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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Ekstraksi Serbuk Kayu Songga 

Ekstraksi serbuk batang kayu songga dilakukan dengan menggunakan 

metode maserasi yaitu ekstraksi dengan metode perendaman selama waktu 

tertentu, maserasi dilakukan dengan cara merendam 250 gram serbuk batang 

kayu songga  menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan pada proses 

maserasi ini  adalah  etanol  96%  karena  etanol  merupakan  pelarut  universal  

dimana dapat menarik senyawa yang diinginkan. Pelarut etanol lebih aman 

digunakan karena bersifat netral dibandingkan dengan pelarut yang lainnya. 

Penggunaan etanol 96% bertujuan karena maserasi umumnya ekstraksi yang 

menggunakan perendaman maka digunakan etanol 96% yang sebagian besar 

mengandung etanol. Metode maserasi sangat mudah dilakukan  dan  pelarut yang 

digunakan dapat diperoleh kembali dan prosesnya tidak menggunakan 

pemanasan sehingga zat aktif yang tidak tahan panas akan tetap stabil. Serbuk 

batang kayu songga direndam dengan menggunakan wadah tertutup dengan 

tujuan agar pelarut yang digunakan tidak menguap dan untuk menghindari 

adanya kemungkinan kontaminan yang masuk kedalam wadah pada saat proses 

maserasi berlangsung. 

Maserasi berakhir apabila hasil maserat yang bening pada bagian gelas 

beker berubah menjadi berwarna coklat pekat karena pada siklus tersebut 

umumnya senyawa yang diinginkan telah terekstrak secara sempurna. Serbuk 

kayu songga yang telah dimaserasi kemudian dilakukan remaserasi sebanyak 3 

kali dengan menggunkan pelarut yang baru. Remaserasi dilakukan dengan 

tujuan untuk menarik kandungan senyawa yang masih tertinggal pada saat 

maserasi pertama. Setelah dilakukan maserasi kemudian dilakukan penguapan 

pelarut dengan menggunakan rotary evaporator. Tujuan dilakukan penguapan 

pelarut adalah untuk memisahkan pelarut dengan ekstrak yang dihasilkan 

sehingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental kemudian disimpan dalam
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desikator dengan tujuan agar ekstrak tahan lama dan tidak ditumbuhi jamur.  

Ekstrak kental yang diperoleh pada penelitian ini sebanyak 32,735 gram. 

Rendemen ekstrak batang kayu songga yang diperoleh adalah 13,094 %. 

5.2 Hasil Fraksinasi Ekstrak Etanol Kayu Songga 

Fraksinasi adalah proses pemisahan senyawa berdasarkan tingkat 

kepolarannya. Fraksinasi dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan 

kandungan senyawa utama dari golongan senyawa lain. Metode yang digunakan 

untuk fraksinasi adalah metode VLC menggunakan fase diam serbuk silica gel 

60 GF254 dan 2 jenis pelarut yang berbeda kepolarannya yaitu etil asetat dan n-

heksana. Kolom yang digunakan dilengkapi dengan pipa gelas, kran dan 

penyaring di dalamnya. Ukuran tinggi fase diam yang digunakan berukuran  3  

cm  dan diameter kolom berukuran 5 cm. Tinggi silica dan diameter yang 

digunakan berpengaruh terhadap pemisahan senyawa yaitu semakin tinggi silica 

maka pemisahannya semakin bagus tetapi membutuhkan waktu yang lama. 

Kolom VLC diisi dengan serbuk silica gel 60 GF254 sebanyak 4 gram. 

Proses pengisian kolom serbuk silica gel 60 GF254 dilakukan secara merata, 

dengan tujuan agar tidak merusak batas-batas pita kromatografi yang disebabkan 

karena adanya gelembung udara yang masuk. Setelah serbuk silica gel 60 GF254 

sudah dimasukkan kedalam kolom VLC, ektrak kental batang kayu songga juga 

dimasukkan kedalam kolom VLC sebanyak 6,5 gram. 

Elusi dilakukan dengan cara mengalirkan beberapa pelarut, dimulai dari 

pelarut n-heksana, kemudian etil asetat hingga terjadi pemisahan sempurna.  

Jumlah masing-masing pelarut yang digunakan untuk fraksi yaitu 300 mL n-

heksana dan 300 mL etil asetat dengan proses pngaliran pelarut dari pelarut yang 

bersifat non polar hingga pelarut yang bersifat polar. Untuk mempercepat aliran 

pelarut dilakukan penarikan udara bertekanan negative dengan menggunakan 

vakum, sehingga diperoleh fraksi n-heksana dan etil asetat. Pada saat pengaliran 

pelarut menggunakan pelarut non polar n-heksana eluat dari fraksi yang 

dihasilkan tidak berwarna hal ini dikarenakan kemungkinan senyawa dalam 

ekstrak etanol batang kayu songga tidak ada ataupun hanya sedikit  jumlahnya
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yang dapat tertarik oleh pelarut n- heksana. Proses fraksinasi menggunakan pelarut 

etil asetat yang bersifat semi polar mampu memisahkan senyawa-senyawa pada 

ekstrak etanol batang kayu songga yang ditandai dengan perubahan warna pelarut 

dari yang tidak berwarna menjadi berwarna coklat muda. Dari hasil fraksinasi 6,5 

gram ekstrak kental batang kayu songga diperoleh fraksi etil asetat  sebanyak 

0,3325 gram, dengan rendemen sebesar 5,12 % dari ekstrak kental. 

Prinsip dari pemisahan senyawa yaitu like dissolve like, dimana senyawa 

akan mudah larut dalam pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sama, 

maka dari hasil rendemen fraksi etil asetat yang bersifat semi polar tersebut 

mendapatkan hasil yang cukup besar. 

5.3 Hasil Pemisahan Senyawa Fraksi Etil Asetat Menggunakan Kromatografi 

Kolom 

Kromatografi kolom adalah proses pemisahan senyawa menggunakan 

kolom yang dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan senyawa dan 

memurnikan bahan kimia tunggal dari campuran senyawa pada fraksi etil asetat. 

Metode yang digunakan untuk kromatografi kolom adalah metode basah, 

dimana fasa diam serbuk silica gel 60 GF254 yang dibasahi fasa gerak etanol : n-

heksana (2:1) hingga menjadi bubur diluar kolom dan kemudian dituangkan 

melalui bagian tepi tabung kolom secara perlahan-lahan dan tidak langsung ke 

dalam permukaan padatan kolom . Pencampuran dan penuangan harus dilakukan 

dengan ekstra hati-hati karena bertujuan untuk mencegah munculnya gelembung 

udara dan karena dapat merusak permukaan padatan. Pelarut yang dipilih yaitu 

campuran etanol : n-heksana (2:1) karena pelarut tersebut cocok sebagai fasa 

gerak sehingga dapat menurunkan senyawa murni yang diinginkan. Pemurnian 

dimulai dengan mengalirkan eluat yang ditampung pada vial secara bergantian. 

Hasil eluat yang diperoleh pada permurnian berwarna kuning, eluat yang 

di tampung pada vial berbeda tetapi berwarna sama dicampurkan menjadi satu 

dan diuapkan untuk menghilangkan pelarut.
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Gambar 7. Eluat Kromatografi Kolom 

5.4 Hasil Pemisahan Senyawa Fraksi Etil Asetat Menggunakan Kromatografi 

Lapis Tipis Preparatif 

Kromatografi lapis tipis preparatif adalah suatu pemisahan campuran 

senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya.  Untuk 

mendapatkan senyawa aktif antrakuinon dengan tingkat kemurnian yang 

tinggi, maka perlu dilakukan suatu pemisahan senyawa dari campurannya. 

Pada penelitian ini digunakan metode kromatografi lapis tipis preparatif 

(KLTP) yang bertujuan untuk mendapatkan senyawa murni. Prinsip dari KLTP 

sama dengan Kromatografi Lapis Tipis yaitu pemisahan senyawa berdasarkan 

pada perbedaan kepolaran senyawa terhadap fase gerak dan fasa diamnya. Pada 

KLTP fasa diam yang digunakan yaitu silika gel 60 GF254 pada plat kaca 

ukuran 20 cm x 20 cm sedangkan fase geraknya berupa campuran pelarut etil 

asetat : etanol dengan perbandingan 5:1. 

 

 

Gambar 8.  Hasil Pemisahan Senyawa menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 

Preparatif 

Spot 3 

Senyawa Target 
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Noda ketiga dari bawah dengan warna coklat yang sedikit pada gambar 

10 merupakan senyawa target. Senyawa target ini kemudian dipisahkan dari 

campurannya dengan cara mengambilnya dengan menggunakan spatula 

kemudian dilarutkan dengan pelarut etanol : etil asetat dengan perbandingan 1:5 

dan disaring. Dari hasil kromatogrfi lapis tipis preparatif 2 gram fraksi etil asetat 

batang kayu songga diperoleh sampel sebanyak 20 mg. 

5.5 Hasil Uji Golongan Senyawa pada Fraksi Etil Asetat pada Kayu Songga 

Uji kualitatif senyawa golongan dilakukan dengan meggunakan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) terhadap fraksi etil asetat bertujuan untuk 

mengetahui golongan senyawa yang berada di dalam fraksi etil asetat batang 

kayu songga yang berperan sebagai antimalaria melalui penentuan struktur 

menggunakan spektrofotometer inframerah, dan LC-MS/MS. KLT dilakukan 

dengan menggunakan fase diam plat silika gel dan fase gerak  campuran   etanol 

: etil asetat dengan perbandingan (1:5) v/v dengan sampel yang digunakan 

merupakan hasil dari pemurnian kromatografi lapis tipis preparatif. Pengamatan 

bercak sebelum disemprot dilakukan di bawah sinar UV pada panjang 

gelombang 254 nm. Pengamatan perubahan spot setelah disemprot 

menggunakan penyemprot FeCl3  dilihat pada cahaya tampak. 

Tabel 4. Data Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Dalam Fraksi Etil Asetat 

Hasil Pemurnian Kromatografi Lapis Tipis Preparatif 
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Sesudah disemprot FeCl3 
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Cahaya tampak Ungu  kehitaman F

e

n

o

l

i

k 

(+) 

 

Tabel 4. menunjukkan hasil uji KLT fraksi etil asetat hasil pemurnian. 

Sedangkan Gambar 9 menunjukkan hasil KLT fraksi etil asetat kayu songga 
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hasil pemurnian  setelah  disemprot menggunakan pereaksi FeCl3. Pereaksi 

FeCl3 berfungsi untuk menentukan gugus hidroksil fenol bebas. Dari hasil uji 

golongan senyawa diperoleh hasil bahwa pada fraksi etil asetat hasil pemisahan 

kayu songga positif mengandung senyawa antrakuinon. 

     

  

 

Gambar 9. Plat KLT sebelum dan setelah di semprot pereaksi FeCl3 

Senyawa antrakuinon pada fraksi etil asetat batang kayu songga 

dinyatakan positif dengan munculnya spot berwarna ungu muda setelah plat 

KLT disemprot menggunakan FeCl3 dengan nilai Rf 0,67. Berdasarkan 

penelitian Houghton (1998) senyawa antrakuinon yang terbentuk pada saat 

penambahan FeCl3 dikarenakan adanya senyawa fenolik dalam bentuk fenol 

bebas atau dalam bentuk glikosida, karena banyak fungsi hidroksil, senyawa 

fenol cenderung relatif polar dan larut dalam alkohol encer. Dari hasil 

identifikasi senyawa golongan dapat disimpulkan bahwa senyawa yang 

terkandung dalam fraksi etil asetat kayu songga hasil pemisahan adalah senyawa 

aktif fenolik golongan antrakuinon.  

Plat KLT sebelum disemprot 

pereaksi FeCl3 

 

Plat KLT setelah disemprot 

pereaksi FeCl3 
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Gambar 10. Reaksi Senyawa Elgonica-dimer A dengan pereaksi FeCl3 

5.6 Hasil Uji Penghambatan Polimerisasi Heme Hasil Kromatografi Lapis 

Tipis Preparatif Fraksi Etil Asetat 

Menurut Basilico et.al (1998) penghambatan polimerisasi heme dapat 

terjadi jika adanya interaksi antara senyawa fenolik dengan sistem elektronik 

hem. Mekanisme kerja fraksi etil asetat batang kayu songga yang diduga 

berperan dalam penghambatan polimerisasi heme yaitu dengan adanya interaksi 

senyawa antrakuinon yang terkandung dalam batang kayu songga dengan 

system elektronik hem, yaitu interaksi antara gugus hidroksil yang berikatan 

dengan ion feri pada hematin. 

Aktivitas antimalaria dapat dilakukan secara in vitro dan in vivo. Untuk 

pengujian secara in vitro dilakukan dengan menambahkan sampel darah 

penderita yang mengandung parasit malaria kedalam mikroplate yang 

mengandung obat dengan dosis tertentu. Sedangkan secara in vivo dilakukan 

dengan bantuan hewan uji yang diinfeksi dengan parasit malaria kemudian 

diberikan obat langsung dengan dosis tertentu dengan cara disuntikan. Pada 

penelitian ini dilakukan uji aktivitas penghambatan polimerisasi heme secara in 

vitro dengan mengembangkan metode yang digunakan oleh Basilico et al. 

dengan modifikasi konsentrasi larutan hematin dan konsentrasi sampel uji.  
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Gambar 11. Kurva Baku Hematin 1 mM dalam NaOH 0,1 M 

Persamaan  garis yang diperoleh digunakan untuk menghitung kadar 

hematin yang terbentuk, dapat dilakukan dengan cara memasukkan nilai 

absorbansi yang diperoleh sebagai nilai y dan persamaan linear kurva baku 

hematin sehingga diperoleh nilai x sebagai β-hematin, pada kurva baku perlu 

juga diperhatikan nilai R2 nya karena semakin mendekati 1 kecocokan model 

dari persamaan regresi akan lebih baik. Hasil pengukuran kurva baku hematin 

dapat dilihat pada Gambar 11. 

Sampel yang akan diuji dibagi menjadi enam konsentrasi yaitu 5 mg/mL, 

2,5 mg/mL, 1,25 mg/mL, 0,625 mg/mL, 0,3125 mg/mL dan 0,156 mg/mL.  

Kemudian dilakukan replikasi sebanyak 2 kali pada masing-masing konsentrasi. 

Selanjutnya dilakukan polimerisasi heme dengan menambahkan asam asetat 

glasial sebagai pengatur tingkat  keasaman  pada  reaksi  polimerisasi hematin 

yang akan diubah menjadi hemozoin. Kemudian sampel uji diinkubasi selama 

24 jam pada suhu 37 ᵒC, dimana pada suhu dan waktu tertentu proses  

polimerisasi heme akan berlangsung dengan sempurna dan kristal β-Hematin  

yang terbentuk akan lebih maksimal. Kristal β-hematin yang terbentuk dilakukan 

pencucian dengan menggunakan DMSO 100% yang berfungsi untuk  

menghilangkan hematin yang masih tertinggal didalam endapan kristal β 

hematin. Proses pencucian dengan menggunakan DMSO dilakukan hingga 

larutan menjadi warna jernih. Hal tersebut membuktikan bahwa hematin telah 

terlarutkan oleh DMSO sehingga hanya terisisa kristal  β-hematin. Proses 

pencucian ini sangat berpengaruh terhadap serapan yang dibaca  Elisa reader.
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Sentrifugasi  larutan  dilakukan  dengan menggunakan  sentrifugator pada 

kecepatan 6000 rpm selama 15 menit. Sentrifugasi dilakukan untuk memisahkan 

DMSO dengan kristal β-hematin  yang terbentuk. kristal β-hematin yang 

terbentuk dilarutkan dalam NaOH 0,1 M hingga larut. Penambahan NaOH 

bertujuan untuk melarutkan kristal β-hematin sehingga Kristal berubah menjadi 

bentuk awalnya yaitu hematin. Kristal β-hematin dibaca serapannya 

menggunakan Elisa reader pada panjang gelombang 405 nm. Penggunaan 

panjang gelombang 405 nm karena warna yang tampak pada larutan adalah 

kuning, dan warna yang diserap pada spectrum sinar tampak adalah warna ungu. 

Pada saat dibaca menggunakan elisa reader yang terbaca adalah kadar 

hematin. Semakin sedikit kristal β-hematin yang terbentuk maka yang terbaca 

semakin kecil serapannya dan memiliki nilai IC50  kecil. IC50 adalah konsentrasi 

suatu zat yang dapat memberikan penghambatan 50% pada serapan hematin 

bahan uji. Nilai IC50 yang rendah menunjukan aktivitas penghambatan yang 

tinggi. 

Pada penelitian ini digunakan kloroquin sebagai kontrol positif karena 

kloroquin dapat menghambat terbentuknya hemozoin dan merupakan obat yang 

umum digunakan sebagai obat antimalarial, yang ditunjukan pada Tabel 5, kadar 

hematin yang diperoleh berbanding terbalik dengan besarnya konsentrasi yang 

digunakan. Semakin rendah konsentrasi sampel maka semakin tinggi kadar 

hematin. Kadar hematin yang diperoleh digunakan untuk menentukan nilai 

presentasi penghambatan polimerisasi heme. Pada penelitian data yang 

didapatkan  nilai IC50  sampel lebih rendah dari nilai IC50  kloroquin sehingga 

menunjukkan aktivitas penghambatan yang tinggi terhadap penghambatan 

polimerisasi heme. 
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Tabel 5. Pengaruh Pemberian Hasil Kromatografi Lapis Tipis Preparatif Fraksi 

Etil Asetat  Kayu Songga Terhadap Aktivitas Penghambatan 

Polimerisasi Heme. 

Bahan Uji 
Konsentrasi 

mg/mL 
Absorbansi 

% inhibisi  

(%) 

IC50  

(mg/mL) 

 

Kloroquin 

5 mg/mL 0,103 76,815  

1,868 
2,5 mg/mL 0,156 58,080 

1,25 mg/mL 0,223 33,958 

0,625 mg/mL 0,24 27,869 

0,3125 mg/mL 0,233 31,265 

0,15625 mg/mL 0,236 29,977 

 

Sampel 

5 mg/mL 0,151 56,801  

1,162 
2,5 mg/mL 0,131 64,338 

1,25 mg/mL 0,153 56,434 

0,625 mg/mL 0,181 46,140 

0,3125 mg/mL 0,204 37,5 

0,15625 mg/mL 0,248 21,507 

 

Menurut Baelsman, et. al. (2000), suatu senyawa dapat dikatakan memiliki 

aktivitas penghambatan polimerisasi heme jika nilai IC50 lebih kecil dari pada 

nilai IC50 kloroquin sulfat, yaitu 12 mg/mL. sehingga dapat diketahui bahwa 

fraksi etil asetat batang kayu songga memiliki aktivitas penghambatan 

polimerisasi heme. Jika dibandingkan dengan kontrol positif, nilai IC50 yang 

dimiliki fraksi etil asetat juga lebih rendah. Hal ini menunjukan fraksi etil asetat 

memiliki aktivitas lebih besar dalam menghambat polimerisasi heme dari pada 

obat anti malaria Mexaquin. 

Tabel 6 merupakan hasil uji polimerisasi heme dinyatakan dalam nilai 

IC50. Pada hasil kromatografi lapis tipis preparatif fraksi etil asetat nilai IC50  

sebanyak 1,162 mg/mL, dan pada klorokin nilai IC50 sebanyak 1,868 mg/mL. 

Pada penelitian ini kloroquin digunakan sebagai control positif, karena kloroquin 

dapat menghambat terbentuknya hemozoin. Bahan uji yang memiliki aktivitas 

penghambatan polimerisasi heme dibandingkan dengan kontrol positif 

(klorokuin). Bahan uji memiliki IC50 1,162 mg/mL lebih kecil dibandingkan IC50  

klorokuin maka dapat dikatakan bahwa bahan uji tersebut memiliki aktivitas
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penghambatan polimerisasi heme. Semakin rendah nilai IC50, maka semakin 

tinggi aktivitas penghambatan polimerisasi heme. 
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Gambar 12. Struktur Heme dan - Hematin 

Senyawa -Hematin merupakan suatu kristal hem sintesis mempunyai 

struktur kimiawi yang sama dengan hemozoin, begitupun hematin memiliki 

kemiripan struktur dengan heme. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Basilico et al. (1998) 

penghambatan polimerisasi heme dapat  terjadi jika adanya interaksi antara  

senyawa fenol dengan sistem  elektronik hem. Mekanisme kerja fraksi etil asetat 

batang kayu songga yang diduga berperan dalam penghambatan polimerisasi 

heme yaitu dengan adanya interaksi senyawa antrakuinon yang  terkandung  

dalam  batang  kayu  songga dengan sistem elektronik hem, yaitu interaksi antara 

gugus hidroksil yang berikatan dengan ion feri pada hematin. 

5.7 Hasil Karakterisasi dan Identifikasi Senyawa Aktif Antrakuinon 

Pada tahap hasil identifikasi penentuan senyawa aktif ini diperoleh 

spektra FTIR dan LC-MS/MS sebagai bagian dari data konfirmasi hasil KLT  

yang sebelumnya menyatakan positif terdapat senyawa  antrakuinon pada hasil 

KLTP fraksi etil asetat kayu songga. Berikut adalah hasil spektra yang diperoleh  

beserta penjelasannya. 
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5.7.1. Karakterisasi senyawa menggunakan Fourier Tranform InfraRed  

(FTIR) Spectroscopy 

Identifikasi senyawa dengan menggunakan spektroskopi inframerah 

bertujuan untuk menentukan gugus fungsi yang terdapat pada senyawa hasil 

isolasi yang memberikan pita serapan pada rentang bilangan gelombang 4000 

cm-1 – 450 cm-1. Hasil identifikasi senyawa aktif antrakuinon menggunakan 

FTIR ditunjukan pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Spektrum IR Hasil KLTP Fraksi Etil Asetat 

Berdasarkan hasil dari analisis FTIR yang ditunjukkan pada Gambar 13 

bahwa fraksi etil asetat  kayu songga hasil pemisahan dapat memperlihatkan 

bilangan gelombang 3360,94 cm-1 yang menunjukan adanya gugus O-H,  

bilangan gelombang 2920,24 cm-1 menunjukkan adanya gugus C-H streaching, 

bilangan gelombang 1731,98 cm-1 menunjukkan adanya gugus C=O karbonil, 

bilangan gelombang 1573,29 cm-1 menunjukkan adanya C=C aromatic, bilangan 

gelombang 1072,36 cm-1 menunjukkan C-O keton, dan 784,20 cm-1 

menunjukkan C-H yang tersubstitusi. 

5.7.2. Karakterisasi senyawa menggunakan Liquid Chromatography-

tandem Mass Spectroscopy (LC-MS/MS) 

Identifikasi senyawa dengan menggunakan Liquid Chromatography 

(LC) bertujuan untuk memisahkan campuran senyawa menjadi komponen-

komponennya yang terdapat didalam batang kayu songga sedangkan dengan 

menggunakan Mass Spectroscopy (MS) bertujuan untuk identifikasi senyawa
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berdasarkan berat molekulnya dan fragmentasi ion yang terbentuk dalam batang 

kayu songga. Fraksi aktif yang diperoleh dari uji antimalaria melalui 

polimerisasi heme yaitu fraksi etil asetat dianalisis menggunakan LC-MS/MS 

sehingga di peroleh data kromatogram dan spectrum massa. Identifikasi 

kandungan senyawa dengan LC-MS/MS berdasarkan hasil kromatogram, 

diketahui terdapat puncak senytawa dengan kromatogram tersebut menunjukan 

bahwa fraksi mengandung beberapa senyawa. Kromatogram fraksi etil asetat 

dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

Gambar 14. Kromatogram Hasil KLTP Fraksi Etil Asetat dengan LC-MS/MS 

Gambar 14 menunjukan kandungan senyawa hasil KLTP fraksi etil asetat 

batang kayu songga. Hal tersebut ditunjukkan dari munculnya beberapa puncak 

yang cukup tajam diantaranya puncak dengan waktu retensi  1,10; 1,11; 7,63; 

7,77;  9,02; 9,29; 9,30; dan 9,32. Puncak-puncak tersebut merupakan suatu 

senyawa yang diduga masih berupa campuran dan belum tunggal karena dalam  

sebuah pemisahan seharusnya hanya ada satu senyawa (murni) tetapi masih 

terdiri dari berbagai macam senyawa. Sehingga pada beberapa puncak yang 

intensitasnya cukup tinggi dipisahkan kembali dan didapatkan spektrum massa. 

Spektrum massa KLTP fraksi etil asetat disajikan pada Gambar 15.
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Gambar 15. Spektrum Massa Senyawa Aktif Antrakuinon Hasil KLTP Fraksi 

Etil Asetat dengan LC-MS/MS 

Gambar 15 meneunjukkan spektrum massa hasil KLTP fraksi etil asetat, 

berdasarkan spektrum tersebut dapat diidentifikasi kandungan senyawa dan 

berat molekulnya masing-masing. Senyawa yang teridentifikasi dari spektra MS 

ditunjukan pada  Tabel 6.  Muatan positif pada solven biasanya ditambahkan dari 

ion-ion  Na+, H+, Li+, K+, NH4+ dan kationik lainnya. Akibatnya pada spektra  

sering terjadi penambahan berat molekul ion-ion. Ion harus dibuat bermuatan 

positif  agar  masing-masing tetesan (droplet) tidak saling menempel lagi 

(membentuk tetesan yang lebih besar). Tetesan (droplet) dapat bermuatan positif  

atau negatif  tergantung dari daya yang di tempelkan pada kapilari. Untuk ion  

negative digunakan Cl-.
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Tabel 6. Senyawa yang Teridentifikasi dalam KLTP Fraksi Etil Asetat Batang 

Kayu Songga ( Strychnos ligustrina ) dengan LC-MS/MS 

Nama 

Senyawa 

Rumus 

Formula 

Berat 

Molekul 

(m/z) 

Waktu 

Retensi 

(rt) 

Masaa 

Netral 

(Da) 

Jumlah 

Detektor 

Adducts 

Mannotriose C18H32O16 527.157

7 

1,10 504.16

903 

11246 +Na 

Isomaltose C12H22O11 365.105

1 

1,11 342.11

621 

90567 +Na 

Candidate 

Mass 

C13H23NO2 

C13H23NO

2 

226.179

8  

7,63 225.17

288 

77385 +H 

Tianshic 

acid 

C18H34O5 353.229

4 

7,77 330.24

062 

269077 +Na  

Lysergol  C16H18N2

O 

415.211

1 

9,02 254.14

191 

101323 +H 

Bufotalinin  C24H30O6 255.158

7 

9,29 414.20

424 

132526 +H 

6-

Phenylnona

noic acid  

C15H22O2 235.168

8 

9,30 234.16

198 

93631 +H 

Elgonica-

dimer A 

C36H30O14 687.168

2  

9,32 686.16

356 

27702 +H 

 

Senyawa yang teridentifikasi sebagai golongan senyawa aktif 

antrakuinon  adalah senyawa  Elgonica-dimer A dengan berat molekul 687.1682 

m/z dengan waktu retensi 9,32 menit. Berdasarkan hasil  interpretasi data  LC-

MS/MS maka dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut merupakan golongan 

senyawa aktif antrakuinon yang terdapat dalam batang kayu songga, tetapi hasil  

dari pemisahannya bukan senyawa murni karena masih terdapat beberapa 

senyawa yang masih berupa campuran dan belum menjadi senyawa tunggal.
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Dari 8 senyawa yang terdeteksi pada LC-MS/MS senyawa yang aktif 

terhadap penghambatan polimerisasi heme sebagai anti malaria yaitu senyawa 

Elgonica-dimer A dimana merupakan bagian dari senyawa fenolik golongan 

antrakuinon, dan senyawa yang lainnya tidak berperan aktif dalam 

penghambatan polimerisasi heme sebagai anti malaria. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Osman et al. (2010) bahwa senyawa yang terdapat didalam kayu 

songga yang berperan dalam penghambatan polimerisasi heme adalah salah 

satunya senyawa golongan antrakuinon. Sehingga dengan teridentifikasinya 

senyawa tersebut dalam fraksi etil asetat kayu songga, senyawa Elgonica-dimer 

A yang ikut berperan dalam menghambat polimerisasi heme pada penelitian ini. 

Berdasarkan hasil interpretasi dari FTIR dan LC-MS/MS, maka dapat 

disimpulkan bahwa senyawa yang didapatkan didalam penelitian belum berhasil 

dipisahkan secara tunggal untuk senyawa aktif antrakuinon yang murni. Karena 

didalam data LC-MS/MS masih terdapat senyawa aktif yang lainnya seperti 

beberapa jenis gula dan terdapat asam. 

Berdasarkan   penelitian   yang   dilakukan   oleh Basilico et al. (1998). 

Hasil penelitiannya memaparkan bahwa senyawa golongan terpenoid, fenol dan 

steroid memiliki aktivitas penghambatan polimerisasi heme karena adanya 

interaksi antara senyawa dengan sistem elektronik hem atau ikatan gugus 

hidroksil dengan ion besi hem.  

Plasmodium metabolisme hemoglobin eritrosit menjadi asam amino dan 

hem. Asam amino di perlukan plasmodium  untuk kelangsungan hidupnya, 

sedangkan hem yang bersifat toksik bagi plasmodium diubah menjadi hemozoin 

dan disimpan dalam vakoula digestifnya (Basilico, et.al., 1998). Penghambatan 

polimerisasi  heme dapat terjadi jika adanya interaksi antara senyawa fenol 

dengan sistem elektronik hem. Mekanisme kerja fraksi etil asetat batang kayu  

songga yang diduga berperan dalam penghambatan polimerisasi heme yaitu 

dengan adanya interaksi senyawa antrakuinon yang terkandung dalam batang 

kayu songga dengan sistem elektronik hem, yaitu menghambat pembentukan 

hemozoin melalui interaksi pasangan elektron bebas (PEB) yang dimiliki 

senyawa dengan heme. Interaksi antara gugus hidroksil yang  berikatan dengan
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ion feri pada hematin. 

Ikatan besi dengan hemoglobin semula terjadi pada kondisi fero (Fe2+). 

Namun, pelepasan  hem menghasilkan besi yang teroksidasi menjadi feri (Fe3+). 

Adanya gugus hidroksil dari senyawa antrakuinon  yang terkandung dalam fraksi 

membentuk Fe3+ dari monomer hem. Interaksi tersebut menghambat 

pembentukan polimerisasi heme, sehingga jika pembentukannya dihambat maka 

akan mati. 

Mekanisme senyawa Elgonica-dimer A sebagai antimalaria yaitu 

menghambat pembentukan hemozoin melalui interaksi antara Pasangan 

Elektron Bebas (PEB) yang dimiliki senyawa dengan heme. Dalam struktur 

Elgonica-dimer A terdapat atom O yang memiliki PEB untuk didonorkan 

elektronnya ke ion feri (Fe3+) sehingga membentuk senyawa komplek atau 

membentuk komponen cincin (khelat). 

Ion feri (Fe3+) merupakan asam lewis polivalensi yang dapat menerima 

PEB dari beberapa ligan yang bertindak sebagai basa lewis. Pembentukan khelat 

menjadikan senyawa kompleks lebih stabil dan mendorong atom donor untuk 

mengambil posisi terdekat. Interaksi senyawa hasil isolasi yang bertindak 

sebagai ligand dan ion Ion feri (Fe3+) sebagai atom pusat. Interaksi antara gugus 

hidroksil senyawa Elgonica-dimer A dengan ion besi heme dapat dilihat pada 

Gambar 16. 

 

Gambar 16. Interaksi antara Gugus Hidroksil Senyawa Elgonica-dimer A dengan 

Ion Besi Hem 
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