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RINGK.\SA:\ 

Telah dilakukan penelitian tentang isolasi dan identifikasi senyawa alkaloid dari 

(Jendarussa vulgaris Nees. Pada penelitian awal dilakukan skrining alkaloid yang 

bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan alkaloid pada bagian daun, batang 

serta akar (Jendarussa vulgari.'· Nees. Dari hasil skrining menunjukkan bahwa bagian 

daun, batang serta akar Gendarussa vulgari$' Nees. mengandung alkaloid, namun 

bagian akar memberikan hasil yang paling positif terhadap alkaloid. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari hasil uji reaksi pengendapan maupun hasil homatografi lapis tipis 

(KL T). Sehingga bagian akar digunakan untuk isolasi alkaloid selanjutnya. 

Dari 1000 gram serbuk akar didapatkan ekstrak alkaloid total sebanyak 1,29) ] 

gram (0,129 %). Untuk pemisahan awal alkaloid digunakan kromatografi cair vakum 

dengan fase gerak CHCh : Aseton dan didapatkan tiga fraksi pertama yang masih 

merupakan noda yang tailing (1,0413 g) dan fraksi lain dengan Rf 0,11 (0,0801 g). 

Pada tiga fraksi pertama diatas dilakukan pemisahan lebih lanjut menggunakan 

kromatografi cair vakum dengan fase gerak diklorometan : MeOH dan menghasilkan 

enam macam alkaloid dengan Rf yang berbeda. Namun untuk proses pemisahan 

selanjutnya hanya digunakan isolat dengan Rf 0,12 (96,6 mg) karena selain 

mempunyai Rf yang hampir sarna dengan Rf isolat hasil kromatografi cair vakum 

pertama, juga noda yang dihasilkan paling baik. Pemisahan dua macam isolat, yaitu 

isolat dengan Rr 0,] 1 dari kromatografi cair vakum pertama dan isolat dengan Rr 0, 12 

dari kromatografi cair vakum kedua digunakan kromatografi calf kilat, dan 
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menghasilkan dua macam isolat yaitu isolat A dengan Ri 0,58 (fase gerak 

diklorometan : MeOH 9: 1) sebanyak 10} mg, Rf 0,62 (fase gerak CHCb: MeOl-! 

= 9 : 1) dan Rr 0,65 (fase gerak CHCb : aseton = 1 : 2), dan isolat B yang masih 

berupa dua noda dengan Rr 0,36 dan Rf 0,47 (fase gerak diklorometan : MeOH = 

9 : 1) seballyak 20,6 mg, Rf 0,42 dan Rr 0,54 (fase gerak CHCh : MeOH = 9 : 1) serta 

Rr 0,44 dan Rf 0,57 (fase gerak CHCb : aseton = 1 : 2). 

Setelah dilal:ukan rekristalisasi dari kedua macam isolat tersebut, dilakukan 

identifikasi yang meliputi penentuan titik lebur, penentuan Amax dengan 

spektrofotometer UV-Vis serta penentuan spektrum Infra Merah. Untuk isolat A 

mempunyai titik lebur 148,7°C; Amax 233,4 dan 279,2 nm; serta menunjukkan adanya 

vibrasi ulur O-H, vibrasi ulur N-H (NH2), vibrasi ulur C-H (CH3), vibrasi ulur C=O, 

vibrasi ulur C=C aromatis, vibrasi tekuk C-H (CH2) , vibrasi ulur C-N, serta vibrasi 

tekuk aromatis luar bidang. Sedang untuk isolat B mempunyai titik lebur 219,3°C; 

},max 232,4 dan 277,0 nm; serta menunjukkan adanya vibrasi ulur O-H, vibrasi ulur 

N-H (NH2), vibrasi ulur C-H (CH3), vibrasi ulur C=O, vibrasi ulur C=C aromatis, 

vibrasi tekuk C-H (CH:), vibrasi ulur C-N, serta vibrasi tekuk aromatis luar bidang. 
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