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BAB I

PENDAHULUAN

lndonesia dikenal sebagai salah satu negara pemilik

hutan tropis terbesar di dunia dengan luas 119'7 juta hektar

atau 65% dari seluruh daratan dan menempati urutan ke 3

setelah Brazil dan Zaire (Zuhud dan Haryanto, 1994).Sekitar

250.000 spesies tumbuhan tropis yang terdapat di dunia,

30.0Oo spesies diperkirakan tumbuh di seluruh kepulauan yang

ada di lndonesia. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan bagian

dari tumbuhan tropis tersebut Dari sekian banyak tumbuhan

tlngkat tinggi yang ada masih terdapat 99,6% yang belum

dlselidiki kandungan kimianya, padahal lebih dari 25% resep

obat-obatan yang digunakan saat ini mengandung bahan

bloaktlf yang bersumber dari tumbuhan tingkat tinggi (Iukiran,

'1997). Oleh karena itu negara kita mempunyai potensi yang

sangat besar untuk pengembangan dan penemuan senyawa-
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senyawa baru atau senyawa-senyawa metabolit sekunder yang
memiliki efek teEpetik yang ampuh dan bioaktiutas yang
menjanjikan. Tumbuhan tropis terutama tumbuhan tingkat tinggi
dapat digunakan sebagai rujukan dalam memperoleh senyawa-
senyawa kimia baru dalam mengembangkan senyawa-
senyawa bioaktif yang berguna dalam industri farmasi dan
agrokimia.

Sterculiaceae merupakan salah satu tumbuhan tropika
yang termasuk dalam kelompok tumbuhan berbunga, berupa
pohon, semak-semak dan kadang-kadang berupa liana atau
herba (Tjitrosoepomo, 2004). Tumbuhan Sterculiaceae telah
lama dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional,
misalnya daun Pterospemum aceriforum yang telah dilayukan
di atas api dapat menghilangkan gatal pada kaki akibat
terbenam di dalam lumpur. Seduhan dingin kayu Stercura
foetida digunakan sebagai obat penggugur (oabodvum).
Lumatan daunnya ditempelkan pada bagian tubuh yang terkilir
atau luka daiam karena jatuh, dan abu kulit buahnya yang
dicampur dengan air lalu diminum dapat mengobati penyakit
kencing nanah (Heyne, 1987). Kayu batang Heffania
cuatrecasana disuspensikan dalam air untuk penawar gigitan
ula., dan kulit batangnya disuspensikan dalam alkohol
digunakan sebagai obat iritasi tenggorokan dan batuk kering
(Wiedemann ef a/, 1999). Daun Sfercr'a afrlcara digunakan
sebagai obat kejang-kejang (Hamza et al 2006). Akar
Helictercs isota digunakan untuk mengobati radang ginjal
kronik, dan buahnya sebagaijamu untuk membasmi cacing pita
(Kamiya et al,2001\.

Penelusuran filogenetik tumbuhan beberapa spesies
Sterculiaceae dapat dijadikan acuan untuk mengeksplorasi
potensi kimianya. Pada kulit akat Waltheria dourcndinha
(Sterculiaceae) telah diisolasi senyawa waltherion-A dan
turunan oksimetilasi yang mempunyai aktivitas antibakteri
(Hoelzel, ef al, 2005). Stigmasterol gljkosida telah diisolasi dari
kayu akar A. augusfa (Alam et a/, 1995). Senyawa lain seperti
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pregnan dan kumarin telah berhasil diisolasi dari bagian akar

tumbuhan Hellcteres angustifotia yang menunjukkan aktivitas

penghambat yang signifikan tefiadap pertumbuhan sel-sel ir]

vitro melanoma SK-MEL-28 yang akut (Chen,ef a/ 
' 
2006)
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BAB II

SENYAWA STEROID

Senyawa metabolit sekunder umumnya digunakan oleh

tumbuhan yang bercangkutan untuk mempedahankan diri agar

t6tap tumbuh pada lingkungannya, biasanya bersifat toksik atau

beracun bagi makhluk hidup lainnya tetapi aman terhadap

dlrlnya, dan merupakan senyawa kimia yang spesiflk pada

tumbuhan tersebut. Tiap-tiap tumbuhan tumbuh sebagai jenis

atau sp€sies tertentu, maka senyawa metabolit yang

dlSlnteslsnya akan spesiflk pula Jenis senyawa metabolit

Sekundgr yang telah diisolasi dari tumbuhan Sterculiaceae

larmaguk dalam golongan senyawa fenol, terpenoid, alkaloid

dan st€rold.
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A. Steroid dalam Tumbuhan Slerculiaceae

Steroid adalah senyawa bahan alam yang trdirj dari
kerangkah karbon dan trdid atas tiga lingkar enam perhidro
fenantren dan terfusi mnjadi suatu lingkar lima. Hidrokarbon
tersiklik jenuh, yang mempunyai sistem lingkar yang terdiri atas
17 atom katuon (1,2 siklopentenoperhjdrofeenantren).

Senyawa golongan steroid yang ditemukan dari famili
Sterculiaceae diantaranya p-sitosterol (1) yang diisolasi dari
ekstrak sikloheksana b\i S. lychnophota (Wang et a/, 2OO3),
ekstrak kloroform akat H. angustifolia (Chen ef al 2006), dan
ditemukan pula pada ekstrak kloroform kujit batang K Hosplta
(Soekamto, et al, 20OB) serta ekstrak n-heksana akar
pterospermumsubpeltatum C B.Rob (Pince, 2010). pada tahun
2010 senyawa 3-O,glukopiranosil-F-sitosterol (2) dari ekstrak
kloroform P. subpeltatum C.B.Rob (Pince,201O), cucurbitacin D
(3) dan cucurbitacin J (4) dari ekstrak kloroform ujung ranting
H.angustifolia (Chen et ai, 2006), stigmasterot gtukosida (5) dari
ekstrak EtOAc akat A.augusta (Alam et a/, .1995), serta
20,78,2oq-trihidroksi-3P,21-dimetoksi-s-pregnan (6) dan
20,78,20o-triaseloksi-3B,20dimetoksi-spregnan (7) dari
ekstrak kjoroform kayu akar H angustifotia (Chen et al,2006)_

(1)
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(2)
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(6)

(7) R = asetil

B. Asal - Usul Steroid

Percobaan-percobaan biogenetik menunjukkan bahwa
steroid yang terdapat di alam berasal dari triterpen. Steroid
yang tedapat dalam jaringan hewan berasal dari triterpen
lanosterol, sedangkan yang terdapat dalam jadngan tumbuhan
berasal dari triterpen sjkloartenol, setelah triterpen ini
mengalami serentetan perubahan tertentu. Tahap-tahap awal
dari biosintesis steroid adalah sama bagi semua steroid alam,
yakni pengubahan asam asetat melalui asam mevalonat dan
skualen (suatu triterpen) menjadi lanosterol atau sikloartenol.
Pokok-pokok reaksi biosintesis steroid tercantum pada gambar
L

Percobaan-percobaan menunjukkan pula bahwa
skualen terbentuk dari dua molekul farnesil pirofosfat yang
bergabung secara ekor-ekor, yang segera diubah menjadj 2,3-
epoksiskualen yang mengandung lima ikatan rangkap untuk
melakukan siklisasi ganda. Siklisasi ini diawali oleh protonasi
gugus epoksi dan diikutioleh pembukaan lingkar epoksida.

Sebagaimana iercantum dalam gambar I kolesterol
terbentuk dari lanosterol setelah terjadi penyingkiran ga gugus
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metil dad molekul lanosterol, yakni dua dari atom karbon C-4

dan satu dari C-l4 Percobaan menunjukkan bahwa

penyingkiran ketiga gugus metil itu berlangsung secara

bertahap, mulai dari gugus metil pada c-14 dan selanjutnya

dari C-4. Kedua gugus metil pada kedua C-4 disingkirkan

ssbagai karbon dioksida, setelah keduanya mengalami oksidasi

menjadi gugus karboksilat Sedangkan' gugus metil pada C-14

dlslngkirkan sebagai asam format, HCOOH, setelah gugus

metll ltu mengalami oksidasi menjadi gugus aldehid.

Mekanisme biosintesis, seperti diuraikan di atas,

dldukung oleh bukti-bukti yang berasal dari percobaan' antara

laln, percobaan menggunakan senyawa-senyawa bertanda

Bsbagai berikut. Jaringan hati hewan diinkubasi dengan asam

aeetat yang diberi bertanda dengan isotop karbon 1aC pada

gugus kaboksilat, CH3-14COOH Kolesterol yang dihasilkan

darl percobaan ini dipisahkan dan diuraikan karbon demi

karbon, untuk mengetahui atom-atom karbon mana yang

radlosktlf. Jika percobaan yang sama dilakukan dengan

menggunakan asam aseiat bertanda pada gugus metil, 14CH3-

COOH, ternyata bahwa atom-atom karbon dalam molekul

kols8terol, yang tidak radioaktif pada percobaan yang pertama,

!okarang menjadi radioaktif Dari hasil percobaan ini dapat

dlk€tahul bahwa setiap atom kafuon dalam kolesterol berasal

dorl osam asetat, 12 dari atom karbon itu berasal dari atom

karbon gugus karboksilat, dan 15 berasal dad atom karbon

gu0us metll dari asam asetat. Lokasi dari masing-masing atom

kRrbon ltu dalam molekul kolesterol adalah sebagai berikut
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M

l-Mr^,.trrt.^_M
^vi " Y

c./"\ _tv. M

Ir/ | I .C

".M.j,,Mr"-c-yltrl
-[.4 - -M\ _ltHO 'C- -C- C : atom karbon dari 

-COOHM : atom karbon dad -cH^
(8)

Selanjutnya, percobaan menggunakan asam mevalonat
bertanda pada atom karbon C-2 menqhasilkan skualen.
lanosterol, dan kolesterol radioaktif. Adapun radiokarbon
terdistdbusi, di dalam ketiga molekul itu sebagaimana
diharapkan darj mekanisme. Begitu pula, katuon dioksida yang
dihasilkan oleh penyingkiran gugus-gugus metil mengandung
atom karbon radioaktif sebagaimana diharapkan.
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Gambar 9. Reaksi Biosintsis Steroid

Percobaan dengan jaringan hati hewan, menggunakan

2,3-opoksiskualen yang diberi tanda dengan isotop 180,
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menunjukkan bahwa isotop 180 itu digunakan untuk pembuatan
Ianosterol, menghasilkan (18o)-lanosterol radioaktif. Hasil
percobaan itu membuktikan bahwa 2,3-epoksiskualen terlibat
sebagai senyawa antara dalam biosintesis steroid.

Kesimpulan bahwa lanosterol dan sikloartenol adalah
senyawa-senyawa antara untuk sintesis steroid, masing-masing
dalam jaringan hewan dan tumbuhan, didasarkan pada
beberapa pengamatan berikut. Pertama, sikloartenol bertanda
bertanda, ternyata digunakan dalam pembentukan steroid
tumbuhan (fitosteroid). Kedua, sikloadenol banyak ditemukan
dalam tumbuhan, sedangkan lanosterol jarang. Ketiga, jaringan
hati tidak dapat menggunakan sikloartenol, sebagai pengganti
lanosterol, dalam pembentukan kolesterol dan steroid lainnya.

Adapun reaksi-reaksi selanjutnya, yang lain dialami oleh
kolesterol dan sikloartenol, akan menghasilkan be.bagai
kelompok steroid, seperti diuraikan di atas. Oleh karena pokok-
pokok reaksi biogenesis yang terjadi adalah sama, maka
senyawa-senyawa yang termasuk dalam suatu kelompok
tertentu akan mempunyai struktur dasar yang sama pula.

C. Stereokimia Steroid

Stereokimia steroid telah diselidiki oleh para ahli kimia
dengan menggunakan cala analisis sinar-X dari struktur
kristalnya, atau cara-cara kimia. Percobaan-percobaan
menunjukkan bahwa konfigurasi dari kerangka dasar steroid
dapat dinyatakan sebagai bedkut.

PJB trans (derel5a)
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A/B cl3 (deret 5B)

Dengan menggunakan model molekul akan segera

terllhat bahwa molekul steroid relatif datar (planar).

Bordasarkan hal ini, atom aiau gugus yang terikat pada inti

molekul dapat dibedakan atas dua jenis. Jenis pertama, atom

elau gugus yang berada di sebelah atas bidang molekul, yakni

pada pihak yang sama dengan gugus-gugus meiil pada C-'10

dan C-13, yang disebut konfigurasi-p. lkatan-ikatan yang

menghubungkan atom atau gugrls ini dengan inti steroid,

dlgambarkan dengan garis tebal. Jenis kedua, atom atau gugus

ysng berada di sebelah bawah bidang molekul, disebut

konflgurasi-d, dan ikatan-ikatannya digambarkan dengan

garls putus-putus. Sedangkan, atom atau gugus yang

konflgurasinya belum jelas, apakah q atau B, dinyatakan

dsngan f (xi) dan ikatannya digambarkan dengan

b6rgolombang.
Kedua konfigurasi steroid tersebut di atas mempunyai

Eatu perbedaan sebagai berikut. Pada konfiguEsi pertama,

clncln A dan cincin B terlebur sedemikan rupa sehingga

hubungan antara gugus metil pada C-10 dan atom hidrogen
pada C-5 adalah trans (A'/B trans). Pada konfigurasi ini gugus

metll pada C-'10 adalah B dan atom hidrogen pada C-5 adalah
q. Pada konfigurasi kedua, peleburan cincin A dan B

monyobabkan hubungan antara gugus metildan atom hidrogen

Itu monjadi cls (AJB cis) dan konfigulasi kedua subtituen

odalah B. Dengan demikian pada steroid alam konfigurasi atom

C "5 dapat berubah-ubah, yakni q dan p Steroid dimana

konflgurasl atom C-5 adalah p, termasuk deret 5B
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Pada kedua konfigurasi di atas, hubungan antara cjncin
B/C dan cincin C/D kedua-duanya adalah trans. Cincin B dan C
diapit oleh cincin A dan cincin D sehingga perubahan
konformasi dari cincin B dan C sukar terjadi. Oleh karena jtu,
peleburan cincin B/C dalam semua steroid alam adalah trans.
Akan tetapi, perubahan konformasi dari cincin A dan D dapat
terjadi. Perubahan terhadap cincin A menyebabkan steroid
dapat berada dalam salah satu dari kedua konfigurasi tersebut
di atas. Perubahan terhadap cincin D dapat mengakibatkan hal
yang sama, sehingga peleburan cjncin C/D dapat cis atau
trans. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa peleburan C/D trans
ditemukan pada hampir sebagian besar steroid alam, kecuali
kelompok aglikon kardiak dimana C/D adalah cis.

Dalam semua steroid alam, substituen pada C-10 dan
C-g berada pada pihak yang berlawanan dari bidang molekul,
yakni trans. Begitu pula hubungan antara substituen pada
posisi C B dan C-14 adalah trans, kecuali pada senyawa_
senyawa yang termasuk kelompok aglikon kardiak. Dengan
demikian, stereokimia dari sterojd alam mempunyai suatu pola
umum, yakni substituen substjtuen pada titik-titik temu dari
cincin di sepanjang "tulang punggung,, molekul: C 5_10_9 8_
14-'13 mempunyai hubungan trans.

D. Tata Nama Steroid

Sebagaimana senyawa organik Iainnya, tata nama
sistematik dari steroid (menurut "lnternational Union of pure
and Applied Chemistry" IUPAC) didasarkan pada struktur dari
hidrokarbon steroid tertentu. Nama hidrokarbon steroid itu
ditambahi awaJan atau akhiran yang menunjukkan jenis
substituen. Sedangkan, posisi dari substituen itu ditunjukkan
oleh nomor atom karbon, dimana substituen itu terikat. Untuk
maksud ini, penomoran atom karbon dalam molekul steroid
adalah sebagai berikut:
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l

I

l,crr)lllorai kerangka steroid

H

Sinrkhr umum sterc d

ln,ri;rriukan struktur umum steroid, seperti digambarkan di

, rl, r:i, nrirkir jenis jenis hidrokarbon induk dari steroid tercantum
,I,ILrrrrIirI)() 1

Tabel 1. Hidrokarbon lnduk Steroid

N ma Jumlah
Atom C

Jenis Rantai Samping R

l(i)l. rrl

Irtr):ilirrl
lil 1lfii;rslao

Crs

Czt

Czt

Czt

C,S

H

cH,cH3

-cH(cHt(cH,),cH3
-cH(cH3xcH')3cH(cHt'

cH(cH3xcHr'cH(cH3)cH(cH3)'
-cH(cH3xcH')rcH(c,H5)cH(cH3)'

Ih{lr()kilrlx)n induk
h,U(l;Irol(lir (11) ,

lr,rwirll irli

yang lain dari steroid ialah estran (10),

dan spirostan (12), seperti tercantum di
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Seperti telah diuraikan di atas, konfigurasi dari atom C-
5 dapat berubah-ubah dari suatu steroid yang lain. Oleh karena

itu, dalam tiap-tiap nama sistematik steroid konfigurasi atom C-
5 harus ditunjukkan oleh awalan 50 atau 58, kecuali apabila
pada atom C-5 terdapat jkatan rangkap. Selanjutnya,

stereokimia dari titik{itik temu cincin yeng lain dianggap sama,

sepedi ditunjukkan oleh struktur hidrokarbon di atas, kecuali
jika dinyatakan Iain.

Dalam pemberian nama steroid, jenis substituen

ditunjukkan sebagaimana lazimnya berlaku, yakni memberi

awalan dan akhiran pada nama hidrokarbon induk. Sedangkan,
posisi dari substituen harus ditunjukkan oleh nomor dari atom

karbon dimana ia terikat. Konfigu.asi dari substituen

ditunjukkan pula dengan huruf-huruf Yunani a atau B (bila

diketahui) atau { (bila tidak diketahui).
Tata cara penamaan steroid, seperti diuraikan di atas,

dapat ditunjukkan oleh beberapa contoh, seperti tercantum

dalam daftar nama sistmatika senyawa steroid.

Perlu pula dicatat bahwa disamping nama sistematik,
nama-nama trivial seperti kolesterol, oestron, testosteron,

kortison, aldosteron, dan sebagainya lazim pula digunakan.

Dafiar nama sistematik beberapa steroid

Sp roslm {c,,)

t4
Ka'danolda(cs)

EI
Esimn (cji)E
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5n 14/i,17.l Pregnan

(13)

5d-Kolesl-€(14) €n-34{l

(14)

3/l 15 -D hidrcks-

(15)

A6am 3d, 7d 12d-trihidroksi
5/l kolan-24 al

( l7)

(16)

1,3,5(10) tden-17 on

(18)



(1e)
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o

cH"

17a 21-Dihidlokspregn
4 en 3, 11,20 lrion
(kortson)

(20)

E, Sifat-Sifai Steroid

Sifat-sifat steroid, seperti senyawa organik lainnya, pada

dasarnya harus dipandang sebagai reaksi-reaksi dad gugus

fungsi yang dikandungnya. lvlisalnya, gugus 3B-hidroksil

menunjukkan semua sifat dari alkohol sekunder, tak ubahnya

seperti ditunjukkan oleh 2-propanol. Gugus hidroksil ini dapat

diesterifikasi uniuk menghasilkan suatu ester atau dioksidasi

dengan berbagai oksidator yang menghasilkan suatu keton.

00
I

H3CC 0 C-CF13

Alkoho
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Akan tetapi, oleh karena bentuk geometri dari molekul

rlrnoid, sifat gugus 3B-hidroksil sedikit berbeda dengan sifat

(lllri ilu(Jus hidroksil yang terikat pada posisi lain Begitu pula,

kirr)r faktor geometri molekul, gugus 3p-hidroksil

lIIrtxrlilratkan sifat yang sedikit berbeda dengan 3q-hidroksil.

l\4lrnlryir, gugus 3p-hidrcksil lebih sukar mengalami dehidrasi

rlllrrxlin(tkan denqan gugus 3d-hidroksil, walaupun prinsip dari

rllrkrn yilr0 lerjadi adalah sama. Oleh karena itu, pengetahuan

IxrrIoniri struktur dari steroid, jika dikuasai dengan baik, dapat

nr llrlx)rik.n petunjuk tentang sifat-sifat seda jenis reaksi yang

rlirt)irl (liIrkukannya.

lJ/r llidroks

ljeberapa contoh reaksi steroid yang dipenganlhi oleh

llll!l(n rloreokimia molekul akan diuraikan dibawah ini.

I l'rr){taruh Konformasi terhadap Kestabilan

Pada sikloheksan monosiklik kesetimbangan konformasi

nlllllirh (licapai, dimana substituen yang besar ukurannya akan

x,r!l;[nbil kedudukan ekuatorial. Pada turunan sikloheksan

IrIlkll1, kesetimbangan mudah dicapai dimana subtituen R

Vrr(t okrrrannya lebih besar daripada hidrogen akan mengambil

hrxIxlrkirn ckuatorial daripada aksial.

, ,f,

u, I ll
tl

ch. q 
ct-.

-xlr-,[/,
oH tt'

\J

3a-Hdrcksi
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""i2:::7
Ha

(R ekuatorial) (R aksial)

Pada kedudukan aksial, substituen R yang mengalami
antaraksitolak menolak dengan dua atom hidrogen aksial, yang
masing-masing terikat pada atom karbon nomor tiga dari atom
karbon dimana gugus R terikat. Antaraksi ini, yang disebut
antaraksi -1,3 menimbulkan tegangan pada molekul. Tegangan
ini sebagian besar dapat dihilangkan jika konformasi molekul
berubah sehingga gugus R mengambil kedudukan ekuatorial.
Oleh karena itu dalam kesetimbangan antara kedua konformasi
di atas, konformasi dimana gugus R ekuatorial adalah labih
siabil dan seluruh molekul yang akan berada dalam konformasi
ini.

Perubahan konformasi seperti pada contoh di atas tidak
dapai terjadi dengan leluasa pada steroid, karena molekul
steroid adalah kompak. Hal ini terlihat dari contoh sebagai
berikut. Misalnya, so-kolesian-38-ol (kolesterol) dalam suasana
basa, seperti natrium amilat dalam amil alkohol, berepimerisasi
menghasilkan suatu campuran dengan 5d-kolestan-3o-ol
(epikolestanol), diaman kolestanol merupakan 90% dari
campuran- Apabila epimerisasi yang sama dilakukan terhadap
epikolestanol, akan diperoleh campuran epimer dengan
perbandingan jumlah yang sama pula.

u

t, Koleslan 3l'o (90%)

lkh$al]ol

Senyawa Steroid dalam Tumbuhan Bayur ] 21

5a-Koleslan 3il'o (10%)

(epikoleslallo )

Apabila konfigurasi dari kedua epimer di atas

rllt)r)rhatikan dengan seksama, akan terlihat bahwa gugus

l|(lroksil pada kolestanol adalah ekLlatorial, sedangkan pada

0t)rkol.rslanol adalah aksial. Dalam kedudukan aksial ini, gugus

lrl(lroksil dalam molekul epikotestanol mengalami antaraksi -1,3
rlorqan dua tom hidrogen aksial yang terikat pada C-l dan C-
l, nntaraksi ini tidak ditemukan pada kolestanol Oleh karena

rlu, kestabilan dari kolestanol lebih b$ar daripada

r)t)ikolestanol, sehingga kolestanol ditemukan dalam

tn)rbandinqan iumlah yang lebih besar di dalam campuran

kosctrmbangan ePimerisasi
Keterangan yang sama dapat diberikan pula bagi

kosritimbangan epimerisasi antara 5p-kolestan-38-ol

(k(4)rostanol) dan 5p-kolestan-3o-ol (epikoprostanol) Dalam

oirnpuran kesetimbanngan epimerisasi ini, epikoprostanol lebih

r;tabil dan dengan demikian berada dalam pefuandingan jumlah

yrrng lebih besar (90%).



s&Koleslan 3Aol
(koproslanol) (10%)

Senyawa Slerod dalanr Turnbuhan Bayur 22

5i4Kolestan 3d
(epiko proslano ) (90 % )

+ R OCOCH3
Ester asetat

) R - OCOC,jH5

Esler lxnt,/oat

2. Pengaruh Konformasi terhadap Esterifikasi

Hampir semua steroid alam mengandung gugus
oksigen, misalnya gugus hidroksil pada atom karbon C-3. Oleh
karena itu, reaksi pada posisi yang mengandung gugus fungsi
ini pentinq artinya dalam ilmu kimia steroid. Salah satu diantara
reaksi itu ialah esterifikasiyang akan diuraikan di bawah ini.

Berbagai reaksi esterifikasi, yang lazim dikenal, dapat
pula digunakan dalam steroid. Umumnya, reaksi ini adalah
pengubahan alkohol menjadi ester asetat (asetilasi) dengan
anhidrida asetat dan pi din, menjadi ester benzoat (bezoilasi)
dengan benzoil klorida dan piridin, menjadi ester toluen-p
sulfonat (tosilasi) dengan toluen-p-sulfonil klorida dan piridin,
atau menjadi ester katilat dengan menggunakan etil
kloroformat.

R

OH

R
OH

+ cH3co o
cocH3
Anhidrida asetat

- + c6H5-co-cl
Benzoil klorida

OH

Senyawa Slero d da am Tumbuhan Bayur 23

lt
( )ll

li
{)t1

r ct lic6H4 so'cl _+
IolLrcn-p-sulfonil
kl(nl(ia

r 0,, o co,cl
I I kloroformat

R, OSO,C6H4CH3

Ester toluen-p-
sulfonat

R, OCO OC,Hs
Ester katilat

l\,irr;rklilan suatu gugus hidroksil terhadap reaksi

,,.t,,r tk,r'r {llorltukan oleh orientasi gugus itu; aksial atau

,,1.r.,1,,r,r lirfpa kecuali, gugus hidroksil yang ekuatorial Iebih

Irrrl.rlr {lr:r,lr)ritikasi daripada gugus hidroksil yang aksial, yang

t,,lll .rl triIl;r l)osisi yang sama- Laju esterifikasi gugus hidroksil

y. !t l{:rlrt)at pacla posisi yang berlainan seringkali berbeda

t,rl., lirrlnxlaab laju esterifikasi ini disebabkan oleh halangan

r rIit (l,rktor sterik) yang menghalangi terjadinya serangan

t'.rl,r rtLrrl|s hidroksil itu. Faktor sterik dalam reaksi esteriflkasi

l|llt.rlL klbilr ielas jika mekanisme reaksi diperhatikan sebagai

I slcritikasi alkohol, misalnya, oleh anhidrida asetat dan

I'llrLll l)rirLangsung melalui pembentukan suatu senyawa

1,,|rl,,rkr; lransisi berikut. Pembentukan kompleks transisi itLl

rii"rir'rrllrkirn suatu persyaratan ruang yang selanjutnya

Ir,||,,oluk;rf kereaktifan qugus hidroksil pada esterifikasi
cN.

l1* l /1 A/ \N -n o cjo'
\/ R ococH3

Kompleks transisi

:;ol)aqai contoh clapat diambil reaksi asetilasi dari 5d-

l,r,rr,l,rr llrj,tip diol, menghasilkan monoasetat yakni 3B-

,1.,,1,r[ ,i lnr kolcstan-6p ol. Pada reaksi itu, esterifikasi hanya

t,,r ,rlr t)rxl;r :jirlalr satu dad dua gugLls hidroksil yakni pada

,tLrtlrr lrxlrokl;il okuirtorial yang terikat pada atom C-3. Hal ini

,ll,',lr,rlrkiIr r)lrli (lrr(lrrs lri(lroksil yalr! s;rlll laqi, yaklri aJLllllls

cN.

r + "t b./+ \i=,0\ -_
'.i L t

R 0-c0cl]3

I rl r Alkohol Anhiddda

asetat
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hidroksil aksjal pada C-6 yang mempunyaj halangan ruang.
Halangan ini timbul karena antaraksi -1,3 antara gugus hidroksil
yang aksial dengan gugus metil aksial pada C-10 dan atom-
atom hidrogen aksial pada C-4 dan C-8. Karena halangan
ruang ini, pembentukan senyawa kompleks transisi sukar
terjadi, yang mengakibatkan gugus hidroksil ini tidak reaktif.
Halangan ruang demikian tidak terdapat pada gugus hidroksil
ekuatorial pada C-3, sehingga gugus ini mudah menjalani

H H

3Fl$elols 5a *o siaf 6,!0

Contoh lain ialah esterifikasi pasangan epimer be kut
dengan etil kloroformat dan piddin. Dalam kondisi reaksi ini, 5o-
kolestan-38,78-diol dimana kedua gugus hidroksil pada C-3
dan C-7 adalah akuatorial bereaksi menghasilkan dikatilat.
Sedangkan, sq-kolestan-3p,7o-diol dimana gugus hidroksil
pada C-3 ekuatorial dan pada C-7 aksial beraksi denqan
menghasilkan monokatilat. Pada reaksi yang teEkhir ini, gugus
hidroksil aksial pada C-7 tidak reakiif dan tidak menjalani
esterifikasi karena adanya faktor sterik oleh antaraksi dengan
atom-atom hidrogen aksial pada C-5, C-9, dan C-14.

c=o l' I-'\ I

l, /'--,r'--- r/--1
v/---J/--.-/ |

rl

01,

)

ll'
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E{er nronokaillal

(;rxlus llP- hidroksil (gugus yang merupakan ciri dai
Itr'lr'rir|ir lrorrnon adrenal) sangat sukar diasetilasi karena

rI|1 .. tDr lirngat terlindung oleh antaraksi dengan dua gugus

llx,lll ,rk:rirl t)ada C-10 dan C 13, seperti jelas terlihat pada

',rrollr l)or kot Oleh karena itu, laju esterifikasi gugus 11-B-

lrtrlr,,hr,ll tirulr lcbih kecil dari gLlgus 11-d-hidroksil Begitu pula'

Lrl i:rl0rilrkilsl dari gugus 1s-B-hidroksil lebih kecil dari gugus

l" ll lr( lroksil.

I

I h rrrll/J h droks

r li1(lr{)li:iis Ester Steroid

t]

Turunan 151+ droks

l;irlirh salu reaksi ester yang terpenting ialah hidrolisis

,l,rliriI rxrir:iirrir basa (saponifikasi) yang menghasilkan alkohol

lllrlrollriiri ifi biasanya dilakukan dengan jalan memanaskan

"',|,r r;loroi(l dongan natrium hidroksida atau kalium hidroksida

rl,rl.lrr nrolrlrrol atatl etanol, dengan reaksi umum sebagai

ln,rlklll
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Seperti pada esterifikasi, kereaktifan gugus ester dari
molekul steroid terhadap hidrolisa tergantung pada konformasi
dan keadaan lingkungan dari gugus itu. Umumnya gugus ester
yang ekuatorial lebih mudah dihjdrolisis daripada gugus ester
yang aksial. Hal inidapat diterangkan sebagai berikut.

Sebagaimana diketahui, hidrolisis ester terjadj melalui
tahap-tahap reaksi bedkut.

Lambat
o\
1r"

HO C-OR
l
R'

Anion antara

R_OCOR + OH' _,__>

Esl-or

^(o- \H0 + c-oR

R

Ester

o
IR'-C-oH + R-O :

R-OH
Alkohol

+ R-coo

Cepat

o

RCO +ROH
Alkohol

Mengikuti mekanisme ini, laju hidrolisis ester ditentukan oleh
laju pembentukan anion antara, yang selanjutnya ditentukan
oleh kemampuan anion itu untuk menjalani solvasi oleh pelarut.
Solvasi ini memealukan persyaratan ruang, yang akan
menentukan kereaktjfan gugus ester terhadap hidrolisis. pada
gugus ester yang aksial, anion antara yang terbentuk sukar
bersolvasi, karena persyaratan ruang dari gLtgus ester
terhalang oleh antaraksi dengan atom atau gugus aksial
disekelilingnya.

Misalnya, laju hjdrolisis dari 3B-asetoksi-5o-kolestan,
dimana gugus ester ekuatorial, adalah tiga kali lebih besar dari
laju reaksi dari 3o-asetoksi5q-kolestan, dimana gugus ester
aksial. Pada epimer 3q-asetoksi solvasi dari anion antara yang
terbentuk dalam proses hidrolisis dihalangi oloh anlaraksi
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{ln{tirr alom-alom hidrogen aksial pada C-1 dan C-5

nnli(llksi demikian tidak terdapat pada epimer 3p-asetoksi

l)or\tur (lomikian, gLrgus asetoksi aksial lebih sukar dihidrolisis
,iI llrll{lrr {}krratorial.

I
i

11F
:J/r Asetoksi 5a kolestan

t.( r ,o H(l o
3.FAsetoksl 5d-kolestan

l\)rcobaan menuniukkan pula bahwa gugus 2p-asetoksi
y,urlt irksial dari molekul 2p-asetoksi-5q-kolestan lebih sukar

rrr|rrllrrlrrrrri hidrolisis, oleh kalium hidrcksida dalam etanol,

rlllr,lr(ll[(lkan dengan gugus 2d-asetoksi yang ekuatorial dad

,,rr rlrnJloksi-so'kolestan (laju reaksi 1 :9). Kenyataan ini mudah
,lllrrllinr karena gugus 2p-asetoksi berada di bawah halangan

llr,Ur{t ok)lr qugLrs metil aksial pada C 10 dan atom hidrogen

'rkril/rl t)ixln C-4, seperti ditunjukkan oleh struktur berikut.
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,r,'tt"AAFJ

2a Aseloksi 5a koleslan 2FAseloksi sakoleslan

Dapat dimengerti pula bahwa gugus ester yang aksial
pada C-11 lebih sukar djhidrolisis, karena adanya halangan
ruang oleh dua gugus metil aksial pada C 10 dan C 13, dan
atom hidrogen aksial pada C B.

H:C.

)c=oo

Ester 11l

N"C' tc=o

^/ N"cltr '\ f'--- l

AA?-1
:
l]

4. Oksidasisteroid

Oksidasi alkohol sekunder menjadi keton dapat
dilakukan dengan menggunakan berbagai oksidator. Oksidator
yang lazim digunakan ialah kromium trioksjda dalam asam
asetat glasial, atau dalam piridin (oksidasj Sarett), atau dalam
aseton (oksidasi Jones). Oksidasi dapat pula dilakukan dengan
menggunakan aluminium alkoksida, seperti aluminiLrm
isopropoksida atau aluminium f-buioksida, dengan adanya
suatu keton seperti aseton (oksidasi Oppenauer).
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l'lr(la oksidasi alkohol sekunder dari steroid dengan

,r,i(ll kr{nnirt, gugLls hidroksil yang aksial (yang mempunyai

lr,rl,Ir{t;rIl nrin)g) lebih mudah dioksidasi daipada gugus

lrr{lrrk,rrl yi!nij okuatorial. Hal ini disebabkan oleh tahap reaksi

v, r llll) onlrkan laju oksidasi ialah serangan

tr,rr,r t,,rlr.r(lirt) alom hidrogen dari gugus )cH-oH, setelah

rIltlrr,, rrr nxillllx)niuk ester kaomat.

ll,r 1

(l

ll,r otl

(l,,lr, rlr (lrirl)

l1L1ll'

,,,,''],1),,,

H"C H

c

HrC O-CO2-OH

Ester kromat

H.C

'c=O+H:B+Hcro,
Hac

Cepat
cor

+B;
OH

Lambai

Kelon

(trgona )

l;rJr;rngan terhadap atom hidrogen (penarikan proton)

,l,rrt ltrr,trr:; cll -oH itu dapat dipercepat oleh basa yang lebih

r,,,rklll, 1n)t)c(i asam asetat atau piidin Kecuali itu, laju

,,1,.,1r1,11, {lltonlukan pula oleh kenyataan bahwa pada reaksi ini

t,,rl,rI lxrrrl)ahan susunan ruang dari-gugus >cH-oH yang

|,,Ir,rIrl'rhirI menjadi gugus kalbonil )c:o yang trigonal

I'l,llr,r l)(rnrbahan susunan ruang ini dapat menghilangkan

,rrlitnk|ii l(tak-menolak yang dialami oleh gugus hidroksil

,rl{,i,rl, rrJlringga merupakan pula daya pendorong bagi

li'rlrI lI ryil l)rnses oksidasi.
ll{}i)lq;ri contoh dapat diambil perbandingan laju

i'[.,irlir;r {liIi koklllanol dan epikoleslanol oleh asam kromat'

,11llr,lrir lirlrr {)ksi(ltsi dari (rl)ikolostanol adalah dclapan kali
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kolestanol.

s-Ko estaft3.on

' 'uN.ONL - N

Ep ko estanol

Kecilnya laiu oksidasi dari kolestanol disebabkan

serangan terhadap atom hidrogen aksial dari gugus >cH OH

(pada C 3) yang mengalami halangan oleh antaraksi dengan
atom-atom hidrogen aksial pada C-1 dan C 5. Sedangkan,
pada epikolestanol, atom hidrogen ekuatorial pada C-3 tidak
mengalami halangan ruang sehingga mudah diserang.
Tambahan pula, pembentukan keton dapat menghilangkan
antaraksi tolak-menolak antara gugus hidroksil yang aksial
dengan atom-atom hidrogen aksial pada C-1 dan C 5,
sehingga oksidasi berlangsung dengan mudah.

Contoh lain ialah perbedaan laju oksidasi antara 50-
kolestan-1o-ol dan 5d-ko'estan-48-ol yang besarnya 1:2,7.
Pada kedua senyawa ini konformasi gugus hidroksil adalah
sama-sama aksial. Akan tetapi, antaraksi tolak-menolak dari
gugus hidroksil aksial pada sd-kolestan4B ol (dengan satu
gugus metil dan dua atom hid.ogen) adalah lebih besar
daripada sd-kolestan-1o-ol (tiga atom hidrogen). Dengan
demikian, tegangan dari antaraksi tolak-mcnolak yang

\

)'
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rlllxrl)i[;kirr pada pembentukan gugus karbonil dari gugr-rs
( lll ( )ll, d-n dengan dernikian, laju reaksi lebih besar pada

,, ko[,r;lrr 4tol dibandingkan dengan 5o-kolestan-1o-ol.

r, 
')"",f)

I
llrr

t1

50 Koestan 4Aol

li,,liIrJrlnyir, gugus 11p-hidroksil adalah gugus yang

t,,rllr ri,,rl\lrl lrrhadap oksidasi oleh asam kromat. Hal ini

,lr'r',1,,r1,h,llr ,riilryll hambalan ruang yang besar antara gugus
lirrlol\,,11 y,Irt irksiirl dengan dua gugus metil aksial pada C-10
,l,I r (l l:l llnnlxll)asan tegangan tolak menolak antara gugus

rrl lr,xl,r l!'nll)ontLrkan gugus keton, merupakan daya

l ,rnl{,r)ll!l liir(lr l)()ses oksidasi, sehingga reaksi bedangsung

),

Turunan 11 oi
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BAB III
TUMBUHAN BAYUR

Tumbuhan Pferospermum termasuk salah satu genus

hmlll Sterculiaceae, terdiri dari 40 spesies yang tersebar di

lndh, Burma (Myanma0, lndo-China, China Selatan. Thailand,

dtn 3€luruh wilayah Malesia kecuali Papua New Guinea' serta

dl babgrapa pulau di lndonesia (Boer et a/, 1998)

Ptatospermum umumnya dikenal dengan nama bayur dan

mamlllkl nama yang berbeda-beda berdasarkan daerah tempat

tumbuhnya, seperti di Jawa dikenal dengan nama walang dan

dl Eumatra d€ngan nama balangkoras. Di Sulawesi, tumbuhan

lnl dltemukan di beberapa daerah antara lain: lvlamuju (bajo)'

hntteng (banjoro), Selayar (bangoro), di lvluna (rumbei).
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Morfologi

Ptercspermum tumbuh tersebar di hutan-hutan primer

atau tumbuh melimpah secara lokal di hutan-hutan sekunder

dan terutama di pinggir sungai pada tanah-tanah alluvial,

hingga tumbuh pada ketinggian 1400 m di atas permukaan laut-

Pohonnya berukuran sedang hingga besar, tingginya mencapai

45 m dan berdiameter hingga mencapai 100-120 cm, biasanya

terdapat akar banir yang tingginya dapat mencapai 2 m.

Permukaan kulit batang halus, bersisik atau bercelah dangkal,

kutit bagian dalam berserabut. Daun tunggal berbentuk hati

menyamping bentuk daun di bagian dasar tidak sama tepi daun

rata berwarna hijau sedang pada bagian bawah berwarna putih

atau kuning, lebar daun anla? 2-9 cm dengan panjang 3-22

cm. Tumbuhan ini memiliki dasar bunga yang mendukung

benang sari dan putik pendek, memiliki 5 kelopak benang sari

yang masing-masing terdiri atas 3 benang sari bakal buah

menumpang (superior) dan terdiri atas 5 ruang dengan tiap

ruang mengandung banyak bakal buah, tangkai kepala putik

ramping (Boer ef a1 '1998).

Gambar 2'1. Tumbuhan P.subpeltatum C.B.Rob
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i irfil|l)J|r 22. Tampak depan daun Psubpeltatun C B Rob

{ ,iIrl)irr 23. Tampak belakang daun Psubpeltatunc B Rob



BAB IV

B-STTOSTEROL PADA
TUMBUHAN BAYUR

S6nyawa P-sitosterot diperoleh sebagai kristal jarum

bffwarna putih bening, t.l. 130-131 'C Spektrum lR (KBr)

alnylwa B-sltosterol (Gambar 24) yang memperlihatkan pita

[rrprn pada bilangan gelombang 34'12 cm 1, mengindikasikan

dtny! OH bebas yang didukung oleh puncak serapan pada

loai cm1untuk vibrasi ulur c-o. Puncak seEpan lain pada

t960, 2935 dan 2866 cm-1 untuk c-H alifatik, vang didukung

ohh $rapan pada 1462 cm-l(cHr), dan 1379 cmr (cH3)

lunork Berapan pada 1664 cm-1 menunjukkan gugus olefin

(crc).
Data spektroskopi ' H dan 13 c-NlvlR Senyawa B-

tllortffol dgn pgrbandingan dengan B-sitosterol dari literatur

(Hollrnd, 1978)
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Gambar 24

I

l

'i'

l

.r,i .

t;, l

'I

,.,it

Spektrum lR senyawa B-sitosterol

:

Gambar 25. Spektrum 13C-NMR senyawa P-sitosterol

Analisis data spekroskopil3c-Nl\4R (cambar 25)
memperlihatkan 29 sinyal yang mewakili 29 karbon, yang

meliputi satu oksi karbon pada 6 71,9 ppm dan 2 karbon
alkena pada 6 140,9 dan 121,9. Spektrum DEPT-'I35
memperlihatkan sinyal-sinyal karbon positif yang terdiri dari 6
karbon metil pada 6 : (12,0; 12,1; 18,9: 19,1;19,5; dan 20,0
ppm), 9 karbon metin pada 6: \71,9:121,9:32,06; 50,3; 56,9;
56,2; 36,3; 45,9 dan 26,2 ppm). Spektrum DEPT ini

memperlihatkan pula karbon dengan sinyal negatif dari 11

karbon metilen pada 6 : 37,4; 31,4: 42,4:32,09:21,2;39,9;
24,4;28,4; 34,A;29,3 dan 23,2 ppm. Dari data tersebut dapat
diketahui adanya karbon kuarterner yaitu: 6 : 140,9; 36,6 dan
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,1.',1 t)pm Dua puluh sembjlan sinyal karbon tercebut

r', rl)ontuk kerangka steroid dengan satu ikatan rangkap pada

,rl,rr C 5 dan C-6. Atom C-17 dari kerangka steroid mengikat

,rl,)rr C 20 dari unit alkana Data spekroskopi ]3C-NMR

,,.'llyirwa B-sitosterot signifikan dengan puncak-puncak serapan

y,flrt ditunjukkan oleh senyawa B-sitosterol yang telah

,lrl,rtr)rkan oleh Holland (1978), sepe.ti yang terlihat pada Tabel

I ;,Inbar 26. SpektrumrH-NlvlR senyawa F-sitosterol

lltx)kkum ]H-NMR senyawa B-sitosterol (Gambar 26)

|li'l|tlJl,rlrlrirtkan adanya sinyal proton pada daera 6: 1,12; 1,85;

,,.,t ).1)1.1.48t 1,98; 1,56dan 1,63 ppm masing-masing (2H,

t) riIiflr(J masing merupakan proton metilen; sinyal prolon

t,,rl,r i :152; 1,48; 0,93; 1,05; dan 1,08 ppm masing-masng

{ lll nr) (lirn pada 5,34 ppm (1H, t, J=4,9 Hz) yang semuanya

Itllll tltkkan proton metin, sinyal proton pada 6 0,67 dan'1 00

ltrI rririing-masing (3H, s, H-18 dan H-'19) sebagai sinyal

l lll (io(tus OH bebas ditunjukkan oleh sinyal pada 6 5,10

|ltnr (l)r1i) Sinyalsinyal proton tercebut mengindikasikan

rnll ryir k(nirnllka steroid yang tersubstitusi oleh dua metil dan

,',rtr lrlrlrokriil. Pada daerah alifatik terlihat pula beberapa sinyal

yrfirlt IxIl(tir]dikasikan suatu unit alkana yaitu 3 sinyal untuk

, -lill'
..!,.



gugus metilen 6 '1,03 (2H, m,

metin pada 6 1,35, 0,91 dan
gugus metil pada 6:0,92 (3H,

dan 0,85 ppm, sepuluh sinyal
alkil.
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H-22\, 1,15 dan 1,25 ppm, tiga
1,66 ppm (1H, m, H-25) dan 4
d, J=6,7 Hz, H-21), 0,81, 0,83
proton ini merupakan kerangka

Gambar 27. Spektrum DEPT -135 Senyawa g-sitosterol

H]

cambar 28. Spektrum coSY senyawa
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( ;ilrnbar 29. Spektrum HN.4BC Senyawa B-sitosterol

litxrktrum COSY senyawa g-sitosterol menunjukkan

, l,llrv,r korL.lasi antara sinyal proton ietangga pada 6 1,85 ppm

rrl ') il,,lli,irn proton pada 6 3,52 ppm (H-3), sinyal proton

r, rl.r r, :l,lj2 ppm (H-3) dengan proton pada 6 2,27 ppm (H-4)'

r,v,,l llr)l{)n 6 0,93 ppm (H-9) dengan proton pada 6 '1,49 ppm

l l l), lnyal proton pada 6 1,08 ppm (H-17) dengan proton 6

I r', trt)rr (ll 20), sinyal proton pada 6 1,66 ppm (H-23) dengan

t(,,1,,r i, 0,91 ppm (H-24), dan sinyal proton pada 6 '1,15 ppm

rll.'r,) rll)ogan proton pada 6 0,83 ppm (H-27) serta sinyal

I',,,[lll t)rnill 6 1,25 ppm (H-28) dengan proton 6 0,85 ppm (H-

',r) l,.or('lirsl COSY senyawa 1 dapat dilihat pada Gambar 28

lr',l,lir',,lkrn uraian di atas dapat disarankan bahwa senyawa

Lr,l,rl,rlr lj-sitosterol dengan struktur molekul seperti pada

,,irrl,,I il{]. Pembuktian struktur molekul senyawa 1 melalui

,,tx'l lr(lllr IIMBC senyawa 1 menunjukkan korelasi jarak jauh

,rrl u,|; fyirl proton pada 6 1,85 ppm (H-2) dan 6 2,27 ppm (H-

l)Ll,lrrt,lr kirlbon pada 7'1,7 ppm (C-3), dan antara beberapa

',r y,rl II)lil, diantaranya; proton pada 6 '1,00 ppm (Me-19)

,t,,r11l,rr killx)n plda6 36,6 ppm (C 10), dan proton pada 0,83

t't,rr (Mll:)/) (lon0an karbon pada 6 23,2 ppm (C-28), yang
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mengindikasikan bahwa pada posisi C-3 merupakan oksikarbon
sp3 dan memperkuat bahwa karbon metil masing-masing pada
posisi 19 dan 27 terikat pada C-10 dan C-25. Metil padac-27
terikat pada C-25 diperkuat dengan adanya korelasi COSY H-
25 dengan H-27 (Gambar 28). Data lengkap dapat dilihat pada
Tabel 3. Berdasarkan data di atas spektroskopi dapat
disimpulkan bahwa senyawa '1 sebagai P-sitosterol,
sebagaimana terlihat pada Gambar 20. Data spektroskopi 13C-

NMR senyawa ('1) signifikan dengan puncak-puncak serapan
yang ditunjukkan oleh senyawa P-sitosterol yang telah
dilaporkan oleh Holland (1978), seperti yang telihat pada Tabel
2.

Gambar 30. Struktur Senyawa B-sitosterol
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/-.\ HMBC

r,,,rrrrr :r Korerasi cosy ,, ,-n-r, *" ?3ut"",n , 
",scnyawa (1) P-sitosterol.

I'tltr,l ;, l) l;r spektroskopi 1 H dan 13 C-NMR Senyawa ('1) dan

t rl);rndingan dengan B-sitosterol dai literatur
(ll)llrnd, 1978)

l NMR
I' t)tnn (H,

Irllil)lisita
hrnr:;t kopl

I ll4 (2H, m

I ll5 (2H, m

s,

ns)

"c-
NI\,,IR

d ppm

HI\,{BC

H ---+ C )

COSY
'H+H

3-Sitostero
(Lit)

37,4 c-4 37,3

31,8
c-3, c-

10
3 31,8

m)

3-

m)

71,9 4 71,9

42,4
c 5,c-6,
c-3, c-

10
'140,9

121,9 a-4, c-8
140,9

7 121.8

,l

il,l,2 (111, m

i',l0 (brs, 3.

{ )ll)

','.? / \2.t t, m

l, i14 (| 1, t
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J=4,9H2) c-10
7 2,0 (2H, m) 32,09 32,0

8 1.48 (lH, m) 32,06 32,O

I 0,93 (1H,m) 50,3 11 50,3

10 36,6

11 1.49 (2H, m) 21,2 21,1

12 1,98 (2H, m) 39,9
c-14, C-

9
39,9

13 42,4 42,4

14 1,05 (1H, m) 56,9 56,8

15 1,56 (2H,m) 24,4 24,3

16 1,63 (2H, m) 24,4 28,2

17 1,08 (1H, m) 56,2 20 56,2

18 0,67 (3H, s) 12,0 11,5

19 1,0 (3H, s)
c 5, c-9,

c-'10
19,8

20 1,35 (1H, m) 36,3 36,2

21
0,92 (3H, d,

J=6,7 Hz)
'18,9 '18,8

22 1,03 (2H, m) 34,0 c-21 34,0

23 1,66 (1H,m) 29,3 24 29,3

24 0,91 (1H, m) 45,9 50,3

25 1,15 (1H, m) 26,2 27 26,2

26 0,81 (3H, m) 19,1 18,8

27 0,83 (3H. m) 20,0 c-24 19,8

28 1,25 (2H, m) 23,2 29 23,1

29 0,85 (3H,m) 12,1 11,9
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BAB V
3-O-GLUKOPTRANOSTL - B -

SITOSTEROL TUMBUHAN
BAYUR

',r'ry,rw.r :l o-glukopiranosil-p-sitosterol (Gambar 32)

1rl'rlnlr 'lr.rr1,rr ri(nbLrk krem, t.l 284-2BS "C.lR (KBr) yang

flttlrl,or lrlr'rlk. U r t)rl:r scrapan pada bilangan gelombang; 3377

fa ' llrrrlJrrxlrh,r',rk:r] adanya gugus OH bebas yang didukung

dah rrlrrrv,r lrxr.,rk s{)rapan pada 1070 cm'1 untuk vibrasi ulur

! fl n"rnlurrr 1ur,lr :)954 dan 2931 cmr untuk C-H alifatik yang

ldttlllrrg ,|'l, ry,r rn'rirpln pada 1463 cm1 (CHr) dan 1367 cmrlti , )
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Gambar 32 Spektrum lR Senyawa 3-o-glukopiranosilP
sitosterol

l

,r

rt l' 
'

'f

l.

Analisis data spektroskopi '3C NMR senyawa 2

(Gambar 33) memperlihatkan 35 sinyal dengan derajat

protonasi yang ditentukan melalui eksperimen DEPT 135 Dua

puluh sembilan sinyal karbon yang terdiri dari 6 metil pada 6

11,7 (C 18), 18,9 (C-19), 18,6 (C-21), 19,8 (C-26), 19.1 (C 27)

dan 11,8 (C-29) ppm; 1'1 metilen pada 6 36,8 (C-1),29'3 (C-2)'

38,6 (C 4), 31,4 (C-7),20,6 (C-11), 39,2 (C'12)' 23 9 (C-15),

27,B (C-16). 33,3 (C-22), 25,4 (c-23)' dan 22,6 (C-28) ppm; 9

metin pada 6 76,9 (C-3), 121,3 (C-6), 31,4 (C-8), 49,6 (C-9),

56,2 (C-14), 55,4 (C-17),35,5 (c-20),45,1 (C-24\' dan 28'7 (C'

25) ppm; dan 3 karbon kuartener pada d 140,4 (C-5) 36,2 (C-

1O), dan 41,9 (C 13) ppm, membentuk suatu kerangka steroid

jenis sitosterol, sedangkan 6 sinyal karbon lainnya yang teJdiri

dari 5 metin pada 6 100,8 (C-1 ), 73,5 (C'2), 76'8 (C-3), 70,1

(C 4), dan 76,8 (C-5) ppm; dan 1 metilen pada 61,'l ppm (C 6)

membentuk suatu kerangka monosakarida jenis

glukopiranosida.
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,,.,,,1,. Jll lir)ektrumr3C-NMR senvawa ll)

^r,rlr',r ,l,rl,r |]tx)ktroskopi tH-NMR senyawa 2 (Gambar

I r 
' ' 

, , , , , , I i ' 
r I I I r , r I | \ , r r r lxjl)crapa sinyal khas yaitu, pada daerah d

, r t,t{[ (ll r,. lll l)rc], J=5,0 Hz) yang menunjukkan satLl

r,,,n,,r' .rll.i,r,r y.rril (lrlxingaruhi oleh dua proton pada posisi

.,ri,',,r ,,,,, r,!r f,.r',rrrr1 rk:ngan 6 1,93 ppm (H 7. 1H, m)dan d
t,, Htr,,{11/r, lll llr), pada daerah 6 3,46 ppm (H-3, 1H,tt,
r r, / ,l,rr l1l, 11,,) yirng menunjukkan proton metin yang

',x,rlrl rl 'trtr. ,)l\r r (lirn pada daerah 6 0,65 ppm (H-18, 3H,

"r .., 1,r i, l''r.' tit,rir (li 19, 3H,s) masing-masing menunjukkan

I,r,,t,n, rnlrl v,llrrt Iillkirl pada karbon kuartener. Sinyal sinyal

I,,.,t,ir t.'r.,,'1,Il rrr,,rritrrrrlikasikan adanya kerangka steroid yang

t.,,,n'.lrlll.r "l,,lr ihr,r rrotl dan satu gugus oksi. Pada daeEh
irrlnrrl. t,,rl,rt,,'l t,1lL,r rlLrir k(jlompok sinyal yaitu, kelompok yang

D,h,'rtrrll r',l,.llr '.r,rlr rnil irlkana, yaitu; pada 6 1,29 ppm (H-

/'' lll ,,t) i,rrrrrrtrtnll (1121,3H,d,J=6,8 Hz); 61,32 ppm (H-

,,i rlr r,)rl,rr n {r l)/ (ll 22rt 1H,m); 6 1,13 ppm (H-23,2H,m);

A rru r t,t(r ill .',1 lll.Dr) | '1,62 ppm (H-25, 1H, okt, J=6,8 Hz);

i l' n I t,t,llr(ll .'r' rll.(i .J (; {l llr), d 0,79 ppm (H-27,3H, d, J=

nrll'r n l , 1 t,t,llr (ll;']Ij, 2ll, nr); dan 6 0,82 ppm (H-29, 3H,

| | lr i ll. I ,l,llr ',lllv.rl ,rllyirl yirrr(i mcnilindikasikan suatu uniL

ll'rr'1ir ,'n,.l r r , l . r r . , , . , r , , . l,,,,lr n 4.7l l,l lrr rll l lrl 'l J r{rr
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Hz); 6 2,88 ppm (H-2, '1H, td, J= 8,0 dan 5,0 Hz), 6 3,11 ppm

(H-3, 1H, td, J=8,5 dan 3,7 Hz),6 3,0 ppm (H-4', 1H, tdJ=8,5

dan 5,0 Hz),6 3,OO ppm (H-5 , 1H, ddd, J= 9,5; 6,0 dan '1,BHz),

6 3,64 ppm (H-6.. 1H, dd, J=10,5 dan 6,0 Hz), dan 3,39 ppm

(H-6b, '1H,m).

it:iEltr!iii!
,,]1\

Gambar 34. Spektnlm 1H-Nl\/lR senyawa 3-O-glukopiranosilB-
siiosterol

Berdasarkan data yang telah diuraikan tersebut' dapat

disarankan bahwa struktur molekul senyawa 2 sepedi yang

terlihat pada (Gambar 35) dengan nama 3-O-glukopiranosil-B-

sitosterol.

3-O-glukopiranosilp-sitosterolGambar 35. StrLlktur Senya\,va
3-O-glukoPiranosil-F-

Senyawa Stero d dalam TumbLrhrrrrLllvLr I'r

ll,rl,rr,t,Ir rk;ttan dalam struktur dibuktikan melalui

r.,,r',l,rrr I'r,rk tirrlr H-r3C dari spektrum HMBC Spektrum

tlMllr ( rurl)irr il{l) menunjukkan ko.elasi jarak jauh antara

rrllv,rl t,r,rlon,l,rll 1(rrrbon yang khas' yaitLl pada 6 4,21 ppm (H-

t r,t,,nrr,rrrh,rrlrorr pada 6 76,7 ppm (C-3); 6 0,65 ppm (Me-18)

'h',,rriIr i' rr':r |l)rlr (C-10); 6 0,92 ppm (Me-19) dengan 6 4'1,9

t't,llr lr I r) l) 0,lJ{l ppm (Me-21) dengan 6 55,4 ppm (C-17);

'f 'f 
l lr, I ) rr I r,1,llr (N.4{).26) dan 6 0,27 ppm (lMe-27) dengan 6 28'7

I,lnr (r ,",). lrirl irri mengindikasikan bahwa posisi gugus O-

rri,rr.,,r,r,,",'',rt lrirrlir C-3 dan masing-masing karbon metil

t'r(lurl lllllrl l)ir(lir posisi C-18' C-19, C-21' C26, dan C-27

l, |,r,,l,r',r I iMll( I r;r)l)yawa 2 dapat dilihat pada Gambar 27 Data

,.t ,t.trr,hol,r 'llrlrur "c NN.4R (1D dan 2D) senyawa 2 dapat

,lrlrlr,rl trrlr lrrlxil 4. Berdasarkan analisis data di atas'

,(,lyirw,r :r (lirt)irL disimpulkan sebagai senyawa 3-O-

r|Irrl,,||r|,rrltrI iI l\ silosterol (Gambar 35) Data NMR senyawa

,rr',r'rtlll(l 1\orrrrrrI)iIII dengan senyawa derivat stigmasterol yang

'lr[rt!,rl,lr r'ol)rfirr]rnya (Alam. M S, 1995)

l1

l

ir

il

ri,lrrlr,l :ll; I;lxrl(llllrll IIMBC Senyawa
sitosterol
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/'--\ HN,'lBc

- 
cosY

Gambar 37. KorelasiCosy (HeH)dan H[.48C (H+C)
senyawa 3-O{lukopiranosil-F-sitosterol

Tabel 3.1H, 13C dan 2D NMR Spektrum senyawa 2

(1H, n)
(1H, /tt)
(1H, m)

('lH, m)

(1H, m)
(1H, m)

i1t (1H, m)

Olt (1H, m)
(1H, n)
(1H, m)
(1H, m)
(1H, m)
(1H, m)
(3H, s)

(3H, s)

(lH, m)

(5H,d,J=6,75

(1H, m)
(1H, m)

eH' m)
(1H, D )

(1H, otf., 6,8 Hz)

1

31.4

31.4

49.6
36.2
20.6

41.9
56.2
23.9

27.8

55.4
11.7

18.9

18.6

45.1

28.7

3'1.3

31.4

49,6
36.16
22,6
39.6

40,0
56.2
24.8

29.2

56.1

11.8

'19.0

35,4

18.9

137,9

'128,8

45.1

31,3

6,8

7,9,
14

8, 11

9,12
11

8, 15

14,16

15,17

16, 20

17,

21,22
20

20,23

22,24
23,25,
28
24,
28,27

'18

18

19

ln

19,21
1, 5,

9, 10

12,
'13,

14,
17,20
19,21

17,

20,22
21

29

26,27

1

2

3

4

1,78 (1H, m)
0.99 ('1H, n)
1.80 (1H, m)
1.51 (1H, m)

3.46 (1H, ff, J= 6,75&
11,65 Hz)
3.46 (1H, brd, J= 3.05
& 10.55 Hz)
3.46 (1H, brf, J =
11,60 Hz)

5.32 (1H, brd, 5,0 Hz)

36.8

29.3

38.3

140.
3

121.

34,2

33,3

76,9

36,8

140.4

121.1

2

1,3

2,4

3
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l.ml
dfik tu

hh.l,F.mh
lli ratrp t
ll.n trlrh br

26

27

28
29

I'

2'

3',

4'

5',

6'

0.81 (3H, d, J= 6,75
t'lz)
0.79 (3H,4 J= 6,75
Hz\
1 .23 (2H, m)
0.82 (3H, f, J = 6,75 Hz)
4,21 (1H, d, 8,o Hz)

2.BB (1H, fd, 8,0 & 5,0
Hz)
3.11 (1H, 14 8,5 & 3,7
Hz)
3.00 (1H, rd, 8,5 & 5,0
Hz)
3.06 (1H, ddd, 9,5; 6,0
& 1.8 Hz)
3.64 (1H, br dd, 10,5 &
6,0 Hz)
3.3s (1H, )

19.8

'19.'1

11.8
100.

6
73.3

69.9

76.6

60.9

19.6

'18.9

23.4
11.6
'100,7

70,1

76,7

73,4

76,7

61,0

25

25

24,29
2a
2',

1" 3'

2" 4'

3" 5'

4',6',

5'

25,27

25,26

29
24,28
3

BAB VI

SOLASIDAN PEMURNIAN
SENYAWA SITOSTEROL

lamlalhgn berbagai komponen kimia yang ada dalam

llnk tumbuhan dapat dilakukan dengan metode

hal,Famllrhan ini didasarkan atas sifat adsorpsi dan partisi

i l.tlrF komponen tertentu. lvetode isolasi yang ditentukan

i tahh blnyak dikembangkan teridri atas 4 tahap yaitu:

tlndakdln dalam Pemilihan Tumbuhan

tandakatan kemotaksonomi dapat dilakukan dalam

tumbuhan yaitu didasarkan pada kedekatan

tumbuhan yang telah diketahui memiliki

klmla tertentu. Tumbuhan-tumbuhan atau

hln dilam satu family sering dijumpai memproduksi
yang mlrlp 8ecara alami. Pendekatan otnobotani
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paling sering dilakukan untuk eksplorasi awal bahan aktif suatu
tumbuhan berdasarkan pengetahuan dan kebiasaan
masyarakat tradisional dalam memanfaatkan tumbuhan untuk
pengobatan penyakit tertentu (Anderson ef al 1980).

Proses seleksi (screening) bioaktivitas merupakan
metode yang banyak digunakan oleh industri besar dalam
pencarian senyawa bioaktif di alam. Cara ini telah lebih efektif
jika pemilihan tumbuhan dikombinasikan dengan criteria
tumbuhan yang secara tradisional sudah digunakan sebagai
obat (Hyene, 1995).

2. Ekstraksi Bahan Alam
Penarikan senyawa kimia bahan alam yang akan

diisolasi dapat dilakukan dengan proses ekstraksi. Ekstraksi
adalah proses pelarutan senyawa-senyawa kimia yang terdapat
dalam suatu sampel dengan menggunakan pelarut yang sesuai
dengan komponen yang diinqinkan. Metode maserasi
merLrpakan cara ekstraksi sedefiana yang dilakukan dengan
cara merendam serbuk sampel dalam pelarut organic selama
beberapa hari pada temperature kamar dan terlindung dai
cahaya. l\,4aserasi biasanya dilakukan beltahap, mutai dari
pelarut yang paling non polar sampai pada pelarut yang paling
polar.Maserasi dapat menggunakan methanol secara langsung,
kemudian padisj dengan pelarut yang ditingkatkan
kepolarannya (Harbone, 1 987)

3. Fraksinasi Bahan AIam
Fraksinasi dilakukan untuk memisahkan senyawa kimia

yang satu dengan senyawa kimia yang lain dari suatu ekstrak
bahan alam. Metode fraksinasi yang digunakan adalah metode
kromatografi, dimana pemisahan senyawa kimia didasarkan
pada sifat partisi, adsorpsi dan distribusi senyawa kimia
terhadap fase diam dan fase gerak. l\,,letode fraksinasi yang
digunakan antara lain Kromatog.afi kolom vakum (KKV) dan
Kromatografi kolom tekan (KKT) (Harbone, '1987).
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A t lll l'u,rrl,rltuluan

', 
'rirtrl berupa daun, kulit batang, batang, kulit akar

.r,,, I 'yll ,rhirr P. subpeltatum masing-masing sebanyak 50
| ',,, 

Llrl "ri|rjkan kemudian digiling, sehingga diperoleh sampel
,.',',r l,.rlU, lnjlanjutnya masing-masing bagian tumbuhan ini di
,,,, .{,,..r ,l,r qan metanol sebanyak 200 mL selama 24 jam,
,rr, rlr,l rl,Ir filtrat yang diperoleh diuapkan. Ekstrak metanol
r.'ln,r,r t,Irri{l;rn yang dihasilkan kemudian diuji bioaktivitas
r,,,tr rl,rl, 

^ 
sit'ta dan antibakteri untuk mengetahui bagian

,,, ,,,rr y, r{t lrirling aktif dan bagan maserasi jaringan tumbuhan
t t \\'llt uttt dapat dilihat pada Gambar 38. Sedangkan Uji
,,l lrvri,r', h0 I' iirringan tercebut terhadapA. sa/lra dan bakteri

t,t tt+ h \ \ \ t 1t: I aurcus, Shigella boydii, Salmonella thyposa

't,tt I \t lrulltir t;olidapat dilihat pada Tabel 1.

l,rlnrl I Il,r.il rji toksisitas dengan BLST dan uji daya hambat
rlrlr l)akteri terhadap jaringan tumbuhan ekstrak
llIriiIrolsbb:

Mrlrtttl
-Fry''

tlrtl'rrrll
lhrxr
hrlll
aldr
Frlll
llnlnrll

8l_sT
(l c,,,,

tr(y'rnL)

Diameter hambat ( mm)

s. s.
boydii

s.
thyposa

E.

224

.ln)0

.ln)0

'500

-1,(Xl

15,6

14,B
'13,8

16,6

147

'15,3

'14,2

13,4

15,7

'13,6

16,7

'15,3

13,1

16,'1

13,3

18,7

15,4
12,9

15,7

12,5
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B. lsolasi dan Pemurnian

lvlaserat yang diperoleh berwarna coklat disaring
menggunakan penyaring Buchner dengan kertas Whatman lalu
diuapkan menggunakan rctary evaporator hingga diperoleh
ekstrak metanol berupa residu berwarna coklat seberat .j,01 kg.
Selanjutnya ekstrak metanol dipartisi dengan cara ekstraksi
cajr-cair menggunakan corong pisah dengan pelarut mulal dad
non polar sampai polar. Adapun pelarut yang digunakan yaitu
n-heksan, kloroform, dan etil asetat. Filtrat yanq diperoleh
kemudian masing-masing dievaporasj, sehingga diperoleh
fraksi n-heksan, kloroform, etil asetat masing masing 43,5 g,
35,0 g dan 17,0 g. Bagan maserasi dan partisi serbuk kayu
akat P. subpeltatum ditunjukkan pada (camba. 39).

Ekstrak n-heksan (43,5 g) difraksinasi awat metatui KKV
dengan eluen n-heksan, EtOAc:n-heksan, EtOAc, aseton, dan
metanol dengan urutan kepolaran yang ditingkatkan.
Penggabungan fraksi-fraksi yang diperoleh yang dimonitor
dengan KLT, menghasilkan lima fraksi utama (fraksi A1-Ar.
Fraksi utama ketiga (A3) (12,76 g) difraksinasi lebih tanjut
menggunakan cara KKV dengan eluen EtOAc - n-heksan (10-
80 %), menghasilkan 11 fraksi gabungan (A3 j-A311). Fraksi 43s
setelah diuapkan terbentuk endapan putih kekuning-kuningan
seberat f,9 g. Endapan tersebut dikistalisasi/rekristalisasi
dengan pelarut CHCI3 dan metanol sehingga terbentuk
endapan berwarna putih mengkilap seberat 79,0 mg. Kristal
tersebut diuji kemurnian melalui analjsis dengan KLT
menggunakan tiga sistem eluen yang berbeda dan hasil uji
golongan menunjukkan positif golongan steroid yang
dinyatakan sebagai senyawa (1) dengan titik teteh 130-j31 .C.

Bagan isolasi senyawa (1) dari fraksi n-heksan kayu akarp.
subpeltatum dapat dilihat pada (Gambar 40)

Fraksi kloroform (35,7 kg) difraksinasi dengan KKV
menggunakan eluen n-heksan, etil asetat:n-heksan, etil asetat,
aseton:etil asetat, aseton dan metanol dengan meningkatkan
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lF||l'r,{rrrya. Penggabungan fraksi-fraksi yang diperoleh
,llllllrltl[ (lengan KLT menghasilkan delapan fraksi utama (81-

h.l I rir[ri 87 menghasilkan senyawa (2)25 mg berupa serbuk
lrlrwrllf,r krem, dan uji golongan termasuk steroid, t.l2A4-2A5
I lr lr lll)ar 1.)

l. t,ll Itloaktivitas

I llll llroaktivitas ekstrak dan senyawa murni dengan BSLT
t)Ji Brine Shirmp LethalityTest (BSLT) yang dilakukan

l,'rlrillIrl) benur udang A. sarna dengan prosedur sebagai
l r th!l

i;r'l)anyak 1 mg sampel dalam tabung Ependorf
,lrl,llollL,Ur dengan DMSO sebanyak 100 pL kemudian

'ln,n,.,rk/llr dengan 150 pL aquabides- Da pengenceran
Ir,r\"lnl rli.rmbil 200 pL diencerkan kembali dengan 600 pL

'rl'r,rl,l,l"ri :johingga konsentrasi sampel menjadi 1000 !g/mL.
'rl,rrlrlrVir pengenceran dilakukan dalam mikroplate dengan

I',r4',rlr,lrl ying bervariasi dan volume sampeltiap lubang 100
rrl !d,n,r lrit)lo. Benur udang yang berumur 48 jam dipipet

""t{rry l ll)0 pL dengan jumlah benur 7-15 ekor, dimasukkan
,lil,lrt rrlkrol)lille yang berisi sampel kemudian diinkubasi
-hr',r'rr ,r,l )iU1l. Selanjutnya dihitung udang yang mati dan
,.lt,,t lrrllItl r;{)rla ditentukan LC5o(Meyer, 1982).

hlll,r 1C,,0 yang menyatakan toksisitas dari ekstrak dan
. -rt!!rw,r llr(lllli masing-masing adalah kurang dari 500 tlg/ml
'r n, '1r{r trrj/0)1.. Nilaitoksisitas ini terbagi menjadjdua kategori,
,,rr,, r',[.r,rllrs tinggi (high toxic) untuk LC50< 100 pg/mL dan
i,Lr ,r rl,r,L rorxlah (low toxic) untuk LC5p100 pg/ml (Anderson
, r ,/ l ,r'll ))
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2. Penentuan MIC (Minimum lnhibitian Concentration) lerhadap
Bakteri Uji

Aktivitas antibakteri dari ekstrak diuji terhadap bakteri
sttain Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aurcus
ATCC 25923, Shige aboydiidan Streptococcus mutan.

Uji lVlC dengan mengikuti dilusi yang digunakan oteh
Camporese, 2003, langkah pertama 50 pl lvluller Hinton Broth
yang telah disterilkan dalam tabung reaksi. 100 mg ekstrak
l\,4eOH, n-heksan, CHCI3 ke ng dati P. subpeltatum keting
masing-masing dilarutkan dengan 1 mL dimethyl sulfoxida
(DMSO) 100 mg/ml, kemudian dibuat vafiasi konsentrasi 75
mg/m|,50 mg/m|,25 mg/ml, dan 12,5 mg/ml.lvlasing-masing
Iarutan tersebut dimasukkan dalam tabung reaksi yang berisi
50 pl Muller Hinton Broth sebanyak 50 pl, la,u ditambahkan
suspensi masing-masing bakteri uji sebanyak 50 Ui, dan
diinkubasi pada suhu 37 "C selama 1x24 jam. pengamatan
pertumbuhan bakteri dengan melihat kekeruhan larutan
tersebut.

Dari Hasil uji berbagai ekstrak terhadap beberapa
bakteri memberikan nilai MIC sebagajmana terlihat pada Tabel
5.

Tabel 5. MIC ekstrak terhadap bakteri uji

Ekstrak
MIC (mg/mL)

E.cali
s.

baydii
s.

aureus
S. mutan

MeOH
n-Heksana

cHct3
EtOAc

Ampisillin/Tetrasiklin

50

12,5

50

50

,r,u

uo

Setelah diperoleh kadar hambat
tersebut maka dilakukan metode

minimal pada bakteri
difLrsi agar dengan
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, !. " ,r',rl rr lrrlrrr disc untuk melihat ada tidaknya zona
r,,,|,r',r r,|,I r,1,,' ll r(I paper disc tersebut.

, r . ,, ,,t1r rr I rl, rlor daya Hambat terhadap bakteri uji
lr',rl,,rl rrJr berumur 24 jam dari agar miring

r. , r".,, I| .IIL|,,II(|iI|1 larutan garam NaCl 0,9% dan kemudian
,', r ',' t, ,,1,r',t,,'l(lr(tolometer.

r ,., r,1r /\ lr'.r(t'.ri
I ,,t,r',,Irtr!|rbenihan untuk bakteri ujidibuat dengan cara

,, ,,r'' rt l llr 11, rnl media MHA (Muller Hinton Agar) pada
,r,,, llrr ,ll,"O kemudian dituang secara aseptis ke dalam

' ,i 1 ,,Il {lllirrnbah dengan 0,2 ml suspensi bakteri kocok
, L lnrl,rlri r hlngga homogen dan dibiarkan hinqqa

'' . ' ! ,,1 'l li,r|lin disc diletakkan secara aseptis pada

r',,',"Lrl r,Ir llrxliir yang memadat, dan 20 pl sampel diteteskan
r, .,r ' t,,rt!n (lisc dengan rnenggunakan pipet Eppendorf,
,r',,t,rllly,r rlti kribasikan selama '1x24 jam pada suhu 37
' lr.ry r li,lllll)irl diukur dengan menggunakan jangka sorong

r., r r ,,!||,tln) iI(lnya.
ll,rl\l.lll llji f:sc/terichia coli AICC 25922, Staphylococcus

,,,,,,ir, Alr r(; )!t923, Shige a boydii, Streptacoccus mutan dati
ii.rl ,ll llIrf i, rnasinq-rnasing diambil satu ose kemudian
ri,!'IrlL|'tlh,lll (longan cara digoreskan pada medium Nutrien
",r, tU/\) Inrlillrj0tnya diinkubasi pada suhu 37 oC selama 24
j,',' ll,rl.l,,rr rji lx)rumur 24 jam dari agar miring disuspensikan
r,.,'rr,Ir IirLrliIr (lrram NaCl 0,9% dan kemudian diukur pada
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Serbuk kayu akar
Pterospermu m S u bpertalum.CB, Rob

(5os)

- Ivaserasi dengan

[,4e0H

Filtrat

Evaporasi

Ekstrak metanol

Uji anti baktei
dan BST

Tingkat bioaktivitas

Gambar 38. Bagan maserasi jaringan tumbuhan p
Subpeltatum C.B.Rob

Gambar 39. Bagan maserasi dan partisi dari kayu akar
P. Subpeltatum
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Gambar 40. Bagan isolasi senyawa 1 dari fraksi heksan
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Gambar 40. Bagan Fraksi Utama Kloroform dan isolasi
senyawa 3-o-glukopiranosil-F-sitosterol
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BAB VII
UJI BIOAKTIVITAS SENYAWA

ISOLAT

Penentuan sifat bioaktif suatu senyawa bahan alam
dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi sistem
metabolisme organisme hidup. Uji bioaktivitas primer yang
lasim dilakukan pada ekstrak maupun senyawa bahan alam
adalah Bine shrimp lethality lesf BLST). Uji aktivitas ini
menggunakan larva udang laut Aftemia sa/ira Leach (MC
Laughlin ef a/, 1991). Penggunaan A. salina dalam uji biologi
merupakan indikato. yang baik untuk uji sitotoksik dan sangat
baik untuk evaluasi secara cepat dari hasil ekstraksi bahan
alam yang mengandung senyawa bioaktif (lvlayet et al, 1982\.

Aktivitas ekstrak atau isolat bahan alam ditentukan
dengan nilai LCso dengan interval kepercayaan 95 % yang
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dihitung menggunakan program computer B/iss Mefhod.Nilai
LC50 suatu senyawa digolongkan tidak aktif jika senyawa murni
lebih dari 200 pg/ml dan ekstrak lebih dari 500 pg/ml
(Anderson et al, 1990). Aktivitas dari suatu senyawa yang
tergolong bioaktif dapat menunjukkan sifat toksiknya terhadap
benur udang A. salina dan metode ini telah digunakan untuk
analisis residu pestisida, mikotoksin, polutan sungai, obat bius,
moffin, dan bahan-bahan beracun pada lingkungan laut (l\.4eyer
et al,1982).
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