prinsip pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan

migrasi komponen-komponen penyusunnya. Gas kromatografi biasa

digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang terdapat pada

campuran gas dan juga menentukan konsentrasi suatu senyawa dalam fase

gas (Fowlis, 1998).

G. Uji Bioaktivitas

Meningkatnya penggunaan antibiotik dalam mengatasi berbagai penyakit yang

disebabkan oleh bakteri melai menimbulkan masalah baru, terutama karena

sebagian besar bahan antibakteri yang digunakan merupakan zat kimia berbahaya

dan sifatnya tidak aman bagi kesehatan ( Nimah et al., 2012). Sampai saat ini

penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri masih mengandalkan

antibiotik sintesis. Hal ini menimbulkan kekuatiran akan munculnya strain Bakteri

baru yang resisten terhadap antibiotik (Tirtodiharjo, 2011). Bakteri Escherichia

coli dan Bacillus subtilis merupakan kelompok bakteri enterobacteriaceae yang

hidup di dalam saluran pencernaan manusia sebagai penghuni usus (enteron) dan

bersifat patogen. Bakteri E. coli dapat menyebabkan gastroenteritis pada manusia,

sedangkan B. subtilis dapat menyebabkan kerusakan pada makanan kaleng yang
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juga dapat mengakibatkan gastroenteritis pada manusia yang mengkonsumsinya.

Alternatif yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah pemanfaatan

senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh tumbuhan secara alami ekstrak tanaman

dapat dimanfaatkan untuk memproduksi agen terapeutik. Karena tanaman juga

menghasilkan beberapa senyawa antimikroba yang efektif terhadap beberapa

mikroba untuk perlindungan diri (Nidhi, 2013). Uji bioaktivitas dilakukan untuk

mengetahui kemampuan suatu senyawa menghambat pertumbuhan suatu

mikroorganisme tertentu (Lalitha, 2004).


