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BAB I 

SENYAWA BERWARNA DAN ZAT WARNA 

 

Pemakaian zat warna pada jaman ini mengalami peningkatan, seperti halnya pada 

bahan tekstil, makanan atau obat-obatan. Proses pewarnaan merupakan salah satu proses 

penting di dalam tahap penyempurnaan suatu bahan tekstil. Penggunaan zat warna yang 

bertujuan memperindah bahan tekstil ternyata memberikan dampak terhadap kelestarian 

lingkungan. 

 

A. Zat Warna 

Menurut Otto N. Witt (1876) bahwa zat warna dalam senyawa organik dikaitkan dengan 

adanya gugus-gugus tertentu dalam molekul. Ia menyebut gugus tersebut yang memberikan 

warna sebagai Kromofor. Berikut merupakan kromofor-kromofor yang paling aktif: 

 

 

 

 
 

Nitroso Nitro Azo p-Quinoid o-Quinoid 

 

Dengan adanya salah satu gugus kromofor dalam suatu molekul sudah cukup untuk 

memberikan warna. Seperti Nitrobenzena berwarna hijau muda, azobezena berwarna 

oranye-merah, p-quinones berwarna kuning, dan o-quinones berwarna oranye atau merah. 

Terdapat gugus-gugus tak jenuh tertentu lainnya yang dapat memberikan warna jika 

mengalami konjugasi yaitu etilena, karbonil, azometina. 

 

  

Etilena Karbonil Azometina 
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Seperti aseton ( ) yang tak berwarna, biasetil ( ) berwarna 

kuning, dan asetilaseton ( ) walaupun memiliki 2 gugus karbonil tetapi 

tidak berkonjugasi, maka tak berwarna. 

Witt juga menyebutkan bahwa terdapat gugus-gugus tertentu yang dapat 

mengintensifkan warna tetapi tidak memberikan warna yang disebut auksokrom. Gugus 

auksokrom yang paling aktif yaitu –OH, -NHR, -NH2, dan –NR2. 

 

B. Senyawa Berwarna 

Senyawa berwarna merupakan senyawa yang memiliki setidaknya 1 gugus kromofor. 

Golongan senyawa berwarna yang diklasifikasi berdasarkan struktur kimianya yaitu 

golongan nitro, azo, difenilmetana, xanthene, phtalein, indigoid, dan antraquinoid. 

 

 Nitro 

Senyawa berwarna Nitro merupakan poli-nitro turunan fenol yang mengandung 

sedikitnya satu gugus nitro pada posisi orto- atau posisi para- di gugus hidroksil.  

   

Picric Acid Maritus Yellow Naphtol Yellow S 

   

 Azo 

Senyawa berwarna Azo mewakili gugus paling besar dan paling penting dalam 

senyawa berwarna. Pembuatan senyawa berwarna azo melibatkan 2 tahapan. 

 

Tahapan 1: mengubah amina primer siklik menjadi senyawa diazonium serta pemberian 

HNO2 dengan kelebihan HCl. 

 

            

 

+ HNO2 + HCl + H2O 

Amina primer aromatik   Diazonium 
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Tahapan 2: Reaksi kupling dari senyawa diazonium dengan fenol, naftol, atau aromatik 

amina lainnya. Reaksi kupling dengan fenol dan naftol dilakukan disuasana basa, 

sedangkan reaksi kupling dengan amina dilakukan disuasana asam. 

                      

 

 

Berikut beberapa contoh senyawa berwarna golongan azo: 

1. Aniline Yellow (p-nitrobenzena) 

Aniline Yellow digunakan untuk pewarwa minyak dan pernis. 

 

Benzenediazonium 

chloride 

aniline Aniline Yellow 

2. Butter Yellow (p-N,N-dimetilaminobenzena) 

Butter Yellow digunakan untuk pewarna butter, margarin, dan minyak. 

 

Benzenediazonium 

chloride 

N N- dimetilanalin Butter Yellow 

3. Chrysoidine (2,4-diaminobenzena) 

Chrysoidine berwarna oranye-merah. Digunakan sebgai pewarna kertas, kulit, dan 

karung goni. 

   

Benzenediazonium 

chloride 

m-fenildiamin Chrysodine 

4. Methyl Oranye 

+  

OH(-NH2, -NR2) 

OH(-NH2, -NR2) 

Diazonium          Fenol, naftol, atau amin  Senyawa Berwarma 
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Digunakan sebagai indikator titrasi asam-basa. Pada suasana basa (diatas pH 

4,4) akan berwarna kuning, sedangkan pada suasana asam (dibawah pH 3,1) akan 

berwarna merah. 

 

5. Bismark Brown 

Bismark Brown digunakan sebagai pewarna kulit, wool, dan katun. 

 

 

 Difenilmetana 

Salah satu dari senyawa berwarna difenilmetana adalah Auromina O. Auramina 

O digunakan sebagai pewarna wool, silk, nilon, rayon, dan kertas. 

 

Auramina O 

 

 Xanthene 

Senyawa berwarna golongan xanthene memiliki kerangka dasar sebagai 

berikut: 

 

Kuning Merah 
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Senyawa berwarna golongan xanthene ini meliputi uranin, eosin, dan Rhodamin B. 

  
 

Uranin Eosin Rhodamin B 

Pewarna wool dan sutra 
Pewarna wool, sutra, kertas, 

lipstik, dan cat kuku 
         Pewarna sutra, wool, dan katun 

 

 Phtaleins 

Senyawa berwarna yang masuk dalam golongan phtaleins adalah 

Phenolphthalein. Phenolphthalein dibuat dengan menganggabungkan 2 molekul fenol 

dan phthalic anhydride dengan katalisator ZnCl2 pada suhu 1200C. 

 

Phthalic anhydride Phenolphthalein 

Phenolphthalein digunakan untuk indikator asam-basa. Jika dalam suasana basa, maka 

tak berwarna. Sedangkan dalam suasana asam, maka akan berwarna kemerahan. 

 

  

Phenolphthalein Sodium Salt(Red) Trisodium Salt (Tak berwarna) 

 

 Indigoid  
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Sejak 5000 tahun yang lalu sudah ada senyawa berwarna golongan indigo ini 

dan juga merupakan senyawa berwarna pertama kali yang diketahui. Indigo berasa dari 

tanaman genus Indigofera. Pembuatan indigo ini dengan cara fermentasi daun 

indigofera menggunakan air. Fermentasi tersebut menghasilkan 𝛽-D-Glukosa dan 

Indoksil, kemudian 2 indoksil teroksidasi menjadi indigo. 

 

 𝛽-D-Glukosa Indoxil 

 

 

2 Indoksil Indigo (Indican) 

 

Contoh senyawa berwarna golongan indigo adalah Tyrian Purple dan Thioindigo. 

     

Tyrian Purple Thioindigo 

  

 Antraquinoid 

Senyawa berwarna golongan antraquinoid dapat diidentifikasi berdasarkan 

kerangka dasarnya yang terdapat gugus p-quinoid dan 2 molekul cincin benzena. 
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Senyawa berwarna golongan antraquinoid digunakan sebagai pewarna wool, silk, nilon, 

katun, kulit sintetis, dan kertas. Alizarin (1,2-dihydroxyanthraquinone) merupakan senyawa 

berwarna golongan antraquinoid yang paling penting. 

 

Alizarin (1,2-dihydroxyanthraquinone) 

 

C. Zat Warna yang Ada di Alam  

 Zat warna alami diantaranya pigmen yang diperoleh dari bahan alami seperti 

tumbuhan, hewan, mineral dan bahan yang oleh manusia diproses dimana bahan bakunya 

tersebut merupakan bahan alami. Pada dasarnya hampir semua tumbuhan bisa menghasilkan 

suatu zat pewarna alami yang bias digunakan untuk proses pewarnaan batik menggunakan 

teknik celup. Zat warna tumbuhan bisa diperoleh dari akar, kulit, batang (kayu), bunga, dan 

daun. Zat Warna Alami (ZPA) 2 zat tumbuhan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia 

hingga sekitar abad ke 8 dan dari Departemen Perindustrian, diantaranya : 

1. Daun pohon nila (Indigofera) 

2. Kulit soga Jambal (Peltophorun ferrugineum) 

3. Kulit pohon soga Tingi (Ceriops candoleana Am) 

4. Kulit pohon soga Tegeran (Cudrania javanesis) 

5. Akar pohon Mengkudu (Morinda citrifelia) 

6. Temu lawak 

7. Kunir 

8. Gambir dan pinang 

9. Teh 
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10. Pucuk gebang (Corypha gebanga) 
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BAB II 

SENYAWA HETEROSIKLIK 

 

Senyawa heterosiklik aromatik merupakan suatu senyawa siklik dimana atom-atom 

yang ada dalam cincin terdiri dari dua unsur atau lebih yang berbeda. Cincin heterosiklik 

bisa bersifat aromatik, sama halnya cincin benzena. Di alam senyawa heterosiklik banyak 

terdapat sebagai suatu alkaloid (misalnya kokain, morfin, dan nikotin), asam-asam nukleat 

(pengemban kode genetik), dan senyawa biologi lainnya. Beberapa contoh senyawa 

heterosiklik: 

       

 

Selain atom karbon di dalam kerangka cincin, terdapat pula atom nitrogen. Ketiga 

struktur kafein, teobromin dan teofilin berbeda sebab posisi gugus metilnya (teobromin dan 

teofilin berisomer struktural). Dari perbedaan struktur tersebut, maka menimbulkan 

perbedaan pada sifat fisika dan kimianya. Kafein terdapat pada kopi mempunyai sifat candu. 

Teobromin yang terkandung dalam cokelat (chocolate) juga bersifat candu. Pada teofilin 

termaksuk dalam obat-obatan roncodilator (sesak napas). Nikotin yang terkandung dalam 

tembakau juga bersifat candu. 

 

A. Tata Nama Senyawa Heterosiklik 

Sistem cincin senyawa aromatik heterosiklik memiliki tata nama sendiri. Berbeda 

dengan senyawa lain, Penomoran pada cincin heterosiklik ditentukan atas dasar perjanjian dan 

tidak berubah posisi substituentnya. 

Tata  nama senyawa heterosiklik adalah dengan sistem penomoran. Nomor yang 

terendah sedemikian rupa ditujukan kepada atom selain atom karbon yang terkandung pada 

cincin. 
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Contoh : 

   

 

Penamaan bisa juga menggunakan huruf Yunani untuk substituen mono, sama halnya 

pada senyawa polisiklik aromatik. 

     

Penomoran beberapa senyawa heterosiklik sebagai berikut : 𝛼𝛽 

 

 

 

 

   

Apabila pada suatu senyawa heterosiklik hanya mempunyai satu heteroatom, maka 

huruf Yunani dapat juga dipakai untuk menandai posisi cincin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piridin

N
1

2

3

4

5

6 5

4 3

2

1
S

Tiazol

N

N

N

H

Imidazol

1

2

34

5

N

Kuinolin

1

2

3

45

6

7

8

Isokuinolin

N

1

2

3

45

6

7

8

Piridin

N
1

2

3

4

5

6 5

4 3

2

1
S

Tiazol

N

N

N

H

Imidazol

1

2

34

5

N

Kuinolin

1

2

3

45

6

7

8

Isokuinolin

N

1

2

3

45

6

7

8


N

H
Pirol



 N

Piridin






N

H
Pirol




N

H
Pirol



 N

Piridin





 N

Piridin





𝛼 𝛼 

𝛽 
𝛽 𝛽 

𝛼 

𝛾 

𝛼 

𝛽 



K i m i a  O r g a n i k  3 |11 
 

 

B. Penggolongan Senyawa Heterosiklik 

1. Berdasarkan bentuk lingkar siklisnya  

Berdasarkan bentuk sikliknya senyawa heterosiklik dapat dibagi menjadi : 

a. Heterosiklis Lingkar Tiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Heterosiklis Lingkar Empat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Heterosiklis Lingkar Lima 

 

 

 

 

 

 

 

• Jenuh :

O

OXIRANE TIIRANE

S N

H

AZIRIDINE

• Tak Jenuh :

OXIRENE

O S

TIIRENE 1-AZIRINE

N

2-AZIRINE

H

N

• Jenuh :

O

oxetane thietane

S

azetidine

N

H

• Tak Jenuh :

N

1-azetine

S

thieteneoxetene

O
H

N

2-azetine

• Jenuh :

S

tetrahidrotiofen

O

Pirolidine

tetra hidrofuranH

N
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d. Heterosiklis Lingkar Enam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senyawa heterosiklis terdapat juga yang memiliki 2 atom selain dari atom karbon dalam 

lingkar siklisnya. Diantaranya :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat pula senyawa heterosiklis yang menggandunglebih dari satu lingkar siklis. Antara 

lain : 

 

 

• Tak Jenuh :

N

H
Pirol

Furan

O

Tiofen

S
S

2-hidrotiofen

3-tiolen

O

2-hidrofuran

3-furolene3-pirroline

H

N N

2-hidropirol

• Jenuh :

O

N

SH

oxosikloheksana piperidine tiosikloheksana

• Tak Jenuh :

tiosikloheksadienapiridinegamma-piran

SNO

N

O
N

S N

N

oxazole tiazole pirazole
imidazole

N

N

H

O

N

N

NN

N

N

N

morpholine pirimidine pirazine piridazine

N

N

N

NN

indole purine
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2. Berdasarkan sifat kearomatikan : 

Berdasarkan sifat kearomatikannya, senyawa heterosiklis dapat digolongkan menjadi : 

 Senyawa heterosiklis non aromatik 

 Senyawa heterosiklis aromatik 

 

a. Senyawa heterosiklis non aromatik 

Senyawa-senyawa dimana pada lingkar heterosiklisnya mengandung atom selain atom 

karbon, namun memiliki sifat yang sama dengan senyawa rantai terbuka (alifatik) Contohnya 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Senyawa heterosiklis aromatik 

Senyawa heterosiklis aromatis adalah senyawa-senyawa yang pada lingkar heterosiklis 

terdapat atom selain atom karbon,  tetapi mempunyai sifat yang sama dengan senyawa aromatik 

lain. Suatu sistem cincin agar bersifat aromatik, maka ada tiga kriteria yang harus dipenuhi : 

1. Sistem cincin mengandung elektron  (pi) yang terdelokalisasi (terkonyugasi). 

2.  Sistem cincin harus datar (planar), berhibridisasi sp2.  

3. Harus terdapat (4n + 2) elektron  dalam sistem cincin (aturan Huckel). 

Contohnya : 

N

N

N

quinoline karbazole isoquinoline

O

C

C

O

O

anhidrida asam suksinat

O

O

C

C

NH

phtal-imida

O

O

C

C

NH

suksin-imida

O

O

dioxan

CH C

O
O

R

gamma-lakton asetal lingkar

O

C

O

R

R

O

turunan epoksida

N

H
Pirol

Furan

O

Tiofen

S
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C. Reaksi-reaksi Senyawa Heterosiklik 

1. Reaksi-reaksi pada pirol 

Walau mempunyai sepasang elektron bebas, namun karena terdapatnya delokalisasi 

elektron pada cincin aromatis, maka pirol tidak bisa bersifat basa, justru sifatnya asam yang 

sangat lemah, sehingga bisa bereaksi dengan NaNH2 atau dengan KOH 

 

 

 

 

 

 

Bisa juga mengalami reaksi dengan reagen grignard dengan membebaskan alkana. 

 

 

 

 

Mengalami reaksi substitusi elektrofilik 

 Nitrasi 

 

 

 

 

 

 

 Sulfonasi 

pirazine

N

N

N

piridine Isokuinolin

N

1

2

3

45

6

7

8

 

N

Kuinolin

1

2

3

45

6

7

8

N

H

KOH

N

K

_

+

+  H2O

+

CH3I N

CH3

H

N

+    CH3MgBr

N

MgBr
+

_
+    CH4

NN

H

CCH3
ONO2

O

O

CH3 C

O

CCH3

O

5oC
H

NO2

+

O

CH3 C

OH

SO3

HH

N N

N SO3

90o

sulfopiridin

asam-2-pirolsulfonat
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 Reaksi coupling diazo 

 

 

 

 

 

 

 Pembentukan 2-pirol karbokaldehida 

 

 

 

 

 Asilasi Friedel-Craft 

 

 

 

 

 

 Mengalami reaksi halogenasi (brominasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-piroldiazonium klorida

N
N

H H

+ N NO2N
+

Cl

_

N NO2N +   HCl

CH   

HH

N N

1.  HCN, HCl

2.   H2O

NH

H

N C

O

H

2-pirol karbokaldehida

C

CH3

O

H

O

CH3
C

O

CCH3

O

H

N NAlCl3 ,  250oC

O

CH3 C

OH

+

N
N

H H

Br2

C2H5OH

Br

Br

Br

Br

2,3,4,5-tetrabromopirol
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 Mengalami reaksi reduksi 

 Dengan cara mereduksi menggunakan hidrogen pada temperatur tinggi. Maka sifat 

kearomatikan pirol dapat dihilangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reaksi-reaksi furan 

 Reaksi reduksi 

Sifat aromatis pada  furan dapat dihilangkan dengan cara mereduksi furan sehingga 

membentuk tetra hidro furan  

 

 

 

 

Semakin berkurangnya sifat aromatis maka makin tinggi titik didihnya, sebab semakin 

banyak bisa membentuk ikatan hidrogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH

N
N

H2 , Ni / Pt

200 - 250o

pirolidinpirol

Kb = 2,5 x 10-14
Kb = 10-3

Zn , HCl

3-pirolin

N

H

O O

H2 , Ni / Pd

50oC 90 -93 %

furan tetra hidro furan

td 31o td 65o

tetra hidro furan

O

H2O_

CH2 CH CH CH2

1,3-butadiena

O

tetra hidro furan

+    NH3

N

H
pirolidin

O

tetra hidro furan

+    HCl CH2 CH2 CH2 CH2OHCl

tetra metilen klorohidrin
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 Reaksi halogenasi 

Senyawa turunan furan (asam furoat) bisa bereaksi dengan halogen, setelah dipanaskan 

akan terbentuk 2-bromo furan. 

 

 

 

 

 

Halo-furan bisa diperoleh berdasarkan reaksi berikut : 

 

 

 

 

pada reaksi tersebut, bisa diturunkan senyawa furan yang tersubstitusi dengan gugus asetil. 

 

 

 

 

Namun biasanya, 2-asetil furan dibuat menggunkana larutan asam asetat anhidrid yang diri 

garam boron triflourida eterat. 

 

 

 

Reaksi substitusi elektrofilik 

 Reaksi Nitrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 Reaksi Sulfonasi 

asam furoat

O O

bromo furan

C

O

OH

Br2

OH

O

COBr Br

+   CO2

O

halo-furan

OO

furan

HgCl2

O

ONa

CH3 C X

X2

HgCl

HgCl O

2-asetil furan

O C

O

Cl

R

O

C

R

HgCl O

2-asetil furan

O C

O

O

CH3
C

O

CCH3

O

+

C2H5 O C2H5

BF3

CH3

NO2
CCH3

ONO2

O

furan

O O

+
O

CH3 C

OH

2-nitro furan

furan

O

+ NSO3

2-furan sulfonat

O SO3H
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Kesimpulan 

Substitusi elektrofilik berlangsung terutama pada posisi 2. 

Posisi 2 (disukai). 

 

 

 

 

Posisi 3 (tidak disukai). 

 

 

 

 

3. PIRIDIN 

Piridin memiliki struktur serupa dengan benzena 

 

 

 

 

Masing-masing dari atom penyusun cincin, terhibridisasi sp2 dan memiliki satu elektron pada 

orbital p yang diberikan ke awan elektron  aromatik. 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan perbedaan antara benzena dan piridin 

NO
2N

H

N

H

N

H

+
NO

2

NO
2

H
+

+
H

NO
2

H

N
+

H

NO
2

H

N

-H
+

-H
+

N

H

NO
2

H

++

H

NO
2

+
NO

2

H

N

H

N

H

N

NO
2

Piridin

N N

Piridin
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Benzena memiliki sifat simetris dan juga nonpolar, tapi piridin mempunyai satu atom nitrogen 

yang memberikan sifat elektronegatif, sehingga bersifat polar. 

 

 

 

Pembentukan kation mengakibatkan cincin semakin bersifat tuna elektron 

 

 

 

 

 

Dibandingkan benzena, cincin piridin memiliki kereaktivan rendah terhadap substitusi 

elektrofilik. Piridin tidak mengalami alkilasi, asilasi Friedel-Crafts atau kopling garam 

diazonium. Proses brominasi bisa berlangsung hanya dalam temperatur tinggi dalam fase uap 

dan sepertinya berlangsung dengan jalan radikal bebas. Bila terjadi substitusi, maka akan 

berlangsung pada posisi 3 

 

 

 

 

 

 

Nitrogen pada piridin mempunyai sepasang elektron mandiri pada orbital sp2. Dimana  

pasangan elektron tersebut bisa diberikan ke suatu ion hidrogen, sehingga piridin bersifat basa. 

Kebasaan piridin (pKb = 8,75) jauh dibandingkan kebasaan amina alifatik (pKb = 4), namun 

piridin mengalami banyak reaksi khas amina 
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Sama seperti pada benzena, cincin aromatik pada piridin tahan terhadap oksidasi, 

namun  rantai sampingnya bisa dioksidasi menjadi gugus karboksil. 

 

 

 

 

 

 

 

Substitusi  Nukleofilik Cincin Piridin 

Apabila pada suatu cincin benzena disubstitusi dengan gugus penarik elektron, 

misalnya –NO2 maka sangat dimungkinkan substitusi nukleofilik aromatik. 

 

 

 

Nitrogen pada piridin menarik rapatan elektron dari bagian lain cincin itu, sehingga 

piridin juga mengalami substitusi nukleofilik. Substitusi paling mudah berlangsung pada posisi 

2, diikuti posisi 4, tapi tidak pada posisi 3. 
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Zat antara dalam substitusi C-2, terstabilkan oleh sumbangan struktur resonansi yang 

mana nitrogen membawa muatan negatif. 

Posisi 3 (tidak disukai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substitusi di posisi C-3 berlangsung melalui zat antara dimana nitrogen tidak bisa 

membantu menstabilkan muatan negatif, sehingga mempunyai energi lebih tinggi yang 

mengakibatkan laju reaksinya menjadi lebih lambat. 

Benzena tanpa subtituen, tidak mengalami substitusi nukleofilik. 

 

 

 

 

Piridin mengalami substitusi nukleofilik, Bla menggunakan basa yang sangat kuat, 

misalnya reagensia litium atau ion amida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pada reaksi antara piridin dengan ion amida (NH2
-), produk awal yang terbentuk yaitu 

anion dari 2-aminopiridin, selanjutnya diproses dengan air, menghasilkan amina bebas. 
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Tahap 1 (serangan NH2
-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 2 (pengolahan dengan air) 

 

 

 

 

 

4. Kuinolin dan Isokuinolin 

Kuinolin dan isokuinolin adalah basa lemah (pKb masing-masing 9,1 dan 8,6). Mengalami 

substitusi elektrofilik lebih mudah daripada piridin, tapi pada posisi 5 dan 8 (pada cincin 

benzenoid, bukan pada cincin ntrogen) 
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Sama halnya dengan piridin, cincin kuinolin dan isokuinolin yang mempunyai nitrogen bisa 

mengalami substitusi nukleofilik.  

 

 

 

 

 

 

Posisi serangannya adalah  terhadap nitrogen pada kedua sistem cincin itu, sama 

seperti dalam piridin. 

 

5. Porfirin 

Sistem cincin porfirin tersusun atas empat cincin pirol yang dihubungkan oleh gugus =C-. 

Sistem cincin keseluruhan bersifat aromatik. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem cincin porfirin adalah satuan yang secara biologis sangat penting khususnya dalam 

heme, yaitu komponen hemoglobin yang mengangkut oksigen. 
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Klorofil, yaitu suatu pigmen tumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitokrom, yaitu senyawa yang terlibat pada pemanfaatan O2 oleh hewan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrogen-hidrogen pirol pada cincin porfirin bisa digantikan dengan berbagai ragam ion logam 

(kelat). 
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BAB III 

POLIMER 

 

Polimer adalah rangkaian molekul panjang yang tersusun dari pengulangan kesatuan 

molekul yang kecil dan sederhana. Monomer merupakan suatu molekul kecil dan sederhana 

penyusun polimer. Polimer yang mempunyai massa molekul besar disebut polimer tinggi. 

Polimer tinggi terdapat di alam seperti protein, kitosan selulosa, pati, dan yang bisa disintesis 

di laboratorium seperti : polivinil alkohol, polivinil klorida, polimetil metakrilat, poliasam 

laktat, dan polietilena. Salah satu contoh dari polimer tinggi adalah plastik karena mempunyai 

massa molekul yang besar di atas 10.000. 

A. Klasifikasi Polimer 

1. Berdasarkan sumbernya polimer dibagi menjadi polimer alam dan polimer sintetik. 

a) Polimer Alam 

Polimer alam yaitu polimer yang terjadi melalui suatu proses alami. Polimer alam ada yang 

berupa anorganik dan organik. polimer alam anorganik misalnya pasir, tanah liat, silika, sol-

gel, dan siloksan. Sedangkan polimer organik alam misalnya karet alam dan selulosa yang 

berasal dari tumbuhan, sutera dan wol yang diperoleh dari hewan, serta asbes yang berasal dari 

mineral. Bertikut beberapa contoh polimer alam  

No Monomer Polimer Jenis Polimerisasi Sumber 

1 Isoprena Karet Alam Adisi Getah Karet 

2 Glukosa Amilum Kondensasi Beras, Jagung 

3 Glukosa Selulosa Kondensasi Kayu, Tumbuhan 

4 Asam Amino Protein Kondensasi Sutra, Wol 

5 Nukleotida Asam Nukleat Kondensasi DNA, RNA 

 

b) Polimer Sintetik 

Polimer sintetik yaitu polimer yang dibuat melalui suatu reaksi kimia contohnya nilon, karet 

fiber, polisterena, polietilen, dan polyester. Berikut contoh polimer sintetik: 

No Monomer Polimer Jenis Polimerisasi Sumber 

1 Etetna Polietilena Adisi Plastik 

2 Vinilklorida Pilivinilklorida Adisi Lantai, Pelapis, Pipa 

3 Propena Poliropena Adisi Karung, Tali, Plastik 
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4 Tetrafluoroetena Teflon Adisi Panci 

 

2. Berdasarkan struktur rantainya, polimer terbagi jadi tiga yaitu : 

a) Polimer Rantai Lurus 

Bila pengulangan kesatuan berulang itu lurus (seperti rantai) maka molekul-molekul polimer 

seringkali digambarkan sebagai molekul rantai atau rantai polimer. 

b) Polimer Bercabang 

Beberapa rantai lurus atau bercabang dapat bergabung melalui sambungan silang membentuk 

polimer bersambung silang. 

c) Polimer Tiga Dimensi atau Polimer Jaringan 

Jika sambungan silang terjadi beberapa arah, maka terbentuk polimer sambung silang tiga 

dimensi yang sering disebut polimer jaringan. 

 

3. Berdasarkan sifat termalnya, polimer terbagi jadi dua yaitu : 

a) Polimer Termoplastik 

Polimer termplastik memiliki sifat fleksibel, jika dipanaskan dapat melunak dan apabila 

didinginkan menjadi kaku (mengeras). Contoh: polivinil klorida (PVC), polietilen (PE), 

polipropilen (PP), polyester dan nilon 

b) Polimer Termoset 

Polimer termoset memiliki sifat berat molekul tinggi, sukar larut dan tidak melunak.. Contoh : 

melamin formaldehida (formika) dan polimetan digunakan sebagai bahan pengemas  

 

4. Berdasarkan komposisinya, polimer terbagi menjadi dua jenis yaitu: 

a) Homopolimer 

homopolimer merupakan polimer yang paling sederhana yang tersusun atas satu jenis 

monomer.  

b) Heteropolimer (kopolimer) 

Hetero polimer adalah polimer yang terbuat dari dua atau lebih monomer. Terdapat beberapa 

jenis kopolimer yaitu: 

 Kopolimer acak adalah sejumlah kesatuan berulang yang berbeda tersusun secara acak 

pada rantai polimer. 

 Kopolimer berselang-seling adalah beberapa kesatuan berulang yang berbeda 

berselang-seling dalam rantai polimer. 
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 Kopolimer cangkuk/graf/tempel adalah kelompok satu macam kesatuan berulang 

tercangkuk pada polimer tulang punggung lurus yang mengandung hanya satu macam 

kesatuan berulang. 

 

5. Berdasarkan fasenya, polimer terbagi atas dua jenis yaitu: 

a) Kristalin 

Susunan antara rantai yang satu dengan rantai lainnya teratur dan memiliki titik leleh (melting 

point). 

b) Amorf 

Susunan antara rantai yang satu dengan lain orientasinya acak dan memiliki temperatur transisi 

gelas (Billmeyer, 1984).  

 

B. Reaksi-reaksi Polimer 

Polimerisasi merupakan proses pembentukan suatu polimer dari susunan monomer-

monomernya. Reaksi polimerisasi akan menghasilkan polimer dengan susunan ulang tertentu. 

Polimerisasi digolongkan menjadi dua, yakni polimerisasi adisi dan kondensasi. 

1. Polimerisasi Adisi 

Polimerisasi melibatkan reaksi rantai, bisa berupa radikal bebas atau beberapa ion yang 

menghasilkan polimer yang mempunyai atom yang sama seperti monomer dalam gugus 

ulangnya. Polimer ini melibatkan reaksi adisi dari monomer yang memiliki ikatan rangkap. 

Contoh : polivinil klorida, polietilen, polipropilen, dan lain-lain. 

Tahapan reaksi polimeriasi adisi: 

a) Inisiasi 

inisiasi merupakan tahap pembentukan pusat aktif hasil peruraian suatu inisiator. Peruraian bisa 

dilakukan menggunakan panas, sinar UV, dan sinar gamma (radiasi). 

b) Propagasi (perambatan) 

propagasi merupakan tahap dimana pusat aktif bereaksi dengan monomer secara adisi kontinyu 

(berlanjut). 

c) Terminasi (pengakhiran) 

terminasi merupakan tahap dimana pusat aktif dinonaktifkan pada tahap akhir. Penonaktifan 

bisa dilakukan dengan menggandengkan radikal atau kombinasi dan disporposionasi yang 

melibatkan transfer suatu atom dari satu ujung rantai ke ujung rantai lain. Berikut ini contoh 

reaksi polimer adisi : 
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2. Polimerisasi Kondensasi 

Pada polimerisasi kondensasi monomer-monomer saling berkaitan dengan melepaskan 

molekul kecil, seperti H2O dan CH3OH (metanol). Polimerisasi terjadi pada monomer-

monomer yang memiliki gugus fungsi dikedua ujung rantainya. Contoh pembentukan polimer 

secara kondensasi diantaranya :  

Pembentukan plastik stirofoam, tersusun atas dua monomer berbeda yaitu metanal dan urea. 

Dimana dua molekul metanal bergabung dengan satu molekul urea menjadi molekul yang 

disebut dimer. Dimer-dimer tersebut kemudian berpolimerisasi. 

 

Contoh polimer kondensasi adalah bakelit, poliester (nilon), poliuretan, poliamida, teteron, 

melamin, dan protein. 

 

Perbedaan polimerisasi adisi dan kondensasi yaitu pada polimerisasi adisi tidak terjadi 

pelepasan molekul. Sedangkan pada polimerisasi kondensasi terjadi suatu pelepasan molekul 

kecil misalnya H2O dan NH3,  

 

Ciri-ciri polimerisasi kondensasi: 

1. Berlangsung bertahap melalui reaksi antara pasangan-pasangan gugus fungsi ujung. 

2. Kereaktifan suatu gugus fungsi dalam bentuk polimernya sama dengan sewaktu dalam 

bentuk monomer. 

3. Berat molekul polimer bertambah secara bertahap. 
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4. Bisa membentuk struktur cincin, bergantung pada keluwesan gugus yang terlibat dan 

ukuran cincin yang terbentuk. 

5. Pada tahapan tertentu terbentuknya struktur jaringan, maka terjadi perubahan sifat polimer 

yang mendadak misalnya campuran reaksi berubah dari cairan menjadi gel. 

6. Bisa membentuk polimer bercabang atau sambung silang bila gugus fungsi kedua 

monomer lebih dari dua. 

7. Derajat polimerisasi dikendalikan dengan variasi waktu dan suhu. 

8. Penghentian polimeriasi kondensasi bisa dilakukan dengan penambahan penghenti ujung 

seperti asam etanoat, penambahan salah satu monomer berlebih dan penambahan pada 

suhu tertentu. 

 

C. Penamaan Polimer 

Penamaan polimer mengikuti aturan International Union of Pure Applied Chemistry (IUPAC) 

1. Tuliskan kata poli diikuti rantai utama monomernya 

2. Bila bercabang gunakan nomor dan posisi pada atom C utama dan tuliskan radikal atom 

yang terikat. 

3. Bila gugus cabang radikal alkil, maka ditulis di depan rantai utama yang mengalami 

rearregement (dimodifikasi penataan ulang) 

4. Bila gugus cabang terbentuk melalui substitusi satu atau beberapa hidrogen dari etilena, 

maka ditulis di belakang rantai utamanya 

Penulisan pada polimerisasi adisi: kata poli diikuti nama rantai cabang utama dan pada akhir 

nama diikuti radikal atom cabangnya. 

 

D. Kegunaan Polimer 

Pada kehidupan sehari-hari polimer telah banyak digunakan  diantaranya : 

a) Plastik Polietilentereftalat (PET) 

Plastik PET adalah serat sintetik poliester (dakron) yang transparan dan daya tahan kuat, tahan 

terhadap asam, fleksibel, kedap udara, dan tidak rapuh. Pada penggunaannya plastik PET ada 

pada urutan pertama dan sekitar 72 % digunakan untuk kemasan minuman dengan kualitas 

baik. Plastik PET adalah poliester yang bisa dicampurkan dengan polimer alam misalnya pada 

sutera, katun, dan wol untuk memperoleh bahan pakaian yang tahan lama dan mudah dalam 

perawatannya. 
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b) Plastik Polietena/Polietilena (PE) 

plastik PE terdiri dari dua jenis, yakni Low Density Polyethylene (LDPE) dan High Density 

Polyethylene (HDPE). Plastik LDPE banyak digunakan sebagai kantung plastik dan 

pembungkus makanan dan barang. Plastik HDPE banyak digunakan sebagai bahan dasar 

membuat mainan anak-anak, tangki korek api gas, pipa yang kuat, badan radio, televisi, dan 

piringan hitam. 

 

c) Polivinil Klorida (PVC) 

Plastik PVC mempunyai sifat termoplastik dengan daya tahan kuat, tahan dan kedap terhadap 

minyak dan bahan organik. Terdapat dua jenis plastik PVC yakni bentuk kaku dan fleksibel. 

Plastik bentuk kaku untuk membuat konstruksi bangunan, pipa PVC (paralon), mainan anak-

anak, piringan hitam, meja, lemari, dan beberapa komponen mobil. Sedangkan bentuk 

fleksibel, digunakan untuk membuat isolasi listrik dan selang plastic. 

Pada penggunaannya, plastik PVC ada di urutan ketiga dan sekitar 68 % penggunaanya untuk 

konstruksi bangunan (pipa saluran air). 

 

d) Plastik Nilon 

Plastik nilon adalah polimer poliamida (proses pembentukan seperti pada pembentukan 

protein). Ditemukan tahun 1934 oleh Wallace Carothers dari Du Pont Company. Saat itu 

Carothers mereaksikan atnara asam adipat dan heksametilendiamin. Plastik ini mempunyai 

sifat sangat kuat (tidak cepat rusak), halus, banyak digunakan untuk pakaian, panjat tebing, 

peralatan kemah, peralatan rumah tangga, dan peralatan laboratorium. 

 

e) Karet Sintetik 

Styrene Butadiene Rubber (SBR) merupakan karet sintetik yang terkenal, SBR adalah polimer 

yang terbentuk dari polemerisasi antara stirena dan 1,3-butadiena. Karet sintetik ini banyak 

digunakan untuk membuat ban kendaraan sebab mempunyai kekuatan baik dan tidak 

mengembang bila terkena bensin atau minyak. 

 

f) Wol 

Wol merupakan serat alami dari protein hewani (keratin) yang tidak larut. Struktur protein wol 

yang lentur menghasilkan kain dengan mutu baik, tetapi terkadang menyebabkan masalah 

sebab bias mengerut pada saat pencucian. Oleh sebab itu, wol dicampurkan dengan PET untuk 

mempeoleh kain dengan mutu baik dan tidak mengerut saat pencucian. 
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g) Kapas 

Kapas adalah serat alami dari bahan nabati (selulosa) yang paling banyak digunakan (dimana 

hampir 50 % pemakaian serat alami berasal dari kapas). Kain katun dibuat menggunakan serat 

kapas dengan perlakuan kimia sehingga menghasilkan kain yang kuat, mudan dalam 

perawatanya dan nyaman digunakan. 

 

E. Sintesa Polimer 

 Inisiator dalam sintesis polimer dapat berupa zat radikal, suatu asam, maupun suatu 

basa. 

 

 

 Polimerisasi dengan menggunakan asam hanya bekerja dengan monomer-monomer 

Vinil yang mempunyai gugus pemberi elektron yang mampu menstabilkan zat-antara 

karbokation rantai pembawa. 

 

 

EWG: an electron-withdrawing group 

Akrilonitril (H2C=CHCN), metil metakrilat (H2C=C(CH3)CO2CH3), an stirena 

(H2C=CHC6H5) dapat dipolimerisasi secara anion. Polistirena digunakan sebagai cangkir kopi. 
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BAB IV 

SENYAWA AROMATIK BERCINCIN BANYAK 

 

Senyawa aromatik bercincin banyak adalah jenis persenyawaan khas yang terdiri dari 

gabungan struktur cincin aromatik. Senyawa ini tidak mengandung atom selain karbon dan 

hidrogen. Berdasarkan definisi International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 

senyawa aromatik bercincin banyak paling sederhana adalah phenanthrena dan antrasena. 

Golongan senyawa aromatik bercincin banyak dapat tersusun dari cincin aromatik dengan 

empat sampai tujuh atom karbon. Namun yang lazim dijumpai cincin aromatik dengan 6 atom 

karbon. 

A. Tatanama 

Tatanama senyawa aromatik bercincin banyak biasa menggunakan nama dagang. Nama ini 

diakui oleh IUPAC. Berikut ini beberapa contoh penamaan senyawa aromatik bercincin 

banyak. 

   

Antrasena  Phenanthrene  Tetracene 

    

Chrysene  Triphenylene  Pyrene 

   

Pentacene  Benzo[a]pyrene Corannule 

    

Benzo[ghi]perylene  Corone   Ovalene 
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Senyawa aromatik bercincin banyak ini dapat mengalami reaksi yang dapat 

menyebabkan terjadinya percabangan. Bila terjadi percabangan, maka penamaan cabang 

mengikuti penamaan alfa dan beta. Penamaan ini seperti terdapat pada contoh naftalena 

(gambar 2). Pada gambar 2.a, penomoran alfa terdapat pada atom karbon sisi atas dan bawah, 

yaitu ditunjukkan pada nomor 1, 4, 5, dan 8. Sedangkan penomoran beta terdapat pada sisi 

samping yaitu karbon nomor 2, 3, 6, dan 7 dan.  

 

 

    

alfa nitronaftalena   beta nitronaftalena  

 

B. Sifat Fisika dan Kimia 

Karena memiliki cincin aromatik, sifat senyawa aromatik bercincin banyak mirip 

dengan senyawa aromatik pada umumnya. Namun karena jumlah cincinnya lebih banyak, 

maka bobot molekulnya naik. Kenaikan jumlah cincin aromatik juga mempengaruhi kelarutan 

dalam air, titik leleh dan titik didih, sifat kepolarannya dan aromatisitasnya. 

Sifat Fisika 

Kelarutan senyawa aromatik bercincin banyak dalam air relatif rendah. Walaupun 

dalam kadar yang sangat rendah dapat terlarut dalam air dan mengakibatkan pencemaran 

lingkungan perairan, kadarnya relatif rendah yaitu kisaran skala ppm (part per million). 

Pengaruh penurunan kelarutan dalam air senyawa dengan penambahan cincin aromatik pada 

suhu 25°C. 
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Tabel Kelarutan senyawa aromatik bercincin banyak dalam air pada suhu 25 °C 

Nama Senyawa Jumlah Cincin Aromatik Kelarutan dalam air (mg/l) 

Naftalena 2 31,6 

Antrasena 3 0.044 

Tetrasena 4 0.029 

 

Pada suhu ruang, senyawa aromatik bercincin banyak biasanya berbentuk padatan. 

Titik leleh senyawa akan naik seiring peningkatan jumlah cincin aromatik. Nilai titik leleh 

Antrasena 215 °C dan Tetrasena 357 °C.   

Sifat Kimia 

Sifat aromatis senyawa ini dipengaruhi oleh jumlah cincin yang terkandung dalam 

senyawa. Tiap cincin akan memiliki siffat aromatis yang berbeda. Pengaruh ini pertama kali 

ditemukan oleh Erich Clar pada tahun 1972. Clar mengemukakan bahwa elektron orbitan π 

yang terdelokalisasi dapat beresonansi dari satu cincin aromatik ke cincin aromatik lain. Cincin 

aromatik yang terdelokalisasi disebut cincin aromatik π-sextet. 

Senyawa phenantrene dapat beresonansi menjadi dua struktur dengan π-sextet yang 

berbeda. Struktur Clar-nya ditentukan dari struktur yang memiliki π-sextet terbanyak senyawa 

anthracene dapat beresonansi menjadi dua struktur dengan π-sextet berada di tengah dan berada 

di pinggir. Struktur Clar-nya digambarkan dengan panah yang menunjukkan posisi yang 

memungkinkan muncul π-sextet. 

 

 

 

 

 

 

 

phenanthrene  

⇌ ⇌ 

anthracene  

⇌ ⇌ 
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C. Reaksi-reaksi Kimia  

1. Oksidasi Senyawa Aromatik Polisiklik 

Senyawa aromatik polisiklik lebih reaktif terhadap oksidasi, reduksi, dan substitusi elektrofilik 

dari benzena. Reaktivitas yang lebih besar ini disebabkan oleh dapatnya senyawa polisiklik 

bereaksi pada suatu cincin dan masih tetap memiliki satu atau lebih cincin yang masih utuh 

dalam zat antara dan dalam produk. Dibutuhkan energi yang lebih kecil untuk mengatasi 

karakter aromatik suatu cincin tunggal dari senyawa polisiklik dari pada energi yang diperlukan 

untuk benzene.  

Benzena tak mudah dioksidasi akan tetapi naftalena bisa dioksidasi menjadi produk – produk 

dalam mana sebagian besar aromatisitas dipertahankan, anhidrida asam ftalat dibuat komersial 

dengan mengoksidasi naftalena; reaksi ini berlangsung melalui asam o-ftalat. 

.  

 

 

Dibawah kondisi terkendali, 1,4 naftokuinon dapat diisolasi dari suatu oksidasi naftalena 

(meskipun biasanya rendemennya rendah) 

 

Antrasena dan fenantrena bisa juga dioksidasi menjadi kuinon. 
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2. Reduksi senyawa Aromatik Polisiklik 

Berbeda dengan benzene, senyawa polisiklik dapat dihidrogenasi parsial tanpa kalor dan 

tekanan, atau dapat direduksi dengan natrium  dan etanol. 

  

Perhatikan bahwa sistem – sistem cincin yang tereduksi sebagian (parsial) masih 

mengandung satu cincin benzene atau lebih.  Sebagian besar karakter aromatic dari sistem 

cincin asli telah dipertahankan dalam produk – produk tereduksi sebgaian ini. Untuk 

menghidrogenasi aromatik polisiklik dengan lengkap tentu saja memerlukan kalor dan tekanan, 

sama seperti yang diperlukan oleh benzene. 
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3. Reaksi Substitusi Nukelofilik Naftalena 

Sistem cincin aromatic polisiklik lebih rekatif terhadap serangan elektrofilik daripada 

benzene. Naftalena mengalami reaksi substitusi aromatic eletrofilik terutama pada posisi-1. 

Akan dibahas dengan singkat mengenai hal tersebut. 

 

Antrasena, Fenantrena, dan senyawa –senyawa cincin terpadu yang lebih besar lebih 

reaktif daripada naftalena terhadap substitusi eletrofililk. Namun reaksi – reaksi ini tak 

sepenting seperti reaksi naftalena karena diperoleh campuran isomer (yang seringkali sukar 
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dipisahkan). Sebagai contoh, fenantrena mengalami monontrasi pada tiap posisi yang tersedia 

untuk menghasilkan lima nitrofenantrena. 

 

Posisi substitusi naftalena 

Mekanisme substitusi naftalena serupa dengan mekanisme substitusi pada benzena. Akan 

diperiksa reaksi brominasi bertahap untuk mengetahui mengapa substitusi pada posisi-1 lebih 

disukai dan mengapa reaksi ini lebih mudah terjadi daripada brominasi benzene. 

 

Substitusi-1 (disukai): 

 

Substitusi 2 (Tak disukai): 

 

 

D. Sumber Senyawa Aromatik Bercincin Banyak 

Sumber utama senyawaan ini biasa ditemukan di dalam kerak bumi. Terkandung dalam 

hasil pengolahan minyak bumi dan pertambangan batu bara. Banyak sumber yang mengandung 

hidrokarbon aromatik polisiklik misalnya batu bara dan minyak bumi.  

Selain bersumber dari batu bara dan minyak bumi, senyawa aromatik berncincin 

banyak juga biasa ditemukan dalam jumlah sedikit di hasil pembakaran jelaga, pembakaran 

daging, serta asap rokok.  

Sementara itu senyawa aromatik bercincin banyak juga dapat disintesis dalam 

laboratorium menggunakan reaksi Diels – Alder. Senyawa ini dianggap sebagai metode 

pembuatan ikatan antar atom karbon dengan efisien. Salah satu contoh sintesis dengan metode 

ini adalah sintesis turunan pentasena dari maleat anhidrat dan benzoqionone. 
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Selain dengan reaksi Diels – Alder, sintesis senyawa aromatik bercincin banyak juga dapat 

menggunakan metode metatesis cincin olefin tertutup yang menggunakan katalis palladium 

seperti sintesis phenantrhene dari senyawa turunan 2,2’-divinylbiphenyl. 

 

E. Peranan dan Dampak Penggunaan Senyawa Aromatik Bercincin Banyak 

Persenyawaan aromatik bercincin banyak secara umum tidak terlalu banyak dijumpai. 

Namun bukan berarti tidak memiliki manfaat dan dampak terhadap kehidupan sehari hari. 

Senyawa ini telah mampu dimanfaatkan dalam peranti elektronik seperti semikonduktor dan 

layar monitor.  

Senyawa aromatik bercincin banyak memiliki elektron terdelokalisasi pada orbital π, 

sehingga memiliki elektron yang berlimpah. Kandungan elektron yang berlimpah tersebut 

ternyata dapat dimanfaatkan dalam penggunaan piranti elektronik. Salah satunya adalah 

dengan discotic liquid crystal. Discotic liquid crystal adalah persenyawaan aromatik bercincin 

banyak yang disusun menumpuk sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan conducting 

core yang bisa menghantarkan arus listrik. Prinsip kerja semikonduktor pada discotic liquid 

crystal sama seperti semikonduktor lain. Elektron pada orbital π yang dikategorikan sebagai 

pita valensi pada senyawa bila dialirkan sejumlah arus listrik tertentu akan mengalami eksitasi 

ke orbital π anti bonding yang merupakan pita konduksi.  

 

Gambar Discotic liquid crystal. 

 

Peranan lain yang dapat telah diterapkan adalah penggunaan senyawa aromatik 

bercincin banyak dalam organic light emmiting diode (OLED). Pada OLED digunakan prinsip 

elektroluminesensi pada senyawa aromatik bercincin banyak. Elektroluminesensi adalah suatu 

fenomena yang terjadi saat sebuah senyawa dialiri arus listrik tertentu dan kemudian 

menghasilkan pendaran cahaya pada spektra tertentu.  

OLED memiliki kualitas layar yang lebih terang namun rendah daya dibanding layar 

LCD. Karena pada OLED, panel layar menghasilkan cahaya dari pendaran elektroluminesensi 
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sedangkan LCD harus menggunakan backlight yang menurunkan intensitas cahaya dan 

membutuhkan daya listrik lebih. Namun ketahanan layar OLED masih kurang kuat, karena 

seiring waktu lapisan organik dapat terurai. Sehingga menghasilkan warna kekuningan seperti 

terbakar. 

 

Gambar Skema layar organic light emmiting diode (OLED) 

 

 

Walaupun memiliki manfaat yang baik, senyawa aromatik bercincin banyak juga 

memiliki dampak negatif yang berbahaya. Pemerintah bahkan telah menetapkan ambang batas 

kandungan senyawa ini dalam lingkungan seperti tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan 

No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan Pemerintah No. 82 

tahun 2001 tentang Baku Mutu Air.  

Senyawa ini telah diketahui sebagai salah satu penyebab utama kanker. Salah satu 

senyawanya adalah benzo[a]pyrene yang bersifat karsinogenesis. Karsinogenesis merupakan 

senyawa yang dapat menyebabkan pembentukan sel kanker. Mekanisme karsinogenesis yaitu 

senyawa benzo[a]pyrene dapat berikatan pada deoxyguanin monophosphate (dGMP) (gambar 

19.). Setelah berikatan dengan dGMP, benzo[a]pyrene kemudian memutus ikatan hydrogen 

antara dGMP dengan dCMP. DNA kemudian mengalami interkalasi lalu rusak dan menjadi sel 

kanker. 
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BAB V 

TERPENA DAN TERPENOID 

 

Komponen-komponen tumbuhan yang mempunyai bau yang bisa dipisahkan dari bahan 

nabati lainnya dengan cara penyulingan kukus disebut dengan minyak atsiri (essential oils). 

Banyak minyak atsiri misalnya yang dari bunga, digunakan di dalam parfum. Pada awalnya 

ditemukan perbandingan banyaknya atom karbon dan atom hydrogen pada terpentin yaitu 

sebesar 5:8 dikelompokkan sebagai terpena. Kemudian, diketahui terpena-terpena ini tersusun 

atas senyawa-senyawa yang memiliki suatu gabungan kepala-ke-ekor dari satuan-satuan 

kerangka isoprena (kepala merupakan ujung terdekat ke cabang metil). Definisi awal terpena 

kemudian dikembangkan kembali untuk mencakup semua senyawa yang mengandung satuan-

satuan kerangka isoprena. Untuk menekankan hubungan dengan isoprena ini, terpena disebut 

juga isoprenoid. Terpena bisa mengandung dua, tiga atau lebih satuan isoprena. Molekul-

molekulnya bisa berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus 

karbonil, gugus hidroksil, atau gugus fungsional lainnya. Struktur mirip terpena yang 

mempunyai unsur-unsur lain disamping C dan H disebut dengan terpenoid. 

umus dasar terpena adalah (C5H8)n, dengan n menentukan penentu kelompok tipe terpen. 

Terpena adalah lipid yang terdiri dari unit berulang lima karbon yang disebut unit isoprena. Di 

unit isoprena memiliki lima karbon : empat berturut-turut, dengan cabang satu-karbon pada 

karbon tengah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

C

C

C

C

C

=

1 C cabang

Unit Isoprena

baris 4C
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Telah diketahui bahwa kaidah isoprena adalah Kepala-ke-ekor, tetapi terdapat pengecualian 

terhadap kaidah isoprena yaitu Ekor-ke-ekor. 

 

 

 

Skualen 

 

 

atau 

 

 

atau 

 

A. Klasifikasi dan Struktur Terpena 

Tabel Klasifikasi Terpena 

No. Jumlah atom C Kelompok Sumber 

1 5 Hemiterpen Jarang 

2 10 Monoterpen Minyak atsiri 

3 15 Seskuiterpen Minyak atsiri 

4 20 Diterpen Resin 

5 25 Sesterterpen Jarang 
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6 30 Triterpen Damar 

7 40 Tetraterpen Karoten 

8 >40 Politerpen Karet alam 

 

 Monoterpena 

Monoterpena, dengan kerangka yang hanya mengandung dua unit isoprena adalah 

terpena yang tersederhana. Monoterpena memiliki jumlah lebih dari 500 jenis, sebagian besar 

dari tumbuhan. Fungsi utama senyawa monoterpenoid di dalam tumbuhan adalah untuk 

menarik hewan yang membantu penyerbukan (pollinator) ke bunga dan melindungi jaringan 

hijau dari herbivora dan infeksi mikroba. Sifat monoterpenoid yang umum dijumpai adalah 

isomerisme optik. Sebagai contoh isomerisme adalah karvon, terdapat lebih dari satu bentuk 

optik-aktifnya. Pada umumnya monoterpeneoid memiliki bau yang kuat, sebagian besar berupa 

substansi berminyak dan tak berwarna dengan titik didih 140-180⁰C, cairan tidak berwarna, 

tidak larut dalam air, disuling dengan uap air. Beberapa senyawa monoterpenoid lainnya 

berupa kristal, misalnya kamfer. 

 

1. Monoterpena asiklik 

   

 

 

 

2. Monoterpena monosiklik 
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3. Monoterpena bisiklik 

    

 

 Seskuiterpena 

Merupakan komponen minyak atsiri terdiri atas 3 unit isoprena. Rumus molekul C15H24. 

Sesquiterpenoid disintesis dari farnesil difosfat. Umumnya ditemukan secara luas pada 

tumbuhan dan jamur. 

    

 

 

 Diterpenoid 

Senyawa ini merupakan senyawa karbon dengan nomor atom C20. Rumus molekul 

C20H32 yang berasal dari 4 unit isoprena. Diterpenoid berasal dari geranil-geranil difosfat. 

Contoh diterpenoid yaitu asam giberelat sebagai hormon pertumbuhan tanaman, retinol 

sebagai vitamin A dan asam abietat metabolit sekunder tumbuhan. Diterpenoid berbeda 

dengan monoterpenoid dan sesquiternoid, diterpenoid bersifat volatil.  
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 Triterpenoid 

Merupakan kelompok triterpenoid yang paling besar tersebar luas pada tumbuhan dan 

sedikit pada hewan. Kelimpahan di alam dalam bentuk bebas, ester dan glikosida. 

Triterpenoid terdiri atas kerangka karbon dari 6 satuan isoprena dengan rumus molekul 

C30H48. Triterpenoid secara biosintesis diturunkan dari squalena minyak hati ikan hiu. 

Squalena merupakan senyawa dasar pembentuk steroid. Squalena berperan dalam 

pembentukkan imun dan memperkuat kerja jantung, kolesterol sebagai pembentuk hormon 

dalam tubuh dan contoh lainnya tokoferol (vitamin E) yang berperan sebagai prekursor 

metabolisme tubuh. 

 

 

Asam giberelat 
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 Tetraterpenoid 

Tetraterpenoid merupakan senyawa terpenoid yang mengandung atom karbon 

sebanyak 40 buah dengan rumus molekul (C40H64). Tetraterpenoid terdiri dari 8 unit 

isoprena. Biosintesis tetraterpenoid berasal dari geranil-geraniol. Contoh senyawa 

tetraterpenoid ialah karotenoid. Senyawa karotenoid merupakan senyawa yang terdiri atas 

ikatan rangkap terkonjugasi yang panjang. Ikatan rangkap terkonjugasi yang panjang 

menyebabkan karotenoid berwarna seperti kuning, jingga dan merah. Senyawa karotenoid 

seperti β-karoten berwarna seperti wortel (jingga) dan astaxanthin berwarna merah jambu. 

Astaxanthin umumnya terdapat diikan salmon.  

 

𝛽 − Karoten 

 

 

 

 

 Politerpenoid 

Senyawa ini merupakan terpenoid dengan jumlah atom karbon lebih dari 40 buah. 

Umumnya ditemukan pada latek karet dan berguna untuk proses pembuatan karet.  Karet 

alam merupakan cairan getah dari tumbuhan Hevea brasiliensis yang merupakan polimer 

dengan monomer isoprena. Polimer karet alam ini terdiri dari 97% polimer cis-1,4-
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poliisoprena. Karet alam diperoleh dari getah (latek) pohon karet. Karet alam tersusun atas 

5000 unit isoprena. Struktur kimia karet alam sebagai berikut: 

 

 

 

 

B. Biosintesis Terpena 

 Tahapan pertama biosintesis terpena yaitu kondensasi ester secara enzimatik dari porsi-

porsi asetil (dari) asetilkoenzim A. Zat antara pada pembentukan terpena yaitu pirofosfat 

(difosfat) dari asam mevalonat dan sepasang isopentenil alkohol. 

 

 

C. Fungsi Terpenoid 

Fungsi dari terpenoid adalah sebagai berikut : 

Fungsi dari terpenoid diantaranya sebagai berikut : 

1. Pengatur pertumbuhan (diterpenoid giberellin dan seskuiternoid abisin) 

2. Berperan sebagai ekspektoran, anestetik, antiseptik, sedative, dan spasmolitik, serta 

sebagai bahan pemberi aroma pada makan dan parfum (monoterpenoid) 
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3. Digunakan sebagai tumbuhan obat penyakit diabetes, gangguan menstruasi, kerusakan 

hati, gangguan kulit, patukan ular dan malaria (triterpenoid) 

4. Hormon pertumbuhan pada tanaman, podolakton inhibitor pertumbuhan tanaman, 

antifeedant serangga, senyawa pemanis, inhibitor tumor, anti karsinogen dan anti fouling 

(diterpenoid) 

5. Sebagai antifeedant, antimikroba, hormon, antibiotic, toksin dan regulator pertumbuhan 

pada tanaman dan pemanis (seskuiterpenoid) 

6. Karotenoid memberikan sumbangan terhadap warna tumbuhan juga diketahui sebagai 

pigmen dalam fotosintesis  

7. Penghasil karet (politerpenoid) 

8. Terpenoid beperanan dalam interaksi tumbuhan dan hewan, seperti sebagai alat 

komunikasi juga pertahanan serangga  

9. Monoterpen dan seskuiterpen berperan juga dalam memberikan bau tertentu pada 

tumbuhan 

10.  Pada beberapa terpenoid tertentu yang tidak menguap diduga memiliki peran sebagai 

hormon seks pada fungus (Ningsih, Yonna Febria. 2014) 

 

D. Sumber Terpen 

Secara umum minyak atsiri tersusun atas unsur-unsur karbon (C), hidrogen (H), dan 

oksigen (O), beberapa kadang terdiri dari nitrogen (N) dan belerang (S). Pada minyak atsiri 

didalamnya terkandung senyawa-senyawa golongan monoterpen, sesquiterpen, alcohol, fenol, 

kumarin, dan eter/ ester. Sebagian besar dari minyak atsiri tergolong kedalam senyawa organik 

terpena dan terpenoid yang bersifat larut dalam minyak atau lopofil.  

Minyak atsiri (essential oil/volatile oil) atau essences adalah senyawa yang mudah 

menguap, berasal dari tanaman aromatik, tidak larut dalam air, namun larut pada pelarut 

organik. Minyak atsiri digunakan untuk memberikan rasa dan aroma pada minuman, makanan, 

kosmetik dan parfum. Sifat toksik alami minyak atsiri berguna pada pengobatan dan minyak 

atsiri telah lama diketahui sebagai sumber terapi yang penting, misalnya sebagai senyawa anti 

mikroba. 

Tabel beberapa tanaman yang memiliki kandungan minyak atsiri. 

NO. TANAMAN NAMAN LATIN SUMBER MINYAK 

1 Adas Foenicullum vulgare Buah dan biji 

2 Akar wangi Vetiveria zizanoides Akar 

3 Anis Clausena anisata Buah dan biji 
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4 Bungle Zingiber purpureum Roxb. Akar 

5 Cempaka Michelia champaca Bunga 

6 Cendana Santalum album Kayu teras 

7 Cengkeh Syzygium aromaticum Bunga 

8 Eucalyptus Eucalyptus sp. Daun 

9 Gaharu Aquilaria sp. Kayu 

10 Gandapura Gaultheria sp. Daun dan gagang 

 

 

E. Teknik Isolasi Terpenoid 

Destilasi 

Destilasi merupakan suatu proses pemurnian yang diawali dengan tahap penguapan senyawa 

cair. Prosenya dilakuakn dengan cara memanaskan yang kemudian mengembunkan uap yang 

terbentuk. Prinsip dasar destilasi ialah perbedaan atara titik didih dari zat-zat cair pada 

campuran dari zat cair tersebut sehingga zat (senyawa) yang mempunyai titik didih paling 

rendah akan menguap terlebih dahulu, kemudian apabila didinginkan akan terjadi 

pengembunan yang nantinya akan menetes sebagai zat murni (destilat). Terdapat beberapa 

metode destilasi, yaitu: 

a. Destilasi Uap-Air 

Penyarian minyak menguap dilakukan dengan cara simplisia serta air ditempatkan dalam 

labu yang berbeda. Air kemudian dipanaskan dan akan menguap, uap air akan masuk ke 

dalam labu sampel sambil mengekstraksi minyak menguap yang terdapat dalam simplisia, 

uap air serta minyak menguap yang telah terekstraksi menuju kondensor yang nantinya 

akan terkondensasi, lalu melewati pipa alonga, campuran dari air dan minyak menguap 

lalu masuk ke dalam corong pisah dan akan memisahkan antara minyak atsiri dan air. 

b. Destilasi Uap 

Destilasi uap digunakan untuk memurnikan zat atau senyawa bentuk cair yang tidak larut 

pada air dan mempunyai titik didih yang cukup tinggi, sedangkan sebelum zat cair  

mencapai titik didihnya, zat cair tersebut sudah terurai, teroksidasi ataupun mengalami 

reaksi pengubahan (rearranagement), sehingga zat cair tersebut tidak bisa dimurnikan 

secara destilasi secara sederhana atau destilasi bertingkat, maka harus didestilasi dengan 

cara destilasi uap. Destilasi uap merupakan istilah umum yang digunakan untuk destilasi 

antara campuran air dengan senyawa yang tidak dapat larut didalam air. Proses ini 
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dilakukan dengan mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga pada bagian yang 

dapat menguap akan berubah menjadi uap pada temperatur lebih rendah dari pada dengan 

pemanasan langsung.  Pada destilasi uap, labu yang berisikan senyawa yang akan 

dimurnikan dihubungkan pada labu pembangkit uap. Uap air yang dialirkan dalam labu 

berisi senyawa tersebut untuk menurunkan titik didih senyawa, hal ini karena titik didih 

suatu campuran akan lebih rendah dari pada titik didih komponen-komponen 

penyusunnya. 

Metode Press 

Metode press dingin mengandalkan pada kekuatan alat press untuk mengepres dan 

mengeluarkan minyak. Pada metode ini tidak semuanya kantong minyak pecah sehingga 

seluruh minyaknya dapat dikeluarkan. Kemampuan alat press dalam mengeluarkan minyak 

sangat bergantung pada ukuran maka semakin banyak kantong minyak yang sudah terpecah 

setelah proses perajangan 
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BAB VI 

STEROID 

 

Steroid merupakan senyawa organik bahan alam yang dihasilkan melalui metabolit 

sekunder oleh organisme. Steroid banyak ditemukan pada jaringan manusia, hewan dan 

tumbuhan. Asal usul biogenetik dari steroid mengikuti reaksi-reaksi pokok yang sama, dengan 

demikian golongan senyawa ini memiliki kerangka dasar yang sama. Steroid sangat penting 

sebagai pengatur biologis yang memberikan efek psikologis ketika diberikan kemakhluk hidup. 

Senyawa senyawa penting tersebut diantara lain adalah hormon seks perempuan dan laki-laki, 

Hormon Adrenokortikal, Vitamin D, Asam empedu, dan racun-racun cardia tertentu. 

 

A. Struktur dan Penamaan Sistematis Steroid 

Senyawa steroid mempunyai kerangka dasar spesifik yaitu kerangka 1,2-

siklopentanoperhidrofenantren dengan 17 atom karbon dan 4 cincin, kerangka ini sekaligus 

merupakan ciri-ciri khusus yang membedakan steroid dengan senyawa organik bahan alam 

lainnya. Struktur dasar steroid membentuk tiga cincin sikloheksana dan satu 

cincin siklopentana. 

 

Gambar 2.1. 1,2-siklopentanoperhidrofenantren 

Cincin A dan B dapat menempel secara cis- atau trans-, sedangkan cincin B menempel 

pada cincin C serta cincin C menempel pada cincin D secara trans-. Untuk melihat lebih mudah 

mengapa hal ini benar, mengacu pada decaline, yang mengandung dua cincin beranggota enam 

bergabung bersama. Trans-decaline memiliki dua atom hydrogen pada gabungan cincin dalam 

arah yang berlawanan, dimana ada cis-decaline yang sama pada sisi yang sama. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/wiki/Sikloheksana
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siklopentana&action=edit&redlink=1
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Decaline 

Trans-Decaline 

2H pada sisi yang 

berlawanan 

Cis-Decaline 

2H pada sisi yang sama 

 

Gugus - gugus metil yang terdapat pada di setiap pertemuan dua cincin (misalnya C 

nomor 18 dan 19) disebut gugus metil angular dan gugus ini berperan sebagai titik-titik 

penghubung untuk membentuk posisi stereokimia. Menurut ketentuan, gugus lain yang berada 

pada sisi umum molekul seperti gugus metil angular (pada sisi atas) maka dinamakan 

Substituen β. Gugus yang umumnya berada di bawah  (Trans terhadap gugus metil angular) 

maka dinamakan Substituen α.  Ketika bentuk α dan β diterapkan pada atom hidrogen posisi 

5, pada pertemuan cincin A,B trans berubah menjadi jenis 5α ;  dan pada pertemuan cincin A,B 

cis berubah menjadi jenis 5β. 

       

Gambar 2.2. 5α Steroid 

(Semua cincin berupa Trans-) 

Gambar 2.3. 5β Steroid 

(Cincin A,B berupa Cis-) 

 

Tata nama sistematika steroid didasarkan pada struktur dari hidrokarbon steroid 

tertentu. Gugus R pada nomor 17 menentukan nama dasar bagi steroid tersebut. 
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Tabel 1.1. Nama-nama Hidrokarbon Steroid 

  

R Nama 

 Dengan menghilangkan atom C19 
Estran 

 
Androstan 

 

Pregnan 

 

Kolan 

 

Kolestan 

 

Ergostan 

 

Stigmastan 

 

Adapun beberapa penamaan senyawa steroid lainnya, yaitu: 

 Awalan “nor” 

Awalan ini digunakan bila gugus metilen rantai samping atau gugus metil angular hilang, 

diawali dengan nomor atom karbon yang hilang. 

5α 5β 
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H

HH

H

H

H

H

4
4a

5 HO

O

15
16

17

17a
17b

H

H H

H

H

H H

H

HO2C

HO2C

 

 

 

 

 

 

23-nor-5β-kolan 

 

 Awalan “homo” 

 Awalan ini digunakan jika ikatan pada cincin memanjang atau memendek, dimulai 

dengan huruf kecil  

  

 

 

 

 

 

 

4a-homo-5α-androstan       17a,17b-dihomoestran-1,3,5(10)-trien-3-ol-17b-on 

 

 Awalan “seco” 

Awalan ini digunakan jika terjadi pembelahan cincin dengan penambahan atom hidrogen 

di setiap gugus terminal, dimulai dengan nomor dimana ikatan terputus. 

 

 

 

 

 

3,4-seco-5α-kolan              asam 2,3-seco-5β-endrostan-2,3-dioat 

 

 Awalan “cyclo” 

Awalan ini digunakan untuk menunjukkan terdapatnya ikatan yang membentuk cincin 

anggota 3, dimulai dengan nomor posisi terkait. 
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H

H H

H

O

OH

O

H
HO

H

 

 

 

 

 

3α,5α- cyclokolestan 

 Apabila atom karbon penyusun cincin diganti dengan hetero atom, penamaan ditambahkan 

oksa-azo sebelum nama kerangka utama steroid dan diberi nomor 

 

 

 

 

 

17β-hidroksi-4-oksaandrostan-5-en-3on 

 

 Ketidakjenuhan ditandai dengan perubahan -an menjadi -en atau -adien 

 

 

 

 

 Estran-1,3,5(10)-trien           Estran-1,3,5,7,9-petena 

 

 

 

 

 

5α-androstan-1-en-16ε-ol           5β-pregnan-6,8,20-trien-3α-ol 

  Bila  gugus metil digantikan dengan gugus karboksil maka awalan diberi asam dan akhiran 

–oat. Pada biokimia senyawa jenis ini ada dalam bentuk anion, sehingga diberi akhiran –

oat 

 

 

. 

OH
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COO
-

H

H

HO

HO

O COOH

H

H

HO

HO

O

OH

OH

COOH

H
COO

-

H

H

HO

HH

H

HO

H

COOCH3
-OOC

 

 

 

 

 Jika asam dibentuk oleh substitusi atom hidrogen pada –CH, –CH2, atau –CH3 oleh gugus 

karboksilat –C–COOH, –CH–COOH, atau –CH2–COOH maka diberi awalan asam dan 

akhiran karboksilat atau dalam bentuk ion karboksilat 

 

 

 

 

 

 

Asam 5β-androstan-17β-karboksilat 3β-hidroksi-4β-metil-5α-kolestan-8,24-

diena-4-karboksilat 

 

 Jika kehilangan cincin terinal, awalan diberi des-, diikuti huruf besar miring pada cincin 

yang hilang 

 

 

 

Des-A-androstan 

 Ester 

 

 

 

 

 

24-metil-3β-hidroksi-5α-kolan-21,24-dioat 

3α,11β-dihidroksi-20-okso-5β-pregnan-

21-oat 

 

Asam (22R)-2β,3β,14,22,25- 

pentahidroksi-6-okso-5α-kolestan-7-en-

26-oat 
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HO

CO2CH3

12

3

 

 

 

 

 

 

Metil-3-(3β-hidroksiandrostan-4-en-16α-yl)propanoat 

B. Beberapa Steroid Penting 

1) Glucocorticoids : hormone steroid yang mempengaruhi metabolism energy ( peran utama 

dibandingkan lainnya). Glucocorticoids utama pada manusia adalah cortisol (Gambar.6) 

 

 

 

 

 

Cortisol adalah steroid yang memiliki 21 karbon yaitu pregran.Modifikasi yang 

ditunjukkan pada Gambar 6 semuanya dibutuhkan untuk aktifitas.Contohnya, konversi 11β- 

hidroksil menjadi keton menghasilkan cortison, sebuah metabolit inaktif cortisol. Steroid yang 

tidak memiliki 17α- hidroksil, corticosterone, memiliki 70% lebih rendah dari aktifitas 

glucorticoid pada manusia, walaupun corticosterone adalah glucocorticoid utama pada tikus. 

 

2) Mineralocorticoids  

Hormone steroid yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit. Mineralocorticoid utama 

pada manusia, aldosterone, juga ditunjukkan dalam Gambar 6. Secara structural aldosterone 

sangat mirip dengan cortisol, kecuali aldosterone tidak  memiliki gugus 17α- hidroksil, dan 

Struktur hormone steroid glucorticoid utama pada manusia, cortisol (4-pregnena-11β, 

17α, 21-triol-3,20-dion), dan mineralocorticoid utama pada manusia, aldosterone (4-

pregnena-11β,21-diol-3,18,20-trion) 
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memiliki sebuah aldehid pada 18- metil. 18- aldehid penting untuk aktifitas mineralocorticoid; 

satu–satunya perbedaan antara corticosterone dan aldosterone adalah 18–aldehid, tetapi 

aldostreon memiliki aktifitas 200 kali lebih tinggi mineralocorticoiddaripada corticosterone. 

3) Hormon Kelamin 

Hormon kelamin dihasilkan oleh kelenjar gonad. testosterone dan andosteron merupakan 

Hormon kelamin pada laki-laki. Sedangkan, estrogen dan progesterone merupakan hormon 

kelamin pada perempuan. Hormon-hormon tersebut tergolong steroid. 

 
 

Testosteron Progesteron 

 

4) Hormon Adrenokortikoid 

Hormon adenokortikoid adalah hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan 

diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Pengeluaran hormon ini dipengaruhi  

adreno cortico tropin hormon (ACTH) yang berasal dari pituitary anterior. Hormon ini dikenal 

juga dengan namaadrenokortikal, adrenokortikosteroid, kortikosteroid atau kortikoid. 

Beberapa fungsi fisiologinya behubungan dengan sistem kardiovaskular dan darah, sistem sraf 

pusat, otot polos serta stress. Contoh hormon adrenokortikoid antara lain : Aldosteron, Deoksi-

kortikosteron, Fludrokortison, Kortison. 

  

Kortison Aldosteron 

 

 



K i m i a  O r g a n i k  3 |60 
 

5) Asam Empedu 

Asam empedu merupakan asam steroid yang diproduksi oleh hati dari kolesterol melalui 

reaksi kimia dan disimpan dalam empedu. Asam-asam empedu yang ada di dalam cairan 

empedu yaitu asam kolat, asam deoksikolat, dan asam litokolat. Asam-asam empedu 

bergabung dengan protein membentuk garam-garam empedu yang berfungsi sebagai 

emulgator. Garam-garam tersebut membantu proses pencernaan lipid atau lemak, serta 

mengabsorpsi hasil pencernaan melalui dinding usus.  

 

 

Asam Kolat 

6) Aglikon Kardiak 

 

Strofantidin 

 

7) Sterol 

Sterol merupakan subkelompok steroid dan juga bentuk penting dari molekul bio. Kelompok 

sterol hadir dalam semua jenis bentuk kehidupan, dari tanaman, hewan hingga jamur. Bentuk 

yang paling akrabdari sterol hewan adalah kolesterol, dan senyawa ini penting dalam fungsi 

seluler, sebagai pendahulu untuk vitamin larut lemak, juga sebagai komponen bangunan 

steroid. 

. 
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C. Stereokimia Steroid 

Para ahli kimia telah menyelidiki stereokimia steroid dengan menggunakan analisa sinar X dari 

struktur kristalnya atau cara-cara kimia, percobaan-percobaan menunjukkan bahwa konfigurasi 

kerangka dasar dari steroid dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari model molekul menunjukkan molekul steroid adalah planar (datar). Atom atau 

gugus yang terikat pada inti atom pada inti molekul bisa dibedakan atas dua jenis yaitu: 

1. Atom atau gugus yang terletak pada bagian sebelah atas bidang molekul yaitu pada pihak 

yang sama dengan gugus metil pada C10 dan C13disebut konfigurasi β. Garis tebal 

menggambarkan Ikatan-ikatan yang menghubungkan atom gugus ini dengan inti atom 

molekul. 

2. Atom atau gugus yang berada pada bagian sebelah bawah bidang molekul yang disebut 

dengan konfigurasi α dan ikatan-ikatannya digambarkan dengan garis putus-putus. 

Sedangkan garis bergelombang menyatakan atom atau gugus yang konfigurasinya belum 

jelas apakah α atau β. 

Kedua konfigurasi steroid tersebut memiliki perbedaan yaitu: 

1. Pada konfigurasi yang pertama, cincin A dan cincin B terlebur menjadi sedemikian rupa 

sehingga hubungan antara gugus metil pada C10 dan atom hidrogen pada atom C5 adalah 

trans (A atau B trans). Pada konfigurasi ini gugus metil pada C10 adalah β dan atom 

hidrogen pada C5 adalah α. 

2. Pada konfigurasi yang kedua, peleburan cincin A dan cincin B menyebabkan hubungan 

gugus metil dan atom hidrogen menjadi cis (A/B cis) dan konfigurasi kedua substituent 

adalah β. Steroida dimana konfigurasi atom C5 adalah β termasuk deret 5β. 
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 Pada kedua konfigurasi tersebut, hubungan antara cincin B/C dan C/D keduanya 

merupakan trans. Cincin B dan cincin C diapit dengan cincin A dan cincin D maka perubahan 

konfirmasi dari cincin B dan cincin C sulit terjadi. Oleh sebab itu peleburan cincin B/C pada 

semua steroid alam merupakan trans, namun perubahan konfirmasi cincin A dan cincin B bisa 

terjadi. Perubahan pada cincin A dapat menyebabkan steroid berada dalam salah satu dari 

kedua konfigurasi tersebut. Perubahan pada cincin D bisa mengakibatkan hal yang serupa, 

sehingga peleburan cincin C/D dapat Cis atau Trans. Peleburan cincin C/D merupakantrans 

ditemukan pada hampir sebagian besar steroida alam kecuali kelompok aglikon kardiak dimana 

C/D adalah cis.  

Pada semua steroida alam, substituen pada C10 dan C9 berada pada pihak yang 

berlawanan dengan bidang molekul yaitu trans. Hubungan antara substituent pada posisi C8 

dan C14 merupakan trans kecuali senyawa-senyawa yang termasuk dalam kelompok aglikon 

kardiak. Sehingga stereokimia dari steroid alam mempunyai suatu pola umum, yaitu 

substituen-substituen pada titik temu dari cincin sepanjang tulang punggung molekul yaitu C-

5-10-9-8-14-13 mempunyai hubungan trans. 

Sifat-sifat steroida sama seperti senyawa organik lainnya, yakni reaksi-reaksi dari gugus 

gugus fungsi y β yang terikat pada molekul steroida tersebut. Contohnya, gugus 3β- hidroksil 

sedikit berbeda dengan sifat-sifat gugus hidroksil yang terikat pada posisi lain. Karena faktor 

geometri maka gugus 3-hidroksil memperlihatkan sifat yang sedikit berbeda dengan 3α-

hidroksil, yaitu gugus 3β-hidroksil lebih susah mengalami dehidrasi dibandingkan dengan 

gugus 3α-hidroksil walaupun prinsip dari reaksi yang terjadi adalah sama. 

Kestabilan steroid ditentukan oleh interaksi 1,3 yang terjadi antara suatu gugus fungsi 

yang berorientasi aksial dan molekul akan lebih stabil bila sebagian besar gugus fungsi 

berorientasi ekuatorial. Laju reaksi juga ditentukan oleh faktor sterik, tanpa kecuali gugus 

hidroksi ekuatorial lebih mudah dioksidasi dibandingkan gugus hidroksil yang ekuatorial. 

 

D. Biosintesis Steroid 

Steroid dianggap berasal dari tepenoid, sebab dalam jalur biosintesisnya, steroid 

diturunkan dari squalene yang merupakan senyawa pembentuk triterpene. Secara garis besar 

biosintesisnya adalah sebagai berikut : Senyawa precursor dimulai dari Asetil Koenzim A yang 

bergabung sebanyak dua molekul dengan beberapa jalur reaksi selanjutnya membentuk asam 

mevalonat. Setelah mengalami beberapa tahap reaksi akan membentuk DMAPP (dimetil alil 

pirofosfat) dan isomernya IPP (Isopentenil pirofosfat). Kedua senyawa ini bergabung dan 

membentuk monotepen.Monoterpene selanjutnya bergabung lagi dengan unit isoprene baru 
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membentuk sesquiterpen (farnesyl pirofosfat). Dua molekul farsenil pirofosfat membentuk 

squalene, selanjutnya teroksidasi menjadi 2,3 – epoksisqualen, yang dalam suasana asam 

membentuk lanosterol ( tepenoid ). Lanosterol kehilangan gugus metil, yatu dua dari atom C-

4 dan satu drai C-14 membentuk kolestreol ( steroid ). 
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BAB VII 

FLAVONOID 

 

Senyawa flavanoid merupakan suatu kelompok senyawa fenol terbesar yang ditemukan di 

alam. Flavonoid merupakan senyawa yang tersusun dari 15 atom karbon yang biasanya tersebar 

di tumbuhan. Senyawa-senyawa ini adalah zat warna merah, biru, ungu, dan zat warna kuning 

yang ditemukan pada tumbuhan. 

 

A. Kerangka Dasar Flavonoid 

Flavonoid memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon, yaitu dimana  dua 

cincin benzena (C6) terikat pada suatu rantai propana (C3) membentuk suatu susunan C6-C3-

C6. Kerangka dasar flavonoid terbagi menjadi 3, yaitu: 

  
 

Flavonoid 

(1,2-diarilpropan) 

Isoflavonoid 

(1,2-diarilpropan) 

Neoflavonoid 

(1,1-diarilpropan) 

 

B. Ciri Struktur Flavonoid 

Flavonoid memiliki ciri khas pada strukturnya, yaitu: 

Cincin A Cincin B 

Oksigenasi berselang-seling 
Oksigenasi para-; para- + meta-; atau para- 

+ 2 meta-. 

Sering teralkilasi di C1 atau C5 Jarang terjadi oksigenasi orto- 

 

  

Epikatecin Floretin 
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C. Kelompok Utama Flavonoid 

Flavonoid adalah metabolit sekunder yang tersebar luas dan paling beragam. Sekitar 5-

10% metabolit sekunder pada tumbuhan merupakan flavonoid, dengan struktur kimia dan 

peran biologi yang beragam. Berikut ini adalah kelompok utama flavonoid: 

 

  

 

Dihidrocalkon Calkon  

  
 

Flavan Katecin Leukoantosianidin 

   

Flavanon Flavanonol Flavon 

 

 
 

Flavono Garam Flavilium Antosianidin 
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D. Biosintesa Flavonoid 

Awalnya biosintesis flavonoid adalah dari analisa berbagai struktur senyawa yang 

termasuk ke dalam golongan ini. Menurut Robinson (1995) kerangka C6-C3-C6 flavonoid 

berkaitan dengan kerangka C6-C3 dari fenil propanoid yang memiliki gugus fungsi oksigen 

pada posisi para, para dan meta, atau 2 meta dan 1 para dari cincin aromatik Namun, senyawa-

senyawa fenil propanoid, seperti asam-asam amino fenilalanin dan tirosin, bukan dianggap 

sebagai senyawa yang menurunkan flavonoid melainkan hanya sebagai senyawa yang 

bertalian. 

 Pola biosintesis dari flavonoid disarankan pertama kali oleh Birch. Menurut Herbert 

(1995) tahap pertama dari biosintesa flavonoid suatu unit C6-C3 berkombinasi dengan 3 unit 

C2 menghasilkan unit C6-C3-(C2+C2+C2). Kerangka C15 yang dihasilkan pada kombinasi unit 

mengandung gugus-gugus fungsi oksigen pada posisi yang diperlukan. Cincin A dari struktur 

flavonoid berasal dari jalur poliketida, yaitu kondensasi dari tiga unit asetat atau malonat, 

sedangkan cincin B dan tiga atom karbon dari rantai propan berasal dari jalur fenil propanoid 

(jalur sikimat). 

Prinsip: Kombinasi 2 jalur biosintesis : jalur Shikimat dan asetat-malonat. 

 

 

 

  

                                        

   

  

                        

Flavanon Calkon 

   C6-C3  +  C2-C2-C2        C6-C3-C6 

 

Jalur shikimat   Jalur asetat-malonat 

(Cincin B)  (Cincin A) 

3 AsCo-A 
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E. Sifat Flavonoid 

Flavonoid adalah golongan polifenol sehingga mempunyai sifat kimia senyawa fenol: 

1. Memiliki sifat asam, sehingga bisa larut dalam basa. 

2. Senyawa polar karena memiliki sejumlah gugus hidroksil. 

3. Berperan sebagai antibakteri, sebab flavonoid sebagai derivat dari fenol mampu 

menyebabkan rusaknya susunan dan perubahan mekanisme permeabilitas dari dinding 

sel bakteri. 

4. Berperan sebagai antioksidan adalah kemampuan flavonoid untuk menjalankan fungsi 

antioksidan, hal ini bergantung dari struktur molekulnya, posisi gugus hidroksil 

mempunyai peranan fungsi antioksidan dan aktivitas menyingkirkan radikal bebas. 

5. Berfluoresensi, sebagai contoh flavon yang dapat berfluoresensi dengan panjang 

gelombang 240-270 nm (benzoil) dan 320-380 nm (sinamoil). 

                       

Benzoil Flavon Sinamoil 

 

 

F. Identifikasi Flavonoid 

a) Uji Kualitatif 

 Identifikasi reaksi warna: 

1. Uji Wilstater 

Uji Wilstater dilakukan untuk mengetahui adanya senyawa yang mengandug inti δ 

benzopiron. Pengujian ini menghasilkan warna-warna sebagai berikut: 

 Golongan flavon menghasilkan warna jingga  

 Golongan flavonol menghasilkan merah krimson 

 Golongan flavonon menghasilkan merah tua 

2. Uji Bate Smith Matecalve 
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Uji ini digunakan untuk menunjukan terdapatnya senyawa leukoantosianin, reaksi positif 

apabila terbentuk warna merah yang intensif atau ungu. 

 

b) Uji Kuantitatif 

1. Spektrofotometer 

Spektrum flavonoid umumnya ditentukan dalam larutan menggunakan pelarut metanol atau 

etanol. Spektrum yang khas dari flavonoid tersusun atas dua maksimal pada rentang 230-295 

nm (pita II) dan 300-560 nm (pita I). Kadar flavonoid dalam suatu sampel bahan alam dapat 

ditentukan dengan cara Sebanyak 25 g serbuk daun sampel dimaserasi selama 24 jam 

menggunakan etanol teknis pada labu bulat 1000 ml, sesekali dikocok. Maserat dalam labu 

kemudian direfluks. Refluks diulangi sekali lagi dan hasil refluks pertama dan kedua 

digabungkan. Ekstrak kemudian dipekatkan menggunakan penguap putar. Kemudian ekstrak 

ditimbang setara dengan 200 mg simplisia lalu ditempatkan dalam labu alas bulat. Sistem 

hidrolisis ditambahkan ke dalamnya, yaitu 1 ml larutan 0,5 % (b/v) heksametilenatetramina, 

20 ml aseton dan 2 ml larutan 25 % HCl dalam air, kemudian campuran tersebut dipanaskan 

hingga mendidih selama 30 menit. Campuran kemudian disaring menggunakan kapas ke dalam 

labu ukur 100 ml. Residu ditambahkan 20 ml aseton dan dididihkan kembali sebentar; 

penambahan aseton dan pendidihan ini dilakukan 2 kali. Seluruh filtrat dikumpulkan dalam 

labu takar. Setelah labu dingin, volume ditepatkan dengan aseton sampai 100 ml dan dikocok 

hingga sempurna. Filtrat hasil hidrolisis dalam labu diambil sebanyak 20 ml, dan ditempatkan 

ke dalam corong pisah, ditambahkan 20 ml akuades. Kemudian campuran diekstraksi, pertama 

dengan 15 ml etil asetat, kemudian sebanyak 2 kali menggunakan 10 ml etil asetat. Fraksi etil 

asetat dikumpulkan ke dalam labu takar 50 ml dan ditambah etil asetat hingga tepat 50 ml. 

Sebanyak 10 ml larutan ini dipindahkan ke dalam labu takar 25 ml, ditambahkan 1 ml larutan 

2 g AlCl3 dalam 100 ml larutan asam asetat glasial 5% (v/v) (dalam metanol). Larutan asam 

asetat glasial 5% (v/v) ditambah secukupnya hingga tepat 25 ml. Selanjutnya dikocok dan 

dianalisis kandungan flavonoid total dengan mengukur serapannya menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 370 nm. (N (Neldawati et al. 2013). 

 

 

 

 

 

Tabel 7.2 Spektrum pita serapan khas senyawa flavonoid (Markham 1988) 
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No  Jenis Flavonoid  Pita II (nm) Pita I (nm) 

1 Flavon  250-280 310-350 

2 Flavonol  250-280 330-385 

3 Isoflavon   250-280 350-385 

4 Flavanon   275-280 300-330 

5 Dihidroflavonol   275-280 300-330 

6 Biflavonoid  270-295 300-320 

7 Kalkon   230-270  340-390 

8 Auron  230-270 380-430 

9 Antosianidin   270-280 465-560 
 

 

2. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

Ekstrak dimaserasi dengan metanol  70%. Ditimbang serbuk simplisia sebanyak 50 gram, 

dilarutkan ke  dalam 250 mL metanol 70% dalam bejana kaca lalu diaduk hingga 

homogen. Proses ini dilakukan selama lima hari, digojok setiap pagi, siang dan sore. Pada 

hari kelima dilakukan penyaringan dan remaserasi dengan ditambahkan 125 mL metanol 

70%, dilakukan selama dua hari dengan perlakuan sama. Pada hari kedua remaserasi, 

dilakukan penyaringan. Filtrat hasil penyaringan maserasi dan remaserasi dicampur 

kemudian diuapkan menggunakan vacum rotary evaporator pada suhu 50oC, sehingga 

akan diperoleh ekstrak yang kental. Ekstrak kental dituang ke dalam cawan porselin, 

kemudian dipanaskan menggunakan kompor listrik dan dibantu dengan kipas angin 

sambil terus dilakukan pengadukan, suhu tetap dikontrol menggunakan termometer. 

Proses ini dilakukan untuk menguapkan etanol hingga diperoleh ekstrak kental dengan 

konsentrasi 100%. Selanjutnya diinjeksikan filtrat sampel ke dalam sistem HPLC 

sebanyak 20 μL. 

 

G. Isolasi dan Identifikasi Flavonoid 

Isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid dapat dilakukan melalui cara isolasi dengan 

metanol, isolasi dengan Charaux Paris, isolasi dengan beberapa pelarut. 

1) Isolasi dengan methanol 

Bahan yang telah dihaluskan kemudian diekstraksi. Proses dilkukan dalam dua tahap. 

Pertama menggunnakan metanol:air (9:1) kemudian dilanjutkan  metanol:air (1:1) dibiarkan 

selama 6-12 jam. Penyaringan menggunakan corong Buchner. Kemudian kedua ekstrak 

tersebut disatukan dan diuapkan hingga 1/3 volume awal, atau sampai semua metanol 

menguap. Selanjutnya ekstraksi menggunakan pelarut heksan atau kloroform (daIam corong 
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pisah) dapat dibebaskan dari senyawa yang memiliki kepolaran rendah, seperti lemak, klorofil, 

terpen, santifil dan lain-lain 

 

2) Isolasi dengan Charaux Paris 

 Serbuk tanaman diekstraksi menggunakan metanol, kemudian diuapkan hingga kental 

dan ekstrak kental ditambahkan air panas dengan jumlah volume yang sama, Ekstrak air encer 

selanjutnya ditambahkan eter, lakukan ekstraksi kocok. Disahkan fase eter kemudian diuapkan 

hingga kering yang kemungkinan didapat bentuk bebas. Fase air hasil pemisahan ditambahkan 

pelarut etil kembali. Asetat diuapkan hingga kering yang kemungkinan didapat Flavonoid-O-

Glikosida. Fase air ditambahkan kembali n-butanol, setelah dilakukan ekstraksi, lakukan 

pemisahan dari kedua fase tersebut. Fase n-butanol diuapkan akan diperoleh ekstrak n-butanol 

kering, mengandung flavonoid dalam bentuk C-glikosida dan leukoantosianin. Dari ketiga fase 

yang diperoleh tersebut langsung dilakukan pemisahan dari komponen yang terdapat pada 

setiap fasenya dengan menggunakan kromatografi kolom. Metode ini sangat baik dipakai 

dalam mengisolasi flavonoid tanaman, hal ini karena dapat dilakukan pemisahan flavonoid 

berdasarkan sifat kepolarannya. 

 

3) Isolasi dengan beberapa pelarut 

 Serbuk kering diekstraksi menggunakan kloroform dan etanol, Ekstrak yang diperoleh 

dipekatkan dibawah tekanan rendah. Ekstrak etanol pekat dilarutkan menggunakan air, 

kemudian diekstraksi gojog menggunakan dietil eter dan n-butanol, dengan demikian diperoleh 

tiga fraksi yaitu fraksi kloroform, dietil eter dan butanol.  

 

4) Isolasi dengan ekstraksi maserasi 

Prinsipnya merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari tersebut 

akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, 

sehingga zat aktif akan larut. Oleh sebab terdapatnya perbedaan konsentrasi antara larutan zat 

aktif di dalam dan di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. 

Cara kerjanya yaitu ditimbang 50 gram serbuk simplisia kemudian ditambahkan 

ditambahkan 50 ml etanol 96% p.a kemudian ditutup dengan aluminium foil dan didiamkan 

selama 7 hari sambil sesekali dikocok. Selanjutnya, dipisahkan filtrat dengan ampasnya 

menggunakan kertas saring biasa, lalu ekstrak dipisahkan dengan pelarutnya dengan rotary 

vacum evaporator. Ekstrak kemudian ditambahkan air panas dan difraksinasi dengan n-

heksana. Air dan endapannya difraksinasi dengan n-heksana:etil asetat. Ekstrak dan endapan 
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dicuci dengan metanol sambil didinginkan di es. Kemudian endapannya dikeringkan 

menggunakan oven dan ditimbang hasil yang diperoleh.  

Fungsi tahapan : 

a. Etanol digunakan sebagai pelarut flavonoid, mengingat flavonoid dan etanol 

bersifat polar 

b. Perendaman menyebabkan pemecahan dinding dn membran sel akibat perbedaan 

tekanan di dalam dan di luar sel, sehingga pelarut mengalir ke dalam sel. Pelarut 

yang mengalir dapat menyebabkan protoplasma membengkak dan kandungan sel 

akan keluar sehingga dapat larut dengan pelarut. Semakin lama waktu perendaman 

maka hasil yang diperoleh bertambah banyak sampai titik jenuh larutan 

c. Pengocokan berfungsi agar kontak antara bahan dengan pelarut semakin sering 

terjadi sehingga proses ekstraksi pun sempurna. 

d. Ekstraksi dengan cara rotary vacum evaporator ini berguna agar pelarut dapat 

menguap lebih cepat di bawah titik didihnya. 

e. Fraksinasi dengan heksan untuk memisahkan senyawa yang bersifat non-polar. 

f. Fraksinasi dengan heksan:etil asetat berguna untuk memisahkan senyawa yang 

bersifat semi-polar. 

 

H. Manfaat dan Kegunaan Flavonoid 

1. Pada tumbuhan berfungsi sebagai pengaturan fotosintesis, pengaturan tumbuh, kerja 

antimikroba, antivirus dan kerja terhadap serangga, serta pertahanan diri terhadap 

penyakit, hama, kompetisi, herbivori, dormansi biji, interaksi dengan mikrobia, sinyal 

pada berbagai jalur transduksi, pelindung terhadap radiasi sinar UV, molekul serta 

molekul sinyal pada polinasi dan fertilitas jantan (Robinson, 1995).  

2. Secara biologis flavonoida memiliki peranan penting dalam kaitan penyerbukan 

tanaman oleh serangga dan memiliki rasa pahit sehingga mampu bersifat menolak 

sejenis ulat tertentu. 

3. Berperan penting dalam menentukan warna, bau, rasa, dan kualitas nutrisi makanan.  

Selain itu juga berfungi sebagai antikanker (bersifat antioksidan), antialergi, dan 

antikolesterol. 

 

I. Bahan Alam yang Mengandung Flavonoid 

Flavonoid sebenarnya ada pada semua bagian tumbuhan termaksuk pada akar, kayu, daun,  

kulit, bunga, tepungsari, nektar, buah dan biji. Sedikit informasi yang melaporkan 
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flavonoid pada hewan, seperti pada kelenjar bau berang-berang, propilis (sekresi lebah), 

sayap kupu-kupu, yang dianggap bukan hasil biosintesis melainkan berasal dari tumbuhan 

yang dikonsumsi hewan tersebut. Senyawa antosianin sering dikaitkan dengan warna 

bunga tumbuhan. 

Pada umumnya sianidin terdapat pada suku Gramineae. Senyawa biflavonoid banyak 

terdapat pada subdivisi Gymnospernae, sedangkan isoflavonoid  pada suku leguminosae. 

Tumbuhan yang memiliki morfologi sederhana seperti lumut, paku, dan paku ekor kuda 

mengandung senyawa flavonoid O-GIikosida, flavonon, flavonol, khalkon, 

dihidrokhalkon, C-Glikosida. Pada angiospermae mengandung flavonoid kompleks lebih 

banyak (Miller 1996). Contoh beberapa tanaman yang mengandung flavonoid, diantaranya 

: 

1. Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.)  

Zat berkhasiat: Lendir, flavonoid, dan zat samak 

Penggunaan:  Bronkitis,  haid  tidak teratur, anti  inflamasi diuretik, demam, sedatif, 

analgesik, dan ekspectoran. 

2. Mahoni (Swietenia mahaboni Jacq.) 

Zat berkhasiat: Saponin dan flavonoida 

Penggunaan: Tekanan   darah   tinggi   (hipertensi),   kencing   manis(diabetes   

militus),  demam, kurang nafsu makan, dan rematik. 

3. Nangka (Artocarpus integra Merr. Thumb.) 

Zat berkhasiat: Morin, flavon, sianomaklurin (zat samak), dan tannin. 

Penggunaan: Anti spasmodik dan sedatif 

4. Remak Daging (Hemigraphis colorata Hall) 

Zat berkhasiat: Flavonoid, natrium, senyawa kalium 

Penggunaan: Disentri, perdarahan sesudah melahirkan, diuretic, wasir dan hemostatic. 

5. Temu Putih (Curcuma zedoaria Berg. Roscoe) 

Zat berkhasiat:   Minyak   atsiri   zingiberin,   sineol,   prokurkumenol, kurkumenol. 

Penggunaan :  Antineoplastik,   stomakik antiflogostik, kholeretik,   dan antipiretik 

 

 

 

 

 

 



K i m i a  O r g a n i k  3 |73 
 

 

 

BAB VIII 

ALKALOID 

 

Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang paling banyak ditemukan 

di alam.. Hampir seluruh senyawa alkaloid berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tersebar luas 

pada berbagai jenis tumbuhan. Alkaloid mengandung paling sedikitnya satu atom nitrogen, 

memiliki sifat basa atau alkali dan sifat basa tersebut disebabkan karena terdapatnya atom N 

(Nitrogen) dalam molekul senyawa tersebut dalam struktur lingkar heterosiklik atau aromatis, 

dan dalam dosis kecil mampu memberikan efek farmakologis terhadap manusia dan hewan. 

Hampir semua alkaloid yang ditemukan di alam memiliki keaktifan biologis tertentu. 

Terdapat alkaloid yang sangat beracun, namun terdapat pula yang sangat bermanfaat dalam 

pengobatan. Seperti kuinin, morfin dan stiknin merupakan alkaloid yang terkenal dan 

memiliki efek sifiologis dan fisikologis. Alkaloid bisa ditemukan dalam berbagai bagian 

tumbuhan seperti biji, ranting, daun, dan kulit batang. Secara umum alkaloid ditemukan 

dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit yang berasal 

dari jaringan tumbuhan. 

A. Ciri-ciri Struktur Alkaloid 

1. Kerangka polisiklik dan jenis substituen tidak bervariasi 

2. Atom Nitrogen ditemukan sebagai gugus amina (-NR2) atau amida ( ). 

Bukan sebagai gugus nitro (-NO2) atau diazo (-N=N-). 

3. Substituen Oksigen ditemukan sebagai gugus fenol (-OH), metoksi (-OCH2), atau 

metilendioksi (-OCH2O-), pada posisi para- atau para- dan meta- dari cincin aromatik. 

 

B. Sifat-sifat Alkaloid 

Beberapa sifat dari alkaloid yaitu : 

 Mengandung atom nitrogen yang umumnya berasal dari asam amino dan golongan 

heterogen. 

 Pada umumnya berupa serbuk amorf atau kristal atau. 

 Alkaloid berbentuk cair yaitu nikotin, konini, dan spartein. 

 Pada umumnya tidak berwarna kecuali berberine (Poli aromatik) 
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 Pada tumbuhan berada dalam bentuk bebas, dalam bentuk N-oksida atau dalam 

bentuk garamnya. 

 Pada umumnya memiliki rasa yang pahit. 

 Sering beracun 

 Bersifat optis aktif dan berupa sistim siklik 

 Alkaloid dalam bentuk bebas tidak larut dalam air, namu larut dalam kloroform, eter 

dan pelarut organik lain yang bersifat relatif nonpolar. 

 Pada bentuk garamnya alkaloid mudah larut dalam air. 

 Alkaloid bebas bersifat basa akibat adanya pasangan elektron bebas pada atom N 

 Umumnya banyak digunakan dibidang farmasi. 

 Sampel yang didalamya terdapat alkaloid setelah bereaksi akan memberikan  

berwarna merah 

C. Klasifikasi Alkaloid 

Umumnya alkaloid diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sumber asal molekulnya 

(precursors), dengan dasar metabolisme pathway (metabolic pathway) yang digunakan untuk 

membentuk molekul tersebut. Jika biosintesis sebuah alkaloid tidak diketahui, alkaloid 

digolongkan berdasarkan nama senyawanya, termasuk nama senyawa yang tidak mempunyai 

nitrogen (karena struktur molekul terdapat dalam produk akhir contohnya: alkaloid opium 

kadang disebut "phenanthrenes"), atau berdasarkan nama tumbuhan atau binatang dimana 

senyawa tersebut diisolasi. Setelah alkaloid tersebut dikaji, penggolongan sebuah alkaloid 

diubah berdasarkan hasil pengkajian tersebut, umumnya mengambil nama amine penting 

secara biologi yang mencolok pada proses sintesisnya. 

 

Klasifikasi  alkaloida dapat didasarkan beberapa cara yaitu : 

1. Berdasarkan jenis cicin heterosiklik nitrogen yang merupakan bagian dari struktur 

molekul. Berdasarkan hal tersebut, alkaloid dibedakan atas beberapa jenis : 

 Golongan Piridina: piperine, trigonelline, coniine, arecaidine, arecoline,     

cytisine, guvacine,  nikotina, lobeline,  anabasine, sparteine, pelletierine. 

Struktur Piridina 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Piridina
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Piperine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Trigonelline&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Coniine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arecaidine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arecoline&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cytisine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Guvacine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Nikotina
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobeline&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anabasine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sparteine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelletierine&action=edit&redlink=1
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 Golongan Pyrrolidine: hygrine,  nikotina, cuscohygrine. 

 

 

 

 

Struktur Pyrrolidine 

 

 Golongan Isokuinolina: alkaloid-alkaloid opium (papaverine, narceine, 

narcotine), berberine, sanguinarine, emetine, hydrastine, berbamine, oxyacanthine. 

 

 

 

 

Struktur Isokuinolina 

 

 Golongan Kuinolina: kuinina, dihidrokuinina,  kuinidina,  dihidrokuinidina, 

 brucine, strychnine, cevadine, veratrine. 

   

    

 

Struktur Kuinolina 

 

 Golongan Indol: 

1. Tryptamines: serotonin, bufotenine, DMT, 5-MeO-DMT,  psilocybin 

2. Beta-carboline: harmine,  tetrahydroharmine, harmaline. 

3. Ergolines (alkaloid-alkaloid dari ergot ) : ergine, ergotamine, lysergic acid 

4. Yohimbans: reserpine, yohimbine 

5. Alkaloid Vinca: vinblastine, vincristine 

6. Alkaloid Kratom (Mitragynaspeciosa): mitragynine, 7-hydroxymitragynine 

7. Alkaloid Tabernanthe iboga: ibogaine,  voacangine,  coronaridine 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyrrolidine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hygrine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Nikotina
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuscohygrine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyrrolidine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuinolina&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuinina
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dihidrokuinina&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuinidina&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dihidrokuinidina&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Brucine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Strychnine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cevadine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Veratrine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuinolina&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tryptamine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Serotonin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bufotenine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimethyltryptamine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=5-MeO-DMT&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psilocybin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Beta-carboline&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Harmine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetrahydroharmine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Harmala_alkaloid&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ergoline&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ergot&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ergine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ergotamine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lysergic_acid&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserpine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yohimbine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Catharanthus_alkaloids&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vinblastine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincristine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kratom&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitragynine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=7-hydroxymitragynine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabernanthe_iboga&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibogaine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Voacangine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Coronaridine&action=edit&redlink=1
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8. Alkaloid Strychnos nux-vomica:  brucine, strychnine 

 

 

 

 

 

    Struktur Indol 

 

2. Berdasarkan asal-usul biogenetik.  

Berdasarkan asal-usul biogenetiknya alkaloid dibedakan menjadi : 

 Alkaloida alisiklik berasal dari asam-asam amino ornitin dan lisin. 

 Alkaloida aromatik jenis fenilalanin berasal dari fenilalanin, tirosin dan 3,4 – 

dihidrofenilalanin. 

  Alkaloida aromatik jenis indol berasal dari triptofan. 

 

Klasifikasi alkaloid menurut Hegnauer : 

 Alkaloida sesungguhnya, dimana merupakan racun, senyawa tersebut menunjukkan 

aktivitas fisiologis yang luas, hampir tanpa kecuali mempunyai sifat basa. Biasanya 

mengandung nitrogen dalam cicin heterosiklik, diturunkan dari asam amino, biasanya ada  

padsa tanaman sebagai garam asam organik. Beberapa pengecualian terhadap aturan 

tersebut yakni kolkhisin dan asam aristolkhoat yang bukan bersifat basa dan tidak 

mempunyai cicin heterosiklik dan alkaloida quartener yang bersifat agak asam dibanding 

bersifat basa. 

 Protoalkaloida, adalah amin yang relatif sederhana dimana nitrogen asam amino tidak 

terdapat dalam cicin heterosiklik. Protoalkaloida diperoleh berdasarkan biosintesa dari 

asam amino yang bersifat basa. Pengertian amin biologis sering digunakan untuk kelompok 

ini. 

 Pseudoalkaloida, tidak diturunkan dari  prekursor asam amino. Senyawa tersebut umumnya 

bersifat basa. Terdapat dua seri alkaloida yang penting pada kelompok ini yaitu alkaloida 

steroidal dan purin.  

 

D. Biosintesis Alkaloid 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Strychnos_nux-vomica&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Brucine&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Strychnine&action=edit&redlink=1
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Biosintesis alkaloid mulanya didasarkan dari hasil analisa terhadap ciri struktur 

tertentu yang sama-sama terdapat dalam berbagai molekul alkaloid. Alkaloid aromatik 

memiliki satu unit struktur yaitu ß-ariletilamina. Alkaloid-alkaloid tertentu dari jenis 1- 

benzilisokuinolin seperti laudonosin mempunyai dua unit ß-ariletilamina yang saling 

berkondensasi. Kondensasi antara dua unit ß-ariletilamina adalah reaksi kondensasi Mannich. 

Dengan reaksi sebagai berikut:  

(CH3)2NH + HCHO + CH3COCH3(CH3)2NCH2CH2COCH3 + H2O 

Menurut reaksi tersebut, suatu aldehid berkondensasi dengan suatu amina 

menghasilkan suatu ikatan karbon-nitrogan dalam bentuk imina atau garam iminium, diikuti 

dengan serangan suatu atom karbon nukleofilik ini dapat berupa suatu enol atau fenol. 

Dari percobaan menunjukkan bahwa ß-ariletilamina berasal dari asam-asam amino 

fenil alanin dan tirosin yang bisa mengalami dekarboksilasi menghasilkan amina. Asam-asam 

aminom ini, mampu menyingkirkan gugus-gugus amini (deaminasi oksidatif) diikuti dengan 

dekarboksilasi menghasilkan aldehid. Kedua hasil transformasi ini yaitu amina dan aldehid 

melakukan kondensasi Mannich. Disamping reaksi-reaksi dasar ini, biosintesa alkaloida 

melibatkan reaksi-reaksi sekunder yang menyebabkan terbentuknya berbagai jenis struktur 

alkaloida. Salah satu dari reaksi sekunder yang terpenting yaitu reaksi rangkap oksidatif fenol 

pada posisi orto atau para dari gugus fenol. Reaksi ini berlangsung dengan mekanisme radikal 

bebas. 

Reaksi-reaksi sekunder lainnya seperti metilasi dari atom oksigen menghasilkan 

gugus metoksil dan metilasi nitrogen menghasilkan gugus N-metil ataupun oksidasi dari 

gugus amina. Keragaman struktur alkaloid disebabkan karena keterlibatan fragmen-fragmen 

kecil yang berasal dari jalur mevalonat, fenilpropanoid dan poliasetat. 

Biosintesis alkaloid dapat pula berasal dari aldehid dan amina. Reaksi biosintesis 

alkaloid sebagai berikut: 
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Salah satu contohnya yaitu pembentukan alkaloid oleh tirosin. Tirosin adalah produk 

awal dari sebagian besar golongan alkaloid. Produk pertama yang penting yaitu antara 

dopamin dimana merupakan produk awal pembentukan senyawa berberine, papaverine dan 

morfin. 

 Sintesis benzylisoquinolin, dimulai dengan dua molekul tirosin 

 

 

 Cincin Tirosin Mengalami Kondensasi dan Membentuk Struktur Dasar Dari Morfin 

 

 

 

 

 Biosintesis Alkaloid Pada Nikotin 

Nikotin (rumus molekul C10H14N2) adalah suatu alkaloid dengan nama kimia 3-(1-

metil-2-pirolidil piridin. Nikotin merupakan komponen aktif  farmakologis yang utama dari 
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tembakau (Nikotiana tabacum). Saat diekstraksi dari daun tembakau, nikotin tak berwarna, 

segera menjadi coklat saat bersentuhan dengan udara. Sifat fisik dari nikotin yaitu cairan 

berminyak yang higroskopik, bercampur dengan air baik dalam bentuk basa bebas atau 

dalam bentuk garamnya, memiliki dua sistem cincin nitrogen: satu yaitu piridin dan yang 

lainnya adalah pirolidin, sehingga bisa dikelompokkan dalam alkaloid piridin ataupun 

pirolidin. 

 

 

Nikotin 

 

Pada biosintesis nikotin, cincin pirolidin berasal dari asam amino ornitin dan cicin 

piridin berasal dari asam nikotinat yang ditemukan dalam tumbuhan tembakau. Gugus 

amina yang terikat pada ornitin digunakan untuk membentuk cincin pirolidin dari nikotin. 

 

 

 

 Biosintesis Alkaloid pada Kafein 

Kafeina atau lebih dikenal kafein, merupakan senyawa alkaloid xantina berbentuk 

kristal dan berasa pahit.  
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Kafein 

 

BIOSINTESIS KAFEIN 

 

 

E. Reaksi-reaksi Alkaloid 

Reaksi-reaksi pada alkaloid atau penataan ulang alkaloid adalah reaksi yang 

menyebabkan perubahan kerangka karbon molekul. Pada alkaloid, reaksi ini derkaitan 

dengan atom Nitrogen yang bersifat basa. 

 

1. Katalisa Asam 

Prinsip: 
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Contoh: 

 

2. Katalisa Basa 

Prinsip: Pemutusan ikatan C-N yang merupakan kebalikan reaksi kondensasi berkatalis 

basa. 

 

 

 

Contoh: 
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F. Isolasi Alkaloid 

sifat kimia satu-satunya dari alkaloid yang paling penting adalah kebasaannya. 

Metode pemurnian dan pencirian umumnya mengandalkan sifat tersebut, dan pendekatan 

khusus harus dikembangkan untuk beberapa alkaloid misalnya pada risinina, kolkhisina, 

rutaekarpina, yang tidak bersifat basa.  

Secara umum isolasi bahan bakal sediaan galenik yang mengandung alkaloid 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

1. Menarik dengan menggunakan pelarut-pelarut organik berdasarkan pada azas Keller. 

alkaloida disekat pada pH tertentu dengan pelarut organik. Prinsip pengerjaan azas Keller 

yaitu alkaloid yang terdapat dalam suatu bakal sebagai bentuk garam, dibebaskan dari 

ikatan garam menjadi alkaloida yang bebas. Untuk itu ditambahkan basa lain yang lebih 

kuat daripada basa alkaloidanya. Alkaloida yang bebas diekstraksi menggunakan pelarut-

pelarut organik misal kloroform. Tidak dilakukan ekstraksi menggunakan air sebab yang 

masuk kedalam air yakni garam-garam alkaoida dan zat-zat pengotor yang larut dalam air, 

seperti glikosida-glikosida, zat penyamak, zat warna dan sebagainya. Senyawa yang 

terdistribusi kedalam kloroform disamping alkaloida ada lemak-lemak, harsa dan minyak 

atsiri. Oleh sebab itu setelah alkaloida diekstraksi dengan kloroform harus dimurnikan 

kembali dengan pereaksi tertentu. Diekstraksi kembali dengan kloroform. Kemudian 

diuapkan, didapatkan sisa alkaloid baik dalam bentuk hablur ataupun amorf. Ini bukan 

berarti alkaloida yang diperoleh dalam bentuk murni, alkaloida yang telah diekstaksi 

ditentukan lebih lanjut. Penentuan untuk setiap alkaloida berbeda untuk tiap jenisnya. Hal-

hal yang harus diperhatikan pada ekstraksi azas Keller, diantaranya : 

a. Basa yang ditambahkan harus lebih kuat dibandingkan alkaloid yang akan dibebaskan 

dari ikatan garamnya, berdasarkan reaksi pendesakan. 

b.  Basa yang digunakan tidak boleh terlalu kuat sebab alkaloid pada umumnya kurang 

stabil. 

c.  Setelah dibebaskan, alkaloida ditarik menggunakan pelarut organik tertentu, tergantung 

kelarutannya dalam pelarut organik tersebut. 

Alkaloid umumnya diperoleh dengan mengekstrak bahan tumbuhan menggunakan air yang 

diasamkan yang melarutkan alkaloid sebagai garam, atau bahan tumbuhan dapat dibasakan 

dengan natrium karbonat dan sebagainya dan basa bebas diekstraksi menggunakan pelarut 

organik seperti eter, kloroform dan lain sebagainya. Radas untuk ekstraksi sinabung dan 

pemekatan khusunya digunakan untuk alkaloid yang tidak tahan panas. Beberapa alkaloid 

menguap seperti nikotina bisa dimurnikan dengan cara penyulingan uap dari larutan yang 
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dibasakan. Larutan dalam air yang bersifat asam dan mengandung alkaloid dapat dibasakan 

dan alkaloid diekstaksi menggunakan pelarut organik, sehingga senyawa netral dan asam 

yang mudah larut dalam air akan tertinggal. Cara lainnya untuk memperoleh alkaloid dari 

larutan asam dengan penjerapan menggunakan pereaksi Lloyd. Kemudian alkaloid dielusi 

dengan dammar XAD-2, diendapkan dengan pereaksi Mayer atau Garam Reinecke dan 

endapan dipisahkan dengan cara kromatografi pertukaran ion. Masalah yang timbul di 

beberapa kasus yaitu lkaloid berada dalam bentuk terikat yang tidak bisa dibebaskan pada 

kondisi ekstraksi biasa. Senyawa pengkompleksnya misalnya polisakarida atau glikoprotein 

yang bisa melepaskan alkaloid bila diperlakukan dengan asam. 

2. Pemurnian alkaloid bisa dengan cara modern yaitu pertukaran ion. 

3. Menyekat melalui kolom kromatografi dengan kromatografi partisi. 

Cara kedua dan ketiga adalah cara yang paling umum dan juga cocok untuk 

memisahkan campuran alkaloid. Tata cara untuk isolasi dan identifikasi alkaloid yang 

terdapat pada bahan tumbuhan yang jumlahnya skala milligram menggunakan gabungan 

kromatografi kolom memakai alumina dan kromatografi kertas. 

 

G. Fungsi Alkaloid 

Alkaloid telah dikenal selama bertahun-tahun dan menarik perhatian sebab pengaruh 

fisiologinya terhadap mamalia dan pemakaiannya pada bidang farmasi, akan tetapi fungsinya 

pada tumbuhan hampir sama sekali belum jelas. Beberapa pendapat mengenai kemungkinan 

perannya dalam tumbuhan sebagai berikut : 

a. Alkaloid mempunyai fungsi sebagai hasil buangan nitrogen seperti urea dan asam urat 

pada hewan (salah satu pendapat yang pertama kali dikemukan, namun sekarang tidak 

dianut lagi). 

b. Beberapa alkaloid mungkin bertindak sebagai tandon penyimpanan nitrogen. Meskipun 

banyak senyawa alkaloid yang ditimbun dan tidak mengalami metabolisme lebih lanjut 

meskipun sangat kekurangan nitrogen. 

c. Pada beberapa kasus, alkaloid mampu melindungi tumbuhan terhadap serangan parasit 

atau pemangsa tumbuhan. Meskipun pada beberapa peristiwa bukti yang mendukung 

fungsi tersebut tidak dikemukakan, mungkin merupakan konsep yang direka-reka dan 

bersifat ‘manusia sentris’. 

d. Alkaloid dapat berperan sebagai pengatur tumbuh, dilihat dari struktur, beberapa senyawa 

alkaloid menyerupai pengatur tumbuh. Beberapa senyawa alkaloid merangasang 

perkecambahan yang bebrapa lainnya menghambat. 
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e. Awal mula disarankan oleh Liebig bahwa alkaloid karena sebagian besar bersifat basa, 

mampu mengganti basa mineral dalam mempertahankan kesetimbangan ion tumbuhan. 

Contoh alkaloid yang pertama memberikan manfaat pada bidang medis yaitu morfin 

yang diisolasi pada tahun 1805. Alkaloid diterpenoid diisolasi dari tanaman mempunyai  sifat 

antimikroba. Solamargine merupakan suatu glikoalkoid dari tanaman berri solanum 

khasianum mungkin mempunyai manfaat terhadap infeksi HIV dan infeksi intestinal yang 

berhubungan dengan AIDS. 

Ketika alkaloid ditemukan mempunyai efek antimikroba temasuk terhadap Giarde dan 

Entamoeba, efek anti diare utama mereka kemungkinan disebabkan oleh efek mereka pada 

usus kecil. Berberin adalah salah satu contoh alkaloid yang mempunyai potensi efektif 

terhadap typanosoma dan plasmodia. Mekanisme kerja alkaloid kuartener planar aromatik 

seperti berberin dan harman dihubungkan dengan kemampuan mereka untuk berinterkalasi 

dengan DNA. 

Berikut adalah beberapa contoh senyawa alkaloid yang telah umum dikenal dalam 

bidang farmakologi : 

No. Senyawa Alkaloid  (Nama Trivial) Aktivitas Biologi 

1 Nikotin Stimulan pada syaraf otonom 

2 Skopolamin Sedatif menjelang operasi 

3 Morfin Analgesik 

4 Kodein Analgesik, obat batuk 

5 Piperin Antifeedant (bioinsektisida) 

6 Atropin Obat tetes mata 

7 Kokain Analgesik 

8 Ergotamin Analgesik pada migraine 

9 Quinin Obat malaria 

10 Vinkristin Obat kanker 

11 Vinblastin Anti neoplastik, obat kanker 

12 Reserpin Pengobatan simptomatis disfungsi ereksi 

13 Mitraginin Analgesik dan antitusif 

14 Saponin Antibakteri 

 

H. Tanaman Penghasil Alkaloid 



K i m i a  O r g a n i k  3 |85 
 

Secara organoleptik, daun yang memiliki rasa pahit dan rasa sepat biasanya 

teridentifikasi mengandung alkaloid. Selain pada daun, senyawa alkaloid juga dapat 

ditemukan pada akar, ranting, biji, dan kulit kayu. 

Cokelat merupakan makanan yang berasal dan diolah dari biji kakao. Cokelat 

mengandung alkaloid-alkaloid seperti fenetilamina, teobromin, dan anandamida yang 

mempunyai efek fisiologis bagi tubuh. Kandungan-kandungan tersebut banyak dihubungkan 

dengan tingkat serotonin dalam otak. Menurut ilmuwan, bila mengonsumsi cokelat dalam 

jumlah normal dan teratur mampu menurunkan tekanan darah. 

Tembakau mengandung senyawa alkaloid, diantaranya adalah nikotin. Nikotin 

termasuk golongan alkaloid yang ada dalam famili Solanaceae. Nikotin dalam jumlah banyak 

ada pada tembakau, sedangkan dalam jumlah kecil terdapat pada kentang, tomat dan terung. 

Nikotin dan kokain bias juga ditemukan pada daun tanaman kota. Kadar nikotin berkisar 0,6-

3,0 % dari berat kering tembakau, dimana proses biosintesisnya terjadi di akar dan 

terakumulasi pada daun tembakau. Nikotin terjadi dari biosintesis unsur N pada akar dan 

terakumulasi pada daun. Fungsi nikotin yaitu sebagai bahan kimia antiherbivora dan adanya 

kandungan neurotoxin yang sangat sensitif bagi serangga, sehingga nikotin digunakan 

sebagai insektisida pada jaman dahulu. 

Kecubung merupakan tumbuhan penghasil bahan obat-obatan yang sudah dikenal 

sejak lama, diantaranya Datura tatura, Datura Stramonium, dan Brugmansia suaviolens, akan 

tetapi khasiat masing-masing jenis kecubung berbeda-beda. Penyalahgunaan kecubung 

memang sering terjadi, sehingga bukan obat yang diperoleh melainkan racun (menyebabkan 

pusing) yang sangat berbahaya. Hampir semua bagian  kecubung dapat dimanfaatkan sebagai 

obat. Karena pada seluruh bagiannya mengandung alkaloid atau disebut hiosamin (atropin) 

dan scopolamin, seperti pada tanaman Atropa belladona. Alkahoid tersebut bersifat racun 

sehingga pemakaiannya terbatas pada bagian luar. Biji kecubung mengandung hiosin dan 

lemak, sedangkan pada daun mengandung kalsium oksalat. Berkhasiat mengobati rematik, 

eksim, asma, sembelit, sakit pinggang, encok, bengkak, dan radang anak telinga. 

Kopi tergolong dalam tanaman yang mengandung senyawa alkaloid. Kopi terkenal 

akan kandungan kafein yang tinggi. Kafein kopi merupakan senyawa hasil metabolisme 

sekunder golongan alkaloid dari tanaman kopi dan mempunyai rasa pahit. 

Buah pare (Momordica charantia L) berasal dari kawasan Asia Tropis. Pada bagian 

buahnya mengandung albiminoid, karbohidrat, dan zat warna. Daunnya mengandung 

momordisina, karantina, momordina, resin, dan minyak lemak. Bagian bijinya mengandung 

alkaloid, saponin, triterprenoid dan asam momordial. Manfaat buah pare adalah dapat 
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merangsang nafsu makan, memperlancar pencernaan, menyembuhkan batuk, membersihkan 

darah bagi wanita yang baru melahirkan, mampu menyembuhkan penyakit kuning, dan juga 

cocok untuk menyembuhkan mencret pada bayi. 

 

I. Prosedur Pengujian Alkaloid 

Secara umum alkaloid diekstrak dari tumbuhan dengan beberapa pelarut untuk 

menghilangkan lemak yang tercampur, Selanjutnya ekstrak dibasakan dengan larutan NH3 

10% dan Al2O3. Campuran selanjutnya dipisahkan menggunakan kromatografi kolom dan 

diidentifikasi. senyawa alkaloid dapat diidentifikasi dengan metode fisika, dengan cara 

penyinaran kromatogram di bawah sinar  ultraviolet 254 nm dan 366 nm. Beberapa alkaloid 

memberikan warna fluoresensi biru atau kuning di bawah sinar, serta metode kimia 

menggunakan pereaksi tertentu, misalnya pereaksi dragendorf membentuk endapan jingga-

merah. 

R – N = R + K[BiI4]               R2N
+K[BiI4] (endapan jingga) 

R3N
+  + K[BiI4] 

                      K(R3N) [BiI4] (endapan jingga) 

Identifikasi selanjutnya menggunakam spektroskopi ultraviolet dan sinar tampak yang akan 

memberikan keterangan mengenail tipe struktur molekulnya. Panjang gelombang maksimum 

yang diberikan suatu senyawa dapat digunakan sebagai perkiraan awal terhadap jenis 

senyawa tersebut. Identifikasi lainnya menggunakan spektroskopi inframerah yang akan 

memberikan informasi mengenai gugus-gugus fungsional dalam suatu senyawa. Umumnya 

senyawa alkaloid memberikan serapan khas pada daerah frekuensi 3480-3205 cm-1-N-H ), 

2100-1980 cm-1 (=N+-H), 1660-1480 cm-1 (C=N-), 1350-1000 cm –l (-C-N-) dan beberapa 

serapan lain yang khas untuk masing-masing. 

Terdapat dua metode yang paling banyak digunakan untuk menyeleksi tanaman yang 

mengandung alkaloid. Pertama Prosedur Wall, meliputi ekstraksi dengan cara refluks sekitar 

20 gram bahan tanaman kering menggunakan 80% etanol. Setelah dingin dan disaring, residu 

dicuci menggunakan 80% etanol dan kumpulan filtrat diuapkan. Residu yang tertinggal 

dilarutkan dengan air, kemudian disaring, diasamkan menggunakan asam klorida 1% dan 

alkaloid diendapkan menggunakan pereaksi Mayer ataupun dengan Siklotungstat. Jika hasil 

tes positif, maka konfirmasi tes dilakukan dengan cara larutan yang bersifat asam dibasakan, 

alkaloid diekstrak kembali ke dalam larutan asam. Bila larutan asam tersebut menghasilkan 

endapan dengan pereaksi di atas, berarti tanaman mengandung alkaloid. Fasa basa berair juga 

harus diteliti untuk menentukan adanya alkaloid quartener.  
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Prosedur Kiang-Douglas sedikit berbeda terhadap garam alkaloid yang terdapat 

dalam tanaman (lazimnya sitrat, laktat atau tartrat). Bahan tanaman kering mula-mula dibuat 

menjadi basa bebas menggunakan larutan encer amonia. Hasil yang diperoleh selanjutnya 

diekstrak menggunakan kloroform, dipekatkan dan alkaloid diubah menjadi hidrokloridanya 

dengan menambahkan HCl 2 N. Filtrat larutan berair diuji terhadap alkaloidnya dengan caras 

menambah pereaksi mayer, Dragendorff atau Bauchardat. Perkiraan kandungan alkaloid yang 

potensial dapat diperoleh dengan larutan encer standar alkaloid khusus seperti brusin.  

Beberapa pereaksi pengendapan digunakan untuk memisahkan jenis alkaloid. 

Pereaksi seringkali didasarkan pada kesanggupan alkaloid untuk bergabung dengan logam 

yang memiliki berat atom tinggi seperti merkuri, tungsen, bismuth, atau iood. Pereaksi mayer 

mengandung kalium iodida dan merkuri klorida, pereaksi Dragendorff mengandung bismut 

nitrat dan merkuri klorida dalam nitrit berair. Pereaksi Bouchardat mirip dengan pereaksi 

Wagner dan mengandung kalium iodida dan iod. Pereaksi asam silikotungstat menandung 

kompleks silikon dioksida dan tungsten trioksida. Pereaksi-pereaksi ini menunjukkan 

perbedaan yang besar pada sensitivitas terhadap gugus alkaloid yang berbeda. Dilihat dari 

seringnya digunakan, formulasi mayer kurang sensitif dibandingkan dengan pereaksi wagner 

atau dragendorff.  

Kromatografi dengan penyerap yang cocok adalah metode yang umum untuk 

memisahkan alkaloid murni dengan campuran yang kotor. Sama seperti pemisahan dengan 

kolom terhadap bahan alam selalu dipantau kromatografi lapis tipis. Untuk mendeteksi 

alkaloid secara kromatografi digunakan sejumlah pereaksi. Pereaksi yang umum digunakan 

yaitu pereaksi Dragendorff, yang akan memberikan noda warna jingga untuk senyawa jenis 

alkaloid. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa beberapa sistem tak jenuh, terutama koumarin 

dan α-piron, bisa memberikan noda berwarna jingga dengan pereaksi tersebut. Pereaksi 

umum lainnya namun kurang dipergunakan adalah asam fosfomolibdat, iodoplatinat, uap iod, 

dan antimon (III) klorida.  

Kebanyakan alkaloid bereaksi dengan pereaksi-pereaksi tersebut tanpa dapat 

membedakan kelompok alkaloidnya. Sejumlah pereaksi khusus tersedia untuk menentukan 

atau mendeteksi jenis alkaloid khusus. Misalnya pereaksi Ehrlich (p-

dimetilaminobenzaldehide yang diasamkan) akan memberikan warna yang sangat 

karakteristik biru atau abu-abu hijau pada alkaloid ergot. Perteaksi serium amonium sulfat 

(CAS) berasam (asam sulfat atau fosfat) memberikan warna yang berbeda dengan berbagai 

alkaloid indol. Warna tergantung pada kromofor UV alkaloid.  
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Campuran feriklorida dan asam perklorat digunakan untuk mendeteksi alkaloid 

Rauvolfia. Alkaloid Cinchona akan memberikan warna jelas biru fluoresen pada sinar UV 

setelah direaksikan dengan asam format dan fenilalkilamin dapat terlihat dengan ninhidrin. 

Glikosida steroidal sering dideteksi dengan cara penyemprotan vanilin-asam fosfat. 

Prosedur Pengujian Alkaloid 
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BAB IX 

FENIL PROPANOID 
 

 

A. PENGERTIAN FENIL PROPANOID 

Fenil propanoid dalah salah satu dari kelompok senyawa fenol utama yang berasal dari 

jalur shikimat. Kebanyakan fenli propanoid di alam adalah fenolik dengan satu atau lebih gugus 

hidroksil dalam cincin aromatis, oleh sebab itu sering disebut dengan tumbuhan fenolik. 

Senyawa Fenil Propanoid memiliki kerangka dasar karbon yang tesusun dari cincin benzena 

(C6) yang terikat pada ujung rantai karbon propana (C3). 

Fenil propanoid menjadi wakil kelompok besar produk alamiah yang diturunkan dari 

asam amino fenilalanin dan tirosin atau pada beberapa kasus, di pertengahan jalur 

biosintesisnya melalui biosintesis asam sikimat. Seperti terlihat dari namanya, kebanyakan dari 

senyawa yang terkandung pada strukturnya adalah cincin fenil yang letaknya dalam tiga sisi 

rantai karbon propana. 

Asam hidroksi sinamat merupakan golongan dari fenil propanoid yang tersebar paling 

luas. senyawa asam hidroksi sinamat adalah suatu senyawa yang merupakan bangunan dasar 

lignin. Empat macam asam hidroksi sinamat yaitu asam ferulat, sinapat, kafeat dan p-kumarat 

.banyak terdapat dalam tumbuhan.  

 

B. KERANGKA DASAR FENIL PROPANOID 

 

 

Gambar 9.1 Struktur Dasar dari Fenil Propanoid 

 

Kerangka dasar dari fenil propanoid adalah cincin  benzena (C6) yang terikat pada bagian 

ujung dari rantai karbon propana (C3). Kerangka memiliki oksidasi minimal trihidroksida, 

bentuk lainnya adalah 3,4-dihidroksi, 4-hidroksi, atau tidak teroksidasi sama sekali. Senyawa 
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ini tidak mengandung atom nitrogen dan terdapat satu atau beberapa gugus hidroksil yang 

melekat pada rantai aromatik, sehingga mempunya sifat fenolik.  

 

C. KLASIFIKASI FENIL PROPANOID 

Kelompok Asam Sinamat 

Asam sinamat mempunyai rumus kimia C6H5CHCHCOOH atau C9H8O2, mempunyai 

sifat fisik berbentuk kristal putih, mempunyai titik leleh 133°C, titik didih 300°C dan sedikit 

larut dalam air. Asam sinamat tergolong dalam senyawa fenol yang dihasilkan dari lintasan 

asam sikimat dan reaksi berikutnya. Bahan dasarnya yaitu fenilalanin dan tirosin sama seperti 

asam p-kumarat, asam kafeat, asam sinapat dan asam ferulat. Berikut ini beberapa senyawa 

turunan sinamat. 

 

 

Gambar 9.2 Senyawa Turunan Asam Sinamat 

 

a. Asam Para Kumarat 

Karakteristik asam p-kumarat diantaranya : 

 Mempunyai sinonim asam p-hidroksisinamat 

 Sumber :  Hura crepitans (Sandhox tree), Aloe barbadensis (Aloe barbados), 

Euphorbia lathyris (Mole plant), Trifolium pratense (Red clover), Melilotus 

officinalis (Yellow Sweetlover).  

 Strukturnya berbentuk seperti jarum 

 Dapat dikristalkan dalam bentuk anhidrat dari larutan air panas pekat 
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 Tidak larut dalam benzena, sukar larut pada air dingin, mudah larut dalam 

eter, etanol, dan air panas 

b. Asam Kafeat  

Karakteristik asam kafeat diantaranya : 

 Sinonim : asam 3,4-dihidroksisinamat 

 Sumber : Cinnamomum camphora (Kamfor), Aconitum napellus (Aconite), 

Arctium lappa (Lappa), Digitalis purpurea (Digitalis), Citrullus colocynthis 

(Colocynth), 

 Pada tumbuhan hanya terdapat dalam bentuk terkonjugasi, seperti Asam 

klorogenat 

 Dapat diperoleh dari isolasi dari kopi hijau dan kopi panggang, hidrolisis 

asam klorogenat dalam media asam 

 Strukturnya berupa kristal kuning dari larutan air pekat dan monohidrat dari 

larutan encer 

c. Asam Ferulat 

Karakteristik asam ferulat diantaranya: 

 Sinonim : asam kafeat 3-metil eter, asam 4-hidroksi-3-metoksisinamat 

 Sumber : daun Digitalis purpurea, biji Citrullus colocynthis (Colocynth), 

pucuk muda Equisetum hyemale, herba kering Euphrasia officinalis, daun 

Euphorbia lathyris, MA Gaultheria procumbens gom-resin Ferula 

assafoetida. 

 Isolasi dari Ferula foetida dan Pinus laricio, reaksi antara vanillin, asam 

malonat, dan piperidin dalam piridin selama 3 minggu dan endapkan asam 

ferulat dengan HCl encer. 

 Pada bentuk cis strukturnya minyak kuning, sedangkan bentuk trans 

strukturnya jarum ortorombik 

 Identifikasi dengan cara asam ferulat dengan larutan NaOH akan membentuk 

garam Na sehingga kelarutan meningkat 

 Berguna sebagai pengawet produk makanan 

d. Asam Sinapat 

Karakteristik asam sinapat diantaranya: 

 Sumber : ranting dan daun Viscum album 
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 Dapat di isolasi melalui hidrolisis ester kolin asam sinapat dari biji mustard 

hitam Brassica nigra, baik pada media asam ataupun dengan hidrolisis 

enzimatik 

 Mempunyai beberapa kegunaan diantarannya : Arteriosklerosis, Antiseptik, 

antispasmodik, debilitas saraf, stimulan jantung, Epilepsi, histeria, kanker, 

hepatosis, dan hipertensi,  

 

Asam-p-Kumart, asam sinapat, asam ferulat dan asam kafeat penting karena mereka 

dapat diubah menjadi beberapa turunan seperti fitoaleksin, lignin, kumarin, berbagai flavonoid 

seperti antosianin. Asam sinamat diklasifikasi sebagai asam karboksilat tak jenuh, hal ini 

karena terjadi secara alami pada beberapa tanaman. Senyawa ini dapat larut dalam pelarut-

pelarut organik. Kebanyakan berbentuk sebagai isomer cis maupun trans. Seyawa asam 

sinamat juga sejenis Self-Inhibitor yang diproduksi oleh spora jamur untuk mencegah 

germinasi. 

Asam sinamat memiliki berat molekul 148,16 gr mol−1, densitas 1,2475 gr/cm3. 

mendidih pada suhu 300 °C (572 °F), titik leleh 133 °C (271 °F), titik nyala pada suhu >100 

°C (212 °F), dapat larut dalam sampai 500 mg/liter, dengan keasaman (pKa). 4,44. Kegunaan 

utama Asam sinamat yaitu pada pembuatan metil, etil dan benzil ester untuk industri minyak 

wangi. Asam sinamat adalah prekursor, zat pendahulu untuk pemanis aspartam melalui aminasi 

yang dikatalisis olehh enzim menjadi fenilalanin. Senyawa asam sinamat juga digunakan 

sebagai penyedap, indigo sintetik, dan produk farmasi tertentu. 

 

Asam kumarin 

Kumarin merupakan senyawa metabolit sekunder berupa minyak atsiri yang terbentuk 

terutama dari turunan glukosa non-atsiri. Nama kumarin ini berasal dari bahasa Karibia 

“Coumarou” berarti pohon tonka (Coumarouna adorata Abl), yang merupakan tumbuhan 

pertama yang diketahui mengandung kumarin.dengan rumus kimia (C9H6O2). Kumarin 

merupakan lakton yang diturunkan asam p-hidroksisinamat yang mengalami ortohidroksilasi, 

kemudian peraptan cincin antara gugus orto-hidroksil dan gugus karboksilat dari rantai 

samping, setelah isomerisasi trans ke cis ikatan ganda rantai samping. Lebih dari 700 tanaman 

kumarin yang berbeda telah diisolasi. Kumarin tersebar secara luas dan mempunyai bau rumput 

padi yang baru. Kumarin dan turunannya juga telah diisolasi dari rumput banteng semanggi, 

dan woodruff. Kumarin yang terkandung pada suatu tumbuhan dapat dikenali dari baunya. 
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Tumbuhan yang mengandung kumarin bila tersebut dikeringkan, maka akan memberikan bau 

yang khas. Pembuktian secara kualitatif dapat dilakukan uji berdasarkan pada sifat 

fluoresensinya menggunakan sinar ultraviolet 

. 

Karakteristik kumarin adalah sebagai berikut: 

 Sinonim : asam cis-o-lakton kumarinat, kumarinat anhidrat 

 Sumber : Acacia farnesiana (Cassie), Cinnamomum verum (Ceylon 

Cinnamomum), Apium graviolens (celery), Pimpinella anisum (Anisi), 

Myroxylon balsamum (Balsam Peru) 

 tidak berwarna 

 Strukturnya kristal prismatik,   

 karakteristik bau yang wangi dan rasa pahit, aromatis, dan rasa yang panas 

 Larut dalam Alkohol  

 Mempunyai kegunaan sebagai pemberi aroma pada sediaan obat, antipasmodik, 

dan antikoagulan 

Beberapa senyawa turunan dari kumarin: 

 

Gambar 9.3 Senyawa Turunan Kumarin 

a. Umbeliferol 

Karakteristik umbelliferon diantaranya : 

 Sinonim : Hidrangin, Skimmetin 

 Sumber : Apium graviolens, Pimpinella anisum, Artemisia abronatum, 

Matricaria chamomilla, Lavandule angustifolia. 

 Dapat dibuat dengan reksi :  

Distilasi resin dari Umbeliferae 

 Strukturnya bentuk jarum, dengan pemanasan, baunya meningkat, 

menyublim, larutannya berfluoresensi biru 

  Mempunyai kegunaan sebagai komponen lotion dan krim tabir surya 
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b. Eskuletin  

Karakteristik senyawa eskuletin diantaranya: 

 Sinonim : Aeskuletin, Chicorigenin, 6,7-dihidroksikumarin 

 Sumber : kulit kayu Cratageus oxycantha dan bunga Centarea cyanus 

 Merupakan glikosida yang jika dihidrolisis akan menghasilkan aglukon 

eskuletin, dapat juga diperoleh dari sikorlin pada bunga Cichorium intybus 

 Pembuatannya melalui hidrolisis 2 glikosida berikut : 

 

 Strukturnya berbentuk prisma dari asam asetat glasial dan berbentuk helaian 

melalui sublimasi vakum 

 Bempunyai kegunaan sebagai penyaring sinar UV 

 

Kelompok Alil Fenol 

Kelompokn senyawa alilfenol dan propenilfenol merupakan dua jenis senyawa fenil 

propanoida yang berkaitan satu sama lainnya. Senyawa-senyawa ini secara umum ditemukan 

bersama-sama dalam minyak atsiri dari tumbuhan umbeliferae atau tumbuhan lain yang 

digunakan sebagai rempah-rempah. Seperti miristisin yang terdapat dalam minyak pala atau 

eugenol yang diperoleh dari minyak cengkeh. Semua senyawa Alil Fenol memiliki gugus 

hidroksil atau gugus eter pada C4, terkadang diikuti oleh gugus metoksi atau metilendioksi. 

Beberapa senyawa turunan alil fenol : 

 

 

Gambar 9.4 Senyawa Turuna Alil Fenol 
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a. Kavikol  

Karakteristik seyawa kavikol diantaranya: 

 Sinonim : 4-(Prop-2-en-1-yl)phenol, 4-Alil Fenol 

 Sumber : daun sirih 

 Struktur kimianya terdiri dari cincin benzen yang tersubstitusi dengan gugus 

hidroksi dan gugus propenil 

 Berupa cairan tidak berwarna  

 Dapat larut dengan alkohol, eter, dan kloroform. 

 Kegunaan: sebagai bahan parfum 

b. Eugenol 

 Sinonim : 2-Methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 2-

Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, Eugenic acid, Caryophyllic acid 

 Sumber :  minyak cengkeh, pala, kayu manis, kemangi dan daun salam 

 Berupa cairan berminyak berwarna kuning pucat 

 Kegunaan : parfum, perasa, dan minyak esensial, juga digunakan sebagai 

antiseptik dan anestesi, sebagai stabilisator dan antioksidan untuk pembuatan 

plastik dan karet,   

c. Safrol 

Karakteristik safrol sebagai berikut: 

 Sinonim: 5-(Prop-2-en-1-yl)-2H-1,3-benzodioxole, 5-(2-Propenyl)-1,3-benzodi 

-oxole, 5-Allylbenzo[d][1,3]dioxole, 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propene  

 Sumber: adas manis, pala, kayu manis, dan lada hitam, kulit akar atau buah 

Sassafras albidum, Ocotea odorifera 

 Berupa cairan tidak berwarna, dapat larut dalam etanol  

 Safrol sendiri adalah asetal yang mudah dihidrolisis dalam larutan asam untuk 

menghasilkan 4-alilpiratoksazol dan formaldehid 

 Kegunaan: antibiotik, sebagai pestisida, anti-angiogenik, sebagai bahan 

tambahan pada root beer, permen karet, pasta gigi, sabun, dan sediaan farmasi 

tertentu  

d. Miristisin 

Karakteristik Miristisin sebagai berikut: 

 Sinonim: 3-methoxy,4,5-methylenedioxy-allylbenzene,  

 Sumber : buah pala, daun peterseri 

 tidak larut dalam air, namun larut dalam etanol dan aseton.  
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 Kegunaan : obat psikoaktif, bertindak sebagai antikolinergik 

Kelompok Profenil Fenol 

Beberapa senyawa turunan profenil fenol :  

 

Gambar 9.5 Senyawa Turunan Profenil Fenol 

 

D. BIOSINTESIS FENIL PROPANOID  

Senyawa perintis awal fenil propanoid yaitu asam sinamat dan asam p-hidroksinamat, 

yang dikenal dengan nama asam p-kumarat. Pada tumbuhan, senyawa ini dibuat dari asam 

aromatis amino fenilalanin dan tirosin secara bergantian, dan tersintesis melalui jalur asam 

sikimat. Biosintesis senyawa fenil propanoid dari jalur shikimat pertama kali ditemukan dalam 

mikroorganisme seperti bakteri, kapang dan ragi. Sedangkan asam shikimat ditemukan pertama 

kali pada tahun 1885 dari tumbuhan lillicium religiosum dan kemudian ditemukan pada banyak 

tumbuhan. Pokok reaki biosintesis dari jalur shikimat sebagai berikut: 

 

Gambar 9.6 Biosintesis Asam Shikimat 
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Pembentukan asam shikimate dimulai dengan kondensasi aldol antara eritrosa dan asam 

fosfoenolpiruvat. Pada kondensasi ini, gugus metilen (C=CH2) dari asam fosfoenolpiruvat 

berlaku sebagai nukleofil dan akan mengadisi gugus karbonil C=O eritrosa, menghasilkan gula 

dengan 7 unit atom karbon. Kemudian reaksi yang analog (intramolekuler) menghasilkan asam 

5-dehidrokuinat yang mempunyai lingkar sikloheksana, yang selanjtnya diubah menjadi asam 

shikimat. 

 

Gambar 9.7 Biosintesis Lanjutan dari Asam Shikimat menjadi Asam Sinamat dan turunan 

senyawa Fenil Propanoid lainnya 

 

Asam sikimat melalui reaksi terfosforilasi, menghasilkan asam korismat yang merupakan 

titik percabangan penting dalam biosintesis. Satu cabang menghasilkan asam anthranilat yang 

kemudian menjadi triptofan. Sedangkan pada cabang yang lain menimbulkan asam prefenat, 

senyawa non aromatis terakhir dalam rangkaian tersebut.  

Asam prefenat terbentuk dari adisi asam fosfoenolpiruvat terhadap asam shikimat. Asam 

prevenat dapat diaromatisasi melalui dua cara. Pertama diproses dengan dehidrasi dan 

dekarboksilasi simultan maka akan menghasilkan asam fenilpiruvat, yang bisa menghasilkan 

fenilalanin. Kedua muncul dengan dehidrogenasi dan dekarboksilasi menghasilkan asam p-

hidroski fenilpiruvat, asal mula tirosin. Asam sinamat, asal mula fenilpropanoid, dibentuk 

dengan deaminasi enzimatis langsung fenilalanin, dan asam p-kumarat dapat dibiosintesis 
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dalam cara yang serupa dari tirosin atau hidroksilasi asam sinamat pada posisi para. Asam p-

kumarat juga dikenal sebagai asam p-hidroksisinamant merupakan pusat perantara pada 

biosintesis beberapa fenilpropanoid. 

 

a. Biosintesis Kumarin 

Tahapan-tahapan dari reaksi biosintesis kumarin yang dimulai dari asam sinamat 

hingga terbentuknya kumarin adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 9.8 Biosintesis Kumarin dari Asam Sinamat 

 

Asam para-kumaratk diyakini merupakan prekursor yang signifikan, yang harus 

menjalani dua Langkah penting dalam proses pembentukan kumarin. Pertama, cincin 

aromatiknya harus menjalani hidroksilasi orto ke rantai samping untuk menghasilkan asam 2,4-

dihidroksikinamik. Ikatan rangkap yang ada pada rantai samping dari perantara ini pastinya 

dikonversi dari konfigurasi trans ke konfigurasi cis. Karena kenyataan bahwa Konfigurasi cis 

kurang stabil, diperkirakan transformasi ini tidak akan terjadi  menguntungkan Sebaliknya, 

sistem konjugasi asam sinamat memfasilitasi isomerisasi. Setelah molekul berada dalam 

konfigurasi cis, siklisasi dapat terjadi antara gugus hidroksil dan asam karboksilat yang 

menghasilkan pembentukan lakton dan penghilangan air sebagai produk samping. 
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b. Biosintesis Alil Fenol dan Profenil Fenol 

Senyawa-senyawa alil fenol dan profpenil fenol merupakan dua jenis senyawa fenil 

propanoid yang saling berkaitan antara  satu sama lain. Pembentukan alil fenol dan profenil 

fenol prinsipnya adalah suatu reaksi substitusi nukleofilik dimana ion hibrida berlaku sebagi 

nukleofil. Hipotesa ini telah didukung oleh percobaan mengenai biosintesis anetol dalam 

tumbuhan Pimpinella anasium. 

 

 

Gamba 9.9 Hipotesis Birch Tentang Senyawa Propenil dan Alil Fenol 

 

Beberapa senyawa fenil propanoid berasal dari asam sinamat mengalami reduksi gugus 

karboksilat (sinamaldehid dan sinapil alkohol) atau ikatan rangkap (asam dihidrosinamat) atau 

keduanya (dihidrosinamil alkohol) melalui reaksi sekunder (transformasi) rantai samping asam 

sinamat, akan menghasilkan alil fenol dan propenil fenol. 

 

 

Asam Sinamat 

Profenil Fenol 

Alil Fenol 

Sinamaldehid 
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Biogeness Transformasi Sinama Menjadi Alilfenol dan Propenilfenol 

 

E. HUBUNGAN BIOGENIK FENIL PROPANOID 

Transformasi L-fenilalanina menjadi trans sinamat (tumbuhan berberkas pengangkutan) 

dikatalis PAL (Phenylalanine Ammonia Lyase), membentuk golongan lignin dan flavonoid. 

Sedangkan Tirosina, deaminasi dikatalis enzim TAL (Tyrosine Ammonia Lyase), membentuk  

asam p-kumarat, selanjutnya membentuk Asam 3,4,5 trihidroksisinamat (asam galat) dan 3,4 

dihidroksisinamat (asam sinapat) merupakan metabolit intermediate, o-Hidroksisinamat 

(berubah o-kumarat dan 2,4-dihidroksisinamat) merupakan intermediat kumarin. 

 

 

Hubungan Metabolisme Senyawa Trans Sinamat 
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Gambar 9.11  Hubungan Biogenik Asam Sinamat Menjadi Turunan Fenil Propanoid 

 

F. REAKSI SINTESIS TURUNAN SINAMAT 

a. Reaksi Perkin 

Reaksi perkin, Kondensasi aldol, antara benzaldehida dengan anhidrida asetat dengan 

katalis garam natrium dari asamnya 

 

 

Gambar 9.12 Reaksi Perkin   

b. Reaksi  Knoevenagel 

Reaksi knoevenagel, Kondensasi aldol, antara benzaldehida dengan asam atau ester 

malonat, katalisator suatu basa atau antara aldehida aromatis dengan ester asetat 

suasana basa 
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Gambar 4.13 Reaksi knoevenagel 

c. Kondensasi Aldol 

Kondensasi aldol merupkan reaksi kondensasi dimana suatu enol atau ion enolat 

bereaksi dengan senyawa karbonil untuk membentuk suatu β-hidroksialdehida atau 

β-hidroksiketon (reaksi aldol), diikuti oleh dehidrasi untuk menghasilkan enone yang 

terkonjugasi. 

 

Gambar 2.10 Reaksi Aldol 

 

Gambar 9.14 Kondensasi Aldol 

G. LIGNAN DAN NEOLIGNAN 

Lignan dan neolignan secara khusus ditemukan sebagai turunan dimerik fenil propanoid 

yang secara kimiawi berhubungan dengan lignin polimer pada sel tumbuhan dan ditemukan 

pada jaringan kayu. Reduksi asam ferulat menjadi alkohol koniferil adalah langkah utama dari 

produksi lignan yang terbentuk dari dimerisasi oksidatif unit alkohol koniferil dan dihubungkan 

melalui atom β-carbon pada rantai samping C3. Secara khusus ditemukan dalam bentuk 
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enantiomer tunggal, namun juga ditemui produk rasemik juga. Pada intinya mereka bervariasi 

dalam level-level oksidasinya, tingkat substitusi, dan kompleksitas struktur. Neolignan 

dibentuk dalam rangkaian karbon-karbon yang tidak simetris pada rantai samping. Lignan dan 

neolignan berperan penting dalam pertahanan tumbuhan sebagai pembasmi mikroba, jamur 

dan merupakan zat antifeedant. Oleh sebab memiliki fungsi sebagai antitumor dan antivirus, 

lignan diperhatikan dalam dunia kefarmasian. 

 

a. Struktur lignan  

 Kerangka karbonnya berasal dari dua unit  fenilpropa-na, disatukan oleh minimal 

satu ikatan C – C antara dua posisi sentral (β dan β) dari kedua rantai C3 

 Asal usul penggabungan (β - β) adalah penggabungan oksidatif dari dua unit C6 – 

C3 

 

 

Gambar 9.15 Srtuktur Lignan yang khas 
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Ggambar 9.16 Perkiraan Biosintesis beberapa senyawa lignin 

 

H. KEGUNAAN DAN AKTIVITAS BIOLOGIS FENIL PROPANOID 

Fenil propanoid memiliki aktifitas farmakologi luas, seperti:  

1. Antikanker (Podofilotoksin), 

2. Filantin berefek sebagai hepatoprotektor   

3. Pada tanaman meniran (Phyllanthus niruri) berperan sebagai stimulan kekebalan  

4. Antiaterosklerosis (stilebenoid, dan resveratrol),  

5. Antidiabetes (Senyawa sinamaldehide pada kulit kayu manis (Cinnamomum 

burmani)) 

6. Antiseptik gigi (senyawa Eugenol dari kuncup bunga cengkeh (Syzygium 

aromaticum)).  

7. Berbagai bahan parfum atau aroma aromaterapi 
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BAB X 

POLIKETIDA 

 

A. PENGERTIAN POLIKETIKA  

Poliketida berasal dari kata “poli” yang berarti banyak dan “ketida” yang menunjukkan 

terdapatnya ketida. Poliketida merupakan senyawa fenolik yang berasal dari jalur asetat-

malonat sumber atom C. Poliketida merupakan salah satu senyawa golongan metabolit 

sekunder yang dihasilkan pada fungi dan bakteri. Senyawa poliketida mempunyai kerangka 

dasar aromatik yang tersusun oleh beberapa unit dua atom karbon dan membentuk suatu rantai 

karbon yang linier yaitu asam poli β-ketokarboksilat yang disebut rantai poliasetil. Bentuk 

struktur molekul poliketida mempunyai pola oksigen yang berselang seling. Pola ini yang 

menjadi ciri khas dari poliketida dan yang membedakan poliketida dari senyawa aromatik lain. 

Poliketida atau sering disebut dengan peptida non-Ribosom dibentuk oleh enzim besar yang 

multifungsional dengan kelompok situs katalitik yang terkoordinasi, yaitu Polyketide Synthase 

(PKS) dan Non-Ribosomal Peptide Synthase (NRPS) . 

Potensi biologis suatu senyawa metabolit sekunder sangat beragam diantaranya bersifat 

sitotoksik, antivirus, antimikroba, antimalaria, antitumor/antikanker, antiinflamasi, dan lain-

lain. 

Poliketida banyak dihasilkan oleh bakteri, kapang dan lumut. Metabolit sekunder 

poliketida yang ada pada fungi dan bakteri antara lain Asam Orselinat (berasal dari fungi dan 

linchen), Endokrosin, pigmen antrakuinon (lichen Cebtralia endocrocea dan fungus Claviceps 

purpurea), Kulvularin, Culvularis sp. Griseofulvin, Penicillium griseo  fulvin, Strukturnya 

ditunjukan pada gambar 10.1. 
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Gambar 10.1 contoh senyawa poliketika yang berasal dari fungi dan bakteri 

 

B. KERANGKA DASAR DAN CIRI STRUKTUR POLIKETIDA 

a. Kerangka dasar poliketida 

Senyawa poliketida memiliki kerangka dasar aromatik yang tersusun oleh beberapa unit 

dua atom karbon dan membentuk rantai karbon yang linier yaitu asam poli β-ketokarboksilat 

yang disebut rantai poliasetil. Hal ini disebabkan karena suatu poliketida ditandai dengan 

dimilikinya pola berulang suatu ketida -[CH2CO]n dalam rangkaian strukturnya. poliketida 

mempunya bentuk struktur molekul pola oksigen yang berselang seling. 

 

 

Gambar 10.2 Struktur Poliasetil 
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Gambar 10.3 Beberapa Kerangka Poliketida 

 

C. CIRI STRUKTUR POLIKETIDA 

a. Ciri umum 

Ciri-ciri senyawa poliketida Menurut Saifudin Azis (2014) yaitu : 

 Struktur tersusun atas rantai karbon kelipatan 2 sehingga disebut C2, sebab berasal 

dari starting material asetat: n[CH3COOH ], -[CH2CO]n. 

 Terakdang membentuk cincin benzena aromatis 

 Bila cincin benzena umumnya mengandung lebih dari satu gugus hidroksil atau 

alkoksi maka gugus tersebut akan berposisi meta satu dengan yang lainnya. 

 Rantai panjangnya terkadang mengalami siklisasi 

 Semakin panjang rantai karbon semakin larut dalam pelarut nonpolar, akan tetapi 

semakin banyak gugus hidroksil maka kelarutanya akan makin tinggi dalam pelarut 

polar. 

 Diproduksi hampir semua makhluk hidup dari tingkat rendah bakteri, jamur, alga, 

tumbuhan, dan mamalia hingga manusia.. 
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D. BIOSINTESIS POLIKETIDA 

Poliketida diproduksi melalui kondensasi bertahap yang sederhana dari prekursor asam 

karboksilat. Biosintesis poliketida aromatik mirip seperti biosintesis pada asam lemak. 

Perbedaan pembentukan pada asam lemak dan senyawa poliketida aromatik terletak di 

peristiwa reduksi sebelum penambahan asetil-CoA lebih lanjut. 

Biosintesisis poliketida berasal dari suatu reaksi kondensasi asetil-CoA dengan senyawa 

malonil-CoA. Pada dasarnya, asetil-CoA dibentuk dari asam asetat yang mengalami 

pengaktifan pada gugus karboksilnya menjadi bentuk tio ester oleh bantuan enzim poliketida 

Sintase (PKS), sedangkan malonil-CoA berasal dari asetil-CoA yang mengalami karboksilasi 

pada gugus metilennya. 

 

 

Gambar 10.4 Perbandingan Biosintesis Asam Lemak Dan Poliketida 

 

Secara garis besar, pembentukan poliketida berlangsung melalui berbagai tahap reaksi 

yaitu, : 

1. Pembentukan Rantai Karbon Poliasetil 

 Pembentukan rantai poliasetil (suatu produk menengah berupa rantai karbon linear poli-

β-keton) terjadi melalui suatu reaksi kondensasi Claisen antara unit pemula (asetil-KoA) dan 

unit perluasan (malonil-KoA). Pembentukan rantai poliasetil terjadi dengan adanya bantuan 
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enzim poliketida sintase. Setelah terbentuk rantai diketida, selanjutnya terjadi reaksi 

perpanjangan rantai dengan adanya penambahan gugus asetil yang berasal dari malonil-KoA. 

Reaksi perpanjangan tersebut sangat ditentukan oleh enzim asil transferase. Enzim tersebut 

berfungsi untuk mempermudah gugus asil dari malonil-KoA ke enzim poliketida sintase agar 

enzim tersebut hanya melakukan siklus kondensasi. Mekanisme pembentukan rantai poliasetil 

ditunjukan pada gambar: 

 

 

Gambar 3.5 mekanisme pembentukan poliasetil 

 

Rantai poliasetil yang dihasilkan mempunyai kereaktifan yang sangat tinggi karena rantai 

poliasetil tersebut mengandung gugus metilen yang bisa bertindak sebagai nukleofil dan juga 

terdapat gugus karbonil yang bertindak sebagai Elektrofil. Oleh sebab kereaktifannya tersebut, 

rantai poliasetil bisa mengalami berbagai macam reaksi modifikasi seperti, regiospesifik, 

reduksi, siklisasi atau aromatisasi dengan bantuan enzim yang sesuai. Awalnya suatu poliketida 

diperkirakan berasal dari unit-unit asetil-CoA berkondensasi melalui reaksi Claisen 

membentuk ester poli-ß-keto. Namun studi biosintesis menemukan bahwa penambahan rantai 

bukan oleh asetilCoA tapi oleh malonilCoA yang mempunyai H+ lebih bersifat asam sehingga 

menyediakan nukleofil yang lebih baik dibanding asetilCoA. 

 

2. Kondensasi dan Siklisasi (Aromatisasi Molekul) 

Dikarenakan sifat yang sangat reaktif, poliasetil mampu melakukan reaksi-reaksi 

tertentu, diantaranya ; 
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2.1. Kondensasi Intramolekuler 

a. Kondensasi Aldol 

Pada kondensasi ini terjadi reaksi antara gugus metilen dan gugus karbonil dari poliasetil 

membentuk suatu turunan asam Orselinat dan turunan Antrakuinon. 

 

 

 

Gambar 10.6 Contoh Reaksi Kondensasi Aldol 

 

b. Kondensasi Claisen 

 Terjadi reaksi antara gugus metilen dan gugus karboksilat pada molekul poliasetil. 

Kondensasi ini akan menghasilkan poliketida turunan Asil Floroglusinol. 
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Gambar 10.7 Contoh Reaksi Kondensasi Claisen 

 

 Mekanisme reaksi kondensasi Aldol dan kondensasi Clasein ditunjukan pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 10.8 Mekanisme Reaksi Kondensasi Aldol dan Clasein  
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2.2. Siklisasi 

a. Laktonisasi 

 Pada reaksi laktonisasi terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan gugus karboksil dari 

poliasetil membentuk suatu lakton (ester siklik). Gugus hidroksil dari poliasetil dihasilkan saat 

gugus karbonil pada poliasetil bertautomer menjadi bentuk enolnya. Reaksi ini akan 

menghasilkan senyawa turunan α – piron. 

 

 

b. Eterifikasi 

 Pada reaksi eterifikasi terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan gugus karbonil dari 

poliasetil membentuk eter siklik. Reaksi ini menghasilkan senyawa turunan kromon yakni 

turunan γ – piron. 
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Gambar 10.7 Mekanisme Reaksi Laktonisasi (a) dan Esterifikasi (b) 

 

3. Modifikasi Sekunder Struktur poliketida 

rantai poliketida selain mengalami kondensasi dan siklisasi, juga mengalami reaksi 

modifikasi sekunder yang bisa berlangsung sebelum ataupun sesudah reaksi siklisasi. Reaksi 

modifikasi sekunder rantai poliketida dapat tejadi melalui:  

a. Reaksi Reduksi: umumnya terjadi pada gugus karbonil dengan menghasilkan gugus 

hidroksil. Modifikasi reduksi dapat terjadi dengan adanya NADH 

b. Oksidasi: Biasanya terjadi pada gugus metilen dan menghasilkan gugus hidroksil. 

c. Alkilasi : terjadi pada gugus metilen dengan menghasilkan cabang metil.  
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Berikut ini merupakan modifikasi sekunder rantai poliketida: 

 

 

 

Beberapa Senyawa Modifikasi Rantai Poliketometilena 
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4. Biosintesis Poliketida Model Sistem Multi Enzim 
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Enzim utama pada biosintesis poliketida yaitu poliketida sintase atau lebih dikenal 

dengan PKS (polyketide synthase). PKS mempunyai beberapa tipe, yaitu tipe I, II dan III. PKS 

tipe I pada mamalia dimana satu molekul enzim besar dengan berbagai aktivitas di dalamnya. 

PKS tipe II pada mikroba dan tanaman dimana aktivitas enzim dikandung oleh enzim-enzim 

yang berbeda meskipun masih membentuk suatu klaster. PKS tipe III umumnya merupakan 

protein kecil yang hanya memiliki aktivitas kondensasi dan siklisasi 

 

E. Pengelompokan Poliketida 

 Poliketida alami digolongkan berdasarkan biosintesisnya, yang membedakan yaituurutan 

rantai poli-β-keto, yang terbentuk oleh coupling unit-unit asam asetat (C2) melalui reaksi 

kondensasi, yaitu: 



K i m i a  O r g a n i k  3 |119 
 

 

 

a. Turunan Asil Floroglusinol 

 Phloroglusinol adalah metabolit sekunder yang terjadi secara alami pada spesies tanaman 

tertentu, dapat juga diproduksi oleh organisme yang bukan tanaman seperti ganggang coklat 

atau bakteri. 

 

 

Gambar 10.8 Struktur Florogusinol 

 

Pada Pseudomonas fluorescens, biosintesis floroglusinol dilakukan dengan sintesis 

poliketida tipe III.Sintesis dimulai dengan kondensasi tiga malonil-CoA. Kemudian 

dekarboksilasi diikuti oleh siklisasi produk 3,5-diketoheptanedioate yang diaktifkan sehingga 

menghasilkan pembentukan floroglucinol. 

Asil Florogusinol terbentuk pada kondensasi Claisen terjadi reaksi antara gugus metilen 

dan gugus karboksilat pada molekul poliasetil. Kondensasi tersebut menghasilkan poliketida 

turunan Asil Floroglusinol. 
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Gambar 10.9 beberapa turunan Asil Florogusinol 

 

 

Gambar 10.10 Skema biosintesis Floroasetefon 
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Skema diatas menunjukkan jalur biosintesis phloroacetophenone, dimana lipatan rantai 

polketida memungkinkan siklisasi terjadi melalui reaksi Claisen. Hal ini melibatkan 

penghilangan gugus tiol, sehingga akan menghasilkan pembentukan cyclohexatrione. 

Peralihan ini berubah menjadi bentuk aromatik yang lebih stabil keto-enol tautomerisme yang 

menghasilkan produk akhir, phloroacetophenone , yang mana memiliki atom oksigen pada 

karbon alternatif. Pola oksigenasi khas ini menunjukkan bahwa floroacetopenonadalah 

poliketida yang diturunkan. 

 

b. Turunan Kromon 

Kromon (atau 1,4-benzopiran) adalah turunan benzopiranon dengan gugus keto 

tersubstitusi pada cincin pyran. Kromon merupakan isomer dari kumarin.Kromon mengandung 

cincin γ-piron, terutama sebagai turunan 5-hidroksi-2-metilkromon (suatu 

benzopiranon).kromon juga merupakan turunan dari fenil pronaoid 

 

Gambar 10.11 Struktur Umum Kromon  
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Gambar 10.12 beberapa senyawa turunan Kromon 

 

c. Turunan Antrakuinon  

Antrakuinon adalah metabolit sekunder yang memiliki struktur tersiklik dengan dua 

cincin aromatis disamping dengan struktur siklik ditengah mengandung diketon. Terdpatnya 

struktur aromatis dan diketon menunjukkan struktur antrakuinon mengikuti jalur biosintesis 

poliketida. Antrakuinon adalah hasil siklisasi dari ester poliketo C16 hasil kondensasi asetil-

CoA dengan 7 malonil-CoA yang kemudian dilanjutkan dengan siklisasi mengikuti mekanisme 

reaksi aldol. Kebanyakan antrakuinon terdapat pada jamur. Contoh senyawa yang di biosintesis 

dari antrakuinon diantaranya endokokrin, karkarosida, hiperisin, dan senosida. Struktur umum 

dari antrakuinon ditampilkan pada gambar 

 

 

Gambar 10.13 struktur umum Antrakuinon 
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Gambar 10.14 Biosintesis turunan Antrakuinon 
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d. Turunan Naftokuinon  

 Jalur poliketida membentuk inti naftokuinon dan benzokuinon banyak terdapat pada 

mikroorganisme dan kurang dalam tumbuhan tinggi (lewat jalur lain), Binaftil dan 3,9-

dhidroksiperilena-3,10-kui-non pada Daldinia concentrica lewat jalur 1,8-dihidronaftalena 

secara oksidatif. Naftokuinon lain pada fungi diantaranya heptaketidan (mavanisin), dan 

oktaketida (eritrostaminon). 

 

 

Gambar 10.15 Struktur Naftokuinon 

 

 

 

Gambar 10.16 beberapa senyawa turuna naftokuinon  berasal dari fungi 
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e. Turunan Benzokuinon 

 Fumigatin dan hidroksimetil p-benzokuinin (juga p-benzokuimon lain) sudah 

banyak diisolasi dari fungi 

 Shanorelin, pigmen kuning Shanorella spirotricha (Ascpmycetes) 

 Sitrinin metabolit jamur yang berkhasiat ssebagai antibiotik, dapat diisolasi dari 

tumbuhan tinggi Crotolaria uripata 

 Fuscin diisolasi Oidiodendron fuscum, atom C5 dari asam mevalonat 

 p-Benzokuinon dan turunannya terdapat pada arthropoda, milliapoda dan insekta  

(kemungkinan sebagai subtansi pertahanan) 

 

 

Gambar 10.16 biosintesis senyawa turunan benzokuinon 
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F. KLASIFIKASI POLIKETIDA 

Poliketida dibentuk dari zat antara polietil asetat (senyawa poli-1,3-diketo) yang tidak 

mengalami reduksi secara lengkap, sama seperti pada pembentukan asma lemak.  Polketida 

kemudian bercabang menjadi dua jalur utama yaitu poliketida aromatik (terdiri dari satu hingga 

enam cincin aromatik) dan poliketida kompleks terdiri dari makrolida. 

 

a. Poliketida Aromatik 

Poliketida aromatik dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan pola-pola struktur 

tertentu yang berkaitan dengan jalur biogenesisnya. Senyawa aromatik. Gugus 1,3-diketo 

yang reaktif mengalami reaksi Claisen intramolekuler atau laktonisasi yang membentuk 

senyawa siklik. Dehidrasi menghasilkan senyawa aromatik. 

b. Poliketida Makrolida 

Gugus keto- direduksi menjadi alkohol, yang selanjutnya mengalami dehidrasi untuk 

membentuk senyawa linier.Produk akhir adalah ester makrosiklik.Makrolida umumnya> 

12 cincin atom karbon. 

 

1. Senyawa Kuinon 

Kuinon merupakan turunan dari oksidasi senyawa aromatik serta sering dibuat dari 

senyawa aromatik yang reaktif dengan substituen penyumbang elektron seperti fenol dan 

katekol, yang meningkatkan sifat nukleofilik pada cincin dan memberikan potensial redoks 

yang dibutuhkan untuk memecahkan aromatisitas (kuinon terkonjugasi bukan aromatik). 

Sebagai produk akhir dari proses oksidasi mono dan polisiklik dengan struktur akhir 1,4 kuinon 

 Atom karbon bersumber dari asetat dan mevalonat atau jalur shikimat asam amino 

aromatic 

 Interkonversi kuinon (Q) dengan air (H2O) membantu membawa elektron  [H2Q→ Q 

+ 2e-+ 2H+] 

 Bersifat nukleofil 

 Terbentuk dalam jumlah besar dari mikroorganisme tanah atau oksidasi turunan 

pirogalol 

 senyawa golongan kuinon: Naftokuinon, Benzokuinon, dan Antrakuinon  

2. Aflatoksin 

Aflatoksin merupkan golongan metabolit fungi, mempunyi struktur, biogenetik dan juga 

sifat toksikologis sama. Sifat umum yaitu terdapatnya dua cincin tetrahidro-furan, 
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bergandengan pada ikatan 2,3, bagian molekul lain misalnya : xanton (stregmatosistin), dan 

kumarin (aflatoksin B, aflatoksin G). Biosintesis aflatoksin melibatkan pembentukan metabolit 

antrakuinon, namun demikian keberadaan rantai samping alkil mengakibatkan terjadinya 

proses siklisasi tambahan yang tidak ada pada antrakuinon yang berasal dari asetil-CoA. 

Senyawa aflatoksin diantaranya adalah aflatoksin B1, B2, G1, G2 dan M1. Aflatoksin dalah 

sekelompok senyawa toksik dan karsinogenik yang dianggap bertanggung jawab sebagai salah 

satu dari penyebab kanker hati. Berikut ini asal usul dari struktur aflatoksin B1 dan G1 yang 

ditampilkan pada gambar. 

 

 

Gambar 10.17 Asal Usul Struktur Aflatoksin B1 dan G1 
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Gambar 10.18 Perkiraan Biosintesi Aflatoksin 

 

3. Tetrasiklin 

Tetrasiklik merupakan metabolit lain dari yang dihasilkan melalui kondensasi poliketida. 

Biosintesisnya dimulai dari silklisasi nonaketida (dengan atau tidak didahului modifikasi). 

Senyawa intermediat pretetramida atau 6-metilpretetramida prekursor yang berkondensasi 

dengan malonil-CoA merupakan kelompok senyawa malanoamil-CoA seperti malonat 

semiamida, sehingga semua atom C pada kerangka tetrasiklin berasal dari malonat. 

Tetrasiklin adalah senyawa golongan antibiotik yang memiliki aktivitas bakteriostatik 

yang luas dan dibiosintesis oleh berbagai Streptomyces sp dengan kerangka naftasena C18 

yang sebagian terhidrogenasi. Sudah dikenal memiliki aktivitas yang luas terhadap mikroba 

dan sudah digunakan dalam bentuk obat oral. Selain tetrasiklin, struktur senyawa yang 

terbentuk antara lain ditampiikan pada gambar. 
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Gambar 10.19 Beberapa Senyawa Turunan Tetrasiklin 

 

 

Gambar 10.20 Biosintesis Tetrasiklin 
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4. Makrolida 

Makrolida adalah kelompok senyawa yang mempunyai aktivitas antibiotic. Ditandai 

dengan struktur cincin makrosiklik lakton yang umumnya merupakan cincin beranggota 12, 14 

dan 16. Eritromisin adalah senyawa makrolida dengan cincin 14 yang merupakan senyawa 

antibiotik pertama kali yang dikarakteristik dari Saccharopolyspora erythraea.Biosintesis 

Eritromisin melibatkan kondensasi propionil CoA dengan 6 metilmalonil-CoA. Eritromisin 

memiliki tiga struktur yaitu eritromisin A, B, dan C. Terdapat satu-tiga molekul gula, yang 

terikat secara glikosida pada subtituen lakton (seperti gula; deoksiheksosa dalam bentuk 

piranosa dengan substituen metil, dimetil, atau metoksi (eritromisn B dan C). 

 

 

Gambar 10.21 Biosintesis Makrolida 
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Gambar 10.22 Beberapa Senyawa Turunan Makrolida 

 

G. SUMBER POLIKETIDA DARI ALAM  

Poliketida banyak dimanfaatkan sebagai obat-obatan karena bisa diisolasi dari tumbuhan 

yang ada di sekitar. Poliketida dapat diisolasi dari mikroba, jamur Aspergillus terreus, jagung, 

tomat, dan invertebrata yang jumlahnya cukup besar. Berikut ini dijelaskan bebrapa percobaan 

dan atau penelitian yang menemukan senyawa-senyawa yang tergolong dalam poliketida. 

1. Percobaan oleh K.H. Timotius untuk melihat kimia pigmen poliketida dari Monascus. 

Pigmen adalah suatu senyawa yang menetukan warna suatu bahan atau materi, seperti 

cat untuk berbagai barang, pewarna pada makanan, kosmetik dan lain-lain. Monascus 

telah lama digunakan manusia untuk pewarna alami makanan (natural food colorant). 

Monascus merupakan salah satu kapang homotalik yang termasuk kelompok 

Ascomycetes. Pigmen poliketida Monascus disebut juga azaphilone. Struktur molekul 

berbagai pigmen yang dibentuk Monascus diantaranya : 

 ankaflavin dan monascin : pigmen kuning.  

 Rubropuktatin dan monaskurubrin : pigmen oranye.  

 rubropuktamin dan monoskorubramin : pigmen coklat.  

Konsentrasi pigmen dapat diperkirakan menggunakan spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 370, 420, dan 500 nm untuk masing-masing pigmen kuning, oranye dan 

merah. Berikut struktur kimia pigmen poliketida dari monascus : 
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Gambar10.23 senyawa poliketida dari monascus 

 

2. Penelitian oleh R. Rachmaniar untuk mengidentifikasi Anti-kanker Swinholide dari 

Spons Theonella swinhoei. Spons adalah salah satu sumber daya laut yang ada pada 

daerah terumbu karang. Spons merupakan salah satu dari biota laut yang tidak 

dimanfaatkan secara langsung seperti beberapa hewan vertebrata. Untuk meningkatkan 

nilai tambah pada spons dapat dilakukan dengan memanfaatkan metabolit sekunder yang 

terkandung di dalamnya. Spons merupakan anggota phylum porifera. Spons merupakan 

hewan invertebrata, multisel sederhana. Setelah dilakukan pemurnian struktur substansi 

tersebut merupakan Swinholide A. Swinholide A merupakan suatu senyawa makrolide 

yang mempunyai bobot molekul 1388,86 dengan rumus molekul C78H131O20. Senyawa 

tersebut menunjukkan sifat sitotoksik terhadap sel KB, sel L1210.  Bentuk struktur 

swinholide a seperti berikut 

 

 

Gambar 10.24 Struktur Swinholide A 
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3. Penelitian oleh Kathleen S. Rein mengidentifikasi senyawa poliketida pada dinoflagelata. 

Dinoflagellata adalah protista laut uniseluler yang memproduksi poliketida terbesar serta 

paling kompleks yang teridentifikasi. Aktivitas biologi dari senyawa ini cukup beragam. 

Senyawa ini mempunyai potensi sebagai agen anti-kanker serta neurotoksin mematikan. 

Isotop stabil dari poliketida terdiri atas tiga struktural yakni polieter (brevetoxin A dan 

B), makrocycle (amphidinolides A–S), dan polieter linier. Pengertian mendasar tentang 

genetika biosintesis poliketida dengan dinoflagellata dapat menjadi katalis untuk 

pengembangan beberapa kesempatan penelitian yang bermanfaat. Poliketida yang 

berasal dari dinoplagellata adalah ulasan dengan penekanan khusus pada farmakologi 

dan biosintesis. Berikut gambar struktur brevetoxin A dan B. 

 

 

Gambar10.25 Struktur Brevetoxin Adan B 

 

H. AKTIVITAS BIOLOGIS POLIKETIDA 

Kegunaan senyawa-senyawa poliketida diantaranya: 

1. Antibiotik. 

Golongan poliketida yang sering dimanfaatkan diantaranya golongan makrolida 

(eritromisin, klaritromisin, azitromisin, dan roksitromisin), ketolida (telitromisin), 

tetrasiklin (doksisiklin, klortetrasiklin, dan oksitetrasiklin,). 

2.   Obat kolesterol (anti-kolesterol), contohnya senyawa lovastatin. 

3.   Anti-jamur, contoh : amfoterisin. 
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4.   Anti-kanker, contoh : epotilon. 

5.  Terapi berbagai penyakit usia lanjut 

6.   Pencegah terhadap penyakit jantung 

7.  Zat pewarna  

8.   Bahan wewangian bagi parfum 
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