BAB III
DASAR TEORI

3.1.
3.1.1.

Strychnos ligustrida Bl. (Loganiaceae)
Taksonomi tanaman
a. Klasifikasi Tanaman
Kingdom

: Plantae

Sub Kindom

: Tracheobionta

Super Division

: Magnoliophyta

Class

: Magnoliopsida

Sub Class

: Asteridae

Ordo

: Gentianales

Family

: Loganiaceace

Genus

: Strychnos

b. Sinonim Nama Tanaman
Nama latin

: Strychnos Ligustrina

Nama local

: Kayu Songga, Bidara pahit, Bidara putih,
Bidara laut, Widoro laut, Widoro putih,
Bidara gunung.

(Setiawan Ogi, et al., 2014).

3.1.2. Ekologi Strychnos ligustrida B1. (Loganiaceae)
Pohon songga adalah sebuah pohon dengan ciri-ciri batangnya yang
tidak lebih besar dari paha, tegak lurus dan biasanya setinggi pohon jeruk.
Kayunya berwarna kuning pucat, keras dan kuat. Pangkal batang dan akarnya
agak lebih kuning.
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Gambar 1. Tanaman Kayu Songga (Setiawan Ogi, et al., 2014).
Nama botani menurut hasil indentifikasi tim laboratorium botani Pusat
Pengembangan dan Penelitian Hutan dan Konservasi Alam yaitu bernama
Strychnos liucida R. Br., sedangkan menurut Heyne (1987) bernama Strychnos
lingustrina BL, namun kedua nama tersebut diduga mempunyai spesies yang
sama karena mempunyai ciri-ciri dan manfaat yang sama yaitu sebagai obat
demam atau obat malaria. Kayu ini memiliki istilah yang berbeda-beda disetiap
tempatnya, seperti di NTB kayu ini disebut dengan kayu songa, di Sumatera kayu
ini dikenal dengan kayu ular, dan di Jawa dikenal dengan dara laut.
Heyne (1987) menjelaskan lebih lanjut tumbuhan songga banyak
terdapat di Pulau Flores dan pulau-pulau sekitarnya. Contohnya di Sumbawa,
pohon ini banyak tumbuh terutama di bagian Timur. Di Bima kayu ini dapat
ditemukan di daerah Kilo. Sedangkan di Dompu dapat kita temukan di daerah
Hu‟u dan Manggelewa. Di Jawa kayu ini juga dapat kita temukan di daerah jawa
bagian timur. Di Bali kayu ini dapat ditemukan di pesisir Taman Nasional Bali
Barat. Kayu ini juga menyebar luas di daerah NTT, Timor dan sekitarnya. Namun
habitat alami kayu songga ini berada di perbukitan NTB.
Pohon songga ini biasa tumbuh di daerah pegunungan hingga
ketinggian 300 meter diatas permukaan laut. Habitat kayu ini berbatu-batu, dekat
alur sungai, ketebalan tanah relative tipis (0-30 cm). selain itu pH tanah berkisar
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antara 5,6-5,98 atau dalam kondisi keasaman sedang. Jenis batuan yang
mendominasi adalah andesit dan basalt. Batang kayu songga bisa mencapai
diameter hingga 30 cm. Songga merupakan tanaman berjenis perdu dengan
diameter rata-rata mencapai 15–20 cm. Tinggi pohon songga dapat mencapai 50
cm dan memiliki banyak tonggak dan batang. Buahnya seperti buah jeruk dimana
biji songga berada di dalamnya. Besar buah songga rata-rata seukuran kelereng.
bijinya dapat mencapai 2–3 biji. Tanaman songga sendiri banyak terdapat di
daerah perbukitan yang jaraknya berkisar 1-2 km dari bibir pantai (Hasan, 2009).
3.1.3. Khasiat dan Kegunaan
Pemanfaatan kayu songa antara lain dari bagian kayu dan akar yang
digunakan sebagai tonikum, membersihkan darah dan juga sebagai obat luka
digigit ular. Selain itu kayunya merupakan obat yang digunakan untuk mengobati
penyakit demam tinggi akibat serangan nyamuk malaria. Kerajaan-kerajaan yang
berasal dari Kesultanan Tambora juga telah menggunakan kayu songga sebagai
pengobatan yang dapat merapatkan kembali tulang yang patah akibat peperangan
antar kerajaan (CFDASMART, 2009). Pemanfaatan bagian-bagian lain dari
tanaman bidara laut tersebut sebaai berikut:
Tabel 1. Bagian – bagian tumbuhan bidara laut yang dimanfaatkan oleh
masyarakat Desa Hu’u Kabupaten Dompu, NTB.
No

Bagian tanaman

1

Kulit

2

Biji

3

Batang

Sumber : Maharani et.al. (2010)

Kegunaan
Obat sait gigi atau gigi berlubang, obat
usus buntu dan obat luka luar
Obat malaria, mencegah malaria, obat
mencret dan pegal linu
Obat malaria
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3.2.

Metode Ekstraksi
Ekstraksi merupakan suatu proses pengambilan komponen zat aktif

yang diinginkan dari suatu bahan dengan cara pemisahan satu atau lebih
komponen dari suatu bahan yang merupakan sumber komponennya (Ahmad,
2006). Metode ekstraksi tergantung pada polaritas senyawa yang akan diektrak.
Bahan dan senyawa kimia akan mudah larut pada pelarut yang relative sama
kepolarannya. Prinsip kelarutan yang dipakai adalah like dissolve like artinya
polarut polar akan melarutkan senyawa polar dan pelarut non polar akan
melarutkan senyawa non polar (Khopkar, 2009). Beberapa pelarut organik beserta
sifat fisiknya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :
Tabel 2. Pelarut Organik dan Sifat Fisiknya (Nur dan Adijuwana, 1989 dalam
Fitri, 2015)
Titik

Konstanta

Didih (ºC)

Dielektrikum

Etanol

79

30

4,3

0,789

Metanol

65

33

5,1

0,791

Air

100

80

10,2

1,000

Heksana

69

2,0

0,1

0,655

Dietil eter

35

4,3

2,8

0,713

Kloroform

61

4,8

4,1

1,498

Etil asetat

77

6,0

4,4

0,894

Pelarut

Polaritas

Massa Jenis
(g/mL)

Menurut Mulyati (2009) pada umumnya penyarian akan bertambah
baik jika permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan penyari semakin
luas (Mulyati, 2009: 10). Metode ekstraksi menurut Ditjen POM (2000) ada
beberapa cara, yaitu: maserasi, perkolasi, refluks, sokletasi, digesti, infus dan
dekok. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi.
3.2.1. Maserasi
Maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana, metode
ini dilakukan dengan cara merendam sampel dalam pelarut. Simplisia dihaluskan
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sesuai dengan syarat farmakope biasanya dipotong-potong atau berupa serbuk
halus kemudian disatukan dengan bahan pengekstrak. Rendaman disimpan agar
terlindung dari sinar matahari langsung, hal ini bertujuan untuk mencegah reaksi
yang di hidrolisis oleh cahaya atau perubahan warna. Waktu perendaman berbedabeda biasanya berkisar antara 4-10 hari. Hasil ekstraksi juga dipengaruhi oleh
perbandingan sampel dengan pelarut. Semakin besar perbandingan antara sampel
dengan pelarut semakin besar hasil yang diperoleh (Khopkar, 2003).
Dalam ekstraksi maserasi pelarut akan menembus dinding sel dan
masuk ke rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif tersebut akan larut ke
pelarut. Karena adanya perbedaan konsentrasi zat aktif di dalam sel, maka larutan
terpekat akan keluar. Keuntungan dari ekstraksi maserasi ini adalah cara
pengerjaannya sederhana dan alat yang digunakan mudah untuk didapat.
Kekurangan ekstraksi maserasi ini adalah waktu pengerjaan yang lama dan
ekstraksi kurang sempurna (Ahmad, 2006). Remaserasi merupakan pengulangan
penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan
seterusnya (Ditjen POM, 2000).

3.3.

Fraksinasi
Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan senyawa pada

suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling
bercampur. Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah n-heksan, etil
asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa non polar digunakan nheksan, etil asetat untuk menarik senyawa semi polar, sedangkan methanol untuk
menarik senyawa-senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari
senyawa yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa
yang bersifat non polar akan larut dalam pelarut yang non polar sedangkan
senyawa-senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar
juga (Mutiasari, 2012).
Metode pemisahan yang digunakan umumnya adalah fraksinasi caircair, yaitu metode pemisahan dengan menggunakan dua cairan pelarut yang tidak
saling bercampur, sehingga senyawa yang diinginkan dapat terpisah. Metode
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fraksinasi lainnya yaitu fraksinasi yang dilakukan dengan menggunakan kolom
kromatografi, yakni berupa gelas pipa yang dilengkapi dengan kran dan penyaring
didalamnya ukuran kolom yang digunakan dapat disesuaikan dengan banyaknya
sampel yang akan dipisahkan. Glass wool atau kapas biasanya digunakan untuk
menahan penyerap yang diletakkan di dalam kolom pengisian kolom dilakukan
dengan homogen (Harborne, 1996).
Salah satu metode fraksinasi pemisahan secara kromatografi adalah
kromatografi vacuum cair atau vacuum liquid kromatografi (VLC). VLC
merupakan kromatografi yang dijalankan pada kolom dengan menggunakan
vacum untuk mempercepet aliran eluen. Kolom pada VLC dapat kering kembali
setelah fraksi dikumpulkan. VLC banyak digunakan pada bidang bahan alam
terutama untuk fraksinasi karea pengoperasiannya yang relative mudah.
Pemisahan dapat dilakukan hingga 30 gram ekstrak. Silika gel banyak digunakan
sebagai fasa diam dengan eluen yang sering digunakan adalah n-heksana dengan
peningkatan proporsi etil asetat, Prinsip kerja dari VLC adalah adanya adsorpsi
atau serapan, sedangkan pemisahannya didasarkan pada senyawa-senyawa yang
akan dipisahkan terdistribusi di antara fase diam dan fase gerak dalam
perbandingan yang berbeda-beda. Fase gerak dengan gradien polaritas diharapkan
mampu

memisahkan

senyawa-senyawa

dengan

polaritas

yang

berbeda

(Sastrohamidjojo, 2005).
Pada VLC, kolom dikemas kering dalam keadaan vacum agar
diperoleh kerapatan absorben (berupa silika gel) maksimum. Sampel dibuat
serbuk bersama dengan absorben (impregnasi) dan dimasukkan kebagian atas
kolom kemudian dihisap perlahan-lahan menggunakan vacum. Kolom selanjutya
dielusi menggunakan pelarut yang sesuai, dimulai dengan pelarut non polar.
Kolom di vacum hingga kering pada setiap pengumpulan fraksi. Vacum
dihentikan ketika kering dan kolom dapat digunakan kembali jika kolom tidak
retak atau turunnya eluen sudah rata dengan kolom (Raymond, 2006).
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3.4.

Malaria
Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit

Plasmodium dan ditularkan pada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles
betina (WHO, 2008). Dalam tubuh manusia Plasmodium berkembang biak dihati,
kemudian menginfeksi sel-sel darah merah. Mengacu dari pernyataan tersebut,
malaria sebagai penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh parasit dari genus
Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles dengan gejala
penyakit berupa demam yang terjadi secara periodik, anemia, pembesaran limpa,
dan berbagai gejala lainnya yang dikarenakan pengaruh parasit ini pada beberapa
organ tubuh misalnya otak, hati, dan ginjal (WHO, 2009). Malaria juga
merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit ini
dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu bayi,
anak balita, dan ibu hamil (Kemenkes, 2011). Indonesia yang beriklim tropis
merupakan salah satu daerah endemik malaria, terutama daerah Indonesia Timur.
Masalah yang memperberat penanganan malaria adalah munculnya kasus
resistensi parasit terhadap obat-obat antimalaria (Departemen Kesehatan RI,
2008). Berbagai upaya untuk penemuan obat antimalaria sangat diperlukan.
Penemuan obat antimalaria kinin yang pertama kali diisolasi dari tanaman
Cinchona sp. dan artemisinin dari Artemisia annua menunjukkan bahwa tanaman
obat merupakan sumber penting untuk eksplorasi obat antimalaria (Lee, 2002).
Menurut Kemenkes (2011) Plasmodium penyebab malaria yang ada di
Indonesia terdapat beberapa jenis yaitu plasmodium vivax, plasmodium malariae,
plasmodium ovale, plasmodium falsifarum dan yang mix atau campuran. Dari
beberapa jenis plasmodium tersebut P. vivax menyebapkan malaria tertiana, P.
malaria menyebapkan malaria quartana, P. falciparum menyebabkan malaria
tropika, dan P. ovale menyebapkan malaria ovale (Soemirat, 2009). Diantara
keempat spesies tersebut, P. falciparum yang paling berbahaya sebagai penyebap
infeksi terberat dan bahkan dapat menyebabkan kematian (Harijanto dkk., 2010).
3.4.1. Siklus Hidup Parasit Malaria
Perjalanan penyakit malaria selalu dihubungkan dengan siklus hidup
plasmodium malaria yang terdiri dari dua fase, meliputi fase aseksual (di dalam
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tubuh manusia) dan fase seksual (di dalam tubuh nyamuk Anopheles). Fase
aseksual diawali dari nyamuk Anopheles yang infektif mengeluarkan sporozoit,
yang selanjutnya masuk ke dalam peredaran darah manusia. Dalam waktu 30
menit, sporozoit masuk ke dalam sel-sel parenkim hati, kemudian membelah diri
secara aseksual, dan berubah menjadi sizon di dalam hati. Setelah sizon matang
bersama sel hati yang terinfeksi, pecah dan mengeluarkan merozoit sebanyak
5.000–30.000, tergantung pada jenis spesies dan selanjutnya segera masuk ke
dalam sel-sel darah. Dalam sel darah merah, merozoit-merozoit berubah menjadi
tropozoit muda kemudian menjadi tropozoit dewasa. Selanjutnya membelah diri
menjadi merozoit merozoit di dalam sel darah merah, sehingga sel darah merah
terinfeksi. Sizon-sizon dalam sel darah merah yang pecah secara berulang,
berhubungan dengan munculnya gejala-gejala malaria, ditandai dengan demam
dan menggigil secara periodik. Setelah proses siklus sizogoni dalam darah
berulang, beberapa merozoit tidak lagi menjadi sizon, tetapi berubah menjadi
gametosit dalam sel darah merah (Sutrisna, 2004).
Fase seksual dimulai dari gametosit yang matang dihisap oleh nyamuk
Anopheles, di dalam lambung nyamuk terjadi proses ekflagelasi gametosit jantan.
Selanjutnya pembuahan terjadi di dalam tubuh nyamuk ketika gametosit jantan
dan betina bertemu dan menghasilkan zigot, kemudian berubah menjadi ookinet,
dan bergerak aktif menembus mukosa lambung. Ookinet berubah menjadi kista
ookista, kemudian menghasilkan puluhan ribu sporozoit dalam waktu beberapa
jam saja sporozoit akan menumpuk ke dalam kelenjar ludah nyamuk. Sporozoit
ini bersifat infektif bagi manusia (Sutrisna, 2004). Sporozoid ditusuk masuk
kedalam kulit, bersama-sama air liur, apabila nyamuk menghisap darah yang
berikutnya, untuk menjangkiti manusia baru. Penyebaran ini kadang kala dikenali
sebagai pemindahan stesyen anterior. (Widoyono, 2008). Siklus hidup
Plasmodium dapat dilihat dari Gambar 2 sebagai berikut:
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(Sumber: diunduh dari http://www.dpd.cdc.gov)
Gambar 2. Siklus Hidup Plasmodium
Malaria tidak dapat ditularkan secara kontak langsung dari satu
manusia ke manusia lainnya. Tetapi penyakit ini dapat menular melalui transfusi
donor yang darahnya mengandung parasit malaria. Malaria yang klasik
disebarkan oleh nyamuk Anopheles betina yang telah terinfeksi parasit malaria.
Tidak semua nyamuk dapat menularkan malaria. Seseorang menjadi terinfeksi
malaria setelah digigit nyamuk Anopheles betina yang sudah terinfeksi parasit
malaria (Riyanto, 2000).
Gejalanya adalah apati, sakit kepala yang timbul secara periodik,
merasa tidak enak badan, nafsu makan berkurang, lelah disertai serangan
menggigil dan demam. Gejala tersebut sifatnya lebih ringan dan serangannya
berlangsung lebih pendek dari serangan pertama. Blackwater fever adalah suatu
komplikasi malaria yang jarang terjadi. Demam ini timbul akibat pecahnya
sejumlah sel darah merah. Sel yang pecah melepaskan pigmen merah
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(hemoglobin) ke dalam aliran darah. Hemoglobin ini dibuang melalui air kemih
dan merubah warna air kemih menjadi gelap. Blackwater fever hampir selalu
terjadi pada penderita malaria falciparum menahun, terutama yang mendapatkan
pengobatan kuinin (Riyanto, 2000).
Dari adanya tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh penderita, maka
akan segera dilakukan pemeriksaan laboratorium yang berfungsi untuk
memastikan penyebabnya dan diagnosa yang akan diberikan. Pemeriksaan yang
sering dilakukan adalah pemeriksaan darah penderita.

3.5.

Antimalaria
Antimalaria merupakan salah satu kemampuan suatu senyawa dalam

menghambat pertumbuhan parasit malaria. Penggunaan senyawa yang memiliki
sifat aktif sebagai antimalaria tentunya dapat mengurangi penyebaran penyakit
malaria (Prudhomme et al., 2008). Obat antimalaria pertama yang dikenal sebagai
salah satu obat tertua dan terpenting adalah kuinin, yang di isolasi dari kulit
batang Cinchona spesies (Rubiaceae) pada tahun 1820. Pada tahun 1940,
penemuan klorokuin hasil sintesis yang digunakan untuk obat antimalaria yang
lain, kedua obat tersebut masih digunakan sampai saat ini. Kajian parasitologi
molekuler pada tahun 1980, telah diperoleh kemajuan untuk memahami
mekanisme resistensi dari obat antimalaria yang paling banyak digunakan, yaitu
kuinolon analog dan antifolat. Resistensi parasit terhadap klorokuin diketahui
disebabkan oleh adanya mutasi pada gen. Diduga resistensi ini melibatkan lebih
dari satu gen. Struktur dari senyawa klorokuin dapat dilihat seperti pada Gambar
3 berikut ini :

Gambar 3. Struktur Klorokuin (Sherlyleo, 2012)
Mekanisme penghambatan obat-obat tersebut terhadap penyakit
malaria didasarkan pada kemampuan obat ini untuk membentuk kompleks yang
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kuat dengan hematin dan menghambat pembentukan hemozoin yang terakumulasi
pada vakuola pencernaan parasit malaria. Sehingga parasit tersebut tidak dapat
menerima makanan dan akan mati (Tilley et al., 2001). Namun keberadaan obatobat ini terancam karena adanya resistensi dari parasit malaria terutama untuk
parasit P. falciparum ( Bloland et al., 1993).
Mekanisme resistensi terhadap obat-obatan antifolat, pirimetamin,
proguanil dan sulfadoksin terjadi karena mutasi pada gen sitokrom b di dalam
genom mitokondria mengakibatkan parasit resisten terhadap atovakuon, obat
antimalaria terbaru. Obat antimalaria yang ideal adalah obat yang efektif terhadap
semua jenis dan stadium parasit, menyembuhkan infeksi akut maupun laten, dan
memberikan efek samping ringan serta toksisitas rendah.
Keefektifan sebagai antimalaria dapat ditentukan berdasarkan nilai 50
inhibitor concentration (IC50). Nilai IC50 didefiniskan sebagai konsentrasi dari
senyawa yang menghasilkan penghambatan 50%. Data konsentrasi dapat dihitung
secara regresi linier, dengan menggunakan nilai IC50. Nilai IC50 inilah yang
menentukan potensial atau tidaknya suatu senyawa sebagai antimalaria. Dalam
upaya penemuan obat antimalaria yang lebih efetif, klorokuin yang telah dikenal
sebagai obat antimalaria sering digunakan sebagai kontrol positif untuk
membandingkan sifat antimalaria senyawa baru dengan klorokuin. Apabila suatu
senyawa memiliki nilai IC50 lebih besar dari nilai IC50 klorokuin, maka senyawa
tersebut dikatakan kurang potensial sebagai antimalaria. Namun apabila nilai IC50
suatu senyawa

lebih kecil dari nilai IC50 klorokuin, maka dapat dikatakan

senyawa tersebut potensial sebagai antimalaria. Selain itu, kemampuan
antimalaria suatu senyawa ditentukan oleh nilai IC50 yang dapat dilihat pada tabel
3 berikut ini:
Tabel 3. Data Sifat Antimalaria
Nilai IC50

Sifat Antimalaria

<5 µg/mL

Sangat aktif

5 µg/mL-50 µg/mL

Aktif

50 µg/mL-100 µg/mL

Kurang aktif

>100 µg/mL

Tidak aktif
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(Widyawaruyanti, 2014)
Obat antimalaria dikelompokkan menurut rumus kimia dan efek atau
cara kerja obat pada stadium parasit. Antimalaria yang memiliki struktur dasar
kuinolin yaitu kuinin, klorokuin, amodiakuin dan meflokuin (Widya, 2015).

3.6.

Polimerisasi Heme
Hemoglobin didegradasi oleh protease yang spesifik dan saat proses

degradasi berlangsung terjadi pelepasan heme bebas. Heme bebas mengalami
detoktisifikasi melalui polimerisasi heme menjadi hemozoin. Stuktur dari
hemozoin memiliki kemiripan dengan struktur β-hematin yaitu dimer heme yang
terdebntuk dengan adanya ikatan kovalen dari gugus asam karboksilat pada cincin
protoporphyrin-IX dan atom Fe dari dua molekul heme. Dimer ini membentuk
kristal hemozoin dengan cara berinteraksi dengan ikatan hidrogen. Pada
hemoglobin jenis ion besi yang terikat yaitu ferro (Fe2+), namun karena adanya
pelepasan heme mengakibatkan proses oksidasi ferro (Fe2+) menjadi ferri (Fe3+).
Adanya electron bebas dari proses oksidasi ini, merangsang pembentukan reaktif
oksigen

intermediet

seperti

superperoksida

dan

hidrogen

peroksida.

Superperoksida dan hidrogen peroksida berada dalam vakuola makanan dan
diperoleh dari hospes selama ingesti sitoplasma eritrosit. Hidrogen peroksida juga
dibawa menuju sitoplasma parasit dimana terjadi proses detoksifikasi oleh enzim
katalase dan gluthation peroksida. Beberapa hidrogen peroksida hasil konversi
Fe2+ menjadi Fe3+ digunakan untuk degradasi perosidatif heme (Wiser, 2006).

Gambar 4. Proses Degradasi Hemoglobin (Wiser, 2006).
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3.7.

Kromatografi

3.7.1. Kromatografi Lapis Tipis
Penggunaan kromatografi sangat membantu dalam pendeteksian
senyawa dan dapat dijadikan sebagai patokan untuk proses pengerjaan berikutnya
dalam menentukan struktur senyawa. Berbagai jenis kromatografi yang umum
digunakan antara lain teknik kromatografi lapis tipis (KLT) sangat bermanfaat
untuk analisis obat dan bahan lain dalam laboratorium karena hanya memerlukan
peralatan yang sederhana, waktu cukup singkat (15-60 menit), dan jumlah zat
yang diperiksa cukup kecil (kira-kira 0,01 gram senyawa murni, 0,1 gram
simplisia). Di samping itu tidak diperlukan ruang besar dan teknik pengerjaan
sederhana (Harmita, 2006).
Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan metode pemisahan
komponen-komponen atas dasar perbedaan adsorbs atau partisi oleh fase dian di
bawah pengaruh gerakan pelarut pengembang atau pelarut pengembang campur.
Pemilihan pelarut pengembang sangat dipengaruhi oleh macam dan polaritas zatzat kimia yang dipisahkan (Mulya, M. dan Suharman, 1995). Pelarut yang dipilih
untuk pengembang disesuaikan dengan sifat kelarutan senyawa yang dianalisis
(Hostettmann, 1995). KLT merupakan salah satu bentuk/model dari kromatografi
cair dimana sampel diaplikasikan sebagai noda atau goresan pada lapisan penjerap
tipis yang dilaburkan diatas lempeng plastic, gelas, atau logam (Fried, b. and
Sherma,J., 1994).
Data yang diperoleh dari KLT adalah nilai Rf yang berguna untuk
identifikasi senyawa. Nilai Rf untuk senyawa murni dapat dibandingkan dengan
nilai Rf dari senyawa standar. Nilai Rf dapat didefinisikan sebagai jarak yang
ditempuh oleh senyawa dari titik asal dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh
pelarut dari titik asal. Oleh karena itu bilangan Rf selalu lebih kecil dari 1,0
(Hostettmann, 1995).
Pada identifikasi noda atau penampakan noda, jika noda sudah
bewarna dapat langsung diperiksa dan ditentukan harga Rf. Harga Rf dihitung
sebagai jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi dengan jarak tempuh oleh
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eluen (fase gerak) untuk setiap senyawa berlaku rumus sebagai berikut (Harmita,
2006):

Harga-harga Rf untuk senyawa-senyawa yang murni dapat dibandingkan dengan
harga-harga standar. Harga Rf yang diperoleh hanya berlaku untuk campuran
tertentu dari pelarut dan penyerap yang digunakan (Sastrohamidjojo, 1985).
3.7.2. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Preparatif
Kromatografi Lapis Tipis (KLT) preparatif merupakan salah satu
metode pemisahan dengan menggunakan peralatan sederhana. Ketebalan penjerap
yang sering dipakai adalah 0,5–2 mm. Ukuran plat kromatografi biasanya 20 x 20
cm. Pembatasan ketebalan lapisan dan ukuran plat sudah tentu mengurangi jumlah
bahan yang dapat dipisahkan dengan KLT preparatif. Penjerap yang paling umum
digunakan adalah silika gel.
Penotolan cuplikan dilakukan dengan melarutkan cuplikan dalam
sedikit pelarut. Cuplikan ditotolkan berupaa pita dengan jarak sesempit mungkin
karena pemisahan tergantung pada lebar pita. Penotolan dapat dilakukan dengan
pipet tetapi lebih baik dengan penotol otomatis. Pelarut yang baik untuk
melarutkan cuplikan adalah pelarut yang atsiri. Pengembangan plat KLT
preparatif dilakukan dalam bejana kaca yang dapat menampung beberapa
plat. Bejana dijaga tetap jenuh dengan pelarut pengembang dengan bantuan
kertas saring yang diletakkan berdiri disekeliling permukaan bagian dalam
bejana (Hostettmann, et al, 1995).
3.7.3. Liquid Chromathography – Tendem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)
Kromatografi cair merupakan dasar teknik pemisahan di bidang sains
dan terkait dengan kimia. Menurut Alfian kromatografi cair dapat dengan aman
memisahkan senyawa organik dengan rentang yang sangat luas yaitu mulai dari
metabolit obat hingga molekul kecil sampai peptida dan protein (Alfian, 2012).
Detektor umum yang dimiliki kromatografi cair antara lain indeks
refraksinelektrokimia, flouresensi, dan ultraviolet-visible (UV-Vis). Beberapa
dari detektor tersebut memberikan data dua dimensi yaitu data yang
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menunjukan kekuatan signal sebagai fungsi atas waktu. Detektor flouresensi
dan UV-Vis menghasilkan data tiga dimensi yaitu tidak hanya kekuatan signal
namun data spektrum dari masing-masing poin waktu. Spektrometer massa
juga

menghasilkan

data

tiga

dimensi. Selain kekuatan sinyal juga

menghasilkan data massa spektral yang dapat memberikan informasi berharga
tentang struktur, berat molekul, identifikasi, jumlah, dan kemurnian sampel.
Selain itu data spektral massa menambahkan spesifisitas yang meningkatkan
kepercayaan dalam hasil dari analisis baik kualitatif maupun kuantitatif.
Untuk sebagian besar senyawa yang dianalisis dengan spektrometer massa
jauh lebih sensitif dan lebih spesifik daripada semua detektor kromatografi cair
lainnya, sehingga dapat menganalisis senyawa yang tidak memiliki gugus
kromofor yang cocok. Hal ini juga dapat mengidentifikasi komponen dalam
kromatografi

dengan

puncak

yang

belum

terselesaikan,

mengurangi

kebutuhan untuk kromatografi yang sempurna (Alfian, 2012).
Data spektral massa berfungsi melengkapi data dari detektor
kromatografi

cair

lainnya.

Beberapa

spektrometer

massa

memiliki

kemampuan untuk melakukan beberapa langkah spektrometri massa pada
sampel tunggal. Hal tersebut dapat menghasilkan spektrum massa, memilih
secara selektif ion tertentu dari spektrum, fragmen ion, dan menghasilkan
spektrum massa lainnya serta mengulang seluruh siklus beberapa kali.
Spektrometer massa seperti secara langsung dapat mendekonstruksi molekul
kompleks sepotong demi sepotong sampai struktur dapat ditentukan (Alfian,
2012).
Selama sepuluh tahun terakhir banyak kemajuan pada LC-MS/MS
dalam pengembangan sumber ion molekul analit dari fase geraknya. Sebelum
LC-MS/MS menggunakan sistem antarmuka yang kurang baik dalam
memisahkan molekul fase gerak dari molekul analit. Molekul analit yang
terionisasi dalam spektrometer massa berada pada kondisi vakum, peristiwa
semacam ini sering terjadi pada ionisasi elektron konvensional. Teknik ini
berhasil hanya untuk jumlah senyawa yang sangat terbatas (Vogeser, et.al.,
2008).
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Pengenalan teknik ionisasi tekanan atmosfer (atmospheric pressure
ionization/API) sangat memperluas jumlah senyawa yang dapat dianalisis
dengan LC-MS/MS. Pada teknik ionisasi tekanan atmosfer, molekul analit
terionisasi terlebih dahulu pada tekanan atmosfer. Ion analit tersebut
kemudian secara mekanis dan elektrostatis terpisah dari inti molekul. Teknik
ionisasi tekanan atmosfer umummnya adalah (Vogeser, et.al., 2008):
1. Ionisasi elektrospray (electrospray ionization/ESI)
2. Ionisasi kimia tekanan atmosfer (APCI)
3. Photoionisasi tekanan atmosfer (APPI)

Dalam setiap pengukuran sifat analit dan kondisi pemisahan
memiliki pengaruh kuat untuk memberikan hasil terbaik dalam teknik ionisasi
pada elektrospray, APCI maupun APPI. Teknik yang paling efektif tidak selalu
mudah untuk diprediksi (Agilent Technologies, 2001).
Spektroskopi massa adalah suatu teknik analisis yang mendasarkan
pemisahan bekas ion-ion yang sesuai dengan perbandingan massa dengan
muatan dan pengukuran intensitas dari berkas ion-ion tersebut. Dalam
spektroskopi massa, molekul–molekul senyawa organik ditembak dengan
berkas elektron dan diubah menjadi ion-ion positif yang bertenaga tinggi (ionion molekuler atau ion- ion induk), yang dapat dipecah-pecah menjadi ion-ion
yang lebih kecil (ion-ion pecahan). Lepasnya elektron dari molekul akan
menghasilkan radikal kation, yang diamati pada gambar 5 sebagai berikut
(Sitorus, 2009):

Gambar 5. Pelepasan Elektron dari Molekul
Ion-ion molekuler, ion-ion pecahan dan ion-ion radikal pecahan
selanjutnya dipisahkan oleh pembelokan medan magnet yang dapat berubah
sesuai dengan massa dan muatannya, dan akan menimbulkan arus pada
kolektor yang sebanding dengan limpahan relatif mereka (Sitorus, 2009).
Spektrum massa akan menghasilkan puncak-puncak yang tercatat
dalam rekorder, yang dipaparkan sebagai grafik batangan. Fragmen-fragmen
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disusun sedemikian sehingga puncak ditata menurut kenaikan muatan (m/z)
dari kiri ke kanan dalam spektrum. Intensitas puncak sebanding dengan
kelimpahan relatif fragmen-fragmen yang bergantung pada stabilitas relatif
mereka. Puncak yang paling tinggi dinamakan base peak (puncak dasar)
diberi nilai intensitas sebesar 100%; peak-peak yang lebih kecil dilaporkan
misalnya 20%, 30%, menurut nilainya relatif terhadap peak dasar (Sitorus,
2009).

3.8.

Spektrofotometri FTIR (Fourier Transform Infra Red)
Spektroskopi inframerah merupakan salah satu alat yang banyak

dipakai untuk mengidentifikasi senyawa yang alam maupun buatan. Bila sinar
inframerah melalui cuplikan senyawa organik, maka sejumlah frekuensi akan
diserap sedang frekuensi yang diteruskan atau di transmisikan tanpa diserap.
Gambaran antara persen absorbansi atau persen transmitansi lawan frekuensi akan
menghasilkan spectrum inframerah. Transisi yang terjadi dalam serapan
inframerah berkaitan dengan perubahan-perubahan vibrasi molekul. Daerah
radiasi spektroskopi inframerah berkisar pada bilangan gelombang 1280-10-1 atau
pada panjang gelombang 0,78-1000 nm. Dilihat dari segi aplikasi dan
instrumentasi spektroskopi inframerah dibagi dalam tiga jenis radiasi yaitu
inframerah dekat, inframerah pertengahan dan inframerah jauh. Sinar Inframerah
(infrared = IR) mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan
dengan UV-Vis, sehingga energinya lebih rendah dengan bilangan gelombang
antara 600 - 4000 cm-1 atau sekitar (1,7 x 10-3 cm) sampai dengan (2,5 x 10-4 cm).
Sinar inframerah hanya dapat menyebabkan vibrasi (getaran) pada ikatan baik
berupa rentangan (streaching = str) maupun berupa bengkokan (bending = bend).
Energi vibrasi untuk molekul adalah spesifik. Namun, pada praktiknya
spektroskopi IR lebih diperuntukan untuk menentukan adanya gugus-gugus
fungsional utama dalam suatu sampel yang diperoleh berdasarkan bilangan yang
dibutuhkan untuk vibrasi tersebut (Sitorus, 2009).
Prinsip kerja spektrofotometer inframerah adalah sama dengan
spektrofotometer yang lainnya yakni interaksi energi dengan suatu materi. Untuk

18

menghasilkan spektrum inframerah, radiasi yang mengandung semua frekuensi di
wilayah IR dilewatkan melalui sampel. Mereka frekuensi yang diserap muncul
sebagai penurunan sinyal yang terdeteksi. Informasi ini ditampilkan sebagai
spektrum radiasi dari % ditransmisikan dengan wavenumber. Spektroskopi
inframerah sangat berguna untuk analisis kualitatif (identifikasi) dari senyawa
organik karena spektrum yang unik yang dihasilkan oleh setiap organik zat
dengan puncak struktural yang sesuai dengan fitur yang berbeda. Selain itu,
masing-masing kelompok fungsional menyerap sinar inframerah pada frekuensi
yang unik (Silverstein, 2002). Skema alat spektroskopi FTIR secara sederhana
dapat dilihat pada Gambar 5.
FTIR terdiri dari 5 bagian utama, yaitu (Griffiths, 1975):
a)

Sumber sinar, yang terbuat dari filamen Nerst atau globar yang dipanaskan
menggunakan listrik hingga temperatur 1000 - 1800 ºC.

b)

Beam splitter berupa material transparan dengan indeks relatif, sehingga
menghasilkan 50% radiasi akan direfleksikan dan 50% radiasi akan
diteruskan.

c)

Interferometer, merupakan bagian utama dari FTIR yang berfungsi untuk
membentuk interferogram yang akan diteruskan menuju detektor.

d)

Daerah cuplikan, dimana berkas acuan dan cuplikan masuk ke dalam daerah
cuplikan dan masing - masing menembus sel acuan dan cuplikan secara
bersesuaian.

e)

Detektor, Merupakan piranti yang mengukur energi pancaran yang lewat
akibat panas

yang dihasilkan. Detektor yang sering digunakan adalah

termokopel dan balometer.
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Gambar 6. Skema Alat Spektroskopi FTIR Secara Sederhana (Tahid, 1994).
Skema alat spektroskopi FT-IR. (1) Sumber inframerah. (2) Pembagi berkas
(beam spliter). (3) Kaca pemantul. (4) Sensor inframerah. (5) Sampel. (6) Display.
Mekanisme yang terjadi pada alat FTIR dapat dijelaskan sebagai
berikut. Sinar yang datang dari sumber sinar akan diteruskan, dan kemudian akan
dipecah oleh pemecah sinar menjadi dua bagian sinar yang saling tegak lurus.
Sinar ini kemudian dipantulkan oleh dua cermin yaitu cermin diam dan cermin
bergerak. Sinar hasil pantulan kedua cermin akan dipantulkan kembali menuju
pemecah sinar untuk saling berinteraksi. Dari pemecah sinar, sebagian sinar akan
diarahkan menuju cuplikan dan sebagian menuju sumber. Gerakan cermin yang
maju mundur akan menyebabkan sinar yang sampai pada detektor akan
berfluktuasi. Sinar akan saling menguatkan ketika kedua cermin memiliki jarak
yang sama terhadap detektor, dan akan saling melemahkan jika kedua cermin
memiliki jarak yang berbeda. Fluktuasi sinar yang sampai pada detektor ini akan
menghasilkan sinyal pada detektor yang disebut interferogram. Interferogram ini
akan diubah menjadi spektra IR dengan bantuan computer berdasarkan operasi
matematika (Tahid, 1994).
Hukum Hooke dapat membantu memperkirakan daerah dimana vibrasi
terjadi. Persamaan Hukum Hooke dapat dilihat pada persamaan berikut;
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Berdasarkan hukum Hooke;
v

= jumlah gelombang (cm-1 )

c

= kecepatan cahaya (cm dt -1 )

m1 = massa atom 1 (g)
m1 = masa atoam 2 (g)
f

= tetapan gaya (dyne cm-1 = g det –1 )

Semakin banyak besar tetapan gaya, semakin besar frekuensi vibrasi
dan makin besar jarak, energi diantara tingkat-tingkat kuantum vibrasi. Tetapan
gaya untuk ikatan tunggal atau rangkap dua, dan rangkap tiga masing-masing
5x105, 10x105, dan 15x105 dyne cm-1.

3.9.

Metabolik Sekunder
Senyawa metabolit adalah suatu senyawa produk hasil metabolisme.

Metabolit adalah senyawa organik yang digunakan dalam rekasi kimia yang
terjadi di setiap sel organisme hidup. Proses ini dikenal sebagai metabolisme,
senyawa metabolit bertanggung jawab dalam memproses bahan makanan dan
bahan kimia lainnya menjadi energi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk
kesehatan, pertumbuhan dan reproduksi. Metabolisme juga bertanggung jawab
untuk menghilangkan zat beracun dari tubuh. Senyawa metabolit terbagi menjadi
dua yaitu senyawa metabolit primer dan senyawa metabolit sekunder. Metabolit
primer adalah substansi yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolisme
dasar, digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme yang
bersangkutan. Metabolit sekunder adalah senyawa-senyawa hasil biosintetik
turunan dari metabolit primer yang umumnya diproduksi oleh organisme yang
berguna untuk pertahanan diri dari lingkungan maupun dari serangan organisme
lain. Sedangkan Senyawa metabolit sekunder ini antara lain senyawa flavonoid,
alkaloid, steroid, terpenoid dan tanin (Riyani, 2013).
3.9.1. Fenolik
Senyawa fenolik merupakan senyawa yang memiliki satu atau atau
lebih gugus hidroksil yang menempel di cincin aromatik dengan kata lain
senyawa fenolik adalah senyawa yang sekurang-kurangnya memiliki satu gugus
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fenol (Gambar 7) (Vermerris dan Nicholson, 2006). Terkait dengan senyawa
fenolik, seringkali terjadi kerancuan pada pengertian istilah “polifenol”, istilah
polifenol kadang disalah artikan sebagai bentuk polimerisasi senyawa fenolik,
padahal polifenol hanya merupakan satu senyawa yang memiliki lebih dari satu
gugus fenol.

Gambar 7. Struktur Fenol (Lenny, 2006)
Banyaknya variasi gugus yang mungkin tersubstitusi pada kerangka
utama fenol menyebabkan kelompok fenolik memiliki banyak sekali anggota,
anggota fenolik dimulai dari yang paling sederhana dengan berat molekul yang
kecil hingga senyawa yang kompleks dengan berat molekul lebih dari 30.000 Da.
Oleh karena banyaknya senyawa kimia yang tergolong sebagai senyawa fenolik
berbagai cara klasifikasi dilakukan oleh banyk ilmuwan salah satu metode
klasifikasi berdasarkan jumlah karbon pada molekul yang dilakukan oleh
Harborne dan simmonds (1964).
3.9.1.1 Flavonoid
Flavonoid mempunyai kerangka dasar 15 atom karbon yang terdiri dari
cincin benzene (C6) terikat pada suatu rantai propane (C3) sehingga membentuk
suatu susunan C6-C3-C6 (Lenny, 2006). Kerangka karbonnya terdiri atas dua
gugus C6 (cincin benzen tersubstitusi) disambungkan oleh rantai alifatik tiga
karbon. Pengelompokan flavonoid dibedakan berdasarkan cincin heterosiklikoksigen tambahan dan gugus hidroksilnya (Rahayu dkk., 2014).
Sebagian besar flavonoid alam ditemukan dalam bentuk glikosida
dimana unit flavonoid terikat pada satu gula. Glukosida adalah kombinasi antara
suatu gula dan suatu alkohol yang saling berikatan melalui ikatan glikosida
(Lenny, 2006). Flavonoid dapat ditemukan sebagai mono, di atau triglikosida
(Achmad, 1986). Flavanoid terdiri atas beberapa kelas antara lain; antosianin,
flavonol, flavon, glikoflavon, biflavonil, flavanon, kalkon dan auron, serta
isoflavon (Harborne, 1988).
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Gambar 8. Konfigurasi C6-C3-C6 Kerangka Dasar Flavonoid

