
RINGKASAN

Tumbuhan Nyamplung (Calophyllum inophyllum L) 

merupakan tumbuhan liar yang banyak tumbuh di Indonesia. 

Tumbuhan ini secara turun temurun telah digunakan sebagai 

bahan dasar pembuatan obat tradisional, dimana setiap 

bagian tumbuhan ini mempunyai khasiat yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan disini adalah melakukan 

isolasi dan identifikasi senyawa golongan flavonoid yang 

terdapat pada daun Nyamplung (Calophylli Folium).

Isolasi dilakukan dengan metode CHAROUX-PARIS, 

yaitu ekstraksi kocok dengan pelarut berturut-turut eter, 

etil asetat dan n-butanol . Dari masing-masing fase yang 

didapat, ternyata yang mengandung senyawa flavonoid 

adalah fase eter dan fase etil asetat, sedangkan pada 

fase n-butanol tidak didapatkan noda flavonoid, sehingga 

untuk proses selanjutnya digunakan fase eter dan fase 

etil asetat.

Proses pemisahan senyawa golongan flavonoid dari 

fase eter dilakukan dengan kromatografi cepat cara vakum. 

Fase diam yang digunakan adalah selulosa mikrokristal, 

sedangkan fase geraknya adalah campuran metanol - air 

dalam berbagai perbandingan. Fraksi-fraksi yang didapat 

kemudian dilakukan kromatografi lapisan tipis dengan fase 

gerak As.asetat - air = 15 : 85 ternyata didapatkan dua 

noda flavonoid. Untuk memisahkan dan mewurnikan noda-noda
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tersebut dilakukan kromatografi kertas preparatif dan 

hasilnya disebut dengan senyawa A dan senyawa B. Untuk 

mengetahui apakah senyawa yang didapat itu aglikon atau 

glikosida flavonoid dilakukan reaksi hidrolisa, dan 

hasil hidrolisa selanjutnya disebut senyawa Al dan 

senyawa Bl. Senyawa-senyawa tersebut kemudian dilakukan 

identifikasi dengan spektrofotometer lembayung ultra.

Pada fase etil asetat dilakukan rekristalisasi dari 

kristal yang didapat, kemudian dilakukan kromatografi 

lapisan tipis dengan pelarut n-butanol- As.asetat - air =

4 : 1 : 5 dan As.asetat :.air = 15 : 85, ternyata dida

patkan satu noda, dan selanjutnya disebut senyawa C.J 

Hasil hidrolisa dari senyawa C kemudian disebut dengan

senyawa Cl. Senyawa-senyawa tersebut kemudian dilakukari
i

identifikasi dengan spektrofotometer lembayung ultra.

Identifikasi gula dengan kromatografi kertas menun- 

jukkan bahwa gula yang terikat pada senyawa B dan senyawa 

C adalah jenis 3 - 0 - rhamnosida.

Identifikasi dengan spektrofotometer lembayung 

ultra menunjukkan bahwa :

Senyawa A merupakan senyawa golongan flavon dengan 

gugusan OH pada atom C no 3', 4' dan 7.

Senyawa B merupakan senyawa golongan flavonol dalam 

bentuk glikosida dengan gugus OH pada atom C no 3',4 

5 dan 7, gugus gula terikat pada gugus OH pada atom C 

no 3 sedang aglikonnya merupakan senyawa golongan '

xi i
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flavonol dengan gugus OH pada atom C no 3, 3 ',4', 5 dan

7.

Senyawa C merupakan senyawa golongan flavonol dalam 

bentuk glikosida dengan gugus OH pada atom C no 3',4',

5 dan 7, gugus gula terikat pada gugus OH pada atom C 

no 3 Sedang aglikonnya merupakan senyawa golongan 

flavonol dengan gugus OH pada atom C no 3, 3',4',5 dan, 

7 .

Senyawa gula yang terikat pada senyawa B dan senyawa C 

merupakan jenis 3 - 0 - rhamnosida.
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