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ABSTRACT 

 

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF SECONDARY METABOLITE 

COMPOUNDS FROM THE ROOTS OF WHITE TURI (Sesbania 

grandiflora (L.)Pers.) AND ANTIOXIDANT ACTIVITY ASSAY 

 

By 

 

NUR LAELATUL KHOTIMAH 

 

 

This study has been carried out on the isolation and identification of secondary 

metabolite compounds from the roots of white turi (S. grandiflora) as well as their 

antioxidant activity assay.  S. grandiflora  is belong to Fabaceae, which can be 

used as a traditional medicine.  This research was done by several steps including 

sample preparation, extraction, isolation, purification using TLC, VLC,CC, and 

structur analysis by  NMR spectroscopy methods.  One fraction obtained was the 

N-22 fraction (8.6 mg) in the form of a yellow crystal with a melting point of 

218.1°C-222.4°C.  Based on the NMR spectroscopic analysis data, the N-22 

fraction is thought to contain Sesbagrandiflorain A (2-aryl benzofuran) compunds, 

the N-8 compounds, and other compounds that hadnot been identified.  The 

antioxidant activity of  N-22 fraction showed that this had medium category of 

antioxidant activity with an IC50 value of 119.73µg/mL. 

 

Keywords :  white turi, Sesbania grandiflora, Sesbagrandiflorain A, 

         arylbenzofuran, antioxidant, IC50. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAK 

 

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER 

DARI AKAR TUMBUHAN TURI PUTIH (Sesbania grandiflora (L.)Pers.) 

SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN 

 

Oleh 

 

NUR LAELATUL KHOTIMAH 

 

 

Pada penelitian ini telah dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa metabolit 

sekunder dari akar tumbuhan turi putih (S. grandiflora) serta uji aktivitas 

antioksidan.  S. grandiflora merupakan salah satu tumbuhan famili Fabaceae yang 

dapat digunakan sebagai obat tradisional.  Tahapan penelitian yang dilakukan 

adalah preparasi sampel, ekstraksi, isolasi, pemurnian secara berulang dengan 

metode KLT, KCV, KK, dan analisis struktur senyawa dengan metode 

spektroskopi NMR.  Satu fraksi yang diperoleh yaitu fraksi N-22(8,6 mg) berupa 

kristal berwarna kuning dengan titik leleh 218,1°C-222,4°C.  Berdasarkan data 

analisis spektroskopi NMR, fraksi N-22 diduga mengandung senyawa 

Sesbagrandiflorain A (2-arilbenzofuran), senyawa N-8, dan senyawa lain yang 

belum teridentifikasi.  Uji antioksidan fraksi N-22 menunjukkan bahwa fraksi ini 

memiliki aktivitas antioksidan kategori sedang dengan nilai IC50 yaitu 

119,73µg/mL. 

 

Kata kunci : turi putih, Sesbania grandiflora, Sesbagradiflorain A, 

          arilbenzofuran, antioksidan, IC50. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini berbagai penyakit seperti penyakit kardiovaskular, kanker, Alzheimer, 

dan Parkinson banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari.  Penyakit-penyakit 

yang berbahaya dan mematikan ini disebabkan oleh peningkatan terbentuknya 

radikal bebas dalam tubuh manusia (Capelli and Cysewski, 2007).  Radikal bebas 

merusak sel dan menyerang membran sehingga diperlukan sistem kekebalan 

tubuh untuk melawannya (Abramson and Vaccarino, 2002).  Radikal bebas dapat 

terbentuk dari 4-5% oksigen ketika proses respirasi.  Di dalam tubuh, radikal 

bebas dapat distabilkan oleh senyawa antioksidan (Clarkson and Thompson, 

2000). 

 

Antioksidan dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari tumbuhan maupun 

biota laut.  Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa senyawa 

antioksidan terdapat pada biji alpukat (Malangngi dkk., 2012), kacang merah 

(Djamil dan Anelia, 2009), ekstrak sponge Callyspongia sp. (Hanani dkk., 2005), 

ekstrak kulit buah manggis (Dungir dkk., 2012), ekstrak daun katuk (Zuhra dkk., 

2008), dan lain-lain.  Selain dari beberapa sumber tersebut, antioksidan juga telah 

dilaporkan terkandung dalam tumbuhan famili Fabaceae yaitu turi.  Shareef et al. 
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(2012) menyatakan bahwa tumbuhan turi mengandung senyawa yang dapat 

dimanfaatkan sebagai anti-inflamasi, antiseptik, anti-analgesik serta antioksidan. 

Efek antioksidan pada turi juga ditemukan pada bagian bunga dan daunnya 

(Gowri and Vasantha, 2010).  Adanya efek antioksidan ini kemungkinan 

disebabkan karena terkandungnya senyawa flavonoid sehingga dapat 

terjadipenangkapan radikal bebas melalui donor proton hidrogen yang berasal dari 

gugus hidroksil (-OH) flavonoid (Amic et al., 2003).   

 

Turi (Sesbania grandiflora)memiliki banyak manfaat terutama sebagai obat mulai 

dari batang, bunga, akar maupun daunnya.  Pada bagian akar , daun, dan 

bunganya digunakan sebagai anti-inflamasi, anti piretik, anti kanker, dan anti 

mikroba, (Wagh et al., 2009).  Serti et al. (2001)menyatakan bahwa ekstrak etanol 

dari batang turi memiliki aktivitas anti-ulcer.  Tumbuhan turi mengandung 

berbagai khasiat obat-obatan karena memiliki beberapa senyawa metabolit 

sekunder yaitu flavonoid, alkaloid, tanin,glikosida, antraquinon, steroid, dan 

terpenoid(Reji and Alphonse, 2013).  Hal ini juga dibuktikan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Padmalochana and Rajan (2014) yaitu ekstrak 

etanol dari tumbuhan turi mengandung tanin, alkaloid, steroid, saponin,flavonoid, 

fenol, dan glikosida yang cukup tinggi. 

 

Isolasi senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan turi telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Noviany et al. (2018) yang berhasil 

mengisolasi senyawa baru jenis 2-arilbenzofuran yaitu sesbagrandiflorain A dan 

sesbagrandiflorain B dari kulit batang turi.  Penelitian juga dilakukan oleh 
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Setianingrum (2016) dan diperoleh bahwa senyawa hasil isolasi dari fraksi etil 

asetat kulit batang turi memiliki aktivitas antibakteri dengan keaktifan sedang 

terhadap bakteri Bacillus sp.   

 

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa tumbuhan turi telah diteliti 

bermanfaat sebagai antibakteri pada bagian kulit batangnya.  Oleh karena masih 

banyaknya potensi tumbuhan turi selain sebagai antibakteri, maka dalam 

penelitian ini akan dilakukan isolasi senyawa metabolit sekunder yang terdapat 

pada akar tumbuhan turi putih dan dilanjutkan dengan uji aktivitas antioksidan. 

Isolasi yang dilakukan meliputi ekstraksi dengan metode maserasi, fraksinasi 

dengan metode kromatografi, analisis kemurnian dengan metode uji titik leleh dan 

kromatografi lapis tipis, serta karakterisasi senyawa menggunakan beberapa 

spektroskopi untuk memperoleh struktur dari senyawa hasil isolasi.  Senyawa 

hasil isolasi akan diuji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis sehingga dapat diamati absorbansi dan nilai IC50 dari 

senyawa yang diperoleh sehingga dapat ditentukan kapasitas antioksidan yang 

terkandung dalam senyawa hasil isolasi. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder dari akar 

tumbuhan turi putih (S. grandiflora(L.) Pers.) 

2. Menguji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

potensi akar tumbuhan turi putih (S. grandiflora (L.) Pers.) sebagai salah satu 

sumber antioksidan alami. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

 

 

A. Fabaceae 

Famili Fabaceae merupakan anggota dari bangsa Fabalesyang memiliki ciri khas 

berupa buahnya yang bertipe polong.  Fabaceae tersebar secara luas di seluruh 

dunia dan memiliki 18000 spesies yang tercakup dalam 650 marga.  Fabaceae 

terbagi menjadi tiga yaitu Caesalpinioideae, Faboideae, dan Mimosoideae.  

Tumbuhan Fabaceae biasanya berupa herba, perdu, liana hingga pohon.  Fabaceae 

merupakan tumbuhan berbunga yang banyak dimanfaatkan karena memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi diantaranya sebagai tumbuhan penghasil buah, tumbuhan 

pangan, tumbuhan obat, penutup lahan, penghasil kayu, minyak, pengontrol erosi, 

dan lain-lain(Simpson, 2006). 

 

Menurut Azwar(2005), Fabaceae dapat dijadikan sebagai sumber pakan ternak 

ruminansia, dapat digunakan untuk melindungi permukaan tanah dari erosi, 

memperbaiki kesuburan tanah dengan cara memperbaiki sifat fisik dan kimianya, 

serta dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan gulma.  Telah dilaporkan 

dari berbagai penelitian bahwa tumbuhan famili Fabaceae memiliki beberapa 

kandungan metabolit primer diantaranya yaitu lektin, kitin, dan inhibitor α-

amilase.  Sedangkan kandungan metabolit sekundernya adalah alkaloid, terpenoid, 
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tanin, dan senyawa fenolik (Carlini and Grossi-de-Sá,2002; Wink, 2003). 

Fabaceae banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional atau tumbuhan herbal 

oleh masyarakat diantaranya seperti gangguan pada ginjal, diabetes, sakit mata, 

sakit gigi dan disentri (Vitor et al., 2004). 

 

Tumbuhan famili Fabaceae sebagian besar dimanfaatkan sebagai obat.  Hampir 

seluruh jaringan tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai obat mulai dari bunga, 

kulit akar, daun maupun kulit batang.  Tumbuhan famili Fabaceae mengandung 

berbagai senyawa metabolit yang dapat digunakan sebagai obat untuk beberapa 

penyakit seperti batuk, TBC, demam, obat sakit perut, obat cacing, obat kulit, dan 

lain-lain.  Senyawa metabolit tersebut antara lain adalah flavonoid, protein, 

stilbenoid, xanthones, triterpenes, saponin, diterpen, fitoalexin, dan sebagainya. 

Selain sebagai obat, tumbuhan famili Fabaceae juga dapat dimanfaatkan sebagai 

tumbuhan hiasan dan sebagai penghasil tanin (Danarto, 2013).  

 

 

B. Turi (Sesbania grandiflora (L.) Pers.) 

Turi merupakan salah satu tumbuhan dari famili Fabaceae.  Menurut Cronquist 

(1981) turi memiliki nama ilmiah Sesbania grandiflora (L.) Pers. dengan 

klasifikasi ilmiah berikut : 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Fabales 

Famili   : Fabaceae 

Genus   : Sesbania 

Spesies  : Sesbania grandiflora (L.) Pers. 
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1. Morfologi Tumbuhan Turi 

Tumbuhan turi diduga berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara.  Saat ini 

tumbuhan turi telah banyak tersebar di berbagai daerah, khususnya daerah tropis. 

Tumbuhan turi memiliki pertumbuhan yang cepat sehingga tumbuhan ini tidak 

berumur panjang.  Bentuk dari tumbuhan turi berupa pohon dengan percabangan 

yang jarang dan mendatar, batang tegak, tajuk cenderung meninggi, dan daunnya 

menyirip ganda.  Di Indonesia, turi dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda 

yaitu toroi (Madura), suri (Mongondow), uliango (Gorontalo), turi (Jawa Tengah), 

kayu jawa (Baree, Makassar), ajutaluma (Bugis), palawu (Bima), tanunu (Sumba), 

gala-gala (Timor), dan tun (Ternate, Tidore) (Kementerian Pertanian, 2010). 

 

Tumbuhan turi memiliki batang dengan cabang yang berjumlah sedikit, tinggi 

batang berkisar 8-15 m, dan diameternya berkisar 25-20 cm.  Daun turi berbentuk 

majemuk menyirip dengan panjang 30 cm dengan anak daun berjumlah 20-50 

anak daun tiap tangkainya.  Bentuk daun turi berupa lonjong atau oval.  Bunga 

turi terdapat dua yaitu merah dan putih.  Bunga turi bentuknya tandan, terletak 

pada ketiak daun, berbentuk bulan sabit, dan mahkotanya menggantung.  

Sedangkan buah turi berbentuk polong yang menggantung, berbentuk ramping 

dan lurus dengan ujungnya meruncing.  Panjang polongnya berkisar 30-50 cm 

dengan lebar 1-1,5 cm.  Polong akan berwarna hijau ketika masih muda dan 

berwarna kuning ketika sudah tua (Kementerian Pertanian, 2010).  Bagian-bagian 

dari tumbuhan turi dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagian-bagian tumbuhan turi. 

 

 

2. Kandungan Senyawa Kimia dari Tumbuhan Turi 

Tumbuhan turi mengandung berbagai macam senyawa kimia yang dapat 

dimanfaatkan oleh tubuh.  Kandungan senyawa kimia di dalam 100 g daun muda 

turi, diantaranya adalah 77,2 g air; 8,4 mg protein; 1,1 g lemak; 9,7 g karbohidrat; 

1,8 g serat, dan 181 mg kalsium.  Selain itu juga terdapat 29 mg fosfor; 0,3 mg 

ferum; 23 mg natrium; 356 mg kalium; 0,6 mg vitamin B1; 0,71 g vitamin B2; 

dan 11 mg vitamin C (DEPKES RI, 2008).  
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3. Kandungan Senyawa Metabolit Sekunder dari Tumbuhan Turi 

Flavonoid merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang paling banyak 

ditemukan pada berbagai tumbuhan.  Senyawa flavonoid terdapat pada semua 

jaringan tumbuhan seperti akar, daun, kayu, kulit, tepung sari, bunga, buah dan 

biji.  Flavonoid kebanyakan ditemukan pada tumbuh-tumbuhan kecuali 

alga(Madhavi, 1996).  

 

Saxena and Mishra (1999a) melaporkan bahwa pada akar tumbuhan turi telah 

berhasil diisolasi senyawa isoflavon glikosida golongan flavonoid yaitu 5,7-

dihidroksi-6,2’-dimetoksiflavon-7-O-α-L-ramnopiranosida.  Selain itu juga 

berhasil ditemukan senyawa 3,7-dihidroksi-8-metoksiflavon-7-O-β-D-galaktosida 

dari bagian batang tumbuhan turi Saxena and Mishra (1999b).  Masing-masing 

struktur senyawa tersebut ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

                       

                           (a)                                                                   (b) 

 

Gambar 2. Senyawa 5,7–dihidroksi–6,2’–dimetoksiflavon–7–O–α-L– 

         ramnopiranosida (a) dan senyawa 3,7–dihidroksi–8–  

                            metoksiflavon–7–O–ß–D–galaktosida (b). 

 

 

 

 

Penelitian lainnya juga dilaporkan oleh Hasan et al. (2012) yang mengemukakan 

bahwa dari hasil penelitiannya terhadap ekstrak metanol dari akar tumbuhan turi 
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diperoleh tiga senyawa golongan isoflavonoid yaitu isovestitol, medicarpin, dan 

sativan.  Masing-masing struktur senyawa tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

                     

                            (a)                                                              (b) 

 

 
(c) 

 

Gambar 3. Senyawa isovestitol (a) ; medicarpin (b) ; dan sativan (c). 

 

 

Baru-baru ini Noviany et al. (2018) juga telah berhasil mengisolasi dua senyawa 

baru yaitu sesbagrandiflorain A (6-methoxy-2-(2′,3′-dihydroxy5′methoxyphenyl)-

1-benzofuran-3-carbaldehyde) dan sesbagrandiflorain B (6-hydroxy-2-(2′,3′-

dihydroxy-5′-methoxyphenyl)-1-benzofuran-3-carbaldehyde) yang merupakan 

jenis senyawa 2-aril benzofuran.  Kedua senyawa ini berhasil diisolasi dari kulit 

batang tumbuhan turi pada fraksi etil asetat.  Struktur dari kedua senyawa tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 4.  
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                                (a)                                                              (b) 

 

Gambar 4. Senyawa Sesbagrandiflorain A (a) dan Sesbagrandiflorain B (b). 

 

 

 

 

4. Efek Farmakologi Tumbuhan Turi (Sesbania grandiflora (L.) Pers.) 

Dalam kehidupan sehari-hari, tumbuhan turi banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat khususnya dibidang kesehatan.  Hal ini dikarenakan kandungan 

senyawa kimia yang bermacam-macam dalam tumbuhan turi.  Manfaat dari 

tumbuhan turi bagi kesehatan dapat ditemukan hampir di seluruh jaringan 

tumbuhan ini.  Menurut Azwar (2005), bagian kulit batang, daun, akar dan bunga 

turi bermanfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit diantaranya adalah 

obat pencahar, pereda nyeri (analgetik), penurun panas (antipiretik), peluruh 

kencing (diuretic), dan lain-lain.  

 

Menurut Wagh et al. (2009), akar turi dapat dimanfaatkan untuk anti-inflamasi 

dan penurun demam sedangkan batang turi dapat dimanfaatkan sebagai obat bisul 

yang terdapat dalam mulut dan sistem pencernaan.  Penelitian lainnya 

menunjukkan bahwa suplemen daun turi menunjukkan pencegahan oksidasi yang 

mampu merusak paru-paru, hati dan ginjal yang telah diterapkan pada tikus atau 

mencit (Ramesh and Begum, 2006; Ramesh et al., 2010).  
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C. Isolasi Senyawa Metabolit Sekunder 

Untuk mengisolasi suatu senyawa yang terdapat pada tumbuhan, pemisahan dan 

pemurnian yang terutama dilakukan adalah dengan menggunakan teknik ekstraksi 

dan dilanjutkan dengan teknik kromatografi.  Teknik ekstraksi yang biasa 

digunakan untuk isolasi senyawa bahan alam diantaranya adalah maserasi, 

perkolasi dan sokletasi.  Sedangkan untuk teknik kromatografi yang biasa 

digunakan untuk isolasi senyawa bahan alam adalah kromatografi lapis tipis 

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

Pemilihan metode yang akan digunakan didasarkan pada penelitian-penelitian 

yang sudah dilakukan sebelumnya. 

1. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan dua zat atau lebih dengan 

menggunakan pelarut yang tidak saling bercampur.  Ekstraksi dapat dibedakan 

menjadi 2 jenis berdasarkan fase yang terlibat, yaitu ekstraksi cair-cair dan 

ekstraksi padat-cair.  Pada penelitian ini digunakan metode ekstraksi padat-cair 

yaitu maserasi.  Maserasi merupakan salah satu metode ekstraksi padat-cair untuk 

mengekstrak jaringan tumbuhan yang belum diketahui komponen senyawanya, 

yang kemungkinan bersifat tidak tahan terhadap panas sehingga kerusakan 

komponen tersebur dapat dihindari.  Prinsip dari metode maserasi didasarkan pada 

prinsip kelarutanlike dissolved like, yaitu pelarut polar akan melarutkan senyawa 

polar dan pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar.  Ekstraksi suatu 

senyawa pada jaringan tumbuhan dengan menggunakan jenis pelarut yang tingkat 

kepolarannya berbeda bertujuan untuk memperoleh hasil optimum, baik jumlah 
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ekstrak maupun senyawa aktif(Harborne, 1973).  Beberapa jenis pelarut  dan sifat 

fisiknya dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Pelarut Organik dan Sifat Fisiknya 

 

Pelarut Titik Didih (°C) Tetapan Dielektrik 

Air 100 80 

Asam format 100 58 

Asetonitril 81 36,6 

Metanol 68 33 

Etanol 78 24,3 

Aseton 56 20,7 

Metil klorida 40 9,08 

Asam asetat 118 6,15 

Etil asetat 78 6,02 

Dietil eter 45 4,34 

Benzena 80 2,28 

Heksana 69 2,02 

(Reid et al., 1987) 

 

2. Kromatografi 

Pemurnian kandungan kimia pada tumbuhan dilakukan dengan menggunakan 

teknik kromatografi.  Kromatografi merupakan metode pemisahan suatu 

campuran yang didasarkan pada perbedaan migrasi analit diantara dua fase yaitu 

fase diam dan fase gerak.  Fase diam biasanya bisa berupa zat padat atau zat cair 

sedangkan fase gerak biasanya berupa gas atau zat cair.  Prinsip dari kromatografi 

adalah melalui adanya distribusi komponen-komponen dalam fase diam dan fase 

gerak yang didasarkan pada sifat fisik komponen senyawa yang akan dipisahkan 

(Hostettmann et al., 1986).  Metode kromatografi yang dilakukan pada penelitian 
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ini ada 3 yaitu kromatografi kolom (KK), kromatografi cair vakum (KCV) dan 

kromatografi lapis tipis (KLT). 

a. Kromatografi Kolom (KK) 

Pada kromatografi kolom, fase diam yang digunakan biasanya berupa silika gel, 

poliamida atau selulosa.  Fase gerak yang digunakan biasanya berupa dimulai dari 

pelarut non polar kemudian ditingkatkan kepolarannya secara bertahap.  Pelarut 

yang digunakan dapat berupa pelarut tunggal maupun kombinasi dari dua pelarut 

yang berbeda kepolarannya berdasarkan perbandingan tertentu.  Hasil yang 

diperoleh dari kolom kromatografi adalah fraksi-fraksi dimana fraksi ini 

ditampung untuk selanjutnya dimonitor menggunakan kromatografi lapis tipis. 

Fraksi dengan pola kromatogram yang sama digabung dan diuapkan agar 

pelarutnya menghilang.  Noda yang dihasilkan pada plat KLT dideteksi 

menggunakan lampu UV dengan panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. 

Sebelum dideteksi, plat-plat KLT disemprot dengan reagen penampak noda 

berupa larutan iod, FeCl3, serium sulfat atau H2SO4 dalam metanol 10% (Stahl, 

1969). 

b. Kromatografi Cair Vakum (KCV) 

Kromatografi cair vakum merupakan salah satu teknik kromatografi vakum 

khusus yang umumnya menggunakan adsorben berupa silika gel.  Kromatografi 

cair vakum memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan kromatografi kolom 

yaitu teknik ini lebih efisien terhadap waktu karena proses elusinya berjalan 

secara cepat.  Proses elusi ini dibantu dengan memvakumkan kolom. 

Kromatografi cair vakum juga dapat memisahkan sampel dalam jumlah yang 
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lebih banyak.  Urutan eluen yang digunakan dalam kromatografi cair vakum 

dimulai dari eluen dengan tingkat kepolaran yang rendah dan ditingkatkan secara 

perlahan-lahan (Hostettmann et al., 1986). 

c. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Menurut Harborne (1973), kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan 

secara fisika dan kimia dan merupakan metode kromatografi cairan yang paling 

sederhana.  Metode KLT dapat dipakai dengan 2 tujuan.  Tujuan pertama adalah 

digunakan sebagai metode untuk mendapatkan suatu hasil secara kualitatif, 

kuantitatif serta preparatif.  Sedangkan tujuan kedua yaitu digunakan untuk 

mengetahui sistem pelarut dan sistem penyangga yang akan digunakan dalam 

kromatografi selanjutnya yaitu kromatografi kolom dan kromatografi cair vakum. 

Dengan tujuan tersebut maka analisis dengan menggunakan metode KLT dapat 

membantu menentukan pelarut terbaik dan perbandingan antar pelarut yang akan 

digunakan sebagai fase gerak pada kromatografi kolom.  Pada kromatografi lapis 

tipis, fase gerak yang digunakan berupa pelarut dimana pemilihan sistem pelarut 

didasarkan pada prinsip like dissolves like.  Pada analisa secara KLT, campuran 

pelarut organik yang digunakan sebaiknya memiliki polaritas serendah mungkin. 

Fase diam yang bersifat polar akan mengikat senyawa yang bersifat polar juga 

secara kuat sehingga sampel yang sifat kepolarannya kurang akan bergerak lebih 

cepat dibandingkan dengan sampel yang bersifat polar.  Fase gerak yang 

digunakan juga harus memiliki kemurnian yang tinggi (Stahl, 1969).  Kemampuan 

pelarut pengembang untuk menggerakkan senyawa pada fase diam saling 

berkaitan dengan polaritas pelarut.  Adapun urutan kepolaran eluen, elusi senyawa 

dan adsorben dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Urutan Kepolaran Eluen, Elusi Senyawa dan Kekuatan Adsorben 

 

Urutan 

Polaritas Eluen 

 Urutan Elusi 

Senyawa 

Urutan Adsorben 

Petroleum eter  Hidrokarbon tak jenuh Selulosa 

Karbon 

tetaklorida 

Alkena Gula 

Benzene Hidrokarbon aromatik Asam silica (Silika gel) 

Kloroform Eter Florisil (Magnesium 

silikat) 

Dietil eter Aldehida, Keton, Ester Aluminium oksida 

Etil asetat Alkohol  

Aseton Asam karboksilat  

Etanol   

Methanol   

Air   

(Hostettmann et al., 1986) 

 

Laju pergerakan fase gerak terhadap fase diam dihitung sebagai nilai Rf dimana 

nilai ini diperoleh dengan cara membandingkan jarak tempuh zat terlarut dengan 

jarak tempuh fase gerak.  Bercak dan nilai Rf dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya yaitu struktur kimia dari senyawa yang diperoleh, sifat fase 

diam, ketebalan dan kerataan permukaan fase diam, derajat kemurnian fase gerak 

dan derajat kejenuhan uap dari bejana pengembang yang digunakan (Stahl, 1969). 

 

D. Karakterisasi Senyawa Murni 

Pada penelitian ini, karakterisasi senyawa murni dilakukan secara spektroskopi 

dengan tujuan untuk menentukan struktur dari senyawa hasil isolasi.  Teknik 

spektroskopi yang dilakukan didasarkan pada radiasi elektromagnetik.  Radiasi 

elektromagnetik dapat berupa radiasi sinar γ, sinar X, infra merah (IR), ultraungu-

tampak (UV-Vis), gelombang mikro dan gelombang radio (Harvey, 2000). 
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Adapun metode spektroskopi yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

spektroskopi ultraviolet-visible (UV-Vis), spektroskopi infra red (IR) dan 

spektroskopi nuclear magnetic resonance (NMR). 

1. Spektroskopi Ultraviolet-Visible (UV-Vis) 

Spektroskopi UV-Vis dapat digunakan untuk menentukan sampel berupa larutan, 

gas, atau uap.  Umumnya spektroskopi ini terbagi menjadi dua instrumen yaitu 

single beam dan double beam.  Instrumen single beam digunakan untuk mengukur 

absorbansi suatu senyawa pada panjang gelombang tunggal.  Pada instrumen ini, 

panjang gelombang paling rendah adalah 190-210 nm dan panjang gelombang 

paling tinggi adalah 800-1000 nm.  Sedangkan pada instrument double beam 

panjang gelombang yang digunakan 190-750 nm.  Sinar ultraviolet dan sinar 

tampak adalah suatu energi yang ketika mengenai elektron-elektron yang 

terkandung dalam suatu sampel maka akan menyebabkan terjadinya eksitasi 

elektron dari keadaan dasar ke keadaan yang lebih tinggi.  Dalam spektroskopi 

UV-Vis dikenal beberapa istilah yaitu kromofor, auksokrom, efek batokromik atau 

pergeseran merah, efek hipokromik atau pergeseran biru, hipsokromik, dan 

hipokromik (Suhartati, 2017).  

2. Spektroskopi Infra Red (IR) 

Spektroskopi IR memberikan gambaran mengenai berbagai gugus fungsional 

yang terkandung dalam suatu senyawa berdasarkan bilangan gelombangnya.  Pada 

spektroskopiIR, inti-inti atom yang terikat pada ikatan kovalen akan mengalami 

vibrasi atau getaran.  Di dalam spektroskopi IRterdapat beberapa daerah sesuai 

dengan bilangan gelombangnya. Pada daerah 4000-1300 cm
-1 

merupakan daerah 
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yang digunakan untuk identifikasi gugus fungsional.  Daerah tersebut 

menunjukkan absorbsi yang diakibatkan dari vibrasi uluran.  Pada daerah 1300-

900 cm
-1

 merupakan daerah sidik jari, daerah ini menunjukkan absorbsi yang 

diakibatkan oleh vibrasi uluran dan tekukan (Fessenden dan Fessenden, 1986).  

Setiap gugus fungsi memiliki karakteristik frekuensi uluran yang berbeda-beda 

yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Karakteristik Frekuensi Uluran Beberapa Gugus Fungsi 

 

Gugus Fungsi Frekuensi Uluran 

(cm
-1

) 

Gugus Fungsi Frekuensi 

Uluran (cm
-1

) 

-OH 3600 -CH2- 2930-1470 

-NH2 3400 C-O- 1200-1000 

-CH3 3300 H2C=CH2 1650 

Ar-H 3060-3030 H2C=NH2 1600 

=CH2 2870-1375 C-C 1200-1000 

C-N 1200-1000 C=O 1750-1600 

(Skoog et al., 1998) 

 

3. Spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

Spektroskopi NMR proton didasarkan pada pengukuran absorbsi radiasi 

elektromagnetik pada daerah frekuensi radio 4-600 MHz.  Teknik spektroskopi ini 

memberikan informasi tentang berbagai jenis atom hidrogen dalam suatu molekul.  

Sedangkan spektroskopi NMR karbon digunakan untuk mengetahui jumlah atom-

atom karbon serta untuk menentukan jenis atom karbon yang terdapat pada suatu 

senyawa(Harborne, 1973).  Letak pergeseran kimia beberapa senyawa organik 

dalam spektra 
1
H NMRdapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Letak Pergeseran Kimia dalam Spektra 
1
H-NMR 

 

Senyawa Proton Pergeseran Kimia 
1
H (δ) (ppm) 

C-CH3 (alkana) 0,5-2 

C≡C-H (alkuna) 2,5-3,5 

H3C-O- (eter) 3,5-3,8 

H2C=C (alkena) 4,5-7,5 

Ar-OH (fenol)  4-8 

R-OH (alkohol) 5-5,5 

Ar-H (aromatik) 6-9 

-CO-H (aldehid) 9,8-10,5 

-CO-OH 11,5-12,5 

(Sudjadi, 1985) 

 

 

Selain pergeseran kimia dalam spektra 
1
H-NMR  terdapat pergeseran kimia 

lainnya yaitu pada spektra 
13

C NMR.  Melalui spektra ini maka dapat diketahui 

jenis-jenis atom karbon yang terkandung dalam suatu senyawa.  Letak pergeseran 

kimia dalam spektra 
13

C NMR untuk beberapa senyawa organik dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

 

Tabel 5. Letak Pergeseran Kimia dalam Spektra 
13

C NMR 

 

Senyawa Karbon Pergeseran Kimia 
13

C (δ) (ppm) 

C=O (keton) 205-220 

C=O (aldehid) 190-200 

C=O 170-185 

C aromatic 125-150 

C=C alkena 115-140 

RCH2OH 50-65 

RCH2Cl 40-45 

RCH2NH2 37-45 

R3CH 25-35 

CH3CO- 20-30 

R2CH2 16-25 

RCH3 10-15 

(Sudjadi, 1985) 
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E. Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan suatu senyawa atau molekul yang memiliki elektron tak 

berpasangan sejumlah satu atau lebih sehingga senyawa ini bersifat sangat reaktif 

dan tidak stabil.  Dalam tubuh, radikal bebas cukup berbahaya karena apabila 

terjadi reaksi ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit serius.  Apabila 

jumlahnya berlebih dalam tubuh, maka radikal bebas dapat menimbulkan penyakit 

degeneratif seperti penyakit jantung dan kanker.  Radikal bebas dapat 

menimbulkan rusaknya protein yang terdapat pada mata khususnya pada lensanya 

sehingga menimbulkan katarak.  Pada membran sel, radikal bebas dapat merusak 

komponen penyusun dari membran sel misalnya asam lemak.  Radikal bebas juga 

dapat merusak pembuluh darah sehingga akan memudahkan terjadinya 

pengendapan kolesterol dan menyebabkan aterosklerosis.  Radikal bebas juga 

dapat menyebabkan kanker karena adanya oksidasi DNA yang menimbulkan 

DNA termutasi (Wang et al., 2004).  Menurut Dai and Mumper (2010), timbulnya 

penyakit degeneratif yang berasal dari radikal bebas dapat dicegah dengan 

menggunakan senyawa antioksidan. 

 

F. Antioksidan 

Antioksidan merupakan suatu substansi yang dapat menghambat terjadinya proses 

oksidasi suatu substrat apabila dalam konsentrasi yang lebih rendah dibanding 

dengan konsentrasi substratnya (Sen et al., 2010).  Antioksidan terbagi menjadi 

dua berdasarkan sumbernya yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetik 

(Isnindar dkk., 2011). 
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1. Antioksidan Alami 

Menurut (Purwaningsih, 2012), antioksidan alami umumnya bersumber dari 

hewan dan tumbuhan.  Jenis antioksidan ini biasanya mengandung suatu gugus 

hidroksi (-OH) pada struktur senyawanya.  Senyawa antioksidan yang bersumber 

dari tumbuhan diantaranya berupa senyawa fenolik dari golongan flavonoid, 

kumarin, tokoferol, asam sinamat dan asam-asam organik polifungsional (Isnindar 

dkk., 2011).  Flavonoid memiliki kemampuan sebagai antioksidan karena dapat 

mereduksi radikal bebas (Zuhra dkk., 2008).  

2. Antioksidan Sintetik 

Antioksidan sintetik merupakan senyawa antioksidan yang diperoleh dari reaksi-

reaksi kimia.  Antioksidan sintetik yang lazim digunakan diantaranya adalah BHA 

(Butylated Hidroxy Anisole), profil galat dan BHT (Butylated Hidroxy Toluene). 

Meskipun ketiga jenis antioksidan diatas dapat digunakan, namun saat ini 

penggunaannya dibatasi karena terbukti memiliki potensi karsinogenik dan 

beracun (Zuhra dkk., 2008).  Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang 

menunjukkan bahwa antioksidan sintetik seperti BHA dan BHT menyebabkan 

beberapa gangguan kesehatan seperti gangguan fungsi paru-paru, hati, keracunan 

dan keracunan.  Penggunaan antioksidan sintetik yang diizinkan dalam kebutuhan 

pangan berkisar 0,01%-0,1% (Panagan, 2011). 

 

Senyawa antioksidan dapat ditemukan pada tumbuhan turi.Padmaja et al. (2011) 

telah melakukan penelitian mengenai kandungan antioksidan pada dua tumbuhan 

obat dari India yaitu Adhatoda vasica Nees dan Sesbania grandiflora (L.) Pers 



22 
 

 

pada bagian daunnya.  Kedua tumbuhan tersebut merupakan contoh tumbuhan 

obat yang sangat penting di India.  Aktivitas antioksidan pada kedua tumbuhan 

tersebut didasarkan pada aktivitas penghambatan radikal bebas dengan beberapa 

metode yang digunakan.  Aktivitas ini dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Aktivitas Penghambatan Radikal 

 

Nama 

tumbuhan 

% inhibisi 

radikal DPPH 

Hidroksil 

radikal 

Lipid 

peroksida 

Kompleks 

ferrozine-

Fe
2+

 

A. vasica (10 

mg/mL) 

66,52±2,928 64,41±1,653 61,12±4,809 51,91±1,235 

S. grandiflora (10 

mg/mL) 

43,20±0,952 48,15±3,204 53,50±2,598 24,39±0,352 

BHT (1 mg/mL) 78,30±1,422 75,74±5,248 80,90±0,606 Not tested 

Asam askorbat (1 

mg/mL) 

76,71±1,830 73,46±1,626 67,06±1,847 Not tested 

EDTA (1 

mg/mL) 

Not tested Not tested Not tested 93,78±1,050 

(Padmaja et al., 2011) 

 

G. Uji Antioksidan  

Uji aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya 

adalah metode ORAC (Oxygen Radical Asorbance Capacity), FRAP (Ferric 

Reducing Antioxidant Power), CUPRAC (Cupric Reducing Antioxidant Power), 

ABTS, voltametri siklik, DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil), dan lain-

lain(Karadag et al., 2009).  Pada penelitian ini, aktivitas antioksidan dari fraksi 

hasil isolasi yang akan diperoleh diuji menggunakan metode DPPH karena 

metode ini dapat dilakukan dengan mudah dan dalam waktu yang cepat. 



23 
 

 

Uji peredaman radikal bebas berdasarkan metode DPPH merupakan  uji untuk 

menentukan aktivitas antioksidan yang terdapat dalam suatu sampel dengan cara 

melihat kemampuan senyawa tersebut dalam menangkal radikal bebas yang 

berasal dari DPPH (Molyneux, 2004).  DPPH digunakan sebagai model 

pengukuran daya penangkapan radikal bebas karena senyawa ini cukup stabil dan 

dapat disimpan dalam suasana kering dengan kondisi penyimpanan yang baik dan 

benar.  Prosedur dari metode DPPH melibatkan pengukuran penurunan serapan 

DPPH pada panjang gelombangnya kemudian dibandingkan dengan konsentrasi 

penghambat radikal bebas yang ditambahkan reagen DPPH (Amelia, 2011). 

Reaksi penghambatan radikal bebas oleh antioksidan melalui metode DPPH 

menurut Prakash et al. (2001) dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6. 

 

 

Gambar 5. Reaksi antara DPPH dengan antioksidan. 
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1. Tahap Inisiasi 

 

DPPH Hidrazin       DPPH Hidrazil 

2. Tahap Propagasi 

 

Asam Askorbat       DPPH Hidrazil    Asam Askorbat       DPPH Hidrazin 

3. Tahap Terminasi 

 

Asam Askorbat       DPPH Hidrazin        Asam Dehidroaskorbat    DPPH Hidrazin 

Gambar 6. Mekanisme reaksi asam askorbat dengan DPPH. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Februari 2018-Mei 2019 yang bertempat 

di Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas 

Lampung.  Analisis spektroskopi yang digunakan meliputi spektroskopi ultra-

ungu tampak (UV-Vis) yang dilakukan di Laboratorium Botani Jurusan Biologi  

Fakultas MIPA Unversitas Lampung dan spektroskopi resonansi magnetik inti 

(NMR) yang dilakukan di Pusat Penelitian Kimia (Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia) Tangerang.  Pengujian antioksidan dilakukan di Laboratorium Kimia 

Organik Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat-alat yang digunakan 

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi seperangkat alat 

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

alat kromatografi kolom (KK), satu set alat KLT, pengukur titik leleh, lampu UV, 
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pipet kapiler, spektrofotometer ultra ungu-tampak (UV-Vis), spektrofotometer 

NMR,  botol gelap, dan oven. 

2. Bahan-bahan yang digunakan 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk akar tumbuhan turi 

putih (Sesbania grandiflora) yang diperoleh di Desa Sinarsari, Kecamatan 

Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada 30 Desember 2017.  Pelarut yang 

digunakan untuk ekstraksi dan kromatografi berkualitas teknis yang sudah 

didestilasi sedangkan pelarut yang digunakan untuk analisis spektrofotometer dan 

uji antioksidan berkualitas pro-analisis (PA).  Bahan-bahan kimia yang digunakan 

antara lain etil asetat (CH3CO2C2H5), metanol (CH3OH), n-heksana (n-C6H14), 

aseton (C3H6O), akuades (H2O), kloroform, serium sulfat 1,5% dalam asam sulfat 

(H2SO4) 2 N, diklorometana (CH2Cl2), silika gel Merck G 60 untuk impregnasi, 

silika gel 60 GF254 (35-70 Mesh), plat KLT, plat KLTP, DPPH, dan asam 

askorbat. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Keseluruhan dari prosedur penelitian ini dapat dilihat secara ringkas pada diagram 

alir (Lampiran 1).  Adapun rincian dari masing-masing prosedur penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan Sampel 

Akar tumbuhan turi putih dideterminasi di Laboratorium Botani Jurusan Biologi 

Fakultas MIPA Universitas Lampung.  Akar turi putih dicuci bersih dengan air, 
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dipotong menjadi kecil-kecil dan dikeringkan dibawah sinar matahari selama 

beberapa hari.  Akar turi putih yang sudah kering kemudian digiling hingga 

menjadi serbuk halus.  

2. Ekstraksi 

Serbuk halus akar turi putih ditimbang sebanyak 2700 g dan selanjutnya direndam 

(maserasi) dengan menggunakan beberapa pelarut yaitu n-heksana, etil asetat, dan 

metanol.  Sampel dimaserasi selama 1x24 jam sebanyak 3 kali pengulangan untuk 

tiap pelarut.  Ketiga ekstrak hasil maserasi masing-masing disaring dengan kertas 

saring untuk diperoleh filtratnya dan kemudian filtrat dari berbagai pelarut yang 

diperoleh dipekatkan dengan penguap putar vakum (rotary evaporator).  Ekstrak 

pekat yang diperoleh kemudian ditimbang untuk diketahui beratnya.  Selanjutnya 

masing-masing ekstrak pekat diuji skrining fitokimia khususnya uji senyawa 

flavonoid dan senyawa fenolik yang menjadi target senyawa dalam penelitian ini. 

3. Kromatografi Cair Vakum 

Ekstrak kasar dari masing-masing pelarut kemudian difraksinasi dengan 

kromatografi cair vakum (KCV).  Pada penelitian ini, fase diam yang digunakan 

adalah silika gel halus.  Sampel dilarutkan dalam aseton dan diimpregnasikan 

dalam silika gel.  Selanjutnya disiapkan kolom dan dimasukkan silika gel 

sebanyak tiga kali dari berat sampel.  Kolom dikemas secara kering menggunakan 

alat vakum.  Apabila kolom sudah padat maka dimasukkan eluen secara berurutan 

berdasarkan kepolarannya yaitu dari kepolaran yang rendah, kemudian 

divakumkan kembali dan dihisap sampai kering sehingga siap untuk digunakan. 

Setelah kolom siap digunakan, maka sampel yang sudah diimpregnasi 
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dimasukkan ke dalam bagian atas kolom.  Selanjutnya dilakukan proses 

pengelusian menggunakan eluen etil asetat:n-heksana 0% sampai etil asetat 100%. 

Hasil elusi dari masing-masing pelarut ditampung dan dilakukan monitoring 

menggunakan metode KLT.  Fraksi-fraksi yang memiliki nilai Rf yang sama maka 

digabung dalam satu wadah (Pratiwi dan Ersam, 2013). 

4. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Tahap selanjutnya adalah uji kromatografi lapis tipis.  Uji KLT dilakukan pada 

fraksi yang akan difraksinasi serta fraksi yang sudah diperoleh setelah perlakuan 

fraksinasi sebelumnya.  Pada penelitian ini, uji KLT akan dilakukan dengan 

menggunakan sistem campuran eluen dari berbagai macam pelarut yaitu n-

heksana, etil asetat, aseton, metanol, dan diklorometana (DCM).  Sampel yang 

akan dianalisis ditotolkan pada plat KLT yang sudah disiapkan kemudian plat 

dimasukkan ke dalam chamber yang telah berisi eluen.  Selanjutnya eluen 

dibiarkan merambat hingga tanda batas pada plat.  Plat KLT dikeluarkan dan 

dikeringkan dalam suhu kamar serta disemprot dengan larutan serium sulfat. 

Larutan serium sulfat berfungsi untuk menampakkan bercak atau noda.  Setelah 

itu plat dikeringkan kembali, diamati di bawah lampu UV dengan panjang 

gelombang 254 nm dan 366 nm, dan ditentukan nilai Rf-nya (Pratiwi dan Ersam, 

2013). 

5. Kromatografi Kolom (KK) 

Tahap fraksinasi yang selanjutnya adalah kromatografi kolom.  Pada penelitian ini 

fase diam yang digunakan adalah silika gel Merck (35-70 Mesh).  Silika gel ini 

terlebih dahulu dilarutkan dalam pelarut yang akan digunakan dalam proses elusi. 
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Campuran antara silika gel dan pelarut ini disebut dengan slurry.  Campuran 

tersebut dimasukkan dalam kolom dan diratakan agar tidak terdapat rongga. 

Selanjutnya sampel yang akan dianalisis diimpregnasikan dengan silika gel dan 

dimasukkan pada bagian atas kolom melalui dinding kolom yang telah berisi 

slurry.  Setelah itu eluen ditambahkan secara kontinu hingga terjadi pemisahan. 

Fraksi yang dihasilkan kemudian ditampung dalam botol-botol (Pratiwi dan 

Ersam, 2013). 

6. Analisis Kemurnian 

Pada penelitian ini, analisis kemurnian yang dilakukan menggunakan dua metode 

yaitu metode kromatografi lapis tipis (KLT) dan metode uji titik leleh.  Untuk 

analisis kemurnian secara metode KLT, setiap sampel dimonitoring menggunakan 

beberapa eluen yang tingkat kepolarannya berbeda.  Kemurnian pada suatu 

senyawa akan diketahui melalui timbulnya satu bercak atau noda pada plat KLT. 

Sedangkan untuk analisis kemurnian menggunakan uji titik leleh, setiap kristal 

yang dihasilkan diukur titik lelehnya.  Suhu pada alat ditingkatkan secara bertahap 

sambil diamati perubahan kristalnya.  Titik leleh senyawa diperoleh ketika kristal 

mulai meleleh sampai meleleh sempurna dengan rentang suhu sekitar 1°C (Pratiwi 

dan Ersam, 2013). 

7. Karakterisasi Senyawa 

Pada penelitian ini, senyawa dikarakterisasi menggunakan spektroskopi resonansi 

magnetik inti (NMR).  Sampel berupa kristal murni yang akan diidentifikasi 

dilarutkan terlebih dahulu dalam pelarut aseton, kemudian ditambahkan sedikit 

senyawa acuan.  Selanjutnya larutan diletakkan dalam tabung gelas tipis dengan 
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ketebalan 5 mm di tengah-tengah kumparan frekuensi radio (rf) diantara dua 

kutub magnet yang sangat kuat, kemudian energi dari kumparan rf ditambahkan 

secara terus-menerus.  Energi pada frekuensi yang terpasang dari kumparan rf 

yang diserap oleh cuplikan akan direkam dan ditunjukkan sebagai spektrum NMR 

(Pratiwi dan Ersam, 2013). 

8. Uji Antioksidan dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 

Pada penelitian ini, uji antioksidan dilakukan menggunakan metode yang sudah 

dilakukan pada penelitian sebelumnya yaitu Mensor et al. (2001).  Perhitungan 

untuk pembuatan larutan yang dibutuhkan dapat dilihat pada Lampiran 2. 

a. Pembuatan Larutan DPPH 

Larutan DPPH yang digunakan adalah larutan DPPH 0,3 mM yang disiapkan 

dalam pelarut metanol. 

b. Pembuatan Larutan Uji 

Larutan sampel dibuat dengan cara mengencerkan larutan stok sampel (1 mg/mL) 

dalam pelarut metanol menjadi beberapa konsentrasi yaitu  250, 200, dan 150 

µg/mL.  

c. Pembuatan Larutan Blangko 

Larutan blanko dibuat dengan cara mencampurkan 2 mL metanol dengan 2 mL 

larutan DPPH 0,3 mM.  
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d. Pembuatan Larutan Kontrol Positif  

Pada penelitian ini, kontrol positif yang digunakan adalah larutan asam askorbat 

yang dibuat dalam pelarut metanol dengan beberapa konsentrasi yaitu 250, 200, 

dan 150 µg/mL.  

e. Pengujian Antioksidan 

Uji antioksidan dilakukan dengan cara mencampurkan 2 mL larutan DPPH 0,3 

mM dengan 2 mL larutan sampel dari beberapa konsentrasi.  Campuran dibiarkan 

bereaksi dalam suhu ruang selama 30 menit.  Setelah itu masing-masing campuran 

diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 517 nm.  Pengujian yang sama juga dilakukan pada larutan blangko 

dan kontrol positif.  Setelah diperoleh masing-masing serapannya, ditentukan 

persentase inhibisi melalui rumus pada Persamaan 1. 

 

      
                      

           
       ....................................(1) 

 

Nilai IC50 dihitung berdasarkan persamaan regresi linear dengan cara memplot 

antara sumbu absis dan sumbu ordinat.  Sumbu absis menunjukkan beberapa 

konsentrasi sampel sedangkan sumbu ordinat menunjukkan persentase inhibisi. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Ekstrak kasar etil asetat mempunyai massa sebesar 9,5 g dan nilai IC50 

sebesar 131,11 µg/mL.  Ekstrak kasar n-heksana mempunyai massa sebesar 

2,3 g dan nilai IC50 sebesar 2230,12 µg/mL.  Ekstrak kasar metanol 

mempunyai massa sebesar 11,5 g dan nilai IC50 sebesar 320,43 µg/mL. 

2. Diperoleh fraksi N-22 dengan massa sebesar 8,6 mg yangmemiliki sifat fisik 

berupa berwarna kuning keputihan, berbentuk seperti jarum, dan memiliki 

titik leleh 218,1°C -222,4°C. 

3. Fraksi N-22 diduga mengandung senyawa Sesbagrandiflorain A, senyawa   

N-8, serta senyawa lain yang belum teridentifikasi. 

4. Fraksi N-22 memiliki nilai IC50 sebesar 119,73 µg/mL. 
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B. Saran 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, saran yang berkaitan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan analisis struktur lebih lanjut seperti analisis UV-Vis dan IR 

untuk memperoleh informasi lebih lengkap tentang fraksi yang berhasil 

diisolasi. 

2. Perlu dilakukan uji bioaktivitas lainnya terhadap fraksihasil isolasi seperti uji 

anti bakteri, anti kanker, anti tuberkulosis, anti mikroba, dan lain-lain. 
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