
Fitokimia herba konyal 

Di Indonesia jenis-jenis Passiflora yang ada lebih dikenal dengan buahnya yang bisa dimakan 

dan memiliki rasa dan aroma yang lezat ( Passiflora edulis Sims, Passiflora foelidal, Passiflora 

laurifolia L dan lain-lain). Pemakaian dalam pengobatan hanya sebagai eksfektoran (buah 

Passiflora foetida L), antelmintik (daun Passiflora lautiflora L) dan obat raja singa serta kencing 

nanah (daun Passiflora quadrangularis L) (1).  

Passiflora yang dikenal dengan sebutan "Passion Flower" atau "Mararuja" mempunyai sejarah 

yang panjang dan beraneka ragam sebagai sedatif alami. Ibu-ibu di Brasilia memanfaatkan 

keefektifannya yang menenangkan anak-anak hiperaktif dan mempunyai kemampuan membantu 

mengatasi kekejangan dengan secangkir teh mararuja atau dua gelas jusnya. Mararuja 

menimbulkan rasa kantuk yang alami "natural sleepiness", tanpa menyebabkan depresi sistem 

saraf dan karena itu digunakan untuk semua jenis insomnia. Penderita di bawah pengaruhnya 

akan terpelihara ketenangan dan kemampuan berfikir, berbicara, bergerak, sehingga akhirnya 

tertidur. Pada penggunaan berlanjut, tidak ada kontraindikasi karena toksik dan adiktif (2).  

Di Jerman telah dibuat obat atau ekstrak herba Passiflora incarnata L. sebagai sedatif dan 

perbaikan kardiotonik seperti Plantival, sanadarmin, sedinfant, krauter-dragees dan lain-lain (5)  

Marga Passiflora yang berkerabat dengan Caricaceae, suku pepaya diketahui mengandung 

alkaloid, fenol, tanin dan senyawa sianogenik, flavonoid glikosida telah ditemukan pada 

beberapa jenis Passiflora ini, beberapa diantaranya diidentifikasi sebagai flavonoid dengan ikatan 

C-glikosida (2, 3, 4).  

Telaah fitokimia ini dilakukan untuk meneliti kandungan kimia herba Passiflora edulis Sims, 

yang satu marga dengan Passiflora incarneta L. dan banyak ditemukan di Jawa Barat sehingga 

hasilnya bisa dikembangkan lebih lanjut.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Botani 
Tinjauan botani meliputi aspek klasifikasi tumbuhan, nama daerah, ekologi dan penyebaran, 

morfologi tumbuhan, serta khasiat dan kegunaannya.  

Klasifikasi Tumbuhan 
Klasifikasi tumbuhan Passiflora edulis Sims, adalah:  

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Anak kelas : Dilleniidae 

Bangsa : Violales 

Suku : Passifloraceae 

Marga : Passiflora 

Jenis : Passiflora edulis Sims (6)  

Nama Daerah 



Nama daerah Passiflora edulis Sims adalah : buah negeri (Jawa), paksi (Sunda), konyal, areuy 

pasi, buah monyet (1, 7, 8).  

Jenis Passiflora lain 

Jenis Passiflora lain yang dikenal di Indonesia antara lain adalah Passiflora foelida L. dengan 

nama daerah gegombo (Aceh), lemanas (Palembang), remugak (Lampung), kaceprek, pacean, 

permot, rajutan (Sunda), ceplukan blungsun (Jawa). Passiflora laurifolia L. dengan nama daerah 

buah susu, markisa leutik (Sunda); Passiflora mixtra L.F. dengan nama daerah tidak diketahui; 

Passiflora nilida H.B.le. yang tidak memiliki nama daerah, dan Passiflora guandrangularis L. 

dengan nama daerah markisa (Indonesia), prubis (Palembang), erbis, markusa (Sunda), belewa 

(Sumatra timur) (1,7).  

Jenis lain yang ada di dunia adalah Passiflora alata, Passiflora coccinea, Passiflora incarnata, 

Passiflora ligularis, Passiflora maliformis, Passiflora mollissima dan lain-lain.  

Morfologi Tumbuhan  

Passiflora edulis Sims merupakan terna merambat sedikit berkayu kuat tapi berumur pendek (5-7 

tahun), dengan panjang lebih dari 15 m. Tangkainya gundul, berakar dan berwarna hijau. 

Memiliki sulur aksilar, berpilin, bergulung lebih panjang dari daunnya.  

Daun mempunyai Stipula dan petiolus: stipula lanseolatus, panjang 1 cm, petiolus dengan 

panjang 2-5 cm, bagian atas beralur, memiliki dua kelenjar bundar pada puncaknya. Daun muda 

tidak berlobus, selanjutnya jadi bentuk palmatus dengan tiga lobus, dasar daun kordalus: lobus 

ovalus oblong, 10-15 cm x 12-25 cm, akuminatus, tepinya bergerigi dengan ujung berkelenjar.  

Bunga tunggal, aksilar, berbau harum, indah, dengan diameter 7,5-10 cm, pedunkulus 

triangularis, panjang 2-5 cm, dekat apeks, berdaun tiga, braktea ovalus-oblong menjalar, bagian 

bawah kuning kehijauan, bagian atas putih bagian tepi dengan lebih dari empat kelenjar, apeks 

dengan bagian seperti dua, lima petal, bebas, putih dan tipis, berselang-seling dengan lobus 

kaliks. Korong terdiri dari dua barisan terluar berombak, benang tersebar, panjang 2-3 cm 

berwarna putih dengan dasar ungu, dan tiga barisan lebih dalam berupa papilla pendek berujung 

ungu. Stamen berjumlah lima, filamen bersatu dalam pipa melingkar ginotor kira-kira 1 cm dan 

kemudian terbagi dengan luas 1 cm. Antena besar, ovarium ginofor, ovoid, satu lokular dengan 

tiga plasenta palietal. Stilus berjumlah tiga, horizontal, klavatus, dengan alur longitudinal, 

panjang 1 cm stigma reniform atau condiform dengan diameter 0,5 cm.  

Buah bulat atau ovoid, 4-12 cm x 4-7 cm, ungu tua atau kuning jernih eksokarp keras dan tipis, 

mesokarp kehijauan, endokarp putih. Berbiji banyak berikat pada dinding ovarium, dilengkapi 

oleh aroma daging buah yang kekuningan atau yang banyak mengandung air yang dapat 

dimakan; rasanya kuat, biji hitam dan bergigi tiga pada dasarnya (8).  

Ekologi dan Penyebaran 



Terna merambat ini berasal dari selatan dan tumbuh di tepi hutan hujan dan di Asia Tenggara 

tumbuh di daerah dengan curah hujan tahunan 2000-3000 mm. Di Indonesia Passiflora edulis 

Sims ini tidak banyak dibudidayakan, tetapi banyak ditemukan di Jawa Barat pada ketinggian 

antara 1300-1700 m diatas permukaan laut di banyak tempat dan tumbuh liar dalam jumlah 

besar.  

Di dalam jurang-jurang gunung Cikuray, Papandayan, dan Malabar permukaan tanah yang luas 

telah dirimbuni dengan batang-batangnya yang tumbuh saling merapat. Penduduk 

menganggapnya sebagai tumbuhan hutan dan berpuas hati dengan buah yang didapat mereka 

kumpulkan di hutan itu. Passiflora ini tumbuh paling baik di Jawa Barat pada 400 kali dan lebih. 

Perkembangbiakan dengan biji atau stek dan tumbuh cepat. Tumbuhan ini berbunga beberapa 

kali dalam setahun dan selalu berbuah, yang terbanyak pada bulan Desember, Januari dan Juni 

(7).  

Khasiat dan Penggunaan 

Sampai saat ini yang biasa dimanfaatkan dari Passiflora edulis ini adalah buahnya yang bisa 

dimakan dalam keadaan segar atau diambil daging buahnya yang bisa dimakan dalam keadaan 

segar atau diambil daging buahnya dan diawetkan dengan pemanasan atau pendinginan. Jus buah 

ini memiliki rasa yang unik, kuat dan asam. Jenis produk yang bisa diperoleh antara lain es krim, 

serat, nektar, jus, konsentrat, perasan, selai dan jelly (8).  

Di Indonesia Passiflora edulis Sims hanya dimanfaatkan buahnya. Di Brazil selain sebagai 

makanan juga dimanfaatkan sebagai sedatif. Sedangkan di Peru digunakan sebagai makanan dan 

untuk infeksi saluran kencing (2).  

Kandungan Kimia 

Passaiflora edulis Sims, mengandung flavonoid, alkaloid, niacin, riboflavin, tiamin, asam 

askorbat, ? - karoten, asam sitrat, asam malat, etil butilat, etil kaproat, n-heksil butirat, n-heksil 

haproat, kalsium, besi, fosfor, kalium, natrium, pekilin-metil estrase fenolase (2).  

Tinjauan Kimia 

Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam terbesar yang terdapat dalam semua 

tumbuhan berpembuluh. Semua flavonoid, menurut strukturnya merupakan turunan senyawa 

induk flavon yang mempunyai sejumlah sifat yang sama. Dalam tumbuhan, aglikon flavonoid 

terdapat dalam berbagai bentuk struktur. Semuanya mengandung atom karbon dalam inti 

dasarnya yang tersusun dalam konfigurasi C6-C3-C6, yaitu dua cincin aromatik yang 

dihubungkan oleh satuan tiga karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. 

Semua varian flavonoid saling berkaitan karena alur biosintesis yang sama, yang memasukkan 

pra zat dari alur sikimat dan alur asetat-malonat. Flavonoid dalam tumbuhan umumnya terikat 

sebagai glikosida, baik O-glikosida maupun C-glikosida (9, 10).  



Flavonoid yang dilaporkan terdapat pada Passifora edulis Sims, adalah 6-C-C6-deo lingkik 

spiranosil J-3, 4, 5, 7-tetra hidroksiflavon atau disebut juga 6-c-husnovosiluteolin dengan 

struktur sebagai berikut:  

gbr1 Gambar 1.1. Struktur kuinovosilukolin (2) 

Steroid dan Triterpenoid 

Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam satuan isoprena dan 

secara biosintesis dirumuskan dari hidrokarbon C30 asiklin, yaitu skualena. Senyawa ini 

berstruktur siklin dan nisbi rumit, kebanyakan berupa alcohol, aldehida atau asam karbohidrat. 

Senyawa ini tidak berwarna, berbentuk kristal, sering bertitik leleh tinggi dan aktif optik pada 

umumnya sukar dicirikan karena tak ada kereaktifan kimianya. Uji yang banyak digunakan 

adalah reaksi Lieberman-Burchard yang dengan kebanyakan triterpena dan sterol memberikan 

warna hijau-biru. Triterpena dapat dipilih menjadi sekurang-kurangnya empat golongan 

senyawa: triterpena sebenarnya, steroid, saiconon dan glikosida jantung. Kedua golongan 

terakhir sebenarnya triterpena atau seteroid yang terdapat sebagai glikosida (10).  

Passiflora edulis Sims dilaporkan mengandung triterpenoid yang disebut passiflorin atau asam 

passiflorat dengan struktur sebagai berikut:  

Gambar 1.2: Struktur asam passiflorat (2) 

Alkaloid 

Tidak ada istilah alkaloid yang memuaskan, tetapi umumnya alkaloid ini mencakup senyawa 

bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam gabungan sebagai 

bagian dari sistem siklik. Alkaloid sering kali beracun bagi manusia dengan bahaya yang 

mempunyai aktivitas fisiologi yang menonjol sehingga digunakan secara luas dalam pengobatan. 

Alkaloid biasanya tak berwarna, seringkali bersifat aktif optik kebanyakan berbentuk kristal pada 

suhu kamar. Prazat alkaloid yang paling umum adalah asam amino, meskipun sebenarnya 

biosintesis kebanyakan asam amino lebih rumit. Secara kimia alkaloid merupakan suatu 

golongan heterogen. Banyak alkaloid bersifat terpenoid dan beberapa diantaranya dari segi 

biosintesis merupakan terpenoid termodifikasi alkaloid lain terutama berupa senyawa atomatik 

dengan gugus basa sebagai rantai samping (10).  

Passiflora edulis Sims dilaporkan ini dengan alkaloid hormon yang memiliki struktur sebagai 

berikut:  

 
Gambar 13: Struktur harmin (11) 

Metode Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses penarikan komponen/zat aktif suatu simplisia dengan menggunakan 

pelarut tertentu. Pemikiran metode ekstraksi senyawa bukan atom dipergunakan oleh beberapa 

faktor, yaitu sifat jaringan tanaman, sifat kandungan zat aktif serta kelarutan dalam pelarut yang 

digunakan. Prinsip ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa 

non polar dalam senyawa non polar. Secara umum ekstraksi dilakukan secara berturut-turut 



mulai dengan pelarut non polar (n-heksan) lalu pelarut yang kepolarannya menengah (diklor 

metan atau etilasetat) kemudian pelarut yang bersifat polar (metanol atau etanol) (10).  

Ekstraksi digolongkan ke dalam dua bagian besar berdasarkan bentuk fase yang diekstraksi yaitu 

ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair padat, ekstraksi cair padat terdiri dari beberapa cara yaitu 

maserasi, perkolasi dan ekstraksi sinambung.  

Ekstraksi Sinambung 

Ekstrasksi sinambung dilakukan dengan menggunakan alat Soxhlet. Pelarut penyair yang 

ditempatkan di dalam labu akan menguap ketika dipanaskan, melewati pipa samping alat Soxhlet 

dan mengalami pendinginan saat melewati kondensor. Pelarut yang telah berkondensasi tersebut 

akan jatuh pada bagian dalam alat Soxhlet yang bersimplisia dibungkus kertas saring dan 

menyisiknya hingga mencapai bagian atas tabung sifon. Seharusnya seluruh bagian linarut 

tersebut akan tertarik dan ditampung pada labu tempat pelarut awal. Proses ini berlangsung terus 

menerus sampai diperloleh hasil ekstraksi yang dikehendaki.  

Keuntungan ekstraksi sinambung adalah pelarut yang digunakan lebih sedikit dan pelarut murni 

sehingga dapat menyaring senyawa dalam simplisia lebih banyak dalam waktu lebih singkat 

dibandingkan dengan maserasi atau perkolasi. Kerugian cara ini adalah tidak dapat digunakan 

untuk senyawa-senyawa termolabil (10).  

Ekstraksi Cair-cair 

Ekstraksi cair-cair juga diperlukan untuk mengekstraksi senyawa glikosida untuk umumnya 

polar (aglikon yang berikatan dengan gula monosakarida dan disakarida). Ekstraksi cair-cair 

untuk glikosida biasanya dilakukan terhadap ekstrak etanol atau metanol awal. Ekstrak awal ini 

dilarutkan dalam air kemudian diekstraksi dengan etilasetat dan n-butanol. Glikosida terdapat 

dalam fase etilasetat atau n-butanol.  

Selain itu ekstraksi cair-cair dilakukan terhadap reaksi awal untuk menghilangkan lemak dan 

ekstrak tersebut jika bagian tumbuhan yang diekstraksi belum dihilangkan lemaknya pada 

ekstrak awal. 

Metode Pemisahan 

Prinsip dari pemisahan adalah adanya perbedaan sifat fisik dan kimia dari senyawa yaitu 

kecendrungan dari molekul untuk melarut dalam cairan (kelarutan), kecenderungan molekul 

untuk menguap (keatsirian), kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk 

labus (adsorpsi, penserapan).  

Salah satu cara pemisahan adalah kromatografi cair vakum, kromatografi cair vakum adalah 

kromatografi kolom yang dipercepat dan bekerja pada kondisi vakum. Alat yang digunakan 

terdiri dari corong G-3, sumbat karet, pengisap yang dihubungkan dengan pompa vakum serta 

wadah penampung fraksi. Corong G-3 diisi adsorben sampai setinggi 2,5 cm, kemudian diketuk-

ketuk dengan batang pengaduk bersalut dilarutkan dalam pelarut organik yang cocok, kemudian 



ke dalam larutan ekstrak tersebut ditambahkan adsorben dengan bobot sama dengan bobot 

ekstrak. Campuran ini digenis sampai homogen, dikeringkan dan dimasukkan ke dalam corong 

G-3 kemudian diratakan. Permukaan lapisan adsorben ditutup dengan kertas saring. Elusi diawali 

dengan pelarut non polar dilarutkan dengan kombinasi pelarut dengan polaritas meningkat. 

Jumlah pelarut yang digunakan setiap kali elusi adalah sebagai berikut: untuk bobot ekstrak 

sampai lima gram diperlukan 25 ml pelarut, untuk 10-30 g ekstrak diperlukan 50 ml pelarut. 

Dalam hal ini diameter corong dipilih sedemikian rupa sehingga lapisan ekstrak dipermukaan 

kolom setipis mungkin dan rata. Masing-masing pelarut dituangkan ke permukaan kolom 

kemudian dihisapkan pompa vakum. Masing-masing ekstrak ditampung dalam wadah terpisah 

sehingga menghasilkan sejumlah fraksi (13).  

Cara lain yang dapat dipakai untuk pemisahan adalah ekstraksi cair-cair, kromatografi kolom, 

kromatografi lapis tipis dan kromatografi kertas.  

Metode Isolasi dan Pemurnian 

Isolasi dan pemurnian dapat dilakukan dengan kromatografi lapis tipis atau kromatografi kertas 

preparatif dengan pengembangan yang dapat memisahkan komponen paling baik.  

Kromatografi Lapis Tipis Preparatif 

Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan fitokimia. Lapisan yang memisahkan terdiri 

atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan pada penyangga berupa pelat gelas, logam, 

atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisah, berupa larutan, ditotolkan berupa bercak 

atau pita (awal), kemudian pelat dimasukkan di dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan 

pengembang yang cocok (fase gerak). Pemisahan terjadi selama perambatan kapiler 

(pengembangan) dan selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan (14).  

Keuntungan kromatografi lapis tipis adalah dapat memisahkan senyawa yang sangat berbeda 

seperti senyawa organik alam dan senyawa organik sintesis, kompleks organik dan anorganik 

serta ion anorganik dalam waktu singkat menggunakan alat yang tidak terlalu mahal. Metode ini 

kepekaannya cukup tinggi dengan jumlah cuplikan beberapa mikrogram. Kelebihan metode ini 

jika dibandingkan dengan kromatografi kertas adalah dapat digunakan pereaksi asam sulfat pekat 

yang bersifat korosif, kelemahannya adalah harga Rf yang tidak tetap (10, 15).  

Kromatografi Kertas Preparatif 

Kromatografi kertas dapat digunakan terutama untuk kandungan tumbuhan yang mudah larut 

dalam air, satu keuntungan utama kromatografi kertas ialah kemudahan dan kesederhanaannya 

pada pelaksanaan pemisahan, yaitu hanya pada lembaran kertas saring yang berlaku sebagai 

medium pemisahan dan penyangga. Untuk kromatografi kertas preparatif diperlukan kertas yang 

lebih besar dari pada untuk analisis. Keuntungan yaitu beban langan bilangan Rf yang besar 

sehingga pengukuran Rf merupakan parameter yang berharga dalam memaparkan senyawa 

tumbuhan baru, kromatografi kertas biasanya melibatkan kromatografi pembagian asam 

penyerapan (10).  



Metode Karakterisasi Isolat 

Isolat murni yang diperoleh ditentukan dahulu golongannya dengan cara kromatografi lapis tipis 

atau kromatografi kertas dan kemudian diklasifikasi menggunakan pereaksi penampak bercak 

yang sesuai. Selanjutnya isolat dikarakterisasi secara spektrofotometri ulatraviolet dan 

spektofotometri infa merah untuk flavonoid dipakai pereaksi geser.  

Spektrofotometri Ultraviolet 

Spektrofotometri ultraviolet adalah pengukuran absorpsi radiasi elektromagnetik suatu senyawa 

di daerah ultraviolet (200-350 nm). Gugusan atom mengabsorpsi sinar ultraviolet adalah gugus 

kromofor yang mempunyai ikatan kovalen tak jenuh. Absorpsi radiasi dipengaruhi oleh organ 

gugus fungsi lain dalam molekul gugus tersebut adalah gugus auksokrom. Bila gugus auksokrom 

diikat oleh gugus kromofor maka intensitas absorpsi radiasi akan meningkat.  

Alat spektrofotometri ultraviolet terdiri atas sumber radiasi, monokromotor, wadah sampel, 

detektor dan rekorder. Sumber radiasi untuk pengukuran di daerah ultraviolet adalah lampu 

deuterium. Monokromotor berpungsi untuk memperoleh radiasi monokromatis dari sumber 

radiasi polikromatis. Sampel yang akan dianalisis ditempatkan dalam suatu selatan kuvet 

berbentuk kotak persegi panjang atau silinder kemudian kuvet ini ditempatkan dalam wadah 

sampel yang terdapat pada alat spektrofotometer. Detektor berfungsi sebagai petunjuk adanya 

radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut. Rekorder 

dapat menggambarkan secara otomatis kurva serapan pada kertas rekorder.  

Pelarut yang biasa digunakan dalam spektrofotometer ultraviolet adalah etanol 95% karena 

kebanyakan senyawa larut dalam pelarut ini. Pelarut lain yang dapat dipakai adalah air, metanol, 

n-heksan, eter minyak bumi dan eter (10).  

Spektroskopi serapan ultraviolet dan serapan tampak merupakan cara yang paling berguna untuk 

menganalisis flavonoid. Cara ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi jenis flavonoid 

dan memecahkan pola oksigenasi. Disamping itu, kedudukan gugus hidroksil fenol bebas pada 

inti flavonoid dapat ditentukan dengan menambahkan pereaksi geser ke dalam larutan cuplikan 

dan diamati pergeseran puncak serapan yang terjadi sehingga secara tidak langsung cara ini 

berguna untuk memecahkan kedudukan gula atau metil yang berikat pada salah satu gugus 

hidroksi fenol. Spektrum flavonoid biasanya ditentukan dalam pelarut metanol atau etanol, 

meskipun perlu diingat bahwa spektrum yang dihasilkan dalam etanol kurang memuaskan (9).  

Spektrofotometri Infra merah 

Rahasia alam banyak mengandung molekul organik yang menunjukkan absorpsi infra merah. 

Spektrofotometri infra merah sangat sesuai untuk identifikasi gugus fungsi dalam molekul. 

Dalam hal pengkonformasian struktur suatu zat, spektrum infra merah sering digunakan yaitu 

dengan membersihkan spektrum zat yang dianalisis dengan spektrum zat pembanding.  



Spektrum infra merah senyawa tumbuhan dapat diukur dengan spektrofotometer infra merah 

yang terekam secara otomatis dalam bentuk larutan, bentuk gerusan dalam minyak nujol atau 

dalam bentuk padatan dicampur dengan kalium bromida.  

Banyak gugus fungsi dapat diidentifikasikan dengan menggunakan frekuensi getaran yang 

terlihat mengakibatkan spektrofotometri infra merah merupakan cara paling sederhana dan 

diandalkan untuk menentukan golongan senyawa (10).  

Pemeriksaan Mikroskopik 

Pemeriksaan mikroskopik dilakukan terhadap serbuk kering dan sayatan melintang herba seger 

dengan menggunakan mikroskop. Pelarut yang digunakan adalah air dan kloralhidrat.  

Penetapan Kadar Abu Total 

Dua sampai tiga gram serbuk yang telah digerus ditimbang dan dimasukkan ke dalam krus 

platina atau silikat yang telah dipijar dan ditata, kemudian diratakan. Harus dipisahkan perlahan-

lahan sampai orang habis, pemisahan dilakuan pada suhu 450o C kemudian didinginkan dan 

ditimbang. Kadar abu dihitung terhadap simplisia yang telah dikeringkan di udara.  

Penetapan Kadar Abu Tidak Larut Asam  

Abu yang diperoleh dari penetapan kadar abu total dididihkan dalam 25 mL air selama lima 

menit, bagian yang tidak larut asam disaring dengan penyaring kaca masir atau kertas saring 

bebas abu lalu dicuci dengan air panas dan dipijar hingga bobot tetap dalam arus yang telah 

dipijar dan ditata. Kadar abu tidak larut asam dihitung dalam b/b persen terhadap bahan yang 

telah dikeringkan.  

Penetapan Kadar Abu Larut Air 

Abu yang diperoleh dari penetapan kadar abu total dididihkan dalam 25 mL air selama lima 

menit. Bagian yang tidak larut disaring melalui kertas saring bebas abu, dicuci dengan air panas. 

Residu dan kertas saring bebas abu dipijarkan sampai bobot tetap. Kadar sesuai dengan jumlah 

abu yang larut dalam air dihitung dalam persen b/b terhadap bahan kering.  

Penetapan Kadar Sari Larut Air 

Serbuk dikeringkan di udara kemudian dimaserasi selama 24 jam dengan 100 mL air kloroform 

menggunakan labu bersumbat sambil berkali-kali dikocok selama enam jam pertama kemudian 

dibiarkan selama 18 jam. Kemudian saring, filtrat sejumlah 20 ml diuapkan sampai kering dalam 

cawan dangkal berdasar rata yang telah ditata, residu dipanaskan pada suhu 105oC sampai bobot 

tetap. Kadar sari larut air dihitung dalam persen sari yang larut dalam air terhadap bahan yang 

telah dikeringkan di udara.  

Penetapan Kadar Sari Larut Etanol 



Cara sama dengan penetapan kadar air larut air tetapi digunakan pelarut etanol 95%. 

Penetapan Kadar Air 

Penetapan kadar air dilakukan dengan cara penyulingan menurut prosedur yang 

direkomendasikan oleh "World Health Organization" (WHO), ke dalam labu yang tidak dicuci 

dengan air dan telah dikeringkan, tuangkan 200 mL toluen dan dua ml air. Kemudian disuling 

selama dua jam, setelah itu dibiarkan dingin selama 30 menit dan volume air dibaca dengan 

ketatapan 0,05 mL. Sejumlah 25 gram serbuk dimasukkan ke dalam labu lalu dipanaskan secara 

perlahan-lahan selama 15 menit. Setelah toluen mulai mendidih, kecepatan penyulingan mulai 

diatur lebih kurang dua tetes tiap detik, sehingga sebagian besar air tersuling.  

Kemudian kecepatan penyulingan dinaikkan hingga empat tetes tiap detik. Setelah semua air 

tersuling, bagian dalam pendingin dicuci dengan toluen penyulingan dilarutkan selama lima 

menit. Tabung penerima dibiarkan mendingin sampai suhu kamar dan diusahakan tidak ada air 

yang melekat pada tabung penerima. Setelah air dan toluen memisah sempurna, volume air 

dibaca kadar air dihitung dalam persen (%).n1 = volume air hasil penyulingan pertama (mL); n = 

volume air hasil penyulingan kedua (mL) (17). 

Penetapan Susut Pengeringan 

Susut pengeringan adalah kadar bagian suatu zat yang menguap. Penetapannya adalah sebagai 

berikut: sebanyak satu sampai dua gram bahan ditimbang dalam krus porselen bertutup yang 

sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105oC selama 30 menit dan tidak ditata. Bahan dalam 

harus diratakan hingga merupakan bagian setebal 5-10 mm, kemudian dimasukkan ke dalam 

lemari pengering, tutup dibuka, dikeringkan berserta tutup harus pada suhu 105oC hingga bobot 

tetap. Krus harus segera ditutup jika lemari pengering dibuka, krus dimasukan ke dalam 

eksikator dan dibiarkan menjadi dingin sama dengan temperatur kamar.  

Pemeriksaan Kualitatif Beberapa Unsur Anorganik 

Pemeriksaan ini dilakukan terhadap ekstrak serbuk simplisia dalam air babas mineral dengan 

spektrometer serapan atom. Unsur-unsur kimia yang ditentukan adalah kinin, natrium, kalsium, 

magnesium, besi, tembaga dan seng.  

Penapisan Fitokimia 

Penapisan fitokimia meliputi pemeriksaan terhadap adanya alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, 

kuinon, steroid dan triterpenoid.  

Alkaloid 

Sebanyak dua gram serbuk bahan dilembabkan dalam amnonia 25%, lalu digerus dalam mortir. 

Kemudian ditambah 20 mL kloroform dan digerus kuat-kuat. Campuran disaring dan difiltrat 

digunakan untuk percobaan (larutan A). Larutan A diteteskan pada kertas saring dan kemudian 

diberi pereaksi drageadorff. Warna jingga yang timbul pada kertas saring menunjukkan alkaloid 

positif.  



Larutan A diekstraksi dua kali dengan asam klorida 10% untuk larutan (larutan B). Masing-

masing 5 mL larutan B dalam tabung reaksi diuji dengan pereaksi Mayer positif bila endapan 

putih yang terbentuk bertahan selama 15 menit. Dan positif pada uji dengan pereaksi dragendorff 

bila terbentuk endapan merah bata yang bertahan selama 15 menit.  

Flavonoid 

Sebanyak satu gram bahan ditambah 100 mL air panas, didihkan selama 15 menit, kemudian 

disaring. Filtrat (larutan C) juga digunakan untuk percobaan saponin, tanin dan kuinon. Larutan 

C sebanyak lima ml ditambah serbuk magnesium, dua ml alkohol, asam klorida (1:1) dan amil 

alkohol, dikocok kuat-kuat dan kemudian dibiarkan memisah.  

Saponin 

Sebanyak 10 mL larutan C dalam tabung reaksi dikocok vertikal selama 10 detik, kemudian 

didihkan selama 10 menit.  

Tanin 

Sebanyak masing-masing lima ml larutan C dimasukkan ke dalam dua tabung reaksi. Tabung 

pertama ditambah dengan larutan besi (14) klorida 1% akan menunjukkan warna hijau violet bila 

bahan mengandung tanin. Tabung kedua ditambah dengan larutan glatin akan menunjukkan 

warna hijau violet bila bahan mengandung tanin. Untuk membedakan tanin kahekat dan tanin 

galat, larutan C ditambah dengan pereaksi Steasny L formaldehid 3%-asam klorida (2:1) dan 

dipanaskan dalam panas air 90oC. Terbentuknya filtrat dipisahkan dan dijenuhkan dengan 

natrium asetat. Pada penambahan larutan besi (III) klorida 1% akan terbentuk warna biru tinta 

atau hitam menunjukkan adanya tanin galat.  

Kuinon 

Ke dalam lima ml larutan C ditambahkan beberapa bekas larutan natrium hidroksida IN.  

Sterol/Terpenoid 

Sebanyak satu gram serbuk bahan dimaserasi dengan 20 ml eter selama dua jam kemudian 

disaring. Filtrat sebanyak lima ml diuapkan dalam cawan penguap. Ke dalam residu ditambahkan 

dua tetes asam asetat anhidrat, kemudian ditambahkan satu tetes asam sulfat pekat.  

Ekstraksi dan Pemeriksaan Ekstrak 

Ekstraksi dilakukan untuk menarik komponen kimia dalam simplisia. Metode ekstraksi yang 

digunakan adalah ekstraksi sinambung dengan alat soxhlet berturut-turut menggunakan pelarut 

n-heksan, etil asetat dan etanol.  

Ekstrak n-heksan selanjutnya diperiksa dengan kromatografi lapis tipis dengan pengembang n-

heksan; etil asetat (8:2) dan penampak bercak asam sulfat 10% dalam metanol.  



Ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol juga diperiksa kandungan flavonoidnya dengan 

kromatografi kertas dua dimensi, dengan pengembang pertama t-butanol; asam asetat; air (3:1:1) 

dan pengembang kedua asam asetat 15% dengan penampak bercah uap amonia dan alumunium 

(III) klorida 5% dalam etanol UV366. Ekstrak n-heksan menunjukkan hasil negatif, sedangkan 

ekstrak etil asetat memberikan enam bercak dengan fluonensi biru muda, kuning terang, hijau 

muda dan kuning kehijauan. Ekstrak etanol memberikan dua becak berfluoresensi biru dan 

kuning kehijauan.  

Fraksinasi dan Pemeriksaan Fraksi 

Ekstrak n-heksan 
Fraksinasi ekstrak n-heksan dilakukan dengan kromatografi cair vakum dengan pelarut berturut-

turut dari non polar sampai polar yang diperoleh dari campuran n-heksan - etol asetat dalam 

berbagai perbandingan. Hasil dipantau dengan kromatografi lapis tipis silika gel GF254. 

Pengembang n-heksan, etil asetat (8:2) dan diamati di bawah sinar ultraviolet. Kemudian 

penampak bercak asam sulfat 10% dalam metanol dan digosongkan. Pola kromatografi yang 

diperoleh menunjukkan adanya bercak kuning yang terpisah cukup baik dari fraksi n-heksan; etil 

asetat (9:1) (8:2) dan (7:3) yang berwarna biru ungu setelah disemprot.  

Ekstrak Etil Asetat 

Ekstrak etil asetat difraksinasi dengan metode Charanx-Paris sehingga diperoleh fraksi eter (F1), 

fraksi etil asetat (F2), fraksin-butanol (F3) dan fraksi air (F4). Tiap-tiap fraksi diperiksa dengan 

kromatografi kertas, pengembang n-butanol: asam asetat: air (4:1:5) dan asam asetat 5% dengan 

penampak bercak uap amoniak dan alumunium (III) klorida 5% dalam etanol dibawah UV366.  

Isolasi, Pemurnian dan Karakterisasi Isolat 

Senyawa dari Ekstrak n-heksan 

Fraksi n-heksan: etil asetat (9:1) memberikan jumlah bercak sedikit sehingga dipilih untuk 

dipisahkan lebih lanjut. Pemisahan dilakukan dengan kromatografi lapis tipis preparatif, 

pengembang n-heksan: etil asetat (19:1) dan diperoleh enam pita. Dari keenam pita ini, ternyata 

pita berwarna kuning yang memberikan warna biru ungu dengan asam sulfat 10% yang 

diharapkan telah murni harus dipreparatif lagi karena pada saat diperiksa dengan UV254 terlihat 

pemadaman diatas dan dibawah pita tersebut. Pita kuning ini kemudian dipreparatif lagi dengan 

pengembang n-heksan: etil asetat (7:3) hasilnya dikromatografi lapis tipis dua dimensi dengan 

pengembang pertama n-heksan: etil asetat (7:3) dan pengembang kedua n-heksan dihasilkan satu 

becak berwarna kuning yang menjadi biru ungu dengan asam sulfat 10%.  

Ko-kromatografi dengan pembanding ?-karoten memberikan Rf yang hampir sama. Isolat A ini 

kemudian diukur dengan spektrofotometer ultraviolet dan diperoleh data dengan dua puncak 

pada 448 dan 472 nm dalam pelarut n-heksan. Spektrum infra merah isolat ini menunjukkan 

kemiripan dengan ?-karoten pustaka (19).  

Senyawa dari Ekstrak Etilasetat 

Fraksi F2 yang memunculkan frekuensi paling kuat dipreparatif dengan kertas whatman 3 dan 

pengembang asam asetat 15%. Kelima isolat hasil preparatif kemudian diperiksa dengan 

kromatografi kertas dua dimensi dengan pengembang pertama n-butanol: asam asetat: air (4:1:5), 



pengembang kedua asam asetat 15%. Isolat B, B2 dan B4, menunjukkan bercak tunggal, 

sedangkan isolat B3 dan B5, menunjukkan dua bercak isolat B2 yang berfrekuensi kuning terang 

dan isolat B4 yang berfrekuensi kuning muda dipilih untuk dikarakterisasi lebih lanjut dengan 

spektrofotometri ultraviolet.  

Hasil spektrofotometri ultraviolet isolat B2 dalam metanol memberikan dua puncak utama pada 

panjang gelombang 269 dan sekitar 320-340 nm. Penambahan natrium hidroksida 2 M 

memberikan pergeseran pita sekitar 53-73 nm dan pembentukan pita pada panjang gelombang 

328 nm, dan tidak ada perubahan setelah lima menit. Penambahan alumunium (III) klorida dan 

asam klorida hanya menurunkan intensitas, sedangkan penambahan natrium asetat dan asam 

borat hanya sedikit menaikkan intensitas.  

Isolat B4 dengan spektrofotometer ultraviolet menghasilkan dua puncak utama pada 267 dan 340 

nm. Penambahan natrium hidroksida 2 M menunjukkan pergeseran 6 nm pada pita n dan 55 nm 

pada pita 1. Sedangkan penambahan alumunium (III) klorida dan asam klorida serta natrium 

asetat dan asam borat tidak memungkinkan pergeseran berarti.  

Analisis glikosida terhadap isolat B2 dan B4 dilakukan dengan cara hidrolisis asam, yaitu dengan 

melarutkan isolat dalam 5 ml asam klorida 2 N: metanol (1:1) dan dipanaskan pada pemanas air 

selama 60 menit kemudian diuapkan sampai kering. Sisa dilarutkan sempurna dalam sesedikit 

mungkin pelarut metanol : air (1:1) dan dikromatografi dan kertas whatman 1.  

Pengembang asetat 15%, penampak bercak alumunium (III) klorida disamping bahan awal untuk 

mencegah terjadinya hidrolisis (9) diperoleh data bahwa isolat B2 mengalami hidrolisis 

dilanjutkan dengan Rf yang lebih kecil daripada sebelum hidrolisis. Bercak yang berfluoresensi 

kuning terang sebelum hidrolisis menjadi samar setelah hidrolisis. Sedangkan isolat B4 tidak 

mengalami perubahan. Isi hidrolisis kedua isolat kemudian dikromatografi dengan pengembang 

Isolat B2M menghasilkan becak kuning redup dan isolat B4 hanya bercak coklat redup.  

Untuk analisis lebih hemat, gula dan aglikan dipisahkan dengan cara menguapkan larutan etanol: 

air sampai volumenya tinggal sedikit dan dilakukan ekstraksi beberapa kali dengan etil asetat 

(dengan cara mengocok kuat-kuat dalam tabung reaksi) aglikon berada dalam fraksi etil asetat 

dan gula dalam fraksi air. Gula dalam fraksi air ini ditentukan jenisnya dengan kromatografi 

kertas dengan pengembang n-butanol: asam asetat: air (4:1:5) dan penampak bercak ? naftol, 

gula pembanding glukosa, galaktosa, ramnosa, xilosa dan arabinosa (9). Diperoleh data bahwa 

jenis gula pada isolat B2 adalah ramnosa dengan gula isolat B4 tidak dapat dipecahkan. Masing-

masing isolat juga diperiksa dengan pereaksi Molisch, isolat B2 dan B4 memberikan cincin 

merahnya pada perbatasan air dan asam sulfat tetapi pada violet B4 agak tipis. 
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