
SKRIPSI

AGUSTINUS SALLY

PENETAPAN KADAR SOLASODINA DARI 
RANTING SOLANUM WRIGHTII BENTH 

DALAM BERBAGAIINTERVAL WAKTU

UNIVERSl 1 AS A1XLANGOA-
S U R A B A Y A

r  -

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 
S U R A B A Y A

1991

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI Penatapan Kadar Solasodina dari Ranting Solanum  Agustinus Sally 



PENATAPAN KADAR SOLASODINA DARI RANTING 

SOLANUM WRIGHTII BENTH DALAM BERBAGAI 

INTERVAL WAKTU

SKRIPSI

DIBUAT UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR 

MENCAPAI GELAR SARJANA FARMASI 

PADA FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS AIRLANGGA

oleh 

AGUSTINUS SALLY 

058510719

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI Penatapan Kadar Solasodina dari Ranting Solanum  Agustinus Sally 



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................ii

DAFTAR I S I ........................................................ iv

DAFTAR T A B E L ...................................................  vii

DAFTAR GAMBAR................................. ................viii

DAFTAR LAMPIRAN..................................................ix

BAB :

I. PENDAHULUAN................................................  1

1. Latar belakang m a s a l a h ...............................  1

2. Permasalahan..........j................................  4

3. Tujuan peneiitian.....................................  7

II. TINJAUAN P U S T A K A ..........'................................ 8

1. Tinjauan tentang tanaman Solanum wriahti i

Be n t h ....................................................  8

1.1. Zat kandungan dalam tanaman jenis

solanum...........................................  9

1.2. Beberapa jenis solanum yang mengandung 

solasodina......................................  10

2. Steroida...............................................  10

2.1. Tinjauan tentang steroida.................... 10

2.2. Biosintesa steroida...........................  11

3. Solasodina............................................. 12

3.1. Tinjauan tentang solasodina.................  13

3.2. Biosintesa solasodina......................... 14

4. Tinjauan tentang k l o rofil..........................  14

5. Kromatografi lapisan t i p i s .......................... 16

6. Kromatografi g a s .....................................  18

i v

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI Penatapan Kadar Solasodina dari Ranting Solanum  Agustinus Sally 



III. BAHAN. ALAT, DAN METODE PENELITIAN.................. .23

1. Bahan penelitian..................................... .23

2. Bahan k i m i a ........................................... .23

3. Alat-alat.......................... ................... .23

4. Pola penelitian...................................... .25

5. Cara k e r j a ..............................................25

5.1. penyiapan bahan penelitian....................25

5.2. Penetapan kadar kllorofil..................... .26

5.3. Penetapan kadar a i r ........................... .26
I

5.4. Pelaksanaan ekstraksi......................... 27

5.5. Uji kualitatif solasodina.................... 27

5.5.1. Uji kualitatif dengan kromatografi
i

lapisan tipis..........................  27

5.5.2. Uji kualitatif dengan kromatografi

g a s ......................................  28

5.6. Penetapan kadar solasodina secara semikuan- 

titatif dengan kromatografi g a s . ;.......... 28

IV. HASIL PENGAMATAN.........................................  29

1. Hasil penetapan kadar klorofil.................... 29

2. Hasil uji K L T .........................................  30

3. Hasil analisa kualitatif filtrat fase kloroform 

ranting Solanum wricrhtii Benth dengan kromato

grafi g a s ..............................................  32

4. Hasil penetapan kadar solasodina dari filtrat 

fase kloroform ranting Solanum wriahtii Benth

v

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI Penatapan Kadar Solasodina dari Ranting Solanum  Agustinus Sally 



secara semikuantitatif dengan kromatografi

g a s .....................................................  36

4.1. Kromatogram hasil penetapan kadar sola- 

sodina secara semikuantitatif dari f i 1 — 

trat fase kloroform ranting Solanum

Wricrhti i Benth dengan kromatigrafi gas.... 36

4.2. Hasil penetapan kadar solasodina secara 

semikuantitatif dengan kromatografi

g a s ............................................... .40

5. Pengolahan d a t a ........................................41

V. PEMBAHASAN..................................:............. .43

VI. KESIMPULAN..................................................47

VII. SARAN-SARAN............................................... .48

VIII. RINGKASAN...................................................49

DAFTAR PUSTAKA.............................................51

vi

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI Penatapan Kadar Solasodina dari Ranting Solanum  Agustinus Sally 



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

I. G1ikoalkaloid dari solanum s p ......................... 22

II. Hasil penetapan kadar total1 klorofil

ranting Solanum wriqhtii Benth dari masing-

masing sampe 1 ............................................. 29

III. Hasil uji KLT filtrat fase kloroform dari 

ranting Solanum wriqhtii Benth dan pemban-

ding solasodina..........................................  30

IV. Hasil penetapan kadar solasodina secara

semikuantitatif dengan kromatografi g a s ............  40

vi i

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI Penatapan Kadar Solasodina dari Ranting Solanum  Agustinus Sally 



Gambar Halaman
i

1. Skema alat kromatografi g a s ........... ,............... 21

2. Tanaman Solanum wriahtii B e n t h .......................  24

3. Gambar skematis hasil uji kromatografi 

lapisan tipis filtrat fase kloroform dari 

ranting Solanum wriahtii Benth dan pemban-

ding solasodina..........................................  31

4. Kromatogram dari pembanding solasodina.............  32

5. Kromatogram fase kloroform dari sampel ranting

Solanum wriahtii Benth dengan waktu pengambi-

lan pukul 12.00........... ............................... 33
i

6. Kromatogram fase kloroform dari sampel ranting 

Solanum wriahtii Benth dengan waktu pengambilan 

pukul 15.00...............................................  33

7. Kromatogram fase kloroform dari sampel ranting 

Solanum wriahtii Benth dengan waktu pengambilan 

pukul 18.00...............................................  34

8. Kromatogram fase kloroform dari sampel ranting 

Solanum wriahtii Benth dengan waktu pengambilan 

pukul 21. 0 0 ...............................................  34

9. Kromatogram fase kloroform dari sampel ranting 

Solanum wriahtii Benth dengan waktu pengambilan 

pukul 18.00 yang dispiki.ng dengan solasodina

( 5 : 1 ) .................................................. 35

DAFTAR GAMBAR

vi i i

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI Penatapan Kadar Solasodina dari Ranting Solanum  Agustinus Sally 



10. Kromatogram hasil penetapan kadar solasodina

secara semikuantitatif dari filtrat fase kloro-

form ranting Solanum wriqhtii Benth dengan

waktu pengambilan pukul 12 . 0 0 ......................... 36

11. Kromatogram hasil penetapan kadar solasodina 

secara semikuantitatif dari filtrat fase kloro- 

form ranting Solanum wriqhtii Benth dengan

waktu pengambilan pukul 15.00.'.......................  37

12. Kromatogram hasil penetapan kadar solasodina 

secara semikuantitatif dari filtrat fase kloro- 

form ranting Solanum wriqhtii Benth dengan

waktu pengambilan pukul 18 . 0 0 ......................... 38

13. Kromatogram hasil penetapan kadar solasodina 

secara semikuantitatif dari filtrat fase kloro- 

form ranting Solanum wriqhtii Benth dengan

waktu pengambilan 2 1 . 0 0 ................................  39

14. Histogram kadar solasodina fase kloroform 

ranting Solanum wriqhtii Benth (mg/g berat kering) 

dari masing-masing s a m p e l .............................. 41

15. Histogram kadar total klorofil rata-rata (mg/g 

berat kering) dan kadar solasodina (mg/g berat 

kering dari masing-masing sampel filtrat fase 

kloroform ranting Solanum wriqhtii B e n t h ...........  42

ix

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI Penatapan Kadar Solasodina dari Ranting Solanum  Agustinus Sally 



Lampiran Halaman

1. Biosintesa steroida................................... 55

2. Biosintesa solasodina................................  56

DAFTAR LAMPIRAN

x

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI Penatapan Kadar Solasodina dari Ranting Solanum  Agustinus Sally 



KATA PENGANTAR

Mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala rahmat dan karunianya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul 

"Penetapan kadar solasodina dari ranting tanaman Solanum 

wriahtii Benth dalam berbagai interval waktu" guna memenu- 

hi kewajiban terakhir sebagai syarat untuk mencapai gelar 

sarjana pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima 

kasih kepada :

- Bapak DR. Gunawan Indrayanto dan Bapak DR. Noor Cholies 

sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan bim- 

bingan, saran-saran serta dorongan moril selama melaku- 

kan penelitian hingga selesainya penysunan skripsi ini.

- Kepala Kebun Raya Cabang Purwodadi-Pasuruan Jawa Timur 

yang telah memberikan sampel penelitian berupa ranting 

tanaman Solanum wrightii Benth.

- Ayah, Ibu dan saudara-saudaraku semua atas dukungan 

moril maupun materiil selama menyelesaikan tugas akhir 

ini .

- Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada 

sahaba^-sahabat serta semua pihak yang tidak dapat saya 

sebut satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan 

bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI Penatapan Kadar Solasodina dari Ranting Solanum  Agustinus Sally 



penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan 

yang melimpah atas semua bantuan yang telah diberikan.

Surabaya, Januari 1991 

Penyusun

i i i
\

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI Penatapan Kadar Solasodina dari Ranting Solanum  Agustinus Sally 



BAB I I

PENDAHULUAN
1

1. Latar belakancr masalah

Steroida merupakan sejumlah besar kelompok 

senyawa yang mempunyai aktifitas biologik sangat 

penting antara lain untuk perkembangan dan kontrol 

dari alat reproduksi pada manusia, sebagai kardio- 

tonik, prekusor vitamin D, kontraseptik oral, anti 

inflamasi, anabolik agent! (1)

Dewasa ini pemakaian obat-obat steroida di- 

seluruh dunia meningkat termasuk pemakaian golongan 

hormon steroida sebagai kontraseptik oral. Hal ini 

berkaitan dengan bertambahnya jumlah penduduk diselu- 

ruh d u n i a . (2)

Kebutuhan bahan baku hormon steroida pada saat 

sekarang terutama masih dipenuhi oleh bahan baku yang 

didapat dari tanaman Dioscorea yaitu diosgenin, yang 

terutama dihasil oleh negara-negara di Amerika tengah.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan baku 

steroida kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan ini 

adalah sangat besar, sehingga perlu diusahakan dari 

sumber-sumber lainnya disamping Dioscorea. Ternyata 

salah satu jenis tanaman yang ada di Indonesia yang 

merupakan sumbei1 bahan baku steroida adalah tanaman 

jenis solanum. Dalam beberapa literatur disebutkan

1
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bahwa kandungan dari tanaman jenis solanum mengandung 

solasodina. (3)

Berdasarkan data di Indonesia, juga terdapat 

tanaman solanum yang kemungkinan mengandung solasodina 

dengan kadar yang tinggi. Dan untuk mendapatkan hasil 

yang optimal perlu dilakukan optimasi dengan tujuan 

agar didapatkan tanaman solanum yamg dapat ditanam dan 

menghasilkan solasodina dengan kadar yang tinggi.

Dalam upaya pengoptimasian pembentukan solaso- 

dina, maka perlu diketahui secara mendetail tentang 

proses biosintesa solasodina yang terjadi pada tanaman 

solanum species.

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang ka

dar solasodina dari tanaman solanum dimana didapatkan 

kadar tertinggi pada saat-saat tertentu, kemudian ka

dar tersebut akan menurun. Penelitian itu antara lain 

oleh :

- Telek dkk, menyatakan bahwa kandungan solasodina da

lam buah Solanum mammosum L meningkat pada buah- ber- 

na hijau sampai saat buah menjelang warna kunung dan 

akan menurun dengan cepat setelah buah berwarna 

kuning. (4)
I

- Carle, juga melaporkan bahwa kandungan solasodina 

daiam buah Solanum atriplicifolium mencapai maksimum 

pada umur 12 minggu dan sesudah 12 minggu akan menu- 

run dengan cepat. (5)
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- Gunawan Indrayanto dkk, melaporkan tentang hubungan 

antara diameter buah dengan kandungan solasodina pa

da buah Solanum wriqhtii Benth. Kandungan solasodina 

yang tertinggi pada buah dengan diameter 4,00 - 4,99 

cm dan selanjutnya pada diameter yang lebih besar 

akan menurun, dimana sebelumnya selama 12 minggu te- 

iah dilakukan pengamatan terhadap bertambahnya dia

meter buah. (5)

Dalam proses biosintesa solasodina ada hubungan 

antara kadar solasodina dengan deferensiasi sel dan 

kadar klorofil seperti yang telah dilaporkan pada 

percobaan kultur sel dari kultur kalus Solanum dulca

m a r a . (6)

Dari penelitian Handayani R. yang mencoba meng- 

induksi pembentukan solasodina pada kultur kalus Sola

num wriqhtii Benth dengan cara meningkatkan kadar klo

rofil kalus diperoleh hasil ekstrak kalus yang mengan- 

dung klorofil sebanyak 0,3 - 0,5 mg/g berat kering, 

tidak berhasil dideteksi adanya solasodina. (7) 

Demikian pula pada kultur kalus Solanum indicum L yang 

mengandung klorofil sebanyak 0,16 ± 0,003 mg/g berat 

kering, ternyata tidak mampu membentuk solasodina. (8) 

Tetapi pada kultur kalus Solanum laciniatum Ait 

mampu memproduksi, solasodina sebanyak 0,5 - 1,0 mg/g 

berat kering. £9) Pada kultur kalus Solanum dulcama

ra L yang mengandung klorofil sebanyak 1,02 ± 0,1 ;
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0,38 ± 0,005 ; 0,1 ± 0,02 mg/ berat kering, didapatkan 

solasodina sebanyak 220 ±'40 ; 130 ± 30 ; 56 ± 12 ug/g 

berat kering. (6) Dan penelitian yang dilakukan pada 

tanaman Solanum wriahtii Benth. dimana pada ekstrak 

daun tidak berhasil dideteksi adanya solasodina. teta- 

pi solasodina berhasil dideteksi pada buahnya.(7)

Sedangkan menurut Chow Dhury dan Prasad biosin- 

tesa alkaloida solasodina dari tanaman solanum species 

berlangsung didaun. Selanjutnya setelah terjadi bio- 

sintesa didaun, solasodina yang dihasilkan diangkut 

ketempat penyimpanannya yaitu pada buah. (10)

Permasalahan

Dari hasil penelitian pada kultur suspensi dan 

kultur kalus Solanum laciniatum L, kultur kalus So 1a- 

num eleaanifolium dan Solanum dulcamara L, ternyata 

mampu membentuk solasodina. Tetapi pada penelitian 

yang dilakukan oleh Handayani R. dengan kultur kalus 

Solanum wriahtii Benth yang ditingkatkan kadar kloro- 

filnya ternyata ,tidak mampu membentuk solasodina. 

Ketidakmampuan kultur kalus Solanum wriahtii Benth da

lam membentuk solasodina diduga mungkin solasodina 

yang terbentuk segera diuraikan karena tidak ada sel- 

sel khusus sebagai tempat akumulasi. Dan dari peneli

tian pada daun tanaman asal tidak berhasil dideteksi 

adanya solasodina tetapi solasodina berhasil dideteksi
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pada buah. (7)

Sedangkan menurut Chow Dhury dan Prasad, bio- 

sintesa alkaloida solasodina dari tanaman solanum spe

cies berlangsung didaun. Selanjutnya hasil biosintesa 

tersebut diangkut ketempat penyimpanannya pada buah.

Dan pada tanaman solanum yang lain seperti Solanum 1a- 

ciniatum, Solanum nigrum, solasodina juga diakumulasi 

pada daun (11) Maka diduga ;mekanisme akumulasi solaso

dina pada tanaman Solanum wriahtii Benth berbeda 

dengan jenis tanaman solanum yang lain. Hal ini mena- 

rik untuk diteliti lebih jauh mekanisme akumulasi pada 

tanaman asal yaitu mengenai hasil biosintesa solasodi

na tersebut langsung dipindahkan kebuah atau masih di-i

akumulasi dahulu pada daun, dan apakah akumulasi sola

sodina pada sel tanaman membutuhkan sel-sel dengan 

fungsi khusus seperti sel-sel pada buah. Ini penting 

diketahui dalam rangka usaha solasodina secara bio- 

teknologi tanaman.

Dalam proses translokasi solasodina dari daun 

kebuah, jalur yang dilalui adalah ranting. Sehingga 

untuk memecahkan masalah tersebut diatas dapat dilaku- 

kanpenetapan kadar solasodina dari ranting tanaman So

lanum wrightii Benth pada interval waktu tertentu yang 

dikaitkan dengan saat sebelum terjadi proses fotosin- 

tesa , saat dimulainya proses fotosintesa, saat 

b e r 1angsungnya proses fotosintesa dan setelah proses
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fotosintesa serta saat malam hari.

Disamping itu perlu dilakukan penetapan kadar klorofil 

untuk mengetahui kemungkinan pengaruh klorofil terha- 

dap kadar solasodina pada ranting tanaman Solanum- 

wriqhtii Benth.
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3. Tinuan penelitian

Untuk mengetahui kadar solasodina dari ranting tanaman 

Solanum wricrhtii Benth pada pukul 6.00, 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 21.00.

7
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•BAB II 

-TINJAUAN PUSTAKA

1. Tiniauan tentana tanaman Solanum wriqhtii B e n t h .

Tanaman ini termasuk dalam sistimatika sebagai 

berikut (12) :

Divisi 

Anak divisi 

Kelas 

Bangsa 

Suku 

Marga 

Jenis

Spermatophyta 

Angiospermae 

Dicotyledoneae 

Tubiflorae 

Solanaceae 

Solanum

Solanum wriqhtii Benth 

Solanum wriqhtii Benth merupakan pohon, o daunnya 

tunggal tersebar berbentuk jorong sampai berbentuk 

bulat telur, berlekuk menyirip sampai bercangap 

menyirip dengan bulu-bulu seperti sikat pada permukaan 

daun. lebar daun 5 - 3 2  cm, panjang daun 9 - 3 5  cm.

Tanaman Solanum wriqhtii Benth berbunga 

sepanjang tahun, m e m p u n y a i ,bunga majemuk yang letaknya 

lateral. Warna bunga ungu dan setelah tiga sampai 

empat hari berubah menja'di putih kemudian g u g u r . 

Jumlah bunga pada setiap karangan bunga 7 - 1 0  kuntum. 

Bunga berkelamin dua dengan panjang tangkai bunga 

1 - 2  cm. Kelopa)^ bunga tingginya 1 , 5 - 2  cm, mahkota

8
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pangkal, kepala sari berwarna kuning. Buahnya 

merupakan buah buni berbentuk bulat dengan penampang 

5 - 7  cm, warna buah hijau sedangkan bijinya berbentuk 

pipih dan berwarna coklat. (12)

Solanum wrightii Benth adalah tanaman yang ter- 

masuk dalam marga Solanum dimana marga Solanum ini 

terdapat dipelbagai negara tropik dan sub tropik serta 

mempunyai jenis yang diperkirakan mencapai 1500 jenis. 

Jenis Solanum ini banyak yang berguna dan mempunyai 

nilai e konomi. Alkaloid yang terkandung dalam tanaman 

jenis Solanum terdapat dalam bentuk glikoalkaloida, 

misalnya solasodina, solamargina, solamarina dan lain- 

nya yang aglikonnya mempunyai inti steroida. (11, 4)

1.1. Zat kandungan dalam tanaman jenis S olanum.

Zat kandungan dalam berbagai macam tanaman 

jenis Solanum terdapat bermacam-macam, diantara- 

nya mempunyai zat kandungan yang sama atau sama 

sekali berbeda. Glikoalkaloida dalam tanaman 

jenis Solanum dapat terdistribusi pada beberapa

bagian dari tanaman tersebut, tetapi ada pula
i

yang hanya terkonsentrasi pada satu tempat. 

Contohnya tanaman Solanum lacinatum dan 

Solanum aviculare glikoalkaloida terdistribusikan 

dalam buah, daun dan akar. Sedangkan pada Solanum 

species yang lain, glikoalkaloida hanya terkon-
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a o
sentrasi pada buah. (4)

Alkaloida yang terkandung dalam tanaman je

nis Solanum tersebut terikat dalam bentuk gliko-

sida. Glikoalkaloida dari berbagai Solanum spe

cies ( Lihat tabel I ). (13)

1.2. BeJberapa jenis Solanum yang mengandung solaso

d i n a .

Solasodina pertama kali diidolasi di New 

Zealand dari beberapa Solanum species seperti 

Solanum aviculare dan Solanum laciniatum (4)

Beberapa tanaman jenis Solanum yamg dapat 

dipakai sebagai sumber solasodina antara lain : 

Solanum nigrum. Solanum auriculatum. Solanum cas- 

picastrum. Solanum laciniatum. Solanum aviculare. 

Solanum khasianum. Solanum marginatum. Solanum 

sodameum, Solanum nodiflorum. Solanum gracili, 

Solanum m i n iatum, Solanum donglasili, Solanum 

torvum. (3)

2. S t e roida.

2.1. Tiniauan tentang steroida

Steroida merupakan sejumlah besar kelompok 

senyawa yang mempunyai aktivitas biologik sangat 

penting antara lain untuk perkembangan dan 

kontrol dari alat reproduksi ( estradiol, proges- 

teron, testosteron ) pada manusia, sebagai
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kardiotonik ( digitoksin ), prekusor vitamin D 

( ergosterol ), kontraseptik oral ( semisintetik 

estrogen dan progestin ), anti inflamasi ( korti- 

kosteroid ), anabolik agent ( androgen ). (1)

Steroida adalah senyawa yang mengandung in

ti cyclopentanoperhydrophenantren. suatu molekul 

yang merupakan gabungan dari empat cincin, tiga 

dari sikloheksana dan satu siklopentana. Keempat 

cincin tersebut diberi notasi dengan huruf A, B, 

C, dan D. Atom karbon dari sistim cincin senyawa 

steroida diberi notasi 1 sampai 17. (14 , 15)

Strukturnya sebagai berikut :(

2.2. Biosintesa s t e roida.

Steroida secara biosintesa dibentuk dari 

isopentenyl pyrophospat , (active isopren) yang 

melibatkan rangkaian reaksi yang sama seperti 

pada biosintesa terpenoida. Sebenarnya triter- 

penoida squalen adalah suatu intermediat dalam

n R"

Struktur molekul inti steroida
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biosintesa steroida. 1

Biosintesa steroida dan derivatnya dapat

diketahui dengan mempelajari produksi kolesterol.

Meskipun senyawa ini tidak dibutuhkan sebagai

prekusor langsung dari steroida, tetapi

pembentukan kolesterol dianggap sebagai mekanisme

umum dari biosintesa steroida. Adapun jalur

biosintesa steroida sebagai berikut. (Lampiran I)

(1 )

i

3. Solasodina

3.1. Tiniauan tentanq solasodina.

Solasodina mempunyai kerangka inti steroida
t

yang bersifat alkaloida, struktur molekulnya sama 

dengan diosgenin hanya berbeda pada atom oksigen 

yang diganti dengan atom nitrogen pada solaso

dina. Dengan adanya atom nitrogen ini, maka 

solasodina bersifat basa. (16)

Solasodina yang dikandung dalam tanaman je

nis Solanum terikat dalam bentuk glikosidanya

dengan gula, gugus gula dapat berupa glukosa, ga- 

laktosa dan rhamnosa.

Ikatan terdapat pada cabang dari atom Cg . Bila 

dihidrolisa dengan asam tertentu akan terpecah 

ikatan glikosida tersebut dan terbentuk 

solasodina bebas. (13 , 17, 18)

Solasodina sebagai aglikon dari solamargina.
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solaradixina dan lainnya, solasodina mempunyai 

rumus molekul dengan bobot molekul

413,62. (19)

13

K

Solasodina

Nama lain dari solasodina (19)

- Solanidina-s

- Solankarpidina

- purpuridina

- Solasod-5-en-3^-ol

- SpirosoI-5-en-3^-ol

Pengkristalan dengan metanol dan sublimasi 

dengan tekanan vakum dihasilkan kristal berbentuk 

heksagonal dengan jarak lebur 200 - 202°C, 

( )” - 98 (c-0,14 dalam metanol).

Pengkristalan dengan alkohol encer atau dioksan 

mempunyai jarak lebur 197 - 198°C. Garam pikrat- 

nya dengan titik lebur 144°C, bentuk pikrolonat 

mempunyai titik lebur 314°C, dan garam oksalat
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dengan titik lebur 248°C.

Larutan solasodina dalam alkohol bereaksi 

alkalis terhadap lakmus, harga pKb 6,30. Solaso

dina larut bebas dalam benzena, piridina, 

kloroform. Larut dalam alkohol dan aseton, sedi- 

kit larut dalam air, dan praktis tidak larut 

dalam eter. (19)

3.2. Biosintesa solasodina.

Solasodina termasuk dalam alkaloida steroid 

mempunyai jalur biosintesa yang sama dengan jalur 

biosintesa steroida pada umumnya. Selanjutnya 

rangkaian biosintesa kearah pembentukan solasodi

na dapat dimulai dari squalen ------ ►

squalen,2.3-Epoxid ------ ► cycloartenol ------ ►

Lophenol ------ ► cholestrin ------ ► 26-Hydroxycho-

lestrin ------ > 26 amino, 16 B-, 20 dihydroxycho-

lestrin ------ ► Solasodina.

Jalur biosintesa solasodina. (Lampiran II) (20)

4. Tiniauan tentang k l o rofil.

Fotosintesa pada tumbuhan hijau memerlukan caha- 

ya dan menggunakan energi cahaya tersebut untuk membe- 

baskan molekul oksigen dari air dan untuk sintesa 

senyawa organik dari karbon dioksida, nitrat dan 

sulfat. (21)
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Dalam proses fotosintesa juga dibutuhkan kloro

fil karena klorofil merupakan katalis untuk foto

sintesa dan pada umumnya terdapat sebagai pigmen
i

hijau dalam semua jaringan tanaman yang mengalami 

fotosintesa. Klorofil terdapat .dalam k.loroplast dengan

jumlah yang relatif besar, sering terikat kuat dengan
i

protein tetapi segera terekstraksi kedalam pelarut 

lemak seperti aseton atau eter.

Secara kimia, setiap klorofil mengandung sebuah 

inti porphyrin (tetrapyrol) dengan sebuah kelat atom 

magnesium pada pusat dan sebuah rantai hidrokarbon 

panjang (pytil) sebagai rantai ramping yang terikat 

melalui sebuah gugus asam karboksilat.

Ada sekurang-kurangnya 5 macam klorofil dalam 

tumbuhan, semuanya dengan struktur dasar yang sama 

tetapi menunjukkan variasi dalam sifat dari rantai 

samping aliphatik yang terikat pada inti porphyrin. 

Klorofil A dan B terdapat pada tumbuhan tingkat 

tinggi, tumbuhan paku dan lumut. Klorofil C sampai E 

hanya didapat pada alga, sedangkan klorofil yang lain 

hanya khusus terdapat pada bakteri.

Klorofil relatif labil dan selama diisolasi mem- 

butuhkan perlindungan terhadap degradasi. Contohnya, 

tanaman mengandung suatu aktif enzim klorofilase yang 

dapat melepaskan rantai samping phytol, menjadi kloro- 

p h i 1ide.

15
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Atom Mg pusat juga relatif mudah terlepas selama 

perlakuan, dan membentuk protoklorofi1.

Klorofil dapat terbedakan oleh pembentukan kom- 

pleks dengan UV dan kurva absorbsinya dapat diamati. 

Untuk klorofil A dan B absorbsi maksimumnya pada 

panjang gelombang 663 dan 645 nm. Sedangkan untuk C 

dan D pada 630 dan 688 nm. (22)

Kromatografi lapisan t i p i s .

Kromatografi lapisan tipis merupakan suatu cara 

yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen zat 

dari campurannya.

Mekanisme proses pemisahan pada kromatografi 

lapisan tipis ada beberapa macam cara yaitu :

- Secara adsorbsi

- Secara partisi

- Secara pertukaran ion

- Secara filtrasi

Dari berbagai macam mekanisme tersebut, yang paling 

sering digunakan adalah ' mekanisme proses pemisahan 

secara adsorbsi, mekanismenya dapat dijelaskan sebagai 

berikut :

Apabila campuran zat diteteskan. pada lempeng 

fasa diam, maka mula-mula semua zat akan diadsorbsi 

oleh fasa diam. Oleh karena kekuatan adsorbsi antara 

molekul zat berbeda-beda maka apabila dilakukan eluasi
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dengan masa gerak akan terjadi pemisahan dari campuran 

tersebut.

Molekul-molekul zat yang diadsorbsi paling lemah oleh 

fasa diam akan terbawa oleh fasa gerak keatas sehingga 

memberikan noda paling atas. Sedangkan molekul-molekul 

zat yang diadsorbsi paling kuat oleh fasa diam akan 

memberikan noda paling bawah.

Sebagai fasa diam digunakan bermacam-macam dalam 

percobaan ini digunakan silika gel dengan tebal 0,2 

mm. Adapun salah satu cara pembuatan fasa diam ialah

mula-mula fasa diam dibuat suspensi, kemudian dirata-
i

kan diatas lempeng kaca, plastik atau aluminium. 

Selanjutnya fasa diam diaktifkan dalam oven dengan 

suhu 100 - 200°C selama 30 - 60 menit.

Sebagai fasa gerak dapat digunakan pelarut 

tunggal atau campuran, beberapa macam pelarut dise- 

suaikan dengan campuran zat yang akan dipisahkan. Fasa 

gerak mempunyai fungsi membawa molekul-molekul zat 

sehingga dapat terjadi pemisahan sempurna.

Untuk menunjukkan komponen zat yang dipisahkan 

tersebut, dapat digunakan lampu ultra violet atau 

menggunakan pereaksi penampak noda yang s e s u a i . Dari 

kromatogram hasil pemisahan yang diperoleh, dapat 

diketahui warna noda yang terjadi, kemudian dihitung 

harga Rf-nya.
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Jarak yang ditempuh oleh noda
Rf = --------------------------------------------

Jarak yang ditempuh oleh fasa gerak

Setiap zat dengan fasa gerak dan fasa diam tertentu 

mempunyai harga Rf yang tertentu pula. (23, 24, 25)

9. Kromatografi qas

Menurut proses terjadinya pemisahan komponen 

kromatografi gas dibedakan menjadi kromatografi 

adsorbs! dimana fase diamnya dalam bentuk padat. 

Peristiwa terjadinya pemisahan adalah tiap-tiap kom- 

nen dalam campuran diadsorbsi oleh adsorben, oleh ali-

ran komponen-komponen tersebut akan terlarut sedikit
i

demi sedikit. Komponen yang paling lemah diadsorbsi 

oleh adsorben dan paling mudah terlarut dalam fase 

bergeraknya akan terpisah lebih dahulu, kemudian di- 

ikuti oleh komponen lainnya yang kuat diasorbsi oleh 

adsorben dan makin lemah terlarut dalam fase bergerak. 

Dalam kromatografi gas dikenal dengan istilah "Gas So

lid Chromatography" (GSC).

Proses yang lain adalah kromatografi partisi dimana 

fase diamnya adalah cair. Pemisahan komponennya ter- 

jadi karena perbedaan kelarutan dari masing-masing 

komponen didalam fase diam dan fase bergerak. Dalam 

kromatografi gas dikenal dengan istilah "Gas Liquid 

Chromatography" (GLC). Sistim gas cair ini paling 

sering dilakukan.

18
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Pada prinsipnya dalam penggunaan analisa adalah 

contoh dilarutkan dalam pelarut tertentu kemudian di- 

masukkan kedalam ruang contoh dengan pertolongan ja- 

rum suntik pada kolom ujung depan, oleh pengaruh pema- 

nasan pada ruang contoh, uap komponen dalam contoh 

akan terbawa oelh aliran gas. dan seterusnya akan 

terbagi dalam fase bergerak yaitu gas dan fase 

diamnya. Krena gas terus mengalir, maka komponen yang 

ada pada fase diam akan teruapkan kembali dan terbawa 

oleh aliran gas. Keluarnya contoh yang dianalisa dari 

ujung akhir kolom dapat diamati kromatogramnya dengan 

alat detektor. Bila volume fase bergerak yang diperlu- 

kan contoh pada peristiwa retensi yaitu hambatan yang 

dialami oleh contoh karena terbagi dalam fase berge

rak dan fase diam dihitung !atau diukur maka didapatkan 

volume retensi. Bila waktu yang diperlukan yang diukur 

maka didapatkan waktu retensi.

Gas pembawa yang diperlukan harus merupakan gas

yang inert dan dalam keadan murni betul, karena dengan
i

adanya sedikit pengotoran akan timbul sinyal pada alat 

detektor, dan ini akan menyesatkan pada analisa hasil 

kromatografinya. Gas-gas yang digunakan sebagai gas 

pembawa adalah nitrogen, karbon dioksida, argon dan 

helium. Pemilihan gas pembawa tergantung pada sifat 

contoh yang dikerjakan, alat detektor yang digunakan 

dan mudah cara mendapatkannya. Alat yang digunakan
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untuk mengatur kecepatan aliran gas adalah flowmeter.

Untuk kromatografi gas cair, tabung kolom diisi 

dengan butir-butir medium pendukung yang telah dila- 

pisi dengan pelarut yang dipakai sebagai fase diamnya. 

Sebagai bahan pendukung ialah tanah diatomea yang 

telah diolah sedemikian rupa dan dikenal dengan nama 

dagang GC-22 super suport, chromosorb P, chromosorb W 

dan lain-lain. Bagian lain adalah kolom yamg telah 

terisi oleh butir-butir medium yang telah disiapkan 

untuk maksud kromatografi. Kolom merupakan tabung atau 

kapiler yang terbuat dari bahan gelas, baja tahan 

karat atau tembaga dan dibuat dengan bentuk U atau 

kumparan. Ukuj-an kolom dengan bentuk kapiler mempunyai 

garis tengah 0,1 millimeter dan panjang 3-30 meter. 

Panjang pendeknya kolom sangat berpengaruh pada hasil 

pemisahan dari komponen-komponen campuran dari contoh. 

Bila kolom terlalu pendek maka. kemungkinan ada kom

ponen yang masih tertumpuk antara satu dengan yang 

lainnya. Bila kolom terlalu panjang maka akan menye- 

babkan pemborosan waktu dan bahan juga akan memberi- 

kan hasil yang kurang baik.

Pengamatan komponen-komponen dari campuran yang 

keluar dari ujung akhir kolom dapat dilakukan dengan 

bermacam-macam alat pengamat yang disebut detektor. 

Kegunaan kromatografi gas pada analisa pada dasarnya 

dilihat waktu retensi dan volume r e t e n s i . (25, 26)
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1.0

G&rabar 1. Skema alat kromatografi gas

Keteranaan qambar :

1. Gas pembawa

2. Pengatur tekanan

3. Tempat penyuntikan

4. Kolom

5. Detektor

6. Flowmeter

7. Amplifier

8. Integrator

9. Rekorer 

10. Oven
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TABEL I

GLIKOALKALOID DARI SOLANUM SP

G1ikoalkaloid Aglikon Gula

cA Choconine Solanidin 2 L-Rhamnosa, D-Glukosa

P Choconine Solanidin L-Rhamnosa. D-Glukosa

T Choconine Solanidin D-Glukosa

Demissina Demissidina 2 D-Glukosa, 

D-Xylosa

D-Galaktosa,

Solasonina Solasodina 2 L-Rhamnosa, 

D-Gaiaktosa

D-Glukosa,

Solamargina Solasodina 2 L-Rhamnosa, D-Glukosa

Solacaulina Solanidina 2 D-Xylosa, D -Glukosa

Solasodamina Solasodina 2 L-Rhamnosa, D-Glukosa

Soladulsina Soladulsidina D-Xylosa, D 

L-Rhamnosa,

-Galaktosa,

D-Glukosa

ck Solanina Solanidina L-Rhamnosa,

D-Galaktosa

D-Glukosa,

n Solanina Solanidina D-Glukosa, D-Galaktosa

Solanina Solanidina D-Galaktosa

Tomatina Tomatidina 2 D-Xylosa, 2 

D-Galaktosa

D-Glukosa,

Solaradixina Solasodina 2 L-Glukosa,

D-Galaktosa

L-Rhamnosa,
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BAHAN, ALAT, DAN METODE PENELITIAN

Bahan penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada

lah ranting dari tanaman Solanum wrightii Benth yang

sedang berbuah dan diperoleh dari kebun Raya Cabang

i
Purwodadi pada bulan Februari tahun 1990.

Bahan kimia

- Kloroform p.a

- Metanol p .a

- Asam klorida 2 N

- Natrium hidroksida 10 %

- Kalsium karbonat

- Aseton p.a

Alat-alat

- Vortex

- Kiesel gel 60 F254 E. Merck 20 x 20 cm, 

tebal 0,2 mm.

- Kromatografi Gas Shimadzu tipe 14 A

- Centrifuge

- Spektrofotometer UV-Vis (Hitachi M557“)
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Gambar 2. Tanaman Solanum wriahtii Benth.
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4. Pola peneiitian

4.1. Penyiapan bahan peneiitian.

4.2. Penetapan kadar klorofil.

4.3. Penetapan kadar air.

4.4. Pelaksanaan ekstraksi.

4.5. Uji kualitatif Solasodina.

4.5.1. Kromatografi lapisan tipis.

4.5.1. Kromatografi gas.

4.6. Penetapan kadar Solasodina secara semikuantita

tif dengan kromatografi gas.

5. Cara kerja

5.1. Penviapan bahan peneiitian.

- Pengumpulan bahan : diambil ranting bagian yang 

tua sebelumnya dipisahkan dari bagian yang muda 

kurang lebih 10 cm dari ujung ranting.

- Cara pengambilan bahan : ranting diambil dengan 

cara dipetik pada pangkal ranting.

- Waktu pengambilan : bahan diambil pada interval 

waktu tertentu yaitu :

sampel 1 diambil pada pukul 06.00

sampel 2 diambil pada pukul 09.00

sampel 3 diambil pada pukul 12.00

sampel 4 diambil pada pukul 15.00

sampel 5 diambil pada pukul 18.00

sampel 6 diambil pada pukul 21.00
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- Jumlah bahan yang diambil : setiap interval 

waktu pengambilan minimal 15 g.

- Pengeringan bahan : bahan yang telah dikumpul- 

kan segera dikeringkan dengan sinar matahari 

sampai kering, kemudian digiling atau diserbuk 

sampai halus.

5.2. Penetapan kadar klorofi1 ..(22)

0,300 gram ranting digerus dalam mortir 

atau dimaserator dengan penambahan aseton sampai 

semua warna terlepas dari jaringan. Tambahkan 

CaCOg lalu ekstrak tersebut disaring dengan buch- 

ner funnel, bilas dengan aseton sampai tidak ber

warna. Ekstrak dan pembilasan dilakukan sampai 

volume akhir 10 ml kemudian disimpan dalam lemari 

pendingin. Pengukuran klorofil total dapat dibuat 

dengan pengukuran langsung absorbansi pada 

panjang gelombang 663 dan 645 nm dengan mengguna- 

kan spektrofotometer.

Konsentrasi total klorofil dapat dihitung dari 

rumus berikut.

Total klorofil (mg/1) = 20,2 A g ^  + 8,02^^^

5.3. Penetapan kadar a i r .

Ditimbang bahan yang akan diperiksa, kemu

dian dimasukkan dalam krus porselin yang sudah

26
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ditimbang konstan. Setelah itu dipanaskan dilema- 

ri pengering pada suhu 105°C sampai bobot konstan 

pengurangan bobot merupakan kadar air yang dikan-

5.4. Pelaksanaan ekstraksi

2,000 gram serbuk kering ranting ditambah 

kloroform 10 ml dan divortex selama 5 menit. Fil

trat disisihkan dan residu divortex kembali 

dengan 10 ml kloroform. Filtrat dikumpulkan dan 

diuapkan. Hasil penguapan filtrat diidentifika- 

si dengan KLT. Residu dihidrolisa dengan 5 ml HC1 

2 N pada suhu 100°C selama dua jam. Setelah 

dingin dinetralkan dengan NaOH 10 N. Selanjutnya 

divortex dengan 10 ml kloroform selama dua menit. 

Fase kloroform yang didapat diuapkan.

Selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kuan- 

titatif dengan KLT dan kromatografi gas.

5.5. Uii kualitatif solasodina

5.5.1. U.ii kualitatif dengan kromatografi lapi- 

san tipis

- Fase diam : Kieselgel 60 ?254

C tebal 0,20 cm )

- Kloroform : metanol ( 1 9 :  1 )

- Penampak noda Dragendorf.
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5.5.2. Uii kualitatif dengan kromatografi gas

- Alat : GC-14A yang telah dileng-

kapi dengan n prosesor da

ta CR-3A (Shimadzu) dengan 

kondisi percobaan sebagai 

berikut

- Kolom : Kolom gel as 3 m X 3 mm yang

berisi chromosorb AW-DMCS 

OV 101 5 % (Shimadzu)

- Detektor t FID 290°C

- Suhu kolom : Isotermal 280°C

- Suhu injeksi : 300°C

- Gas pembawa : Nitrogen 40 ml/menit

Analisa kualitatif dapat dilakukan 

dengan membandingkan harga waktu reten

si dengan pembanding solasodina dan di- 

spiking.

5.6. Penetapan kadar solasodina secara semikuantita- 

tif dengan kromatografi gas

- Alat dan kondisi percobaan sama seperti pada 

uji kualitatif.
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BAB IV

HASIL PENGAMATAN

1. Hasil penetapan kadar klorofil

Tabel II. Hasil penetapan kadar total klorofil 

ranting Solanum wriqhtii Benth Dari ma-

sing-masing sampel.

Sampel dengan 
waktu pengambilan 

( pukul )

Kadar total klorofil 
rata-rata (mg/g) 

berat kering

6.00 0,1172

9.00 0,1022

12.00 0,1209

15.00 0,1448

18.00 0,1269

21.00 0.1'460

Contoh perhitunqan

Ctotal = 20,2 A645 + 8 '02 A663

= 20,2 x 0,031 + 8,02 x 0,056 ■

* 1,00753 mg/1

dalam 25 ml = 0,0269 mg

= 0,1032 mg/g berat kering.
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2. Hasil uji kromatografi lapisan tipis

Tabel III. Hasil uji KLT filtrat fase kloroform dari 

ranting Solanum wrightii Benth dan pern- 

banding solasodina.

Fase gerak = kloroform : metanol = 19 : 1 

Penampak noda : dragendorf

30

sampel dengan 
waktu

S ampe1 Pembanding

pengambilan 
(pukul)

warna noda Rf warna noda Rf

6.00 - - jingga 0,24

9.00 - - jingga 0,24

12.00 jingga , 
jingga

0,24
0,34

•jingga 0,24

15.00 jingga
jingga

0,24
0,34

jingga 0,24

18.00 j i ngga 
jingga

0.24
0.34

j ingga 0,24

21.00 jingga
jingga

0,24
0,34

jingga 0,24
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Gambar 3. Gambar skematis hasil uji kromatografi lapi- 

san tipis filtrat fase kloroform dari ranting 

Solanum wriqhtii Benth dan pembanding solaso

dina .

Fase gerak = kloroform : metanol ( 19 : 1 ) 

Penampak noda : dragendorf.

Keteranqan gambar

S^ = Sampel dengan waktu pengambilan pukul 6.00

= Sampel dengan waktu pengambilan pukul 9.00

Sg = Sampel dengan waktu pengambilan pukul 12.00

S^ = Sampel dengan waktu pengambilan pukul 15.00

S 5 = Sampel dengan'waktu pengambilan pukul 18.00 

Sg = Sampel dengan waktu pengambilan pukul 21.00 

P = Pembanding solasodina.
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3.-Hasil analisa kualitatif filtrat fase kloroform

ranting Solanum wrightii Benth denaan kromatografi

£as.

C H R O M A  T O P A C  C - P 3 A  
s a m p l e : m o  o  
R E P O R T  M O  1 f t ? ?

P K M O  T I M E

Z M  . 6 3

t o t h l

t i l e ;  
METHOD 
S A M P L E  H T

A R E A  

I 1 ? ? 0 t ?

\  \ -aort i  *

I 14.

0
6  4

I 00

C O M O  M A M E

I . I 9 6 4  S O L A  

f. I ?*4

Gambar 4. Kromatogram dari pembanding solasodina.
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RICH Ci 

1 9

Gambar !

TIME

14.392

CHR0 MA T 0 P AC C - R3 h 
SrtllPLE HO 0 

R E P  0  R T N 0  1 8  9 G>

. Kromatogram fase kloroform dari sampel ran

ting Solanum wricrhtii Benth dengan waktu 

pengambilan pukul 12.00.

P K N 0 TIME

17 1 4 . 3 9 5

C H R 0 IIA T 0 P A r: f: -  R 3 A 

S A M P L E  NO 0 
R E P 0 R T M 0 1 8 9 4

Gambar 6. Kromatogram fase kloroform dari sampel ran

ting Solanum wrightii Benth dengan waktu 

pengambilan pukul 15.00
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P K H 0 

2 0

TIME 

1-1,5 7

H R 0 H A T 0 P A C C - R 3 A 
A M P L E  HO 0 
E. P Ci R T I I Ci 1 S V Z

Gambar 7. Kromatogram fase kloroform dari sampel ran

ting Solanum wrightii Benth dengan waktu 

pengambilan pukul 18.00

!' K 11 0 1 1 lit C H R 0 IIA T 0 P A C C - R 3 A 
S h I I P L E H 0 0 
R E P Ci R T N Ci 1 & 9 3

Gambar 8. Kromatogram fase kloroform dari sampel ran

ting Solanum wrightii Benth dengan waktu 

pengambilan pukul 21.00.
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c h r o i i a t o p a c  C - R 3 A  f i l e  0

S A M P L E  NO O ' M E T H O D  6  1

R E P  0  R T N 0  1 8  ?  6

PKflO TIME

7 3

Gambar 9. Kromatogram fase kloroform dari sampel ran

ting Solanum wriqhtii Benth dengan waktu 

pengambilan pukul 18.00 yang dispiking 

dengan solasodina ( 5 : 1 )
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4. Hasil penetapan kadar solasodina dari filtrat fase 

Kloroform ranting Solanum wrightii Benth secara 

semikuantitatif dengan kromatografi gas

4.1. Kromatogram hasil penetapan kadar solasodina 

secara semikuantitatif dari filtrat fase kloro

form ranting Solanum wrightii Benth dengan 

kromatografi gas.

C  H  f t  o  n  H  T  o  P  A  e  C  -  R  3  A  

S A M P L E  HO 0 
R E P 0  R T  H D 1 8 9  0

F  I  I E  

1 1 E  T  H  Ci  D 

SAMPLE UT

0

1 0 Ci

p k  n o

1 9

TIME

1 4 . 3 9 2

TOTAL

A R E A

7\ Z? 

7 127

C 0 N C H  A  H  E

0 . 0 0 7  1 S  0  L  A  

0 . O 0 7 1

Gambar 10. Kromatogram hasil penetapan kadar solasodi

na secara semikuantitatif dari filtrat fase 

kloroform ranting Solanum wrighti i Benth 

dengan waktu pengambilan pukul 12.00.
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e  H R  o n  ft T O P  A C  O R  3f t  

S A M R L E  H 0  Ij 

R Z P 0 R T I! 0  I ?: 9 '1

r  i l e

M E T H O D  

S A M P L E  N T

6 4 

1 O 0

P K H O  T I M E  A R E A  C O M C  N A M E

17 14.395 5015 0 . 0  05 SOLA

T 0 T A L  5  0  1 5  0 . 0  Q 5

Gambar 11. Kromatogram hasil penetapan kadar solasodi

na secara semikuantitatif dari filtrat fase 

kloroform ranting Solanum wriahti i Benth 

dengan waktu pengambilan pukul 15.00.
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C H R 0 M A T 0 P A C C - R 3 A 
S A11 RLE M 0 0 
R E P 0 R T I I Ci 1 S 9 £

F I L E  •
I I E  T H Ci D 
S A M P L E  I IT

6-4
1 ©0

P  K  t < 0  T I M E  A R E A  C 0  M C I IA M £

£ O J A . 5 7 1 £ ?  >: 7 0 . 0 1 2  6 S O L A

T OT AL  I c 5 S 7 0 . 0 1 £ 6

Gambar 12. Kromatogram hasil penetapan. kadar solasodi

na secara semikuantitatif dari filtrat fase 

kloroform ranting Solanum wriahti i Benth 

dengan waktu pengambilan pukul 18.00.
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C H R O M A T  O P A C  C - R  3  A  

S A M P L E  H O  0  

R  E  P  0  R  T  H  Ci  1 8  9  3

F  I L L  

M  E  T  H  0  D  

S A M P L E  U T

6  4  

1 0 0

P  K H u  

1 8

T  I  M E  

14.4$3

T O T  A  L

AREA 

7 7  1 1  

7 7  I 1

C  0  H  C M  h  II E

Q  . 0  0  7  7  S  O  L  A  

0  . 0  0  7  7

Gambar 13. Kromatogram hasil penetapan kadar solasodi

na secara semikuantitatif dari filtrat fase 

kloroform ranting Solanum wriahti i Benth 

dengan waktu pengambilan pukul 21.00.
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4.2. Hasil penetapan kadar solasodina secara semi

kuantitatif dengan kromatografi g a s .

Tabel 1 V  . Hasil penetapan kadar solasodina se

cara semikuantitatif dengan kromato

grafi gas.

sampel dengan 

waktu pengambilan 

(pukul)

kadar solasodina 

(mg/g berat kering)

6.00

9.00 -

★
12.00 0,0040

15.00 0,0019

18.00 0,0072

21.00 0,0044

Contoh perhitungan

*
Sampel III (pengambilan pukul 12.00)

c s = 7127 x 1,1964 mg/ml

1199019

= 0,0071 m g / m 1

dalam 1 ml = 0,0071 mg/ml x 1 ml

= 0,0071 mg

C s = 0,0071 mg/1,758 mg berat kering

* 0,0040 mg/g berat kering.
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5. Pencrolahan data

Perbedaan kadar solasodina dari masing-masing sampel 

ranting fase kloroform Solanum wrightii Benth dapat di- 

lihat pada histogram dibawah (gambar 13), dan untuk rne- 

lihat hubungan antara kadar klorofil dengan kadar sola

sodina dari fase kloroform ranting Solanum wrightii 

Benth dibuat histogram seperti (gambar 14).

,0 08 '

f.
J
¥
I
c
X

v
i
i
c
ft

-i

06,69 09,03 12.00
pukul

15.00 18.00 21.00

Gambar 14. Histogram kadar solasodina filtrat fase kloro

form ranting Solanum wrightii Benth (mg/g- 

berat kering) dari masing-masing sampel.
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09.00  12.00 15,00 18

Pukul

k lorofi1 

Solasodina

Gambar 15. Histogram kadar total klorofil rata-rata 

(mg/g berat kering) dan kadar solasodina 

(mg/g berat kering) dari masing-masing 

sampel filtrat fase kloroform ranting Sola

num wriqhtii Benth.
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BAB V 

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini digunakan ranting tanaman 

Solanum wriahtii Benth untuk mengetahui proses yang 

menyangkut translokasi alkaloida solasodina, karena 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dilapor- 

kan bahwa biosintesa alkaloida solasodina dari tanaman 

solanum species berlangsung didaun. Setelah dibiosin- 

tesa , solasodina yang dihasilkan diangkut ketempat 

penyimpanannya yaitu pada buah. (9) Dalam proses 

translokasi solasodina dari daun kebuah, jalur yang 

dilalui adalah ranting. Sehingga dengan melakukan 

penetapan kadar solasodina pada ranting maka dapat di- 

ketahui waktu translokasi solasodina serta kandungan 

solasodina pada waktu-waktu tersebut.

Sampel berupa serbuk kering ranting divortex 

dengan kloroform untuk menarik sterol yang ada. Residu 

dihidrolisa dengan HC1 2 N untuk memecahkan ikatan 

glikoalkaloida steroida, lalu dinetralkan dengan NaOH 

10 N. Hidrolisat dan residu diekstraksi dengan kloro

form untuk mengekstraksi alkaloida steroidanya. Hasil 

ekstraksi ini dilakukan uji kualitatif dengan kroma

tografi lapisan tipis dan kromatografi gas.

Dari uji kualitatif dengan kromatografi lapisan 

tipis didapatkan h'asil sebagai berikut, sampel yang 

diambil pada pukul 06.00 dan 09.00 tidak terdapat
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bercak noda pada lempeng kromatografi lapisan tipis 

setelah disemprotkan dengan pereaksi penampak noda 

dragendorf. Sedangkan sampel yang diambil pada pukul

12.00, 15.00, 18.00 dan 21.00 terdapat dua noda yang 

berwarna jingga. Salah satu noda mempunyai harga Rf 

yang sama dengan pembanding.

Uji kualitatif dengan kromatografi gas memberikan h a 

sil yang sama yaitu sampel yang diambil pada pukul

6.00 dan 9.00 tidak terdeteksi adanya solasodina se

dangkan sampel yang diambil pada pukul 12.00, 15.00,

18.00 dan 21.00 solasodina dapat terdeteksi. Pada sam

pel dengan waktu-waktu pengambilan tersebut memberikan 

harga waktu retensi yang sama dengan pembanding dan 

yang dispiking.

Dari hasil uji kualitatif dengan kromatografi 

lapisan tipis dan kromatografi gas, dapat disimpulkan 

bahwa pada pukul 6.00 dan 9.00 tidak didapatkan sola

sodina pada ranting karena belum ada solasodina yang 

ditransi okasikan k e b u a h . Solasodina ditranslokasikan

kebuah setelah pukul 9.00 seperti yang terlihat dengan
i

adanya solasodina yang terdeteksi diranting pada pukul

12.00, 15.00, 18.00 dan 21.00.

Dari peneiitian pada kultur kalus Solanum 

wricrhti i Benth yang dilakukan oleh Handayani R., tidak 

berhasil dideteksi adanya solasodina. Ketidakmampuan
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kultur kalus ini dalam membentuk solasodina mungkin 

disebabkan karena tidak adanya sel-sel khusus sebagai 

tempat akumulasi sehingga solasodina yang terbentuk 

segera diuraikan. Dan penelitian pada daun tanaman 

asal tidak didapatkan solasodina tetapi pada buah da

pat dideteksi adanya solasodina (7). Maka diduga bahwa 

mekanisme akumulasi solasodina pa’da tanaman Solanum 

wrighti i Benth berbeda dengan jenis tanaman solanum 

yang lain, karena seperti pada tanaman Solanum laci

niatum, Solanum nigrum solasodina juga diakumulasi pa

da daun (IX), dan kemungkinan pada tanaman Solanum- 

wrighti i Benth solasodina tidak diakumulasi pada daun. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang di- 

peroleh, dimana solasodina terdeteksi diranting pada

pukul 12.00, 15.00, 18.00, 21.00. Sedangkan dari pene-
i

litian yang telah dilakukan pada daun tanaman asal ti

dak didapatkan solasodina. Pada saat yang sama pula 

oleh peneliti lain dilakukan penelitian terhadap kan

dungan solasodina dari daun tanaman Solanum wrightii 

Benth dengan waktu pengambilan yang sama yaitu pukul

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, dan 21.00. Dari hasil 

penelitian tersebut tidak didapatkan solasodina pada 

daun. Berarti pada waktu-waktu tersebut solasodina 

yang dihasilkan didaun mungkin langsung .dipindahkan 

kebuah tanpa diakumulasi dahulu pada daun.

Dari hasil penetapan kadar solasodina secara 

semikuantitatif pada ranting, diperoleh kadar yang
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berbeda-beda untuk setiap interval waktu pengambilan. 

Perbedaan kadar solasodina setiap interval waktu 

pengambilan ini menunjukkan bahwa kemungkinan solaso

dina tidak diakumulasi pada ranting. Karena bila di- 

akumulasi maka dengan perbedaan interval waktu pengam

bilan yang kecil yaitu setiap 3 jam pengambilan tidak 

akan memberikan perbedaan kadar yang bermakna. Kemung

kinan lain adalah karena adanya peruraian solasodina 

diranting.

Pada penetapan kadar total klorofil dari ran

ting didapatkan bahwa tidak ada pengaruh kadar kloro

fil terhadap kadar solasodina dalam ranting. Hal ini
r

dapat dilihat pada sampel pukul 15.00 dimana terjadi 

peningkatan kadar total klorofil tetapi tidak diikuti

oleh peningkatan kadar solasodina, bahkan terjadi pe-
i

nurunan kadar solasodina. Dan pada sampel pukul 18.00 

mempunyai kadar solasodina tertinggi tetapi kadar to

tal klorofilnya lebih rendah dibandingkan dengan sam

pel pukul 15.00 dan 21.00. Tidak adanya hubungan anta

ra kadar klorofil dengan kadar solasodina dalam ran

ting diduga karena ranting hanya sebagai tempat lewat- 

nya solasodina.
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BAB VI 

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa :

- Solasodina dalam ranting tanaman Solanum wriahtii 

Benth dapat ,terdeteksi pada interval waktu pukul

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 dengan kadar 0,0040; 

0,0019; 0,0072; 0,0044 mg/g berat kering.
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BAB VII 

SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka di- 

sarankan :

- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

akumulasi solasodina pada tanaman Solanum wriahtii 

Benth dengan melakukan penetapan kadar solasodina 

dari ranting dan daun dengan interval waktu pengam

bilan yang lebih kecil.
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BAB.VIII 

RINGKASAN

Berdasarkan peneiitian pada kultur kalus Sola

num wriqhtii Benth yang ditingkatkan kadar klorofilnya 

ternyata tidak berhasil dideteksi adanya solasodina 

karena diduga tidak adanya sel-sel khusus sebagai tem- 

pat akumulasi, sehingga solasodina yang terbentuk se- 

gera diuraikan. Dan peneiitian pada daun tanaman asal 

tidak didapatkan solaosdina, tetapi pada buah dapat 

dideteksi adanya solasodina. Diduga bahwa mekanisme 

akumulasi solasodina pada tanaman Solanum wriqhtii 

Benth berbeda dengan jenis tanaman solanum yang lain. 

Maka dilakukan penetapan kadar solasodina pada ranting 

tanaman Solanum wriqhtii Benth pda berbagai interval 

waktu untuk mengetahui mekanisme akumulasi solasodina 

dan kadar solasodina pada interval waktu tersebut.

Dari uji kualitatif solasodina dengan kromato

grafi lapisan tipis dan kromatografi gas didapatkan 

hasil sebagai berikut, sampel ranting yang diambil pa

da pukul 6.00 dan 9.00 tidak didapatkan solasodina ka

rena belum ada yang ditranslokasikan kebuah. Solaso

dina terdeteksi diranting pada pukul 12.00, 15.00,

18.00 dan 21.00. Pada saat yang sama pula oleh pene- 

liti lain dilakukan peneiitian terhadap kandungan so

lasodina dari daun tanaman Solanum wriqhtii Benth 

dengan waktu pengambilan sampel yang sama. Dari hasil
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penelitian tersebut tidak didapatkan solasodina pada 

daun. Berarti pada waktu-waktu tersebut solasodina 

yang dihasilkan didaun mungkin langsung dipindahkan 

kebuah tanpa diakumulasi dahulu pada daun.

Dari hasil penetapan kadar solasodina secara 

semikuantitatif pada ranting, diperoleh kadar yang 

berbeda-beda untuk setiap interval waktu pengambilan.

Pada penetapan kadar total klorofil dari ran

ting didapatkan bahwa tidak ada pengaruh kadar kloro

fil terhadap kadar solasodina dalam ranting karena 

diduga ranting hanya sebagai tempat lewatnya solaso

dina.
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