
 

 

34 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Ekstraksi dan Fraksinasi 

 Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan 

senyawa yang akan diisolasi. Ada beberapa teknik ekstraksi padat-cair 

yang tersedia. Teknik konvensional yang umum digunakan adalah 

ekstraksi perendaman (maserasi) ekstraksi soxhlet dan perkolasi. Pada 

penelitian ini dilakukan ekstraksi soxhlet. 

Ekstraksi soxhlet adalah metode ekstraksi yang paling umum 

digunakan menghasilkan rendemen yang lebih tinggi dari pada metode 

ekstraksi konvensional lainnya (Rastagno dan Prado, 2003). Berdasarkan 

penelitian Endang (2015) C. mangga Val diekstraksi dengan metode 

soxhlet dan maserasi menunjukkan bahwa metode destilasi yang 

digunakan tidak mempengaruhi sitotoksisitas minyak atsiri rimpang C 

mangga Val. 

 Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk Curcuma 

mangga yang dibungkus dengan kertas saring, penggunaan kertas saring 

dimaksudkan supaya tidak terjadinya carry over (terikutnya serbuk 

Curcuma mangga ke dalam ruang sirkulasi siphon). 

Penelitian diawali dengan pemotongan sampel, sampel penelitian 

yang digunakan berupa rimpang Temu Mangga (Curcuma mangga Val.) 

yang diperoleh dari Balai Besar Tanaman Obat Tradisional Karanganyar 

Jawa Tengah dalam keadaan kering. Pemotongan dilakukan dengan tujuan 

untuk mengurangi ketebalan dari bahan sehingga dapat meningkatkan luas 

permukaan. 

Ekstraksi soxhlet dilakukan pada suhu 70 °C dengan 100 gram 

sampel dan pelarut etanol sebanyak 400 mL. Penggunaan pelarut etanol 

yang merupakan pelarut universal dimaksudkan untuk menarik komponen 

kimia yang bersifat polar (pelarut universal) maupun nonpolar dalam
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sampel. Pelarut yang menguap dikondensasikan (diembunkan) dalam 

kondensor. Penguapan dan kondensasi pelarut tersebut terjadi berulang-

ulang hingga ruang sirkulasi penuh dan overflow. Proses ini dinamakan 1 

sirkulasi, semakin banyak sirkulasi diharapkan semakin banyak senyawa 

target yang terekstrak sehingga proses ekstraksi dapat berjalan dengan 

maksimal. Ekstraksi dihentikan saat warna pelarut pada extraction 

chamber telah jernih. Masing-masing dilakukan 5 kali ulangan, ektrak 

yang diperoleh dipekatkan menggunakan rotary evaporation. Penguapan 

dilakukan dengan tujuan pemisahan lebih lanjut antara ekstrak dengan 

pelarut sehingga didapatkan ekstrak kental, suhu yang digunakan 70 
o
C, 

dimaksudkan untuk menjaga agar kandungan senyawa pada ekstrak tidak 

rusak namun tetap bisa menguapkan pelarut. Hasil ekstraksi ditunjukkan 

pada Tabel 1 berikut :  

Tabel 1 Hasil uji identifikasi ekstrak etanol temu mangga 

Berat sampel 500 gram 

Warna Coklat tua 

Wujud Gel/pasta 

Rendemen 17,29% 

Rata-rata rendemen ekstrak kasar (crude) sebanyak 17,29% 

berwarna coklat tua dan teksturnya kental. Besarnya rendemen 

menunjukkan banyaknya komponen yang terekstrak selama proses 

soxhletasi. Hasil ekstrak etanol rimpang temu mangga terlihat pada 

Gambar 9. 

 
Gambar 9 Ekstrak kasar etanol 
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Kromatografi kolom dengan menggunakan vakum sekarang sering 

digunakan untuk memisahkan campuran senyawa-senyawa produk bahan 

alam atau memurnikan senyawa yang telah diketahui secara cepat (Salituro 

dan Dufresne, 1998). Teknik ini biasanya dipakai secara luas karena 

sederhana dan efisiensi waktu.  Pemisahan dengan kromatografi kolom 

didasarkan atas adsorpsi senyawa pada penyerap yang digunakan. Setiap 

pengumpulan fraksi, kolom divakum dengan pelarut yang sesuai 

(Hostettman dkk., 1986).  

Pemisahan dengan metode Vacum Liquid Chromatography (VLC) 

menggunakan alat berupa pompa vakum untuk mempercepat laju eluen, 

kolom dielusikan dengan campuran pelarut yang cocok, mulai dengan 

pelarut kepolaran rendah kemudian ditingkatkan perlahan-lahan. Pelarut 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah n-heksana, n-heksana:etil 

asetat 2;1 , etil asetat dan etanol. Tujuan digunakan eluen yang 

ditingkatkan kepolarannya agar seluruh senyawa pada sampel baik yang 

polar maupun yang nonpolar dapat terelusi dengan pelarut yang sesuai 

kepolarannya. Kemudian kolom diisi dengan silika gel sebanyak 4 gram, 

silika gel memiliki angka perbandingan luas permukaan terhadap volume 

yang besar sehingga kemampuannya dalam menahan senyawa tinggi. 

Proses pemisahan menggunakan VLC diawali dengan impregnasi sampel 

terlebih dahulu, impregnasi merupakan proses pengadsorpsian sampel ke 

silika gel. Hal ini dilakukan agar senyawa dapat terikat kuat dalam silika 

(fasa diam) sehingga hanya dengan pelarut yang sesuai saja senyawa dapat 

terelusi. Proses pengisian kolom dengan silika gel harus merata dengan 

tujuan agar tidak merusak batas-batas pita kromatografi yang disebabkan 

oleh adanya gelembung udara yang masuk. Setelah silika gel sudah 

dimasukkan ekstrak sebanyak 3,5674 gram yang sudah diimpregnasi juga 

dimasukkan dalam kolom VLC. Elusi dilakukan dengan cara mengalirkan 

beberapa pelarut, dimulai dari pelarut n-heksana terlebih dahulu 

dilanjutkan dengan n-heksana: etil asetat 2:1 kemudian pelarut etil asetat 

dan terakhir pelarut etanol hingga terjadi pemisahan sempurna. Proses 
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fraksinasi dihentikan ketika sudah tidak ada lagi bercak pada plat KLT, 

fraksi yang didapatkan dipekatkan menggunakan evaporator. Hasil fraksi 

ditunjukkan pada Tabel 2 dibawah ini. 

Tabel 2 Hasil rendemen fraksi etil asetat 

Berat ekstrak kasar 3,5674 gram 

Berat fraksi 0,7281 gram 

Rendemen 20,4098% 

Dari 3,5674 gram ekstrak kasar temu mangga diperoleh rendemen 

fraksi etil asetat 20,4098% lebih besar dari pada rendemen ekstrak kasar 

etanol sebesar 17,2904%. Dimungkinkan senyawa yang terkandung dalam 

rimpang temu mangga sebagian besar merupakan senyawa yang 

cenderung non polar. 

5.2 Uji Aktivitas Penghambatan Polimerisasi heme dari Ekstrak Kasar 

Etanol dan Fraksi Etil Asetat Rimpang Temu Mangga 

Pengujian aktivitas antimalaria pada ekstrak kasar etanol dan fraksi 

etil asetat menggunakan metode penghambatan polimerisasi heme yang 

merupakan uji in vitro oleh Bassilico dkk. (1998). Kemampuan suatu 

antiplasmodium dalam menghambat polimerisasi heme berhubungan 

dengan kemampuannya sebagai antimalaria, walaupun diketahui bahwa 

mekanisme kerja antiplasmodium tidak hanya melalui penghambatan 

polimerisasi heme. Aktivitas penghambatan polimerisasi heme merupakan 

kerja satu atau dua mekanisme. Pertama terjadi interaksi antara senyawa 

terpenoid, fenol atau sterol dengan sistem elektronik hematin. Kedua hasil 

ekstrak terdiri dari senyawa-senyawa yang memiliki gugus hidroksil yang 

dapat berkaitan dengan ion besi heme (Bassilico, dkk., 1998). 

Pembuatan kurva baku hematin dengan menggunakan beberapa 

seri kadar yaitu 125; 62,6; 31,25; 15,6; 7,8 dan 3,9 µM. Kurva baku dibuat 

untuk menentukan range absorbansi sampel yang akan menjadi acuan  

menghitung konsentrasi β-hematin yang terbentuk. Hasil pengukuran 

kurva baku hematin ditunjukkan pada Gambar 10. 
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Gambar 10 Kurva baku hematin 

Berdasarkan data yang didapat persamaan regresi linier y = 0.008x 

+ 0.0504 dan R
2
 sebesar 0.9997. Nilai R

2 
yang mendekati 1 menunjukkan 

bahwa data yang diperoleh mimilki korelasi atau hubungan yang linier 

(Abdul, 2007). Dapat diartikan peningkatan kadar sebanding dengan 

peningkatan absorbansi.  

Pada prinsipnya parasit P. falciparum ketika masuk dalam tubuh ia 

akan menyerang hemoglobin. Demi kelangsungan hidupnya hemoglobin 

ini dipecah menghasilkan heme bebas dan globin. Globin ini yang 

digunakan P. falciparum untuk bertahan hidup selama di sel inangnya 

yang selanjutnya globin oleh enzim-enzim protease seperti plasmepsin dan 

falsipain akan dipecah menjadi asam amino, asam amino yang akan di 

gunakan sebagai sumber pembentukan protein untuk kelangsungan 

hidupnya (Chong dan Sullivan, 2003; Tekwani dan Walker, 2005). Heme 

bebas atau fero-protoporfirin IX tersebut teroksidasi menjadi 

feriprotoporfirin IX di dalam vakuola, yang bersifat toksik terhadap 

Plasmodium, Oleh karena itu, plasmodium mempunyai mekanisme 

detoksifikasi heme ini dengan mengubahnya menjadi senyawa hemozoin 

(pigmen malaria). 

 Hemozoin merupakan senyawa yan tidak larut, senyawa ini 

tersusun atas heme-heme bentuk dimer, yang bergabung karena adanya 

ikatan antara atom besi dengan gugus karboksilat. Menurut Hempelman 

y = 0.008x + 0.0504 
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dan Egan (2002), hemozoin mempunyai struktur yang mirip dengan β-

hematin, sedangkan heme mirip dengan hematin. Oleh karena itu dalam 

menilai suatu senyawa dapat dikembangkan menjadi obat antimalaria 

dapat menggunakan mekanisme kerja dengan titik tangkap pada 

polimerisasi heme. Yang secara in vitro digunakan proses polimerisasi 

hematin menjadi β-hematin dalam suasana asam. Kristal β-hematin 

selanjutnya dapat diukur serapannya dengan spektrofotometer ELISA 

reader pada Panjang gelombang 405 nm. kemudian dihitung dengan 

analisis probit. Jumlah kristal β-hematin yang terbentuk akan berbanding 

terbalik dengan aktivitas agen antimalaria penghambatan polimerisasi 

heme tersebut. Dalam hal ini adalah ekstrak kasar etanol dan fraksi etil 

asetat rimpang temu mangga (C. mangga Val). 

 Dalam uji ini β-hematin dapat terbentuk secara spontan tanpa 

adanya material plasmodium. Hematin akan berpolimerisasi menjadi 

kristal β-hematin pada suhu 37 
o
C dan pH 4,6 sesuai dengan pH vakuola 

makanan, yaitu tempat terjadinya proses detoksifikasi heme bebas oleh 

plasmodium. Keadaan tersebut dicapai dengan penambahan asam asetat 

sebagai pengatur keasaman pada reaksi polimerisasi hematin menjadi 

hemozoin. Proses pembentukan β-hematin akan didahului dengan 

pembentukan endapan amorf hem, dan diikuti dengan konversi secara 

lambat menjadi β-hematin kristalin.  

β-hematin yang terbentuk dapat dipisahkan dari endapan sisa heme 

yang tidak mengalami polimerisasi dengan cara pencucian menggunakan 

DMSO. Pencucian dilakukan dengan menggunakan DMSO karena tidak 

melarutkan kristal β-hematin dan tidak meninmbulkan busa selama proses 

pencucian dan merupakan larutan pencuci yang siap digunakan. Dengan 

pencucian ini hanya akan diperoleh endapan β-hematin. Kuantifikasi β-

hematin dilakukan dengan melarutkan ke dalam pelarut NaOH dan diukur 

dengan ELISA reader dengan panjang gelombang 405 nm yang 

merupakan panjang gelombang kristal β-hematin, fungsi dari ELISA 

reader sama dengan spektrofotometer yaitu untuk mengetahui nilai 



40 

 

 
 

absorbansi hanya saja ELISA reader dapat menganalisis dengan ukuran 

mikro. Setelah itu dihitung nilai IC50 dengan analisis probit. 

Kontrol positif yang digunakan dalam penelitin ini adalah 

klorokuin difosfat, obat antimalaria yang banyak digunakan dan 

mempunyai aktivitas sebagai inhibitor polimerisasi heme. Menurut O’neill 

(2012) klorokuin membentuk kompleks dengan μ-okso dimer bentuk FP 

(hematin) dengan stoikiometri 1 Klorokuin: 2 μ-okso dimer. Di lain kasus, 

klorokuin ditemukan mengikat monomer heme untuk membentuk heme-

klorokuin kompleks yang sangat beracun. 

Tabel 3. Rerata aktivitas Penghambatan Polimerisasi Heme 

Sampel 
Konsentrasi (mg/mL) 

5  2,5 1,25 0,625 0,3125 

Ekstrak Kasar Etanol (%) 71.87 57.39 35.64 32.17 16.23 

Fraksi Etil Asetat (%) 96.33 75.12 79.49 37.44 20.65 

Klorokuin (%) 31.8 -12.46 0.14 11.39 4.39 

Dari hasil uji aktivitas penghambatan polimerisasi heme diperoleh 

hasil bahwa kedua sampel mampu menghambat pertumbuhan β-hematin 

dengan gambaran persen penghambatan pada Tabel 3. 

Persen penghambatan tertinggi terjadi pada konsentrasi 5 mg/mL 

baik pada ekstrak kasar etanol maupun pada fraksi etil asetat, hasil 

keduanya lebih tinggi dari pada klorokuin. Artimya ektrak kasar etanol 

dan fraksi etil asetat lebih baik dari klorokuin karena lebih menghambat. 

Cenderung terjadi kenaikan aktivitas penghambatan seiring dengan 

kenaikan konsentrasi bahan uji. Menurut teori penambahan zat 

penghambat dapat menurunkan kecepatan polimerisasi. Data dibuktikan 

dengan perhitungan nilai IC50 pada Tabel 4 dibawah ini.  

Tabel 4 Nilai IC50 ekstrak kasar etanol, fraksi etil asetat dan klorokuin 

Sampel Nilai IC50 (mg/mL) 

Ekstrak Kasar Etanol 0,417 

Fraksi Etil Asetat 0,195 

Klorokuin 4,94 
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Perhitungan nilai IC50 fraksi etil asetat lebih poten dari pada 

ekstrak kasar etanolnya yaitu masing-masing 0,195 mg/mL dan 0,417 

mg/mL. Menurut Baelsman dkk., (2000) jika suatu senyawa memiliki nilai 

IC50 lebih kecil dari nilai IC50 klorokuin, maka senyawa tersebut dikatakan 

memiliki aktivitas penghambatan polimerisasi heme. Dari data tersebut 

fraksi etil asetat mempunyai aktivitas lebih baik dari pada ekstrak kasar 

etanolnya dibandingkan dengan klorokuin. Hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai IC50 fraksi etil asetat 0,195 mg/mL lebih kecil dari pada nilai IC50 

ekstrak kasar etanol 0,417 mg/mL dibandingkan dengan IC50 klorokuin 

4,94 mg/mL, dimana semakin kecil nilai IC50 maka semakin kuat aktivitas 

penghambatan polimerisasi heme sebagai agen antimalaria yang berarti 

penghambatan polimerisasi heme oleh ekstrak kasar etanol dan fraksi etil 

asetat lebih baik dari pada klorokuin sehingga memiliki aktivitas 

penghambatan polimerisasi heme. 

5.3 Identifikasi golongan senyawa 

5.3.1 Analisis kualitatif  

Fitokimia adalah disiplin ilmu yang berada diantara kimia organik 

hasil alam dan biokimia tanaman, serta mempunyai ruang lingkup tentang 

bahan-bahan organik yang terdapat didalam tanaman, struktur kimianya, 

biosintesis, metabolisme dan fungsi biologisnya didalam tanaman 

(Wiryowidagdo dkk., 1976) 

1. Uji alkaloid 

Uji alkaloid dilakukan dengan pereaksi dragendroff, ekstrak kasar 

etanol dan fraksi etil asetat dilarutkan dengan etanol 96% ± 1 mL 

dalam botol vial kemudian ditambahkan pereaksi Dragendroff sedikit 

demi sedikit sampai larutan berubah warna. Sampel positif alkaloid 

akan menunjukkan bercak warna orange setelah disemprot dengan 

reagen Dragendorff (Cordell, 1981). 
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       (a)    (b)                (c)  

  

Gambar 11 Hasil Identifikasi Alkaloid 

Gambar (a) menunjukkan Keadaan sebelum ditambah reagen 

Dragendorff dan gambar (b) menunjukkan Ekstrak kasar etanol setelah 

ditambah pereaksi Dragendorff, serta gambar (c) menunjukkan Fraksi etil 

asetat ditambah pereaksi Dragendorff. Hasil penelitian menunjukkan fraksi 

etil asetat tidak terjadi perubahan warna tetap berwarna kuning dapat 

disimpulkan tidak terdapat golongan alkaloid pada fraksi etil asetat dan 

ekstrak kasar etanol menunjukkan adanya perubahan warna dari kuning 

menjadi  oranye dapat yang artinya ekstrak kasar etanol mengandung 

alkaloid. Hal tersebut dikarenakan adanya reaksi antara atom nitrogen 

dengan logam.  Reaksi pada uji Dragendorff ditunjukkan pada Gambar 12. 

Bi (NO3)3 + 3KI              BiI3 + 3KNO3 

                                     (coklat) 

BiI3 + KI           K [BiI4] 

                         Kalium tetraiodobismutat 

N    + K [BiI4]             N  + [BiI4] 

  K
+                       

oranye 

 Kalium Alkaloid 

 endapan  

Gambar 12 Reaksi pada uji Dragendorff 

Ekstrak kasar etanol dan fraksi etil asetat diuji kandungan 

senyawa golongan alkaloid karena lebih dari 100 jenis alkaloid dari 

berbagai macam tanaman telah diketahui memiliki aktivitas 

antimalaria. Menurut Syamsudin (2012) alkaloid memiliki struktur 
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yang mirip dengan obat antimalaria konvensinal klorokuin, yaitu 

memiliki cincin kuinolin dimana cincin kuinolin dapat menghambat 

polimerisasi heme dengan cara membenttuk kompleks FP IX yang 

bersifat toksik. 

2. Uji fenolik 

Uji fenolik dilakukan dengan pereaksi FeCl3, sampel dilarutkan 

dengan etanol 96% ± 1 mL dalam botol vial kemudian ditambahkan 

pereaksi FeCl3 sedikit demi sedikit sampai larutan berubah warna, 

pada ekstrak kasar etanol menunjukkan adanya bercak berwarna hitam 

hal ini menunjukkan hasil positif terhadap kandungan fenolik. Warna 

hitam pada bercak terjadi akibat reaksi pembentukam kompleks antara 

gugus fenol dari sampel dengan Fe dari pereaksi FeCl3 . Menurut 

Harbone (1987) deteksi senyawa fenol dengan larutan FeCl3 1% akan 

menimbulkan warna hijau, merah, ungu atau hitam. 

             
        (a)            (b)           (c) 

Gambar 13 Hasil Identifikasi Fenolik 

Gambar (a) menunjukkan Keadaan sebelum ditambah pereaksi 

FeCl3 1%  dan gambar (b) menunjukkan Ekstrak kasar etanol setelah 

ditambah pereaksi FeCl3 1%, serta gambar (c) menunjukkan Fraksi etil 

asetat ditambah pereaksi FeCl3 1%. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada ekstrak kasar etanol terjadi perubahan warna dari kuning 

menjadi kecoklatan dan menunjukkan bercak berwarna hitam dapat 

disimpulkan ekstrak kasar etanol mengandung senyawa fenolik dan 

pada fraksi etil asetat tidak menunjukkan adanya perubahan warna 
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artinya fraksi etil asetat tidak mengandung senyawa fenolik. Reaksi 

pada uji fenolik sebagai berikut: 

6 

OH

                               

OFeCl2

  

                       

Fe

O

O
O

Cl Fe

O

OO
 

  Blue-violet 

Gambar 14 Reaksi Pada Uji Fenolik 

Senyawa fenolik dapat mempengaruhi mekanisme aksi dalam 

penghambatan polimerisasi heme, gugus OH dalam senyawa fenolik 

akan berikatan dengan Fe pada heme, dimana ion H akan lepas dari 

ikatan OH dan ion O memiliki elektron bebas yang kemudian 

mengikat ion Fe pada heme. Ikatan tersebut akan menghambat proses 

pembentukan hemozoin. Flavonoid merupakan kelompok senyawa 

fenolik terbesar yang terdapat pada tanaman, dimana golongan 

senyawa flavonoid memiliki potensi sebagai antimalaria, sehingga 

dengan uji fenolik dapat mengetahui golongan senyawa flavonoid. 

2. Uji terpenoid 

Uji terpenoid dilakukan dengan metode tabung dimana ekstrak 

kasar etanol dan fraksi etil asetat dilarutkan dengan etanol ± 1 mL 

dalam botol vial, kemudain ditambahkan pereaksi vanillin- H2SO4 dan 

dipanaskan dalam waterbach sampai pembentukan warna sempurna. 

Sampel positif terpenoid akan menunjukkan warna merah ungu setelah 

perlakuan ini (Harbone, 1987).  

 
3FeCl3  + 6HCl 
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         (a)         (b)    (c) 

Gambar 15 Hasil Identifikasi Terpenoid 

Gambar (a) menunjukkan Keadaan sebelum ditambah pereaksi 

vanillin-H2SO4 dan gambar (b) menunjukkan Ekstrak kasar etanol 

setelah ditambah pereaksi vanillin-H2SO4 serta gambar (c) 

menunjukkan Fraksi etil asetat ditambah pereaksi vanillin-H2SO4. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kasar etanol dan fraksi etil 

asetat terdapat perubahan warna dari kuning menjadi warna merah-

ungu, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak kasar etanol dan 

fraksi etil asetat mengandung terpenoid. Hal tersebut karena 

mekanisme abstraksi H
+ 

dari pereaksi vanillin-H2SO4 sehingga 

terbentuk senyawa yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Ikatan 

rangkap dua pada struktur kimia terpenoid memiliki spektrum serapan 

pada sinar ultraviolet dan sinar visible, sehingga deteksi didaerah 

cahaya tampak terlihat berwarna volet (Wagner, 1984). Reaksi pada uji 

terpenoid ditunjukkan pada Gambar 16. 
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Gambar 16 Reaksi antara terpenoid dengan Vanilin sulfat-H2SO4  

 

Pada penelitian Onguene dkk (2013) dikatakan bahwa diterpen 

abietane yang diisolasi dari beberapa jenis tanaman spesies 

Plectranthus memiliki aktivitas antimalaria dan aktivitas 

penghambatan pembentukan β-hematin yang baik.  

Mekanisme aksi golongan terpenoid sebagai antimalaria 

berawal dari adanya jembatan peroksida yang terdapat pada senyawa 

terpenoid dalam ekstrak kasar etanol dan fraksi etil asetat yang 

merupakan gugus aktif yang terdapat didalam senyawa terpenoid, 

dimana senyawa terpenoid bekerja secara spesifik pada tahap 

eritrositik. Struktur jembatan peroksida yang ada pada senyawa 

terpeoid diputus oleh ion Fe
2+ 

menjadi radikal bebas yang reaktif. 

Radikal-radikal bebas ini kemudian menghambat dan memodifikasi 

berbagai jenis molekul dalam parasite yang mengakibatkan parasite 

tersebut mati. Pada saat terjadi degdradasi hemoglobin, terjadi 

pelepasan Fe
2+

-hematin teroksidas menjadi Fe
3+

-hematin, dan 

kemudian mengendap dalam vakuola makanan membentuk hemozoin. 

Efek antimalaria pada senyawa terpenoid ini disebabkan oleh 

H
+
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masuknya molekul ini ke dalam vakuola makanan parasit dan 

kemudian berinteraksi dengan Fe
2+

-hematin. Interaksi ini 

mengahasilkan radikal bebas yang menghancurkan komponen vital 

parasit sehingga parasite mati (Muti’ah, 2012). 

5.3.2 Analisis kuantitatif  

Sampel dianalisis menggunakan LC-MS (Liquid 

Chromatography-Mass Spectrosmetri) untuk mengetahui kemurnian 

isolat dan bobot molekul senyawanya dengan menggunakan metode 

pengionan ESI sehingga akan membentuk kation yang disebut ion 

pseudomolekul. Adanya ion pseudomolekul menyebabkan nilai m/z 

dalam spectra bernilai [M+H]
+
 atau [M+2H]

+
 dengan M merupakan 

berat molekul senyawa dan terkadang ditambahi berat molekul pelarut 

atau kationnya(Vogeser dan seger, 2008). Fasa diam yang digunakan 

berupa kolom C-18 dan fasa gerak berupa asetonitril 0.1% FA. 

 
Gambar 17 Kromatogram LC Ekstrak Kasar Etanol 

 

Gambar 17 merupakan hasil kromatogram LC C. mangga Val 

ekstrak kasar etanol. Pada ekstrak kasar etanol memiliki puncak-puncak 

yang terdeteksi saling berdekatan sehingga dapat ditunjukkan bahwa 

senyawa masih campuran karena senyawa belum terpisah dengan baik. 

Pada waktu retensi 7,99 dan 8,45 menit  menunjukkan adanya puncak 

dengan m/z 303 pada spektrometer massa yang merupakan [M+H]
+
 

sehingga [M]
 +

 302 
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Gambar 18 Spektra spektrometer massa ekstrak kasar etanol 

 

Berdasarkan penelitian Malek dkk., (2011), senyawa yang diduga 

memiliki m/z 302 adalah (E) -labda-8 (17), 12-dien-15,16-dial, Senyawa 

ini memiliki aktivitas sebagai antikanker terhadap berbagai sel kanker. 

Struktur senyawa dari (E) -labda-8 (17), 12-dien-15,16-dial ditunjukkan 

pada gambar 19. 

 

 

O

O

 
[M+H] 303,19 

 

 

Gambar 19 Struktur senyawa (E) -labda-8 (17), 12-dien-15,16-dial C. mangga 

Val. (Malek dkk., 2011) 
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Gambar 20 Kromatogram LC fraksi etil asetat 

Pada fraksi etil asetat dengan waktu retensi yang sama 7,99 dan 

8,45 menit menunjukkan adanya spektrometer massa dengan berat 303 

yang merupakan [M+H]
+ 

seperti pada Gambar 21. 

 

Gambar 21 Spektra spektrometer massa fraksi etil asetat 

Senyawa yang diduga (E) -labda-8 (17), 12-dien-15,16-dial 

memiliki rumus struktur C20H30O2 merupakan golongan senyawa diterpen, 

didukung dengan identifikasi ekstrak kasar etanol dan fraksi etil asetat 

keduanya mengandung senyawa terpenoid. Hal ini sama dengan golongan 

senyawa yang diduga sebagai penghambat dalam polimerisasi heme yakni 

(E) -labda-8 (17), 12-dien-15,16-dial yang juga merupakan golongan 

diterpen. Senyawa tersebut bersifat lipofilik sehinga mampu menembus 

kedalam eritrosit dan membran parasite kemudian menumpuk dan 

terakumulasi didalam vakuola makanan parasite. Beberapa penelitian 
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menunjukkan bahwa senyawa golongan senyawa terpenoid memiliki 

potensi sebagai antimalaria.sehingga senyawa (E) -labda-8 (17), 12-dien-

15,16-dial diduga menghambat aktivitas polimerisasi heme.  

Menurut Duker-eshun senyawa (E)-8(17),12-labddiene-15,16-dial 

dari buah dan daun Aframomun latifolium atau Aframomun sceptrum 

(Zingiheraceae) dari daerah Accra, Ghana aktif sebagai antimalaria yang 

memiliki nilai IC50 48 µM menggunakan P. falciparum galur 3D7.  

Dengan struktur senyawa ditunjukkan pada gambar 19.  

OO

 
(E)-8(17),12-labddiene-15,16-dial 

 

Gambar 22 Struktur Senyawa Labda Sebagai Antimalaria (Amoa Onguéné, 2013). 

 

Struktur senyawa (E)-8(17),12-labddiene-15,16-dial sebagai 

antimalaria memiliki kesamaan dengan struktur  senyawa (E) -labda-8 

(17), 12-dien-15,16-dial memiliki dua gugus aldehid yang dapat 

menyumbang pasangan elektron bebas yang nantinya akan berikatan 

dengan Fe pada heme, sehingga  memiliki aktivitas penghambatan 

polimerisasi heme. Sebagaimana reaksi berikut : 
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Gambar 23 Reaksi hematin dengan (E) -labda-8 (17), 12-dien-15,16-dial 

+ 


