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M I L I K.
BAB I PERPUSTAKAAN

"UNIVERSITAS AiRLAN GGA 
PENDAHULUAN ( S U R A B A Y A

Latar belakang aasalah

Peaanfaatan sunber daya alam earing dlbicaraksn 

oleh aaayarakat umum. Suaber daya alaa dibagl aenjadl 

dua Jenls* dumber daya alam yang dapat puXih dan suaber 

daya alaa yang tidak dapat puXih keabali, suaber daya 

alam yang dapat puXih nisaXnya : t a n a m a n  dan hewan, ee- 

dang suaber daya aXam yang tidak dapat puXih keabali an- 

tara lain, batu bara dan ainyak buai,

Peaanfaatan suaber daya alaa tuabuh-tuabuhan adaXah di- 

kenal sejak nenek noyang kita, unpaaanya dengan aeneoba 

aeraau beberapa tumbuh-tuabuhan. Pengetahuan ini keeudl- 

an berkeabang aenjadl suatu llau yang digunakan eabagal 

dasar untuk pengobatan.

Kebanyakan tuabuhan yang tuabuh dl Indonesia aespu- 

nyai kegunaan daXaa pongobatan tradisional, aehingga s u b  

ber nabati di Indonesia aeapunyai hari depan yang baik 

sebagai objek peneXitian untuk mencari.obat baru.

Daiam rangka ikut menunjang penggaXian potensi alaa. se

bagai suaber-suaber bahan yang beraanfaat untuk faraasi 

dan kesehatan, maka pada keaeapatan ini diXakukan pene

litian terhadap Brugaaneia Candida Pars*

Brugaansia Candida Pers* banyak tuabuh di tanah 

air kita, tumbuhan ini tuabuh balk eebagai tuabuhan pa- 

gar aaupun tuabuh secara liar, dan dapat aerupakan hu- 

tan-hutan dl lembah atau dl Xereng-lereng gunung dengan 

udara yang lenbab pada ketlngglan 700-2000 aeter.
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Berdaaarkan penelitlan yang pernah dilakukan sebeluonye 

terhadap tanaaan dengan genus Brugmanaia ini, diketahui 

adanya kandungan alkaloida didalanya ( 16,19 ),

Pada tanaman dengan familla Solanaceae banyak diteaukan 

adanya kandungan alkaloida. Dari fanilia Solanaceae ta

naaan yang banyak aengandung alkaloida diantaranya ter- 

dapat pada : Atropa belladona, Atropa acuminata, Datura 

st raaonlum, Hyocyamus auticus, Duboisia ayoporoldee. 

Dari tanaman tersebut yang paling banyak dipergunakan 

adalah Atropa belladona. Ekstraktua belladona aaupun ga 

raa-garaa alkaloidanya masih banyak dipergunafean dalan 

pengobatan, terutama efeknya eebagai apasaolitik, aisal 

nya pada ueus untu diarrhea# pada bronchus untuk asthas 

bronchiale Juga pada kandung sent dan otot rahia. 

Disaaping itu juga berkhaslat eebagai parasiap&tolltiCc, 

etlaulael pada susunan saraf pusat yang diikutl dengan 

depreei, nidrlatikua,anti parkinsonism, preaodifeael pa- 

da aneatesi uoua dan anti dotua pada keracunsn pilokar- 

pin, physostigmin dan auekarin ( 3 )•

Sampai eekarang bahan-bahan tereebut aasih . hsrue 

di import karena tanaaan At ropa belladona sukar tuabuh 

di Indonesia dan hanya turabuh dl teapat-teapat tertentu 

pada ketlnggian diatae 2000 aeter.

Keaudlan diplklrkan keaungklnan adanya tanaman lain 

yang banyak tuabuh dl Indonesia yang dapat dlpakal ee

bagai pengganti Atropa belladona untuk sediaan galenif; 

aaupun eebagai euaber alkaloida atropa.
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Tanaaan lain yang banyak ditaliti adalah tanaaan

Brugaansla spesles, suatu tanaaan yang teraasuk faaiXla
t

Solanaceae yang banyak tuabuh dl Indonesia.

Terhadap Brugaanaia Candida Pars. telah dilakukan anall- 

sa kualltatif dan kuantltatlf mengenal kandungan alkalo- 

ida dari dari bagian tuabuh-tumbuhan antara lain : daun, 

kulit batang, akar dan bunganya dari tanaaan . tersebut 

aengandung alkalolda dan aacaa aXkaXoida yang terdapat 

daiaa suatu aacaa bagian tuabuh-tuabuhan walaupun bera- 

sal dari lain daerah dapat dikatakan sslalu eaae (16,19) 

Akan tetapi saapai sejauh itu aasih belua banyak diketa- 

hui hasil Isolaslnya.

Mollhat man f e a t  dari tanaaan tersobut naka dilaku- 

kanlah penslltian yang bertujuan untuk mencoba aengleo- 

lasi dan aengidentlfikasl aenyavra golongan alkaloids de- 

ri daun Bruoaansia Candida Pars* Pada penelitlan diguna- 

kan daunnya karena leblh mudah aandapatkannya• 

Identlfikaal alkalolda dilakukan dengan kroaatogrsfl la

pis tipis, pereaksi warna alkalolda, spektra IR dan Ma®e 

spektra•

Deaiklan semoga penelitlan yang kami lakukan lnl 

dapat beraanfaat untuk kepentingan nasyerakefc luas pada 

uauanya dan ilau pengatahuan kefareasian pada khusuenye*



BAB II 

TIN3AUAN PUSTAKA

1. Tlnlauan tentang tanaroan Brugoansla Candida Pars.

Klasifikasi Bruqmansla Candida Pars.

Olviei : Spermatophyta

Anak divisi : Angio8permae

Kelaa : Olcotyladonae

Anak kelae : Syropetalae

Bangsa : Solanales

Suku : Solanaceae

Marga : Brugmansla

Oenia : Brugmaneia Candida Pers.

Nama daerah : Kecubung gunung ( 8 )

Kecubung hutan ( 12 )

2. Penyebaran dan tenpat tuabuh

Tanaman ini berasal dari Amerika seiatan eenula 

dikenal eebagai tanaman hlae, eekarang banyak tunbuh 

liar di daerah pegunungan di Oawa antara 700-2100 aa 

ter diata8 permukaan laut, misalnya dlsekitar gunung 

Gede dan Tangkuban perahu di Oawa barat 9erta Toeari 

dl Oawa timur. 01 daerah tereebut kecubung banyak di 

juapai liar dl tempat lerobab seperti dl plngglr-plng 

glr eungai atau danau. Selain tumbuh liar kecubung 

gunung ini kadang-kadang ditanam eebagai tanaman bi

as atau tumbuhan obat ( 1,8,16 )•

3* Morfologl tanaman

Tanaman kecubung gunung berupa perdu atau pohon 

kccil yang tingglnya mencapai 2-5 meter, batangnya 

banyak bercabang, cabang-cabang dl bagian atas borbu
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lupendek dan tebal.

Oaunnya berbentuk bulat telur atau lonjong dengan war- 

na hijau tua. Susunan tulang daun menyirip dengan ba

sis daun kadang-kadang tidak simetrls dan ujungnya 

runclng, panjang daun 10-30 cm dan lebar daunnya 6-16 

cm ( 8,16 )*

Berbunga tunggal yang berwarna putlh kekunlngan ber- 

bentuk terompet, bunganya rangkap dengan panjang 25-32 

cm, menggantung, biasanya terdapat di ujung tangkai. 

Bunganya besar-besar dan banyak sehingga mudah dlkenal 

dari Jauh ( 8 )*

Buahnya berbentuk bulat panjang, Jika sudah masak ti

dak pecah, buahnya jarang sekali terbentuk, bijinya 

manpunyai kulit biji yang tebal seperti gabus. 

Perkembangbiakannya terutama dengan cara vegetatif ya- 

itu dengan stek batangnya ( 8,16;).

4. Kegunaan tanaman

Daun dan bunga kecubung gunung mempunyai khasiat 

sebagai obat, tumbukan daunnya digunakan sebagai obat 

bisul atau bengkak pada persendian* Bunga dan daunnya 

setelah dikeringkan dihisap seperti rokok untuk ae- 

nyembuhkan asthma, pada kedua bagian ini terdapat se- 

nyewa yang nerapunyai maopunyai daya blus dan dapat me- 

redakan kejang ( 8 ).

5. Zat kandungan dari Brugmansla Candida Pars.

Rukma dan kawan-kawan ( 11 ) dalant penelitiannyo 

terhadap tuabuhan Brugmansia spesies dengan melakukan 

kromatografi lapis tipis pada alkalolda hasil penyari-
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an dari korteksnya, dlkatakan bahwa Brugaensla spesi- 

esaengandung atropin dan skopolaaln dan baberapa al- 

kaXolda yang belum diidantifikasikan.

Sutarjadi ( 15 ) dalara aelakukan kroaatografi kertas 

terhadap alkaloida haall panarlkan dari Brugaansiae 

candldae Cortex menemukan alkaloida atropin dan sko

polaaln, sedang alkaloida lain tldak naapak dalaa 

kroaatograanya.

6* Alkaloida Solanaceae

Alkaloida Solanaceae adalah alkaloida yang aaru» 

pekan turunan tropant euatu alkaloida yang aerupakan 

ester dari tropat. Alkaloida yang pentlng dari alka

loida Solanaceae Ini dalaa art! terapetiknya adalah 

hyosyaaln, atropin dan akopolamln.

Sejak lana alkaloida ini sudah banyak dlpergunakan 

untuk pengobatan terutama yang alfatnya aenghaabat 

suaunan aaraf slapatlk dan stlaulasl susunan saref 

pusat ( 2,6 ).

Khaslat lain dari alkaloida lnl adalah sebagal aidri- 

atikua dan analgetikum. Sedang akopolaain juga aeapu* 

nyal khaslat sedatif/hipnotik tanpa stlaulasl pada 

susunan aaraf pusat.

Alkaloida lain yang tardapat pada golongan ini 

tstapl tldak atau sedlklt sekall art! terapetiknya a- 

dalah : - apo atropin

- nor atropin

- tiglioidln

- belladonin

- aeteloldln
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Walaupun apo atropin merapunyai khasiat sebagai spas- 

nolitik yang lebih kuat dari atropin, tetapi alkaloi- 

da ini belum pernah dlpergunakan dalaa klinik.

7. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kadar dan 1e- 

nis alkalolda dalam tanaaan

Banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kadar dan jenis alkalolda dalam tanaman. Faktor-faktor 

tersebut dapat digolongkan nenjadl dua golongam yaitu 

faktor keturunan yang merupakan sifat dari tanaaan.-l» 

tu sendiri antara lain Jenis dan varletas, serta ba

gian tanaaan yang aengandung alkalolda* Tentang fak

tor lain yang merupakan faktor berpengaruh .terhadap 

kadar dan jenis alkaloida dalam tanaman antara lain 

dapat disebabkan mlkroorganlsme, virus, bahan kimia, 

enzim, pupuk, cahaya dan sinar radio aktlf*

7*1* Denis dan varietas tanaman menentukan baik kadar 

maupun jenis alkaloida.

7*2* Bagian tanaman yang mengandung alkalolda

Pada penelitiannya terhadap Bruqaansia suaveolena 

Rukma dan kawan-kawan ( 14 ) antara lain meneau- 

kan bahwa kadar alkalolda total dan Jenis alka - 

lolda dalam akar, kulit batang dan daun berbeda, 

dimana dlketahui bahwa alkalolda yang terutama 

pada daun adalah skopolamln, sedang pada ’ akar 

dan kulit batang susunannya hampir sama.

7*3* Mikro organisms dan virus

Pada penentuan kadar dengan cara titrlmetrl dan 

kromatografl Schuman ( 15 ), mengemukakan bahwa
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pada tanaman Datura spesies yang dlinfeksikan de

ngan beberapa Jenis virus, pada tanaman yang dewasa 

kadar alkaloidanya turun sedang pada tanaman yang 

belum dewasa kadar alkaloidanya naik.

Tetapi pengaruh virus terhadap susunan alkaloidanya 

dibandingkan dengan tanaman yang sehat tldak ada 

pengaruhnya, ini dlsebabkan karena prosee kedeiva - 

saan tanaman dipercepat oleh adanya virus.

7.4. Pengaruh bahan kimia

Dalam penelitian terhadap tanaman Datura inoxia. 

garam klorida dan sulfat dalam kadar 0,4 * 0,8 % 

menyebabkan perubahan kualltatif dan kuantitatif 

dari alkaloidanya. Pada daun terjadi kanaikan kadar 

alkaloida sedang pada batang dan akar kadar alkalo

idanya turun. Garam ini menyebabkan perubahan meta- 

bollsme protein yang cukup besar dan dikatakan meng 

hambat skopolamin dalam daun. Pada permulaan pembe* 

rian garam-garam ini terjadi penurunan slntesa pro

tein, tetapi lama-kelamaan eintesa ini akan bertam- 

bah karena sifat adaptasi dari tanaman.

7.5. Pengaruh enzim

Suatu larutan 100 ppm dari asam gibberillat yang 

disiramkan disekitar tanaman Datura metel akan me

nyebabkan penurunan kadar alkaloida pada akar dan 

cabang antara 20-25% dan menyebabkan kenaikan kadar 

alkaloida dalam daun sampai 10%.

Juga penambahan 100 ppm asam indol propionat menye

babkan kenaikan kadar alkaloida total dari seluruh

8
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bagian tanaman sejauh 10% , sadang perbandingan 

skopolamin dan hyosiamin dalam percobaan ini tidak 

berubah. ,

7.6. Pengaruh pupuk

Kallum nitrat menyebabkan kenaikan kadar alkaloida 

dalam tanaman Oatura inoxia menjadi 0,086% diban- 

dingkan dengan 0,033% pada tanaman yang tidak dl- 

pupuk dengan kalium nitrat.

7*7. Pengaruh cahaya

Tanaman Oatura apesies dibiarkan tumbuh dibawah 

pengaruh berbagai macam cahaya. Tanaman yang dlbe- 

ri penyineran selama 16 jam tiap hari dengan keku- 

atan 14.000-18.000 lux, kadar skopolaminnya naik 

naik menjadi 9 mg tiap 100 gram berat tanaman se- 

gar yang sedang berbunga.

Pada penyinaran aelama 9 jam dengan kekuatan 

14.000-16.000 lux yang diikuti dengan penyineran 

eelama tujuh jam dengan kekuatan 100 lux, hanya 

terjadi ssdikit perubahan.

7.8. Pengaruh radiaai

Pada penyinaran dengan ainar gamma pada lima jenis 

dari Datura stramonium var inermis yang tumbuh di 

Mesir, dengan dosis yang berbada diketahui bahwa 

kemampuan untuk tumbuh menjadi berkurang.

Pada penelitlan lnl tidak dldapatkan adanya alkalo 

Ida baru akibat penyinaran sinar gamma.
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8* Peaisahan kualitatif alkaloids Solanaceae

Umuronya cara kualitatif ini meliputi penarlkan 

alkaloida dari simplisia atau sedlaan.

Peaisahan alkaloida dan ldentifikasi dari maslng-oa - 

sing alkaloida.

8.1* Penarlkan alkaloida

Penarlkan alkaloida tergantung dari bentuk eedi- 

aan itu, apakah berupa simplisia, sediaan gale- 

nlk yaltu ekstrak calr, pekat, kerlng atau ben

tuk sedlaan yang lain.

Yang uroum dipakal sebagal dasar dari penarlkan 

alkaloida adalah asas Keller diaana alkaloida da 

laa bentuk basanya larut dalaa pelarut organik t 

dan dalaa bentuk garaanya larut dalam air.

8*2. Peaisahan alkaloida

Ada dua cara yang sering dipakal sebagal dasar 

untuk pemlsahan alkaloida yaitu :

8*2.1* Berdasarkan kelarutan alkaloida yang ber- 

eangkutan dalam suatu pelarut atau caapu- 

ran pelarut, dimana alkaloida yang lain 

tldak larut atau aedlkit sekall larut da

lam pelarut Itu.

8.2*2, Kroaatografl

Cara ini sering memberlkan hasll yang le- 

blh balk dari pada cara yang lain, entara 

lain karena blaya yang leblh aurah dan 

dapat dipergunakan untuk melakukan pene

litian untuk senyawa dalaa Juolah aedlkit.
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Ada beberapa metode kromatografi yaitu :

- kromatografi kertas

- kromatografi lapis tipis

* kromatografi kolom

- kromatografi gas

Dari keempat metode diatas yang serlng dlpakai a- 

dalah kromatografi kertas dan kromatografi lapis 

tipis.

8.2.3. Kromatografi kertas

Kromatografi kertas adalah suatu cara pemisahan 

terhadap campuran eenyawa-senyawa berdasarkan 

perbedaan koefislen partial senyawa-senyawa ter* 

sebut. Senyawa dengan koefislen partisi leblh be- 

sar akan bergerak leblh lambat dari pada senyawa 

dengan koefislen partial leblh kecll. Perbedaan 

koefislen partisi ini dapat diperbesar dengan ca

ra melakukan iapragnasi terhadap kertas dengan 

buffer yang serasl* Dengan demlklan alkalolda a- 

kan terplsah leblh balk dalam bentuk noda-noda#

Tentang eluen untuk kromatografi alkaloida tropa
t

dapat disebutkan antara lain ;

• n - butanol 86 

asam stearat 14 

aqua ad jenuh

• n - butanol 90 

a9am klorida pekat 10 

aqua ad jenuh

• butanol 98 

asam klorida pekat 2 

aqua ad jenuh
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Sedang yang 8ering dipakal adalah :

* n - butanol 200

aeam klorida pekat 5 

aqua 25

Selaln Itu maslh banyak Xagl eluen-eluen yang da* 

pat dipakal untuk kromatografl alkaloida tropa* 

Untuk kromatografl kertae alkaloida tropa, kertas 

yang sering dipakal adalah dari jenls Whatman I 

yang khusus dipakal untuk kromatografl*

8,2.4. Kromatografl lapis tipis ( KLT ) dan kromatografl 

kolom

Kromatografl lapis tipis sebenarnya adalah kroma

tografl adsorbsl seperti halnya kromatografl ko- 

lom. Perbedaan keduanya hanyalah terletak pada 

penempatan adsorben. Pada kromatografl lapis ti

pis sebagal pendukung dari adsorben adalah lem- 

peng tipis dan adsorben diratakan pada -lempeng 

8edemlkian sehlngga merupakan lapisan tipis, se

dang pada adsorben kromatografl kolom ditempatkan 

pada kolomnya*

Sebagal adsorben untuk melakukan kromatografl al

kaloida blasanya dipakal alumina dan sebagal pe

larut dipakal benzena.

9. Identifikasi dari masinq-masing alkaloida

Identiflkasi dari masing-maslng alkaloida yang 

telah dlpisahkan menurut cara berdasarkan perbedaan 

kelarutan dapat dilakukan dengan reaksl-reaksl warna
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atau pemeriksaan bentuk kristalnya dengan pereakei 

tertentu.

Sedang Identiflkasi dari masing-masing alkaloida 

yang telah dipisahkan dengan cara kromatografi, noda 

yang terjadi disemprot dengan pereaksi Dragendorf. 

Kemudian dihltung harge Rf nya dan dlbandingkan de

ngan harga Rf dari alkalolda standar.

10. Tlnjauan tentang spektrofotometer infra merah

Spektrofotometer infra merah adalah adalah sa- 

ngat penting dalam kimia modern* terutame dalam bi- 

dang kimia organik.

Ini merupakan alat rutin dalam penemuan gugue fung -

sionel, pengenelan eenyawa dan analisa campuran (22)

Spektrum infra merah senyawa tumbuhan dapat diukur

dengan spektrofotometer infra merah yang merekam se-

cara otomatis dalam bentuk larutan ( dalam CHCl^ , -

CC14 1-5% ), dalam gugusan dengan minyak nuyol atau

bentuk padat yang dicampur dengan KBr.

Pada cara terakhir tablet atau cakram tipia dibuat

dari aerbuk yang mengandung kira-kira 1 mg bahan dan

10-100 mg KBr dalam kondlei tanpa air dibuat dengan

menggunakan cetakan atau pengempa ( 22 )»

Oaerah infra merah meliputi panjang gelombang 0,75-

— 1300 ( 13000 - 33 cm ), tetapi kebanyekan pengguna- 

annya terbatas pada daerah antara 2,5 - 15 ( 4000 

667 cm"1 ). Oaerah antara 1400 - 4000 ( 2,5 sampai 

kira-kira 7,1 mikrometer ), bagian kiri spektrum in

fra merah, merupakan daerah yang khusus berguna un

tuk identiflkasi gugus-gugus fungsional.



14

Daerah menunjukkan adsorbs! yang disebabkan olsh modus 

uluran. Daerah di kanan 1400 cm"1 sering kali sangat ru- 

mit« karena baik modus uluran maupun modus tekukan ne~ 

ngakibatkan adsorbs! ditempat itu. Dalam daerah ini bi- 

asanya koreiasi antara suatu pita dan suatu gugus fung- 

sionaX spesiflk tak dapat ditarik dengan cermat, nanun 

tiap ssnyawa organik mempunyai resapan yang unik disini 

oXeh karena itu bagian spektrum ini disebut daerah sidik 

Jari ( finger print region )• Mesklpun bagian kiri suatu 

spektrun nampak sama untuk senyawa-senyawa yang nirlp 

daerah sidik jari harusXah cocok antara dua spektra, a- 

gar dapat disimpuXkan bahwa dua senyawa itu identik (22)

Sebagai suraber sinar pada spektrofotometri infra 

aerah dapat dipakai : Nera glower ( unsur Xantanida ) , 

globar ( dari SIC ), kawat yang dlpljarkan ( nikrom, ro- 

dium ) ( 22 ).

Peta koreiasi adaXah daftar yang secara singkat 

aemberikan lkhtlsar dari M range of frequency M penyere- 

pan sinar infra merah yang diharapkan suatu gugus fung- 

sionaX akan menyerap. Serdaserkan koreXaei ini dapat di- 

Xakukan perkiraan-perkiraan gugus fungsionaX apa yang a- 

da dibawah suatu noXekuX biXa epektrum adsorbsinya dike- 

tahui ( 22 )•

Suatu peta koreiasi yang khas untuk berbagai gugus fung

sionaX tertera dalam tabeX ( 22 ).
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Bilangan gel panjang gel

Gugue ( cm"1 ) (mlkrometer)

OH Alkohol 3580 - 3650 2,74 - 2,79

H yang terikat 3210 - 3550 2,82 - 3,12

Asam 2500 - 2700 3,70 - 4,00

NH Amina 3300 - 3700 2,70 - 3,03

CH Alkena 2850 - 2960 3,37 - 3,35

Alkena 3010 - 3095 3,23 - 3,32

Alkina 3300 3,03

Aromatik 3030 3,30

a i o Alkina 2140 - 2260 4,42 - 4,76

c-c Alkena 1620 - 1680 5,95 - 6,16

Aromatik 1600 6,25

C-0 Aldehlde 1720 - 1740 5,75 - 5,81

Keton , 1675 - 1725 5,79 - 5,97

Asam 1700 - 1725 5,79 - 5,87

Ester 1720 - 1750 5,71 - 5,86

C-N Nitril 2000 - 2300 4,35 - 5,00

NO* Nitro 1500 - 1650 6,06 - 6,67

Tabel : Bilangan gelombang dan panjang gelombang

dari senyawa organlk pada resapan spektrofoto ~ 

meter infra merah ( 22 ).



BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

1• Bahan penelitian

1*1* Sebagai bahan penelitian digunakan daun dari te- 

neman Brugwaneia Candida Pere. Yang telah dide- 

terninasi dengan bantuan kunci determinasi • 

Tanaman tersebut bernarga Brugmansia karena bu- 

nganya menggantung, buahnya merupakan buah buni 

yang tldak berdurl, perdu yang kuat dan berjenls 

Brugmaneia Candida Pere. Karena kelopaknya d$- 

ngan ujung yang berbentuk upih bercelah dan nah- 

kota bungan rangkap ( 21 )*

Bahan diperoleh dari daerah Batu, Kabupaten

Malang, Oawa timur.

1.2 * Bahan-bahan kiroia

- Etanol 95%, skopolamln (sebagal pembanding)

- Petroleum eter, asam sulfat 2N« kloroforn

- Ammonium klorlda, aceton

- Etll asetat, metanol, air

- Pereaksl Dragendorf, Bouchardat, Mayer 

2• Alat-alat yang dipakal

- Spektrofotometer infra merah t SHIMADZU 

CORPORATION CHART 200-91527

- Sintered glass kolom kromatografl

- Pendlngln balik dan labu alas bulat

- Corong plsah

- Bejana kromatografl

BAB III

16
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3. Cara ker.ja

3.1. Penylapan bahan penelitlan

Daun Brugman3la Candida Pare. dlkumpulkan 

dalam keadaan segar, kemudlan dlkeringkan dengan 

bentuan slnar mataharl. Setelah kerlng behan di- 

tumbuh dan diayak dengan pengayak.

3.2. Isolasl senyawa golongan alkaloida 

3.2.1. Pembuatan eketrak

Bahan yang telah dltumbuk halue di eke - 

trakei dengan etanol 95%, eketreksi dila

kukan dengan penangae air dalam labu alas 

bulat yang dlberi pendlngln balik, dlngln 

kan dan earing.

Kemudien hasil eketraksi diuapkan ; . pada 

tekanan rendah sampal didapatkan suatu 

ekstrak kental, sari etanol yang dipero- 

leh ditambah dengan petroleun eter dan 

diasamkan dengan asam encer, laplsan asam 

kemudlan ditambah dengen larutan basa se- 

hingga pH nya antara 9-10. Kemudien diko- 

cok dengan kloroform beberapa kali sampal 

laplsan kloroform tidak memberikan enda - 

pan dengan pereaksi Mayer, kemudlan sari 

kloroform dlkumpulkan dan dipskatkao. 

Hasil sari kloroform selanjutnya dianali- 

se dengan kromatografi lapis tipis.
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Skeme isoXasi

lapiaan PE

Serbuk daun + etanol 95%

ekstraksi, refluka dan earing 

resldu flltrat

dluapkan
' (

ekstrak kentaX etanoX

tanbahkan petroXeun eter 

campuran Xarutan PE dan ekstrak etanoX

dlasamkan dengan H^SO^ 2N

Xaplsan asam

dlbasakan dengan aaonla 

lapisan air

disari dengan kXorofora

Xaplsan air

KLT

Xaplsan kXorofora 

dluapkan 

hasiX sari kXorofora

kromatografl lapis tipis

krometo

rekrlst

Igrefl koXoa 
sXlsasl

identlfikssl

- reaksi warna

- kromatografl lapis tipis
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4. Identiflkasi senyawa golongan alkalolda 

1• Reaksi warna

Komponen yang diduga alkaloida dari hasil pemlsa - 

han diidentifikesi dengan :

- Pereaksl Mayer

- Pereaksi Bouchardat

- Pereaksl Oragendorf

- Pereaksi asam plkrat

2. Pemerlkeaan dengan kromatografi lapis tipis

Bahan : ekstrak kloroform

dilarutkan delam metanol 

Fase diam : Kieeelgel GF 254

Fase gerak : Etil aeetat : metanol : air

( 100 : 16,5 : 13,5 )

Aseton : air : Lar. amonia 25%

( 90 : 7 : 3 )

Penampak noda : Pereaksi Oragendorf

jika timbul noda warna oranye 

maka menunjukkan adanya alkalolda*
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5. Peaisahan komponen alkaloida dengan kroaatografi koloa 

5*1. Peaisahan dan pereurnian kandungan hasil ieolasi

Pemisahan dan pemurnian tersebut dilekukan dengan 

kroaatografi kolom cepat cara vakum ( 11 )•

Pass diem yang digunakan adalah aikrokristal silika 

gel, fase geraknya merupakan campuran dari petroleua 

eter- kloroform dan kloroform-metanol dengan berba. - 

gai macarn perbendingan, yaitu :

Petroleum eter - kloroform - 10 •• 0

Petroleum eter - kloroform - 9 •• 1

Petroleum eter - kloroform - 8 • 2

Petroleum eter - kloroform - 7 •• 3

Petroleum eter - kloroform - 6 •• 4

Petroleum eter - kloroform mm 5 ♦# 5

Petroleua eter - kloroform - - 4 •• 6

Petroleum eter - kloroform - 3 •• 7

Petroleum eter - kloroform - 2 •• 8

Petroleum eter M, kloroform 1 • 9

Kloroform - metanol - 10 •• 0

Kloroform - metanol - 9 •• 1

Kloroform - metanol - 8 •• 2

Kloroform - metanol - 7 •• 3

Kloroform - netanol - 6 0 , • 4

Kloroform - metanol - 5 • 5

Kloroform - metanol - 4 •• 6

Kloroform - metanol - 3 •• 7

Kloroform - metanol
t

- 2 •• 8

Kloroform - metanol - 1 • 9

Kloroform . . metanol . . 0 •• 10
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Volume maslng-masing adalah 20 ml sebanyak 2 kali, 

alat :

Keterangan :

1. Corong ( sintered glass )

2. Lapisan cupllkan

3. Lapisan fase diam ( adsorben )

4. sumbat karet

5. Penghisap dihubungkan dengan pompa vacum

6. Wadah penampung fraksi

7. Labu hisap

Cara kerla :

- Fase diam dalam keadaan kering dimasukkan dalam sin

tered glass, ditekan-tekan sambil dihisap dengan pom 

pa vakum dan permukaannya diratakan.

- Zat dilarutkan dalam kloroform, dicampur dengan seba 

gian fase diam sampai rata dan dikeringkan, kemudlan 

dimasukkan kedalam sintered glass dlatas fase diam 

yang telah dimampatkan*

- Fase gerak pertama yaltu metanol dengan volume 20 ml 

dltuangkan kedalam sintered glass. Untuk mempsrcepat
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allran fas© geraknya, ditarik dengan pompa hisap earn- 

pal calran tldak menetes lagl. Calran teraebut ditan - 

pung dlberi tanda pada wadahnya.

- Sesudah Itu fase gerak yang kedua ( metanol- kloroform 

9 : 1 )  dltuangkan kedalam sintered glass, kemudian 

fase geraknya ditarik dengan pompa hlsap sampai calran 

tldak menetes lagi. Calran yang dlperoleh ditampung dl 

beri tanda pada wadahnya, begitu seterusnya sampai fa

se gerak yang terakhir ( petroleum eter )•

- Setelah semua selesal, masing-maalng fraksi dilakukan 

uji kromatografl lapis tipis.

Rekrlstallsasi

Flltrat dlupkan, krlstal yang dldapat diiarutkan 

dalam metanol sambil dlpanaskan diatas penangae air eam- 

pal tepat larut, kemudian larutan teraebut dldinginkan 

kenbali sampai terbentuk krlatal kerobali, krietal dlpl- 

eahkan dan dikerlngkan*

5.2. Xdentlfika8i senyawa hasll kromatografl cepat cara 

vakum

- Reaksi warna alkaloida

Senyawa yang telah dldapat diiarutkan, kemudian 

dltambah dengan pereaksi untuk alkaloida, yaltu

- Pereaksi Oragendorf

- Pereaksi Bouchardat

- Pereaksi Mayer

- Pereaksi Wagner

- Kromatografl Lapis Tipis

Bahan ; senyawa hasll kromatografl cepat vakum
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Faes diam : kieselgel GF 254

Fase gerak : etll asetat ; metanol : air

100 16,5 13,5

Penampak noda : Pereaksl Oragendorf

jlka tiobul noda oranyo maka menunjuk- 

kan adanya alkalolda.

" Pewerlksaan resapan spektra Infra merah

Komponen alkaloida y8ng dlhasllkan dl perlksa de

ngan alat spektrofotometer infra merah.



BAS IV 

HASIL PENELITIAN

1• Hasil ekstraksi serbuk daun

Dari 850 gram serbuk kering daun Bruqmansia

Candida Pers, yang dlekstraksi dengan etanol 95% di- 

peroleh suatu ekstrak etanol. Kemudian ekstrak ni di- 

uapkan pada tekanan rendah sshingga diperoleh suatu 

ekstrak pskat.

2• Hasil pemeriksaan kandungan alkalolda dengan kromato

grafi lapis tipis

Dari hasil ekstrak pada fase kloroform, dengan 

menggunakan fase diam klesslgel GF 254, dan fase ge

rak ~ Etil asetat : metanol : air (100 ; 16,5 : 13,5) 

diperoleh hasil seperti pada gembar 4 .

3• Hasil pemisahan kandungan alkaloida dengan kromato - 

grafl cepat cara vakum

Dari hasil ekstrak yang digunakan untuk kromato

grafi cepat car8 vakum, dengan menggunakan fase diam 

mlkrokristal sillkagel dan fase gerak menggunakan pe- 

larut metanol-kloroform dan kloroform- petroleum eter 

dengan bermacam perbandingan•

Hasil yang dlpsroleh adalah fase gerak metanol-kloro- 

form memberlkan noda oranye dengan penampak noda pe

reaksl Oragendorf, sedangkan fass gerak kloroform-pe- 

troleum eter tidak memberlkan noda oranye dengan pe - 

nampak noda Dragendorf, hasilnya seperti dltunjukkan 

pada gambar 5,6 dan 7.

24
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4* Hasll pemeriksaan kandungan alkaloida dengan reaksi 

warna untuk alkaloida

Dari hasil pemeriksaan dengan reaksi warna yang telah 

dilakukan memberikan reaksi yang sama dengan penban - 

dingnya ( skopolamin ).

- zat hasil ditambah pereaksi Oragendorf••♦.mengendap 

merah bata

* zat hasil ditambah pereaksi Bouchardat♦••.mengendap 

merah coklat

- zat hasil ditambah pereaksi Mayer ........ aengendap

putih kekunlngan

- zat hasil ditambah pereaksi W a g n e r ...... .nongendap

merah coklat



Caabar 1.

Tanaman Brugwaneia Candida Pere,
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Ganbar 2.

Daun Bruqaanala Candida Para*
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Gaobar 3

Daun dan bunga Bruqwansia Candida Pers,

t
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Gambar 4.

Hasil kromatografi lapis tipis

Bahan t h a s i l  s k s t r a k s i  p a d a  fase k l o r o f o r m

Fase diam : kiesslgel GF 254

Fase gerak : etil asetat : metanol : air

100 16 *5 13,5

Penampak noda : pereaksi Dragendorf

adanya noda oranye menunjukkan 

adanya alkaloida.
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Gambar 5.

Hasil kromatografl lapis tipis

Bahan : hasil kromatografl cepat cara vakum

Fase dlam : kieselgel GF 254

Faso gerak : etil asetat ; metanol ; air

100 16,5 13,5

Penampak noda : pereaksi Dragendorf

adanya noda oranye menunjukkan 

adanya alkaloida.
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Gambar 6*

Hasil kromatografi lapis tlpie

Bahan : haoll kromatografi cepat care vakum

Fase- diara : kieselgel GF 254

Fase gerak : etll asetat : metanol : air

100 16,5 13,5

Penampak noda : pereaksl Oragendorf 

Ketorangan : 1. 2at hasil

2* zat hasil dan pembandlng 

' 3. pembandlng ( skopolamln )•
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Ganbar 7.

Hasil kroaatografi lapis tipis

Bahan : hasil kroaatografi cepat cara vakua

Fase dian : kieselgel GF 254

Fase gerak : aeeton : aetanol ; air

90 7 3

Penampak noda : pereaksi Dragendorf 

Keterangan ; 1. zat hasll

2* zat hasil dan peabanding

3. peabanding ( skopolanln )•
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BAB V 

PEMBAHASAN

Usaha untuk mencari tuabuhan yang banyak tuabuh di- 

Indonesia sebagai pengganti dari Atropa belladona se- 

hingga bisa digunakan sebagai sumber alkaloida tropa 

yang banyak dibutuhkan dalam pengobatan, salah satu ta

naman yang diusahakan dan telah banyak diteliti adalah 

tanaman dari Jenis Brugmansia spesies.

Brugmansia Candida Pers. banyak tumbuh di tanah air kita 

tumbuhan tersebut tumbuh balk sebagai tanaman pagar ma- 

upun tumbuh secara liar dan dapat merupakan hutan-hutan 

kecil dl lembah-lembah atau dl lerervg gunung*

Berdasarkan penelitlan yang pernah dilakukan sebo - 

lumnya terhadap tanaman dsngan genus Brugmansia ini di- 

ketahul adanya kandungan alkaloida didalamnya*

Pada kesempatan ini telah dilakukan penelitlan iso- 

lasl dari daun Brugmansia Candida Pers* dengan mengguna

kan pelarut etanol 95% , digunakan .pelarut etanol 95%ka- 

rena kandungan alkaloidanya akan leblh banyak tersarl di 

dalamnya* Hasil ekstrak yang diperoleh diuapkan dengan 

tekanan rendah sampai terbentuk ekstrak kental, ekstrak 

kental ini kemudlan ditambah dengan petroleum eter, yang 

bertujuan untuk menarik zat-zat yang tidak dlperlukant 

mlsalnya golongan resin dan lemak agar tidak mengganggu 

pada naktu rekrlstalisasi zat*

Hasil larutan penambahan petroleum eter dlasamkan dengan 

asam encer, sehingga terbentuk dua laplsan yang terpisah 

penambahan asam ini dlmaksudkan untuk menarik kandungan 

alkaloidanya dari pelarut etanol.

35
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Laplsan asamnya dlpisahkan, kemudlan dlbasakan dengan a- 

monla sampal mencapal pH antara 9 - 1 0 ,  yang dlmakeudkan 

untuk mengubah bentuk garam alkaloida menjadi bentuk ba- 

eanya yang leblh larut dalam pelarut organlk dari pada 

dalam pelarut air. Selanjutnya larutan lnl diekstreksi 

dengan kloroform, untuk menarik zat-zat kandungannya ka- 

rena zat-zat kandungannya ( alkalolda ) leblh lsrut da

lam pelarut kloroform dari pada dalam pelarut - organlk 

yang lain. Oarl hasil akhlr ( fase kloroform ) yang di

peroleh ternyata larutan ini maslh berwarna kacoklatan , 

hal ini dlsebabkan maslh adanya kotoran resin yang masih 

belum sempurnanya penambahan petroleum eter.

Hasil dari fase kloroform Ini kemudlan dilakukan u- 

Ji, yaltu diidentifikasi dengan kromatografi lapis tiplo 

dengan menggunakan fase diam sili’cagel GF 254 dan fase 

gerak etll asetat : metanol : air, dengan penampak noda 

pereaksl Oragendorf. Ternyata dlsini terlihat adanya ti-

ga noda dengan pereaksl tersebut.
i '

Kemudlan dari hasil ini dilakukan pemlsahan dan pemurnl- 

an dengan kromatografi kolom cepat cara vakum, dipilih 

cara ini karena lebih efislen dan menghemat waktu. 

Kromatografi kolom cepat cara vakum ini menggunakan fase 

diam mlkrokristal silikagel dan fase gerak menggunakan 

berbagai macam perbandingan dari pelarut yang . berSlfat 

non polar sampal pelarut yang bersifat polar, dlslnl di- 

gunakan perbandingan pelarut petroleum eter dengan klo - 

reform dan perbandingan kloroform dengan metanol.
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Dari hasil yang terlihat pada pelarut petroleum eter 

dengan kloroform, setelah dilakukan ujl kromatografi la

pis tlpls tidak memberlkan noda oranye dengan penampak no 

da pereaksi Oragendorf, sedangkan pada pelarut metanol de 

ngan kloroform adanya noda oranye terlihat pada pelarut 

Ini dengan perbandingan ( 10:0 ) dan metanol : kloroform 

dengan perbandingan ( 9:1 ).

Noda oranye yang terlihat dari hasil kromatografi kolom 

cepat cara vakum yang pertama dilakukan terlihat nodanya 

leblh dari 9atu s e hm gg a dilakukan kembali pemurnlan de

ngan kromatografi kolom cepat cara vakum sampal noda ter 

sebut tinggal satu yang mempunyai harga Rf yang sama de

ngan alkalolda pembandlng ( skopolamln ), dari pemlllhan 

pelarut yang dlgunakan sebagai fase gerak dapat dlketa- 

hul alkalolda yang ada leblh larut dalam pelarut yang 

bersifat polar.

Pada hasil akhlr terdapat hanya satu noda sedangkan dua 

noda yang lain tidak terlihat, hal ini disebabkan sung - 

kin sedlkitnya kadar yang terkandung dldalamnya, sehlng- 

ga setelah dladakan pemisahan kandungan tersebut terse- 

rap oleh fase diamnya.

Hasil akhlr yang diperoleh kemudlan dilakukan identlfl - 

kasi dengan kromatografi lapis tipis, reaksl warna dan 

spektrofotometer infra merah. Pada ujl kromatografi la

pis tipis dilakukan dengan fase diam silikagel GF 254 

dan fase gerak - etil asetat;metanol;air (100;16,5;13,5) 

dan aseton : metanol : air ( 9 0  : 7 : 3 ).



KESIMPULAN

Dari percobaan isolaei terhadap tanaaan dari daun 

Brugmaneia Candida Pers. ( kecubung gunung ) yang di da

pat dari daerah Batu, Malang. Dapat diambil keeimpulan:

1. Pada pemerlk8aan kromatografi lapis tipis terhadap ha 

ail isolasi diperoleh 3 ( tiga ) komponon alkaloida 

yang memberlkan warna oranye dengan pereaksi Oragen - 

dorf. ,

2. Dari haail pemurnian diperoleh satu raacam ilkaloida 

dimana hasil tersebut mempunyai sifat yang oirip de

ngan alkaloida pembanding ( skopolamln ), dilihat da

ri hasil kromatografi lapis tipis.

BAB VI
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SARAN-SARAN

Berdaearkan hasil percobaan yang diperoleh, aaka

disarankan :

1. Perlu dilakukan lebih lanjut mengenai netode lain un

tuk isolasi ini sehingga diperoleh hasil yang lebih 

balk.

2. Perlu dilakukan penelitlan lebih lanjut tentang ko«- 

ponen alkaloida yang lain dalam daun Brugmansia candl 

da Pers,

3. Perlunya dilakukan peneriksaao^faraakologi dari hasil 

yang diperoleh.

BAB VII
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RINGKASAN

Telah dilakukan penelitlan percobaan leolasl kandu

ngan alkaloida dari daun Brugmansia Candida Pers. yang 

dlenbll dari daerah Batu, Malang.

Serbuk daun di ekstraksi dengan etanol 95% selama dua 

jam, kemudlan hasil ekstraksi ini diuapkan sampal ter - 

bentuk ekstrak kental. Ekstrak kental yang diperoleh dl- 

tambahkan petroleum eter dan diasamkan dengan asam encer 

yaltu asam sulfat 2N. Laplsan asamnya kemudlan dibasakan 

dengan amonla sampal mencapai pH antara 9 - 10. Setelah 

larutan mencapai pH antara 9 - 10, larutan ini di eke - 

traksl dengan kloroform, kemudlan laplsan ■'klorofornnya 

dlplsahkan untuk dilakukan identiflkasi selanjutnya. 

Identiflkasi fase kloroform ini dilakukan dengan krona - 

tografi lapis tipis, dengan fase diam felesolgel GF 254 

dan fase gerak etll asetat : netanol : air dengan per 

bandingan 100 : 16,5 : 13,5 dan penampak noda .. pereaksi 

Oragendorf, terlihat adanya noda oranye.

Fase kloroform, setelah diidentlfikasi dengan kromato - 

grafi lapis tipis kemudlan dlplsahkan dan dimurnlkan de

ngan cara kromatografi kolom cepat cara vakum.

Hasil pemlsahan dan pemurhian ini kemudlan dlldentiflka- 

si dengan kromatografi lapis tipis yang menggunakan fase 

diam kieselgel GF 254 dengan fase gerak etll a9etat; me- 

tanol;air dan penampak noda pereaksi Gragendorf, selan - 

jutnya diidentifikasi dengan spektrofotometer Infra me

rah.
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