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ABSTRACT 

 
 

ISOLATION, CHARACTERIZATION, AND IDENTIFICATION OF 

ANTIBACTERIAL BIOACTIVITY OF FLAVONOID COMPOUND 

FROM KENANGKAN (Artocarpus rigida) LEAVES 

 
 

 
By 

 

 
MUHAMMAD IRPAN 

 
 
 

 
This research explains about the result of isolation and identification of bacterial 

activity of flavonoid compound of kenangkan (Artocarpus rigida) leaves. The 
samples are taken from the village of Keputran, districts of Sukoharjo, Pringsewu, 
and the antibacterial activity was tested against Bacillus subtilis and Escherichia 

coli.  The isolation method includes extraction by maceration using methanol, 
continued by fractionation using partition and vacuum liquid chromatography 

method, also purification was using column chromatography method.  The purity 
of the compounds was determined by thin layer chromatography and melting 
point tests.  Elucidation of compound characteristics was using UV-Vis, IR, and 

NMR spectroscopy.  The result of the isolated compound was yellow crystals with 
melting point of 96.5-98.3 °C and 38 mg mass which was identified as a 

compound of xathoangelol based on UV-Vis, IR, and NMR spectroscopy.  
Antibacterial bioactivity was tested with the concentration of 0.3; 0.4; and 0.5 
mg/disk and the result show strong inhibitory antibacterial activity against B. 

subtilis and didn’t show any inhibitory activity against E. coli. 
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Pada penelitian ini telah dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid dari 

daun tumbuhan kenangkan (Artocarpus rigida) yang diperoleh dari Desa 
Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, serta uji bioaktivitas senyawa hasil 
isolasinya terhadap bakteri Bacillus subtilis dan Escherichia coli. Metode isolasi 

yang dilakukan adalah ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut 
metanol, dilanjutkan dengan dengan fraksinasi menggunakan metode partisi dan 

kromatografi cair vakum, serta pemurnian menggunakan metode kromatografi 
kolom.  Kemurnian ditentukan berdasarkan kromatografi lapis tipis dan uji titik 
leleh, serta elusidasi struktur senyawa menggunakan spektroskopi UV-Vis, IR, 

dan NMR.  Senyawa hasil isolasi diperoleh kristal berwarna kuning dengan titik 
leleh 96,5–98,3 °C sebanyak 38 mg yang diidentifikasi berdasarkan spektroskopi 

UV-Vis, IR, dan NMR sebagai senyawa santoangelol.  Uji bioaktivitas antibakteri 
dilakukan pada konsentrasi 0,3; 0,4; dan 0,5 mg/disk, menunjukkan adanya 
aktivitas antibakteri dengan daya hambat kategori kuat terhadap bakteri B. subtilis 

dan tidak menunjukkan adanya aktivitas terhadap bakteri E. coli. 
 

 
Kata kunci :  Artocarpus rigida, santoangelol, antibakteri, Bacillus subtilis, 

Escherichia coli 
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I. PENDAHULUAN 

 
 

 
 

1.1. Latar Belakang 

 
 

Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas karena memiliki kawasan 

hutan tropika dengan keanekaragama hayati yang melimpah.  Di Indonesia 

terdapat sekitar 30.000 jenis tanaman dan 7000 jenisnya telah diketahui memiliki 

khasiat herbal atau sebagai tanaman obat (Saifuddin dkk., 2011).  Tingginya 

keanekaragaman hayati di Indonesia memungkinkan dapat ditemukannya berbagai 

jenis senyawa kimia yang berasal dari tumbuhan.  Dari berbagai senyawa kimia 

yang telah diisolasi dari tumbuhan oleh para peneliti memiliki potensi sebagai 

senyawa obat, sehingga dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan 

terutama dalam bidang kesehatan (Supratman, 2010).  

 

Senyawa kimia yang telah berhasil diisolasi dari tumbuhan di antaranya, isolasi 

senyawa fenolik dari tumbuhan Crataeva nurvala, yang memiliki manfaat sebagai 

suplemen terhadap penyakit yang disebabkan oleh ROS (Reactive Oxygen 

Spesies) (Bhattacharjee et al., 2014); isolasi senyawa flavonoid dari Citrussinensis 

yang dapat menyembuhkan diabetes (Intekhab and Aslam, 2009);  isolasi senyawa 

santon dari tumbuhan Artocarpus kemando Miq yang aktif sebagai antioksidan, 

antimikroba, dan inhibitor enzim tirosinase (Hashim dkk., 2011) dan masih 

banyak lagi senyawa-senyawa bermanfaat yang berhasil diisolasi dari tumbuhan. 

 

Salah satu jenis tumbuhan yang sering digunakan sebagai obat adalah Artocarpus. 

Lebih dari 50 spesies Artocarpus tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  Pada 

tumbuhan Artocarpus terdapat beberapa jenis senyawa fenolik, di antaranya 

calkon, flavanoid, santon, stilben, dan Diels-Alder adduck.  Umumnya senyawa 

fenolik yang ditemukan pada spesies Artocarpus adalah senyawa fenolik 
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terisoprenilasi (Erwin, 2010). Senyawa-senyawa yang terdapat pada tumbuhan ini 

memiliki karakteristik yang unik dan aktivitas yang baik sebagai antibakteri, 

antikanker, dan antimalaria (Khan et al., 2003). Dari berbagai spesies tumbuhan 

Artocrpus telah berhasil diisolasi senyawa flavonoid yang berasal dari tumbuhan 

A. kemando Miq pada bagian kayu akar.  Senyawa-senyawa yang berhasil 

diisolasi tersebut di antaranya artokarpin, caplasin, sikloartokarpin, 

siklomulberokromen, dan calkon (Suhartati, 2001).  Selain itu, isolasi yang 

dilakukan pada bagian kulit akar A. rotunda telah berhasil diisolasi senyawa 

artoindonesianin L, artonin M, artonin E, artonin O, dan sikloartobilosanton 

(Suhartati et al., 2001). 

 
Spesies lain dari Artocarpus yang memiliki potensi adalah A.rigida.  Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa derivat flavonoid seperti 

artonin E, sikloartobilosanton, dan artobilosanton pada bagian kulit batang 

tumbuhan A. rigida.  Selain itu, diketahui pula adanya kandungan derivat 

flavonoid lain yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri (Hernawan, 2008).  

Pada kulit akar tumbuhan A. rigida telah berhasil diisolasi dan diidentifikasi 

senyawa flavonoid yang merupakan senyawa berjenis flavon terprenilasi yaitu 

senyawa Artonin E (Febriansyah, 2018), dan Artonin O (Khomsiah, 2016).  

Senyawa Artonin E telah berhasil diisolasi dari fraksi polar, sementara Artonin O 

berhasil diisolasi dari fraksi non polar.  Senyawa Artonin E dan Artonin O 

memiliki bioaktivitas antibakteri terhadap bakteri Bacillus subtilis dan 

Escherichia coli yang tergolong sedang. 

 
Penelitian lain yang telah dilakukan, diperoleh senyawa golongan flavonoid pada 

tumbuhan A. rigida seperti artokarpol G, artokarpol H, rubraflavon, dan trans-

stilbene-2,4,3,5-tetrol (Hanawa et al., 1992) artonin E, sikloartobilosanton, dan 

artobilosanton dari kulit akar A. rigida (Nomura et al., 1990).  Senyawa hasil 

isolasi dari tumbuhan A. rigida yang terdapat di Indonesia juga menunjukkan 

aktivitas terhadap Mycobacterium tuberculosis (Namdaung et al., 2006) senyawa 

artonin O yang diisolasi dari kulit akar dan kayu akar A. rigida juga memiliki sifat 

antibakteri terhadap E. coli (Khomisah, 2016) dan juga B. subtilis (Wulandari, 

2016). 
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A. rigida pada bagian daun menjadi sampel pada penelitian ini karena 

kemungkinan banyak senyawa baru yang belum terisolasi dari tumbuhan ini 

mengingat biosintesis senyawa metabolit sekunder dapat terjadi pada setiap 

bagian tumbuhan termasuk daun (Gutzeit and Ludwig-Muller, 2014) selain itu 

isolasi senyawa bahan alam dari daun tumbuhan A. rigida baru pertama dilakukan.  

Kemudian senyawa hasil isolasi yang diperoleh diuji bioaktivitasnya terhadap 

bakteri E. coli dan  B. subtilis mengingat jenis penyakit yang cukup sering terjadi 

di Indonesia adalah infeksi oleh bakteri, yang sampai saat ini masih menjadi 

permasalahan yang memerlukan perhatian yang besar.  Bakteri E. coli dan  B. 

subtilis merupakan dua jenis bakteri patogen yang dapat menyebabkan gangguan 

penyakit pada manusia bahkan kematian.  Dari beberapa hasil penelitian 

melaporkan bahwa B. subtilis dan E. coli sudah resisten terhadap berbagai jenis 

obat karena pemberian antibiotik secara terus-menerus (Pratiwi, 2008; Blair et al., 

2015). 

 

Berdasarkan data di atas maka dilakukan penelitian isolasi senyawa flavonoid dari 

daun tumbuhan kenangkan (A. rigida) yang tumbuh di Desa Keputran, Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan metode ekstraksi 

maserasi.  Penelitian ini diharapkan memperoleh senyawa flavonoid yang 

memiliki bioaktivitas yang baik sehingga dapat menjadi solusi terhadap 

permasalahan yang disebabkan oleh infeksi bakteri khususnya bakteri E. coli dan 

B. subtilis, serta dapat mengurangi penggunaan antibiotik dalam pengobatan. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

 
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sabagai berikut: 
 

1. Isolasi senyawa flavonoid dari daun tumbuhaan kenangkan (A. rigida). 

2. Karakterisasi dan elusidasi struktur terhadap senyawa hasil isolasi. 

3. Uji bioaktivitas senyawa hasil isolasi terhadap bakteri E. coli dan B. subtilis. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

 

 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan 

tentang isolasi senyawa flavonoid, terutama tumbuhan kenangkan pada 

bagian daun. Mengingat isolasi senyawa pada bagian daun kenangkan belum 

pernah dilakukan sebelumnya.  

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

aktivitas antibakteri senyawa hasil isolasi terhadap bakteri E. coli dan B. 

subtilis. 

 



 

 

 
 
 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

 
 

2.1. Moraceae 

 
 

Moraceae merupakan tumbuhan berbatang, berkayu, berbunga dan menghasilkan 

getah, yang sering disebut keluarga murbei.  Moraceae memiliki 40 genus dan 

lebih dari 1600 spesies, yang sebagian besar tumbuh di daerah beriklim tropis dan 

sub tropis.  Hanya sedikit tumbuh pada daerah beriklim sedang.  Tumbuhan yang 

berasal dari famili moraceae dikenal memiliki kandungan senyawa yang 

berpotensi sebagai antiinflamasi, antitumor, antibakteri, antifungal, antikanker, 

karena umumnya dalam tumbuhan famili moraceae terkandung senyawa-senyawa 

metabolit sekunder (Ersam, 2004). 

 
Karena memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder membuat tumbuhan 

famili moraceae seringkali digunakan sebagai obat.  Genus utama dari moraceae 

yang sering menjadi sampel riset para peneliti adalah Artocarpus, hal ini 

dikarenakan senyawa aktif dalam Artocarpus memiliki potensi sebagai senyawa 

obat.  Hingga saat ini terdapat ratusan senyawa fenol golongan flavonoid yang 

telah berhasil diisolasi dari berbagai spesies tumbuhan  Artocarpus.  Senyawa 

flavonoid yang mengandung gugus prenil pada C3 dan turunannya merupakan 

senyawa utama yang terdapat dalam semua spesies Artocarpus (Suhartati dan 

Yandri, 2007). 

 

 
2.2. Artocarpus 

 
 
Tumbuhan Artocarpus banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dari setiap bagian 

tumbuhannya, dari mulai sandang, papan dan pangan.  Selain itu, genus 
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Artocarpus juga dimanfaat sebagai obat tradisional, misalnya untuk obat demam, 

disentri ataupun malaria (Nurachman, 2002).  Berdasarkan studi literatur sejumlah 

spesies Artocarpus banyak menghasilkan senyawa golongan terpenoid, flavonoid, 

dan stilbenoid (Hakim, 2011).  Keunikan struktur senyawa yang berhasil diisolasi 

dari Artocarpus menghasilkan efek fisiologis yang luas, antara lain sebagai 

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

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

al., 2000), dan sitotoksik (Ko et al., 2005; Hakim et al., 2002; Syah et al., 2006).   

 
 

2.3. Kenangkan (Artocarpus rigida) 

 
 

Kenangkan merupakan sebutan untuk tanaman yang bernama latin A. rigida.  

Selain itu, tumbuhan ini juga sering disebut peusar pada daerah Sunda atau pujan 

pada daerah Kalimantan.  Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri batang yang kokoh, 

tingginya bisa mencapai lebih dari 20 meter, memiliki batang dan kayu yang 

keras, serat kulit dan kayu yang kasar, serta menghasilkan getah hampir di setiap 

bagian tumbuhannya (Dendiko, 2013).  Gambar pohon kenangkan dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

Gambar 1.  Tumbuhan kenangkan (Dendiko, 2013). 
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Dalam taksonomi tumbuhan ini diklasifikasikan sebagai berikut: 

 Superregnum : Eukaryota  

 Regnum : Plantae 

 Divisi  : Magnoliophyta 

 Kelas  : Magnoliophyta 

 Ordo   : Urticelas 

 Famili  : Moraceae 

 Sub famili : Ortocarpae 

 Genus  : Artocarpus  

 Spesies : Artocarpus rigida atau Artocarpus rigidus 

(Tjitrosoepomo, 1994). 

 
Isolasi senyawa metabolit sekunder terhadap tumbuhan kenangkan (A. rigida) 

telah banyak dilakukan salah satunya pada bagian akar tumbuhan kenangkan. 

Senyawa hasil isolasi yang diperoleh adalah senyawa baru dengan kerangka 

flavonoid yang dimodifikasi yaitu 7-demetilartonol E dan kromon artorigidusin, 

bersamaan dengan beberapa senyawa fenolik yang telah diketahui meliputi santon 

artonol B, flavonoid sikloartobilosanton, dan santon artoindonesianin C 

menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap Mycobacterium tuberculosis dari A. 

rigida yang ada di Indonesia (Namdaung et al., 2006). Senyawa artonin O yang 

telah diisolasi dari kulit akar tumbuhan kenangkan (A. rigida) diketahui memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap E. coli (Khomsiah, 2016) dan juga B. subtilis 

(Wulandari, 2016). 

 
 
2.4. Metabolit Sekunder 

 
 

Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang umumnya memiliki 

kemampuan bioaktivitas terutama sebagai senyawa antibakteri (Lenny, 2006).  

Sedangkan dalam tanaman itu sendiri, senyawa ini berfungsi sebagai pelindung 

tumbuhan tersebut dari gangguan hama penyakit untuk tumbuhan itu sendiri 

ataupun lingkungannya.  Senyawa-senyawa kimia yang merupakan hasil 

metabolisme sekunder pada tumbuhan sangat beragam dan dapat diklasifikasikan 
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dalam beberapa golongan, di antaranya saponin, alkaloid, terpenoid, triterpenoid, 

fenolik (tanin dan flavonoid) (Lenny, 2006). 

 

 

2.5. Flavonoid 

 

 
Flavonoid umumnya terdapat pada tumbuhan sebagai glikosida.  Flavonoid 

terdapat pada seluruh bagian tanaman, misalnya akar, kulit, batang, buah, hingga 

daun tanaman.  Pada tumbuhan, flavonoid biasanya berfungsi untuk menarik 

serangga, yang membantu proses penyerbukan dan untuk menarik perhatian 

binatang yang membantu penyemaian biji (Sirait, 2007).  Sedangkan dalam 

medis, senyawa flavonoid bersifat lipofilik sehingga dapat merusak lapisan lipid 

pada membran sel bakteri (Monalisa, 2011).  Flavonoid memiliki kerangka karbon  

yang terdiri atas dua gugus C6 yang disambungkan oleh rantai alifatik tiga karbon 

(C6 – C3 – C6).  Susunan ini dapat menghasilkan tiga jenis struktur, yaitu flavonoid 

(1,3-diaril propana), isoflavonoid (1,2-diaril propana), neoflavonoid (1,1-diaril 

propana).  Dapat dilihat 3 jenis struktur dari senyawa flavonoid pada Gambar 2. 

 
 

Flavonoid   isoflavonoid   neoflavonoid 
 

Gambar 2.  Tiga jenis flavonoid (Achmad, 1986) 
 

 
Dalam banyak hasil penelitian pada tumbuhan yang membahas tentang senyawa 

flavonoid, telah ditemukan senyawa flavonoid sebagai antioksidan (Sayuti dan 

Yenrina, 2015).  Pada Gambar 3 dibawah ini adalah beberapa senyawa flavonoid 

yang berhasil diisolasi dari tumbuhan Artocarpus. 
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Gambar 3.  Struktur flavonoid yang telah diisolasi dari Artocarpus (Ersam dkk., 

1999; Nomura et al, 1990; Makmur et al, 2000). 

 

2.6. Ekstraksi 

 

 
Ekstraksi terhadap bahan tanaman bertujuan untuk memisahkan senyawa bioaktif 

tanaman.  Sebelum dilakukan proses ekstraksi sampel dikecilkan ukurannya untuk 

memudahkan kontak dengan pelarut, sehingga diharapkan semakin banyak 

senyawa bioaktif yang akan terekstrak.  Pemilihan metode ekstraksi tergantung 

pada sumber atau senyawa yang akan diisolasi.  Prinsip maserasi adalah 

pengikatan/pelarutan zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut 

(like dissolved like), penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam 
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serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama tiga hari pada 

temperatur kamar, terlindung dari cahaya, cairan penyari akan masuk ke dalam sel 

melewati dinding sel.  Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi 

antara larutan di dalam sel dengan di luar sel.  Larutan yang konsentrasinya tinggi 

akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah 

(proses difusi).  Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan 

konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel.  Selama proses maserasi 

dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari.  Endapan yang 

diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan (Markham, 1988). 

Flavonoid umumnya diekstraksi dengan cara sokletasi atau maserasi 

menggunakan pelarut yang sesuai (dapat melarutkan flavonoid secara 

keseluruhan).  Pada penelitian ini metode ekstraksi yang digunakan adalah 

maserasi.  Maserasi merupakan metode maserasi yang paling sederhana, 

cenderung mudah dilakukan, dan cukup efektif, serta mencegah kerusakan ekstrak 

yang biasanya dapat terjadi pada metode ekstraksi panas.  Namun demikian, 

maserasi memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama serta 

memerlukan jumlah pelarut yang tinggi (Calinescu et al., 2001). 

 

 
2.7. Fraksinasi Senyawa Flavonoid 

 

 
Fraksinasi adalah proses pemisahan komponen-komponen dalam ekstrak 

berdasarkan tingkat kepolarannya.  Metode fraksinasi yang umum dilakukan 

adalah partisi menggunakan corong pisah, yang sering disebut juga ekstraksi cair-

cair.  Ekstraksi cair-cair dilakukan dengan cara memasukkan sampel cair ke dalam 

corong pisah, kemudian ditambahkan ke dalamnya pelarut yang memiliki 

perbedaan kepolaran dengan pelarut yang terdapat pada sampel.  Kemudian 

dikocok dan didiamkan sejenak hingga terbentuk dua lapisan.  Satu komponen 

dari campuran akan memiliki kelarutan dalam kedua lapisan tersebut (biasanya 

disebut fase) dan setelah beberapa waktu dicapai kesetimbangan konsentrasi 

dalam kedua lapisan.  Waktu yang diperlukan untuk tercapainya kesetimbangan 

biasanya dipersingkat oleh pencampuran keduanya dalam corong pisah (Tobo, 

2001). 
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2.8. Kromatografi 

 

 
Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan 

distribusi dari komponen-komponen dalam fasa gerak dan fasa diam.  Fasa gerak 

dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fasa diam dapat berupa padatan atau 

cairan (Christian, 1994; Winarno, 2002). 

 
 
2.8.1. Kromatografi Kolom 

 
 

Kromatografi kolom merupakan metode pemisahan yang didasarkan pada 

pemisahan daya adsorbsi suatu adsorben terhadap suatu senyawa, baik pengotor 

ataupun hasil isolasinya.  Seberapa jauh komponen itu dapat terserap oleh suatu 

adsorben tergantung sifat fisika komponen tersebut.  Prinsip kerja kromatografi 

kolom berdasarkan perbedaan daya serap dari masing-masing komponen.  

Senyawa yang memiliki sifat polar akan lebih kuat terserap, sehingga 

mengakibatkan turun lebih lambat, dan begitu sebaliknya untuk senyawa yang 

memiliki sifat kurang polar ataupun non polar (Sastrohamidjojo, 1991). 

 

Adapun cara kerja kromatografi kolom yaitu, langkah pertama menyiapkan 

seperangkat alat kolom.  Kemudian adsorben yang akan digunakan dibuat bubur 

dalam gelas piala menggunakan pelarut yang akan digunakan ketika elusi 

senyawa saat kolom dijalankan, lalu dituangkan ke dalam kolom, dan pelarut yang 

berlebih dikeluarkan  melalui keran.  Selanjutnya larutan cuplikan ditempatkan 

pada bagian atas kolom yang volume pelarutnya sedikit.  Pelarut yang digunakan 

harus sama dengan pelarut saat pengelusian (Markham, 1988).  Klasifikasi dan 

tipe pemisahannya dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Klasifikasi kromatografi dan tipe pemisahannya (Skoog et al., 2014). 

Klasifikasi Umum Metode Spesifik Fasa Gerak Tipe Pemisahan 

Kromatografi Gas a. Gas-cair (GLC) 
 

 
 
b. Gas-padat 

Adsorben cair 
atau terikat pada 

permukaan padat 
 
Padat 

Partisi antara 
gas dan cair 

 
 
Adsorpsi  

 
Kromatografi Cair a. Cair-cair atau 

partisi 
 
 

 
b. Cair-padat atau 

adsorpsi 
 

c. Pertukaran ion 

 
 

d. Eksklusi ukuran 
 
 

e. Afinitas 

Adsoben cair atau 

terikat pada 
permukaan padat 
 

 
Padat  

 
 
Resin pertukaran 

ion 
 

Cair dalam celah 
polimer padat 
 

Kelompok cairan 
khusus yang 

terikat pada 
permukaan padat 

Partisi antara 

cairan yang tak 
bercampur 
 

 
Adsorpsi 

 
 
Pertukaran ion 

 
 

Partisi atau 
penyaringan 
 

Partisi antara 
cairan 

permukaan dan 
cairan bergerak 
 

Supercritical fluid 
chromatography 

SFC (fasa diam : 
cairan superkritis) 

 Spesi organik 
yang terikat pada 

permukaan padat 

Partisi antara 
cairan 

superkritis dan 
permukaan 
yang terikat 

 

 
 

2.8.2. Kromatografi Cair Vakum (KCV) 

 
 

Teknik KCV dilakukan dalam kondisi vakum secara terus menerus sehingga 

diperoleh kemasan dengan kerapatan yang maksimum atau dengan tekanan 

rendah untuk meningkatkan laju alir fasa gerak.  Pada umumnya KCV dilakukan 

dengan memasukkan pelarut yang memiliki kepolaran paling rendah.  Kemudian 

kepolarannya ditingkatkan secara perlahan-lahan (Hosstetmann et al., 1995).  
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Berikut adalah urutan kepolaran pelarut yang sering digunakan dalam KCV.  

Urutan kepolaran pelarut yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 
Tabel 2.  Urutan kepolaran pelarut dalam kromatografi (Gritter dkk., 1991) 

Nama Pelarut Kepolaran 

n-heksana (C6H14) 

Sikloheksana (C6H12) 

Karbon tetraklorida (CCl4) 

Benzena (C6H6) 

Toluena (C7H8) 

Metil klorida (CH3Cl) 

Kloroform (CHCl3) 

Etil asetat (CH3COOH) 

Aseton (CH3COCH3) 

n-propanol (C3H7OH) 

Etanol (C2H5OH) 

Asetonitril (C2H3N) 

Metanol (CH3OH) 

Air (H2O) 

Non polar 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Polar 

 
 

 
2.8.3. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 

 
Kromatografi Lapis Tipis (KLT) merupakan suatu pemisahan senyawa yang 

melibatkan fase diam dan fase gerak.  Fase diam adalah suatu plat silika gel dan 

fase gerak adalah pelarut yang memiliki kepolaran yang sesuai dengan kepolaran 

senyawa yang akan diuji.  Pada umumnya semakin polar senyawa fase gerak, 

semakin besar partisi ke dalam fase diam silika gel, maka semakin cepat terelusi 

(Watson, 2005).  Pemisahan senyawa pada KLT karena adanya perbedaan laju zat 

terlarut yang terbawa oleh eluen.  Senyawa yang kurang polar biasanya akan 

terbawa lebih dahulu oleh eluen dibandingkan dengan senyawa yang polar 

(Gandjar dan Rohman, 2007). 
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2.9. Spektrofotometri 

 

 
Spektrofotometri merupakan ilmu yang mempelajari tentang spektrofotometer dan 

penggunaannya.  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 merupakan penghasil spektrum dengan panjang 

gelombang tertentu, sedangkan fotometer merupakan alat pengukur intensitas 

cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi (Neldawati dkk., 2013).  Pada 

penelitian ini digunakan berbagai macam alat spektrofotometer seperti 

spektroskopi UV-Vis, IR dan NMR. 

 
 
2.9.1. Spektofotometri 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.  Spektrum absorpsi daerah UV-Vis sekitar 

220 nm – 800 nm.  Spektrum bagian daerah sinar ultraviolet sekitar 190-380 nm, 

sedangkan spektrum sinar tampak 380-780 nm (Sastrohamidjojo, 2002).  Rentang 

serapan sinar UV-Vis pada senyawa flavonoid dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

 
Tabel 3.  Serapan sinar UV-Vis pada flavonoid (Sastrohamidjojo, 2002) 

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

310-350 250-280 Flavon 

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

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

310-330 245-275 Isoflavon 

300-390 275-295 Flavonon dan dihidroflavon 

340-390 230-270 Calkon 

465-560 270-280 Antosianidin dan Antosianin 
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Spektrofotometri UV-Vis sebagai gabungan antara spektrofotometri visual dan 

UV , menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda.  Sehingga 

spektrofotometri UV-Vis dapat digunakan baik untuk sampel berwarna maupun 

sampel tidak berwarna yang berbeda serapan setiap zat warnanya (Day dan 

Underwood, 2001).  Serapan sinar dan zat warna dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Serapan sinar dan zat warna (Day dan Underwood, 2001) 

Serapan sinar dan zat 

warna (nm) 
Warna yang diteruskan Warna yang diserap 

400-435 Ungu Hijau kekuningan 

435-480 Biru Kuning 

480-490 Biru kehijauan Jingga 

490-500 Hijau kebiruan Merah 

500-560 Hijau Ungu kemerahan 

560-580 Hijau kekuningan Ungu 

580-595 Kuning Biru 

595-610 Jingga Biru kehijauan 

610-750 Merah Hijau kebiruan 

 

 

2.9.2. Spektrofotometri IR 

 
 
FT-IR (Fourier Transform Infra Red) atau spektrofotometri IR  adalah instrumen 

spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi fourier untuk 

mendeteksi dan menganalisis hasil spektrumnya.  Inti spektroskopi FT-IR 

merupakan interferometer Michelson berupa alat yang digunakan untuk 

menganalisis frekuensi dalam sinyal gabungan.  Spektrum inframerah yang 

dihasilkan berasal dari pentransmisian cahaya yang melewati sampel, pengukuran 

intensitas cahaya dengan detektor dan dibandingkan dengan intensitas tanpa 

sampel (blanko) sebagai fungsi panjang gelombang.  Spektrum inframerah yang 

dihasilkan diplot sebagai intensitas fungsi energi, panjang gelombang (µm) atau 

bilangan gelombang (cm-1) (Anam dkk., 2007). 
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Sumber sinar yang digunakan pada FT-IR adalah keramik yang apabila dialiri 

arus listrik maka keramik ini dapat memancarkan infrared.  Skema FT-IR dapat 

dilihat pada Gambar 4 dengan prinsip kerja yaitu energi infrared akan melewati 

celah ke sampel, celah tersebut berfungsi mengontrol jumlah energi yang 

disampaikan kepada sampel. Selanjutnya beberapa infrared akan diserap oleh 

sampel dan yang lainnya ditransmisikan melalui permukaan sampel sehingga 

sinar infrared masuk ke detektor dan sinyal yang terukur dikirim ke komputer 

(Thermo Nicolet Corporation, 2001). 

 

 

Gambar 4.  Skema FT-IR (Thermo Nicolet Corporation, 2001). 
 

 
2.9.3. Spektrometri 1H-NMR dan 13C-NMR 

 

 
Spektrometri NMR atau spektrometri resonansi magnit inti merupakan suatu 

analisis berhubungan dengan sifat magnit dari inti atom.  Spektrometri NMR 

terdapat dua jenis yaitu spektrometri 1H-NMR dan 13C-NMR.  Dari spektrum 1H-

NMR, akan dapat diduga ada berapa banyak jenis lingkungan hidrogen yang ada 

dalam molekul, dan juga jumlah atom hidrogen yang ada pada atom karbon 

tetangga (Hart et al., 2003).  Dari spektrum 13C-NMR dapat diketahui bagaimana 

keadaan lingkungan karbon tetangga, apakah berada dalam bentuk karbon primer, 

sekunder, tersier, atau kuarterner.  Elektron yang bersirkulasi menyebabkan 

terjadinya medan magnet pada inti atom.  Saat medan magnet lokal dalam atom 

berlawanan dengan medan magnet di luarnya, hal ini dinamakan inti atom tersebut 

“terperisai”.  Inti yang terperisai memiliki kekuatan medan efektif yang lebih 

rendah dan beresonansi pada frekuensi yang lebih rendah.  Hal ini menghasilkan 
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setiap jenis inti dalam molekul akan memiliki frekuensi resonansi yang sedikit 

berbeda.  Perbedaan ini dinamakan geseran kimia, nilai geseran kimia ini 

memiliki satuan ppm (Supratman, 2010). 

 
 

2.10. Bakteri 

 
 

Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokariotik (tidak memiliki 

selubung inti).  Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik 

berupa DNA, tetapi tidak terlokalisasi dalam nukleus saja dan tidak memiliki 

membran inti.  Bentuk DNA bakteri adalah sirkuler, panjang dan biasa disebut 

nukleoid.  Pada DNA bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas 

akson saja.  Bakteri juga memiliki DNA ekstrakromosomal yang tergabung 

menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler (Jawetz, 2004).  Terdapat 2 

jenis bakteri yang umum kita kenal, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram 

negatif. 

 

Bakteri gram positif memiliki dinding sel relatif tebal, terdiri dari berlapis-lapis 

polimer peptidoglikan (disebut juga murein).  Tebalnya dinding sel menahan 

lolosnya komplek kristal violet- iodine ketika dicuci dengan alkohol atau aseton.  

Bakteri gram negatif memiliki dinding sel berupa lapisan tipis peptidoglikan, yang 

diselubungi oleh lapisan tipis outer membran yang terdiri dari lipopolysaccharide 

(LPS).  Daerah antara peptidoglikan dan lapisan LPS disebut periplasmic space 

(hanya ditemui pada gram negatif) adalah zona berisi cairan atau gel yang 

mengandung berbagai enzim dan nutrient-carrier proteins.  Kompleks kristal 

violet-iodine mudah lolos melalui LPS dan lapisan tipis peptidoglikan ketika sel 

diperlakukan dengan pelarut.  Ketika sel diberi perlakuan pewarna tandingan 

Safranin O, pewarna tersebut dapat diserap oleh dinding sel bakteri gram negatif. 

 

Bakteri umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak secara aseksual 

(vegetatif = tak kawin) dengan membelah diri.  Pembelahan sel pada bakteri 

adalah pembelahan biner yaitu setiap sel membelah menjadi dua.  Selama proses 

pembelahan, material genetik juga menduplikasi diri dan membelah menjadi dua, 
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dan mendistribusikan dirinya sendiri pada dua sel baru. Bakteri membelah diri 

dalam waktu yang sangat singkat.  Pada kondisi yang menguntungkan 

berduplikasi setiap 20 menit (Jawetz, 2004) .  Berikut merupakan contoh dari 

bakteri gram positif dan negatif.  

 

 
2.10.1.  Escherichia coli 

 
 
E. 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.  Klasifikasi dari bakteri E. coli adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Prokaryotae 

Divisi  : Protophyta 

Sub divisi  : Schizomycetea 

Kelas  : Schizomycetes (Jawetz, 2004). 

 

Bakteri E. coli sebenarnya adalah anggota flora normal usus yang berfungsi dalam 

sintesis vitamin K.  Bakteri E. coli termasuk bakteri heterotrof yang memperoleh 

makanan berupa zat organik dari lingkungan karena tidak dapat membuat 

makanannya sendiri.  Bakteri ini berperan dalam penguraian zat organik menjadi 

zat anorganik dalam tubuh.  Bakteri ini dapat menjadi patogen jika jumlahnya 

berlebih di luar usus (Ganiswarna, 1995).  Bakteri E. coli dapat menyebabkan 

beberapa penyakit, salah satu di antaranya penyakit diare.  Bakteri E. coli 

penyebab diare diklasifikasikan berdasarkan ciri khas sifat-sifat virulensinya.  

Kelompok E. coli yang patogen yaitu : 

a. E. coli Enteropatogenik (EPEC) menyerang gastrointestinal tissues yang 

dapat menyebabkan diare cair atau disertai pendarahan pada anak-anak 

khususnya bayi yang baru lahir. 

b. E. coli Enterotoksigenik (ETEC) yang menyebabkan diare cair, kram perut, 

dan demam. 
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c. E. coli Enteroinvasif (EIEC) yang menyebabkan diare disertai pendarahan 

juga dapat menyerang jaringan epitel pada berbagai usia, menyebabkan mual, 

demam, dan rasa kedinginan (Talaro, 2002). 

 
 

2.10.2.  Bacillus subtilis 

 
 

Bakteri B. subtilis merupakan bakteri gram positif yang dapat ditemukan di tanah, 

air, udara, dan materi tumbuhan yang terdekomposisi (debu).  B. subtilis bersifat 

aerobik dan mampu membentuk endospora.  Klasifikasi bakteri B. subtilis adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Bacteria 

Kelas  : Bacilli 

Ordo  : Bacillales 

Famili  : Bacillaceae 

Spesies  : Bacillus subtilis (Madigan, 2005). 

 

Bakteri E. coli dan B. subtilis menjadi patogen apabila terjadi peningkatan dalam 

jumlah besar melebihi normalnya pada saluran pencernaan atau berada di luar 

usus.  B. subtilis merupakan kontaminan di udara yang tidak berbahaya, akan 

tetapi keberadaannya dapat menyebabkan kerusakan pada makanan khususnya 

makanan kaleng, sehingga muncul gejala gastro-enteritis pada manusia (Talaro, 

2002). 

 

 
2.11.  Antibakteri 

 
 
Antibakteri merupakan 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 (Myllyniemi, 2004).  Mekanisme kerja obat antibiotik atau 

antibakteri terhadap mikroorganisme dapat berupa menghambat sintesa metabolit-

metabolit yang esensial seperti protein, dan asam nukleat (Chusnie and Lamb, 

2005), dapat menghambat sintesa dinding sel atau membran plasma (Rustama dan 
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Lingga, 2005).  Berdasarkan dari mekanisme kerjanya maka antibiotika ini dapat 

mempunyai efek : 

1. Bactericidal, bila menyebabkan sel mikroorganisme tersebut mati oleh karena 

efek obat yang merubah, menghambat atau merusak sel mikroorganisme. 

2. Bacteriostatic, bila menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme terhenti 

karena ada hambatan terhadap metabolisme mikroorganisme (Gondo, 2007).



 

 

 
 

 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 

 
 
 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 
Penelitian ini dilakukan pada bulan  November 2020 – Mei 2021, bertempat di 

Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung.  Analisis spektroskopi yang digunakan 

adalah spektro skopi ultraungu-tampak (UV-Vis) dilakukan di Laboratorium 

Biokimia Universitas Lampung.  Analisis spektroskopi inframerah (IR) dilakukan 

di Laboratorium Kimia Analitik Institut Teknologi Bandung sedangkan analisis 

spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance (NMR) dan Heteronuclear Multiple 

Bond Connectivity (HMBC) dilakukandi Laboratorium Kimia Organik Bahan 

Alam (KOBA) Institut Teknologi Bandung.  Uji bioaktivitas antibakteri dilakukan 

di Laboratorium Biokimia Universitas Lampung. 

 
 

3.2. Alat dan Bahan 

 

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

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

Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Kromatografi Kolom (KK), pengukur titik leleh 

MP-10 Stuart, kertas saring, lampu UV, pipet kapiler, spektrofotometer FT-IR 

Prestige 21 Shimadzu Japan, spektrofotometer ultraungu-tampak (UV-Vis) carry 

100 UV-Vis Agilent Australia dan spektrofotometer 1H- NMR dan 13C-NMR. 

 

Bahan-bahan yang digunakan yaitu daun tumbuhan Kenangkan (A. rigida) yang 

diperoleh dari Sukoharjo, Pringsewu, Provinsi Lampung.  Pelarut yang digunakan 

untuk ekstraksi dan kromatografi dalam penelitian ini berkualitas teknis yang 
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telah didestilasi sedangkan untuk analisis spektrofotometer berkualitas pro-

analisis (p.a).  Bahan kimia yang dipakai meliputi etil asetat (EtOAc), metanol 

(MeOH), n-heksana (n-C6H14), aseton (C2H6O), akuades (H2O), serium sulfat 

Ce(SO4)2 dalam asam sulfat (H2SO4), kloroform (CHCl3), diklorometana 

(CH2Cl2), silika gel Merck G 60 untuk impregnasi, silika gel Merck 60 yang 

digunakan pada KCV dan KK, untuk KLT digunakan silika gel merck kiesegal 60 

F254 0,25 mm. 

 
3.3. Prosedur Penelitian 

 

 
3.3.1. Pengumpulan dan persiapan sampel 

 

 
Sampel berupa daun tumbuhan kenangkan (A. rigida) yang didapatkan dari 

Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.  Daun 

kenangkan segar kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari hingga benar-

benar kering. Setelah benar-benar kering, daun tumbuhan kenangkan dihaluskan. 

 
 
3.3.2. Ekstraksi dengan Metanol 

 
 

Sebanyak 2 kg serbuk daun kenangkan dimaserasi dengan metanol selama 24 jam, 

maserasi dilakukan sebanyak 3 kali. Ekstrak yang diperoleh lalu disaring 

kemudian dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 35 °C-

40 °C dengan laju putaran 120-150 rpm hingga diperoleh ekstrak metanol pekat. 

 
 

3.3.3. Partisi 

 

 
Partisi atau ekstraksi cair-cair dilakukan pada corong pisah dengan menambahkan 

n-heksana pada ekstrak metanol pekat.  Campuran dikocok, dan dibiarkan hingga 

terlihat pemisahan yang sempurna.  Fase atas dan fase bawah kemudian 

dipisahkan.  Sehingga diperoleh fraksi metanol dan fraksi n-heksana, kemudian 

dilanjutkan partisi tahap kedua dengan menambahkan etil asetat ke dalam fraksi 
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metanol.  Campuran dikocok hingga pekat dan dibiarkan hingga terjadi pemisahan 

yang sempurna. 

 

 
3.3.4. Kromatograf i Cair Vakum (KCV) 

 

 
Ekstrak pekat (kasar) hasil partisi pada fraksi etil asetat yang telah diuapkan 

dengan rotary evaporator ditimbang beratnya, kemudian difraksinasi dengan 

KCV.  Terlebih dahulu fasa diam silika gel Merck G 60 sebanyak 10 kali berat 

sampel dimasukkan ke dalam kolom.  Kemudian kolom dikemas kering dalam 

keadaan vakum menggunakan alat vakum.  Eluen yang memiliki kepolaran 

rendah, yaitu n-heksana dituangkan ke permukaan silika gel terlebih dahulu 

kemudian divakum kembali.  Kolom kemudian dihisap sampai kering dengan alat 

vakum dan siap digunakan.  Ekstrak kasar yang sebelumnya telah dilarutkan 

dalam aseton dan diimpregnasikan dengan silika gel kasar (± 2 kali berat sampel), 

kemudian dimasukkan ke dalam kolom yang telah berisi fasa diam  lalu dihisap 

secara perlahan-lahan dengan cara memvakumnya.  Setelah itu kolom dielusi 

dengan etil asetat : n-heksana (0% : 100%) hingga etil asetat : n-heksana (100% : 

0%).  Kolom dihisap hingga kering pada setiap penambahan eluen (tiap kali elusi 

dilakukan).  Kemudian fraksi-fraksi dikumpulkan berdasarkan pola fraksinasinya.  

Proses pemurnian sampel dengan teknik KCV ini dilakukan tiga kali pengulangan 

dengan perlakuan yang sama seperti tahapan KCV awal. 

 
 

3.3.5. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 
 

Setiap fraksi sebelum dan sesudah fraksinasi dilakukan uji KLT untuk melihat 

pola pemisahan komponen-komponen dalam senyawa atau Rf-nya.  Nantinya 

fraksi yang memiliki Rf atau pola fraksinasi yang sama digabungkan untuk 

perlakuan lebih lanjut.  Uji KLT dilakukan menggunakan sistem campuran eluen 

menggunakan pelarut n-heksana, diklorometana, benzena, kloroform, dan 

methanol.  Uji KLT dilakukan dengan menggunakan sistem campuran eluen 

menggunakan pelarut yang sesuai, yaitu dapat berupa kombinasi antara n-heksana, 
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etil asetat, dan metanol sebagai fase gerak dan silika gel Merck kiesegal 60 F254 

0,25 mm sebagai fase diam dengan persentase yang sesuai.  Setelah dilakukan 

elusi terhadap plat KLT, bercak/noda dilihat di bawah lampu UV panjang 

gelombang 365 nm dan 254 nm.  Untuk menampakkan noda hasil KLT, hasil 

kromatogram tersebut kemudian disemprot dengan menggunakan larutan serium 

sulfat.  Setiap fraksi yang menghasilkan pola pemisahan dengan Rf (Retention 

factor) yang sama pada kromatogram, digabung dan dipekatkan kemudian 

difraksinasi lebih lanjut hingga diperoleh isolat murni yang ditunjukkan dengan 

noda/spot tunggal pada plat silika. 

 

 
3.3.6. Kromatografi Kolom (KK) 

 
 
Hasil dari fraksi-fraksi gabungan dengan jumlah yang lebih sedikit tersebut 

selanjutnya dilakukan fraksinasi  menggunakan teknik kromatografi kolom.  

Teknik ini menggunakan fase diam berupa adsorben silika gel Merck (35-70 

Mesh) yang dilarutkan dalam pelarut yang akan digunakan dalam proses 

pengelusian.  Slurry dari silika gel dimasukkan ke dalam kolom terlebih dahulu, 

kemudian diatur sebagai fasa diam di dalam kolom hingga rapat (tidak berongga) 

dan rata.  Selanjutnya dimasukkan sampel yang telah diimpregnasi pada silika gel 

ke dalam kolom yang telah berisi fasa diam pada bagian atas.  Pada saat sampel 

dimasukkan, usahakan agar kolom tidak kering/kehabisan pelarut karena akan 

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

terganggu (Gritter et al., 1991).  

 
 

3.3.7. Analisis Kemurnian 

 

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

secara KLT dilakukan menggunakan beberapa campuran eluen seperti n-heksana, 

kloroform, etil asetat dan metanol.  Kemurnian suatu senyawa ditunjukkan dengan 

timbulnya satu noda pada plat KLT.  Sedangkan untuk uji titik leleh, sebelum 

dilakukan pengukuran, alat pengukur titik leleh tersebut dibersihkan terlebih 
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dahulu dari pengotor yang ada karena adanya pengotor  tersebut akan 

menaikkan atau menurunkan temperature titik leleh kristal yang diuji.  Untuk 

kristal yang berukuran besar, kristal terlebih dahulu digerus hingga berbentuk 

serbuk kemudian diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pipet kapiler, alat 

dihidupkan dan titik leleh diamati dengan bantuan kaca pembesar. 

 
 

3.3.8. Analisis Struktur 

 

 
Isolat murni yang telah diperoleh dalam bentuk kristal kemudian dianalisis 

strukturnya dengan beberapa alat spektrofotometer yaitu  UV-Vis, 

spektrofotometer  inframerah, dan spektrofotometer 1H-NMR dan 13C-NMR 

(Nuclear Magnetic Resonance). 

 

 
a. Spektrofotometri UV-Vis 

 
Sampel yang berupa kristal murni sebanyak 0,1 mg dilarutkan dalam 10 mL 

metanol.  Larutan ini digunakan sebagai persediaan pada beberapa kali 

pengukuran dengan cara pengenceran larutan secara bertahap.  Pertama, sampel 

diukur serapan maksimumnya dalam metanol.  Selanjutnya larutan persediaan 

dibagi menjadi beberapa bagian.  Kemudian pada masing-masing larutan 

persediaan tersebut ditambahkan pereaksi-pereaksi geser seperti AlCl3 5 % (0,25 

gram AlCl3 dalam 5 mL metanol), HCl 50% (5 mL HCl dalam 10 mL akuades), 

natrium hidroksida (NaOH) 2 M (0,8 gr NaOH dalam 10 mL akuades), dan 

padatan natrium asetat (NaOAc).   

 

b. Spektrofotometri Inframerah (IR) 
 

Sampel kristal hasil isolasi yang telah murni dianalisis menggunakan 

spektrofotometer inframerah untuk mengetahui bilangan gelombang yang dapat 

menunjukkan gugus fungsi yang dimiliki senyawa isolat murni.  Sebelumnya 

dilakukan terlebih dahulu proses preparasi dengan cara sampel dibebaskan dari air 

dengan cara diangin-anginkan, kemudian digerus bersama-sama dengan padatan 

halida anorganik yang berupa KBr.  Gerusan kristal murni dengan KBr dibentuk 
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menjadi lempeng tipis atau pelet dengan bantuan alat penekan (hand press).  

Kemudian pelet tersebut diukur puncak serapannya (Sudjadi, 1983). 

 

c. Spektrofotometri NMR 
 
Untuk analisis NMR sampel yang akan diuji tidak boleh terlalu kental.  Biasanya 

digunakan konsentrasi larutan 2-15% (Supratman, 2010).  Pelarut yang baik untuk 

spektrofotometri NMR sebaiknya tidak mengandung proton seperti CS2, CCl4.  

Pelarut-pelarut berdeuterium juga sering digunakan seperti CDCl3 atau C6D6  

(Supratman, 2010).  

 

Sampel berupa kristal murni yang akan diidentifikasi dilarutkan ke dalam pelarut, 

kemudian ditambahkan sedikit senyawa acuan.  Larutan ini ditempatkan dalam 

tabung gelas tipis dengan tebal 5 mm di tengah-tengah kumparan frekuensi radio 

(rf) di antara dua kutub magnet yang sangat kuat kemudian energi dari kumparan 

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

rf yang diserap cuplikan direkam dan memberikan spektrum NMR (Silverstein et 

al., 1986). 

 
 

3.3.9. Pengujian Aktivitas Antibakteri 

 

 
Pada uji bioaktivitas ini, yang pertama dilakukan adalah sterilisasi alat dan media 

dengan menggunakan autoclave selama 15 menit pada suhu 80 °C.  Sebelumnya, 

telah disiapkan bahan yang akan digunakan sebagai media.  Uji antibakteri 

menggunakan media Nutrient Agar (NA).  Sebanyak 4,2 gram NA dilarutkan ke 

dalam 150 mL akuades kemudian dipanaskan selama 15 menit sampai homogen.  

Setelah itu, media agar dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 15 

mL/tabung reaksi untuk media agar dasar.  Media sebanyak 5 mL/tabung reaksi 

dan 1 mL akuades/ tabung reaksi juga disiapkan untuk media agar berisi bakteri.  

Selanjutnya, semua alat dan bahan disterilisasi selama 15 menit (Bauer et. al., 

1996). 
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Sampel kristal senyawa hasil isolasi sebanyak 1,5 mg dilarutkan dalam 150 µL, 

dibuat variasi tiga konsentrasi: 0,5 mg/cakram; 0,4 mg/cakram; dan 0,3 

mg/cakram, kemudian berdasarkan perhitungan sesuai konsentrasi maka diambil 

50 µL; 40 µL; dan 30 µL untuk ditotolkan ke dalam kertas cakram. 

 

Pada uji antibakteri terhadap B. subtilis digunakan kontrol positif  berupa 

amoksisilin, sedangkan uji antibakteri terhadap E. coli digunakan kontrol positif  

berupa kloramfenikol.  Kloramfenikol dan amoksisilin dibuat tiga variasi 

konsentrasi: 0,5 mg/cakram; 0,4 mg/cakram; 0,3 mg/cakram.  Amoksisilin 

sebanyak 1,5 mg dilarutkan dalam 150 µL metanol teknis yang didestilasi, 

kemudian diambil larutan sesuai setiap konsentrasi untuk ditotolkan ke dalam 

kertas cakram. 

 
Alat dan bahan yang telah disterilisasi dimasukkan ke dalam laminar air flow. 

Media agar 15 mL/tabung reaksi dituangkan ke dalam cawan petri.  Setelah media 

membeku, dimasukkan media agar 5 mL yang sudah ditambahkan dengan 

akuades berisi bakteri 1 ose.  Kemudian kertas cakram yang berisi sampel, kontrol 

positif dan kontrol negatif dimasukkan ke dalam media berisi bakteri yang telah 

dibuat.   

Saat memasukkan kontrol negatif ke dalam cakram dipisahkan dari kontrol positif 

maupun sampel agar tidak terjadi kontaminasi.  Lalu, Cawan petri dilapisi dengan 

plastic wrap dan kertas kemudian dimasukkan ke dalam inkubator selama 1x24 

jam.  Setelah 1x24 jam, zona hambat yang terbentuk diamati dan diukur 

diameternya (Tokasaya, 2010)..  



 

 

 
 

 
 
 

V.   SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 
 

5.1. Simpulan 

 

 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut 

1. Pada penelitian ini berhasil diisolasi senyawa sebanyak 38 mg yang memiliki 

titik leleh sebesar 96,5–98,3 °C dengan bentuk kristal serbuk berwarna 

kuning. 

2. Berdasarkan hasil dan pembahasan spektrofotometri UV-Vis, IR dan NMR, 

kristal hasil isolasi merupakan senyawa santoangelol. 

3. Hasil uji antibakteri senyawa hasil isolasi memiliki daya hambat kuat terhadap 

bakteri B. subtilis pada konsentrasi sampel 0,3; 0,4; 0,5 mg/disk, sementara itu 

pada konsentrasi yang sama, senyawa hasil isolasi tidak memiliki daya hambat 

terhadap bakteri E. coli . 

 
 
5.2. Saran 

 
 

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang 

perlu dilakukan selanjutnya sebagai pengembangan dari penelitian ini: 

1. Melakukan isolasi terhadap fraksi non polar pada bagian daun tumbuhan 

kenangkan, mengingat terdapat penyusun senyawa utama pada bagian daun 

yaitu klorofil. 

2. Melakukan uji bioaktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli dengan 

menambah konsentrasi sampel agar dapat diketahui kadar minimal senyawa 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. 
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3. Melakukan uji bioaktivitas lain misalnya, uji antikanker, antijamur, 

antimalaria, antioksidan terhadap senyawa hasil isolasi agar senyawa hasil 

isolasi dapat diketahui lebih banyak manfaatnya.  
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