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BAB I
PENDAHULUAN

Later belakang masalah.
Indonesia merupakan negara yang beriklim tropie, 

yang mana pada lklim ini berbagai macam tanaman dapat 
tumbuh dengan subur. Diantara berbagai macam tanaman ter 
sebot cukup banyak yang dapat dipergunakan aebagai obat. 
Salah satu tanaman yang dapat dipergunakan sebagai obat 
adalah tanaman Cucumis sativus Linn atau yang lebih dike 
nal dangan nama tanaman ketimun. Buah dari tanaman ini 
sering dipergunakan oleh masyarakat untuk mengobati te 
kanan darah tinggi. Selain dapat dipergunakan untuk me 
ngobati tekanan darah tinggi, buah dari tanaman ini da 
pat juga dipergunakan sebagai obat sakit batu empedu, sa 
riawan, cecinjj pita, jerawat dan obat gosok muka. Selain 
sebagai obat, buah ketimun sangat digemari masyarakat se 
bagai sayur karena harganya yang relatif murah, mudah di 
dapat dipasaran dan segar rasanya. Tanaman ketimun ba 
nyak ditanam masyarakat Indonesia ditegalan maupun disa 
wah sepanjang tahun ( 14, 18, 30 ).

Kandungan Cucumis sativus Linn yang telah diketahui 
antara lain saponin, protein, lemak, kalsium, fosfor, be 
si, belerang, vitamin A, B, C, karoten dan lain-lain { 
17 )• Diantara kandungan zat tersebut saponin telah dila 
kukan uji farmakologi6 yaitu saponin yang diberikan pada 
anjing dapat memperlancar keluarnya urine ( diuretik ) ( 
6 ).

M  1 L I K.
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Sedangkan uji farmakologis yang lain adalah perasan btaab 
ketimun dapat menurunkan tekanan darah anjing ( 28 ).

Pada penelitian ini dipilih biji dari tanaman Cacp* 
aatiyus Linn atau tanaman ketlmun, karena pada pene

litian sebelumnya biji dari tananan Cucurbita woschata D 
dan bljl dari tanaman Luffa OTlindrica R telah berhasil 
diisolasi senyawa sterol dimana tanaman ini masih satu 
familia dengan tanaman Cucumis sativus Linn atau ketimun 
dengah demikian diharapkan pada tanarnan Cucumis satl- 
tub Linn juga mengandung sterol ( 1 , 2 ) .  Hal ini ditun 
jang pula oleh adanya uji pendahuluan yang positlf terha 
dap sterol.

Sterol yang terdapat dalam tanaman mempunyai Inti 
steroid yang diharapkan dapat menambah iventarisasi sum 
ber baru yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mengu 
payakan peningkatan produk hormon steroid. Kegtuaaan

hormon steroid Itu sendiri telah banyak dlketahui dalam 
dunia pengobatan, terutama untuk bahan baku kontrasepsi. 
Kegunaan yang lain misalnya untuk anti alergi, impoten 
sia, anti inflamasi dan kanker payu dara ( 5* 24 ).

Berdasarkan hal tersebut diatas naka penelitian ini 
bertujuan untuk mengisolasl kandungan sterol dari biji 
ketimun atau Cucumis Semen.



TIKJAUAX PUSTAKA

1* Tinjauan tentaxxg tanaman Cucumls sativus Linn ( 4 » 14 )• 
1 ,1 * Klasifikasi tanaman

BAB II

Divisi : Spermatophyta.
Anak divisi t Angiospermae.
Kelas : Dicotyledoneae.
Anak kelas i Sympetalae.
Bangsa t Cucurbitales.
Suku : Cucurbitaceae.
Marga t Cucumls.
Jenis X Cucumis sativus

1*2. Ural an ten tang tanaman*
1.2.1, Kama daerah ( 7  » 8 )•

Pada daerah tertentu di Indonesia Cucumls sa 
tivus Linn dikenal beberapa macam nama daerah 
dlantaranya adalah t
Sumatra s Timon ( Aceh ), Cimen, Clmun ( 

Batak karo ), Ansimun ( Batak 
toba ), Ancimun ( Batak mandai- 
ling )» Hantimun ( lampung )• 

Jawa t Bonteng, Katimun, Timun (Sunda)
, Katimun, Timun ( Jawa ),Temon 
( Madura ), Bayuk ( Kangean )» 

Kalimantan : Ketimun, Timun, Tantimon, Ansi 
mon

3
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1 ,2 ,2 , Penyebaran dan tempat tumbuh.
Cucumis sativus Linn merupakan tumbuhan yang 
memanjat atau menjalar, banyak ditanam disa 
wah maupun ditegalan pada umumnya dimusim ke 
ring, kalau ditegalan juga dimusim hujan. Ba 
tangnya berbulu halus-halus, panjang sampai 
3 m ( 18 ).

1.2.5. Morfologi tanaman ( 4 ).
Habitus : Tumbuh-tumbuhan 1 tahun, merayap a 

tau memanjat, rambut kasar, batang 
berscgi 5 tumpul, 0,5-2,5 » panjang 
nya*

Daun s Bulat telur lebar, bertaju 3 - 7je 
las dengan pangkal bentuk jantung 
dalam dan ujung runcing, 7-18 kali 
7-15 cm, berumbi kasar dan bergigi

menyerupai kelenjar, taju bersegi 3 
, runcing.

Bunga : Sebagian besar jantan, tabung kelo 
pak bentuk loneeng atau gasing, ta 

‘ ju bentuk garis atau langset, berda 
ging, mahfcota bentuk loneeng datar 
dengan banyak rusuk atau tulang mem 
bujur, bergaris tengah 2-3 m, taju 
runcing, berambut.
Bunga jantan s tangkai 0,5-2 cm,pan 
jangnya, langsing, benang sari 3 ,
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lepas, kepala Bari 5-7 mm panjangjiya, ruang sarinya, si 
8a putlk kecil tak berarti.
Bunga betlna : tangkai pendek, tebal, staminodia 3, ba

kal buah bundar memanjang atau bentuk 
apull berlilin, berjerawat, kepala pu 
tik 3* tonjolan dasar bunga bentuk cin 
cin.

Buah s Sangat berubah-ubah bentuk dan ukurannya 
» kebanyakan cylindris mula-mula hijau 
dan berlilin putih, kemudlan kuning ko 
top atau orange kotor, banyak cairan, 
gundul, 10-30 cm panjangnya, biji putih 
kotor*

1.2.4* Kandungan tanaman.
Kandungan tanaman ini antara lain : saponin, protein
, lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang, vitamin A,
B, C, karoten, cucurbitasin C ( 17 )•

1.2.5* Kegunaan tanaman ( 14, 18, 30 ).
Pada umumnya tanaman ini digunakan sebagai obat anta
ra lain adalah sebagai berikut :
- Menurunkan tekanan darah tinggi.
- Obat sakit batu empedu.
- Sariawan.
- Cacing pita.
- Jerawat.
- Obat gosok muka.



Gambar 1• Tanaman Cucumis aatlvus Linn
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Oanbar 2* Buah Cucumis sativus Linn yang 
sudah tua.
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Gambar 3. Biji Cucumis sativus Linn dari buah 
yang sudah tua.
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2* Tinjauan tentang steroid.
Steroid adalah suatu senyawa organik yang mengandung 

inti siklopentano perhidrofenantren yang terdiri dari ti 
ga cincin beratom C enara dan satu cincin beratom C lima* 
Cara pemberian nomer dari atom karbon pada sistem cincin 
senyawa steroid yaitu dari nomer 1 sampai 17, sedangkan 
struktur dari senyawa steroid tersebut dapat digambarkan 
sebagai berikut ( 22, 31 )*

• • Struktur Siklopentano perhidrofenantren* 
Senyawa-senyawa yang mempunyai inti steroid ini dikelom 
pokkan berdasarkan rantai samping yang terikat pada
cincin siklopentana. Pembagian tersebut meliputi ( 31 ) r
a. Sterol

apabila rental sampingnya merupakan gugus alifatik
yang mengandung satu atau lebih gugus OH

b. Hormon seks.
apabila rantai sampingnya disubtitusi oleh gugus keton

c. Glik08ida kardiotonlk
apabila rantai sampingnya merupakan gugus lakton, yang
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berikatan dengan gula, dan bila dihidrolisa akan mengha 
silkan gula dan aglikon.
d. Asam empedu.

apabila rantai sampingnya mengikat lima atom karbon 
yang diakhiri dengan suatu asam karboksilat.

e, Sapogenin.
apabila rantai sampingnya merupakan cincin oksasi 
klik dengan atom N.

Senyawa-senyawa steroid yang berupa koleaterol 
adalah senyawa yang paling banyak dijumpai dialam ya 
itu hampir pada sebagian besar komponen yang ada, 
terutama pada jaringan-jaringan baik manusia/ hewan. 
Disamping itu banyak juga tanaman yang mengandung se 
nyawa steroid, sedang terdapatnya serlng dijumpai 
bersama lemak. Senyawa yang terdapat pada tanaman 
ini sering disebut fitosterol (5, 19 )•

2.1. Sterol*
Sterol adalah senyawa steroid yang mempunyai ran 

tai samping yang cukup panjang, yang terikat pada cin 
cin siklopentana yaitu pada atom C - 17. Sterol merupa 
kan bagian atau fraksi dari lemak yang tidak disabun 
kan, mempunyai struktur tidak jenuh dengan berat mole 
kul yang tinggi dan merupakan senyawa alkohol sekunder, 
tidak larut dalam air, sukar larut dalam alkohol tetapi 
mudah larut dalan pelarut organik ( 1 1 , 21, 25 ).



Senyawa sterol dikelompokkan berdasarkan asal dari
sterol dapat dibagi menjadi ( 11 , 21 ) :
- Fitosterol ; berasal dari tumbuhan tinggi, misalnya

stigmasterol, beta sitosterol.
- Zoosterol : berasal dari hewan terutama dari vertebra

ta, misalnya kolesterol, asam-asam empedu
- Marinesterol : berasal dari invertebrata yang hidup di

laut, misalnya kolinosterol, stellasterol
, demosterol.

- Mikosterol : berasal dari Jamur, misalnya ergosterol
, zimosterol.

3. Tinjauan tentang cara-cara isolasi.
• Serbuk bahan diekstraksi dua kali dengan mengguna 
kan pelarut petrolium eter, masing-masing ekstraksi 
dilakukan selama 30 menit. Kemudian minyak hasil 
ekstraksi ditambah dengan 1 N KOH dalam alkohol, la 
lu direfluk selama 1 jam. Hasil penyabunan diencer* 
kan dengan air, lalu bagian yang tak tersabunkan di 
ekstraksi dengan eter. Fase eter dikeringkan dengan 
NagSO^ dan kemudian diuapkan ( 29 ) •

- Serbuk bahan diekstraksi dengan petrolium eter, la 
lu hasil ekstraksi dipekatkan kemudian disabunkan 
dengan 100 ml KOH 20 % dalam metanol pada suhu 80°C 
dilakukan selama 4 jam, Hasilnya dimurnikan dengan 
kromatografi kolom ( ^  ).

- Serbuk bahan sebanyak 20 gram diekstraksi dengan



150 ml kloroform : metanol ( 2 : 1 ) dengan menggu 
nakan alat soklet, dilakukan selama 24 jam. Hasil 
ekstraksi diuapkan dan residu yang diperoleh dila- 
rutkan dalam kloroform kemudian disaring, Piltrat 
diuapkan, Residu ditambah 20 % KOH dalam metanol , 
kemudian*direfluk selama 1 jam* Bagian yang tidak 
tersabunkan diekstraksi dengan eter dan dimurnikan 
dengan kromatografi kolom ( 36 ).

Tinjauan tentang kromatografi.
Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan kompo 

nen - komponen zat dari campurannya dengan cara mele- 
watkan / mengalirkan campuran melalui sistem dua fase. 
Pada dasarnya semua cara kromatografi menggunakan dua 
fase yaitu fase gerak dan fase diam ( 3  , 9  , 19 )• 
Diraana komponen-komponen dari campuran akan terbagi 
dalam fase gerak dan fase diam dengan perbandiagan 
yang tertentu antara senyawa satu dengan yang lain, 
Jadi pada dasarnya metode kromatografi adalah metode 
analisa untuk memisahkan komponen-komponen zat dari 
campurannya yang berdasarkan perbedaan roigrasi dnrl 
masing-masing komponen itu sendiri terhadap a^rorbsi 
fade diam dibawah perigaruh fase g*raknya. Oleh karena 
itu didalam proses kromatografi dibagi menjadi tiga 

dasar proses yang sesuai ( 19 )•
a. Fase gerak dan fase diam,

- Gas - cair disebut kromatografi cairan gas (GLC)

M I L U
PERPUSiakaan 
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- Gas - padat disebut kromatografi padatan gas (GSC)
- Cair-cair disebut krorcatografi cairan-cairan (LLC)
- Cair-padat disebut kromatografi padatan - cairan 

( ISC )
fc. Kekanisme terjadinya pemlsahan :

- Adsorbs!.
- Partial.
- Penukar ion,
- Filtrasi / permeasi.
- elektroforesa.

c. Teknik pelaksanaannya / operasionalnya :
- Kromatografi lapisan tipis.
- Kromatografi kolom,
- Kromatografi kertas.
- Kromatografi gas,

4.1. Kromatografi lapisan tipis,
Stahl adalah orang pertama yang menemukan dan 

raenggunakan kromatografi lapisan tipis sebagai sarana 
untuk mengindentifikasikandungan simplisia (3 , 34 ). 
Kromatografi lapisan tipis didasarkan atas bahan ad 
sorbsi yang berfungsi sebagai fase diamnya yang terse 
bar merata sebagai lapisan tipis p&£a suatu pendukung 
yang berupa gelas, plastik, aluminium, sedangkan fase 
gerak berupa cairan yang akan merambat dengan arah 
tertentu disepanjang lapisan tipis. Penggunaan secara 
umum kromatografi lapisan tipis adalah untuk analisa
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kualitatip dan analisa kuantitatip ( 15 * 34 )• 
Untuk analisa suatu senyawa yang belum diketa 

hui, maka kromatografi lapisan tipis merupakan sua 
tu metode yang baik untuk menunjukkan kekarakteris 
tikan suatu senyawa* Oleh sebab itu didalam iso 
Iasi suatu kandungan dari tanaman metode kromato - 
grafi lapisan tipis dapat digunakan sebagai pedom- 
an pada tahapan-tahapan isolaai ( 34 )*

Keuntungan kromatografi lapisan tipis jika 
dibandingkan dengan kromatografi kertas bila di- 
tinjau dari teknik pelaksanaannya antara lain ( 
34 ) s
- Waktu yang dibutuhkan lebih cepat.
- Fase dian dapat bermaeaa-waeam,
- Lebih peka , maka pemisahan lebih sempurna.
- Ko*entrasi zat yang diselidiki lebih kecil*
- Penyemprotan dengan pereaksi asam kuat tidak me 
nimbulkan masalah.

• Kepekaan noda kromatogran 10 - 100 kali diban 
dingkan kromatografi kertas setelah peyemprotan.

- Dapat digunakan untuk metode isolasi kandungan 
dalam jumlah kandungan yang cukup besar.

Untuk mengidentifikasikan senyawa - senyawa 
yang diserapkan tersebut dapat diukur melalui Ja 
rak perjalanan yang ditempuh oleh senyawa tersebut 
t dibanding dengan jarak yang ditempuh oleh fase



geraknya. Dalam hal ini besarnya perbandingan ter
sebut dinyatakan oleh suatu harga yang disebut de
ngan harga Rf ( Retardation on factor ) dimana (
9 , 19 , 34 ) :

Jarak yang ditempuh oleh senyawa 
**** * Jarak yang ditempuh oleh fase gerak

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi har
ga Rf tersebut diatas adalah sebagai berikut (15)s
- Sifat dari penyerap dan derajat aktifitaanya. 

Perbedaan penyerap akan memberikan p«rbedaan 
yang besar terhadap harga Rf, meskipun memakai 
fase gerak yang sama.

- Struktur kimia senyawa yang akan dipisahkan.
- Pelarut, meliputi kemurnian dan komposisi pela - 
rut.

- Derajat kejenuhan dari bejana.
- Kwalitas lapisan penyerap, kwalitas bahan lapis 

an harus sama# Tebal lapisan harus rata, bila ti 
dak rata menyebabkan aliran pelarut tidak sama 
sehingga akan mempengaruhi harga Rf.

- Suhu, pengaruh suhu tergantung fase gerak yang 
dipakai. Perubahan suhu dapat menyebabkan peru 
bahan komposisi fase uap dari fase gerak.

- Jumlah cuplikan yang digunakan, cuplikan yang 
berlebih cenderung penyebaran bercak membentuk e 
kor sehingga mengakibatkan kesalahan dalam perhi 
tungan harga Rf.

5̂



4*2. Kromatografi kolom*
Salah aatu metode yang sering digunakan dalam 

proses pemisahan dan pemurnian adalah metode kroma 
tografi kolom. Metode ini selain dapat mercisahkan 
dan memurnikan suatu senyawa didalam campurannya ju 
ga memberikan hasil yang baik serta jumlah yang a 
kan dipisahkan relatif banyak. Meskipun metode ini 
memberikan hasil yang baik tetapi didalam pelaksana 
annya membutuhkan waktu yang lama dan sulit memper 
tahankan kondisi yang tetap selama proses pemisahan

dan pemurnian ( 15 ).
Pada kromatografi kolom umumnya kolom yang ter 

buat dari gelas.
Tekanan pada permukaan sebesar tekanan atmosfir, se 
hingga senyawa yang akan dimurnikan dan dianalisa § 
kan bergerak karena gaya beratnya atau grafitasi bu 
mi. Fase diem yang paling populer untuk kromatogra
fi kolom adalah aluminium oksid ( alumina ). Disam- 
ping daya adsorbs! atau keaktifun alumina dapat di 
atur secara tepat, juga cara pengujiannya terdapat 
beberapa cara yang lazim, sehingga dengan demikian 
hasil yang reproducible dapat dengan mudah diuseha 
kan ( 26 ).

Dalam pemisahan, alumina diisikan kedalam ko 
lom kaca yang diletakk&n vertikel yang bagian ujung 
nya telah disumbat longgar dengan glass wool, yang
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sebelumnya telah diisi dengan pelarut non , lar yang di 
gunakan untuk melarutkan campuran.
Bila kelebihan pelarut dalam kolom dikeluarkan, larutrn 
pekat dari campuran dimasukkan keatas alumina di^ana 
campuran ifcu akan tertahan membentuk pita yang sempit.
Kemudian campuran pelarut dari ber*bagai ukuran daya e 
lusi dialirkan melalui kolom,
Selama pengaliran ini komponen-komponen campuran akan 
terelusi dengan kecepatan yang tergantung pada afinitas 
nya terhadap penyerap padat dan kelaruttannya dalam fa 
se gerak.

Bila komponen-komponen campuran berwarna, hasil e 
lusi mudah diamati. Tetapi, biasanya komponen - komponen 
campuran tidak berwarna sehingga adanya komponen dalam 
hasil elusi sukar diamati.
Bila komponen dalam eluen tidak dapat diamati oleh pe 
nyinaran dengan sinar ultra violet, maka eluen yang ke 
luar dari kolom ditampung dalam volume-volume yang ke 
cil dan masing-masing dari volume dianalisa dengan kro 
matografi lapisan tipis.

Adapun adsorben-adsorben lain yang sering diguna
kan dalam kromatografi kolom antara lain karbon, silika 
gel, magnesium karbonat, kalsium karbonat, kanji dan 
gula ( 26 ).
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4.3. Kromatografi gas.
Kromatografi gas dikembangkan kira-kira pada 

tahun 1957 yaitu digunakan untuk menganalisa senya 
wa-senyawa organik.
Ada 2 jenis kromatografi gas yaitu ( 1 5 )  i
1. Kromatografi padatan gas ( GSC ).
2. Kromatografi cairan gas ( CFLC ).
Kedua macam kromatografi gas tersebut fase gerak 
nya adalah gas, sedangkan fase diamnya adalah ber 
beda.TTntuk kromatografi padatan-gas sebagai fase 
diamnya yaitu zat padat. Peristiwa terjadinya dima 
•na komponen dalam■campuran diadsorbsi oleh adsor 
ben, yang oleh fase gerak komponen-komponen terse 
but akan terlarut sedikit demi sedikit didalamnya. 
Komponen yang paling lemah diadsorbsi oleh adsor- 
ben dan paling mudah larut dalam fase gerak akan 
terpisahkan terlebih dahulu, kemudian baru dijkuti 
oleh komponen-komponen lainya yang kurang larut ke 
dalam fase geraknya atau yang paling kuat diadsorb 
si.

Sedangkan untuk sistim cairan £.-iS, fase diam

nya adalah zat cair. Peristiwa terjadinya pemisah 
an karena adanya perbedaan kelarutan dari masing - 
masing komponen didalam fase diamnya dan fase ge 
raknya. Sedangkan mekanismenya menyerupai kromato 
grafi padatan gas ( 26 ),



n
Pada prinsipnya analisa kromatografi gas ada 

lah sebagai berikut : sampel disuntikan lewat in 
jektor kedalam ruang contoh, kemudian uap komponen 
dalam ruang contoh aksn terbawa oleh aliran gu^, 
yang seterusnya akan terbagi kedalam fase gerak 
yaitu gas maupun kedalam fase fase diamnya.
Karena gas terus mengalir maka komponen yang _ ada 
pada fase diam akan menguap kembali dsn selanjut - 
nya akan terbawa oleh aliran gas, keluarnya con 
toh pada ujung akhir kolom untuk komponen yang di 
amati dapat dilihat pada kromatogramnya dengan a 
lat detektor (13 , 27 )•

Detektor yang memantau perubahan - pe'vfcnhan 
komposisi gas yang keluar tidak untuk mengidentifi 
kasi komponen campuran tetapi hanya untuk menunjuk 
kan ada atau tidaknya komponen ( 26 ).

Jenis bahan yang dapat dipisahkan oleh kroma 
tografi gas tergantung dari pada seberapa îr.ggi 
titik uapnya*
Hambatan ini dapat diatasi karena beberapa Jenis 
kolom dapat digunakan pada suhu yang tinggi yaitu 
melebihi 400° C, Untuk bahan yang tidak mudah me 
nguap dapat dirubah menjadi turunnannya dahulu
yang mudah menguap ( 2 6  ).

Adapun penggunaan alat kromatografi gas ini 
disamping mempunyai keuntungan tetapi juga mempu 
nyai kerugian.



Kerugian itu antara lain tidak dapat mengidentifi- 
kasi suatu zat, tetapi hanya dapat menunjukkan ada 
nya suatu zat, jadi pada ponentuan kuawalitatip mu 
tlak diperlukan perabanding. Oleh karena itu metode 
ini sering juga disebut dengan metode buta ( 12 ), 

Keuntungan dari metode tersebut diatas adalah 
sebagai berikut ( 13 ) :
- Sampel yang dibutuhkan cukup kecil, karena kepe 
kaannya yang cukup tinggi.

- Waktunya cukup singkat, karena gas mempunyai ke 
cepatan yang tinggi,

- Dapat digunakan sebagai analisa kualitatip mau 
pun kuantitatip.

- Dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa 
dari suatu campuran senyawa yang mempunyai ti 
tik didih yang berdekatan.

Spektrometri massa,
Spektrometri adalah alat yang dapat diperguna 

kan untuk analisa kualitatip obat Juga dapat diper 
gunakan untuk identifikasi serta eluidasi suatu se 
nyawa.

Pada spektrometri massa, untuk senyawa orga - 
nik yang aken diperiksa berada dalam bentuk gas di 
tambah elektron-elektron yang dipercepat, Apabila 
elektron ini akan menabrak elektron dari molekul - 
tersebut sehingga keluar dan terjadi ion yang ber



muatan positif dan yang tidak bermuatan. Potongan-po 
tongan ion bermuatan positif yang terbentuk dengan 
cara ini dalam spektrometri massa akan dipilah-pilah 
raenurut massa, besar serta banyaknya massa yang se- 
eara relatif terpeta dalam suatu diagram spektrome - 
tri masaa ( 20 )•

Banyaknya massa yang terbentuk secara fragmenta 
si yaitu potongan-potongan ion yang bermuatan posi 
tif sifatnya spesifik dan bergantung pada struktur 
molekulnya.

4.1. Prinsip analisa spektrometri massa.
a. Ionisasi molekul.

jika molekul berbentuk gas ditembak dengan elek 
tron yang berenergi 10 - 15 eV.
- molekul menyerap energi sehingga melepaskan sa 

tu elektron maka terbentuk ion molekul yang ber 
muatan positif.

m -ia --I5_ «v__ „♦ + e

- Molekul menangkap elektron sehingga terbentuk 
radical yang bermuatan negatif dan kemungkinan 
terbentuk sangat kecil.
e «. „ -10 , -J ? , .eV , M-

b. Pembelahan molekul ion ( fragmentasi ).
Didalam praktek energi yang dipergunakan didalam 
spektrometri massa adalah 70 eV. Dari energi ter 
sebut tidak semuanya diambil molekul tetapi seba

?1



gian tinggal didalam molekul ' . - r* me 
nyebabkan pemutusan seny-v* a-senyawa kinia 
yaitu pemutusan molekul-molekul ion pem 
bentuk kstion atau radikal kation ( 35 )• 
Pemisahan ion berdasarkan perbandingan 
massa terhadap muatan
Dalam spektrometri massa, kation dan radl 
kal kation dipilah-pilah dan dicatat menu 
rut massa dan muatannya. Sebagai absis a 
dalah hasil bagi massa dan muatan positif 
m/e ( m * massa, e - muatan ) torhadap 
Itensitas relatifnya. Pur.cak .iengan bi 
langan massa terbesar yang disebabknn o 
leh molekul Ion merupakan berat molekul 
senyawa ( 35 ).

Sf.fktru* j v'i : rrafik Velimpahnn 
relatif lawan angka banding massa permuat



BAB III 
BAHAN, ALAT DAN METODE

1. Bahan*
1*1* Bahan penelitian*

Bahan penelitian berupa biji ketimun (Cucumis Semen) 
dari penelitian ini diperoleh dari deaa Menganti, Kecamat

an Menganti, Kabupaten Greslk* Karakterisasi tanaman
Cucumis sativus Linn dilakukan dengan kunci determinasi ( 
32 ).

Biji dlambil dari daglng buah yang sudah tua kemudian 
dikumpulkan dan dibersihkan dari kotoran yang maslb ada, 
kemudian dlkerlngkan dlbawah slnar matahari* Biji yang te 
lah kering dltumbuk halus lalu dlayak dengan ayakan tepung

1.2* Bahan kimia*
- n-heksana teknis*
- Kaliuo hidroksida teknis.
- Dletil eter teknis* M  i ^ A ^

| pERPt̂ l
- Etil asetat teknis. , ,u n1Versitas aik-ainGGA’
- Metanol teknis dan metanol p.a*
- Kloroform p.a*
- Asam sulfat pekat.
- Asam asetat anhidrat.
• Anisaldehid sulfat,
- Natrium sulfat ekslkatus p.a.

S U R A B A Y A
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2. Alat
- Rotavapour dengan merek Heldolph ( Vest Germany ).
- Kolom kromatografi*
- Fisher John Melting point Apparatus.
- Jeol JS - DX 303 gas chromatography - mass spektroscopy
- Kromatografi gas ( G C 14A yang dilengkapi dengan prose 

sor data CR 3A, Shimadzu )•
3. Metode penelitian.

3.1. Iflolasl sterol dari biji Cucumis sativus Linn.
1000 gram bahan serbuk dimasukkan kedalam labu alas 

bulat dan direfluks dengan menggunakan pelarut n-heksana. 
Ekstraksi dilakukan selama dua jam dan dilakukan beberapa 
kali. Ekstraksi dihentikan setelah menunjukan hasil yang 
negatif terhadap sterol dengan menggunakan kromatografi 
lapisan tipis dengan fase gerak n-heksana : etil asetat ( 
8 : 2 )  dan fase diam Kieselgel 60 ^354 serta penampak no 
da anisaldehid sulfat*
Hasil ekstraksi disaring dan filtratnya dikumpulkan lalu 
dipekatkan. Ekstrak kental kemudian disabunkan dengan K0H 
15 % dalam*metanol dan dipanaskan diatas penangas air sela 
ma 4 Jam. Hasil penyabunan ditambah air sebanyak 5kali 
volumenya lalu dikocok sampai larut semua kemudian dieks 
traksi dengan dietil eter* Faso dietil eter ditampung dan 
ditambah NagSO^ eksikatus secukupnya sampai bebas air, lg 
lu disaring dan filtrat dipekatkan kemudian diuapkan.
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3.2. Pemurnian hasil ekstraksi.
3.2.1. Kromatografi kolom.

- Fase diam : Kieselgel 60E.Merck, ukuran 60 
sampai 200.

- Pase gerak : n-heksana : etil asetat (8:2). 
Cara pelaksanaan ;

Kolom kromatografi dipasang secara vertikel de 
ngan ujung yang sempit terletak dibawah. Pada ujung 
yang sempit disumbat longgar menggunakan glass woll 
dari dalam. Fase diam dibuat suspensi dengan fase ge 
rak secukupnya kemudian dituang kekolom setinggi 2/3 
bagian dari kolom. Sisakan sedikit fase gerak diatas 
bagian fase diam lalu bagian atas dari kolom ditutup- 
rapat, kemudian dibiarkan selama 24 jam. Setelah pen 
diaraan ekstrak disuspensikan dengan fase gerak secu 
kupnya dan dimasukan kedalam kolom. Larutan diturun - 
kan dengan membuka kran sedemikianrupa sehingga bagi 
an atas dari kolom tidak menjadi kering. Dinding dicu 
ci dengan fase gerak dan diturunkan kedalam kolom. 
Dengan demikian semua bahan campuran sudah diserapkan 
kedalam kolom membentuk pita yang sempit. Kolom dite 
tesi dengan fase gerak secara pelan-pelan dan hasil e 
luasi ditampung dalam beberapa botol kecil dengan vo 
lume tertentu. Kemudian tiap-tiap fraksi dianalisa de 
ngan KLT. Fraksi yang mempunyai noda yang sama dan 
harga Rf yang sama pula dikumpulkan lalu diuapkan. 
Kristal yang diperoleh kemudian direkristalisasi.
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3*2.2. Rekristalisasi.
Kristal yang terbentuk dari hasil kromatogra 

fi kolom dicuci dengan metanol p.a* beberapa kali 
sampai didapat kristal yang berwarna putih, Kemu 
dian kristal tersebut dilarutkan dalam kloroform 
p.a, sampai tepat larut, lalu ditambah metanol te 
tea demi tetes sampai terbentuk kekeruhan dan di 
tambah kloroform p.a. lagi sampai kekeruhan hi 
lang* Dibiarkan beberapa lama sampai terbentuk

kristal lagi.
3.3. Uji kemurnian terhadap hasil rekristalisasi• 

a* Uji hasil pemumian dengan reaksi warns. '
- Reaksi Liebermann - Burchard.

Sedikit zat hasil pemumian diletakan pada pa 
pan penetes ditambah aaam asetat anhidrat, didiam 
kan beberapa menit lalu ditetesi asam sulfat pekat*

Varna biru-hijau menunjukan adanya senyawa sterol.
- Reaksi Salkowski.

Sedikit zat hasil rekristalisasi dilarutkan de 
ngan kloroform dalam tabung rekasi, ditambah asam 
sulfat pekat, dikocok pelan-pelan, kemudian dibiar 
kan sampai terjadi pemisahan. Diamati warna yang 
terjadi pada lapisan kloroform. Pada lapisan asam 
berwarna merah menunjukan adanya sterol,

b. Uji hasil pemurnian dengan KLT.
Fase diam : Kieselgel 60 ^ 5 4  Merck# dengan te 

bal 0 ,2 cm.
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Pase gerak : - n-heksana : etil asetat ( 8 : 2 ) .
- Kloroform : etil asetat ( 9 : 1 ) .
- Kloroform : n-heksana ( 9 s 1 ). 

Pembanding s sterol*
Penampak noda : anisaldehid sulfat.
Cara pelaksanaannya :

Zat hasil pemurnian dilarutkan dalam kloroform,

kemudian ditotolkan pada lempeng Kieselgel 60 ^254. 
Merck dengan menggunakan pipa kapiler. Begitu juga 
pembanding serta pembanding + zat hasil pemurnian di 
totolkan pada lempeng tersebut pada jarak tertentu de 
ngan totolan sampel. Setelah itu lempeng dlkeringkan 
baru dimasukan kedalam bejana kromatografi yang telah 
jenuh dengan fase gerek. Lempeng baru diambil setelah 
terbasahi oleh fase gerak pada jarak tertentu, lalu 
dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu aekitar 
100° C, setelah kering disemprot dengan penampak noda 
anisaldehid sulfat lalu dikeringkan lagi. Dilihat war 
na nodanya den dihitung harga Rf-nya.

c. Penentuan titik leleh.
Sedikit zat' hasil pemurnian dimasukan pada pipa 

kapiler, lalu diletakan pada alat Fisher John Melting 
point Apparatus# Suhu dimana kristal mulai meleleh di 
catat dan diamati.



Uji kemurnian dengan kromatografi gas,
Bahan yang digunakan : zat hasil pemumian,
Alat yang digunakan s G C 14A yang dilengkapi dengan pro

sesor data CR 3A ( Shimadzu ), 
Kolom s gelas 3m X 3mm yang berisi Chromosorb AW -

DMCS OV 101 5 % ( Shimadzu ).
Detektor s FID 290° C.
Suhu kolom : isotermal 280° C,
Suhu injeksi: 300° C.
Gas pembawa : Nitrogen 40 ml/ menit.
Cara pelaksanaan :

Zat hasil pemumian dilarutkan dalam pelarut yang se 
suai ( kloroform )• Larutan zat diinjeksikan kedalam u 
jung kolom, kemudian hasil kromatogram dilihat pada alat 
pencatat.
Uji kemurnian dengan GC - MS,
Gas pembawa : Helium.
Kolom s FS - OV - 17.

10 n

0,32 mm ID,
Suhu inlet ; 300° C,'
Suhu separator : 300° C,
Suhu injektor s 300° C.
Program suhu kolom :

- suhu mula-mula s 220° C.
- suhu akhir : 280° C,



Kenaikan suhu j 16° 0/ menlt,
Kecepatan gas pembawa ; 0,4.0 ml/ menit.
Cara pelakeanaan :

Zat haeil pemurnian dilaratkan dalam pelarut y&n« ae 
fluai( kloroform )* Larutan ini dlinjekaikan kedalam u 
Jung kolom, kemudian hasil kromatogram dilihat pada alat 
pencatat.
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SKEMA ISOLASI STEROL
Serbuk bahan ( 1000g ) 

+
n-heksana

direfluk.
•VEkstraksi dengan Sisa serbuk

R-heksana.
dipekatkan dengan
rotavapour.

Ekstrak kental
disabunkan dengan
KOH 15 % dalam metanol

Hasil penyabunan
diencerkan dengan air
5 kali ▼olumenya.

Ekstraksi dengan dietil eter.
i----------------------------- 1Fase air KOH Fase dietil eter.

| dicuci dengan air.
i *Fase dietil eter. Fase air
♦

l?a»S0A eksikatus.
^ ------- , :a njdiuapki 

Ekstrak kering.
dengan pelarut
n-heksana : etil asetat ( 8 : 2 ). 

Kromatografi kolom
Ditampung beberapa fraksi.

Uji dengan KLT. fraksi yang merapunyai warna noda dan
Rf yang sama dikumpulkan jadi satu.

Kristal
i

rekristalisasi.
iUji kemurnian.

f 1---------- * *, ■ 1
Reaksi warna KLT Titik leleh G C G C - M S



BAB IV 
HASIL PENELITIAN

1 . Hasil ekstraksi.
Dari 1000 gram serbuk kering biji ketimun diperoleh eks 
trak fase dietil eter sebanyak 1 , 5 gram yang masih berwar 
na kuning dan dalam bentuk kental.

2. Pemurnian hasil ekstraksi.
2.1. Kromatografi kolon.

Dengan kromatografi kolom ditampung sebanyak 105 ^rak 
si, volume masing-masing fraksi 4 ml. Kemudian dilakukan 
analisa dengan kromatografi lapisan tipis, pada fraksi ke 
50 sampai 70 diperoleh satu noda dan warna serta nodanya 
sama dan juga harga Rf-nya sama pula. Kemudian fraksi-frak 
si yang sama tersebut dikumpulkan dan diuapkan, sisa pengu 
apan didapat kristal yang berwarna putih agak kekuningan.

2.2. Rekristalisasl.
Kristal yang diperoleh, dlcuei dengan metanol p.a. be 

berapa kali sampai berwarna putih bersih. Kemudian dire 
kristalisasi dengan menggunakan kloroform - metanol p.a ha 
sil rekristalisasi berbentuk kristal jarum yang beratnya
0,200 gram.
2.3. Uji kemurnian.

a. Dengan reaksi warna.
- Liebermann - Burchard.

Hasil pemurnian : warna biru - hijau. 
pembanding : warna biru - hijau.

31
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- Salkowski
Hasil pemurnian s lapisan kloroform tidak ber

warna lapisan asam berwarna 
merah.

Pembanding s lapisan kloroform tidak ber
warna, lapisan asam berwarna 
merah.

b* Dengan kromatografi lapisan tipis.
Uji kemurnian hasil rekristalisasi dilakukan 

terhadap kromatografi lapisan tipis dengan menggu 
nakan beberapa macam fase gerak. Warna noda dan 
harga Rf-nya dibandingakan dengan pembanding ( ta 
bel 1 ).

Tabel 1 : hasil kromatografi lapisan tipisdari hasil pemurni 
an, pembanding serta pembanding + hasil pemurnian*

Fase Varna noda
.. -i --------

Harga Rf
gerak H.P. P. H. + P. H.P. P. H.P. + P.

I ungu ungu ungu 0,23 0,23 0,23
II ungu ungu ungu 0,26 0,26 0,26

III ungu ungu ungu 0,63 0,63 0,63

Keterangan : H.P. s hasil pemurnian*
P. : pembanding sterol.
H.P. + P. : hasil pemurnian + pembanding.

I. : Fase gerak n-heksana : etil asetat ( 8 : 2 ).
II* : Fase gerak kloroform : etil asetat ( 9 s  1 )* 
III.: Fase gerak kloroform : n-heksana ( 9 : 1 ) .



Penentuan titik leleh.
Zat hasil pemurnian ditentukan titik lelt_hnya dengan alat 
Pishcr John Meltiag point Apparatus, dengan pengulangan 
dua kali, pada percobaan ini kristal mulai meleleh pada 
suhu 158 dan pada suhu 157° C.
Pemeriksaan zat hasil pemurnian dengan kromatografi gas. 
Zat hasil pemurnian memberikan waktu retensi 11,835 me 
nit dan 12,892 menit pada pemeriksaan dengan alat kromato 
grafi gas ( gambar 7 )•
Pemeriksaan zat hasil pemurnian dengan G C - M S.
Zat hasil pemurnian mempunyai berat molekul 410 dan 412 
pada pemeriksaan dengan alat G 0 - M S ( gambar 8 & 9 ).
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Oambar 4* Kromatogram kristal hasil pemurnian dari 
isolasi biji Cucuir.ls sativus Linn dengan 
fase gerak n-heksana : etil asetat ( 8 s
2 ), fase diem Kieselgel 60 ^254 E*Merck 
, penampak noda anisaldehid sulfat.
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Gambar 5* Kromatogram kristal hasil pemurnian dari 
isolasi biji Cucumis sativus Linn dengan 
fase ger8k kloroform : n-h^ksana ( 9 : 
1 )# fase diam Kieselgel 60 F054 E.Merck 
penampak noda anisaldehid sulfat.

M  J L J K. 
PERh’UM AK.AAH 

“ U N lV hK bU A ii A1KLANGGA" 

S U R A B A Y A



Gambar 6, Kromatogram kristal hasil pemurnian dari 
isolasi biji Cucumis sativus Linn dengan 
fase gerak kloroform : etil asetat ( 9 • 
1 ), fase diam Kieselgel 60 ^254 E-Merck 
, penampak noda anisaldehid sulfat.
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Gambar ?• kromatogram zat hasil pemumian dengan slat 

kromatografi gas.
waktu retensi t 11,835 menit dan 12,892 me

rti fc.
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FRfiKSI STEROL CUCUMIS SATIVUS 
RUN KUSNOWOMS SCAN E01 = 25.592

3T!GMSTfl-7,15.2S-TRIEN-3-DL (3.BETfl.,S.flLPHfi. )-
LIB, SF. * 57350 MU 410 C29H4S0 CflS * 17B08-69-4 Q.I. 72B

DIFFERENCE SPECTRUM (1) EXCESS: 0.080 MISSING* 0.054 SIM: 0,610* 
SPECTRA SOI - 27850 MAX: 552 MIN « -353 RIF* 3.0

T  I ' | ’ i ' 1' 111 ' I' 111 ’ 11 i11' I' I' J11' 1' i11' I'!' I' 111' 1' I' i11111111 ’ f P T T 111111111111' 11 rMTr50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Oawlfcar 8* Spektrum massa zat hasil pemurnian dan pembanding 
yang mempunyai berat molekul 410 dengan metode

« nIonisasi Electron Impact 70 eV»



FRRKSI BI[ROL CUCUMIS SATIVUS 
RUN KUSNOWOMS SCAN 695 MRX - 4B.EQ7

LIB. SP. 4 27912 412 C29H4BD CRS * 481-17-4 O.I. 64B

DIFFERENCE SPECTRUM (1) EXCESS- 0.253 MISSING: 0.180 SIM: 0.530k 
SPECTRfi S96 - c?912 MM 70S MIN = -499 RIF: 3. Q

M | , | I | 1 I 1 , 1 | 1 I ■ I 1 I 1 '| 1 |T | 1 | 1 I ' | ' 1 ' | ' | rr rp r I'1 I M M 1 I ' 1 ' I 'I ' I ' T ' V I 'J ' I ' I 1 T 1 '] 1 1 ' I ' I ' I M11.r.
s c  i s o  i s o  e d o  2 s o  a c o  3s o  4 0 0  4 5 0  s o o

Gambar 9* Spektrvm masaa zat hasil pemurnian dan pembanding
yang mempunyai* berat molekul 412 dengan metode

n «Ionisasi Electron Impact 70 eV,



BAB V 
PEMBAHASAN

Untuk mengisolasi sterol dari biji Cucumis sativus Linn 
dilakukan berdasarkan isolasi dari biji Cucurbita moschata D 
dan Luffa cyllndrica R, dimana tananan ini masih satu familia 
dengan tanaman Cucumis sativus Linn* Dengan dugaan bahwa ke 
mungkinan suatu tanaman yang berasal dari familia yang sama 
mempunyai kandungan yang sama pula*

Pada penelitian ini sterol diisolasi dari bijinya, hal i 
ni dilakukan karena disamping manfaat biji ysng kurang dike 
nal masyarakat juga alasan kandungan sterol yang terdapat di 
dalam biji cukup besar dibandingkan dengan bagian lain dari 
buahnya, hal ini ditunjang oleh adanya uji pendahuluan yang 
positif terhadap sterol*

Untuk mengisolasi sterolnya pertama kali dilakukan ada 
lah ekstraksi dengan menggunakan pelarut n-heksana beberapa 
kali sampai semua sterol terekstraksl, dengan dilakukan test 
kromatografi lapisan tipis, reaksi Liebermann-Buechard dan 
Salkowskl pada slsa ekstrak. Bila pada sisa ekstrak sudah me 
nunjukan hasil yang negatif terhadap test tersebut diatas ma 
ka ekstraksi dihentlkan* Ekstrak yang didapat dikumpulkan la 
lu dipekatkan dengan alat rotavapour. Ekstrak pekat yang di 
peroleh masih mengandung lemak yang cukup banyak. Dengan ikut 
terekstraksinya lemak sangat mengganggu dalam proses pemisah 
an dan pemurnian pada tahap selanjutnya.Untuk menghindarl ter 
gangunya proses pemisahan dan pemumian dari lemak maka dila-
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kukan pemisahan dengan cara menyabunk&n lemak tersebut dengan 
larutan KOH % dalam metanol, Sabun yang didapatkan dilarut 
kan dalam air sehingga memudahkan penarikan sterol dengan 
dietil eter.

Fase ditil eter ini diuapkan sampai terbentuk ekstrak 
kental, ekstrak ini masih mengandung komponen lain dari war 
nanya yang masih kuning, Hal ini terlihat pada reaksi pendahu 
luan dengan kromatografi lapisan tipis didapatkan 3 noda de 
ngan harga Rf yang berlainan.

Proses selanjutnya adalah pemisahan komponen dari eks 
trak kental tersebut dengan kromatografi kolom yang mengguna 
kan fase diam Kieselgel 60 E. Merck ukuran 60 - 200 mesh dan 
fase gerak n-heksana ; etil asetat ( 8 : 2 ) ,  Dari fraksi 
yang diperoleh, dilakukan analisa dengan kromatografi lapisan 
tipis, dimana fraksi-fraksi dengan noda, harga Rf serta warna 
noda yang sama dikumpulkan menjadi satu, Dari 105 fraksi,frak 
si 50-70 menunjukan warna noda, noda serta harga Rf yang sama 
setelah itu diuapkan sampai terbentuk kristal jarum berwarna 
putih kekuningan kemudian dilakukan pemurnian dengan jalan re 
kristalisasi•

Kristal hasil pemurnian dilakukan uji kemurnian dengan 
kromatografi lapisan tipis yang menggunakan beberapa fase ge 
rak : - n-heksana : etil asetat ( 8 : 2 ) mempunyai harga

Rf » 6,23.
kloroform : etil asetat ( 9 : 1 ) mempunyai harga 

Rf = 0,26,
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- kloroform : n-heksana ( 9 J 1 ) mempunyai harga
Rf * 0,63.

Disaraping uji dengan kromatografi lapisan tipis dilaku 
kan uji dengan reaksi warna Liebermann-Burchard dan Salkowski 
terhadap kristal hasil pemurnian. Warna yang dihasilkan de

ngan reaksi warna Liebermann-Burchard adalah warna biru-hijau 
sedangkan dengan Salkowski didapatkan lapisan kloroform tidak 
berwarna dan lapisan asam berwarna merah, hal ini menunjukkan 
positif adanya sterol karena warna yang didapatkan sesual de 
ngan warna dari pembanding. Lalu kristal hasil pemurnian de 
ngan alat Fisher John Melting point Apparatus mulai meleleh

pada suhu 157 dan 158° C.
Untuk mengetahui komponen-komponen sterol yang terisola- 

si tersebut dilakukan uji dengan kromatografi gas dan G C-M S. 
Karena uji dengan kromatografi lapisan tipis komponen - kompo 
nen sterol tersebut tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebab - 
kan komponen-komponen sterol mempunyai afinitas yang sama ter 
hadap adsorben. Sehingga dengan kromatografi gas dapat diketa 
hui komponen-komponen sterol hasil isolasi dengan melihat kro 
raatogram lamanya waktu retensi dari masing-masing komponen. 
Pemeriksaan dengan kromatografi gas dari kristal hasil pemur 
nian didapatkan dua komponen sterol dengan masing-masing kom 
ponen mempunyai waktu retensi sebesar 11,835 dan 1 2 ,892menit. 
Untuk lebih menyakinkan jenis sterol yang didapat dengan kro 
matografi gas dilakukan pemeriksaan dengan alat G C - M S.
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Pada pemeriksaan dengar. alat 5 C - M J komponen sterol 
tersebut diatas mempunyai berat molekul 410 dan 412 

yang bila dibandingkan dengan sterol yang mempunyai be 
rat molekul yang sama dari library containt 30495 compo 
und yaitu stigmasta-7*l6»25-tien-3-ol(3.beta*,5*alpha.) 
dan 8tigmasta-7»22-die«-3-ol (3.beta.,5.alpha•22E,24*R) 
terdapat beberapa perbedaan* Sehingga komponen yang di 
peroleh dari hasil penelitian adalah dua senyawa sterol 
lain yang perlu untuk diteliti lebih lanjut.



BAB VI 
KESIKFULAF

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
disiapulkan sebagai berikut :
1. Biji dari-tanaman ketimun ( Cucumis sativus Linn ) me 

ngandung senyawa sterol yang berupa kristal jarum dengan 
titik leleh 157 - 158° C.

2. Hasil pemeriksaan dengan kromatografi gas menunjukkan a 
danya 2 ( dua ) komponen sterol, sedangkan berdasar ana 
lisa G C - M 5 sterol tersebut mempunyai berat molekul 
410 dan 412.
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BAB VII 
SARAN * SARAN

1 . Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sfcruktur 
dan macara sterol hasil isolasi dari biji ketimun ( 
Cucumis sativus Linn ),

2. Agar dilakukan lebih lanjut mengenai kandungan lainnya da 
ri biji ketimun ( Cucumis sativus Linn ).
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BAB VIII 

RINGKASAN
Telah dilakukan isolasi dari biji ketimun ( Cucumis 

Semen )• Sebelum diisolasi terlebih dahulu biji dikumpul 
kan dari buah yang sudah tuu, buah tersebut diperoleh da 
ri desa Kenganti, Kecamatan Kenganti, Kabupaten Gresik. 
Lalu biji dibereihkan dari aisa kotoran yang melekat ke 
mudian dikeringkan, diserbuk dan akhimya diayak dengan 
ayakan tepung*

Ekstraksi dilakukan dengan pelarut n-heksana, eks 
traksi dilakukan beberapa kali. Ekstraksi dihentikan pa 
da saat cairan terakhlr tidak memberikan noda pada lem 
peng kromatografi lapisan tipis dengan fase gerak n-hek 
sana : etil asetat ( 8 : 2 )  dan penampak noda anisalde
hid sulfat* Setelah ekstraksi selesai, dilakukan pemekat 
an dengan alat rotavapour. Ekstrak pekat yang diperoleh- 
dilakukan penyabunan dengan KOH 15 % dalam metanol, lalu 
diencearkan dengan air. Kemudian campuran dieVstraksi de 
ngan dietil eter beberapa kali sampai dietil eter negs 
tif terhadap pereaksi Liebermann-Burchard. Ekstrak fase 
dietil eter diuapkan sampai terbentuk ekstrak kental 
yang berwarna kekuningan.

Ekstrak kental yang diperoleh selanjutnya dimurni 
kan dengan kromatografi kolom yang menggunakan fase gg 
rak n-heksana : etil asetat ( 8 : 2 )  dan fase diam Kle 
selgel 60 £*Merck 60-200 mesh* Fraksi yang mempunyai har

46



ga Rf yang sama dikumpulkan dan diuapkan, Zat hasil pe 
murnian kemudian dilakukan rekristalisasi dengan kloro 
form • metanol. Kristal yang diperoleh dilakukan uji ke 
murnian dengan krometografi lapisan tipis dengan menggu 
nakan fase gerak beberapa macam ;

n-heksana : etil asetat ( 8 : 2 ) .  
kloroform : n-heksana ( 9 s  1 )• 
etil asetat : kloroform ( 1 : 9 ).

Selanjutnya zat hasil pemurnian dilakukan identifi 
kasi dengan reaksi warna Liebermann - Burchard dan
Salkowski hasilnya menunjukkan bahwa zat hasil pemurnian 
adalah sterol karena warna yang didapatkan sesuai dengan 
warna dari pembanding. Pada penentuan tltik leleh diper 
oleh hasil 157 dan 158° C. Pada anal isu dengan kromato 
grafi gas ternyata sterol' hasil isolasi tidak dslam ben 
tuk tunggal. Hal ini terlihat dengan adanya dua macam 
puncak yang masing-masing puncak mempunyai waktu retensi
11,835 dan 12,892 menit. Sedangkan analias dengan alat 
G C - M S dua komponen sterol tersebut mempunyai berat 
molekul 410 dan 412,
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