
RINGKASAK

Telah dilakukan penelitian terhadap daun singkong 
SPP ( Kanihot utilissima Pohl. ) yang diambil dari dae- 
rah Kalang ( Jawa Timur ).

Penelitian yang dilakukan adalah isolasi dan iden- 
tifikasi rutin dari daun singkong SPP ( Manihot utilis
sima Pohl. )•

Isolasi rutin dilakukan dengan menggunakan alkohol 
95% sebagai cairan pengekstraksi. Pemisahan rutin yang 
terdapat pada ekstrak alkohol 95#» dilakukan ekstraksi 
berturut - turut dengan petroleum eter, kloroform dan 
etil asetat.

Fase etil asetat hasil ekstraksi tersebut, diuap- 
kan sampai kering, kemudian dilarutkan dalam metanol. 
Setelah itu dites dengan kromatografi lapisan tipis dan 
kromatografi kertas untuk mendeteksi adanya rutin.
Pada kromatografi lapisan tipis, fase diam yang diguna- 
kan adalah lapisan tipis kieselgel 60 F 254 ( E. Merck ) 
dengan tebal 0,20 mm, fase gerak etil asetat - asara for- 
miat - air ( 8 : 1 : 1 )  dan penampak noda pereaksi bo- 
rat - oksalat dalam metanol. Hasil yang diperoleh adalah
2 noda yaitu berwame kuning de n gan harga Rf 0,60 dan 
kuning muda dengan harga Rf 0,69. Sedangkan dengan fase 
gerak etil asetat - butanon - asan formiat - air (50 :
30 : 10 : 10 ), juga menghasilkan 2 noda yaitu berwarna
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kuning kecoklatan dengan harga Rf 0,67 dan kuning dengan 
harga Rf 0,74- Pada kromatografi kertas, fase diam yang 
digunakan adalah kertas Whatman No* 1 medium flow rate 
dengan tebal 0 , 1 6 mm, fase gerak n-butanol - asam asetat
- air ( 4 s 1 s 5 ) dan penampak noda pereaksi sitrat - 
borat dalam metanol. Hasil yang diperoleh adalah 2 noda 
yaitu berwarna kuning terang dengan harga Rf 0,75 dan 
0 ,8 6.

Proses pemisahan dan pemurnian ekstrak etil asetat 
dilakukan secara kromatografi kertas preparatif, fase di
am yang digunakan adalah kertas whatman No. 1 medium flow 
rate dengan tebal 0 , 1 6  mm dan fase gerak n-butanol - asam 
asetat - air ( 4 s 1 : 5 ). Hasil yang diperoleh adalah 2 
fraksi. Berdasarkan kromatografi lapisan tipis, yang mem- 
berikan noda berwarna kuning dengan harga Rf sesuai de
ngan pembanding adalah fraksi pertama,

Untuk identifikasi selanjutnya digunakan fraksi per
tama. Fraksi pertama diuapkan dan didapatkan kristal a- 
morf berwarna kuning ( A ).

Untuk mengetahui senyawa aglikon dan gula pada zat 
hasil pemurnian dilakukan hidroliea dengan asam sulfat 2N. 
Setelah itu diekstraksi dengan eter. Fase eter yang di
peroleh diuapkan dan didapatkan kristal amorf berwarna 
kuning ( A 1 ). Sedangkan senyawa gula terdapat pada fase 
air*
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Identifikasi z a t hasil pemurnian dilakukan dengan 
pereaksi Wilstater, pereaksi NaOH, pereaksi FeCl^, kroma- 
tografi lapisan tipis dan spektrofotometer ultra lemba- 
yung. Sedangkan identifikasi z a t hasil hidrolisa dilaku
kan :dengah kromatografi lapisan tipis dan jspektrofotone.- 
ter ultra lembayung.

Tes reaksi warna dengan pereaksi Wilstater meraberi- 
kan warna merah rcuda yang dapat ditarik dengan n-butanol, 
dengan pereaksi NaOH .memberikan warna kuning jingga, se
dangkan dengan pereaksi FeCl^ memberikan warna hijau ke- 
unguan.

Tes kromatografi lapisan tipis dengan fase diam la
pisan tipis kieselgel 60 F 254 ( E. Merck ) dengan tebal
0,20 mm, fase gerak etil asetat - butanon - asam formiat
- air ( 50 s 30 : 10 : 10 ) dan penampak noda pereaksi 
borat - oksalat dalam metanol, menghasilkan noda kuning 
dengan harga Rf 0,61 ( A ). Dengan fase gerak etil asetat
- asam formiat - air ( 8 : 1 : 1 ) ,  menghasilkan noda ku
ning dengan harga Rf 0,55 ( A  ). Dengan fase gerak n-bu
tanol - asam asetat - air ( 4 : 1 :  2,2 ) dan penampak 
noda pereaksi sitrat - borat dalam metanol, menghasilkan 
noda kuning dengan harga Rf 0,46 ( A ).

Selain itu juga dilakukan tes kromatografi lapisan 
tipis dengan fase diam lapisan tipis selulosa ( E. Merck ) 
dengan tebal 0,10 mm, fase gerak asam asetat - air ( 15 * 
85 ) dan penampak noda pereaksi sitrat - borat dalam me-
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tanol, menghasilkan noda kuning terang dengan harga Rf
0,73 ( A ) dan 0,10 ( A^ ). Dengan fase gerak n-butanol - 
asam asetat - air ( 4 : 1 s 5 )> menghasilkan noda kuning 
terang dengan harga Rf 0,45 ( A ) dan 0,77 ( A^ ).
Dengan fase gerak tersier butanol - asam asetat - air ( 3 
: 1 : 1 ), menghasilkan noda kuning terang dengan harga 
Rf 0,74 ( A ) dan 0,87 ( A 1).

Identifikasi secara spektrofotometri ultra lembayung 
menunjukkan hasil sebagai berikut :
- Zat hasil pemurnian termasuk golongan flavonol dengan 
gugus OH pada atom C nomor 3 tersubstitusi.

»- Gugus - gugus OH terletak pada atom C nomor 5* 7, 3
tdan 4 •

- Zat hasil hidrolisa termasuk golongan flavonol.
i- Gugus - gugus OH terletak pada atom C nomor 3$ 5» 1$ 3 

dan 4 .
Tes reaksi warna senyawa gula hasil hidrolisa de

ngan pereaksi Kolisch terbentuk cincin ungu, sedangkan 
dengan pereaksi Luff dan Pehling terbentuk endapan merah 
bata setelah dipanaskan di atas penangas air.
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