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Mussaenda philippica A. Ricfcucultivar "Dona Aurora", di Indonesia dikenal dengan nama nusa-
indah ( brakteanya berwarna putih ). Dari beberapa peneliti pendahulu diketahui bahwa daun dan 
bunganya mengandung senyawa golongan flavonoid . Flavonoid apa yang terkandung tersebut 
belum diketahui dengan jelas . 
Isolasi dilakukan dengan metode Charaux - Paris. Dari masing - masing fase yang didapat 
diketahui bahwa fase eter , fase etil asetat dan fase n-butanol mengandung senyawa golongan 
flavonoid. Flavonoid dari fase etil asetat diisolasi dengan kromatografi cepat cara vakum . Fase 
diam yang digunakan adalah mikrokristalin selulosa, sedang fase geraknya adalah campuran air - 
metanol dengan berbagai macam perbandingan. Dari fase etil asetat tersebut diperoleh senyawa 
A, berupa kristal jarum berwama kuning. 
Flavonoid dari fase n-butanol diisolasi dengan kromatografi kertas prepratif. Fase diam yang 
digunakan adalah kertas Whatman no. 1, sedang fase geraknya n -butanol - asam asetat - air ≫ 4- 
: 1 : 5* Setelah dilakukan ekstraksi dengan metanol, diperoleh senyawa B, berupa ..serbuk amorf 
berwarna kuning. Identifikasi dengan spektrofotometer ultra-lembayung C Hitachi 557 ) 
menunjukkan bahwa senyawa A maupun senyawa B merupakan flavonoid golongan flavonol 
yang mempunyai gugus OH pada atom C nomor 5, 7 j 3* & 4'.. Sedang senyawa hasil 
hidrolisanya ( senyawa A^ dan senyawa B^ ) merupakan flavonoid golongan flavonol yang 
mempunyai gugus OH pada atom C nomor 5* 7, 3* & 4*. 
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa baik senyawa A maupun senyawa B mempunyai gugus 
gula yang terikat pada atom 0 nomor 3. Identifikasi dengan kromatografi lapisan tipis 
menunjukkan bahwa senyawa A berbeda dengau senyawa.B. Dibandingkan dengan pembanding 
rutin menunjukkan bahwa senyawa A maupun senyawa B merupakan derivat rutin ( dari 
identifikasi dengan spektrofotometer ultra-3. Lembayung dengan metode pergeseran panjang 
gelombang maksimum dan kromatografi lapisan tipis ) . 
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