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AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUNTEMBELEKAN  (Lantana 

camara L.)TERHADAP Staphylococcus aureus DAN Esch erichia coli DENGAN 
METODE MIKRODILUSI CLSIM07-A9 

 
 

Novianti 

Abstrak 

 

Telah dilakukan penelitian tentang aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol 
daun tembelekan (Lantanacamara L.) terhadap bakteri Staphylococcus 
aureus dan Escherichia coli dengan metode mikrodilusi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun tembelekan (Lantanacamara L.) 
terhadap bakteri Staphylococcus aureus memiliki nilai Konsentrasi Hambat 
Minimum (KHM) 125 µg/mL dan terhadap Escherichia coli sebesar 250 
µg/mL, sedangkan nilai Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) pada bakteri 
Staphylococcus aureus adalah sebesar  1000 µg/mL dan terhadap bakteri 
Escherichia coli 2000 µg/mL. Dan nilai kesetaraan ekstrak etanol daun 
tembelekan terhadap tetrasiklin hidroklorida untuk bakteri Staphylococcus 
aureus adalah1 : 129 dan untuk bakteri Escherichia coli 1 : 236. 

Kata kunci : Antibakteri, daun tembelekan (Lantanacamara L.), 
 Staphylococcus aureus, Escherichia coli, mikrodilusi. 
 
 

1. Pendahuluan 

 
Infeksi merupakan keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh, 
kemudian berkembang biak dan menimbulkan penyakit infeksi (1). Pada 
dasarnya mikroorganisme dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu 
mikrooganisme yang bersifat patogen dan non-patogen (2). Sebagai contoh  
bakteri yang dapat menyebabkan penyakit infeksi adalah Staphylococcus aureus 
dan Escherichia coli. Secara umum penyakit infeksi dapat disembuhkan dengan 
menggunakan antibiotik. 
 
Antibiotik merupakan zat antibakteri yang diproduksi oleh berbagai spesies 
mikroorganisme (bakteri, jamur, dan actinomycota) yang dapat menekan 
pertumbuhan dan atau membunuh mikroorganisme lainnya.Penggunaan umum 
sering meluas kepada agen antibakteri sintetik (3). 
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Hal inilah yang mendorong dan mendasari pencarian sumber obat-obatan 
alamiah yang lebih aman dan memiliki aktivitas antibakteri, diantaranya yaitu 
tanaman tembelekan yang secara empiris digunakan oleh masyarakat untuk 
pengobatan penyakit kulit, batuk, encok, penghilang nyeri dan penurun panas 
(4,5). Tanaman tembelekan diketahui mengandung senyawa flavonoid, tanin 
dan terpenoid, senyawa tersebut diduga berperan sebagai antibakteri (6). 
Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah 
apakah ekstrak etanol daun tembelekan  (Lantana  camara L.) mempunyai 
aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada 
pengamatan secara invitro. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol 
daun  tembelekan  (Lantana camara L.) dan menentukan nilai Konsentrasi 
Hambatan Minimum (KHM), Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) serta 
menetukan kesetaraan ekstrak uji terhadap antibiotik pembanding dengan 
menggunakan metode mikrodilusi.  
Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aktivitas 
antibakteri ekstrak etanol daun tembelekan (Lantana camara L.) dan 

memberikan alternatif sumber bahan baku obat yang berasal dari alam. 
 
 
2. Metode Penelitian 

 
Penelitian dimulai dengan pengumpulan bahan, determinasi, pengolahan 
bahan, pemeriksaan karakterisasi simplisia, penapisan fitokimia, pembuatan 
suspensi bakteri dan pembuatan ekstrak etanol daun tembelakan (Lantana 
camara L.) dengan cara maserasi. Terlebih dahulu dilakukan uji pendahuluan 
aktivitas antibakteri menggunakan  metode difusi agar, penentuan nilai 
Konsentrasi Hambat Minimum (KHM), penentuan Konsentrasi Bunuh Minimum 
(KBM) dan penentuan kesetaraan ekstrak  dengan antibiotik pembanding 
tertasiklin. Penentuan nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dilakukan 
dengan cara metode mikrodilusi dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) 
dilakukan dengan metode padat. Pada metode mikrodilusi dilakukan seri 
pengenceran ekstrak tanaman uji didalam mikroplat yang berisi media dan 
ditambahakan bakteri kemudian diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 
37oC.Pengamatan KHM dilakukan secara visual dengan melihat adanya edapan 
atau kekeruhan setiap sumur. Sedangkan penentuan Konsentrasi Bunuh 
Minimum  (KBM) dilakukan dengan metode padat, dari hasil nilai KHM dilakukan 
dropping ke dalam media padat dengan melihat ada atau  tidaknya 
pertumbuhan bakteri. Penentuan kesetaraan ekstrak uji dengan antibiotik 
pembanding dilakukan dengan  metode difusi agar. Pada metode difusi agar  
larutan uji akan berdifusi pada media agar yang telah diinokulasi oleh bakteri, 
pengamatan dilakukan dengan cara mengukur diameter hambat. Diamter 
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hambat yang diperoleh  dan log konsentrasi dibuat persamaan garis, nilai  dari 
hasil persamaan akan digunakan untuk menentukan kesetaraan ekstrak uji 
dengan antibiotik pembanding.  
 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 
Tanaman yang digunakan pada penelitian ini adalah daun tembelekan (Lantana 
camara L.)Daun yang digunakan diperoleh dari daerah Desa Sukamukti 
Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.Untuk memastikan identitas dari 
tanaman uji yang digunakan, dilakukkan determinasi.Hasil determinasi 
menyatakan bahwa daun tembelekan yang digunakan berasal dari suku 
Verbenaceae, spesies Lantana camara L. 
 
Penelitian ini meliputi pengumpulan bahan, pengolahan bahan, penapisan 
fitokimia, karakteristik simplisia, pembuatan ekstrak dan pengujian aktivitas 
antibkatei, penentuan nilai KHM, KBM dan penentuan kesetraan ekstrak etanol 
daun tembelekan (Lantana camara L.) dengan antibiotik pembanding. 
Pengolahan daun tembelekan menjadi simplisia meliputi sortasi basah, 
pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering dan kemudian dibuat 
menjadi serbuk simplisia. Proses pembuatan ekstrak dengan cara  maserasi 
selama 3 kali 24 jam dengan pelarut etanol 96%, dari hasil maserasi didapatkan 
ekstrak cair. Ekstrak cair yang diperoleh kemudian diuapkan dengan 
menggunkan vakum putra sampai dihasilkan ekstrak kental  yang memiliki 
bobot tetap sebanyak 14,47 gram, sehingga diperoleh rendemen ekstrak 
sebanyak 14,47 %. 
 

Pengujian skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui adanya senyawa 
metabolit sekunder yang terkandung dalam simplisia daun tembelekan, 
kemudian dari hasil skrining fitokimia menujukan bahwa pada simplisia daun 
tembelakan positif mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, steroid/triterpenoid. 

Hasil Penapisan Simplisia Daun Tembelekan (Lantana camara L.) 

No Pemeriksaan Hasil pengamatan 

1 Alkaloid + 

2 Flavonoid + 

3 Saponin - 

4 Tanin +/galat 

5 Kuinon - 

6 Steroid/triterpenoid + 

 
Keterangan :(+) = terdeteksi 
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(-) = tidak terdeteksi 
Pemeriksaan karakteristik daun tembelekan meliputi pemeriksaan kadar abu 
total, kadar abu larut air, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air, kadar 
sari larut etanol, kadar air dan susut pengeringan.  
 

Hasil Karakteristik Simplisia Daun Tembelakan (Lantana camaraL.) 
 

No Pemeriksaan Kadar (%) 

Hasil MMI 

1 Kadar abu total 7,2 > 9 

2 Kadar abu larut air 2,27 - 

3 Kadar abu tidak larut asam 3,6 > 4,5 

4 Kadar sari larut air 20,15 < 18 

5 Kadar sari larut etanol 15,35 < 14 

6 Kadar air 8 - 

7 Kadar susut pengeringan 16.3 - 

 
 Hasil pemeriksaan karakteristik simplsia daun tembelakan menunjukan bahwa 
untuk kadar sari tidak larut air dan kadar sari larut etanol tidak memenuhi 
persyaratan hal ini dapat disebabkan karena kondisi tempat penanaman yang 
berbeda seperti tanah dan suhu sehingga mempengaruhi hasilnya. Kadar susut 
pengeringan lebih besar dari pada kadar air, hal ini menunjukan bahwa ada zat 
lain yang menguap selain air pada proses pengeringan kemungkinan minyak 
atsiri dari daun tersebut. 
 
Pada penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji pendahuluan aktivitas 
antibakteri dari ekstrak daun tembelakan (Lantanacamara L.) untuk mengetahui 
apakah tembelekan memiliki aktivitas antibaktei terhadap S.aureus dan E.coli 
dengan metode difusi agar. Pada metode difusi agar, larutan uji akan berdifusi 
pada media agar yang telah di inokulasi oleh bakteri. Area jernih 
mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen 
antibakteri pada permukaan media agar. Dengan menggunakan konsentrasi 
ekstrak sebesar 50% dan volume pemberian sebanyak 50 µL, hasil dari 
pengujian ekstrak etanol daun tembelekan terhadap  S.aureus dan E.coli 
menunjukan adanya zona hambat yang berarti ekstrak etanol memiliki aktivitas 
sebagai antibakteri. Zona hambat yang dihasilkan terhadap  S.aureus sebesar 15 
mm, 14,80 mm, sedangkan  terhadap E.coli sebesar 14,80 mm dan 15,90 mm. 
Davis dan Stout (1971) menyatakan bahwa apabila zona hambat yang terbentuk 
pada uji difusi agar berukuran kurang dari 5 mm, maka aktivitas 
penghambatannya dikategorikan lemah. Namun apabila zona hambat 
berukuran 5-10 mm dikategorikan sedang, 10-19 mm dikategorikan kuat dan 20 
mm atau lebih dikategorikan sangat kuat (25,26). Maka berdasarkan kriteria 
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tersebut daya hambat antibakteri ekstrak etanol daun tembelekan pada bakteri 
S.aureus dan E.coli termasuk kuat. 
Berdasarkan hasil uji pendahuluan ekstrak etanol daun tembelekan memiliki 
aktivitas antibakteri, maka pengujian dilanjutkan untuk  menentukan nilai KHM 
dan KMB dengan menggunakan metode mikrodilusi. Pada metode mikrodilusi, 
dilakukkan seri pengenceran ekstrak tanaman uji didalam mikroplat yang berisi 
media dan ditambahkan bakteri kemudian diinkubasi.Pengamatan dilakukkan 
secara visual dengan melihat adanya endapan atau kekeruhan setelah mikroplat 
diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37oC.Dengan konsentrasi awal ekstrak 
etanol daun tembelakan sebesar 4000 µg/mL kemudian pada mikroplat 
dilakukan seri pengenceran dari kolom 12 sampai 3, sehingga konsentrasi 
tertinggi berada pada kolom 12 yaitu 2000 µg/mL dan konsentrasi terendah 
pada kolom 3 sebesar  3,90625 µg/mL. Dari hasil penentuan KHM ekstrak etanol 
daun tembelekan terhadap S.aureus pada konsentrasi 2000 µg/mL, 1000 µg/mL, 
500 µg/mL, 250 µg/mL dan 125 µg/mL menunjukan tidak adanya endapan maka 
dengan demikian konsentrasi 125 µg/mL merupakan konsentrasi efektif untuk 
menghambat pertumbuhan bakteri S.aureus. Sedangkan terhadap E.coli pada 
konsentrasi 2000 µg/mL, 1000 µg/mL, 500 µg/mL, 250 µg/mL menunjukan tidak 
adanya endapan maka dengan demikian konsentrasi 250 µg/mL merupakan 
konsentrasi efektif yang dapat menghambat pertumbuhan E.coli. Tujuan dari 
penentuan nilai KHM adalah untuk mengetahui kadar terendah dari ekstrak 
yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri.  

 
Hasil Penentuan Konsentrasi Hambat Minimum Ekstrak Etanol Daun 

Tembelekan (Lantana camara L.) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus . 
 

Ekstrak etanol daun tembelekan ( Lantana camara L. ) 
Baris Kontrol 

negatif 
Kontrol 
positif 

Konsentrasi  ( µg/mL) 

3,90625 7,8125 15,625 31,25 62,5 125 250 500 1000 2000 

A - + + + + + + - - - - - 

B - + + + + + + - - - - - 

 
Hasil Penentuan Konsentrasi Hambat Minimum Ekstrak Etanol Daun  
Tembelekan (Lantana camara L.) Terhadap  BakteriEscherichia coli. 

 

Ekstrak etanol daun tembelekan ( Lantana camara L. ) 
Baris Kontrol 

negatif 
Kontrol 
positif 

Konsentrasi  ( µg/mL) 

3,90625 7,8125 15,625 31,25 62,5 125 250 500 1000 2000 

A - + + + + + + - - - - - 

B - + + + + + + - - - - - 

 

Keterangan : (+) = Tumbuh bakteri 
   (-)= Tidak tumbuh bakteri 
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Pentuan nilai KBM dilakukan dengan caradroping dari sumur pada mikroplat 
yang menunjukan nilai KHM ke dalam media NA kemudian diinkubasi dan dilihat 
ada atau tidaknya pertumbuhan bakteri. Hasil penentuan KBM menunjukan 
ekstrak etanol daun tembelekan pada konsentrasi 1000 µg/ml merupakan 
konsentrasi efektif yang dapat membunuh seluruh pertumbuhan bakteri 
S.aureus dan terhadap bakteri E.coli pada konsentrasi 2000 µg/mL. Tujuan dari 
penentuan nilai KBM adalah untuk mengetahui konsentrasi terendah yang 
mampu membunuh seluruh pertumbuhan bakteri.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun tembelekan memiliki aktivitas 
antibakteri terhadap bakteri S.aureus dan E.coli.Hal tersebut diduga karena 
tanaman tembelekan memiliki beberapa kandunga senyawa aktif seperti 
senyawa flavonoid yang diduga menyebabkan terjadinya kerusakan 
permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil interaksi 
antara flavonoid dengan DNA bakteri.flavonoid memiliki sifat lipofilik sehingga 
dimungkinkan akan merusak membran sel bakteri. Kemudian senyawa tanin 
diduga berhubungan dengan kemampuannya dalam menginaktivasi adhesin 
mikroba, enzim, dan protein transport pada membran sel. Selain itu senyawa 
terpen atau terpenoid diketahui dapat bersifat aktif terhadap bakteri, fungi, 
virus, dan protozoa dan  mekanisme antimikroba senyawa terpen diduga 
terlibat dalam perusakan membran sel oleh senyawa lipofilik (27,28). 
 
Hasil yang berbeda antara S.aureus dan E.coli menunjukkan bahwa kemampuan 
setiap bakteri dalam melawan aktivitas antibakteri tidak sama tergantung 
ketebalan dan komposisis dinding selnya. Pada bakteri gram positif 
mengandung banyak lapisan peptidoglikan (murein) yang membentuk struktur 
tebal dan kaku, asam teikoat yang merentang dilapisan peptidoglikan yang 
terikat pada membran plasma. Sedangkan bakteri gram negatif mengandung 
satu atau beberapa lapisan peptidoglikan dan membran luar (outer membrane) 
yang terdiri dari  protein, lipopolisakarida serta lipoprotein. Selain itu juga 
terdapat periplasma yaitu daerah yang terdapat diantara membran plasma dan 
membran luar (11). 
 
Nilai kesetaraan aktivitas ekstrak etanol daun tembelekan terhadap antibiotik 
pembanding  tetrasiklin hidroklorida adalah 1 : 129  untuk S.aureus  dan 1 : 236 
E.coli  
 
 
 
 
 
 

 



 11 
 

 
Nilai Kesetaraan Ekstrak Etanol Daun Tembelakan (Lantana camara L.) 

terhadap Tetrasiklin Hidroklorida. 
 

 

 
Aktivitas Antibiotik Tetrasiklin Hidroklorida Terhadap Bakteri Staphylococcus 

aureus 
 

konsengrasi 
tertasiklin  

Log konsentrasi  Diameter hambat 
(mm) 

250 2.397 15.15 

200 2.301 14.35 

150 2.176 14.25 

100 2 12.05 

50 1.698 11 

ETDT 15000 - 13.05 

 
 

 
 

Kurva potensi tetrasiklin hidroklorida terhadap bakteri Staphylococcus aures 

 

 

y = 6.1583x + 0.339 
R² = 0.9432 
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y = 4.611x + 3.9158 
R² = 0.9586 
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Aktivitas Antibiotik Tetrasiklin Hidroklorida Terhadap Bakteri Escherechia coli 

 

konsentrasi tetrasiklin log konsentrasi diameter hambat (mm) 

250 2.397 15.25 

200 2.301 14.50 

150 2.176 13.50 

75 1.875 12.75 

50 1.698 11.75 

25 1.397 9 

ETDT 20000 - 12.80 

ETDT 15000 - 11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurva potensi tetrasiklin hidroklorida terhadap bakteri Escherichia coli 

 

 
4. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai 
Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) esktrak etanol daun tembelekan (Lantana 
camara L.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode mikrodilusi 
adalah sebesar 125 µg/mL dan 250 µg/mL terhadap bakteri  Escherichia coli, 
sedangkan nilai Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) ekstrak etanol daun 
tembelekan (Lantana camara L.) pada bakteri Staphylococcus aureus adalah 
sebesar  1000 µg/mL dan 2000 µg/mL terhadap bakteri Escherichia coli. Nilai 
kesetaraan ekstrak etanol daun tembelakan (Lantana camara L.) terhadap 
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tetrasiklin hidroklorida untuk bakteri Staphylococcus aureus adalah 1 : 129 dan 
untuk bakteri Escherichia coli 1 : 236. 
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TELAAH SENYAWA ANTIOKSIDAN HERBA POHPOHAN 
(Pilea trinervia Wight) 

 
 

Retty Handayani  

Abstrak 

Telah dilakukan telaah senyawa antioksidan herba pohpohan (Pilea 
trinervia Wight). Penapisan fitokimia serbuk simplisia herba pohpohan 
menunjukkan adanya golongan senyawa fenol, flavonoid dan 
steroid/triterpenoid, sedangkan ekstrak metanol menunjukkan adanya 
golongan senyawa flavonoid dan steroid/triterpenoid. Dari fraksi etil asetat 
dengan kromatografi cair vakum, kromatografi lapis tipis dan 
spektrofotometri ulatraviolet-sinar tampak, telah berhasil diisolasi isolat E-
5 yang diduga bukan merupakan senyawa flavonoid. Pengujian aktivitas 
antioksidan telah dilakukan dengan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-
picrylehydrazyl) menggunakan spektrofotometer ultraviolet-sinar tampak 
pada panjang gelombang maksimum 516 nm. Aktivitas antioksidan paling 
tinggi ditunjukkan oleh fraksi etil asetat, diikuti oleh subfraksi 3 etil asetat, 
subfraksi 2 etil asetat, ekstrak metanol, subfraksi 4 etil asetat dan fraksi n-
heksan dengan nilai KE50 masing-masing 237,69 μg/mL, 407,73 μg/mL, 
447,07 μg/mL, 779,81 μg/mL, 1100,37 μg/mL, 1143,29 μg/mL. Vitamin C 
sebagai pembanding memberikan nilai KE50 sebesar 5,24 μg/mL. 
 
Kata kunci : herba pohpohan (Pilea trinervia Wight), Antioksidan 

 
 
1. Pendahuluan 

 
Radikal bebas merupakan senyawa yang sangat reaktif yang dapat menimbulkan 
penyakit kanker, arteriosklerosis, dan penuaan yang disebabkan oleh kerusakan 
jaringan karena oksidasi, sehingga diperlukan suatu antioksidan yang mampu 
menangkap radikal bebas tersebut sehingga tidak dapat menginduksi suatu 
penyakit.[17] 
 
Tubuh memiliki mekanisme pertahanan antioksidan (antioxidant defense) dalam 
bentuk enzim antioksidan dan zat antioksidan untuk menetralisir radikal bebas. 
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Akan tetapi, karena perkembangan industi yang pesat, manusia berkontak 
dengan berbagai sumber radikal bebas yang berasal dari lingkungan dan dari 
kegiatan fisik yang tinggi sehingga sistem pertahanan antioksidan tubuh tidak 
memadai. Ketidakseimbangan (imbalance) antara pengaruh radikal bebas 
dengan pertahanan antioksidan disebut tekanan oksidatif (oxidative stress). 
Maka dibutuhkan tambahan antioksidan yang cukup, karena tekanan oksidatif 
yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan sel dan bahkan kematian.[24] 
 
Tambahan antioksidan bisa didapat dari antioksidan sintetik maupun 
antioksidan alami. Penambahan antioksidan sintetik dapat secara efektif 
dilakukan untuk menurunkan oxidative stress, tetapi beresiko menimbulkan 
keracunan akibat bahan kimia sintetik yang digunakan sebagai antioksidan dan 
dapat bersifat karsinogenik pada pemakaian yang berkepanjangan, dan hal ini 
menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat luas. Maka dari itu, karena 
kekhawatiran terhadap efek samping antioksidan sintetik menjadikan 
antioksidan alami menjadi alternatif yang terpilih. Antioksidan alami dapat 
diperoleh dari tumbuh-tumbuhan baik dari buah-buahan maupun dari sayur-
sayuran. [17] 
 
Indonesia merupakan negara tropis yang menghasilkan berbagai macam 
sayuran. Salah satu sayuran yang tumbuh subur di Indonesia adalah pohpohan. 
Pohpohan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Barat dalam keadaan segar 
(lalapan). Hasil penelitian Desminarti (2001) menunjukkan bahwa daun 
pohpohan mengandung banyak serat, serta senyawa asam askorbat, fenol, α-
tokoferol, dan β-karoten yang dapat berperan sebagai antioksidan. Selain itu 
dari hasil penapisan fitokimia daun pohpohan menujukkan positif mengandung 
senyawa flavonoid.[1][6][28] 
 
Aktivitas antioksidan itu sendiri, dapat diukur dengan berbagai metode. Salah 
satu metode yang sekarang populer digunakan adalah metode DPPH. Metode 
ini sederhana, peka, cepat, murah, dan hanya memerlukan sedikit sampel. 
Metode DPPH telah banyak diterapkan pada berbagai sampel, seperti buah, 
sayuran, ataupun biji.[21] 
 
Maka dari itulah, dilakukan telaah senyawa antioksidan dari herba pohpohan, 
untuk mengetahui senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan dari herba 
pohpohan yang didukung dengan penggunaan metode DPPH untuk mengetahui 
seberapa besar aktivitas antioksidan dari herba pohpohan itu sendiri. 
 
 
2. Metode Penelitian 
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Telaah senyawa antioksidan dari herba pohpohan dilakukan dengan 
menggunakan metode telaah fitokimia yang terdiri dari ekstraksi, fraksinasi dan 
pemisahan, pemurnian, uji kemurnian, serta karakterisasi isolat, sedangkan 
untuk pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode 
DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylehydrazyl). 

Sebelum tahapan diatas, dilakukan serangkaian tahapan yang meliputi 
penyiapan bahan, pemeriksaan karakterisasi simplisia dan penapisan fitokimia. 
Penyiapan bahan terdiri dari determinasi tanaman, pengumpulan bahan dan 
pengolahan bahan menjadi simplisia. Pemeriksaan karakteristik simplisia 
bertujuan untuk mengetahui karakteristik mutu dari simplisia yang digunakan. 
Penapisan fitokimia dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui golongan 
komponen kimia yang terkandung dalam bahan. 

Telaah senyawa antioksidan dimulai dari tahapan ekstraksi dimana dilakukan 
dengan cara maserasi. Kemudian, fraksinasi dan pemisahan dilakukan dengan 
cara ekstraksi cair-cair (ECC) dan kromatografi cair vakum (KCV), pemisahan dan 
pemurnian dilakukan dengan kromatografi lapis tipis (KLT) preparatif, uji 
kemurnian dengan KLT dua dimensi, dan   karakterisasi isolat dengan 
menggunakan spektrofotometri ultraviolet-sinar tampak. 

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH. Prinsip metode 
DPPH didasarkan pada reaksi penangkapan atom hidrogen oleh DPPH dari 
senyawa antioksidan. Dimana sebagai pembanding digunakan vitamin C. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 
Tumbuhan yang diperoleh dalam keadaan masih segar dibersihkan atau 

disortasi basah, lalu dilakukan pencucian dengan air bersih yang mengalir untuk 

menghilangkan pengotor yang menempel. Kemudian dilakukan perajangan yang 

bertujuan untuk memperkecil ukuran bahan sehingga mempermudah proses 

pengeringan bahan. Setelah itu, dikeringkan dengan menggunakan lemari 

pengering simplisia. Setelah kering dilakukan sortasi kering untuk 

menghilangkan pengotor yang mungkin masih ada, masuk atau pun menempel 

pada simplisia saat pengeringan. Lalu simplisia dihaluskan dengan cara digiling 

dengan menggunakan alat penggiling simplisia. Serbuk simplisia yang didapat 

kemudian disimpan dalam wadah yang tertutup rapat pada suhu kamar.[7] 

Pemeriksaan Karakteristik Simplisia 

Pemeriksaan karakteristik simplisia meliputi pemeriksaan makroskopik dan 

mikroskopik, penetapan kadar air, kadar sari larut air, kadar sari larut alkohol, 
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kadar abu total, penetapan kadar abu larut air, penatapan kadar abu tidak larut 

asam dan penetapan susut pengeringan. 

 

 

 

Pemeriksaan Makroskopik dan Mikroskopik Tumbuhan 
Pemeriksaan makroskopik dilakukan terhadap bagian herba pohpohan (Pilea 
trinervia Wight), dan pemeriksaan mikroskopik dari herba pohpohan. 
Pemeriksaan mikroskopik dilakukan pada sayatan melintang daun pohpohan, 
sayatan permukaan atas dan bawah daun pohpohan, sayatan batang pohpohan, 
serta pada serbuk simplisia herba pohpohan. Pembuatan sayatan dilakukan 
dengan menggunakan silet, disayat dengan hati-hati sehingga diperoleh bagian 
yang sangat tipis, sedangkan untuk penampang melintang dilakukan dengan 
cara menjepit daun dengan gabus dan diiris setipis mungkin. Masing-masing 
sayatan diletakkan pada kaca objek dan diberi tetesan kloralhidrat 70% 
kemudian diamati dibawah mikroskop.  
 

Hasil Pemeriksaan Karakterisasi Simplisia Herba Pohpohan 
 

Jenis Uji Hasil (%) 

Kadar abu total 11,70 

Kadar abu larut air 3,19 

Kadar abu tidak larut asam 1,96 

Kadar sari larut air 3,74 

Kadar sari larut etanol 6,17 

Kadar air 8,00 

Susut pengeringan 10,00 

 
 
Penapisan Fitokimia 
Penapisan fitokimia terhadap kandungan senyawa kimia metabolit sekunder 
merupakan langkah awal yang penting dalam penelitian mengenai tumbuhan 
obat atau dalam hal pencarian senyawa aktif baru. Penapisan fitokimia 
dilakukan terhadap senyawa kimia alkaloid, fenol, flavanoid, saponin, tanin, 
kuinon, steroid dan triterpenoid. 
 

Hasil Penapisan Fitokimia Simplisia dan Ekstrak Metanol Herba Pohpohan 
 

Golongan Senyawa 
Hasil Pengamatan 

Serbuk Simplisia Ekstrak Metanol 

Alkaloid - - 

Fenol + - 
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Flavonoid + + 

Kuinon - - 

Saponin - - 

Tanin (galat/katekat) - - 

Steroid/Triterpenoid + + 

Ekstraksi 
Sebanyak 250 gram serbuk simplisia herba pohpohan dimaserasi dengan 
menggunakan pelarut metanol sampai semua terendam. Maserasi dilakukan 
selama 3 x 24 jam, dimana pada setiap 24 jam dilakukan penyaringan dan 
penampungan filtrat. Kemudian dilakukan remaserasi selama 2 x 24 jam dengan 
menggunakan pelarut metanol. Jumlah pelarut yang digunakan untuk maserasi 
adalah sebanyak 6,4 liter. Sari metanol kemudian dipekatkan dengan 
menguapkan pelarutnya menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh 
ekstrak metanol kental. Ekstrak metanol kental yang diperoleh adalah sebanyak 
27,65 gram. Bagan ekstraksi dapat dilihat pada lampiran 7, Gambar IV.9. 
Selain digunakan untuk proses selanjutnya, ekstrak metanol juga dipantau 

dengan menggunakan KLT analitik dengan penampak bercak H2SO4 10% dalam 

metanol dengan disertai pemanasan kurang lebih selama 2 menit dan 

pemeriksaan dibawah sinar UV 254 dan 366 nm, serta dengan penampak bercak 

DPPH 0,2% dalam metanol.  

Fraksinasi dan Pemisahan 

Fraksinasi ekstrak pekat metanol dilakukan dengan cara ekstraksi cair-cair, 

terlebih dahulu sebanyak 10 gram ekstrak pekat metanol ditambahkan air panas 

selanjutnya disaring dan dibiarkan dingin. Filtrat kemudian diekstraksi dengan 

menggunakan pelarut n-heksan dan etil asetat secara berurutan dengan 

menggunakan corong pisah, dari pemisahan tersebut diperoleh fraksi-fraksi 

yaitu fraksi n-heksan, fraksi etil asetat dan fraksi air (tidak digunakan) yang 

kemudian dipekatkan. Dari hasil pemekatan diperoleh fraksi n-heksan pekat 

sebanyak 0,45 gram dan fraksi etil asetat pekat sebanyak 0.56 gram lalu 

dilakukan pemantauan fraksi dengan menggunakan kromatografi lapis tipis 

analitik. Pemantauan untuk fraksi n-heksan menggunakan berbagai 

pengembang yaitu n-heksan-etil asetat (9:1), (8:2), (7:3) dan (6:4). Pemisahan 

yang baik ditunjukan oleh kromatogram dengan perbandingan (7:3). Hasil 

pemantauan fraksi n-heksan dapat dilihat pada lampiran 10, Gambar IV.12.  

Pemantauan fraksi etil asetat dilakukan dengan menggunakan berbagai 

pengembang n-heksan-etil asetat (9:1), (8:2), (7:3), (6:4), (5:5), (4:6), (3:7), Etil 

asetat (100%), etil asetat-metanol (8:2), (7:3), (6:4), (5:5), kloroform-metanol 
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(9:1), (8:2), (7:3), (6:4) dan (5:5). Pemisahan yang baik ketika disemprot dengan 

penampak bercak DPPH 0,2% dalam metanol ditunjukkan oleh kromatogram 

dengan pengembang kloroform-metanol (8:2). Dilihat dari hasil kromatografi 

atau pola kromatogram fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat setelah disemprot 

dengan penampak baercak DPPH 0,2% dalam metanol, fraksi etil asetat 

menunjukkan bercak warna kuning yang lebih dominan, yang menunjukkan 

kandungan senyawa-senyawa antioksidan pada fraksi etil asetat lebih banyak 

dibandingkan dengan fraksi n-heksan. Sehingga dilakukan pemisahan lebih 

lanjut terhadap fraksi etil asetat saja dengan menggunakan metode kromatograi 

cair vakum (KCV) dengan sistem pelarut landaian yaitu campuran n-heksan, etil 

asetat dan metanol. Kolom yang digunakan adalah filter kaca masir G3 dengan 

fase diam silika gel 60 H dan dengan menggunakan pengembang n-heksan, etil 

asetat dan metanol dengan perbandingan yaitu n-heksan 100%, n-heksan-etil 

asetat (1:1), etil asetat 100%, selanjutnya menggunakan campuran etil asetat-

metanol dengan perbandingan (9:1), (4:1), (7:3), (3:2), (5:5), (2:3), (3:7), (1:4), 

(1:9) dan metanol 100%. Pembuatan pelarut yang digunakan pada KCV dapat 

dilihat pada lampiran 11, Tabel IV.3. Pemantauan subfraksi hasil KCV dilakukan 

dengan metode KLT, dengan fase diam silika gel GF254. Pemantauan dilakukan 

dengan menggunakan berbagai pengembang yaitu kloroform-metanol (7:3), 

(8:2) dan (9:1). Pemisahan yang baik ditunjukkan oleh kromatogram dengan 

perbandingan pengembang (9:1).  

Pelarut Landaian yang Digunakan dalam Kromatografi Cair Vakum 
 

Keterangan 
Perbandingan 

Pelarut 
Jumlah Pelarut (mL) 

n-heksan Etil asetat Metanol 

Subfraksi 1 100% 50 - - 

Subfraksi 2 1:1  25 25 - 

Subfraksi 3 100% - 50 - 

Subfraksi 4 9:1 - 45 5 

Subfraksi 5 4:1 - 40 10 

Subfraksi 6 7:3 - 35 15 

Subfraksi 7 3:2 - 30 20 

Subfraksi 8 5:5 - 25 25 

Subfraksi 9 2:3 - 20 30 

Subfraksi 10 3:7 - 15 35 

Subfraksi 11 1:4 - 10 40 

Subfraksi 12 1:9 - 5 45 

Subfraksi 13 100% - - 50 
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Pemantauan Hasil KCV Fraksi Etil Asetat 

 

 

 

 

 

 

Hasil kromatografi lapis tipis analitik subfraksi etil asetat dari subfraksi 1 
(F1) sampai subfraksi 13 (F13) 

 

Pemurnian dan Uji Kemurnian 

Pemurnian dilakukan terhadap subfraksi yang menunjukkan pola pemisahan 

yang paling baik dari hasil pemantauan dengan KLT analitik dan lebih banyak 

memberikan bercak kuning setelah disemprot dengan penampak bercak DPPH 

0,2% dalam metanol. Pemurnian dilakukan dengan menggunakan KLT preparatif 

pada plat yang dilapisi silika gel GF254 untuk subfraksi 2 etil asetat. Subfraksi 2 

etil asetat dikembangkan dengan menggunakan pelarut kloroform-etil asetat 

(9:1), dimana diperoleh lima pita yaitu E-1, E-2, E-3, E-4 dan E-5.  

Selanjutnya pita-pita yang diperoleh, diuji kemurniannya dengan menggunakan 

KLT 2 dimensi dengan menggunakan 2 pengembang yang berbeda. Pengembang 

yang digunakan yaitu kloroform-metanol (9:1) dan etil-asetat metanol (3:7). 

Kemudian kromatogram dilihat dibawah sinar UV 254 nm dan 366 nm dan 

disemprot dengan penampak bercak DPPH 0,2% dalam metanol. Hasilnya hanya 

ada satu isolat yang memperlihatkan satu senyawa murni dan memberikan 

bercak kuning setelah disemprot dengan penampak bercak DPPH 0,2% dalam 

metanol, yaitu isolat E-5. 

Untuk isolat E-5 karena dengan pengembang 1 yaitu kloroform-metanol (9:1) 

terlalu keatas, maka kepolarannya diturunkan menjadi kloroform-metanol 

(9,7:0,3).  
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Karakterisasi Isolat 

Isolat yang telah diuji kemurniannya kemudian dikarakterisasi dengan 

spektrofotometri UV-sinar tampak. Isolat E-5 memberikan panjang gelombang 

maksimum 273 nm dan 365 nm.  

Karakterisasi Isolat 

 

Spektrum ultraviolet-sinar tampak isolat E-5 

 

Uji Aktivitas Peredaman Radikal Bebas dengan Metode DPPH 

Larutan pereaksi adalah larutan DPPH 0,1 mM dalam pelarut metanol. 

Kemudian ekstrak dibuat larutan dalam berbagai konsentrasi. Kemudian 

sebanyak 2 mL ekstrak yang telah dilarutkan dengan metanol ditambah 1 mL 

larutan pereaksi DPPH 0,1 mM dalam tabung reaksi kering. Campuran dikocok 

homogen dan disimpan di ruangan gelap selama 30 menit pada suhu kamar. 

Serapan diukur dengan spektrofotometri UV-sinar tampak pada panjang 

gelombang maksimum yaitu 516 nm.[20] 

Sebagai pembanding (standar) diigunakan vitamin C dengan perlakuan yang 

sama seperti pada ekstrak. Sedangkan sebagai kontrol digunakan 2 mL metanol 

ditambah 1 mL larutan pereaksi DPPH 0,1 mM.  

Aktivitas peredaman radikal bebas DPPH dihitung dengan menggunakan rumus:  
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Aktivitas peredaman radikal bebas (%) = 
     

  
        

Keterangan :  Ao = absorbansi kontrol 

A1 = absorbansi sampel (uji / standar) 

Dari harga persen peredaman radikal bebas ekstrak metanol herba pohpohan 

yang diperoleh, dihitung persamaan regresi linier untuk selanjutnya ditentukan 

nilai KE50 (konsentrasi efektif 50). 

Harga KE50 berbanding terbalik dengan aktivitas antioksidan. Semakin besar 

harga KE50 aktivitas antioksidan semakin kecil, artinya konsentrasi yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan aktivitas antioksidan sebesar 50% semakin 

besar.[20] 

Uji aktivitas peredaman radikal bebas dengan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylehydrazyl) dilakukan terhadap ekstrak metanol, fraksi n-heksan, fraksi etil 

asetat serta subfraksi 2, 3 dan 4 etil asetat herba pohpohan. Adapun sebagai 

pembanding digunakan vitamin C. 

 

Dari hasil pengujian aktivitas peredaman radikal bebas dengan metode DPPH, 

ekstrak metanol herba pohpohan memberikan nilai KE50 779,81 μg/mL, fraksi n-

heksan KE50 1143,29 μg/mL, fraksi etil asetat KE50 237,69 μg/mL, subfraksi 2 KE50 

447,07 μg/mL, subfraksi 3 KE50 407,73 μg/mL dan subfraksi 4 nilai KE50 1100,37 

μg/mL, sedangkan vitamin C sebagai pembanding memberikan nilai KE50 5,24 

µg/mL. 

Hasil Pengukuran Absorbans Ekstrak Metanol Herba Pohpohan 
 

 
No. 

Konsentrasi 
(μg/mL) 

Absorbans ± SD % Peredaman 

 Kontrol 0,7618  

1. 50 0,6244 ± 0,0030 18,04 

2. 100 0,6275 ± 0,0058 20,25 

3. 200 0,5706 ± 0,0015 25,10 

4. 400 0,5203 ± 0,0063 31,70 

5. 600 0,4496 ± 0,0025 40,98 

6. 800 0,3566 ± 0,0049 53,19 

7. 1000 0,3296 ± 0,0020 56,73 
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KE50 = 799,81 μg/mL 

Kurva hubungan antara konsentrasi ekstrak metanoldengan % peredaman 
 

Hasil Pengukuran Absorbans Fraksi n-heksan Herba Pohpohan 
 

 

 

KE50 = 1143,29 μg/mL 

 Kurva hubungan antara konsentrasi fraksi n-heksan 

y = 0,0425x + 16,008 
R² = 0,989 

000

020

040

060

080

100

0 200 400 600 800 1000

%
 P

e
re

d
a

m
a

n
 

Konsentrasi (μg/mL) 

y = 0,0167x + 30,907 
R² = 0,988 

000

050

100

0 200 400 600 800 1000 1200

%
 P

e
re

d
a

m
a

n
 

Konsentrasi (μg/mL) 

No. 
Konsentrasi 

(μg/mL) 
Absorbans ± SD % Peredaman 

 Kontrol 0,7267  

1. 100 0,4913 ± 0,0071 32,39 

2. 200 0,4852 ± 0,0095 33,23 

3. 400 0,4496 ± 0,0023 38,13 

4. 600 0,4206 ± 0,0052 42,12 

5. 800 0,4030 ± 0,0038 44,54 

6. 1000 0,3839 ± 0,0038 47,17 

7. 1200 0,3601 ± 0,0060 50,45 
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Hasil Pengukuran Absorbans Fraksi Etil Asetat Herba Pohpohan 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

KE50 = 237,69 μg/mL 

Kurva hubungan antara konsentrasi fraksi etil asetat dengan % peredaman 
 

Hasil Pengukuran Absorbans Subfraksi 2 Etil Asetat Herba Pohpohan 
 

  

y = 0,0918x + 28,18 
R² = 0,982 
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Konsentrasi (μg/mL) 

No. 
Konsentrasi 

(μg/mL) 
Absorbans ± SD % Peredaman 

 Kontrol 0,7267  

1. 10 0,5284 ± 0,0023 27,29 

2. 25 0,5104 ± 0,0012 29,76 

3. 50 0,4733 ± 0,0035 34,87 

4. 100 0,4463 ± 0,0052 38,59 

5. 200 0,3919 ± 0,0036 46,07 

6. 300 0,3240 ± 0,0032 55,41 

No. 
Konsentrasi 

(μg/mL) 
Absorbans ± SD % Peredaman 

 Kontrol 0,7033  

1. 50 0,5860 ± 0,0059 16,68 

2. 100 0,5511 ± 0,0066 21,64 

3. 200 0,4745 ± 0,0098 32,53 

4. 300 0,4197 ± 0,0035 40,32 

5. 400 0,3696 ± 0,0028 47,45 

6. 500 0,3409 ± 0,0060 51,53 
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KE50 = 447,07 μg/mL 

Kurva hubungan antara konsentrasi subfraksi 2 etil asetat dengan % 
peredaman 

Hasil Pengukuran Absorbans Subfraksi 3 Etil Asetat Herba Pohpohan 
 

 

 

 

 

 

  

 

KE50 = 407,73 μg/mL 

Kurva hubungan antara konsentrasi subfraksi 3 etil asetat dengan % 
peredaman 

y = 0.0793x + 14.547 
R² = 0.9785 
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Konsentrasi (μg/mL) 

No. 
Konsentrasi 

(μg/mL) 
Absorbans ± SD % Peredaman 

 Kontrol 0,7033  

1. 50 0,6141 ± 0,0056 12,68 

2. 100 0,5676 ± 0,0039 19,29 

3. 200 0,4818 ± 0,0058 31,49 

4. 300 0,4185 ± 0,0041 40,49 

5. 400 0,3623 ± 0,0096 48,49 

6. 500 0,2925 ± 0,0102 58,41 
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Hasil Pengukuran Absorbans Subfraksi 4 Etil Asetat Herba Pohpohan 
 

  

 

KE50 = 1100,37 μg/mL 

Kurva hubungan antara konsentrasi subfraksi 4 etil asetat dengan % 
peredaman 

Hasil Pengukuran Absorbans Vitamin C 
 

No. Konsentrasi (µg/mL) Absorban±SD % Peredaman 

 Kontrol 0,7033  

1 1 0,4535±0,0060 35,52 

2 2 0,4271±0,0065 39,27 

3 3 0,3965±0,0062 43,62 

4 4 0,3638±0,0055 48,27 

5 5 0,3548±0,0021 49,55 

6 6 0,3474±0,0041 50,60 

 

y = 0,0388x + 7,3058 
R² = 0,963 
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No. 
Konsentrasi 

(μg/mL) 
Absorbans ± SD % Peredaman 

 Kontrol 0,7033  

1. 100 0,6363 ± 0,0060 9,53 

2. 200 0,6233 ± 0,0065 11,37 

3. 400 0,5073 ± 0,0062 27,87 

4. 600 0,4817 ± 0,0110 31,51 

5. 800 0,4184 ± 0,0021 40,51 

6. 1000 0,3757 ± 0,0041 46,58 

7. 1200 0,3467 ± 0,0041 50,70 
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EC50 = 5,24 µg/mL 
Kurva hubungan antara konsentrasi vitamin C dengan % peredaman 

 

4. Kesimpulan 

 
Dari hasil penapisan fitokimia serbuk simplisia herba pohpohan menunjukkan 
adanya golongan senyawa fenol, flavonoid dan steroid/triterpenoid. Sedangkan 
ekstrak metanol herba pohpohan menunjukkan positif adanya golongan 
senyawa flavonoid dan steroid/triterpenoid.  
 
Dari subfraksi etil asetat didapatkan satu isolat murni yaitu E-5. Berdasarkan 
dari hasil spektrum UV-sinar tampak, isolat E-5 diduga bukan merupakan 
senyawa flavonoid. 
 
Dari hasil pengujian aktivitas peredaman radikal bebas dengan metode DPPH, 
menunjukkan bahwa fraksi etil asetat memberikan aktivitas antioksidan paling 
tinggi, diikuti oleh subfraksi 3 etil asetat, subfraksi 2 etil asetat, ekstrak metanol, 
subfraksi 4 etil asetat dan fraksi n-heksan dengan nilai KE50 masing-masing 
237,69 μg/mL, 407,73 μg/mL, 447,07 μg/ml, 779,81 μg/mL, 1100,37 μg/mL, dan 
1143,29 μg/mL. Vitamin C sebagai pembanding memberikan nilai KE50 sebesar 
5,24 μg/mL. 
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Isolasi Senyawa Fenolat dari Ekstrak Metanol Batang Simpur (Dillenia 

suffruticosa Griff. ex Hook) 

 

Ardi Rustamsyah 

Abstrak 

 

Telah dilakukan isolasi senyawa fenolat dari batang simpur (Dillenia 
suffruticosa Griff. ex Hook). Simplisia batang simpur (Dillenia suffruticosa 
Griff. ex Hook) diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan pelarut 
metanol. Penapisan fitokimia serbuk simplisia dan ekstrak metanol batang 
simpur menunjukan adanya senyawa flavonoid, saponin, tanin, kuinon, 
steroid/triterpenoid. Ekstrak metanol difraksinasi menggunakan ekstraksi 
cair-cair dengan n-heksan dan etil asetat sebagai pelarut sehingga didapat 
3 fraksi. Dari subfraksi etil asetat dilakukan kromatografi cair vakum 
didapat 11 fraksi. Pada fraksi 4 dilakukan pemurnian menggunakan metode 
kromatografi lapis tipis preparatif dan didapat isolate A. Isolat A diuji 
kemurnian menggunakan kromatografi dengan 3 pengembangan tunggal 
serta kromatografi lapis tipis 2 dimensi. Isolat A di identifikasi dan 
dikarakterisasi menggunakan spektrofotometri uv-vis dan kromatografi 
lapis tipis 2 dimensi. Isolat A dalam EtOH memiliki panjang gelombang 
maksimum yaitu 279 nm, dalam EtOH dengan penambahan NaOH terjadi 
penguraian. Dilakukan kromatografi lapis tipis dua dimensi dengan dua 
pengembang yang berbeda, asam asetat: kloroform (1 : 9) dan etil asetat : 
benzena (9 : 11) menunjukkan nilai HRF sama seperti katekol yaitu masing-
masing 34 dan 67. 
 
Kata kunci : Simpur, senyawa fenolat, isolasi, spektrofotometri uv-vis, 

 katekol. 
 

1. Pendahuluan 

 
Banyaknya kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa 
Indonesia merupakan potensi yang sangat berharga dan bermanfaat, salah 
satunya penggunaan bahan alamnya, baik untuk tujuan pemeliharaan 
kesehatan, maupun untuk tujuan pengobatan. Sampai saat ini, masyarakat 
masih memanfaatkan penggunaan tanaman obat secara tradisional. 
Perkembangan obat tradisional semakin meningkat sehingga banyak yang 
tertarik untuk meneliti tumbuhan negeri ini. Salah satu tumbuhan yang 
berkhasiat sebagai obat adalah simpur (Dillenia suffruticosa).  
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Simpur adalah salah satu tumbuhan yang bermanfaat sebagai obat tradisional. 
Tumbuhan ini tumbuh liar dan banyak tumbuh di Kalimantan Barat. Tumbuhan 
ini terutama tumbuh di hutan atau dalam pembukaan lahan di hutan-hutan 
tidak terganggu, kebanyakan pada rawa, hutan bakau, tepi sungai, tapi kadang-
kadang juga ditemukan di bukit dan pegunungan (1). 
 
Secara empiris tanaman simpur digunakan sebagai obat nyeri peradangan, 
meringankan rematik, daunnya juga digunakan untuk penyembuhan luka dan 
mengobati demam. Masyarakat masih memanfaatkan tanaman dalam 
pengobatan tradisional, pengetahuan ini mereka dapatkan secara turun-
temurun, dimana sampai sejauh ini juga belum dilaporkan tentang kandungan 
kimia tumbuhan simpur yang digunakan sebagai obat tradisional oleh 
masyarakat (1). 
 
Melihat manfaat dari tanaman simpur (Dillenia suffruticosa) yang sangat 
berguna untuk pengobatan, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui 
kandungan senyawa aktif yang terdapat dari tanaman simpur (Dillenia 
suffruticosa). Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa yang 
terkandung di dalam batang simpur (Dillenia suffruticosa) khususnya golongan 
fenol. 
 

2. Metode Penelitian 

 
Penelitian yang akan dilakukan meliputi beberapa tahap pelaksaan antara lain 
penyiapan simplisia, karakteristik simplisia, skrining fitokimia, pembuatan 
ekstrak, pemisahan, pemurnian, karakteristik isolat. Tahap awal penelitian 
adalah penyiapan bahan yang meliputi determinasi tumbuhan, sumber bahan 
percobaan, pengumpulan bahan dan pengolahan bahan menjadi simplisia.  
 
Karakterisasi simplisia yang meliputi pemeriksaan makroskopik, susut 
pengeringan, kadar abu total, kadar abu larut air, kadar abu tidak larut asam, 
kadar sari larut air, kadar sari larut etanol dan penapisan fitokimia serbuk 
simplisia. Pembuatan ekstrak dilakukan dengan cara maserasi 3 X 24 jam 
dengan menggunakan pelarut metanol. Kemudian maserat hasil dari maserasi 
dipekatkan dengan menggunakan alat penguap vakum putar (evaporator). Hasil 
penguapan kemudian diekstraksi cair-cair menggunakan pelarut berturut turut 
n-heksan, dan etil asetat. Hasilnya kemudian dipekatkan lagi dengan 
evaporator.  
 
Fraksi n-heksan dan etil asetat yang telah dipekatkan dipantau dengan 
kromatografi lapis tipis analitik dan divisualisasi dengan menggunakan 
penampak bercak H2SO4 10% dalam metanol dan diperiksa dibawah sinar 
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ultraviolet. Pemisahan fraksi n-heksan dilakukan dengan metode kromatografi 
cair vakum dengan menggunakan pelarut  n-heksan – etil asetat, etil asetat - 
metanol. Pemeriksaan dan identifikasi senyawa setiap fraksi yang diperoleh 
dilakukan kromatografi lapis tipis analitik. Fraksi yang diduga mengandung 
senyawa dilanjutkan ketahap pemurnian.  
 
Pemurnian dilakukan secara kromatografi lapis tipis preparatif dengan 
komposisi pengembang yang telah dioptimasi. Identifikasi hasil pemurnian 
dilakukan secara kromatografi lapis tipis dua dimensi dan isolat yang didapat 
dikarakterisasi dan diidentifikasi dengan spektrofotometri ultraviolet-tampak 
dan kromatografi lapis tipis dua dimensi. 
 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 
Pada penelitian ini digunakan batang simpur yang diperoleh di daerah 
Mensasak, Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan 
Barat. Bahan yang telah dikumpulkan dipastikan identitasnya dengan melakukan  
determinasi tumbuhan di Universitas Tanjungpura Pontianak yang menunjukan 
bahwa tumbuhan ini termasuk suku Dilleniaceae, jenis Dillenia suffruticosa Griff. 
ex Hook. 
 
Penyiapan simplisia dimulai dari pengumpulan bahan baku, bagian tanaman  
yang digunakan yaitu batang simpur. Setelah dilakukan pengumpulan batang 
simpur dilakukan sortasi basah yang bertujuan untuk memisahkan kotoran atau 
bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Selanjutnya batang simpur dicuci di air 
mengalir, hal ini dilakukan untuk menghilangkan tanah atau pengotor lain yang 
menempel pada batang simpur, kemudian dilakukan perajangan kasar agar 
simplisia mudah dikeringkan. Batang kemudian dikeringkan yang bertujuan 
untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan 
dalam waktu yang lama. Bahan baku yang telah kering diserbukkan dan 
disimpan dalam wadah kering dan kedap udara. 
 
Simplisia yang diperoleh kemudian dilakukan pemeriksaan karakteristik dari 
simplisia bertujuan untuk spesifikasi dari simplisia yang diteliti. Hasil dari 
pemeriksaan karakteristik simplisia diperoleh penetapan kadar abu total sebesar 
1,5%, penetapan kadar abu larut air sebesar 1% , penetapan kadar abu tidak 
larut asam sebesar 0,4%, penetapan susut pengeringan sebesar 6,25%, 
penetapan kadar sari larut air sebesar 1,67%,  penetapan kadar sari larut etanol 
sebesar 2,17%. 
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Penapisan fitokimia serbuk simplisia batang simpur menunjukkan adanya 
kandungan golongan senyawa kimia yaitu flavonoid, saponin, tanin, kuinon, 
steroid/triterpenoid. 
 
Pembuatan ekstrak dalam penelitian ini menggunakan cara ekstraksi dingin 
yaitu dengan cara maserasi selama 3 x 24 jam menggunakan pelarut metanol. 
Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pekerjaan dan 
peralatan yang digunakan sederhana. Sebelum dilakukan maserasi, simplisia 
diserbukkan terlebih dahulu dengan tujuan mempermudah penyerapan pelarut 
karena semakin luas permukaan simplisia semakin kuat penetrasi pelarut masuk 
kedalam membran sel/berinteraksi dengan simplisia semakin mudah. Pada 
proses maserasi, sesekali dilakukan pengadukan dengan maksud 
mengoptimalkan proses penyarian. 
 
Jumlah serbuk simplisia yang dimaserasi sebanyak 1000 g, dan jumlah pelarut 
yang digunakan 10 L. Hasil maserat dikumpulkan dan diuapkan pelarutnya 
dengan menggunakan rotary vacum evaporator sehingga diperoleh ekstrak 
pekat metanol. Ekstrak pekat metanol yang didapat dilakukan pemeriksaan 
penapisan fitokimia dan hasil pemeriksaan menunjukan adanya kandungan 
golongan senyawa kimia yaitu flavonoid, saponin, tanin, kuinon, 
steroid/triterpenoid.  
 
Selanjutnya dilakukan proses fraksinasi menggunakan metode ektraksi cair-cair. 
Ekstrak pekat metanol dilarutkan dalam air panas. Pelarut yang digunakan pada 
ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut dengan kepolaran yang meningkat yaitu 
pelarut n-heksan dan etil asetat. Kemudian masing-masing fraksi yang didapat 
dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh 3,2 g 
fraksi pekat n-heksan dan 4,8 g fraksi pekat etil asetat. Masing-masing fraksi 
diperiksa dengan metode KLT, hasil yang diperoleh fraksi etil asetat yang positif 
mengandung fenol dan dilanjutkan pemeriksaan nya. 
 
Tahap pemisahan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode 
kromatografi cair vakum dengan menggunkan sistem pelarut landai n-heksan-
etil asetat-metanol dengan berbagai perbandingan pelarut. Dari hasil 
kromatografi cair vakum tersebut diperoleh 11 fraksi dan kemudian masing-
masing fraksi diuapkan. Setiap fraksi dikromatografi lapis tipis dengan fase diam 
silika gel GF254 fase gerak metanol-diklorometan (0,5-9,5), penampak bercak 
sitroborat, sinar UV 254 nm dan 366 nm. Fraksi yang menunjukkan adanya 
senyawa fenol yaitu terdapat pada fraksi 4. Selanjutnya fraksi 4 tersebut 
dilakukan pemurnian dengan menggunakan kromatografi lapis tipis preparatif 
dengan fase diam silika gel GF254, fase gerak metanol-diklorometan (0,5-9,5), 
dan dipantau di sinar UV 254, UV 366.  
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HASIL KROMATOGRAM MASING-MASING FRAKSI 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar Kromatogram fraksi etil asetat dan n-heksan : (A) dibawah UV 254 ; 

(B) dibawah UV 366 ; (C) dibawah UV 366 setelah disemprot penampak bercak 
H2SO4. 

 

Keterangan : 

Fase Gerak = Diklorometan : metanol (95 : 5) 
Fase Diam = Silika Gel GF254 
F1 = Ekstrak Kental Metanol Batang Simpur 
F2 = Fraksi Etil Asetat 
F3 = Fraksi N-Heksan 

 
Dari kromatografi lapis tipis preparatif  menghasilkan 3 pita, hanya pita 1 yang 
menunjukan bercak tajam dominan kuning. Isolat yang diperoleh yaitu isolat A, 
kemudian dilakukan pemeriksaan kemurnian dengan kromatografi lapis tipis 
tiga pengembang beda dan dua dimensi. Pada kromatografi lapis tipis dua 
dimensi digunakan pengembang 1 aseton : n-heksan (2:3)  dan pengambang 2  
etil asetat : n-heksan (2:3) dengan penampak bercak H2SO4 memberikan satu 
noda berwarna kuning. Isolat A dikarakterisasi dengan menggunakan 

F1       F2      F3 

(A) (B) (C) 

F1       F2      F3 F1       F2      F3 
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kromatografi lapis tipis 2 dimensi dan dengan menggunakan spektrofotometri 
ultraviolet. 
 
 

HASIL KROMATOGRAM FRAKSI-FRAKSI KCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kromatogram fraksi-fraksI KCV : (A) dibawah UV 254 ; (B) dibawah UV 
366 ; (C) dibawah UV 366 setelah disemprot penampak bnercak sitroborat. 

 
Keterangan : 

Fase Gerak = Diklorometan : metanol (95 : 5) 
Fase Diam = Silika Gel GF254 

F1 = Ekstrak Kental Metanol 
F2  = N-heksan : Etil Asetat (6 : 4) 
F3  = N-heksan : Etil Asetat (4 : 6) 
F4  = N-heksan : Etil Asetat (2 : 8) 
F5  = Etil Asetat 100% 
F6  = Etil Asetat : Metanol (8 : 2) 

(A) (B) 

(C) 

F1  F2   F3  F4   F5  F6  F7  F8   F9  F10 

F1  F2   F3  F4   F5  F6  F7  F8   F9  F10 F1  F2   F3  F4   F5  F6  F7  F8   F9  F10 
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F7  = Etil Asetat : Metanol (6 : 4) 
F8  = Etil Asetat : Metanol (4 : 6) 

F9  = Etil Asetat : Metanol (2 : 8) 
F10  = Metanol 100% 
 
 

HASIL KROMATOGRAM PREPARATIF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 
 
Gambar Kromatogram preparatif fraksi  : (A) dibawah UV 254 ; (B) dibawah UV 

366. 
 

Pita 3 

Pita 2 

Pita 1 

(B) 

(A) 
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Keterangan : 
 
Fase gerak  = Diklorometan : metanol (95 : 5) 

Fase diam  = TLC Silika gel 60 F254 

 
HASIL KROMATOGRAM 3 MACAM PENGEMBANG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kromatogram 3 pengembang berbeda : (A) dibawah UV 254 ; (B) 

dibawah UV 366 ; (C) dibawah UV 366 setelah disemprot penampak bercak 

H2SO4 ; (D) sinar tampak. 

Keterangan : 

Fase gerak 1 = Aseton : N-heksan (2:3) 
Fase gerak 2 = etil asetat : N-heksan (2:3) 
Fase gerak 3 = Toluen 100% 
Fase diam = TLC silika gel 60 F254 

Rf 1 = 0,53 
Rf 2 = 0,40 
Rf 3 = 0,74 
 
 

(B) (D) (C) (B) (D) (C) (B) (D) (C) (A) (A) (A) 

(3) (2) (1) 
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HASIL SPEKTRUM ISOLAT A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Spektrum Ultraviolet isolat A dengan penambahan EtOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Spektrum ultraviolet isolat A dengan penambahan EtOH dan 

penambahan NaOH 
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Hasil pemeriksaan kromatografi lapis tipis dua dimensi pada isolat A dengan 
menggunakan pengembang 1 asam asetat : kloroform (1 : 9) dan pengambang 2 
etil asetat : benzen (9 : 11) dan didapatkan hasil yang diduga golongan fenol 
sederhana yaitu katekol. Hal ini diperkuat dengan hasil KLT Rf ( x100) dalam 
pengambang asam asetat : kloroform (1 : 9) didapatkan HRf 34 dan dalam 
pengambang etil asetat : benzen (9 : 11) didapatkan HRf 67 serta hasil 
Spektrofotometri UV untuk isolat A dalam EtOH memiliki panjang gelombang 
maksimum yaitu 279 nm, dalam EtOH dengan penambahan NaOH terjadi 
penguraian. Menurut Harborne hasil identifikasi dengan kromatografi lapis tipis 
dua dimensi, KLT Rf (x100), dan spektrofotometri UV menunjukkan isolat A 
merupakan golongan fenol sederhana yang diduga senyawa katekol (21). 

 

HASIL IDENTIFIKASI ISOLAT A DENGAN KLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kromatogram isolat A : (A) dibawah UV 254 ; (B) dibawah UV 366 ; (C) 

sinar tampak dengan penampak bercak Vanillin HCL. 

Keterangan : 

Fase gerak 1 = asam asetat : kloroform (1 : 9) 

Fase gerak 2 = etil asetat : benzen (9 : 11) 

Fase diam = TLC silika gel 60 F254 

Rf 1 = 0,34 

Rf 2 = 0,67 

(1) 

(A) 

(2) 

(B) (C) (A) (B) (C) 
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4. Kesimpulan 

 
Penapisan fitokimia pada serbuk simplisia dan ekstrak metanol batang simpur 
menunjukan adanya flavonoid, saponin, tanin, kuinon, steroid/triterpenoid. 
Dari fraksi etil asetat berhasil diisolasi suatu senyawa yang diduga adalah 
golongan fenol sederhana yaitu katekol 
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UJI AKTIVITAS ANTIFUNGI EKSTRAK ETANOL DAUN PACAR KUKU 
(Lawsonia inermis L) TERHADAP Aspergillus niger DAN 

Candida albicans DENGAN METODE DIFUSI AGAR 
 
 

Deden Winda Suwandi 

Abstrak 

 
Telah dilakukan pengujian aktivitas antifungi ekstrak etanol daun pacar 
kuku (Lawsonia inermisL)terhadap Candida albicans dan Aspergillus 
nigerdengan metode difusi. Hasilnyamenunjukkan bahwa ekstrak etanol 
daun pacar kuku (Lawsonia inermisL) memiliki aktivitas antifungi terhadap 
Candida albicansdengan diameter hambat sebesar 10,73 mm pada 
konsentrasi 12,5% dan 13,44 mm pada konsentrasi 25%, sedangkan untuk 
Aspergillus nigertidak menunjukkan adanya aktivitas antifungi. Nilai 
pengujian KHM ekstrak etanol daun pacar kuku terhadap Candida albicans 
adalah 7% dan nilai kesetaraan ekstrak terhadap antifungi pembanding 
menunjukkan bahwa 1 mg ekstrak etanol daun pacar kuku  setara dengan 
3,36×10-4 mg ketokonazol. 
 

Kata kunci  : Daun Pacar Kuku, Antifungi, Aspergillus niger, Candida 

      albicans, Metode Difusi Agar 

 
1. Pendahuluan 

 
Melimpahnya Sumber Daya Alam yang ada di bumi ini membuat warganya 
menjadi lebih kreatif dalam memanfaatkannya. Hampir seluruh tanaman di 
indonesia memiliki manfaat yang sangat berkhasiat sebagai obat di seluruh 
bagiannya, mulai dari bunga, batang, daun, buah, biji, bahkan akar. Salah 
satunya adalah daun pacar kuku (Lawsonia inermis L) (1). 
 
Indonesia adalah negara yang kaya akan tumbuhan berkhasiat obat, tetapi 
masyarakat hanya mengolahnya dengan cara yang sangat sederhana. Akhir-
akhir ini sudah banyak orang menggunakan tumbuhan berkhasiat obat, karena 
efek sampingnya yang tidak terlalu besar. Penggunaan obat tradisional telah 
dikenal secara turun-temurun dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan akan kesehatan (2). 
 
Pemanfaatan tanaman obat tradisional pada umumnya lebih diutamakan 
sebagai pengobatan suatu penyakit.Dengan semakin banyaknya orang beralih 
ke pengobatan tradisional, terlebih penggunaan tanaman obat, penelitian 
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mengenai tanaman obat pun terus dilakukan hal ini dibuktikan dengan semakin 
banyak tanaman yang diteliti, baik kandungan dan manfaatnya. 
 
Salah satu tanaman yang berkhasiat obat untuk dikembangkan yaitu tanaman 
pacar kuku (Lawsonia inermis L) yang sudah lama dikenal masyarakat.Secara 
empiris rebusan daun pacar kuku (Lawsonia inermis L) digunakan untuk 
mengobati sakit tenggorokan, keputihan, dan untuk mengobati penyakit kuku 
(3). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antifungi  ekstrak 
etanol daun pacar kuku (Lawsonia inermis L) terhadap fungi Candida albicans 
dan Aspergilus niger. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan 
informasi ilmiah tentang khasiat daun pacar kuku dan mendorong penelitian 
lebih lanjut tentang daun pacar kuku sehingga dapat digunakan sebagai obat 
tradisional serta menambah wacana ilmu pengetahuan khususnya bahan alam 
yang dapat dijadikan sebagai bahan antimikroba. 
 
 
2. Metode Penelitian 

 
Pada penelitian ini dilakukan pengujian aktivitas antifungi ekstrak etanol daun 
pacar kuku dengan metode difusi agar. Dimana tahap penelitian dimulai dengan 
pengumpulan tanaman, determinasi tanaman,  pembuatan simplisia tanaman, 
pengujian karakteristik simplisia, penapisan fitokimia, pembuatan suspensi 
jamur, pengujian aktivitas antifungi, pengujian konsentrasi hambat minimum, 
kesetaraan terhadap antijamur pembanding.Pengujian aktivitas antifungi ekstrak 
etanol daun pacar kuku dilakukan pada berbagai konsentrasi terhadap Candida 
albicans dan Aspergillus nigerdengan menggunakan metode difusi agar. 
Selanjutnya dilakukan penentuan nilai KHM dari ekstrak etanol daun pacar kuku 
terhadap Candida albicans dan Aspergillus niger, serta dilakukan penentuan 
kesetaraan aktivitas ekstrak etanol daun pacar kuku terhadap pembanding 
ketokonazol. 
 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 
Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah daun pacar kuku, yang 
dikumpulkan dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat daun segar yang diperoleh 
sebanyak 500 g dan dilakukan determinasi daun pacar kuku di Laboratorium 
Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Tanjungpura Pontianak. 

Proses pengeringan dilakukan dengan menggunakan sinar matahari secara tidak 
langsung yang di tutup dengan menggunakan kain berwarna hitam, penggunaan 
kain berwarna hitam bertujuan agar simplisia tidak langsung terpapar oleh sinar 
matahari dan mencegah  kerusakan kandungan  zat aktif yang ada dalam 
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tanaman. pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air dan mencegah 
tumbuhnya jamur atau bakteri, Sehingga simplisia yang diperoleh dapat 
disimpan lebih lama dan tidak mudah rusak serta komposisi kimianya tidak 
mengalami perubahan, bahan kering yang diperoleh kemudian di blender untuk 
di dapat serbuk simplisia daun pacar kuku (2). 

Pemeriksaan karakteristik simplisia. Salah satu cara untuk mengendalikan mutu 
simplisia adalah dengan standarisasi simplisia. Standarisasi diperlukan agar 
dapat diperoleh bahan baku yang seragam yang akhirnya dapat menjamin efek 
farmakologi tanaman tersebut. Standarisasi simplisia mempunyai 
pengertianbahwa simplisia yang akan digunakan untuk obat sebagai bahan baku 
harus memenuhi persyaratan tertentu (13). 

Hasil Pemeriksaan Karakteristik Simplisia Daun Pacar Kuku 
(Lawsonia inermis L) 

 

No Karakteristik Kadar (%) 

1 Kadar Abu Total 8,0 

2 Kadar Abu Larut Air 7,2 

3 Kadar Abu TidakLarutAsam 0,8 

4 Kadar Sari Larut Air 10,5 

5 Kadar Sari LarutEtanol 9,0 

6 SusutPengeringan 10 

 
Selanjutnya dilakukan penapisan fitokimia.Penapisan fitokimia bertujuan untuk 
pemeriksaan kandungan kimia secara kualitatif untuk mengetahui golongan 
senyawa yang terkandung dalam suatu tumbuhan, yang terdiri dari alkaloid, 
flavonoid, saponin, tanin, kuinon, steroid dan triterpenoid.Hasil positif 
terdeteksi pada golongan senyawa flavoniod, saponin, tannin, kuinon dan 
steroid.Sedangkan hasil negatif terdeteksi pada golongan senyawa alkaloid 
 

HasilPenapisanFitokimiaSimplisiadanEkstrak Etanol Daun Pacar Kuku 
(Lawsonia inermis L) 

No GolonganSenyawa 
Hasil 

Simplisia Ekstrak 

1 Alkaloid - - 

2 Flavonoid + + 

3 Kuinon + + 

4 Saponin + + 

5 Tanin + + 

6 Steroid Terpenoid + + 
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Ekstraksi dilakukan dengan cara ekstraksi dingin menggunakan metode 
maserasi, perendaman sampel tumbuhan akan mengakibatkan pemecahan 
dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara didalam dan diluar 
sel sehingga metabolit sekunder yang berada di dalam sitoplasma akan terlarut 
dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat 
diatur perendaman yang dilakukan. daun pacar kuku dimaserasi dengan 
menggunakan pelarut etanol pada suhu ruang selama 3x24 jam. Etanol di 
gunakan sebagai pelarut karena etanol merupakan pelarut universal sehingga 
mampu menarik sebagian besar senyawa yang terkandung dalam simplisia dan 
dapat melarutkan hampir semua senyawa metabolit sekunder yang terkandung 
dalam simplisia. Etanol juga memiliki nilai toksisitas yang lebih rendah jika 
dibandingkan pelarut organik lainnya (1,2). 

Menurut pustaka bahwa daun pacar kuku mengandung senyawa tanin, 
flavonoid dan saponin yang telah diketahui sebagai zat yang bersifat sebagai 
antijamur. Kemampuan anti khamir flavonoid pada Candida albicans adalah 
mengganggu pembentukan pseudohifa selama proses patogenesis, senyawa 
tanin pada konsentrasi tinggi dapat menghambat pertumbuhan kapang dan 
khamir, akan tetapi tidak diketahui seberapa besar kandungannya pada daun 
pacar kuku, dan senyawa saponin sebagai antimikroba dan antiperadangan. 
Flavonoid, tannin dan saponin merupakan senyawa yang mempunyai efek 
farmakologi sebagai antijamur. Dimana flavonoid dengan kemampuannya 
membentuk kompleks dengan protein dan merusak membran sel dengan cara 
mendenaturasi ikatan protein pada membran sel, sehingga membran sel 
menjadi lisis dan senyawa tersebut menembus kedalam inti sel menyebabkan 
jamur tidak berkembang (3,14). 

Kepekaan terhadap pacar kuku terbukti kuat dalam menghambat Trichopyton 
mentagrophytes, T.rubrum, T.tonsurans, T.violaceum, T.verrocosum, 
T.schoenleinii, Epidermophyton floccosum, Microsporum ferrugineum, M.canis, 
Sporotrichum schenckii. Ekstrak etanol, ekstrak metanol dan ekstrak air daun 
pacar kuku yang terlibat dalam mekanisme pertahanan proses pertumbuhan 
spora pengecambahan dari Drechslera oryzae. Selama proses penyaringan 
golongan dari 30 spesies tanaman untuk aktivitas pertumbuhan terhadap 
Microsporum gypseum dan Trichophyton mentagrophytes, hanya ekstrak daun 
pacar kuku yang menunjukkan toksisitas mutlak. Ekstrak pacar kuku tersebut 
menunjukkan spektrum yang luas terhadap fungi toksik ketika diujikan terhadap 
pertumbuhan 13 dermatofita lainnya.Selanjutnya fungi toksik dari ekstrak tetap 
tidak berubah pada suhu tinggi di autoklaf dan penyimpanan yang lama.Ekstrak 
air dari daun pacar kuku diujikan untuk potensi pertumbuhan antijamur 
terhadap 8 spesies penting dari Aspergillus yang mana diisolasi dari sorgum, 
jagung dan sampel benih padi.A. Flavus mempunyai kerentanan yang tinggi dan 
karenanya ekstrak pelarut dari petroleum eter, benzena, kloroform, ekstrak 
metanol dan ekstrak etanol dari tanaman menunjukkan aktivitas antijamur yang 
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signifikan. Pada penellitian ini disarankan bahwa ekstrak pacar kuku bisa 
digunakan sebagai sumber alternatif dari agen anti jamur untuk perlindungan 
tanaman atau terhadap  infeksi jamur (1). 

Pengujian aktivitas antifungi dilakukan terhadap Candida albicans dan 
Aspergillus niger. Pengujian aktivitas antifungi ekstrak daun pacar kuku 
dilakukan dengan metode difusi agar dengan konsentrasi ekstrak 12,5% dan 
25%. Hasil pengujian aktivitas antifungi ditunjukkan dengan adanya zona bening 
di sekitar lubang perforasi ekstrak uji. Hasil uji aktivitas antifungi ekstrak etanol 
daun pacar kuku terhadap Candida albicans menunjukkan diameter hambat 
sebesar 10,73 mm pada konsentrasi 12,5% dan 13,44 mm pada konsentrasi 
25%. Sedangkan hasil uji aktivitas antifungi ekstrak etanol daun pacar kuku 
terhadap Aspergilus niger pada konsentrasi 65%, 70%, 75%, dan 80% tidak 
menunjukan adanya zona bening di sekitar lubang perforasi ekstrak uji yang 
artinya bahwa pada penelitian ini ekstrak etanol daun pacar kuku tidak memiliki 
aktivitas antifungi terhadap Aspergilus niger, mungkin karena jamur tersebut 
sangat tahan terhadap zat aktif tumbuhan yang bersifat antibakteri juga bersifat 
anti jamur, ketika proses pengeringan simplisia sebaiknya perlu di perhatikan 
karena pengeringan menggunakan sinar matahari juga bisa menyebabkan 
simplisia menjadi rusak atau kehilangan suatu zat aktif yang akan mudah hilang. 
Danpengujian aktivitas antifungi untuk Aspergilus nigerhanya di lakukan sampai 
pengujian aktivitas antifungi saja dan tidak bisa dilanjutkan ketahap selanjutnya. 
Penentuan nilai konsentrasi hambat minimum (KHM) dilakukan pada rentang 
konsentrasi 1 - 25% terhadap jamur Candida albicans dimana nilai KHM yang 
didapatkan sebesar 7% dan nilai kesetaraan ekstrak terhadap antifungi 
pembanding menunjukkan bahwa 1 mg ekstrak etanol daun pacar kuku  
terhadap fungi Candida albicans setara dengan 3,36×10-4 mg ketokonazol. 

Hasil Pengamatan Aktivitas Antifungi Ekstrak Etanol Daun Pacar Kuku 
(Lawsonia inermis L)Terhadap Fungi Candida albicans 

Konsentrasi (% b/v) 
Diameter Hambat (mm) 

Candida albicans 

12,5 10,73 

25 13,44 

 
HasilPengamatanAktivitasAntifungiEkstrakEtanolDaunPacarKuku(Lawsonia 

inermis L) Terhadap Fungi Aspergillusniger 

Konsentrasi (% b/v) 
Diameter Hambat (mm) 

Aspergillusniger 

80 - 

75 - 

70 - 

65 - 
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HasilPengamatanKonsentrasiHambat Minimum (KHM) 
EkstrakEtanolDaunPacar Kuku (LawsoniainermisL)Terhadap Fungi Candida 

albicans 

KonsetrasiDalam Media 
(%) 

PerumbuhanJamur 
Candida albicans 

1 + 

2 + 

3 + 

4 + 

5 + 

6 + 

7 - 

8 - 

9 - 

10 - 

15 - 

20 - 

25 - 

 
Hasil Pengamatan Aktivitas Antifungi Ketokonazol Terhadap Fungi 

Candida albicans 
 

Konsentrasi 
Ketokonazole 

(µg/mL) 

Volume 
Per 

Sumur 
(mL) 

Konsentrasi 
Per Sumur 

(µg) 

Log 
Konsentrasi 
Per Sumur 

(µg) 

Diameter 
Hambat 

(mm) 

1000 0,05 50 1,699 24,95 

1500 0,05 75 1,875 26,98 

2000 0,05 100 2 28,53 

2500 0,05 125 2,097 29,47 

3000 0,05 150 2,176 31,00 

 
 

 

y = 8.3368x + 8.0462 
R² = 0.9806 
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Nilai Kesetaraan Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Pacar Kuku (Lawsonia 
inermisL)Terhadap Ketokonazol 

 

Mikrobauji 
Nilai Kesetaraan Aktivitas 1 mg Ekstrak Etanol 
Daun Pacar KukuTerhadap Ketokonazol (mg) 

Candida 
albicans 

3,36×10-4 

 
 
 
4. Kesimpulan 

 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun pacar 
kuku (Lawsonia inermis) memiliki aktivitas antifungi terhadap Candida albicans. 
Hasil uji aktivitas antifungi ekstrak etanol daun pacar kuku terhadap Candida 
albicans menunjukkan diameter hambat sebesar 10,73 mm pada konsentrasi 
12,5% dan 13,44 mm pada konsentrasi 25%, sedangkan hasil pengujian KHM 
ekstrak etanol daun pacar kuku terhadap Candida albicans adalah 7% dan nilai 
kesetaraan ekstrak terhadap antifungi pembanding menunjukkan bahwa 1 mg 
ekstrak etanol daun pacar kuku  setara dengan 3,36×10-4 mg ketokonazol. 
Sedangkan pada penelitian ini untuk Aspergilus niger tidak menunjukkan adanya 
aktivitas antifungi. 
 

5. Daftar Pustaka 

 
Makhija K. Inder, Dkk., 2011,Lawsonia inermis – “From Traditional Use to 
Scientific Assessment, The African Journal of Pharmaceutical Sciences and 
Pharmacy”,  Vol. I dan II, Hlm. 145- 165. 

 
Pramudita Tiara., Dkk., 2009,“Isolasi Senyawa Flavonoid dari Ekstrak Etanol 
Daun Pacar Air (Impatiens Balsamina L”, Jurnal Penelitian, Bandung, Hlm. 19-
21. 

 
Utami, Prapti., 2008, “Buku Pintar Tanaman Obat”, : 431 Jenis Tanaman 
Penggempur Aneka Penyakit, Agromedia, Jakarta, Hlm. 187-166. 
 
Pelczar, MJ., 1986, “Dasar-Dasar Mikrobiologi”, Jilid I dan II, : UI Press, Jakarta, 
Hlm. 33-35. 

 
Ganiswarna, G.S., 1995, “Farmakologi dan Terapi”, Edisi IV, Penerbit 
Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 99-105. 



 53 
 

 
Katzung, Bertram G., 2004, “Farmakologi dan Klinik”,Selemba Medika, Jakarta, 
Hlm.  446-449. 
 
Pratiwi, Sylvia T., 2008,“Mikrobiologi Farmasi”, Yogyakarta : Erlangga. Jakarta, 
Hlm. 77-91. 
 
Tjitrosoepomo, G., 1994, “Taksonomi Tumbuhan Obat-Obatan”, Gadjah Mada 
University Press, Yogyakarta, Hlm. 28-29. 
 
Qaiyumi, S., 2007, “Macro and Microdilution Methods of Antimicrobial 
Susceptibility Testing dalam Schwalbe, R., Steele-Moore, L., and Goodwin, R. 
(Eds.)”, Antimicrobial Susceptibility Testing Protocols, CRC Press, New York 
Hlm. 75-79. 

 
Ditjen POM, 1989,“Materia Medika Indonesia”,Jilid V, Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 303, 549-553 

 
Harbone, JB., 1987, “Metode Fitokimia: Penuntun cara modern menganalisis tumbuhan”, Edisi II, 

Penerjemah; Padmawinata K dan Soediro J, Niksolihin editor. Bandung: ITB. Terjemahan dari: Phytochemical 

methods. Hlm. 55-61. 
 
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2000, “Inventaris Tanaman 
Obat Indonesia I”, Jilid II, Departemen Kesehatan dan Kesejateraan Sosial RI, 
Jakarta, Hlm. 299-301. 

 
Pangulinan, Frendsiane R, Novel Kojong, Dkk., 2011,“Uji Aktivitas AntiJamur 
Ekstrak Etanol Kulit Batang Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Terhadap 
Jamur Candida albicans Secara In Vitro”, Jurnal Penelitian, Hlm. 1-14. 

 
Sukandar, Elin Yuniah, J. R., Wattimena, Dkk., 1990, “Patofisiologi”, Pusat Antar 
Universitas Hayati, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Hlm. 77-81. 
 

 

 

 

 

 
PENGARUH PENGERINGAN TERHADAP KUALITAS MINYAK ATSIRI PADA 
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Farid Perdana 

Abstrak 

Telah dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengeringan Terhadap 
Kualitas Minyak Atsiri Pada Jahe Merah (Zingiber Officinale Roscoe.Var. 
Suntil Val.). Perbedaan cara pengeringan dikelompokan sesuai dengan 
perlakuan masing-masing yaitu, (p1) pengeringan sinar matahari langsung, 
(p2) pengeringan sinar matahari ditutup dengan kain hitam, (p3) 
pengeringan lemari pengering dan (p4) pengeringan penyangraian. 
Penyulingan minyak atsri diperoleh melalui proses destilasi sthal sedangkan 
analisis komponen minyak atsiri dilakukan dengan Kromatografi Gas - 
Sepektrometri Massa (GC-MS). Parameter kualitas minyak atsiri ditunjukan 
dengan tingginya kandungan senyawa zingiberen. Berdasarkan hasil analisis 
dengan menggunakan GC-MS,  kandungan zingiberen tertinggi diperoleh  
oleh pengeringan  lemari pengering (p3) dengan  nilai rata-rata sebesar 
0,89%. 
 
Kata kunci : jahe, pengeringan, minyak atsiri, zingiberen, GC-MS 
 
 
 

1. Pendahuluan 

 
Jahe merah (Zingiberofficinale Roscoe.var. suntil Val.) merupakan salah satu 
tumbuhan yang termasuk dalam suku Zingiberaceae. Pada umumnya dikenal 3 
varietas jahe yaitu, jahe merah, jahe putih atau disebut juga jahe gajah atau 
jahe badak, dan jahe sunti atau jahe emprit. Hal yang membedakan jahe 
tersebut berdasarkan dari ukuran, bentuk dan warna rimpangnya.  Seperti 
rimpang jahe gajah lebih besar dan gemuk dari kedua varietas lainnya.   Jahe 
emprit ruasnya kecil, agak rata sampai agak sedikit menggembung, jahe ini 
selalu dipanen setelah berumur tua.  Kandungan minyak atsiri jahe emprit lebih 
banyak dari pada jahe gajah, sehingga rasanya lebih pedas, disamping seratnya 
tinggi. Jahe ini cocok untuk ramuan obat-obatan, atau untuk diekstraksi 
oleoresin dan minyak atsirinya. Jahe merah rimpangnya berwarna merah dan 
lebih kecil dari pada jahe putih kecil, juga selalu dipanen setelah tua, dan 
memiliki kandungan minyak atsiri yang sama dengan jahe kecil (1). 
 
Jahe secara tradisional banyak digunakan untuk peluruh dahak atau obat batuk, 
peluruh keringat, pencegah mual dan penambah nafsu makan. Aktivitas-
aktivitas tersebut pada umumnya disebabkan oleh adanya senyawa bioaktif  
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yang terkandung dalam rimpang jahe, seperti senyawa fenolik 
(shogaoldangingerol) dan minyak atsiri, seperti senyawa α-Zingiberen.  Senyawa 
ini yang memberikan aroma pedas pada jahe (1,2). 
 
Pada dasarnya setiap minyak atsiri memiliki komponen kimia yang berbeda. 
Komposisi atau kandungan masing-masing komponen kimia tersebut adalah hal 
yang paling mendasar dalam menentukan aroma mau punkegunaanya (sebagai 
bahan pengharum, kosmetik, obat, dan lain-lain). Jadi, penentuan komponen 
penyusun dan komposisi masing-masing komponen tersebutdi dalam minyak 
atsiri merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kegunaan, kualitas 
ataupun mutu dari suatu minyak atsiri (3). 
 
Sifat fisik terpenting minyak atsiri adalah angat mudah menguap pada suhu 
kamar. Sehingga proses pengeringan jahesangat berpengaruh terhadap 
komposisi dan kandungan minyak atsiri. Adanya proses pemanasan baik secara 
konvensional dengan mengggunakan sinar matahari atau dengancara modern, 
mengakibatkan pengurangan kadar air dalam suatu jahe. Proses pengeringan ini 
bertujuan untuk meningkatkan waktu simpan jahe dan untuk mengurangi 
cemaran mikroorganisme (3). 
 
Berdasarkan latarbelakang di atas, rumusan masalahnya adalah minyak atsiri 
yang  terkandung dalam jahe merah sangat mudah menguap dalam suhu 
ruangan sehingga dalam proses pengeringan harus menggunakan metode 
pengeringan yang cocok, untuk mengindari hilangnya minyakatsiri yang besar. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui metode yang paling tepat untuk 
digunakan dalam proses pengeringan jahe merah (ZingiberofficinaleRoscoe.var. 
suntil Val.)tanpa mengurangi kualitas minyak atisiri di dalamnya. 
Manfaat dari penelitian adalah untuk meningkatkan kualitas simplisia khususnya 
yang mengandung minyak atsiri jahe merah. 
 
 

2. Metode Penelitian 

 
Analisis pengaruh pengeringan terhadap kualitas minyak atsiri pada jahemerah 
(ZingiberofficinaleRoscoe.var. suntil Val.). Pada penelitian ini dimulai dengan 
persiapan bahan mulai dari pengumpulan bahan yang digunakan adalah 
rimpang jahe merah (ZingiberofficinaleRoscoe.var. suntil Val.)  yang diperoleh 
dari Balai PenelitianTanaman Obat Tradisional Manoko Daerah  Lembang 
abupaten Bandung Barat. Determinasi tanaman yang dilakukandi Herbarium 
Bandung seSekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, 
kemudian pengolahan bahan mulai dari sortasi basah, pencucian bahan, dan 
perajangan bahan. Jahe merah, dikelompokkan untukd ikeringkan sesuai 
dengan perlakuan masing-masing, yaitu(p1) pengeringan sinar matahari 



 56 
 

langsung, (p2) pengeringan sinar matahari ditutup dengan kain hitam, (p3) 
pengeringan lemari pengering dan (p4)pengeringan penyangraiaan. 
Pemeriksaan karakteristik simplisia meliputi pemeriksaan organoleptik simplisia, 
penetapan kadar abu total, kadar abu larut air, kadar abu tidak larut asam, susut 
pengringan, penetapan kadar sari larut air, kadar sari larut etanol dan 
penetapan kadar air. Penapisan fitokimia meliputi pemeriksaan alkaloid, 
flavonoid, tannin, steroid/triterpenoid, kuinon dan saponin. Penyulingan 
komponen minyak atsiri dari simplisia jahe merah menggunakan destilasi Stahl 
dan penetapan kadar minyak atsiri secara kuantitatif.  Selanjutnya dilakukan 
analisis kualitatif dan kuantitatif minyak atsiri simplisia jahe merah dengan 
menggunakan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS). 
 
 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

Pengumpulan rimpang jahe merah diperoleh disatu tempat yaitu dari Balai 

Penelitian Tanaman Obat Tradisional Manoko Daerah  Lembang Kabupaten 

Bandung Barat. Hal ini dilakukan untuk menghindari variasikandungan zat aktif 

dalam tanaman karena adanya perbedaan daerah tumbuh, waktu panen, dan 

proses pasca panen.  

Sebelumnya tanaman dideterminasi terlebih dahulu di Herbarium Bandungense, 
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB Bandung. Hasil determinasi  
menunjukkan bahwa tanaman jahe merah termasuk ke dalam divisi 
magnoliophyta;  sub divisi angiospermae; kelas liliopsida (Monocotus); bangsa 
Zingiberiidea; suku Zingiberaceae; marga Zingiber; jenis Zingiber officinale 
Roscoe.var. suntil Val.Hasil determinasi  
 
Bahan dikumpulkan dan selanjutnya disortasi basah untuk memisahkan 
cemaran (kotoran dan bahan asing lain) dari bahan simplisia. Pembersihan 
simplisia dari tanah dapat mengurangi kontaminasi mikrobiologi. Proses 
pencucian dilakukan dengan menggunakan air bertekanan/mengalir atau 
direndam dalam air sambil dilakukan penyikatan secara perlahan hingga bersih 
dari berbagai kotoran yang menempel terutama tanah. Rimpang dirajang 
dengan cara diiris secara mendatar dengan ketebalan irisan sekitar 0,3cm, hal 
ini untuk mempermudahkan proses pengeringan dan penggilingan. 
 
Proses pengeringan bertujuan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah 
rusak sehingga dapat disimpan untuk jangka waktu lebih lama. Dengan 
penurunan kadar air, hal tersebut dapat menghentikan reaksi enzimatis 
sehingga dapat dicegah terjadiya penurunan mutu atau perusakan simplisia. 
Proses pengeringan dilakukan dengan 4 perlakuan mulai dari pengeringan sinar 



 57 
 

matahari langsung (p1), pengeringan sinar matahari ditutup kain hitam (p2), 
pengeringan lemari  (p3) dan pengeringan penyangraian  (p4). Hasil dari proses 
pengerinagan secara organolptik untuk perlakuan p1 sama dengan perlakuan p2 
seperti rimpang berbentuk pipih, warna rimpang putih kekuningan, aroma 
rimpang khas aromatik dan rimpang mudah dipatahkan. Untuk perlakuan p3 
rimpang berbentuk pipih, rimpang berwarna kuning, aroma rimpang khas 
aromatik dan rimpang mudah dipatahkan dan perlakuan p4 rimpang berbentuk 
pipih, warna rimpang coklat kehitaman, aroma rimpang seperti kopi yang 
disangrai dan mudah dipatahkan.  
 
Karakterisasi simplisia mempunyai pengertian bahwa simplisia yang akan 
digunakan untuk obat sebagai bahan baku harus memenuhi persyaratan yang 
ditentukan. Karakteristik simplisia meliputi penetapan kadar abu, penetapan 
susut pengeringan, penetapan kadar sari larut etanol, penetapan kadar sari larut 
aur dan penetapan kadar air.  
 
 
Hasil Karakterisasi Simplisia Jahe Merah(ZingiberofficinaleRosc. varsuntil Val.) 

 

KARAKTERISTIK 
Persentase (%) 

Segar P1 P2 P3 P4 

Susut Pengeringan - 3,83  3,35  8,33  8,67  

Kadar Abu  - 2,75  2,50  2,00  3,00 

Kadar abularut air - 2.50 2.00 2.50 3.00 

Kadar abularutasam - 1,00  1,50 1,00  2,00 

Kadar sari larutetanol - 7,22  7, 22  `5,56  3,89 

Kadar Sari Larut Air - 15.56 17,22  15,56  11,11 

Kadar Air 81 9  9  8  8  

 
 
Skrining fitokimia yang dilakukan meliputi pemeriksaan flavonoid, alkaloid, 
saponin, steroid/triterpenoid, tannin dan quinon. Berdasarkan hasil penelitian, 
didalam simplisia jahe merah terdapat senyawa flavonoid, alkaloid dan 
steroid/triterpenoid.  
 
 
 
 

Hasil Skrining Fitokimia Simplisa Jahe Merah (ZingiberofficinaleRosc. varsuntil Val.) 
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No Pemeriksaan Hasil 

1 Flavonoid + 

2 Alkaloid + 

3 Saponin - 

4 Steroid/triterpenoid + 

5 Tannin - 

6 Kuinon - 

 
Keterangan:(+) = terdeteksi, (-) = tidak terdeteksi 

 
Pada proses penyulingan jahe merah ini, dengan proses pengeringan yang 
berbeda yaitu perlakuan p1 pengeringan sinar matahari langsung, p2 
pengeringan  sinar matahari ditutup kain hitam, p3 lemari pengering, p4 
pengeringan penyangraian.   
 

Hasil Penetapan Kadar Minyak Atsiri Jahe Merah(ZingiberofficinaleRosc. 
varsuntil Val.) 

 

PRLAKUAN VIAL 
Berat 

Simplisia 
 (gram) 

Volume 
Air suling 

(mL) 

Volume 
Minyak 

Atsiri (mL) 

Kadar 
MinyakAtsir

i 
(%v/b) 

P1 
(Pengeringan sinar 
matahari langsung) 

A 10 250 0,24 2,4 

B 10 250 0,22 2,2 

C 10 250 0,26 2,6 

Jumlah 0,72 7,2 

RATA-RATA 0,24 2,4 

P2 
(pengeringan sinar 

matahari ditutup kain 
hitam) 

A 10 250 0,18 1,8 

B 10 250 0,17 1,7 

C 10 250 0,2 2 

Jumlah 0,55 5,5 

RATA-RATA 0,18 1,8 

P3 
(Pengeringan Lemari 

Pengering) 

A 10 250 0,29 2,9 

B 10 250 0,28 2,8 

C 10 250 0,26 2,6 

Jumlah 0,83 8,3 

RATA-RATA 0,27 2,7 

P4 
(Pengeringan 
penyangraian) 

A 10 250 0,25 2,5 

B 10 250 0,23 2,3 

C 10 250 0,21 2,1 

Jumlah 0,69 6,9 

RATA-RATA 0,23 2,3 

Berdasarkan hasil penyulingan didapat minyak atsiri pada perlakuan  p1 dengan 
pengeringan sinar matahari langsung dengan nilai rata-rata sebesar 2,4%; 
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perlakuan p2 dengan pengeringan sinar matahari ditutup kain hitam dengan 
nilai rata-rata sebesar 1,83 %;p3 dengan menggunakan pengeringan lemari 
pengering dengan nilai rata-rata sebesar 2,76%; dan dengan perlakuan p4 
pengeringan penyangraian didapat nilai rata-rata sebesar 2,3%. Berdasarkan 
data tersebut menunjukkan bahwa minyak atsri terbanyak didapatkan oleh 
perlakun p3 dengan jumlah kadar minyak atsiri sebesar 2,76% dengan kadar air 
sebesar 8%. Kandungan air pada simplisia sangat mempengaruhi kualitas 
minyak atsiri, jika kadar air masih tinggi aktivitas enzim juga akan tinggi, enzim 
tersebut akan mengubah kandungan kimia yang telah terbentuk menjadi bentuk 
lain. Semakin rendah kandungan air pada simplisia semakin tinggi kadar minyak 
atsirinya.Hal tersebut juga terjadi pada penelitian ini pada simplisia dengan 
pengeringan lemari pengering yang kadar airnya lebih rendah dibandingkan 
dengan pengeringan sinar matahari dan sinar matahari ditutup kain hitam 
menghasilkan kadar minyak atsri yang paling banyak. Sedangkan pada perlakuan 
p4 dengan pengeringan penyangraian didapatkan kadar minyak atsiri sebesar 
2,3% dengan nilai kadar air sama dengan perlakuan p3, tetapi rendem minyak 
yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan dengan perlakuan p3 maupun  p1, 
hal tersebut kemungkinan akibat proses pengeringan dengan proses 
penyangraian dengan suhu 80-85°C, dibandingkan dengan yang lain suhunya 
kurang dari 60°C. Suhu yang tinggi menyebabkan minyak atsiri didalam jahe ikut 
menguap. 
 
Pada kromatogram hasil GC-MS dapat diketahui bahwa komponen senyawa 
kimia yang teridentifikasi pada sampel perlakuan p1 sampel A, B, C terdapat 35, 
35 dan 33 puncak (senyawa), sedangkan pada jahe yang dikeringkan dengan 
perlakuan p2dengan sampel A, B, C terdapat 29, 27 dan 37 puncak (senyawa), 
pada perlakuan p3 dengan sampel A, B, C teridentifikasi sebanyak 34, 27 dan 31 
puncak (senyawa)  dan pada jahe yang dikeringkan dengan perlakuan p4 dengan 
sampel A, B, C teridentifikasi sebanyak 34, 29 dan 44 puncak (senyawa).  

 

Kromatogram (GC) dari jahe merah perlakuan P1A 
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Kromatogram (GC) dari jahe merah perlakuan P1B 

 

Kromatogram (GC) dari jahe merah perlakuan P1C 

 

Kromatogram (GC) dari jahe merah perlakuan P2A 
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Kromatogram (GC) dari jahe merah perlakuan P2B 

 

Kromatogram (GC) dari jahe merah perlakuan P2C 

 

Kromatogram (GC) dari jahe merah perlakuan P3A 
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Kromatogram (GC) dari jahe merah perlakuan P3B 

 

Kromatogram (GC) dari jahe merah perlakuan P3C 

 

Kromatogram (GC) dari jahe merah perlakuan P4A 
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Kromatogram (GC) dari jahe merah perlakuan P4B 

 

Kromatogram (GC) dari jahe merah perlakuan P4C 

 
Data Spektrometri Massa (dari GC-MS) menunjukkan massa molekul masing-
masing senyawa berserta pola fragmentasinya. Senyawa-senyawa penyusun 
minyak atsiri tersebut dinterpretasikan berdasarkan pola fragmentasi dan 
persen kemiripan dengan data base. Pada penelitian ini dibahas 3 senyawa 
penyusun minyak atsri untuk membandingkan kualitas jahe  dengan 
pengeringan yang berbeda yaitu, campehen, citral dan zingiberen. Tiga senyawa 
tersebut diambil sebagai parameter kualitas minyak yang baik.  
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HasilidentifikasiKromatografi Gas – Sepektrometri Massa 
 

Perlakuan 
Persentase % 

Camphen Citral Zingiberen 

P1  
(sinar 

matahari 
langsung) 

A 2,14 6,26 0,73 

B 1,53 7,31 0,71 

C 0,81 3,99 1,22 

rata-rata 1,49 5,85 0,89 

P2 (sinar 
matahari 

ditutup kain 
hitam) 

A 0,72 6,11 1,18 

B 0,81 5,86 0,79 

C 0,98 6,06 0,59 

rata-rata 0,84 6,01 0,85 

P3 (lemari 
pengering) 

A 0,33 3,29 0,64 

B 0,92 4,27 0,52 

C 0,65 6,1 0,39 

rata-rata 0,63 4,55 0,52 

P4 
penyangraian 

A 1,39 3,35 0,67 

B 0,67 3,41 0,72 

C 1,11 3,54 0,67 

rata-rata 1,06 3,43 0,69 

 

 
Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa senyawa camphen dengan 
menggunakan metode pengeringan p1, p2, p3 dan p4 didapat nilai rata-rata 
adalah 1,49 %; 0,84 %; 0,63% dan 1,06 %. Metode dengan menggunakan sinar 
matahari langsung memiliki nilai rata-rata senyawa camphen 
terbanyak.sedangkan senyawa citral dengan pengeringan p1, p2 p3 dan p4 
didapat nilai rata-ratanya adalah 5,85 %; 6,01 %; 4,55 %; dan 3,43%. Pada 
perlakuan dengan menggunakan pengeringan sinar matahari ditutup kain hitam 
merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan metode pengeringan lain. Dan 
untuk senyawa zingiberen dengan pengeringan p1, p2, p3 dan p4 didapat 
dengan nilai rata-rata adalah 0,89 %; 0,85 %; 0,52 % dan 0,69 %. Terlihat bahwa 
senyawa zingiberen terbanyak didapat dengan perlakuan pengeringan dengan 
sinar matahari langsung. Dari hasil diatas dapat terlihat hasil analisis dengan GC-
MS menunjukkan metode pengeringan dengan sinar matahari langsung memiliki 
nilai rata-rata champen dan zingiberen yang tinggi namun nilai rata-rata 
senyawa citral tertinggi yaitu dengan menggunakan metode pengeringan sinar 
matahari ditutup kain hitam. Tetapi salah satu parameter kualitas minyak atsiri 
dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan senyawa zingiberen, semakin 
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banyak kandungan senyawa zingiberen semakin baik pula kualitas minyak 
atsirinya.  Jadi minyak atsiri dengan kualitas terbaik terdapat pada metode 
pengeringan sinar matahari langsung. 

 
4. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perbedaan dalam cara pengeringan 
berpengaruh terhadap kualitas minyak atsiri tanaman jahe merah, diperoleh 
hasil, kualitas minyak atsiri terbaik terdapat pada perlakuan p1 dengan 
menggunakan sinar matahari langsung dengan nilai rata-rata zingiberen sebesar 
0,89 %.  
 
 
5. Daftar Pustaka 

 
Direktorat Obat Asli Indonesia, 2011, “Serial Data Ilmiah Terkini Tumbuhan 
Obat, Jahe”, Badan POM RI, Jakarta, Hlm. 1-5. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 1989, “Vademekum Bahan Obat 
Alam”, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, Hlm. 82. 

Koensoemardiyah, 2010, “A to Z Minyak Atsiri untuk Industri Makanan, 
Kosmetik dan Aroma terapi”, Edisi I, Penerbit ANDI, Yogyakarta, Hlm. 1-2. 

Direktorat Obat Asli Indonesia, 2006, “Tanaman Obat, Jahe”, Badan Pengawas 
Obat dan Makanan RI, Jakarta,Hlm. 8-9. 

Direktorat Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka, 2006, “Profil Sentra 
Produksi Komoditi, Jahe”, Departemen Pertanian, Jakarta, Hlm. 1-6. 

Agusta Andria, 2000, “Minyak Atsiri Tumbuhan Tropika Indonesia”, ITB, 
Bandung, Hlm. 1-2, 8-10, 26-35. 

Desrosier, Norman W, 1985, “Teknologi Pengawetan Pangan”, Terjemahan 
Muchiji Muljohardjo, Penerbit UI-PRESS, Jakarta, Hlm.172-173. 

K. A. Buckel, R. A. Edwards, Dkk, 1985, “Ilmu Pangan”, Terjemahan Hari 
Purnomo dan Adiono, Penerbit UI-PRESS, Jakarta, Hlm. 160-161. 

 
Supriyantodan B. Cahyono, 2012. “Perbandingan Kandungan Minyak Atsiri 
antara Jahe Segar dan Jahe Kering”, Chem, Prog, 5 (2), Hlm.81-85. 



 66 
 

Tina AgustinaMuliawaty, 2001, “Analisis Fitokimia Minyak Atsiri Rimpang Jahe 
Merah ((ZingiberofficinaleRosc. var .suntilVal ) Asal Bogor, Majalengka dan 
Yogyakarta”, Tugas Akhir Sarjana Farmasi,   Jurusan Farmasi, FMIPA, UNPAD, 
Sumedang, Hlm.17-18. 

Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan RI, 2008, “Farmakope Herbal 
Indosesia”, Edisi I, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, Hlm.24. 

Gholib Ibnu G. Dan Rohman Abdul, 2007, “Kimia Farmasi Analisis”, Pustaka 
Pelajar, Hlm.465-469. 

Sri Anggrahini, Raden Rara Safitriani, Dkk, 2007, “Pengaruh Penutupan dengan 
Kain Hitam dan Konsentrasi Etanol Terhadap Kandungan Kurkuminoid dan 
Aktifitas Antioksidan Ekstrak Simplisia Temulawak (Curcuma xanthorrhiza)”, 
Jurnal Tekno dan Industri Pangan, vol. XVIII No. 2 Th. 2007, Hlm.102-108. 

DerektoratJendralPengawasaObatdanMakanan, 1978, “Materia Medika 
Indonsia”, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, Hlm.150-157. 

Muhamad Dani Supardan, Ruslan, Dkk, 2009,“Hidrodistilasi Minyak Jahe 
(Zingiber Officinale Rosc.) Menggunakan Gelombang Ultrasonik”, Reaktor, 
Vol. 12 No. 4, Desember 2009, Hlm. 239-244. 

Netty Suharti, Dachriyanus, Dkk, 2013, “Kajian Profil Metabolit Minyak Atsiri 
Tanaman Jahe Putih Besar (Zingiber Officinale Rosc.) yang Diintroduksi Fungi 
Mikoriza Arbuskula”, Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Terkini Sains 
Farmasi dan Klinik III 2013, ISSN: 2339-2592, Hlm. 359-363. 

Ester Natalia Panjaitan, AwaluddinSaragih, Dkk, 2012, “Formulasi Gel dari 
Ekstrak Rimpang Jahe Merah (Zingiberofficinale Roscoe)”, Journal of 
Pharmaceutics  and Pharmacology, 1 (1), Hlm. 9-20. 

AniIsnawati, Mariana Raini, Dkk, 2006, “Standarisasi Simplisia dan Ekstrak 
Etanol Daun Sembung (BlumeaBalsamifera (L)) dari Tiga Tempat Tumbuh”, 
Media Litbang Kesehatan, XVI (2), Hlm. 1-6. 

 
Fitrya, 2010, “Pemeriksaan Karakteristik Simplisia Alga Padinaaustralis Hauck 
(Dictyotaceae)”, JurnalPenelitianSains, 13 Nomer 3(C) 13309, Hlm. 46-49. 

Juliati Br.Tarigan, Cut Fatimah Zuhra, Dkk, 2008,“Skrining FitokimiaTumbuhan 
yang Digunakanoleh Pedagang Jamu Gendong untuk Merawat Kulit Wajah di 
Kecamatan Medan Baru”, Jurnal Biologi Sumatera,  3(1), Hlm.1-6. 

Almasyhuri, Sri Wardatun, Dkk, 2012, “Perbedaan Cara Pengirisan dan 
Pengeringan terhadap Kandungan Minyak Atsiri Dalam Jahe Merah (Zingeber 



 67 
 

Officinale Roscoe. Sunti Valeton)”,Buletin. Penelitian. Kesehatan, 40(3),Hlm.23 
– 129. 

Winangsih, Erma Prihastanti, Dkk, 2013, “Pengaruh Metode Pengeringan 
terhadap Kualitas Simplisia Lempuyang Wangi (Zingiber 
AromaticumL.)”,Buletin Anatomi dan Fisiologi, XXI(1), Hlm.19-25. 

Ratna Djami, Tria Anelia, 2009, Penapisan Fitokimia, Uji BSLT, dan Uji 
Antioksidan Ekstrak Metanol beberapa Spesies Papilionaceae, Jurnal Ilmu 
Kefarmasian Indonesia, 07 (1), Hlm.65-71. 

Barokati Azizah dan Nina Salamah, 2013, “Standarisasi Parameter Non Spesifik 
dan Perbandingan Kadar Kurkumin Ekstrak Etanol dan Ekstrak Terpurifikasi 
Rimpang Kunyit”, Jurnal Ilmiah Kefarmasian, Vol. 3, No. 1, Hlm.21-30. 

Aniisnawati, Sukmayati Alegantina ,Dkk, 2004, “Karakterisasi Simplisia dan 
Ekstrak Daun Strobilanthus Crispus”, Media LitbangKesehatan, Vol. XIV, No. 2, 
Hlm.20-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 
 

ANALISIS FISIKOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI EKSTRAK 
METANOL DAUN SALAM (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) ASAL 

JAWA BARAT 

 

Ruchiyat 

Abstrak 

 

Telah dilakukan analisis fisikokimia dan aktivitas antioksidan terhadap 
ekstrak metanol daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) asal 
Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan 
kandungan senyawa metabolit sekunder serta aktivitas antioksidan dari 
daun salam. Ekstraksi pada simplisia daun salam dilakukan menggunakan 
metode maserasi dengan pelarut metanol. Ekstrak metanol daun salam 
difraksinasi menggunakan metode ekstraksi cair-cair dengan menggunakan 
pelarut n-heksan dan diklorometan. Hasil penapisan fitokimia menunjukkan 
bahwa simplisia dan ekstrak metanol daun salam positif mengandung 
senyawa metabolit sekunder golongan adalah flavonoid, tanin, saponin, 
steroid/triterpenoid, dan kuinon. Pemantauan kromatografi lapis tipis 
dilakukan pada ekstrak dan fraksi daun salam dengan 
diklorometan:metanol (95:5) sebagai fase gerak dan silika gel GF254 sebagai 
fase diam, serta penampak bercak H2SO4 10% dalam metanol. Penetapan 
kadar flavonoid total dilakukan dengan metode AlCl3, penetapan kadar 
fenol total dilakukan dengan metode Folin-Ciocalteu, dan pengujian 
aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-
pycrylhydrazyl). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar flavonoid total 
daun salam, yaitu sebesar 576 mg/gr, kadar fenol total daun salam, yaitu 
sebesar 48,16 mg/gr, dan aktivitas antioksidan daun salam diperoleh 
dengan nilai IC50 sebesar 9,10 ppm. 

Kata kunci: (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.), daun salam, flavonoid 
total, fenol total, Folin-Ciocalteu, AlCl3, aktivitas antioksidan, 
DPPH, IC50, kromatografi lapis tipis, KLT. 
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1. Pendahuluan 

 
Ramuan tradisional adalah media pengobatan yang menggunakan tanaman 
dengan kandungan bahan-bahan alamiah sebagai bahan bakunya. Metode ini 
sangat erat kaitannya dengan tradisi nenek moyang manusia pada jaman 
dahulu, ketika proses pengobatan masih dilakukan secara primitif dengan 
menggunakan berbagai jenis tanaman yang diyakini memiliki khasiat obat. 
Berbagai jenis tanaman yang berkhasiat obat sebenarnya banyak yang dapat 
diperoleh di sekitar kita, seperti di halaman rumah, pinggir jalan, atau di dapur 
sebagai bahan atau bumbu masakan. Di Indonesia penggunaan ramuan 
tradisional erat kaitannya dengan pengobatan tradisional yang diwariskan 
secara turun-temurun. Pembuatan dan penjualannya biasanya hanya dilakukan 
oleh para “dukun” di desa atau penjual jamu gendongan (1). 

Salam adalah tanaman yang biasa dimanfaatkan daunnya untuk penyedap rasa 
pada masakan khas Nusantara, selain itu daunnya juga digunakan sebagai 
rempah pengobatan tradisional Indonesia. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai 
Indonesian bay-leaf atau Indonesian laurel. Bagian tanaman yang biasa 
digunakan adalah bagian daunnya. Penggunaan daun salam sebagai obat 
tradisional telah diketahui sejak jaman dahulu, biasanya warga desa 
menggunakan daun salam untuk pengobatan penyakit diare dan asam urat. 
Salam tumbuh dan berkembang di lingkungan tropis yang memiliki kadar curah 
hujan dan sinar matahari yang cukup (2). Salam ini merupakan spesies tanaman 
dari famili Myrtaceae dan memiliki nama latin Syzygium polyanthum serta 
memiliki nama lain Eugenia polyantha (3,4,5). 

Tanaman salam ini memiliki kandungan kimia berupa minyak atsiri, tanin, dan 
flavonoid. Tanaman salam ini dapat digunakan sebagai obat kencing manis, 
hipertensi, diare, dan masih banyak lagi. Bagian dari tanaman obat ini yang 
sering digunakan sebagai obat adalah bagian daun, kulit batang, akar, dan buah 
(3). 

Banyak penelitian tentang tanaman salam yang berkaitan dengan aspek 
kesehatan dan kefarmasian. Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menguji 
khasiat atau aktivitas farmakologi dari ekstrak bagian-bagian tanaman salam, 
seperti daun, kulit batang, akar, dan buah salam. Berdasarkan hasil dari 
penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut  tanaman salam ini memiliki 
potensi yang sangat besar dalam bidang farmasi sebagai bahan yang dapat 
digunakan untuk pengobatan penyakit.  

Penjelasan yang telah dikemukakan di atas, perlu dilakukannya kajian mengenai 
ekstrak tanaman salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) terutama bagian 
daunnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan 
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kandungan senyawa metabolit sekunder serta aktivitas antioksidan dari daun 
salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.). 

 

2. Metode Penelitian 

 
Penelitian yang akan dilakukan terdiri dari penyiapan bahan, penapisan 

fitokimia simplisia, karakterisasi simplisia, ekstraksi, fraksinasi, dan analisis 

fisikokimia. Pada penyiapan bahan terdiri dari determinasi tanaman, 

pengumpulan bahan, dan pembuatan simplisia daun salam (Syzygium 

polyanthum [Wight] Walp.). Pembuatan simplisia dimulai dari sortasi basah, 

pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, dan pembuatan serbuk (15). 

Pemeriksaan karakteristik simplisia (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik mutu pada simplisia 

dan yang akan digunakan.  

Pemeriksaan karakteristik ini meliputi pemeriksaan makroskopik, penetapan 

kadar abu total, penetapan kadar air, penetapan kadar abu larut air, penetapan 

kadar abu tidak larut asam, penetapan susut pengeringan, penetapan kadar sari 

larut air, dan penetapan kadar sari larut etanol (10,16).  

Penapisan fitokimia dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui golongan 

komponen kimia yang terkandung pada simplisia yang akan digunakan. 

Penapisan fitokimia ini meliputi pemeriksaan alkaloid, flavonoid, saponin, 

steroid/triterpenoid, tanin, dan kuinon.  

Ekstraksi akan dilakukan dengan cara perendaman atau maserasi atau biasa 

disebut dengan metode ekstraksi dingin. Proses maserasi akan dilakukan selama 

3x24 jam pada wadah yang tertutup sempurna menggunakan pelarut yang 

sesuai dengan pergantian pelarut setiap 24 jam. Ekstrak yang sudah diperoleh 

kemudian dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator untuk 

mendapatkan ekstrak kental. Setelah itu dilakukan proses fraksinasi dengan 

menggunakan metode ekstraksi cair-cair (ECC). Analisis fisikokimia meliputi 

karakterisasi ekstrak daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp), 

penapisan fitokimia ekstrak daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.), 

kromatografi lapis tipis, pemeriksaan spektrofotometri IR, penentuan kadar 

flavonoid total, penentuan kadar fenol total, dan pengujian aktivitas 

antioksidan. Ekstrak kental daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) 

yang sudah didapatkan dilakukan penapisan fitokimia, karakterisasi, 
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pemantauan KLT, pemeriksaan spektrofotometri IR, penetapan kadar flavonoid 

total dan kadar fenol total dengan menggunakan spektrofotometri UV-Visible, 

dan pengujian aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH (2,2-

diphenyl-1-pycrylhydrazyl). 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 
Pada penelitian ini tanaman yang digunakan adalah tanaman salam bagian 
daun. Daun tanaman salam tersebut dikumpulkan dari Arboretum, Samarang, 
Kabupaten Garut. Pengumpulan bahan tersebut dilakukan pada bulan Februari 
tahun 2015. Tanaman yang sudah dikumpulkan dideterminasi di Herbarium 
Bandungense, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung.  

Karakterisasi simplisia ini meliputi pemeriksaan makroskopik, penetapan kadar 
air, penetapan kadar abu total, penetapan kadar abu larut air, penetapan kadar 
abu tidak larut asam, penetapan kadar sari larut etanol, penetapan kadar sari 
larut air, dan penetapan susut pengeringan.  

Daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) ini bila diremas berbau 
harum, berbentuk simpel, bangun dan jorong, pangkal daunnya tidak tertoreh 
dengan bentuk bangun bulat telur (ovatus), lonjong sampai elip atau bundar 
lebar sungsang, pangkal lancip sedangkan ujung lancip sampai tumpul, panjang 
5-15 cm, lebar 35-65 mm, terdapat 6-10 urat daun latoral. Runcing pada ujung 
daun, pangkal daun tumpul, terdapat tulang cabang dan urat daun, daun 
bertulang menyirip, tepi daun rata (2,4).  

 

Hasil Karakterisasi Simplisia Daun Salam (Syzygium polyanthum [Wight] 
Walp.) 

No Parameter Hasil (%) 

1. Susut pengeringan 11,6 

2. Kadar abu total 4,5 

3. Kadar abu larut air 1,3 

4. Kadar abu tidak larut asam 2,2 

5. Kadar sari larut etanol 6,6 

6. Kadar sari larut air 3,3 

7. Kadar air 8,0 

Hasil uji karakterisasi simplisia daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] 
Walp.) diperoleh data sebagai berikut daun salam (Syzygium polyanthum 
[Wight] Walp.) memiliki panjang 12,5 cm dan lebar 8 cm  
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Menurut literatur, kadar air tidak boleh melebihi 10% artinya kadar air simplisia 
daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) sesuai dengan literatur. 
Untuk susut pengeringan tidak lebih dari 10%, sedangkan hasil penetapan susut 
pengeringan simplisia daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) sebesar 
11,66% hal tersebut karena kadar air dalam simplisia masih tinggi. 

Penapisan fitokimia ini meliputi pemeriksaan flavonoid, pemeriksaan alkaloid, 
pemeriksaan saponin, pemeriksaan tanin, pemeriksaan kuinon, dan 
pemeriksaan steroid/triterpenoid. Hasil dapat dilihat pada Tabel 5.2. 

 

Hasil Penapisan Fitokimia Simplisia Daun Salam (Syzygium polyanthum 
[Wight] Walp.) 

No Senyawa Hasil 

1. Flavonoid + 

2. Saponin + 

3. Tanin + 

4. Steroid/Triterpenoid + 

5. Alkaloid - 

6. Kuinon  + 

 
Keterangan: (+) = Ada Senyawa ; (-) = Tidak Ada Senyawa 

 

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi. 
Sebanyak 2 kg serbuk simplisia daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] 
Walp.) dimaserasi menggunakan methanol sebanyak 20 L selama 3x24 jam 
dengan pergantian pelarut setiap 24 jam. Pelarut yang digunakan adalah pelarut 
metanol. Pelarut tersebut digunakan karena metanol merupakan pelarut yang 
universal yang dapat menarik senyawa pada simplisia yang diekstraksi. Ekstrak 
yang diperoleh dipisahkan dari ampasnya. Ekstrak metanol daun salam 
(Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) dipekatkan menggunakan rotary 
evaporator hingga diperoleh ekstrak pekat sebanyak 500 mL. Kemudian 200 mL 
ekstrak metanol daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) dikentalkan, 
sehingga didapatkan ekstrak kental sebanyak 36,87 gram.  
 
Proses fraksinasi ini dilakukan dengan menggunakan metode ekstraksi cair-cair 
(ECC) dengan corong pisah. Ekstrak metanol pekat daun salam (Syzygium 
polyanthum [Wight] Walp.) dilakukan fraksinasi dengan menggunakan pelarut n-
heksan dan diklorometan. Sebanyak 300 mL ekstrak metanol daun salam 
(Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) di ECC menggunakan n-heksan, fraksi n-
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heksan dipisahkan. Kemudian, ekstrak metanol ditambahkan air panas, disaring 
dan didinginkan. Ekstrak metanol-air daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] 
Walp.) di ECC dengan menggunakan pelarut diklorometan. Sehingga hasil 
fraksinasi didapatkan fraksi n-heksan dan fraksi diklorometan. Kedua fraksi 
tersebut dilakukan pemekatan dengan menggunakan rotary evaporator  
sehingga didapatkan ekstrak kental fraksi n-heksan sebanyak 3,34 gram dan 
ekstrak kental fraksi diklorometan sebanyak 5,84 gram. 

 

Analisis fisikokimia terdiri dari pemeriksaan karakteristik ekstrak, penapisan 
fitokimia ekstrak, pemantauan kromatografi lapis tipis (KLT), pemeriksaan 
dengan spektrofotometri IR, penetapan kadar flavonoid total, dan penetapan 
kadar fenol total. 
 
Karaterisasi ekstrak daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) ini 
meliputi pemeriksaan makroskopik, penetapan kadar abu total, penetapan 
kadar abu larut air, penetapan kadar abu tidak larut asam, penetapan kadar sari 
larut etanol, penetapan kadar sari larut air, penetapan susut pengeringan, kadar 
air, dan penetapan bobot jenis.  

 

Hasil Pemeriksaan Makroskopik Ekstrak Daun Salam (Syzygium polyanthum 
[Wight] Walp.) 

No Parameter Ekstrak metanol Fraksi n-heksan 
Fraksi 

diklorometan 

1. Bentuk Kental Kental Kering 

2. Bau Khas aromatik Khas aromatik Khas aromatik 

3. Warna Hijau tua Hijau tua Hijau tua 

4. Rasa Pahit Pahit Pahit 

 

Hasil Karakterisasi Ekstrak Metanol Daun Salam (Syzygium polyanthum 
[Wight] Walp.) 

No Parameter Hasil (%) 

1. Susut pengeringan 10,5 

2. Kadar abu total 2,8 

3. Kadar abu larut air 2,3 

4. Kadar abu tidak larut asam 3,5 

5. Kadar sari larut etanol 65,5 

6. Kadar sari larut air 15,5 
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7. Bobot jenis 2,5 m/v 

8. Kadar air 20,0 

 
Hasil karakterisasi ekstrak, pada pemeriksaan makroskopik ekstrak metanol 
daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) memiliki bentuk yang kental, 
berbau khas aromatik, berwarna hijau tua, dan memiliki rasa pahit. Untuk fraksi 
n-heksan memiliki bentuk kental, berbau khas aromatik, berwarna hijau tua, 
dan memiliki rasa pahit, dan untuk fraksi diklorometan memiliki bentuk kering, 
berbau khas aromatik, berwarna hijau tua, dan memiliki rasa pahit. Dari hasil 
penelitian karakteristik ekstrak metanol daun salam (Syzygium polyanthum 
[Wight] Walp.) diperoleh nilai susut pengeringan 10,5%; kadar abu total 2,8%; 
kadar abu larut air 2,3%; kadar abu tidak larut asam 3,5%; kadar sari larut etanol 
65,5%; dan kadar sari larut air 15,5% berarti kadar sari ekstrak metanol daun 
salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) lebih banyak terlarut di dalam 
etanol dibandingkan di dalam air. Nilai kadar air adalah 20,0%, persen kadar air 
yang tinggi yaitu lebih dari 10% dapat terjadi karena pada saat penyimpanan 
ekstrak metanol daun salam dalam keadaan lembab atau dapat menarik uap-
uap air di lingkungan, sehingga jumlahnya sangat tinggi. Bobot jenis sebesar 2,5 
m/v. 
 
Penapisan fitokimia ini meliputi pemeriksaan flavonoid, pemeriksaan alkaloid, 
pemeriksaan saponin, pemeriksaan tanin, pemeriksaan kuinon, dan 
pemeriksaan steroid/triterpenoid. Hasil dapat dilihat pada Tabel 5.5. Penapisan 
fitokimia ekstrak metanol daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) 
menujukkan adanya senyawa flavonoid, saponin, tanin, steroid/triterpenoid, 
dan kuinon. Sedangkan untuk fraksi n-heksan dan fraksi diklorometan 
menunjukan adanya senyawa flavonoid dan steroid/triterpenoid.  

 

Hasil Penapisan Fitokimia Ekstrak Metanol Daun Salam (Syzygium polyanthum 
[Wight] Walp.) 

No Senyawa 
Hasil 

Ekstrak 
Metanol 

Fraksi N-
Heksan 

Fraksi 
Diklorometan 

1. Flavonoid + + + 

2. Saponin + - - 

3. Tanin + - - 

4. Steroid/Triterpenoid + + + 

5. Alkaloid - - - 

6. Kuinon  + - - 

 
Keterangan: (+) = Ada Senyawa ; (-) = Tidak Ada Senyawa 
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Fraksi n-heksan dan fraksi diklorometan hasil dari ECC serta ekstrak metanol 
daun dalam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) dilakukan pemantauan 
dengan menggunakan KLT (kromatografi lapis tipis) yang dielusi dengan 
menggunakan pengembang diklorometan : metanol (95:5) dan menggunakan 
penampak bercak H2SO4 10%. Pemantauan KLT tersebut dilihat di bawah lampu 
UV 254 nm dan 366 nm. Hasil dapat dilihat pada Lampiran 5. Dilihat di bawah 
lampu UV 366 nm pada plat KLT dengan pengembang diklorometan : metanol 
(95:5) menunjukkan adanya pemisahan dan beberapa titik noda. Pada hasil pola 
kromatografi penotolan fraksi n-heksan didapat nilai Rf 0,53 dengan noda 
berwarna jingga, Rf 0,75 dengan noda berwarna biru, dan Rf 0,89 dengan noda 
berwarna hijau. Pada hasil pola kromatografi penotolan ekstrak metanol 
diperoleh nilai Rf 0,47 dengan noda berwarna jingga, Rf 0,75 dengan noda 
berwarna biru, dan Rf 0,89 dengan noda berwarna hijau. Serta pada pola 
kromatografi penotolan fraksi diklorometan diperoleh nilai Rf 0,52 dengan noda 
berwarna jingga, Rf 0,73 dengan noda berwarna biru, dan Rf 0,89 dengan noda 
berwarna biru muda. 
 
Pemeriksaan ekstrak dengan menggunakan spektrofotometri IR ini dilakukan di 
Laboratorium Kimia Instrumen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Hasil analisis spektrofotometri 
IR menunjukkan adanya gugus yang diduga merupakan gugus hidroksil (OH) 
pada ekstrak metanol, fraksi n-heksan, dan fraksi diklorometan daun salam 
(Syzygium polyanthum [Wight] Walp.). Hal ini dikarenakan adanya serapan pada 
bilangan gelombang 3421,5 cm-1 (ekstrak metanol); 3423,4 cm-1 (fraksi n-
heksan); dan 3411,8 cm-1 (fraksi diklorometan) dan diperkuat dengan adanya 
serapan pada bilangan gelombang 1377,1 cm-1 yang diduga merupakan gugus 
OH pada ketiga sampel yang diperiksa. Pada bilangan gelombang 1693,4 cm-1 
dan 1618,2 cm-1 (ekstrak metanol); 1735,8 cm-1 dan 1710,7 cm-1 (fraksi n-
heksan); serta 1693,4 cm-1 dan 1620,1 cm-1 (fraksi diklorometan) daun salam 
(Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) yang diduga merupakan gugus karbonil 
(C=O). Pada bilangan gelombang 1542,9 cm-1 dan 1510,2 cm-1 (ekstrak metanol); 
1544,9 cm-1 (fraksi n-heksan); dan 1542,9 cm-1 (fraksi diklorometan) yang diduga 
merupakan gugus C=C-C aromatik. Gugus yang diduga merupakan gugus C-O 
muncul pada bilangan gelombang 1163,0 cm-1 (ekstrak metanol); 1166,9 cm-1 
(fraksi n-heksan dan fraksi diklorometan). Adanya serapan pada bilangan 
gelombang 920,0 cm-1 (ekstrak metanol); 883,3 cm-1 (fraksi diklorometan); dan 
918,1 cm-1 (fraksi n-heksan) yang diduga merupakan gugus =C-H (19). 
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HASIL PEMERIKSAAN SPEKTROFOTOMETRI IR 

 

Hasil spektofotometri IR ekstrak metanol daun salam (Syzygium polyanthum 
[Wight] Walp.) 

 

Hasil spektofotometri IR ekstrak diklorometan daun salam (Syzygium 
polyanthum [Wight] Walp.) 

 

Hasil spektofotometri IR ekstrak n-heksan daun salam (Syzygium polyanthum 
[Wight] Walp.) 
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Hasil Spektofotometri IR Pada Ekstrak Metanol Daun Salam (Syzygium 
polyanthum [Wight] Walp.) 

No Bilangan Gelombang (cm-1) Prediksi 

1 
3421,5 
1377,1 
767,6 

OH 

2 
2925,8 
2854,5 

CH3, CH2& CH 

3 
1693,4 
1618,2 

C=O 

4 
1542,9 
1510,2 

C=C-C aromatik 

5 1456,2 CH2& CH3 

6 
867,9 
827,4 

CH 

7 1226,6 O-C 

8 
1163,0 
1109,0 
1039,0 

C-O 

9 920,0 =C-H 

 

Hasil Spektrofotometri IR Fraksi Diklorometan Daun Salam (Syzygium 
polyanthum [Wight] Walp.) 

No  Bilangan Gelombang (cm-1) Prediksi 

1 
3411,8 
1377,1 

OH 

2 
2927,7 
2853,5 

CH3, CH2& CH 

3 
1693,5 
1620,1 

C=O 

4 1542,9 C=C-C Aromatik 

5 1458,1 CH2& CH3 

6 
825,5 
605,6 

CH 

7 
1274,9 
1242,1 
1213,1 

O-C 

8 
1166,9 
1126,4 
1047,3 

C-O 

9 883,3 =C-H 
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Hasil Spektrofotometri IR Fraksi N-Heksan Daun Salam (Syzygium polyanthum 
[Wight] Walp.) 

No Bilangan Gelombang (cm-1) Prediksi 

1 
3423,4 
1377,1 

OH 

2 
2925,8 
2854,5 

CH3, CH2& CH 

3 
1735,8 
1710,7 
1620,1 

C=O 

4 1544,9 C=C-C Aromatik 

5 1461,9 CH2& CH3 

6 
723,3 
605,6 

CH 

7 1271,0 O-C 

8 

1166,9 
1120,6 
1074,3 
1041,5 

C-O 

9 918,1 =C-H 

 

Dari hasil penetapan kadar flavonoid total dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh 
nilai a 0,047 ; b 0,0005 ; dan r2 0,993, sehingga diperoleh persamaan y = 0,0005x 
+ 0,047 serta absorban sampel daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] 
Walp.) adalah 0,0758 A. Sehingga diperoleh hasil bahwa dalam 1 gram ekstrak 
daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) mengandung 576 mg 
flavonoid yang setara dengan quersetin.  
 

Absorbansi Deretan Larutan Quersetin Berbagai Konsentrasi 

C (ppm) Absorban 

100 0,092 

60 0,075 

40 0,067 

20 0,057 

10 0,050 

5 0,048 
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Grafik kurva kalibrasi quersetin 

 

 

Dari hasil penetapan kadar fenol total dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh nilai 
a 0,204 ; b 0,0029 ; dan r2 0,996  sehingga, diperoleh persamaan y = 0,0029x + 
0,204 serta absorban sampel daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) 
adalah 0,2918 A. Sehingga diperoleh hasil bahwa dalam 1 gram ekstrak daun 
salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) mengandung 48,4 mg fenol yang 
setara dengan asam galat.  
 
 

Absorbansi Deretan Larutan Asam Galat Berbagai Konsentrasi 

 

C (ppm) Absorban 

80 0,432 

60 0,379 

40 0,319 

20 0,270 

5 0,212 
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Grafik kurva kalibrasi asam galat 

 

Pengujian aktivitas antioksidan ekstrak metanol daun salam (Syzygium 
polyanthum [Wight] Walp.) ini dilakukan dengan menggunakan metode DPPH 
(2,2-diphenyl-1-pycrylhydrazyl). Sampel yang akan diuji dilakukan pengukuran 
absorban dengan menggunakan spektrofotometri UV-Visible pada panjang 
gelombang 516 nm dengan menggunakan pembanding quersetin. Sampel 
dibuat deretan konsentrasi 1 sampai 10. Sebelum pengukuran sampel, 
dilakukan pengukuran absorban blanko dan diperoleh nilai absorban 0,1006 A. 
Kemudian  pengujian terhadap strandar quersetin. Dari hasil pengukuran 
pembanding quersetin dan dibuat kurva antara konsentrasi dengan persen (%) 
peredaman diperoleh persamaan y = 9.190x + 2.374 dan regresi linier (r2) 0,991 
dan diperoleh aktivitas antioksidan dengan IC50 5,18 ppm. Serta pada pengujian 
kurva sampel dan diperoleh persamaan y = 3.977x + 13.82 dengan nilai regresi 
linier (r2) 0,994 dan memiliki aktivitas antioksidan dengan IC50 9,10 ppm.  
 
 
Absorban dan Persen Peredaman Pada Deretan Konsentrasi Larutan Quersetin 

C (ppm) Absorban 
Persen Peredaman 

(%) 

1 0,0889 11,63 

3 0,0709 29,52 

4 0,0625 37,87 

7 0,0283 71,87 

8 0,0262 73,96 

9 0,0166 83,50 

y = 0.0029x + 0.2045 
R² = 0.996 
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Grafik kurva aktivitas antioksidan quersetin dengan IC50 5,18 ppm 

 

 

Absorban dan Persen Peredaman Pada Deretan Konsentrasi Sampel Ekstrak 
Metanol Daun Salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) 

C (ppm) Absorban 
Persen 

Peredaman (%) 

1 0,0824 18,09 

2 0,0784 22,06 

5 0,0673 33,10 

6 0,0640 36,38 

7 0,0579 42,45 

8 0,0541 46,22 

 

 

Kurva aktivitas antioksidan ekstrak metanol daun salam (Syzygium 
polyanthum [Wight] Walp.) dengan IC50 9,10 

y = 3.9773x + 13.827 
R² = 0.9948 
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Tingkat kekuatan antioksidan adalah kuat jika nilai IC50 < 50 ppm, aktif jika nilai 
IC50 50 sampai 100 ppm, sedang jika nilai IC50 101 sampai 250 ppm, dan tidak 
aktif jika nilai IC50 > 500 ppm. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan ekstrak 
metanol daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) memiliki tingkat 
kekuatan antioksidan dengan nilai IC50 < 50 ppm. Artinya, ekstrak metanol daun 
salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) memiliki aktivitas antioksidan kuat 
(20). 
 

4. Kesimpulan 

 
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, disimpulkan bahwa tumbuhan salam 
(Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) berdasarkan hasil penapisan fitokimia, 
baik simplisia dan ekstrak memiliki metabolit sekunder golongan flavonoid, 
saponin, tanin, steroid/triterpenoid, dan kuinon. 
 

Setelah dilakukan pemeriksaan penetapan kadar flavonoid total ekstrak daun 
salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) adalah sebesar 576 mg, kadar fenol 
total daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) adalah sebesar 48,16 
mg, dan pengujian aktivitas antioksidan ekstrak metanol daun salam (Syzygium 
polyanthum [Wight] Walp.) memiliki aktivitas antioksidan dengan IC50 9,10 ppm. 
Ekstrak metanol daun salam (Syzygium polyanthum [Wight] Walp.) memiliki 
aktivitas antioksidan kuat. 
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