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BAB I 

PENDAHU1UAN

Penyebaran tumbuh-tumbuhan sangat d.itentukan oleh le - 

tak geografis. Indonesia yang terletak di daerah tropik sa - 

ngat kaya dengan tumbuh-tumbuhan, diantaranya tumbuh-tumbuh- 

an dari marga Schefflera. Schefflera termasuk suku Aralia - 

ceae, banyak tumbuh di daerah tropik dan sub tropik, seper - 

ti India, Indonesia, Polinesia, Australia dan Amerika yang 

beriklim tropik. Marga ini terdiri dari kurang lebih 80 je - 

nis (1,2,3). Schefflera mempunyai ciri yang beraneka ragam 

dan mirip satu sama lainnya, sehingga pengelompokannya meru

pakan masalah yang sulit (4).

Di Indonesia terdapat beberapa jenis Schefflera seper - 

ti Schefflera elliptica Harms, S. aromatica Harms, S. diva - 

rlcata Kds. Di Jawa Schefflera elliptica Harms dikenal de - 

ngan nama tanganan. Habitus tanaman ini menyerupai Alyxia 

stellata (pulasari), sehingga ada juga yang menyebut pulasa

ri, Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan, baik 

dalam perdagangan (simplisia), penggunaan maupun penelitian. 

Dari pustaka diketahui bahwa pulasari (Alyxia stellata =

A, relnwardtii) termasuk suku Apocynaceae. Tanaman ini ba - 

nyak digunakan sebagai bahan obat traditional, yang berkha - 

siat sebagai anti demam (5).

Bertolak dari masalah ini, perlu dipelajari/diteliti 

ciri-ciri Schefflera elliptica Harms. Ciri-ciri yang dipe - 

lajari/diteliti meliputi makroskopik dan mikroskopik.

1
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Dari pustaka diketahui bahwa tumbuh-tumbuhan dari suku 

Araliaceae mengandung saponin, senyawa asetilenat, di-, tri

terpen dan beberapa jenis tumbuhan mengandung alkaloid, eer- 

ta ada yang diketahui mengandung glikosida (6). Selain itu 

Araliaceae mengandung resin, minyak atsiri, serta senyawa 

polifenol (7).

Hingga saat ini belum banyak penelitian tentang kandu - 

ngan S. elliptica Haims, Tumbuh-tumbuhan yang mempunyai per- 

samaan ciri-ciri morfologi, mempunyai zat-zat kandungan 

yang sejenis. Dengan kata lain tumbuhan dari takson yang sa

ma terutama tingkat suku, marga dan jenis, mempunyai kekera- 

batan yang erat dan mungkin juga dalam hal zat-zat kandungan. 

Dari sini dapat diduga bahwa kandungan S. elliptica Harms 

identik dengan kandungan dari suku Araliaceae* Untuk membuk- 

tikan hal ini, perlu dilakukan skrining fitokimia, Dengan 

akrining fitokimia ini nantinya bisa diketahui apakah kan - 

dungan S. elliptica Harms sesuai dengan kandungan dari suku 

Araliaceae secara umum.

Schefflera di Indonesia belum banyak dimanfaatkan seba

gai bahan obat. Hanya di beberapa daerah,seperti di Timor,

S. elliptica Harms digunakan sebagai obat sakit gigi dan 

obat luka (8 ). Di beberapa negara lain, misalnya Vietnam, 

Thailand, Selandia Baru dan Philipina, beberapa jenis Sche - 

fflera juga digunakan dalam pengobatan secara tradisional, 

antara lain sebagai obat anti reumatik, tonikum, obat batuk 

dan anti skorbut, serta obat penyakit kulit (9,10).

Seperti telah dikemukakan, Araliaceae antara lain me - 

ngandung triterpen, saponin. Senyawa-senyawa ini termasuk
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dalam golongan triterpenoid* Senyawa lain dari golongan ini 

yang cukup banyak digunakan dalam dunia pengobatan adalah
%

steroid, yang digunakan sebagai bahan dasar obat-obat kon 

trasepsi (11)* Triterpen diduga berkhasiat sebagai anti kan 

ker (12). Selain itu juga diduga berkhasiat sebagai anti 

diabetes (13).

Mengingat senyawa golongan triterpenoid makin banyak 

diperlukan dalam dunia pengobatan, maka perlu dicari sumber 

sumber baru. Salah satu sumber baru itu adalah tumbuh-tum - 

buhan dari suku Araliaceae. Hal inilah yang mendorong kami 

untuk melakukan isolasi salah satu kandungan yang termasuk 

golongan triterpenoid dari S. elliptica Harms.

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah penentuan 

ciri-ciri dari S. elliptica Harms, yang meliputi ciri-ciri 

makroskopik dan mikroskopik. Kemudian meneliti kandungan 

yang terdapat pada S. elliptica Harms, yang dilanjutkan de 

ngan isolasi kandungan. Untuk penelitian kandungan dan iso 

Iasi digunakan kulit batang (korteks)* Pemiliban kulit ba - 

tang didasarkan pada pertimbangan bahwa kulit batang banyak 

digunakan dalam ramuan obat tradisional, Selain itu, isola 

si komponen dari kulit batang relatif lebih mudah bila di - 

bandingkan dengan bagian lain.

Secara singkat tujuan dari penelitian ini adalah seba 

gai berikut :

1, Mempelajari ciri-ciri makroskopik dan mikroskopik 

S. elliptica Harms.

2 , Meneliti kandungan kimia yang terdapat pada kulit 

batang.(korteks) S* elliptica Harms.,_____
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3 , Mengisolasi salah satu kandungan yang termasuk go - 

longan triterpenoid dari kulit batang (korteks)

S. elliptica Harms.

Dari penelitian ini, dengan diketahui kandungan dari

S. elliptica Harms, diharapkan bisa diperoleh informasi 

yang jelas tentang khasiatnya. Penelitian ini juga dapat 

dijadikan batu loncatan untuk melakukan penelitian selanjut

nya.
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BAB XI 

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Schefflera elliptica Harms 

1.1- Klasifikasi (.1,'6,14)

Kedudukan Schefflera elliptica Harms dalam aistema- 

tika tumbuh-tumbuhan adalah sebagai berikut :

Divisi : Spermatophyta

Anak divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledoneae

Anak kelas : Archichlamydae 

Bangsa : Umbelliflorae (Umbellales)

Suku : Araliaceae 

Marga : Schefflera 

Jenis : Schefflera elliptica Harms

(Heptapleurum ellipticum Seem).

S. elliptica Harms mempunyai nama daerah antara la

in tanganan (Jawa), panakomo (Timor), poetina ma 

gitipi (Halmahera).

Habitus dan morfologi Schefflera (3,7,8,14)

Tumbuhan dari marga Schefflera biasanya berupa se- 

mak, dapat tumbuh tegak atau memanjat dan juga ti

dak jarang hidupnya epifit. Beberapa diantaranya 

bahkan mempunyai akar yang kuat untuk menempel pa

da tanaman lain. Daun tersusun aeperbi spiral, be - 

rupa daun majemuk menjari (palmatus). Jumlah anak 

daun berkisar antara 3 sampai 15 buah.

5
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Bentuk dan ukuran helaian anak daun bervariasi, sa - 

lab satunya adalah bentuk ellip. Bunga dalam inflo - 

resensi rasemosa yang berbentuk umbela atau payung, 

dengan 5 sampai 9 bunga. Tidak mempunyai kelopak bu

nga atau daun kelopaknya kecil dan tidak berkembang. 

Mempunyai 5 sampai 6 daun mahkota (petala) dan be - 

nang sari (stamen) sesuai dengan banyaknya daun mah

kota. Buah batu, kecil, berbentuk bulat atau lonjong 

dengan 5 sampai 8 ruang biji, sesuai dengan jumlah 

stigma (kepala putik),

S. elliptica Harms biasanya tumbuh di hutan di dae - 

rah dengan ketinggian 1200 meter di atas permukaan 

laut. Banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Hidupnya memanjat, dapat juga tegak atau epifit, 

Umumnya berupa semak dengan batang sebesar 1 - 5 cm 

dan tingginya dapat mencapai 10 meter.

1*3. Anatomi - hiatologi (7,15)

Epidermis daun dari tumbuhan yang termasuk suku Ara

liaceae pada umumnya terdiri atas satu lapisan kuti- 

kula yang tebal. Mempunyai stomata dalam jumlah yang 

banyak dan terdapat hampir di seluruh permukaan epi

dermis. Sering kali dijumpai kristal kalsium oksalat. 

Karena hampir semua jenis tumbuhan dari suku Aralia

ceae menghasilkan minyak atsiri dan resin, maka ju - 

ga ditemukan adanya ruang-ruang schizogen atau rong

ga sekresi.
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1.4. Kandungan kimia (6,7»9»1uj.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bah

wa tumbuhan Schefflera elliptica Harms mengandung 

saponin, Kengenai kandungan lainnya belum banyak di

ketahui. Suatu penelitian terhadap S. odorata mene - 

mukan bahwa daun dan batangnya mengandung tanin, sa

ponin, kalsium oksalat dan lemak. Dari penelitian 

lain diketahui bahwa S. digitata mengandung falca - 

rindiol dan S. arboricola mengandung falcarinol yang 

keduanya termasuk senyawa asetilena. Menurut Trease 

dan Svans, tumbuhan dari suku Araliaceae mengandung 

saponin, senyawa asetilenat, di-, triterpen dan be - 

berapa jenis tumbuhan mengandung alkaloid, serta di

temukan adanya glikosida misalnya pada ginseng. Se - 

lain itu Araliaceae juga mengandung resin dan minyak 

atsiri yang terdapat pada ruang schizogen, serta se

nyawa polifenol.

Kegunaan (8,16)

Schefflera elliptica Harms yang di Jawa dikenal de - 

ngan nama tanganan belum banyak dikenal orang. Ini 

mengakibatkan kegunaannya belum banyak diketahui. 

Hanya di beberapa daerah tumbuhan ini digunakan se - 

bagai obat tradisional, seperti misalnya digunakan 

untuk obat sakit gigi dan obat luka, Selain itu tum

buhan dari marga Schefflera biasanya dipakai sebagai 

tanaman bias.
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2* Tin.jauan tentang kemotaksonomi (17)

Klasifikasi tumbuhan dalam taksonomi dapat disusun berda- 

aarkan berbagai landasan, tergantung pada tujuan atau ke- 

perluan klasifikasi tersebut* Salah satunya adalah kemo - 

taksonomi, yaitu telaah kimia dalam kelompok tumbuhan 

yang terbatas, terutama kandungan sekundemya, dan juga 

makromolekul serta penggunaan data yang diperoleh untuk 

menggolongkan tumbuhan. Sering juga disebut sistematika 

biokimia. Golongan senyawa yang bermanfaat untuk telaah 

ini antara lain flavonoid, alkaloid, asam amino non pro - 

tein, terpen,

Tumbuh-tumbuhan yang mempunyai persamaan ciri-ciri morfo- 

logi, pada umumnya mempunyai zat kandungan yang sejenis. 

Pada penelitian fitokimia mengenai suatu jenis tumbuhan, 

informasi kemotaksonominya sangat penting untuk dijadi - 

kan pedoman, karena dapat diperkirakan atau diharapkan 

zat-zat kandungan apa saja yang mungkin dapat ditemukan 

pada jenis tumbuhan yang sedang diteliti tersebut, 

Kemotakaonomi juga dapat sebagai sarana untuk eksplorasi 

mencari zat kandungan yang berkhasiat atau bermanfaat, 

karena adanya kemungkinan bahwa tumbuhan yang termasuk 

dalam satu golongan, mempunyai kandungan yang sejenis. 

Dalam usaha untuk mencari senyawa-senyawa alam (yang ber- 

asal dari tumbuhan) tertentu, kita dapat mengutamakan pe

nelitian pada jenis-jenis tumbuhan dalam satu golongan. 

Pengetahuan tentang kandungan■suatu simplisia memberikan 

informasi tentang kegunaan simplisia tersebut. Selain 

itu juga dapat digunakan sebagai sarana pengawasan mutu.
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3. Tin.jauan tentang triterpenoid (.1.7 ,18)

Triterpenoid adalah senyav/a yang kerangka karbonnya ber- 

asal dari enam satuan isoprena ( K ?C =C(CH^) —  C H = C H 2) 

dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C^q 

asiklik yaitu skualen.

Senyav/a ini berstruktur ciklik relatif rum it, kebanyakan 

berupa alkohol, aldehida atau asam karboksilat. Senyawa- 

senyawa yang termasuk triterpenoid umumnya berupa senya

wa tidak berwarna, berbentuk kristal, serins kali mempu

nyai titik lebur tinggi dan bersifat optis aktif. 

Triterpenoid dapat dipilah menjadi 4 golongan senyawa 

yaitu : _

- triterpen sebenarnya

- steroid

- saponin

- glikosida jantung

Triterpen (sebenarnya) berdasarkan strukturnya dapat di- 

bagi menjadi :

- triterpen asiklik f

- triterpen trisiklik ^

- triterpen tetrasiklik

- triterpen pentasiklik

Triterpen pentasiklik merupakan salah satu jenis triter

pen yang eering dijumpai pada tumbuhan, bisa dalam ben - 

tuk bebas atau glikosida.

Steroid adalah triterpenoid dengan kerangka dasar sistem 

cincin siklopentana perhidrofenantren. Senyawa ini pada 

saat-saat belakangan ini makin banyak ditemukan pada ja

ringan tumbuh-tumbuhan, yang oiasa disebut fitosterol.
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Beberapa jenis fitosterol seperti sitosterol, stigmaste-

rol dan kampesterol, mungkin terdapat pada setiap tumbuh

an tinggi,. baik dalam bentuk bebas atau glikosida seder- 

hana.

Saponin adalah glikosida triterpen atau steroid. Bila di- 

hidrolisa dengan asam atau secara enzimatik, saponin akan 

menghasilkan aglikon yang disebut sapogenin(dapat, berupa 

triterpen atau sterol) dan gula. Saponin merupaton senya

wa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun, dapat di - 

deteksi berdasarkan kemarapuan membentuk busa, menghemoli- 

sis darah dan bersifat racun terhadap ikan, Kadang-kadang 

juga dapat menimbulkan keracunan pada ternak.

Glikosida jantung kebanyakan bersifat racun dan banyak 

yang berkhasiat faimakologis. Banyak dijumpai pada turn - 

buhan dari suku Scrophulariaceae, Apocynaceae, Moraceae 

dan Asclepiadaceae.

4 *  Tin.jauan tentang isolasi (*17)

Pada tahun-tahun terakhir ini penelitian fitokimia yang 

menyangkut aneka ragam senyawa oiganik yang dibentuk dan 

ditirabun oleh tumbuhan, mengalami perkembangan yang cu - 

kup pesat, Untuk mengetahui senyawa-senyawa tersebut 

perlu dilakukan pemisahan/isolasi dari jaringan tumbuh - 

annya. Isolasi zat kandungan meliputi :

- ekstraksi

- pemisahan dan pemumian

Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan substansi dari 

campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Eks

traksi yang dilakukan tergantung pada jenis bahan dan
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jenis senyawa yang diisolasi. Pelaksanaarmya dapat dengan 

pemanasan atau tanpa pemanasan. Berdasarkan proses pelak-

sanaannya .dikenal :

- ekstraksi yang berkesinambungan, yaitu ekstraksi 

menggunakan pelarut yang sama secara berulang sam

pai proses ekstraksi selesai.

- ekstraksi bertahap, diiaana pada tiap tahap selalu 

dipakai pelarut yang baru sampai ekstraksi selesai.

Bila pada ekstraksi didapat senyawa tunggal, tahap selan- 

jutny? adalah kristalisasi atau rekristalisasi. Tetapi 

pada umumnya diperoleh senyav/a dalam bentuk campuran, se

hingga perlu dilakukan pemisahan. Cara yang paling banyak 

digunakan untuk menisahkan kandungan adalah kromatografi. 

Cara lain yang bisa dilakukan diantaranya pelarutan seca

ra bertingkat, pengocokan cairan-cairan, adsorpsi pemben- 

tukan kompleks dan pengendapan.

Identifikasi merupakan salah satu tahapan akhir dari pe

nelitian fitokimia, pada identifikasi suatu kandungan 

tumbuhan, setelah kandungan itu diisolasi dan dimumikan, 

pertama kali harus kita tentukan dahulu golongannya, Ke

mudian barulah ditentukan jenis senyawa dalam golongan 

tersebut. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara kimia, 

fisika atau fisiko-kimia, dan dapat diperkuat dengan ca

ra analisa spektrometrik. Untuk pemastian akhir harus 

dilakukan pembandingan langsung dengan senyawa pemban - 

ding.
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Cara-cara isolasi triterpenoid antara lain : (19,20,13)

- Serbuk diekstraksi dengan petroleum eter 60 - 80°, 

kemudian direfluks dengan HC1 2N dalam metanol, 

selanjutnya dipekatkan dan disabunkan dengan la - 

rutan KOH 5 % dalam etanol. Sebagian pelarut di - 

uapkan pada tekenan rendah, dan diencerkan dengan 

air. Campuran diekstraksi dengan kloroform. Eks - 

trak diuapkan, kemudian dikolom dengan silika gel 

dengan eluen benzena dan etil asetat, dengan kon- 

sentrasi etil asetat selalu meningkat,

- Serbuk kering diekstraksi dengan petroleum eter 

dalam Soxhlet selama 56 jam, Ekstrak dikromato - 

grafi kolom dengan ailika gel (60 - 120 meah) de

ngan fasa gerak petroleum eter 60 - 80°: CgHg

(1 : 1). Terhadap kristal yang diperoleh dilaku - 

kan rekristalisasi dengan CHGl^ : metanol (1 : 1).

- Serbuk kering dimasukkan ke dalam Soxhlet, rendam 

satu malam dengan menggunakan pelarut n-heksana. 

Kemudian ditambah dengan n-heksana sampai jumlah 

tertentu, dipanaskan sampai n-heksana dalam Soxh

let tidak memberikan reaksi positip terhadap pe - 

reaksi Liebermann-Burchard. Sari n-heksana diuap

kan pada tekanan rendah, akan diperoleh sari ken- 

tal yang mengandung triterpenoid.
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5* Tinjauan tentang kromatografi

5.1* Kromatografi lapisan tipis (21,22)

Kromatografi lapisan tipis adalah suatu metoda pe - 

misahan secara fisiko-kimia, Pemisahan dilakukan 

dengan cara melev/atkan campuran melalui sistem dua 

fasa, yaitu fasa diam sebagai faktor penahan dan 

fasa gerak sebagai faktor pembawa, Fasa diam berupa 

lapisan tipis bahan kimia yang direkatkan pada lem

peng atau pelat kaca, plastik atau aluminium, Bahan 

kimia tersebut dapat berupa zat anorganik misalnya 

silika, alumina; atau zat organik, misalnya selulo- 

sa, poliamida. Sebagai fasa gerak digunakan pelarut 

organik, bisa dalam bentuk tunggal atau campuran, 

Kromatografi lapisan tipis dapat digunakan untuk 

analisa. kualitatif, kuantitatif dan isolasi kandu - 

ngan. Mekanisme yang menyebabkan terjadinya pemi - 

sahan pada kromatografi lapisan tipis antara lain :

- adsorpsi

- partisi

- pertukaran ion

- elektroforesi

- permiasi gel

Dari mekanisme-mekanisme tersebut yang paling umum 

dalam kromatografi lapisan tipis adalah adsorpsi. 

Peristiwa adsorpsi ini merupakan hasil dari kekuat- 

an tarik-menarik antara molekul fasa diam dengan 

molekul zat yang akan dipisah. Kekuatan ini tergan- 

tung pada polaritas fasa diam dan 3usunan molekul

1
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aat yang dipisah. Bagian yang paling polar akan pa

ling kuat diadsorpsi dan disu3ul oleh bagian-bagian 

yang polaritasnya lebih kecil.

Zat yang masih merupakan campuran dibuat dalam ben

tuk larutan dan ditotolkan pada lapisan tipis, bisa 

berupa bercak atau pita. Semua campuran itu akan 

diadsorpsi oleh fasa diamnya. Selanjutnya lempeng 

tadi dieluasi dalam aebuah bejana yang sudah dije - 

nuhkan dengan fasa geraknya. Pemisahan terjadi ka - 

rena adanya perambatan kapiler. Senyawa dengan po - 

laritas lebih rendah akan terdorong ke atas bersama 

fasa geraknya. Untuk mengetahui hasil pemisahan se

nyawa yang tidak berwama, identifikasinya menggu - 

nakan penampak bercak, fluoresensi dengan sinar ul

tra violet, atau dengan cara biologis. Pemilihan 

fasa gerak dan penampak bercak yang tepat, akan 

menghasilkan pemisahan yang baik sesuai dengan kom- 

ponen-komponen yang ada.

Parameter untuk menentukan letak bercak pada kroma- 

togram dinyatakan dengan angka Rf. Angka Rf ini me

rupakan ukuran kecepatan migrasi suatu senyawa pada 

kromatogram dan pada kondisi konstan merupakan be - 

saran karakteristik dan reprodusibel.

jarak titik pusat bercak dari titik awal
Rf = ---------------------------------------------

jarak garis depan dari titik awal
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•5.2. Kromatografi kolom (23)

Kromatografi kolom merupakan salah satu cara untuk 

memisahkan campuran zat, seperti halnya kromatogra

fi lapisan tipis, Sistem ini terdiri atas kolom 

yang di dalamnya diisi dengan adsorben yang berfung- 

si sebagai fasa diam. Perbandingan panjang dengan 

diameter kolom pada umumnya 40 : 1, Sebagai adsor - 

ben dapat digunakan silika gel, aluminium oksida, 

poliamida, selulosa. Jumlah fasa diam biasanya an - 

tara 30 - 100 kali jumlah bahan yang dianalisis. 

Pengisian kolom dilakukan dengan cara membuat adsor

ben (fasa diam) menjadi suspensi dengan eluen (fasa 

gerak), Suspensi itu dituang pelan-pelan ke dalam 

kolom dan dimampatkan dengan cara mendiamkan selama 

semalam, Campuran zat yang akan dipisah, dimasukkan 

ke dalam kolom dan dialiri (dieluasi) dengan fasa 

gerak. Kecepatan alirannya dibuat konstan. Eluat 

atau hasil eluasi ditampung dalam fraksi-fraksi dan 

fraksi-fraksi ini kemudian diuji kemumiannya, Pe - 

misahan terjadi karena perbedaan kekuatan adsorpsi 

oleh fasa diam terhadap masing-masing komponen yang 

terdapat dalam campuran. Komponen yang kurang ter - 

absorpsi akan turun lebih dahulu bersama fasa gerak- 

nya, sedangkan yang terabsorpsi lebih kuat akan ter- 

tahan oleh fasa diamnya.
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6. Tln.jauan tentang spektrometri

6,1. Spektrometri ultra violet (23,24,25 ,26)

Serapan cahaya oleh molekul di daerah ultra violet 

tergantung pada struktur elektronik molekul. Fenye- 

rapan sinar ultra violet oleh suatu molekul (bagian 

molekul yang menyerap di daerah ultra violet dise - 

but kromofor) akan menghasilkan transisi elektronik, 

Transisi elektronik yaitu promosi elektron-elektron 

dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah, 

ke orbital keadaan tereksitasi yang berenergi lebih 

tinggi. Energi yang terserap selanjutnya terbuang 

sebagai kalor, cahaya atau tersalurkan dalam reaksi 

kimia. Transisi biasanya antara orbital ikatan atau 

orbital pasangan bebas dan orbital non ikatan tidak 

jenuh atau orbital anti ikatan, Panjang gelombang 

serapan merupakan ukuran perbedaan tingkatan-ting - 

katan tenaga dari orbital-orbital yang bersangkutan. 

Molekul yang memerlukan lebih banyak energi untuk 

promosi elektron akan menyerap pada panjang gelom - 

bang yang lebih pendek dan sebaliknya. Bila elektron 

dalam ikatan sigma (CT) tereksitasi yang memberikan 

serapan pada 120 - 200 nm diperlukan energi paling 

tinggi, yang dikenal sebagai daerah hampa dan tidak 

banyak memberi keterangan. Yang banyak digunakan 

adalah daerah di atas 200 nm, dimana terjadi eksi - 

tasi elektron dari orbital p, d dan \  terutama sis- 

tera terkonjugasi. Spektrometri ultra violet digu

nakan untuk mengukur jumlah ikatan rangkap atau ko-
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nyugasi aromatik suatu molekul.

Karena energi ultra violet tertentu, spektrum sera

pan yang timbul dari transisi elektronik tunggal 

seharusnya berupa garis lurus. Tetapi pada molekul 

yang terdiri dari banyak atom, garis tersebut tidak 

didapatkan karena serapan elektronik saling tumpang- 

suh pada tingkat vibrasi dan rotasi. Pada molekul 

ini terjadi pelipatgandaan tingkat vibrasi dan me - 

nyebabkan jaraknya semakin dekat sehingga garis ber- 

satu dan didapatkan pita serapan yang lebar.

Transisi elektron yang mungkin terjadi adalah :

- Transisi O'— > (T*

Terjadi promosi satu elektron dari orbital sigma 

(<T) dengan energi rendah, ke orbital anti ikatan 

(<T*) dengan energi tinggi, misalnya pada alkana. 

Prose3 ini memerlukan energi yang sangat tinggi, 

karena itu diperlukan sinar ultra violet dengan 

panjang gelombang sangat pendek, sekitar 150 nm,

- Transisi n — » O' *

Terjadi pada senyawa hetero atom jenuh, yang mem

punyai atom 0, N atau halogen dengan pasangan 

elektron-n bebas. pasangan elektron ini mengab - 

sorpsi pada panjang gelombang sekitar 185 nra. 

-Transisi

Terjadi pada alkena dan alkuna, merupakan transi

si energi terendah dan terpenting, Transisi ini 

menimbulkan pita serapan sekitar 170 - 190 nm 

untuk alkena terkonjugasi.
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- Transisi \ — > CT *

■Seperti halnya pada transisi n — > (T* pada tran - 

sisi ini diperlukan energi cukup tinggi. Oleh ka

rena itu panjang gelombangnya juga pendek yaitu 

sekitar 160 nm,

■ Dalam gugus karbonil ( ^ 0  =  0) atau gugus azo (— N =  N—) 

transisi energi terendah melib.atkan elektron non 

ikatan, dimana satu elektronnya dapat dipromosikan 

ke orbital It* yang relatif rendah. Transisi n — s. T[* 

ini terlarang dalam pengertian simetri, oleh karena 

itu intensitasnya rendah, walaupun panjang gelombang- 

nya panjang (sekitar 280 nm).

Sebagai pelarut dalam spektrometri ultra violet di- 

pilih pelarut dengan serapan maksimum di bawah 200 

nanometer, misalnya alkohol, air,

■̂.2. Spektrometri infra merah (25,26,27,28,2$)

Bila sinar infra merah dilewatkan melalui cuplikan 

senyawa organik, maka sejumlah frekuensi diserap, 

sedang frekuensi yang lainnya diteruskan atau di - 

transmisikan tanpa diserap. Penyerapan eneigi elek- 

tromagnet dari berbagai panjang gelombang menghasil- 

kan berbagai eksitasi dalam molekul. Radiasi infra 

merah bersesuaian dengan energi yang berkaitan de - 

ngan vibrasi/getaran molekul. Suatu cuplikan yang 

ditempatkan dalam spektrofotometer infra merah dan 

dikenai radiasi infra merah yang berubah panjang 

gelombangnya secara berkesinambungan menyerap caha- 

ya jika radiasi yang rnasuk bersesuaian dengan ener-
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gi vibrasi molekul tertentu, Dari spektrum infra 

merah kita dapat menentukan gugus fungsi yang t e r 

dapat dalam suatu senyawa, Spektrum ini menggambar- 

kan prosen absorbansi atau prosen transmitansi la - 

wan frekuenai, Puncak serapan pada umumnya dinyata-

kan dalam satuan panjang gelombang,^(um) atau bi -

*1
langan gelombang, v (cm ). Penggunaan spektrum in

fra merah untuk penentuan struktur senyawa organik

•» 1
antara 650 - 4000 era" (15,4 - 2,5 um). Daerah di

bawah 650 cm dinamakan infra merah jauh dan dae -

rah di atas 4000 cm" 1 dinamakan infra merah. dekat.

Spektrum infra merah mengandung banyak serapan yang

berhubungan dengan sistem vibrasi yang berinteraksi

dalam suatu molekul dan memberi pita serapan yang

karakteristik, Sebagai contoh, pita di dekat 3000 

.•j
cm mempunyai frekuensi tepat saraa dengan ikatan

C — H yang mengalami vibrasi stretching (rentangan,

1
regang, ulur). Pada pita sekitar 1400 cm sesuai 

dengan vibrasi bending (tekuk, lentur) dari ikatan 

C— H, VibraBi bending sering dinyatakan dengan de - 

formasi atau perubahan bentuk,

Daerah-daerah serapan yang penting dalam spektrum 

infra merah yang menunjukkan gugus fungsi antara 

lain :

Daerah 3000 - 3750 cm"1: regang 0 — H, N — H 

Daerah 2900 - 3300 cm”1: regang s  C — H , = G  *

Ar — H (regang C —  H)
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Daerah 2700 - 3000 cm 1:

Daerah 2100 - 2400 cm"1:

-1
Daerah 1650 - 1900 cm :

Daerah 1500 - 1675 cm-1:

Daerah 1300 - 1475 cm"1:

Daerah 650 - 1000 cm"1:

6*3. Spektrometri resonansi magnet inti (26 »27-'»29 >30) 

Seperti halnya spektrometri ultra violet dan infra 

merah, spektrometri resonansi magnet inti juga me - 

rupakan spektrometri serapan, yaitu dengan mengkaji 

sifat magnet atom-atom dalam molekul* Pada keadaan 

yang sesuai cuplikan dapat menyerap elektromagnet 

di daerah frekuensi radio sesuai dengan ciri cupli- 

kannya, Mempelajari molekul senyawa organik secara 

spektrometri resonansi magnet inti akan diperoleh 

gambaran perbedaan sifat magnet dari berbagai inti 

yang ada dan bisa menduga letak inti tersebut dalam 

molekul* Inti yang paling lasim dipelajari dengan 

metoda resonansi magnet inti adalah proton ( 1K ) , 

sehingga sering disebut resonansi magnet proton. 

Dari resonansi magnet proton dapat diduga banyaknya 

atau jenis lingkungan hidrogen yang ada dalam mole

kul dan juga jumlah atom hidrogen yang ada pada 

atom karbon.

\
regang — CH, ,^CHp ,

I ^
- C H , - C ^°  (regang C - H )

regang —  C =  C —  , ” C

regang ̂ 0  =  0 (asam, aide-

hid, amida, ester, anhi-

drida, keton)

regang^. C ~ C ^ ( a l  if at ik 

, \
dan aromatik), C — N—

I
lentur -C — H

lentur =  C ̂  , A r — H

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI KEMOTAKSONOMI DAN ISOLASI...... I WAYAN EKA RATNATA



21

Prinsip spektrometer resonansi magnet inti adalah 

cuplikan ditcmpatkan di antara dua kutub magnet dan 

diradiasi dengan gelombang radio. Proton akan menga- 

lami resonansi yaitu berbalik dari keadaan paralel 

(arah momen magnetik proton sama dengan arah medan 

magnet) ke keadaan anti paralel (arah momen magne - 

tik proton berlav/anan dengan arah medan magnet), 

Penyerapan energi inilah yang akan terdetekai, 

Terjadinya resonansi bagi inti tertentu dalam ling- 

kungan suatu molekul, kedudukarmya dalam spektrum 

resonansi magnet inti ditunjukkan dengan geseran ki

mia, Geseran kimia selalu dicatat relatif terhadap 

sebuah puncak standar, Senyav/a yang dipilih sebagai 

standar adalah tetrametilsilan (TMS) yang proton- 

protonnya menyerap pada ujung kanan dalam spektrum 

resonansi magnet inti dan ditetapkan sebagai titik 

nol, Berikut ini geseran kimia beberapa proton (ge

seran kimia dalam ppm) :

Tetrametilsilan 0,0

r - c h 3 0..9 -

R2CH2 1,3

R^CH 2,5 -

o 6,4 -

O'® 7,4 -

R - O H 1,0 -

R.-rCOOH 10,5 -
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R - C H O

H^C-COOH (metil) 

RCOOCH^

ROCHj

9 ,0  -  10,0 

2,0 -  2,6 

3,7 - 4,9 

3,5 - 4,0

Keterangan :

R ; gugus alkil

6 ,4 , Spektrometri massa (24»26*27*31)

Sejak sekitar tahun 1960 penggunaan spektrometri 

massa mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal 

ini disebabkan oleh ditemukannya alat yang dapat 

menguapkan hampir semua senyawa organik dan mengion- 

kan uap,.serta fragmen yang dihasilkan dari ion mo- 

lekul dapat dihubungkan dengan molekulnya. Dengan 

spektrometri massa ini dapat ditentukan berat mole- 

kul suatu senyav/a,

Prinsip dari spektrometri massa adalah molekul se - 

nyawa dalam bentuk uap ditembak dengan berkas elek- 

tron, sohingga elektron molekul senyawa tersebut 

akan terlempar keluar dan. didapat kation molekul, 

Kation molekul yang bermuatan positip ini apabila 

bertemr. dengan elektron akan menerima energi dan 

akan menyebabkan peruraian lebih lanjut menjadi 

fragmen-fragmen yang lebih kecil. Kation molekul 

dan fragmen yang bermuatan positip akan dibelokkan 

dalam medan magnet yang dapat berubah sesuai dengan 

massa dan muatannya, Kation dan fragmen-fragmen ta- 

di akan sampai Ice pengumpul ion dan menimbulkan si- 

nyal elektronik. Sinyal ini dikuatkan dan selanjut-
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nya dicatat sebagai spektrum massa. Spektrum massa 

menunjukkan massa dari molekul dan hasil belahannya* 

Dalam beberapa hal puncak ion molekul mungkin tidak 

begitu jelas,. karena ion pecah sama sekali sebelum 

bisa dideteksi. Hal ini dapat diata3i dengan menu - 

runkan voltase pengionan elektron, Energi yang di - 

berikan kepada ion molekul berkurang, sehingga frag- 

mentasi turun dan puncak ion molekul menjadi rela - 

tif lebih kuat. Pecahnya suatu molekul atau ion men- 

jadi fragmen-fragmen bergantung pada kerangka kar - 

bon dan gugus fungsional yang ada.

- Percabangan dalam suatu rantai karbon menghasil - 

kan fragmentasi yang terjadi terutama pada cabang, 

karena radikalion sekunder dan karbokation sekun- 

der lebih stabil dari padanan primemya.

- Pada. senyawa hetero atom atau dengan gugus karbo- 

nil, misalnya amina atau eter, terjadi pembelahan 

c< (o(-fission)♦

- Bila terdapat sebuah atom hidrogen 'Jf terhadap gu

gus karbonil dalom ion molekul, maka dapat terja- 

di penataan ulang McLafferty.

Ion-ion fragmen menunjukkan pecahan-pecahan dari ma- 

na molekul tersusun, Dalam menghubungkan pecahan/ 

fragmen yang satu terhadap yang lainnya sehingga se- 

suai dengan molekul asal, dapat dibantu dengan :

- Aturan nitrogen

Senyawa yang hanya mengandung C, H dan 0 mempu - 

nyai berat molekul genap, atau jika senyawa ter-
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sebut mengandung atom nitrogen, maka jumlah atom 

nitrogennya genap. Senyawa yang hanya mengandung 

C, H, 0 dan N mempunyai berat molekul ganjil, ji- 

ka jumlah atom nitrogennya ganjil. Bila senyawa 

yang mengandung C, H dan 0 kohilangan radikal, 

maka akan dihasilkan ion fragmen dengan massa 

ganjil, tetapi jika yang dilepas adalah molekul 

netral,1 maka ion fragmen yang dihasilkan mempu - 

nyai massa genap.

- Aturan elektron genap

Ion berelektron ganjil dapat terurai dengan kehi- 

langan radikal atau molekul berelektron genap, 

sedangkan ion berelektrongcnap hampir selalu ter

urai dengan kehilangan molekul berelektron genap, 

atau ion berelektron genap tidak mungkin kehilang- 

an radikal.
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BAB III 

BAHAN DAN METODA PENELITIAN

1, Bahan penelitian

Sebagai bahan penelitlan digunakan Schefflera elliptlca 

Harms yang dikumpulkan dari daerah Trawas, Mojokerto, 

dideterminasi dengan kunci determinasi (14) dan diban - 

dingkan dengan contoh dari Kebun Raya Purwodadi. Pengum- 

pulan dilakukan pada bulan Januari 1989.

1.1. Penelitian raakroskoplk dan mlkroskopik

Untuk kedua penelitian inif bahan yang digunakan 

adalah akar, batang dan daun yang masih segar.

1*2. Penelitian kandun^an kimia (skrinin# fltoklmla) 

dan lsolasi

Digunakan serbuk kulit batang (korteks). Kulit ba - 

tang dibersihkan dari kotora.n dan dikeringkan de - 

ngan cara diangin-anginkan di udara terbuka, Kemu- 

dian dibuat serbuk dengan cara ditumbuk dan diayak,

1.3. Bahan kimia

Kecuali dinyatakan lain, bahan kimia yang digunakan 

berderajat teknis. Dalam penelitian ini digunakan 

antara lain :

- Etanol 80 %

- Asam klorida 2N dan pekat

- Natrium klorida

- Amonium hidroksida

- Kloroform teknis dan p.a.

25

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI KEMOTAKSONOMI DAN ISOLASI...... I WAYAN EKA RATNATA



26

- Natrium sulfat eksikatus p.a.

- Asam sulfat pekat

- Bensena

- N-heksana

- Kalium hidroksida

- Metanol teknis dan p.a,

- Eter

- Etil asetat

- Kieselgel 60 (70 - 230 mesh ASTM)

- Kieselgel HF254 (^YP 60)

2- Alat-alat

Alat-alat yang digunakan dalara penelitian ini antara 

lain :

- Inverted Research Microscope Olympus

- Labu alas bulat

- Pendingin balik

- Alat destilasi tekanan rendah

- Corong Buchner

- Corong pisah

- Bejana kromatografi

- Kolom kromatografi

- Hitachi 557 Spectrophotometer

- Infrared Spectrophotometer 735 B Perkin-Elraer

- JNM-PMX 60 NMR Spectrometer

- JOEL JMS-DX 303 Gas Chromatography-Mass Spectroscopy

- Electrothermal Melting Point Apparatus
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3, Metoda penelitian

3.1. Penelitian makroskopik

Pada penelitian makroskopik dilakukan pengamatan 

morfologi dari tumbuhan segar, yaitu alat-alat hara 

yang meliputi akar, batang dan daun.

3.2. Penelitian mikroskopik

Dilakukan pengamatan anatomi-histologi tumbuhan se - 

gar. ' Pengamatan , diantaranya meliputi irisan melin- 

tang tegak lurus ibu tulang anak daun, irisan epi - 

dermis atas dan epidermis bawah anak daun, irisan 

melintang batang, serta irisan melintang akar,

5-3- Penelitian kandun^an kimia (32,33)

Tahap aval dari penelitian ini adalah pembuatan eks- 

trak, Sebanyak 100 gram serbuk kulit batang Sche - 

fflera elliptica Harms ditambah 300 ml etanol 80 %, 

kemudian direfluks pada penangas air selama satu 

jam, Selanjutnya campuran tersebut didinginkan sam - 

pai suhu kamar dan disaring, Residunya dicuci dengan 

etanol 80 %, Filtrat yang diperoleh diuapkan sampai 

volumenya kira-kira 50 ml. Satu mililiter ekstrak 

setara dengan 2 gram bahan. Terhadap ekstrak ini ke

mudian dilakukan reaksi warna, penggojokan, pengen - 

dapan dan kromatografi lapisan tipis, Kandungan ki - 

mia yang diperiksa (diskrining) meliputi :

3,3.1, Alkaloid

Ekstrak setara dengan 20 g bahan dipanaskan 

di atas penangas air sampai kental. Ditambah- 

kan 10 ml HC1 2N .dan dipanaskan lagi selama

mT l I K
m ry stA K A A N  

■ U N Iv e u s i t a i j  A * ; , ( . / N G a A "  
S U R A H A Y A
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3 - 5  raenit 831111)11 diaduk, kemudian didingin- 

kan sampai auhu kamar, Setelah dingin ditam - 

bah 0,5 g NaCl, diaduk kemudian disaring. 

Filtrat digunakan untuk pemerikaaan alkaloid 

dengan reaksi pengendapan dan kromatografi 

lapiaan tipis,

3* 3.1.1. Pemeriksaan dengan reakai pengen - 

da pan

Sebagian filtrat ditambah pereaksi 

Mayer, Wagner, Bouchardat, Dragen - 

dorff. Endapan putih dengan pereak - 

si Mayer, endapan coklat dengan pe - 

reaksi Wagner dan Bouchardat serta 

endapan jingga dengan pereaksi Dra - 

gendorff menunjukkan adanya senyawa 

golongan alkaloid.

3.3*1.2. Pemerikaaan dengan kromatografi 

lapisan tipis

Sisa filtrat ditambah NH^OH 28 % 

sampai alkalis, kemudian dikocok 

dengan 10 ml kloroform dan dipisah. 

Fasa kloroform ditambah Na2S0^ eksi- 

katus 0,5 g# lalu disaring, Filtrat 

yang didapat diuapkan untuk pemerik- 

aaan kromatografi lapisan tipia.

Fasa diam : Kieselgel 60 ^254 

Faaa gerak : etil asetat : metanol : 

air (100 : 16,5 : 13,5)
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Penampak bercak : pereaksi Eragen - 

dorff.

Alkaloid positip bila bercak berwar- 

na jingga.

3.3.2. Saponin

3.3.2.1, Pemeriksaan bulh

Ekstrak setara dengan 2 g bahan di - 

tambah 10 ml air suling dalam tabung 

reaksi dan dikocok kuat-kuat selama 

30 detik, Bila terdapat saponin ma - 

ka akan terjadi buih setinggi 3 cm 

dan stabil lebih dari 30 menit. Se - 

bagai pembanding digunakan daging 

buah Sapindus rarak.

3.3.2.2. Pemeriksaan dengan reaksi warna 

Ekstrak setara dengan 10 g bahan di- 

uapkan di atas penangas air sarapai 

kering, didinginkan sampai mencapai 

sul^ kamar, Dilakukan ekstraksi ber- 

ulang-ulang dengan heksana sampai 

heksananya tidak berwama. Sisanya 

ditambah 10 ml kloroform, diaduk se

lama 5 menit dan disaring ke dalam 

tabung reaksi. Ditambahkan kira-ki - 

ra 100 mg Na^SO^ eksikatus, kocok, 

kemudian disaring lagi, Filtrat di - 

bagi menjadi 3 bagian :
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A untuk uji Liebermann-Burchard 

B untuk uji Salkowski 

C untuk kontrol

A, U,1i Liebermann-Burchard

Filtrat A ditambah 3 tetos aaam 

asetat anhidrat dan satu tetes 

l^SO^ pekat, dikocok perlahan. 

W a m a  hijau atau biru menunjuk - 

kan saponin steroid, merah atau 

ungu menunjukkan saponin triter - 

penoid dan kuning muda menunjuk - 

kan sterol atau triterpen jenuh. 

Uji Salkowski

Filtrat B ditambah 1 - 2 ml I^SO^ 

pekat melalui dinding tabung re - 

aksi. Reaksi positip kalau ter - 

bentuk cincin berwama merah pa - 

da batas kedua cairan atau pada 

fasa air.

3.3.2,3. Pemeriksaan dengan kromatografi 

lapisan tipis

Ekstrak setara dengan 10 g bahan di

tambah 2 ml HC1 2N, dididihkan sela

ma 2 jam di atas penangas air dalam 

sebuah tabung reaksi (mulut tabung 

ditutup dengan corong berisi kapas 

yang dibasahi air). Setelah dingin 

dinetralkan dengan amonia dan diuap-
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kan sampai kering, Residu diekstrak-

si beberapa kali dengan heksana, eks

trak dikumpulkan dan diuapkan. Sisa- 

nya diberi beberapa tetes kloroform 

dan digunakan untuk pemeriksaan kro- 

matografi lapisan tipis,

Fasa diara : Kieselgel 60 **254 

Fasa gerak dapat digunakan :

- heksana : aseton (4 : 1)

- heksana : aseton ( 1 : 4 )

- kloroform : aseton (4 : 1)

- klorofoim : etil asetat ( 1 : 1 )

- kloroform : CCl^ : aseton (2:2:1) 

Penampak bercak : pereaksi anisalde-

hid.

Hasil positip bila terdapat bercak 

berwama merah muda-ungu,

3.3*3. frllkosida .jantun^

3.3.3.1. Pemeriksaan dengan reaksi w a m a  

" 11 ̂  I'iebermann-Burchard

Caranya sama dengan pemeriksaan sa - 

• ponin,

" u .ij- Keller-Kiliani

Ekstrak setara dengan 10 g bahan di

uapkan di atas penanga3 air sampai 

kering, Diekstraksi berulang-ulang 

dengan heksana sampai heksana tidak 

berwarna, sisanya diuapkan di atas
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penangas air. Setelah dingin ditam - 

bah 3 ml pereaksi FeCl^ f diaduk, 

kemudian melalui dinding tabung re - 

aksi ditambahkan 1 ml asam sulfat 

pekat. Reaksi positip bila terben - 

tuk cincin berwama coklat kemerahan 

yang perlahan-lahan berubah menjadi 

biru atau ungu.

3,3-3.2. Pemeriksaan dengan kromatografi 

lapisan tipis

Digunakan ekstrak setara dengan 0,5 

gram bahan.

Fasa diam : Kieselgel 60 ^254 

Fasa. gerak : kloroform : metanol 

(1 : 1 ) .

Penampak bercak : pereaksi Kedde. 

Hasil pemeriksaan positip bila ter - 

jadi bercak biru-ungu.

3.3.4. Flavonoid

3.3.4.1. Pemeriksaan dengan reaksi varaa

Ekstrak setara dengan 3 g bahan di - 

uapka.n di atas penangas air sampai 

kering, didinginkan sampai suhu ka - 

mar, kemudian diekstraksi beberapa 

kali dengan heksana atau petroleum 

eter sampai filtratnya tidak berwar- 

na, Residu dilarutkan dalam 30 ml 

etanol 80 % dan disaring. Filtrat
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dibagi menjadi 4 bagian :

A untuk uji Bate Smith dan Metcalfe 

B untuk uji Wilstatter 

C untuk pemeriksaan dengan KIH)

D untuk kontrol

A. UJi Bate Smith dan Metcalfe 

Filtrat'A ditambah 0,5 ml HC1 pe- 

kat, dipanaskan di atas penangas 

air selama 15 menit. W a m a  merah 

terang atau ungu raenunjukkan ada- 

nya leukoantosianin.

B, Uji Vfilstatter

Filtrat B ditambah 0,5 ml HC1 pe- 

kat dan sedikit serbuk Mg, diama- 

ti perubahan wamanya selama 10 

menit. Jika terjadi waraa, ditam

bah air dengan volume sama dan 

1 ml oktil alkohol. Hasil positip 

bila berwarna jingga sampai merah.

3.3.4.2. Pemeriksaan dengan kromatografi 

lapisan tipis

Digunakan filtrat C dari 3.3.4.1.

Fasa diam : Kieselgel 60 ^254.

Fasa gerak yang dapat digunakan :

- butanol : asam asetat glasial : air 

( 4 : 1 :  5)

- asam asetat glasial : air 

(15 % v/v)
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Pengamatan bercak :

- tanpa pereaksi

- di bawah sinar ultra violet

- di bawah sinar ultra violet dan 

uap araonia,

Flavonoid memberikan w a m a  biru ke - 

hijauan, merah jingga, kuning jelas- 

coklat lemah.

3,3,5* G-likoslda antrakinon

3.3.5,1. Pemeriksaan dengan reaksi w a m a

- Uji Bomtrager 

Ekstrak setara dengan 1 g bahan di - 

uapkan sampai kering di atas pena - 

ngas air. Residu ditambah 10 ml air 

suling, diaduk dan disaring. Filtrat 

yang dihasilkan diekstraksi dengan 

5 ml benzena (dilakukan dua kali), 

Sebagian fasa benzena ditambah 5 ml 

amonia dan dikocok, sedangkan sisa - 

nya untuk kontrol. Hasil positip bi

la lapisan alkalis berwama merah.

" .̂ji Bomtrager yang dimodifikasi 

Ekstrak setara dengan 1 g bahan di - 

uapkan sampai kering. Residu ditam - 

bah 10 ml ICOH 0,5N dan 1 ml HgOg en- 

cer, panaskan selama 10 menit. Didi- 

nginkan dan disaring, Filtrat diasam- 

kan dengan asam asetat glasial, di -
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ekstraksi dengan 5 ml benzena (dua 

kali). Sebagian fasa benzena ditam - 

bah 5 ml amonia, sisanya untuk kon - 

trol. Dikocok dan diamati w a m a  yang 

terjadi. Hasil positip bila lapisan 

alkalis berwarna merah atau rosa.

3.3.5,2. Pemeriksaan dengan kromatografi 

lapisan tipis 

Digunakan ekstrak etanol.

Fasa diam : Kieselgel 60 ^254 

Fasa gerak : benzena : etil asetat : 

asam asetat (75:24:1). 

Penampak bercak : larutan KOH 10 % 

dalam metanol.

Noda merah atau ungu menunjukkan 

adanya glikosida antrakinon.

3.3*6. Glikosida sianhidrin

Pemeriksaan dengan reaksi w a m a  (Uji Gulgnard) 

Serbuk sebanyak 5 g dimasukkan ke dalam ta - 

bung reaksi ditambah air secukupnya sampai 

bahan terbasahi. Ditambah 1 ml kloroform, ta

bung ditutup dengan kertas natrium pikrat, 

didiamkan selama 3 jam pada suhu kamar. Ker - 

tas natrium pikrat dibuat dengan cara mence - 

lupkan kertas saring ke dalam larutan yang 

mengandung 5 g Na^CO^ , 0,5 g asam pikrat da

lam 100 ml air, dan dikeringkan. Perubahan 

warna dari kuning menjadi merah atau kuning 

merah menunjuklcan adanya glikosida sianhidrin.
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3*3 .7 . Tanin dan senyawa polifenol

Pemeriksaan dengan reaksi w a m a  dan -pengendapan 

Ekstrak setara dengan 10 g bahan diuapkan sam

pai kering di atas penangas air. Residu ditam

bah air panas sebanyak 25 ml, diaduk dan di - 

dinginkan sampai suhu kamar, Ditambah 4 tetes 

larutan NaCl 10 %, diaduk, disaring dan fil - 

tratnya dibagi menjadi 4 bagian :

A untuk uji gelatin 

B untuk uji gelatin-NaCl 

C untuk uji FeCl^

D sebagai kontrol 

A. U.ji gelatin

Filtrat A ditambah 5 tetes larutan gelatin 

1 % dan diamati terbentuknya endapan,

^-ii gelatin-NaCl

Filtrat B ditambah 5 tetes pereaksi gela - 

tin-HaCl (larutan gelatin 1 % ditambah la

rutan NaCl 10 %) dan diamati terjadinya 

endapan.

0 . Uji FeCl3

Filtrat C ditambah 4 tetes larutan FeCl^ 

dan diamati w a m a  yang terjadi. W a m a  hi - 

jau-biru atau hijau-hitam menunjukkan ta - 

nin tipe katekol, biru-hitam menunjukkan 

tanin tipe pirogalol dan w a m a  hijau-biru- 

hitam tetapi dengan gelatin-NaCl tidak 

terbentuk endapan menunjukkan adanya senya

wa golongan polifenol.
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3,3.8, Mlnyak atsiri

Pemeriksaan dengan kromatografi lapisan tipis 

Digunakan serbuk dan diekstraksi secara mi - 

krodestilasi,

Fasa diam : Kieselgel 60 ^254 

Fasa gerak : kloroform : benzena ( 1 : 1 )  

Penampak bercak : pereaksi asam fosfomolib - 

dat, pereaksi vanilin asam sul- 

fat, pereaksi anisaldehid.

Minyak atsiri ditunjukkan oleh adanya noda 

berwarna biru,

3.4. Isolasi kandungan

3,4.1 * Ekstraksi

Serbuk kulit batang Schefflera elliptica 

Harms sebanyak 800 g (dibagi menjadi 2 bagi - 

an) direfluks dengan pelarut n-heksana, sela

ma 4 jam, kemudian disaring, lahapan ini di - 

lakukan berulang kali dengan pelarut yang se- 

lalu diganti, sampai ekstraknya menunjukkan 

reaksi negatip terhadap pereaksi Liebermann - 

Burchard. Ekstrak yang diperoleh dipekatkan 

dengan alat destilasi tekanan rendah. Ekstrak 

kental yang didapat disabunkan dengan larutan 

KOH 20 % dalam metanol, Hasil penyabunan di - 

encerkan dengan air suling dan diekstraksi 

dengan eter sampai fasa eter menunjukkan ha - 

sil negatif terhadap uji ICLT. Fasa eter yang 

didapat ditambah Na^SO^ eksikatus, kemudian
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dipisah, dan selanjutnya diuapkan.

3.4,2. Pemisahan dan pcmurnian hasil ekstraksi

Sebelum dilakukan pemisahan dengan kromato - 

grafi kolom, terlebih dahulu dilakukan pemi - 

lihan fasa gerak, yaitu dengan melakukan uji 

kromatografi lapisan tipis terhadap fasa eter. 

Fasa diam : Kieselgel 60 P 254 

Fasa gerak : n-heksana : etil asetat (9 : 1), 

(8 : 2), (7 : 3), (6 : 4 ) dan 

(5 : 5).

Penampak bercak : pereaksi anisaldehid,

Dari uji KIT tersebut, dipilih fasa gerak 

yang menghasilkan noda paling banyak dan pe - 

misahannya baik, Fasa diam untuk kromatogra - 

fi kolom digunakan Kieselgel 60 (70 - 230 

mesh ASTM)♦

Cara pelaksanaan kromatografi kolom :

Dasar kolom diberi gelas wool dan diisi de - 

ngan fasa gerak terpilih secukupnya, Fasa di

am dibuat suspensi dengan fasa gerak kemudi - 

an dituang sedikit demi sedikit ke dalam ko - 

lom, Setelah itu kolom didiamkan semalam un - 

tuk memampatkan fasa diamnya, Campuran zat 

(ekstrak kering) dilarutkan dalam fasa gerak, 

lalu ditambah sedikit fasa diam dan selanjut- 

nya dimasukkan ke dalam kolom, Fasa gerak di- 

alirkan turun dengan kecepatan yang konstan 

dan fasa gerak yang tersisa di atas fasa diam
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tidak kurang dari 1 cm, Eluatnya ditampung 

dalam fraksi-fraksi dengan volume raa3ing-ma - 

sing 5 ml. Masing-masing fraksi ini dianali - 

sa dengan KLT, Fraksi-fraksi dengan noda 

tunggal yang mempunyai harga Rf sama digabung 

dan diuapkan. Kristal basil dicuci dengan me

tanol.

Karena pada penelitian ini kristal yang diha- 

silkan belum mumi, selanjutnya dilakukan pe- 

m u m i a n  ulang dengan kromatografi lapisan ti

pis preparatif.

Bahan : kristal ha ail kromatografi kolom

Fasa diam : Kieselgel

Fasa gerak : kloroform : etil asetat (9 : 1). 

Cara pelaksanaannya :

Kristal dilarutkan dalam kloroform dan dito - 

tolkan membentuk garis pada lempeng kromato - 

grafi lapisan tipis preparatif, Lempeng ter - 

sebut dieluasi dalam bejana kromatografi yang 

telah dijenuhkan, Setelah fasa gerak mencapai 

garis akhir, lempeng diangkat dan dikeringkan, 

Pemisahan bis^ diamati pada sinar ultra vio - 

let atau dengan penampak noda, Bagion yang 

mengandung zat yang diinginkan dikerok dan 

dilarutkan dalam kloroform, kemudian disaring, 

Terhadap filtrat tersebut dilakukan uji KI/P, 

dan selanjutnya diuapkan sampai terbentuk 

kristal.
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3.4.3. Identifikasi hasil isolasi

3.4.3.1. Reaksi w a m a

- Reaksi Liebermann-Burchard 

Sedikit zat ditambah asam asetat an- 

hidrat, kemudian ditetesi asam sul - 

fat pekat. Diamati w a m a  yang ter - 

jadi,

- Reaksi Salkowski

Sedikit zat diraasukkan ke dalam ta - 

bung reaksi, dilarutkan dalam kloro- 

form, Melalui dinding tabung reaksi 

ditetesi asam sulfat pekat perlahan- 

lahan. Diamati w a m a  yang terjadi.

3.4.3.2. Kromatografi laplsan tipis

Bahan.. : kriatal hasil pemumian 

Fasa diam : Kieselgel 60 ^254 

Fasa gerak yang digunakan :

- klorofoim : etil asetat (9 : 1)

- n-heksana : etil asetat ( 5 : 5 )

- kloroform : n-heksana ( 7 : 3 )  

Penampak bercak : pereaksi anisal -

dehid.

3.4.3.3. Titik lebur

Digunakan kristal hasil pemumian 

Cara pelaksanaan :

Sejumlah kristal dimasukkan ke dalam 

pipa kapiler yang salah satu ujung - 

nya dibuntu. Pipa kapiler tersebut
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dimasukkan pada Electrothermal Mel - 

ting Point Apparatus. Diamati dan 

dicatat suhu pada saat kristal mulai 

melebur sampai habia.

3.4.3.4. Analisis spektra

- Spektrum ultra violet 

Digunakan kristal basil pemumian. 

Cara :

Kristal dilarutkan dalam metanol p.a. 

Selanjutnya diamati serapannya pada 

pan;jang gelombang sinar ultra vio - 

let,

- Spektrum infra merah

Digunakan kristal hasil pemumian. 

Cara :

Kristal dan kalium bromida (KBr) di- 

panaskan dalam lemari pengering. Ke

mudian dicampur kira-kira satu bagi- 

an kristal dengan tiga bagian KBr 

dan digerus sampai homogen. Setelah 

itu campuran dimasukkan ke dalam ce- 

takan pellet dan dicetak sampai di - 

dapatkan lempeng transparan, Selan - 

jutnya diamati serapannya pada spek- 

trofotometer infra merah.

- Spektrum resonansi magnet inti 

Bahan : kristal hasil pemumian.
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Cara :

Kristal dilarutkan dalam karbon te - 

tra klorida (CCl^). Larutan ini di - 

tambah tetrametilsilan (TPIS) sebagai 

standar, Diamati spektrumnya pada 

spektrometer resonansi magnet inti,

- Spektrum massa 

Digunakan kristal hasil pemumian, 

Cara pelaksanaan :

Kristal dilarutkan dalam kloroform, 

dimasukkan ke dalam kapiler, dan di

panaskan sampai semua pelarutnya me- 

nguap, Kapiler dimasukkan ke spek - 

trometer massa dan diamati spektrum

nya.
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serbuk(800 g)

ekstraksi n-heksana

i  i
ekstrak residu

| dipekatkan

ekstrak kental

disabunkan dengan 
KOH 20 % - metanol

ekstrak-metanol 

+ airI
ekstrak-metanol-air

| ekstraksi eter

i
fasa metanol-air fasa eter

+ NagSO^ eksikatus 

pisahkan

fasa eter -------- ^  u;ji KLT

i diuapkan 

ekstrak keringl
kromatografi kolom

fraksi

^  diuapkan

kristal *---------^ uji KLT

KLT preparatif

kristal --------- ^ identifikasi
- reaksi w a m a
- KLT
- titik lebur
- spektra

Garabar 1. Skema isolasi triterpenoid
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Gambar 2

Habitus Schefflera elliptica Harms
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN

1. Makroskopik

1*1. Habitus S. elliptica

Tumbuhan ini merupakan tumbuhan berkayu, tumbuh li

ar, tegak atau bisa juga memanjat pada tumbuhan lain,

1.2, Daun

- Jenis daun : daun majemuk menjari dengan 5 - 6

anak daun.

- Anak daun :

w a m a  : permukaan atas berwama hijau tua,

permukaan bawah hijau muda 

bentuk : ellip 

ujung : meruncing

pangkal : tumpul 

tepi : rata

permukaan : licin/mengkilat 

tulang daun: menyirip 

ukuran :

panjang : 6 - 14,5 cm 

lebar : 2,5 - 7,5 cm 

tangkai anak daun : 1 - 5 cm

- Tangkai daun : 8 - 16 cm

- Duduk daun : tersebar

Jika daun diremas, akan memberikan bau yang khas.

45
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1,3. Batang

- W a m a

muda hijau

tua kecoklatan

- Bentuk : silindris (bulat)

- Permukaan : halus pada waktu masih muda, menjadi

kasar setelah tua.

1.4. Akar

- W a m a coklat

- Bentuk silindris (bulat)

- Permukaan : kasar

Pada tumbuhan ini juge terdapat akar gantung.

2 . Mikroskopik

2.1. Irisan melintang tegak lurus ibu tulang daun/anak 

daun

Pada iriean ini dapat diamati ;

Epidermis atas, kolenkim, parenkim dan epidermis ba

wah, Kolenkim hanya terdapat di daerah ibu tulang 

daun/anak daun, yaitu di bawah epidermis atas dan 

di atas epidermis bawah, Ada beberapa berkas pengang- 

kutan tipe kolateral, yang dikelilingi oleh skleren- 

kim. Pada parenkim terdapat kristal kalsium oksalat 

bentuk roset (bintang) dan rongga sekresi (schizo - 

gen), Pada daerah di luar ibu tulang daun/anak daun, 

di bawah epidermis atas terdapat jaringan hipoder - 

mis, jaringan tiang (palisade) yang terdiri dari 

2 - 3  lapis sel, Selanjutnya adalah jaringan bunga 

karang dan epidermis bawah, Tipe daun dorsi ventral,
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yaitu jaringan palisade hanya terdapat pada satu

sisi aaja (.lihat gambar 3).

2.2. Irisan epidermis atas dan epidermis bawah anak daun 

Pada irisan epidermis atas hanya dijumpai sel-sel 

dengan bentuk poligonal. Tidak terdapat stomata 

(gambar 4). Pada irisan epidermis bawah juga ditemu- 

kan sel-sel berbentuk poligonal, seperti halnya p3 - 

da irisan epidermis atas. Pada epidermis bawah ter - 

dapat banyak stomata tipe anisositik/anomositik (gb. 5).

2.3. Irisan melintang batang;

Pada irisan ini dapat diamati anatorai batang yang 

terdiri dari jaringan gabus, sklerenkim, parenkim 

korteks, floem, kambium, xilem dan empulur, Pada pa

renkim korteks dijumpai rongga sekresi dan kristal 

kalsium oksalat yang berbentuk roset. Tipe berkas 

pengangkutannya adalah kolateral terbuka, Pada bebe- 

rapa tempat berkas pengangkutan ini terputus oleh 

parenkim korteks (gambar 6).

2*4. Irisan melintang akar

Susunan yang dapat diamati adalah beberapa lapis 

sel gabus, sklerenkim, parenkim korteks dengan Bel 

berbentuk poligonal. Selanjutnya adalah floem, kam - 

bium dan xilem. Berkas pengangkutannya mempunyai ti

pe kolateral terbuka. Rongga sekresi terdapat pada 

parenkim korteks. Selain kristal kalsium oksalat 

bentuk roset, juga dijumpai kristal kalsium oksalat 

berbentuk prisma (lihat gambar 7 ).
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Gambar 3. Irisan melintang tegak lurus ibu tulang daun/ 

anak daun S, elllptica Harms

Keterangan gambar :

1. Epideimis atas

2. Kolenkim

3. Parenkim

4. Epidermis bawah 

5* Xilem.

6. Floem

7. Sklerenkim

8 . Rongga sekresi (schizogen)

9. nipodermis

10, Jaringan tiang (palisade)

11. Jaringan bunga karang
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Gambar 4* Irisan epidermis atas anak daun 

S. elllptica Harms
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Gambar 5 . Irisan epidermis bav/ah anak daun

S. elliptica Harms

Keterangan gambar :

1, Sel epidermis

2, Stomata tipe anisositik

3, Stomata tipe anomositik
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Gambar 6, Irisan melintang

batang S. elli-ptlca Harms

Keterangan gambar :

1. Jaringan gabus

2. Sklerenkim

3. Parenkim korteks

4. Rongga sekresi (schizogen)

5. Floem

6. Kambium

7. Xilem

8. Empulur

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI KEMOTAKSONOMI DAN ISOLASI...... I WAYAN EKA RATNATA



52

Gambar 7. Irisan melintang

akar S. elllptica Harms

Keterangan gambar :

1, Jaringan gabus

2, Sklerenkim

3. Parenkim korteks

4 . Rongga sekreei (schizogen)

5. Ploem

6, Kambium 

7* Xilem
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3* Kandungan kimia

Pada elcstraksi kulit batang Schefflera elliptica Harms 

dengan etanol 80 % 9 diperoleh ekstrak berwama hijau ke- 

coklatan. Hasil penelitian kandungan kimia dari ekstrak 

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini ;

TABEL I

HASIL PENELITIAN KANDUNGAN KIMIA

Golongan

kandungan
P e r e a k s i Hasil

Alkaloid

Saponin

Glikosida
jantung

FlavonAid

Glikosida
antrakinon

Glikosida
sianhidrin

Tanin dan 
senyawa poli- 
fenol

Minyak atsiri

Triterpenj
steroid

- Mayer
- Y/agner
- Dragendorff
- Kromatografi lapisan tipis

- Pemeriksaan buih
- Liebermann-Burchard
- Salkowski
- Kromatografi lapisan tipis

- Liebermann-Burchard
- Keller-Kiliani

- Bate Smith dan Metcalfe
- Wilstatter
- Kromatografi lapisan tipis

- Bomtrager
- Bomtrager dimodifikasi
- Kromatografi lapisan tipis

- Guignard

Gelatin
Gelatin-NaCl
PeCl5

Kromatografi lapisan tipis 
dengan alat TANNUR-TAS

Liebermann-Burchard
Salkowski
Kromatografi lapisan tipis

-i

+
.+
+

(-)

( o
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4, Isolasi kandungan

4.1. Ekstraksi

Ekstraksi dari 800 gram serbuk kering dengan n-hek- 

sana, diperoleh ekstrak kental berwarna hijau kehi- 

taman seberat 29,0 gram. Setelah disabunkan dan di

ekstraksi dengan eter, dan selanjutnya diuapkan di

peroleh ekstrak kering berwarna coklat sebanyak

10,5 gram.

4.2. Pemisahan dan pemumian ekstrak

Pemilihan fasa gerak dengan' uji kromatografi lapi - 

san tipis.

Fasa diam : Kieselgel 60 ^254

Fasa gerak : n-heksana : etil asetat, dengan perban- 

dingan (9 : 1), (8 : 2), (7 : 3),

(6 : 4) dan (5 : 5).

Penampak bercak : pereaksi anisaldehid,.

Hasil :

dapat dilihat pada tabel II.
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TABEL II

HASIL: UJI KROMATOGRAFI LAPISAN TIPIS 
TERHADAP HASIL EKSTRAKSI

Fasa gerak Koda V,ra m a Rf

n-heksana : etil asetat 1 ungu muda 0,65
2 merah muda 0,35

9 : 1 3 unffu 0,26
L ungu-biru 0,20
5 ungu 0,16
6 ungu-biru 0,10
7 ungu 0,09

n-heksana : etil asetat 1 ungu muda 0,68
2 merah muda 0,50

8 : 2 3 ungu muda 0,44
4 ungu-biru 0,39
5 ungu 0,31
6 ungu 0,27
7 merah muda 0,20

n-heksana : etil asetat 1 merah muda 0,75
2 ungu muda 0,56

7 : 3 3 ungu 0,50
L ungu 0,41
5 ungu muda 0,28
6 ungu muda 0,20

n-heksana : etil asetat 1 ungu muda 0,64
2 ungu muda 0,60

6 : 4 3 ungu-biru 0,51
4 ungu 0,41
5 ungu 0,30
6 merah muda 0,24

n-heksana : etil asetat 1 ungu muda 0,65
2 ungu 0,52

5 : 5 3 ungu 0,49
4 ungu muda 0,38
5 merah muda 0,30
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Berdasarkan data uji kromatografi lapisan tipis ter

sebut, untuk kromatografi kolom dipilih :

Fasa gerak : n-heksana ; etil asetat (9 : 1).

Fasa diam : Kieselgel 60 (70 - 230 mesh).

Dari kromatografi kolom, pada fraksi ke 80 - 105, 

didapat kristal dengan noda yang sama, Fraksi-frak- 

si tersebut dikumpulkan dan didapat kristal jarum 

berwama kuning. Kristal ini dicuci dengan metanol 

dan dilakukan uji kromatografi lapisan tipis.

Fasa diam : Kieselgel 60 ^ 254.

Fasa gerak : - kloroform : etil asetat ( 9 : 1 )

- n-heksana : etil asetat ( 5 : 5 )  

Penampak bercak : pereaksi anisaldehid 

Hasil :

TABEL III

HASIL UJI KROMATOGRAFI LAPISAN TIPIS 
KRISTAL FRAKSI 80 - 105

Fasa gerak Noda W a m a Rf

kloroform : etil asetat 1 ungu muda 0,48
9 : 1 2 ungu 0,35

n-heksana : etil asetat 1 ungu muda 0,58
5 : 5 2 ungu 0,50

Karena kristal yang didapat belum mum i ,  selanjut -
9

nya dilakukan pemumian lagi dengan kromatografi 

lapisan tipis preparatif.

Fasa diam : Kieselgel HP254

Fasa gerak : kloroform : etil asetat (9 : 1).

Hasilnya berupa kristal putih berbentuk jarunu
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Identifikasi hasil isolasi

4.3.1 Reaksi w a m a

Hasilnya seperti terlihat pada tabel IV

TA3EL IV

IDEETIFIKASI KRISTAL HASIL ISOLASI 
DSNGAiJ REAKSI WARilA

Reaksi w a m a Hasil

- Liebermann-Burchard

- Salkowski

hijau-biru 

cincin merah

4*3.2* Kromatografi lapisan tipis

Fasa diam : Kieselgel 60 ^254

Fasa gerak ; - kloroform : etil asetat (9

- n-heksana : etil asetat (5

- kloroform : n-heksana (7 : 

Penampak bercak : pereaksi anisaldehid, 

Hasil : dapat dilihat pada tabel V (lihat

juga gambar 8 , 9 dan 10),
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TABSL V

ZDENTIPIKASI KRISTAL'HASIL ISOLASI 
DENGAN KROMATOGRAFI. tAPISAN T IPIS

Fasa gerak
K H I Pembanding

W a m a Rf W a m a Rf

klorofoira : etil asetat 
9 : 1

ungu 0,42 ungu s''"6,42

n-heksana : etil asetat 
5 : 5

ungu 0,50 ungu 0,50

klorofoxro : n-heksana 
7 ; 3

ungu 0,19 ungu 0,19

Keterangan :

- KHI : kristal hasil isolasi.

- Sebagai pemb^nding digunakan stigmaste - 

rol.
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Gambar 8 - Kromatogram kristal hasil isolasi 

dengan fasa gerak kloroform : etil 

asetat (9 : 1)

Keterangan :

S : kristal hasil isolasi

P : pembanding (stigma sterol)
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; 14.1 As 
5 5
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*  P

Gambar 9. Kromatogram kristal hasil isolasi 

dengan fasa gerak n-heksana : etil 

asetat (5 : 5)

Keterangan :

S : kristal hasil isolasi

P : pembanding (atigmasterol)
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Garhbar 10. Kromatogram kristal hasil isolasi

dengan fasa gerak kloroform : n-heksana 

(7 : 3)

Keterangan :

S : kristal hasil isolasi

P : pembanding (stigmasterol)
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4.3.3. Titik lebur

Dari pengamatan titik lebur kristal hasil 

isolasi diperoleh hasil sebagai berikut :

62

TABEL VI

TITIK LEBUR KRISTAL HASIL ISOLASI

Pengamatan Titik lebur

I 148 - 152 °C

II 148 - 152 °C

III 149 - 152 °C

4.3.4. Spektra

- Spektrum ultra violet

Dengan menggunakan pelarut metanol diperoleh 

serapan maksimum pada panjang gelombang 

205 nm.(lihat gambar 1'1)

- Spektrum infra merah

Kristal hasil isolasi memberikan puncak-pun- 

cak serapan antara lain pada bilangan gelom- 

bang : 3425 cm"1, 2975 cm"1, 2950 cm"1,

2875 cm"1, 1475 cm"1, 1390 cm"1, 1380 cm"1, 

1345 cm"1, 1255 cm"1, 1210 cm"1, 1190 cm"1, 

1170 cm"1, 1150 cm"1, 1115 cm"1, 1070 cm"1, 

1040 cm"1, 1020 cm"1 , 980 cm"1, 970 cm"1,

960 cm"1, 940 cm"1, 900 cm"1, 850 cm"1,

840 cm"1, 810 cm"1, 800 cm"1,

( Spektrumnya dapat dilihat pada gambar 12 )
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Dari spektrum infra merah tersebut, terlihat

adanya puncak-puncak serapan spesifik yaitu :

3425 cm ** : spesifik untuk OH

2950 cm""* : spesifik untuk CH^

-1
1475 cm : spesifik untuk CH

- Spektrum resonansi magnet inti

Dari spektrum resonansi magnet inti yang di- 

peroleh (gambar 13), tampak puncak-puncak 

serapan pada geseran kimia (8 ) : 0,7 ppm;

0,9 ppm; 1,2 ppm; dan 1,3 ppm.

Hasil tersebut menunjukkan adanya proton :

&  = 0,9 dan 1,2 ppm : proton dari H — CH^ 

6  = 1,3 ppm : proton dari RgCHg

- Spektrum maasa

Dari spektrum massa.kristal hasil isolasi 

(gambar 14), dijumpai puncak-puncak pada 

m/z 412, 396, 369, 351, 301, 273, 255, 239, 

213, 180, 123, 97, 83, 69, 55, 41, 32.
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Gambar 11. Spektrum ultra violet 

kristal hasil isolasi
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BAB V 

PEMBAHASAN

Hasil pengamatan makroskopik dari Schefflera elllptlca 

Harms menunjukkan bahwa daunnya berupa daun majemuk menjari, 

dengan 5 - 6  anak daun yang berwarna hijau, berbentuk ellip 

dengan ujung meruncing, pangkal tu/npul dan tepinya rata. Tu

lang daun menyirip dan duduk daun tersebar. Ukuran anak da - 

un dalam satu tangkai daun bervariasi. Batangnya berbentuk 

silindris. Pada waktu muda berwarna hijau, setelah tua men - 

jadi kecoklatan, Akar berwarna coklat, berbentuk silindris 

dengan permukaan kasar. Semua bagian turabuhan ini, bila di - 

remas akan memberikan bau yang khas, menandakan adanya mi - 

nyak atsiri.

Dengan pengamatan secara mikroskopik, pada irisan me - 

lintang anak daun terdapat epidermis atas dan bawah, kolen - 

kirn, parenkim, berkas pengangkutan tipe kolateral, hipoder - 

mis (di bawah epidermis atas), jaringan tiang (palisade) 

yang terdiri dari 2 - 3  lapis sel dan jaringan bunga karang. 

Tipe daun dorsi ventral dimana jaringan palisade hanya ter - 

dapat pada satu sisi, Pada parenkim daun terdapat kristal 

kalsium oksalat bentuk roset dan rongga sekresi (schizogen). 

Stomata hanya terdapat pada epidermis bawah anak daun.

Pada irisan melintang batang dijumpai jaringan gabus, 

sklerenkim, parenkim korteks , floem, kambium, xilera dan 

empulur. Berkas pengangkutannya bertipe kolateral terbuka. 

Pada beberapa tempat berkas pengangkutan ini terputus oleh
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sel-sel parenkim korteks. Seperti halnya pada daun, pada ba

tang juga dijumpai kristal kalsium oksalat bentuk roset dan 

rongga sekresi, .,yang terdapat pada parenkim korteks. Anato - 

mi akar yang agak tua hampir sama dengan anatomi batang tua. 

Hanya pada akar yang agak tua tidak dijumpai empulur, Kris - 

tal kalsium oksalat pada akar, selain bentuk roset juga di - 

jumpai bentuk prisma.

Hasil penelitian makroskopik dan mikroskopik tersebut 

temyata berbeda dengan ciri-ciri dari pulasari (Alyxia ste- 

llata). Sesuai dengan pustaka pulasari mempunyai daun tung - 

gal, pada buku batang biasanya terdapat 3 - 4  helai daun. 

Helaian daun berbentuk lonjong, dengan pangkal dan ujung me

runcing (5). Pada penelitian mikroskopik perbedaan yang pa - 

ling jelas adalah bentuk kristal kalsium oksalat. Pada pene

litian ini dijumpai kristal benjiuk roset, sedangkan pulasa - 

ri mempunyai kristal berbentuk prisma (5)* Dengan adanya 

perbedaan-perbedaan ini, secara taksonomi S. elliptica Harms 

tidak dapat dikatakan sebagai pulasari.

Pada penelitian kandungan golongan alkaloid dengan pe - 

reaksi Mayer dan Dragendorff memberikan basil negatip. Be - 

ngan pereaksi Wagner terjadi sedikit kekeruhan. Setelah di - 

lakukan pemeriksaan dengan kromatografi lapisan tipis, tam - 

pak noda berwarna coklat. Untuk alkaloid seharusnya terjadi 

w a m a  jingga.

Buih yang stabil terjadi pada pemeriksaan saponin de - 

ngan pengocokan, Pada saat selesai pengocokan tinggi buih

4,5 cm dan menjadi 3,5 cm setelah didiamkan selama 30 menit. 

Dengan pereaksi Liebermann-Burchard mula-mula terjadi w a m a  

biru yang perlahan-lahan berubah menjadi merah coklat.
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Reaksi Salkowski memberi hasil berupa cincin berwarna merah 

coklatt, -EadSi. pemeriksaan dengan kromatografi lapisan tipis, 

dengan fasa diam Kieselgel 60 , fasa gerak kloroform :

etil asetat. (1 : 1) dan penampak bercak pereaksi anisalde - 

hid, didapat 5 bercak yang berwarna : ungu (Rf 0,60), ungu 

(Kf 0,59)t merah muda (Rf 0,49), merah muda (Rf 0,40) dan 

merah muda (Rf 0,13). Reaksi w a m a  (Lieberrnann-Burchard dan 

Salkowski) serta kromatografi lapisan tipis juga dapat digu

nakan sebagai penunjuk adanya triterpen dan steroid, Dengan 

reaksi Liebermann-Burchard bisa dibedakan triterpen dan ste

roid, Triterpen memberikan w a m a  merah, sedangkan steroid 

berwarna biru. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa 

kedua senyawa ini terdapat pada ekstrak,

Uji Keller-Kiliani untuk glikosida jantung menghasil - 

kan w a m a  kuning kecoklatan, yang berarti ekstrak tidak me- 

ngandung glikosida jantung. Pada pemeriksaan flavonoid de - 

ngan reaksi Bate Smith dan Metcalfe, Wilstatter dan kroraa - 

tografi lapisan tipis, kesemuanya memberikan hasil negatip. 

Demikian pula halnya dengan pemeriksaan glikosida antraki - 

non, yang diperiksa dengan uji Bomtrager dan Bomtrager 

yang dimodifikasi, serta kromatografi lapisan tipis, Pada 

uji Guignard untuk memeriksa glikosida sianhidrin, yang di- 

lakukan langsung pada serbuk, tidak menimbulkan perubahan 

w a m a  kertas Na-pikrat. Berarti serbuk tidak mengandung gli

kosida sianhidrin.

Pemeriksaan tanin dan senyawa polifenol dengan uji ge

latin dan gelatin-NaCl memberikan hasil negatip (tidak ter

jadi endapan), Dengan pereaksi PeCl^ terjadi w a m a  hijau-
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hitam. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak tidak 

mengandung tanin, tetapi mengandung senyawa polifenol,

Adanya minyak atsiri dapat ditunjukkan dengan kromatografi 

lapisan tipis (mikrodestilasi dengan TAlflJUR-TAS), yang meng- 

gunakan fasa gerak kloroform : benzena (1 : 1) dan penampak 

noda pereaksi asam posfomolibdat, Didapat 3 noda berwarna 

biru dengan harga Rf 0,67; 0,17; 0,07.

Jadi dalam penelitian kandungan kimia dapat ditunjukkan 

adanya saponin, triterpen, steroid, senyawa polifenol dan 

minyak atsiri, yang merupakan kandungan yang terdapat pada 

'tumbuhan dari suku Araliaceae.

Pada isolasi kandungan dari serbuk kulit batang ScKe - 

fflera elliptica Harms, dicoba diisolasi triterpenoid. Da - 

lam penelitian kandungan (skrining fitokimia) yang telah di- 

lakukan, diketahui bahwa kulit batang S. elliptica Harms me- 

ngandung triterpen dan steroid. Dari pustaka diketahui bahwfil 

kadua senyawa ini termasuk golongan triterpenoid (17).

Pada ekstraksi digunakan pelarut n-heksana. Untuk meng- 

hilangkan lemak yang ikut terekstrak3i, dilakukan penyabun - 

an dengan larutan KOR 20 % dalam metanol dan dilakukan eks - 

traksi lagi dengan eter, Dari uji kromatografi lapisan tipis 

terhadap fasa eter ini, didapat beberapa noda sehingga perlu 

'dilakukan pemisahan. Dalam hal ini digunakan kromatografi 

kolom, dengan Kieselgel 60 sebagai fasa diam dan n-heksana : 

etil asetat (9 : 1) sebagai fasa gerak. Tiap fraksi ditam - 

pung 5 ml dan diuji dengan kromatografi lapisan tipis. Ter- 

nyata kristal yang didapat pada pemisahan ini masih belum 

mum i ,  aelanjutnya dilakukan pemumian dengan kromatografi
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lapisan tipis, preparatif, dengan hasil akhir berupa kristal 

putih berbentuk jarum, yang melebur pada 148 - 152°C. Reak - 

si w a m a  terhadap kristal ini memberikan w a m a  hijau-biru 

dengan pereaksi Liebermann-Burchard dan cincin merah denran 

pereaksi Salkowski. Hasil ini menunjukkan adanya sterol. 

Identifikasi dengan kromatografi lapisan tipis menggunakan 

lempeng Kieselgel 60 ^ 5 4  ’ dengan beberapa fasa gerak dan 

penampak bercak pereaksi anisaldehid diperoleh noda berwar - 

na ungu. Noda ini sama dengan noda pembanding (stigmasterol) , 

baik w a m a  noda maupun harga Rf-nya. Kal ini masih belum bi- 

sa memastikan bahwa kristal hasil isolasi adalah stigmaste - 

rol, karena sterol mempunyai struktur yang mirip, sehingga 

dengan kromatografi lapisan tipis memberikan noda yang ham - 

pir sama,

Pada analisis spektra, dengan spektrum ultra violet 

menggunakan pelarut metanol diperoleh serapan maksimum pada 

panjang gelonibang 205 nm. Dari spektrum infra merah didapat 

beberapa puncak serapan, diantaranya ada beberapa puncak 

spesifik yaitu pada bilangan gelombang 3425 cm"’1 : spesifik 

untuk OH ; 2950 cm" 1 : spesifik untuk CH^ ; dan 1475 cm-1 : 

spesifik untuk CH , Gugus-gugus ini merupakan gugus-gugus 

yang terdapat pada sterol. Spektrum resonansi magnet inti 

memberikan puncak-puncak serapan pada geseran kimia 0,7 ppm;

0,9 ppm; 1,2 ppm (keduanya menunjukkan adanya proton dari 

R — CH^ ) dan 1,5 ppm (menunjukkan proton dari R2CH2 

Spektrum massa menunjukkan adanya puncak-puncak pada m/z 

412, 396, 369, 351, 301, 273, 255, 239, 213, 180, 123, 97, 

83, 69, 55, 41, 32,
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D&ri’ puncak-puncak tersebut, terdapat puncak-puncak yang 

biasanya dihasilkan oleh sterol, seperti m/z 273, 255, 213. 

Puncak pada m/z 359 dan 351 merupakan puncak yang spesifik 

untuk stigmasterol, selain 412 (34). Puncak-puncak lain ter- 

nyata tidak semuanya sama dengan puncak dari stigmasterol, 

Misalnya puncak pada m/z 396, biasanya dihaeilkan oleh si - 

tosterol. Dari hal ini bisa diketahui bahwa kristal hasil 

isolasi adalah sterol yang rflasih dalam bentuk campuran, di- 

mana salah satu komponennya adalah stigmasterol.
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KESIHPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, da - 

pat ditarik kesimpulan :

1. Ciri-ciri makroskopik dan mikroskopik yang penting/ 

khas dari Schefflera elliptica Harms :

Daun majerauk menjari dengan 5 - 6  anak daun yang ber - 

bentuk ellip, tipe dorsi ventral, aromatik, stomata 

hanya pada epidermis bawah; rongga sekresi terdapat 

pada parenkim daun dan parenkim korteks (batang dan 

akar); kristal kalsium oksalat terdapat pada parenkim 

daun, parenkim korteks batang dan akar, bentuk prisma 

pada parenkim korteks akar; berkas pengangkutan kola - 

teral terbuka, dibeberapa tempat terputus oleh paren - 

kim korteks (pada batang); juga terdapat akar gantung.

2. Kandungan kimia

Dari skrining fitokimia serbuk kulit batang Schefflera 

■ elliptica Harms, dapat ditunjukkan adanya kandungan go- 

longan saponin, triterpen, steroid, senyawa polifenol 

dan minyak atsiri.

3. Isolasi kandungan

Diperoleh kristal jarum berwarna putih, dengan titik 

lebur 148 - 152°C; identifikasi dengan reaksi w a m a ,  

kromatografi lapisan tipis dan analisis spektra menun - 

jukkan bahwa kristal hasil isolasi adalah golongan
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BAB VIII 

RINGKASAN

Dalam penelitian ini digunakan tumbuhan Schefflera 

elliptica Harms, yang diambil dari daerah Trawas, Mojokerto. 

Bahan diambil pada bulan Januari 1989. Penelitian yang dila

kukan meliputi penelitian makroskopik, mikroskopik, kandung

an kimia, aerta isolasi salah satu kandungan.

Pada penelitian makroskopik yang diamati adalah daun, 

batang dan akar. Daunnya berupa daun majemuk menjari dengan 

5 - 6  anak daun, permukaan berwarna hijau, dimana permukaan 

atas wamanya lebih tua dari permukaan bawah. Bentuknya el- 

lip, ujung meruncing, pangkal tumpul dan tepinya rata, Daun 

letaknya tersebar, serta tulang daun menyirip.

Batangnya berbentuk silindris, pada waktu muda berwarna hi - 

jau, setelah tua berwarna kecoklatan, Permukaannya halus bi

la masih muda dan menjadi kasar setelah tua. Akar berwarna 

coklat, berbentuk silindris dengan permukaan kasar, Juga 

terdapat akar gantung. Semua bagian tumbuhan ini, bila dire- 

mas akan memberikan bau yang khas.

Pada irisan melintang tegak lurus ibu tulang anak daun 

dapat diamati sel epidermis atas, kolenkim, parenkim dan 

epidermis bawah, Kolenkim terdapat di bawah epidermis atas 

dan di atas epidermis bawah anak daun, Pada ibu tulang anak 

daun terdapat beberapa berkas pengangkutan. Juga ditemukan 

kristal kalaium oksalat berbentuk roset (bintang). Di dae - 

rah di luar ibu tulang anak daun, di bawah epidermis atas
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dijumpai hipodeimis. Selanjutnya terdapat jaringan palisade 

yang terdiri dari beberapa lapis, jaringan bunga karang dan 

epidermis bawah. Pada irisan epidermis bawah anak daun di - 

jumpai banyak stomata dan tidak dijumpai pada epidermis 

atas.

Irisan melintang batang terdiri dari jaringan gabus, 

sklerenkim, parenkim korteks, floem,' kambium, xilem dan em - 

pulur. Pada batang juga ditemukan kristal kalsium oksalat 

bentuk roset. Pada irisan melintang akar terdapat jaringan 

gabus, parenkim korteks, floem, kambium dan xilem. Selain 

kristal kalsium oksalat bentuk roset, juga ditemukan kristal 

bentuk prisma. Berkas pengangkutan pada batang dan akar mem- 

punyai tipe kolateral terbuka. Rongga sekresi (schizogen) 

dijumpai baik pada daun, batang, maupun akar.

Penelitian kandungan kimia dilakukan terhadap serbuk 

kulit batang S. elliptica Harms. Serbuk ini diekstraksi de - 

ngan etanol 80 %, Terhadap ekstrak ini dilakukan reaksi war- 

na, pengendapan, penggojokan dan kromatografi lapisan tipis. 

Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa bagian turn - 

buhan tersebut mengandung saponin, triterpen, steroid, . se - 

nyawa polifenol dan minyak atsiri,

Pada isolasi kandungan digunakan pelarut n-heksana dan 

dilakukan ekstraksi dengan cara refluks. Ekstrak yang dipe - 

roleh disabunkan dengan larutan KOIi 20 % dalam metanol. 

Selanjutnya dilakukan ekstraksi kocok dengan eter dan fasa 

eter yang didapat diuji dengan kromatografi lapisan tipis, 

kemudian diuapkan. Untuk memisahkan komponen-komponen dari 

ekstrak tersebut, dilakukan kromatografi kolom dengan fasa
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gerak n-heksana : etil asetat (9 : 1). Fraksi-fraksi dengan 

noda dan harga Rf yang gama dikumpulkan. Dalam penelitian 

ini, hasil kromatografi kolom masih belum mumi, sehingga 

dilakukan .pemumian lagi dengan kromatografi lapisan tipis 

preparatif. Fasa gerak yang digunakan adalah kloroform : 

etil asetat (9 : 1)» sedangkan fasa diamnya Kieselgel 60 

BF254 • Kristal hasil pemumian berwarna putih, berbentuk 

jarum, Kristal ini diperiksa/diidentifikasi dengan reaksi 

warna, kromatografi lapisan tipis, titik lebur dan dilaku - 

kan analisis spektra. Dari hasil identifikasi tersebut di - 

ketahui bahwa senyawa (kristal) yang diperoleh termasuk go- 

longan sterol-
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