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PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan
karunia-Nya buku yang berjudul Kandungan Kimia dan Bioaktivitas
Tanaman Kecapi ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan kajian
mengenai kandungan kimia serta bioaktivitas dari tanaman duku. Pada
bab awal dibahas mengenai deskripsi, distribusi, klasifikasi, manfaat
serta cara penanaman kecapi. Pada bab berikutnya dikemukakan
mengenai kandungan kimia dari tanaman kecapi, suatu kelompok
metabolit sekunder utama yang terdapat dalam tanaman duku. Pada
Bab III dibahas mengenai triterpenoid yang merupakan senyawa
utama dari tanaman kecapi. Bab IV,V, VI dan VII mengemukakan
tentang bioaktivitas tanaman kecapi.

Terwujudnya penulisan buku yang merupakan bagian dari
Program Hibah Penulisan Disertasi Program Doktor 2009/2010 ini
tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

 Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas yang
telah memberikan bantuan dana melalui Program Hibah
Pascadoktor tahun 2017-2018.

Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima serta
membalas semua amal kebaikan Bapak/Ibu sekalian.

Penulis menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna. Kritik
serta saran untuk perbaikan lebih lanjut sangat penulis harapkan.
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, Mei 2018
Penulis
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BAB I
Kecapi dan Berbagai Manfaatnya

Indonesia memiliki banyak jenis tumbuhan buah, baik yang
sudah didomestikasi maupun yang masih tumbuh secara alamiah, atau
yang berada dalam tahap transisi diantara keduanya. Semuanya
memiliki potensi untuk dikomersialisasikan sebagai komoditas
dimasyarakat. Tanaman buah dan produk turunannya yang
berkembang luas sekarang umumnya berkisar pada jenis-jenis yang
sudah lama dibudidayakan dan mengikuti permintaan konsumen.
Kecapi mempunyai nama latin Sandoricum koetjape Burm.f. Merr.
merupakan salah satu tanaman penghasil buah yang selama ini
diabaikan keberadaannya oleh masyarakat.

Sandoricum koetjape disebut juga sebagai santol/kecapi dikenal
sebagai tanaman penghasil buah yang penting dalam suku Meliaceae.
Penyebaran famili Meliaceae terbatas di daerah tropis dan beberapa
daerah subtropis, khususnya Asia Tenggara, yang merupakan tempat
asal sebagian besar anggotanya. Famili ini terdiri dari 46 genus dan
559 spesies (www.theplantlist.org), dengan sekitar 33 genus dan 405
spesies tumbuh di Indonesia (Heyne, 1987). Meliaceae merupakan
tumbuhan berbunga yang kebanyakan berupa pohon dan beberapa
berupa semak-semak.

Tanaman kecapi berasal dari Indocina dan Malaysia Bagian
Barat dan diintroduksikan ke Asia Tropis. Bentuk liar tanaman ini
menyebar ke Semenanjung Malaya, Sumatera hingga ke New Guinea.
Tanaman ini sudah dibudidayakan di India, Andaman, Myanmar, dan
Indocina, serta ditanam dalam rumah kaca di Eropa. Di daerah-daerah
tersebut, tanaman ini banyak menghasilkan buah, sehingga tersedia
dalam jumlah yang melimpah di pasar lokal.

Buah kecapi biasa dikonsumsi segar dan dibeberapa daerah
dijadikan sebagai manisan selai dan juga sirup. Pemanfaatan lainnya
dari buah kecapi yaitu sebagai minuman beralkohol yang
difermentasikan bersama dengan beras. Di Malaysia, buah yang masih
muda dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan permen. Selain
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itu, tanaman kecapi juga dijadikan sebagai tanaman peneduh dijalur
hijau karena tahan terhadap angin serta tidak menimbulkan sampah
daun yang mengganggu. Kayu batangnya dapat dijadikan bahan
kontruksi rumah, perlengkapa-perlengkapan rumah, furniture, dek
kapal, furniture, alat pertanian, sandal, dan sebagai bahan pembuatan
kertas dan triplek. Kecapi memiliki beberapa kandungan sama seperti
tanaman lainnya, yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin, dan kandungan
debu.

Tabel 1.1. Kandungan Kimia Pada Kayu Tanaman Kecapi

No. Kandungan Presentasi Kandungan (%)
1 Selulosa 40,83
2 Hemiselulosa 16,15
3 Lignin 23,48
4 Debu 0,94

Deskripsi dan Distribusi
Klasifikasi ilmiah tanaman Sandoricum koetjapedalam taksonomi,
kedudukan Sandoricum koetjape Merr adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Sub. Kingdom : Virid aeplantae (tumbuhan hijau)
Divisi : Tracheophyta (tumbuhan berpembuluh)
Sub. Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)
Kelas : Magnoliopsida
Orde : Sapindales
Famili : Meliaceae
Genus : Sand oricum
Spesies : S. Koetjape Merr (syn. S. indicum Cav., S. Nervos

um Blum e. Melia koetjape Burm)
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(b)

(a)

Gambar 1.1. (a) Pohon Kecapi (Sandoricum koetjape);
(b) Buah Kecapi (Sandoricum koetjape)

Pohon kecapi (Sandoricum koetjape) memiliki ukuran rindang
dan besar mencapai setinggi 30 meter dengan diameter mencapai 90
cm, mengandung getah seperti susu.

Daun kecapi memiliki bentuk berselang-seling, bertangkai
panjang,beranak daun tiga helai, tangkainya memiliki panjang yang
dapat mencapai 18,5 cm, anak daunnya berbentuk jorong sampai
lonjong-bundar-telur, anak daun ujungnya berukuran 6-26 cm x 3-16
cm, panjang tangkainya 2-9 cm, anak daun sampingnya berukuran 4-
20cm x 2-15 cm, panjang tangkainya mencapai 1 cm, melancip ke
ujungnya, membulat atau sedikit runcing pada bagian pangkalnya,
lembaran anak daun pada bagian atas berwarna hijau berkilat, dan
pada sebelah bawah memiliki warna hijau pucat. Bunganya bertipe
malai dan berada dibagian ketiak daun, panjangnya dapat mencapai 2
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5 cm; bunganya biseksual, berwarna hijau kekuningan, berukuran
kira-kira 1 cm x 1,3 cm; daun kelopaknya berbentuk cawan, bercuping
5, daun mahkotanya 5 helai, dan berbentuk lanset sungsang, panjang-
nya berkisar 1 cm; tabung benang sarinya memiliki bentuk silinder
dengan ujungnya berbentuk 10 gigi yang terpisah, putiknya terdiri atas
kepala putik yang besar, kepala sarinya 10 butir, tangkas putik yang
lampai dan panjang, serta bakal buah yang beruang 5, dikelilingi
sebuah cakram yang “laciniate”, berwarna kekuningan. Buahnya
bertipe buah buni, memiliki diameter buah 5-6 cm dan berbentuk bulat
pipih serta berwarna kuning keemasan, berbulu halus; daging buah
bagian luarnya tebal dan keras, berwarna merah daging dan rasanya
agak asam; daging buah pada bagian dalam lunak, memiliki warna
putih, serta mempunyai rasanya asam sampai manis, biasanya melekat
pada biji. Bijinya 2-5 butir per buah, berbentuk bulat telur, sungsang,
berwarna coklat berkilat, berukuran besar; keping bijinya berwarna
merah.

Brunei, Kamboja, India, Laos, Malaysia, Myanmar, Pilipina,
Thailand, dan Vietnam merupakan daerah asli dari tanaman kecapi.
Selanjutnya tersebar sampai Australia dan Sri Lanka sebagai tanaman
liar.

Gambar 2. Peta Persebaran Tanaman Sandoricum koetjape
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Manfaat
Kecapi memiliki berbagai manfaat diantaranya pada bagian

buah kecapi umumnya dimakan dalam keadaan segar, atau diolah
menjadi berbagai jenis manisan, selai, jeli,chutney, marmelade, dan
juga dapat diawetkan atau digunakan dalam berbagai hidangan
sebagai pengharum alami.Baik kulit buah ataupun daging buah (yang
melekat atau terlepas pada biji) dapat dikonsumsi. Buah kecapi emiliki
beraneka macam, ada yang kulit buah atau daging buahnya lebih tebal
dan mempunyai rasa lebih enak.

Pohon kecapi merupakan tanaman yang dimanfaatkan sebagai
peneduh yang istimewa dan memiliki nilai seni yang bernilai tinggi.
Kayunya dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan, kerajinan kayu,
dan untuk membuat perabotan rumah tangga serta peralatan lainnya.
Daun kecapi yang masi segar jika digosokkan pada kulit bermanfaat
sebagai peluruh keringat, dan rebusannya dapat digunakan untuk obat
demam. Serbuk kulit batangnya sangat bermanfaat sebagai
pengobatan cacing gelang. Pada bagian akarnya mempunyai khasiat
sebagai antidiare, untuk meredakan kekejangan, mengeluarkan angin
dari perut, obat sakit perut, dan merupakan resep dokter sebagai obat
umum penguat badan untuk wanita sehabis melahirkan.

Pedoman Budidaya
Tanaman kecapi dapat diperbanyak dengan benih atau

penempelan, pencangkokan, penyambungan, dan penyambungan
lengkung. Benih disebar dengan jarak 5 cm di bedengan pesemaian
yang berisi pasir halus. Jika sepasang daun pertamanya telah dewasa,
anakan dapat dipindah tanamkan ke wadah masing-masing.
Mengingat persentase perkecambahan kecapi cenderung tinggi, benih
dapat langsung disemaikan dalam wadah. Anakannya yang berumur 1
tahun atau kurang dapat digunakan sebagai batang bawah, jika
tingginya telah mencapai sekitar 40-50 cm. Penempelan tameng atau
tambalan (shield or patch budding) dan penyambungan bail (wedge
grafting) merupakan cara perbanyakan secara komersial. Penanaman
paling baik pada pohon kecapi paling dilakukan pada awal musim
hujan. Negara Thailand menanam kecapi dengan jarak tanam kecapi
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berkisar antara 8 mx 5 m dan juga 12 m x 12 m. Jarak tanam yang
rapat dapat dipraktekkan untuk kebun buah kecapi secara komersial
didataran rendah delta tengah, yang dilahan itu pohonnya ditanam
pada guludanguludan yang terpisah oleh parit-parit pengaliran air;
tingginya permukaan air akan menolong mengatur pertumbuhan
pohon. Untuk kebun buah komersial, perkembangan terakhir adalah
penanaman berkerapatan tinggi dengan jarak tanamnya 4-6 m.

Pemeliharaan
Pemeliharaan pada tanaman kecapi dianjurkan untuk

mengadakan penyiangan teratur atau dengan pemberian mulsa di
sekeliling batang pohon kecapi. Selama 2-3 tahun pertama, 2-3 cabang
utama sebaiknya diberi kesempatan untuk berkembang. Pengairan
teratur adalah hal kritis untuk tahun pertama setelah penanaman, juga
menguntungkan selama perkembangan bunga dan buah. Pemberian
pupukpada tahun-tahun pertama memerlukan 100-200 gram amonium
sulfat sebulan setelah penanaman dan sebelum berakhirnya musim
hujan. Pohon-pohon muda yang sedang berbuah memperoleh 200-500
gram pupuk majemuk sebayak dua kali dalam setahun. Pohon yang
telah dewasa memerlukan paling sedikit 2 kg pupuk majemuk setiap
pemakaiannya untuk menjaga pertumbuhan dan produksi buah. Di
Thailand, buah kecpi yang masih muda dibungkus pada pohonnya,
untuk memperbaiki kualitas buah dan mencegah lalat buah untuk
meletakkan telurnya.

Hama dan Penyakit
Penyakit yang disebabkan oleh jamur Corticium salmonicolor

yaitu penyakit merah jambu adalah penyakit yang biasa terkena pada
kecapi. Pemberantasan penyakit ini dapat dilakukan dengan sterilisasi
tanah atau pemberian fungisida. Hama yang sangat berbahaya pada
kecapi adalah tungau pembentuk bisul, Eriophyes sandorici,dapat
dibasmi dengan penyemprotan mitisida (miticide). Daun-daun yang
berguguran dari pohon yang terserang hama atau penyakit sebaiknya
dibakar. Hama lalat buah oriental juga merupakan hama yang
berbahaya, terutama pada kultivar yang buahnya berkulit tipis.
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Membungkus buah atau mengumpan lalat merupakan tindakan
pemberantasan yang dianjurkan.

Panen dan Pasca Panen
Buah kecapi dipanen secara selektif saat buah itu sudah berubah

warna menjadi menguning keemasan. Buahnya dipetik dengan me-
manjat pohon atau dengan menggunakan galah bambu panjang pada
bagian ujungnya terdapat jaring. Di Filipina pohon kecapi yang
ditanam dari benih dapat berusia 30 tahun, menghasilkan buah
sebanyak 18.000-24.000 butir per tahunnya dengan per butir buah
yang dihasilkannya memliki berat berkisar 80 gr dan 100 pohon/ ha,
usaha petani kecapi teoritis menghasilkan 1419 ton/ha per tahunnya.
Penanganan pasca panennya segera setelah buah ecapi dipanen
kemudian buah dipilah-pilah dan dikemas dalam keranjang yang telah
dilapisi dengan gedebog pisang, kemudian siap untuk didisribusikan
ke pasar. Pada suhu ruangan buah kecapi dapat disimpan sekurang-
kurangnya 7 hari.
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BAB II
Flavonoid, Tanin, dan Fenol

Kandungan Kimia Melimpah Tanaman Kecapi

Flavonoid
Flavanoid merupakan suatu kelompok senyawa fenol terbesar yang
ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna ungu,
merah, dan biru, dan juga sebagai zat warna kuning yang ditemukan
dalam tumbuh-tumbuhan. Flavonoid merupakan senyawa yang
tersusunatas 15 atom karbon yang umumnya tersebar di tumbuhan.
Memiliki susunan kerangka dimana dua cincin benzena (C6) terikat
pada suatu rantai propana (C3) sehingga membentuk suatu susunan
C6-C3-C6Kerangka dasar flavonoid dibagi menjadi 3, yaitu:

Flavonoid
(1,2-diarilpropan)

Isoflavonoid
(1,2-diarilpropan)

Neoflavonoid
(1,1-diarilpropan)

Flavonoid merupakan metabolit sekunder yang paling beragam
dan tersebar luas. Sekitar 5-10% metabolit sekunder yang terkandung
pada tumbuhan merupakan flavonoidyang memiliki struktur kimia
serta peran biologi yang sangat beragam. Berikut merupakan
kelompok utama flavonoid:

Dihidrocalkon Calkon
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Flavan Katecin Leukoantosianidin

Flavanon Flavanonol Flavon

Flavono Garam Flavilium Antosianidin

Biosintesis flavanoid berawal dari analisa berbagai struktur
senyawa yang termasuk ke dalam golongan ini. Menurut Robinson
(1995) kerangka C6-C3-C6 dari flavonoid berkaitan dengan kerangka
C6-C3 dari fenil propanoid yang mempunyai gugus fungsi oksigen
pada posisi para, para dan meta, atau 2 meta dan 1 para dari cincin
aromatic. Akan tetapi, senyawa-senyawa fenilpropanoid, seperti asam-
asam amino fenilalanin dan tirosin, bukan dianggap sebagai senyawa
yang menurunkan flavonoid melainkan hanya sebagai senyawa yang
bertalian belaka.

Pola biosintesis flavonoid pertama kali disarankan oleh Birch.
Menurut Herbert (1995) tahapan pertama biosintesis flavonoid suatu
unit C6-C3 berkombinasi dengan 3 unit C2 menghasilkan unit C6-C3-
(C2+C2+C2). Kerangka C15 yang dihasilkan dari kombinasi unit
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tersebut mengandung gugus-gugus fungsi oksigen pada posisi-posisi
yang diperlukan.

Cincin A dari struktur flavonoid berasal dari jalur poliketida,
yakni kondensasi dari tiga unit asetat atau malonat, sedangkan cincin
B dan tiga atom karbon dari rantai propan berasal dari jalur
fenilpropanoid (jalur sikimat).

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

Gambar 2.1. Biosintesis Senyawa Golongan Flavonoid

Uji kualitatif flavonoid dapat dilakukan dengan sebanyak 4
gram ekstrak ditambahkan air panas dan dididihkan selama 5 menit
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kemudian disaring. Filtrat hasil penyaringan tersebut ditambahkan
sedikit serbuk Mg dan 1 mL HCl pekat, kemudian dikocok kuat. Uji
positif menunjukkan warna merah, kuning, atau jingga. Sedangkan
untuk uji kuantitatif kandungan flavonoid total dapat menggunakan
metode kolorimetri Aluminium klorida. Prinsip penetapan kadar
flavonoid metode AlCl3 adalah terjadinya pembentukkan kompleks
antara Aluminium klorida dengan gugus keto pada atom C-4 dan
gugus hidroksi pada C-3/C-5. Senyawa yang digunakan sebagai
standar pada penetapan kadar flavonoid adalah kuersetin. Karena
kuersetin merupakan flavonoid yang memiliki gugus keto pada C-4
dan juga gugus hidroksil pada atom C-3 dan C-5.

Gambar 2.2. Reaksi pembentukkan kompleks kuersetin-AlCl3

Cara kerja dari penentuan kadar flavonoid menggunakan metode
AlCl3 yaitu 40 ekstrak 1000 ppm ditambah 160 aquadest steril
dan 15 NaNO2 5 %. Didiamkan selama 5 menit kemudian
ditambahkan 24 AlCl3.6H2O 10 % dan 80 NaOH 1M serta 80

aquadest steril. Dikocok selama 30 detik dan diukur absorbansinya
pada panjang gelombang 510 nm.Penelitian yang telah dilakukan oleh
Anantachoke., et al (2016), kadar flavonoid total dari buah
Sandoricum koetjape yaitu sebesar 851,49 mg kuersetin/100g ekrtrak.

Parhusip (2012) telah mengisolasi senyawa flavonoid dari
tanaman kecapi pada bagian kulit batangnya menggunakan
kromatografi kolom dan diidentifikasi oleh Spektrofotometri UV-Vis,
FT-IR, dan 1H-NMR. Hasil isolasinya diketahui senyawa flavonoid
dari kulit batang kecapi diperoleh menggunakan fase gerak klorofom :
metanol (80/20)v/v, menghasilkan fraksi berwarna merah kecokelatan,
berbentuk kristal, memiiki massa sebesar 12,10 mg (0,484 %) serta
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positif terhadap pereaksi flavonoida, nilai Rf 0,37dan titik lebur
sebesar 127-1300C. Hasil analisis menggunakan Spektrofotometer
Ultraviolet – Visible (UV – Visible) menggunakan pelarut metanol
memberikan panjang gelombang maksimum (λ maks) 290,0 dan 207,0
nm.

Gambar 2.3. Spektrum UV-Vis senyawa flavonoid dari kulit
batang tanaman kecapi

Hasil analisis menggunakan Spektrofotometer FT-IR pada kristal hasil
isolasi menghasilkan pita–pita serapan pada daerah bilangan
gelombang sebagai berikut :
1. Pada bilangan gelombang 3433,29−3080,32 cm-1 puncak

melebar menunjukkan adanya puncak melebar vibrasi ulur –OH
2. Pada bilangan gelombang 2916,37 cm-1 puncak sedang

menunjukkan adanya vibrasi C–H aromatik.
3. Pada bilangan gelombang 1707,00 cm-1 puncak sedang

menunjukkan adanya vibrasi C=O dari keton.
4. Pada bilangan gelombang 1519,91−1442,75 cm-1 puncak tajam

menunjukkan adanya vibrasi C=C aromatik.
5. Pada bilangan gelombang 1282,66–1265,30 cm-1 puncak

melebar menunjukkan adanya C–O dari eter.
6. Pada bilangan gelombang 1039,63−1020,34 cm-1 puncak

melebar menunjukkan adanya C−O−C dari eter.
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Gambar 2.4. Spektrum FTIR senyawa flavonoid dari kulit
batang tanaman kecapi

Hasil analisis menggunakan Spektroskopi Resonansi Magnetik
Inti Proton (H1-NMR) senyawa hasil isolasi dengan menggunakan
pelarut aseton-d6 dan TMS sebagai standar yang memberikan signal–
signal pergeseran kimia pada daerah sebagai berikut :
1. Pergeseran kimia pada daerah δ=4,5595 ppm dengan puncak

doblet menunjukkan adanya proton H2.
2. Pergeseran kimia pada daerah δ=4,8656 ppm dengan puncak

singlet menunjukkan adanya proton –OH
3. Pergeseran kimia pada daerah δ=6,0149−5,9124 ppm dengan

puncak singlet singlet menunjukkan adanya proton H8 dan H5.
4. Pergeseran kimia pada daerah δ=7,0396–6,8152 ppm dengan

puncak singlet singlet menunjukkan adanya H2’ dan H4’.
5. Pergeseran kimia pada daerah δ=2,8383–2,7125 ppm dengan

puncak doblet doblet menunjukkan adanya proton H3 equatorial
dan H3 aksial.
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Gambar 2.5. Spektrum 1H-NMR senyawa flavonoid dari kulit
batang tanaman kecapi

Dari data-data tersebut, dapat diketahui bahwa senyawa
flavonoid yang terkandung dalam kulit batang tanaman kecapi adalah
flavanon.

OHO

HO

O

OH

OH

OH

Gambar 2.6. Struktur Flavanon

Tanin
Tanin merupakan kelas utama dari metabolit sekunder yang

tersebar secara luas pada berbagai tanaman. Tanin merupakan
polifenol yang larut dalam air dan memiliki berat molekul biasanya
berkisar 1000-3000. Menurut definisi, tanin mampu menjadi
pengompleks dan kemudian mempercepat pengendapan protein serta
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dapat mengikat makro molekul lainnya. Tanin merupakan campuran
senyawa polifenol yang apabila semakin banyak jumlah gugus fenolik
yang terkandung maka akan semakin besar ukuran molekul tanin
tersebut. Pada mikrosop, tanin biasanya terlihat sebagai massa butiran
bahan berwarna merah, kuning, atau cokelat

Tanin dapat ditemukan ditunas, daun, akar, biji, dan batang
jaringan. Sebagai contoh dari lokasi tanin dalam jaringan batang
adalah tanin sering ditemukan di daerah pertumbuhan pohon, seperti
floem sekunder dan xylem dan lapisan antara korteks dan epidermis.
Tanin dapat membantu mengatur pertumbuhan jaringan ini.

Tanin berikatan kuat dengan protein dan dapat mengendapkan
protein dari larutan. Menurut batasanya, tanin dapat bereaksi dengan
protein membentuk kopolimer yang mantap yang tak larut dalam air.
Tanin terdapat luas pada tumbuhan berpembuluhan, di dalam
angiospermae khusus terdapatdi dalam jaringan kayu. Pada  industri,
tanin merupakan senyawa yang berasal dari tumbuhan, yang mampu
mengubah kulit hewan yang mentah menjadi kulit siap pakai
dikarenakan kemampuannya dalam menyambung silang protein.

Secara fisika, tanin memiliki sidat-sifat: jika diarutkan dalam air
maka akan membentuk koloid dan memiliki rasa sepat dan asam, jika
dicampurkan dengan alkaloid dan glatin maka akan terjadi endapan,
dan tidak dapat mengkristal, dan dapat mengendapkan protein dari
larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut sehingga tidak
dipengaruhi oleh enzim protolitik.

Secara kimiawi, memiliki sifat-sifat diantaranya: tanin
merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran poifenol yang
sukar mengkristal karena sukar untuk dipisahkan, tanin dapat
teridentifikasikan menggunakan kromotografi, dan senyawa fenol dari
tanin mempunyai aksi adstrigensia, antiseptik dan pemberi warna.

Tanin atau lebih dikenal dengan asam tanat, biasanya
mengandung 10% H2O. Struktur kimia tanin adalah kompleks dan
tidak sama. Asam tanat tersusun 5 – 10 residu ester galat, sehingga
galotanin sebagai salah satu senyawa turunan tanin dikenal dengan
nama asam tanat. Beberapa struktur kimia tanin adalah sebagai
berikut.
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Gambar 2.7. Struktur kimia tanin

Senyawa tanin termasuk ke dalam senyawa polifenol, yang
berarti merupakan senyawa yang mempunyai bagian berupa fenolik.
Tanin dibagi menjadi dua berdasarkan pada sifat dan struktur
kimianya, yaitu tanin yang terhidrolisis dan tanin yang terkondensasi.
Tanin terhidrolisis biasanya ditemukan dalam konsentrasi yang lebih
rendah pada tanaman dibandingkan dengan tanin terkondensasi. Tanin
terkondensasi terdiri dari beberapa unit flavonoid (flavan-3-ol)
dihubungkan oleh ikatan-ikatan karbon. Nama lain dari tanin adalah
proanthocyanidin, merupakan polimer dari flavonoid yang
dihubungkan melalui ikatan C-8 ke C-4.

Tanin terhidrolisis umumnya berikatan dengan karbohidrat
membentuk jembatan oksigen, oleh sebab itu tanin dapat dihidrolisis
menggunakan asam sulfat atau menggunakan asam klorida. Salah satu
contoh dari jenis tanin ini adalah Gallotanin. Senyawa Gallotanin
merupakan gabungan dari senyawa karbohidrat dengan asam galat.
Selain membentuk senyawa Gallotanin, dua senyawa asam galat akan
membentuk tanin terhidrolisis yang biasanya Ellagitanin. Ellagitanin
sederhana disebut juga ester asam heksahidroksi difenat (HHDP).
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Gambar 2.4. Tanin terkondensasi, Proanthocyanidin merupakan
polimer dari flavonoid yang dihubungkan dengan

melalui ikatan C-8 dengan C-4.

Gambar 2.8. Tanin Terhidrolisis.

Gallotanin prototipe merupakan glukosa pentagalloyl (β-1, 2, 3,
4, 6-Pentagalloyl-OD-Glukopyranose). PGG memiliki 5 hubungan
ester identik yang melibatkan gugus hidroksi alifatik gula inti. PGG
memiliki banyak isomer seperti Gallotanin.
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Gambar 2.9. Rantai ester poligallol ditemukan di dalam gallotanin
terbentuk dari meta-atau para-depside obligasi, melibatkan hidroksil

fenolik daripada gugus hidroksi alifatik. Depside obligasi lebih mudah
dihidrolisis daripada ikatan ester alifatik.

Gambar 2.8. Elagitanin sederhana merupakan ester dari asam
hexahidroxidifenik (HHDP).
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Gambar 2.10. Elagitanin berikatan dengan tanin terhidrolisis lain.

Sebagai contoh,pada beberapa euforbs, geraniinoksidatif meng-
embun bersama PGG untuk menghasilkan berbagai euphrobin,
ditandai dengan adanya kelompok valoneoyl.

Sebelum dilakukan uji-uji lanjutan terhadap tanin, maka perlu
mengatahui terlebih dahulu karakteristik fisik maupun kimianya dari
senyawa tanin itu sendiri. Tanin larut di dalam air, alkohol, alkali
encer, gliserol, dan juga aseton, akan tetapi sedikit larut dalam pelarut
organik. Tanin dalam bentuk larutan mengendapkan logam berat,
glikosida, alkaloid, dan gelatin. Selain itu tanin merupakan senyawa
polifenol, maka dari itu dapat diterapkan beberapa uji indentifikasi
fenol untuk mengetahui adanya senyawa tanin dalam suatu simplisia.

Indentifikasi terhadap warna atau endapan yang terbentuk pada
larutanuji dengan penambahan reagen ke dalamnnya. Berikut ini
merupakan ringkasan pengujian sederhana dengan menggunakan
berbagai reagen yang ditampilkan dalam tabel 2.1, berikut :

Tabel 2.1. Identifikasi senyawa tanin dengan berbagai reagen

Reagen Hasil Uji Positif Tanin
Larutan Pb asetat Terbentuk endapan putih

Larutan asam asetat Memberikan warna merah
Larutam asam nitrat encer Warna kemerahan hingga

kuning
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Amonium hidroksida dan
potasium ferisianida

Memberikan warna merah

1 tetes amonium hidroksida
dan lebih dari 10% perak nitrat

Menghasilkan endapan

Larutan potasium permanganat Larutan terdepolarisasi
Asam vanilin hidroklorida

(1:10:10 –
Vanilin:alkohol:HCl encer)

Memberikan warna merah
keunguan

 Uji Larutan Gelatin
Pengujian larutan gelatin dimana tanin dalam bentuk larutan

akan mengendapkan gelatin. Oleh sebab itu pengujian tanin dalam
suatu sampel simplisia dapat dilakukan dengan memanfaatkan gelatin.
Prosedur pengujiannya yaitu sejumlah 1% (w/v) larutan gelatin dalam
air yang mengandung 10% NaCl. Diambil sedikit larutan tersebut, lalu
ditambahkan ke dalam filtrat larutan uji. Jika terdapat endapan putih,
maka larutan uji positif mengandung tanin.

 Identifikasi Breamer’s atau Identifikasi fenol dengan FeCl3

Seperti senyawa fenol, tanin akan bereaksi dengan garam Besi
(III). Larutan sampel akan memberikan warna intesif merah, biru,
unggu atau hijau, dari kompleks triaryloksi yang menandakan adanya
senyawa fenol dalam sampel tersebut.

Uji breamer’s ini dilakukan dengan cara sejumlah sampel yang
akan diujikan dilarutkan dengan aquadest, etanol, atau campurannya.
Jika sampel tidak larut di dalam air maka dapat dilarutkan dengan
kloroform atau diklorometan dengan sejumlah kecil piridin. Teteskan
sejumlah FeCl31% lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Pada
tanin terhidrolisa seperti Gallotanin dan Ellagitanin memberikan
endapan yang berwarna Biru Kehitaman. Sedangkan pada tanin
terkondensasi seperti Phlobatanin atau Katekol tanin, dengan
penambahan FeCl3 akan memberikan endapan berwarna hijau
kecoklatan.
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 Uji Senyawa Katekin (Matchstick test)
Matchstick test atau uji senyawa katekin dilakukan untuk

mengidentifikasi terdapat senyawa katekin dalam sampel uji.
Prosedurnya dilakukan dengan cara mencelupkan batang korek api ke
dalam ekstrak sampel uji. Batang api kemudian dikeringkan lalu
dibasahi kembali menggunakan HCl pekat, kemudian hangatkan
didekat nyala api. Senyawa phoroglucinol menunjukan hasilnyala api
berwarna pink atau merah.

Fenol
Fenol (C6H6OH) merupakan senyawa organik yang memiliki

gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena. Senyawa fenol
memiliki beberapa nama lain seperti asam karbolik, asam fenat, fenat
monohidroksibenzena, asam fenilat, benzenol, monofenol, fenil
hidroksida, oksibenzena, fenil hidrat, fenilat alkohol, dan fenol
alcohol. Fenol memiliki rumus struktur sebagai berikut.

Fenol

Fenol adalah zat kristal yang tidak berwarna serta mempunya
bau yang khas. Senyawa fenol dapat mengalami oksidasi sehingga
dapat berperan sebagai reduktor. Fenol bersifat lebih asam bila
dibandingkan dengan alkohol, akan tetapi lebih basa daripada asam
karbonat karena fenol dapat melepaskan ion H+ dari gugus
hidroksilnya. Lepasnya ion H+ menjadikan anion fenoksida C6H5O

-

dapat melarut dalam air. Fenol mempunyai titik leleh 410C dan titik
didih 1810C. Fenol memiliki kelarutan yang terbatas dalam air yaitu
8,3 gram/100 mL. Fenol merupakan senyawa yang bersifat toksik dan
korosif terhadap kulit (iritasi) dan pada konsentrasi tertentu dapat
menyebabkan gangguan kesehatan manusia hingga kematian pada
organisme. Tingkat toksisitas fenol beragam 6 tergantung dari jumlah
atom atau molekul yang melekat pada rantai benzenanya.
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Uji kualitatif senyawa fenol dapat dilakukan dengan 2 cara,
yaitu menggunakan reagen FeCl3 dan menggunakan reagen Millon.
Uji dengan reagen FeCl3 dilakukan dengan cara sebanyak 4 gram
ekstrak ditambahkan air panas dan beberapa tetes FeCl3 1%. Uji
positif menunjukkan terbentuknya warna hijau , biru, atau ungu.

FeCl3 + 3 PhOH → Fe(O-Ph)3 + 3 HCl

Sedangkan dengan menggunakan reagen Millon dilakukan
dengan cara 5 mL larutan sampel ditambah 1 mL reagen Millon,
kemudian diamati perubahan yang terjadi. Pembentukkan endapan
putih yang jika dipanaskan berwarna merah berarti reaksi positif
menunjukkan adanya senyawa fenolik. Reagen Millon merupakan
larutan merkuro dan merkuri nitrat di dalam asam nitrat. Reaksi umum
yang terjadi antara senyawa fenol dengan reagen Millon membentuk
senyawa Merkuri dengan gugus hidroksifenil yang berwarna.

Gambar 2.11. Reaksi fenol dengan Reagen Millon

Uji kuantitatif analisis kandungan total fenol dapat dilakukan
dengan metode kolorimetri Folin-Ciocalteu. Prinsip metode ini adalah
oksidasi gugus fenolik hidroksil. Pereaksi yang digunakan adalah ion
polimerik yang terbentuk dari asam fosfomolibdat dan asam
heteropolifosfotungstat. Pereaksi ini mengoksidasi fenolat (garam
alkali), mereduksi asam heteropoli menjadi suatu kompleks
molibdenum-tungsten (Wo – W). Dalam metode ini senyawa standar
yang digunakan yaitu asam galat.



23

Gambar 2.12.Reaksi senyawa fenol dengan reagen Folin-Ciocalteu

Cara kerja dari metode Folin-Ciocalteu yauitu ekstrak kecapi
sebanyak 1,5mg/ml dalam metanol 50%. 20 ekstrak tersebut
ditambah 50 pereaksi Folin-Ciocalteu 10% dan dibiarkan bereaksi
selama 3 menit. Campuran tersebut dinetralisasi dengan
menambahkan 80 larutan sodium karbonat 7,5% dan diinkubasi
pada suhu ruang selama 2 jam. Kemudian diukur absorbansinya pada
panjang gelombang 765 nm. Nilai kandungan fenol total dari ekstrak
etanol daun kecapi yaitu 26,5 / dan ekstrak etanol dari biji
kecapi yaitu 24 / .

Swantara & Ciawi (2009) telah mengisolasi senyawa fenol dari
daun kecapi dengan Kromatografi Gas-Spektrofotometer Massa.
Spektrum massa ekstrak murni dengan tR 9.56 menit identik dengan
spectrum massa yang terdapat pada database (NISTO2.L), yaitu
senyawa 2,6-dimetoksi fenol (C8H10O3). Pada spectrum massa ini
memperlihatkan adanya ion pada m/z 154 (M+, puncak dasar). Ion
molekul (M+) pada m/z 154 mengindikasikan berat molekul 154. Pola
pemenggalan spektrum massa senyawa pada puncak menunjukkan
bahwa adanya pemenggalan pada m/z 139 dan pada m/z 125.Pada
pemenggalan m/z 139 terjadi pelepasan gugus metil(M+-CH3) dan
menghasilkan penggalan C7H7O3

+. Pada pemenggalan m/z 125 terjadi
pelepasan metil dan etilen (M+-CH3-CH2) dan menghasilkan
penggalan C6H5O3

+.
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Gambar 2.13. (a) Spektrum massa senyawa pada puncak dan
(b) spektrum massa 2,6-dimetoksi fenol

OH

O O

Gambar 2.14. Struktur 2,6-dimetoksi fenol
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BAB III
Terpenoid Kandungan Kimia Utama Tanaman Kecapi

Terpena merupakan senyawa organik bahan alamterbesar yang
juga merupakan metabolisme sekunder pada tanaman, meliputi
monoterpen, sesquiterpen, di-terpen, tri-terpen, dan senyawa poli-
terpen. Nama terpen ini ditujukanterhadap senyawa yang memiliki
rumus molekul C10H16 yang secara etimologi berasal dari pohon
terebinth Pistacia terebinthus. Struktur mirip-terpen yang mempunyai
unsur selaindisamping C dan H disebut sebagai terpenoid. Terpenoid
memperoleh tempat tersendiri di dalam kimia organik. Cepatnya
aseptibilitas terpenoid, kelimpahan, mudahnya terpenoid diisolasi,
relatif sederhana komposisinya serta mudahnya dikenali dan transfor-
masinya yang sangat menarik menyebabkan senyawa ini merupakan
objek yang sangat disukai untuk diteliti. Pada awal tahun 1900-an
penelitian difokuskan pada pengungkapan struktur senyawa terpenoid
secara umum, berikut penemuan baru, kemudian dipelajari secara
mendalam stereokimia, reaksi, tata ulang, dan biosintesis dari senyawa
ini. Senyawa terpenoid meliputi kimia steroid dan karotenoid saat ini
merupakan bagian utama dalam bidang kimia organik dan kimia
organik bahan alam.

Terpen memiliki rumus dasar (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.
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Telah diketahui bahwa kaidah isoprena adalah Kepala-ke-ekor, tetapi
terdapat pengecualian terhadap kaidah isoprena yaitu Ekor-ke-
ekor.Terpena diklasifikasi berdasarkan jumlah unit isoprena.

Tabel 3.1. 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
6 30 Triterpen Damar
7 40 Tetraterpen Karoten
8 >40 Politerpen Karet alam

Biosintesis triterpenoid (C30) umumnya terbentuk dari asam
asetat atau   asetil koenzim A yang mengalami reaksi kondensasi,
fosforilasi, reduksi, dekarboksilasi, dan isomerisasi sehingga
membentuk senyawa dimetil alil pirofosfat (DMAPP),
(CH3)2C=CHCH2OPP dan  isopentenil pirofosfat (IPP),
CH2=C(CH3)CH2CH2OPP. Pada biosintesis, satu molekul IPP
disambungkan dengan satu molekul DMAPP sehinngga membentuk
geranil pirofosfat (C10) yang merupakan kunci dalam pembentukan
monoterpen. Geranilpirofosfat (GPP) kemudian disambungkan lagi
dengan molekul IPP sehingga terbentuk farnesil pirofosfat (C15), yaitu
senyawa antara pada sintesis seskuiterpenoid. Berbagai kombinasi
satuan C5, C10, dan C15 selanjutnya dapat terjadi pada sintesis
terpenoid tingkat tinggi, misalnya triterpenoid terbentukdari dua
satuan farnesil pirofosfat.
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Biosintesis Terpenoid melalui Jalur Mevalonat (MVA Pathways)
Biosintesis terpenoid melalui jalur mevalonatmerupakan jalur

mayor atau jalur utamadalam penyusunan rangka-rangka terpenoid
yang secara alamiah terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi. Pada
beberapa organisme, pembuatan terpenoid atau isoprenoid melalui
suatu jalur dikenal sebagai jalur HMG-KoA reduktase, yaitu sebuah
jalur metabolik yang juga memproduksi kolesterol.

Reaksi biosintesis pada jalur asam mevalonat umumnya terjadi
pada sitosol sehingga sering disebut sebagai jalur sitosolik. Jalur
klasik asam mevalonat dimulai dari asetil-KoA hingga menghasilkan
IPP dan DMAPP yang membutuhkan 6 enzim, 2 NADPH dan 3 ATP.

Biosintesis asam mevalonat diawali dengan konversi asetil-KoA
(dari siklus asam sitrat) menjadi asetoasetil-KoA oleh enzim asetil-
KoA-asetiltransferase.Asetil-KoA kemudian mengalami kondensasi
dengan molekul asetoasetil-KoA membentuk 3-hidroksi-3-
metilglutaril-KoA (HMG-KoA) yang dikatalisis oleh enzim
hidroksimetilglutaril-KoA sintase.

Gambar 3.1. Biosintesis Terpenoid

OPP Monoterpen
C10

Geranil pirofosfat (GPP)

OPP

H

OPP Seskuiterpen

C15
Farnesil pirofosfat (FPP) Triterpen

OPP

H

C20
Geranil-geranil pirofosfat (GGPP)

Diterpen

Tetraterpen

OPP

2 X

2 X
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HMG-KoA direduksi menjadi mevalonat dengan bantuan
NADPH yang dikatalisis enzim hidroksimetilglutaril-KoA reduktase
(NADPH) yang selanjutnya mevalonat yang terbentuk dikonversi
menjadi 5-fosfomevalonat oleh enzim mevalonat kinase, kemudian
dikonversikan lagi menjadi 5-pirofosfomevalonat dengan bantuan
enzim fosfomevalonat kinase.

Senyawa 5-pirofosfomevalonat  kemudian dikonversi menjadi
3-isopentenil pirofosfat (IPP) dengan dikatalisis oleh enzim
mevalonat-5-pirofosfat dekarboksilase, kemudian berisomerasi
menjadi dimetilalil pirofosfat (DMAPP) oleh bantuan enzim
isopentenil pirofosfat isomerase. Asetil-Koa yang kemudian
berkondensasi dengan molekul asetoasetil-KoA membentuk 3-
hidroksi-3-metilglutaril-KoA (HMG-CoA) dengan dikatalisis oleh
enzim hidroksimetilglutaril-KoA sintase. HMG-KoA kemudian
direduksi menjadi mevalonat dengan adanya bantuan NADPH dengan
dikatalisis oleh enzim hidroksimetilglutaril-KoA reduktase (NADPH).
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Gambar 3.2. Biosintesis triterpenoid jalur mevalonat

Mevalonat dikonversi menjadi 5-fosfo mevalonat dengan bantuan
enzim mevalonat kinase, kemudian dikonversikann lagi menjadi 5-
pirofosfomevalonat dengan bantuan enzim fosfomevalonat kinase. Senyawa
5-pirofosfomevalonat kemudian dikonversikan menjadi 3-isopentenil
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pirofosfat (IPP) dengan dikatalisis oleh enzim mevalonat-5-pirofosfat
dekarboksilase yang selanjutnya berisomerasi menjadi dimetilalil pirofosfat
(DMAPP) oleh enzim isopentenil pirofosfat isomerase.

Biosintesis Terpenoid Non-Mevalonat (MEP Pathways)
Biosintesis terpenoid selain melalui jalur asam mevalonat (MVA

Pathways), kini juga diketahui melewati suatu jalur yang berbeda
khususnya pada organisme tingkat rendah seperti alga, sianobakteri,
plasmodium dan lain-lain. Biosintesis non-mevalonat bergantung pada
jalur1-deoksi-D-xylulose-5-fosfat (DOXP) atau 2-C-metileritritol-4-
fosfat (MEP). Oleh sebab itu biosintesis jalur ini dikenal sebagai MEP
atau DOXP Pathways.

MEP Pathwaysbiasanya terjadi pada plastid sehingga jalur MEP
ini dikenal juga sebagai Plastidic Pathways. Jalur biosintesis
nonmevalonat (MEP Pathways) diawali dengan piruvat dan
gliserinaldehid-3-fosfat hingga IPP dan DMAPP. Pada jalur ini
memerlukan 7 enzim, 3 ATP ekuivalen (ATP dan CTP), 3 NADPH
serta enzim hidroksi metil butenil pirofosfat (HMBPP) reduktase
untuk menghasilkan IPP yang selanjutnya berisomerasi menjadi
DMAPP.

Biosintesis terpenoid jalur non-mevalonat diawali dengan
kondensasi antara piruvat dan gliseraldehid-3-fosfat untuk
menghasilkan (DOXP) yang kemudian dikonversi menjadi 2-C-
metileritritol-4-fosfat (MEP) dalam reaksi yang  dikatalisis oleh
bantuanenzim  DOXPsintase dan DOXP reduktoisomerase. MEP
kemudian berikatan dengan CTP sehingga menghasilkan 4-
difosfositidil-2-C-metil-D-eritritol (CDP-ME) dan pirofosfat dalam
sebuah reaksi yang dikatalisis oleh bantuan enzim MEP
sitidiltransferase. CDP-ME ini dikonversikan kembali oleh enzim
CDP-MEkinase sehingga akan menghasilkan 4-difosfositidil-2-C-
metil-D-eritritol-2-fosfat(CDP-ME2P). Pada langkah kelima, CDP-
ME2P dikonversi menjadi  2-C-metil-D-eritritol-2,4-
siklodifosfat(MECP) dan CMP oleh MECP synthase. Difosfat siklik
hasil MECP kemudian direduksi menjadi 4-hidroksi-2-metil-2-(E)-
butenil-4-difosfat (HMBPP) oleh enzim  4-hidroksi-3-metil but-2-enil
difosfat sintase. Kemudian, HMBPP direduksi menjadi Isopentenil
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pirofosfat dengan bantuan enzim HMBPP-reduktaseyang selanjutnya
berisomerasi menjadi dimetilalil pirofosfat (DMAPP) oleh bantuan
enzim IPP isomerase.

Senyawa Triterpenoid Yang tditemukan dalam S. koetjape Merr
1. Tipe Normal

Senyawa-senyawa triterpenoid tipe normal yang ditemukan pada
S. koetjape Merr memiliki kerangka dasar oleanan dan multifloran
dimana keragaman kerangka dasar senyawa triterpen ini disebabkan
oleh terjadinya pergeseran metil, dimana pada oleanan dan multifloran
terlihat bahwa perbedaannya terletak pada gugus metil di C-26 dan C-
27.

Gambar 3.3. Kerangka oleanan (kiri) dan multifloran (kanan)

Senyawa-senyawa triterpenoid dengan kerangka oleanan yang
telah berhasil ditemukan pada S.koetjape Merr diantaranya adalah
asam katonat(1), asam 3-epikatonat(2), asam 3-okso-12-oleanen-29-
oat (3), asam 3-okso-12-oleanen-27-oat (4). Senyawa-senyawa
triterpenoid dengan kerangka multifloran yang ditemukan pada S.
koetjape Merr adalah asam sandorinat A (5), asam sandorinat B (6),
asam sandorinat C (7), asam briononat (8), dan asam brionolat (9).



32

R = OH (5)
R = H (7)

R1 = OH ; R2 = H (1)
RI = H ; R2 = OH (2)

R1 = COOH(3)
R2 = COOH (4)

(6)

R1,R2 = O(8)
RI = OH ; R2 = H (9)
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Asam Briononat (8)
Asam briononat yang telah diisolasi dari kulit batang kecapi

berupa kristal putih dengan titik lebur 2290C – 2310C. Pada
identifikasi struktur menggunakan IR, diketahui adanya gugus –CH3,
CH2, karboksil, karbonil, C=C, C-H, -C(CH 2), dan C–O. . Pada
identifikasi struktur menggunakan UV, panjang gelombang maksimal
yaitu 238 nm yang berarti mengandung kromofor dan ikatan ganda.
Spektrum 13C-NMR terdapat sinyal 30 karbon yang berasal daro 7
metil, 11 metilena, 3 metina, dan 5 atom karbon kuartener. Spektrum
tersebut didasarkan pada DEPT-135 dan DEPT-90 menunjukkan 7
sinyal gugus metil di δ 32.9, 31.4, 26.9, 21.9, 21.3, 19.6 and 18.2 ppm.
Terdapat juga spektrum yang menunjukkan 7 gugus metilena dan 3
gugus metina di δ 37.0 – 20.7 ppm and δ 51.3, 44.6 and 31.0 ppm.
Spektrum karbon kuartener juga ditunjukkan di sinyal δ 132.9 dan δ
135.1 ppm. Selanjutnya, adanya gugus karbonil dan gugus karboksil
ditunjukkan pada sinyal δ 218.5 dan185.6 ppm.

Asam Briononat (8)
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Tabel 3.1 Pergeseran Kimia 1H- dan 13C-NMR Asam Briononat.

Selain itu ditemukan pula senyawa-senyawa triterpenoid
dengan kerangka oleanan yang mengalami pemutusan di siklik A,
yaitu: asam kecapat (10), asam 20-epikecapat (11), dan asam
sentulat (12). Senyawa-senyawa triterpenoid dengan kerangka
multifloran yang mengalami pemutusan di siklik A, yaitu: asam
secobriononat (13), dan asam secoisobriononat (14).
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Gambar 3.4 Senyawa triterpenoid tipe normal pada S. koetjape Merr

Kelaziman pola oksigenasi pada triterpenoid dengan kerangka
oleanan pada S.koetjape Merr, yaitu: di posisi C-27/C-29/C-30
terdapat gugus -COOH, di posisiC-3 terdapat gugus -OH atau -C=O;
namun untuk oleanan dengan pemutusan cincin A di antara C-3
dengan C-4, oksigenasi di posisi C-3 terdapat gugus - COOH. Selain
itu kelaziman posisi karbon yang tereduksi pada triterpenoid dengan
kerangka oleanan pada S. koetjape Merr, yaitu: di posisi C-12 dan C-
13 menjadi alkena, namun untuk oleanan dengan pemutusan cincin A
di antara C-3 dengan C-4, akan ada penambahan alkena ujung di
posisi C-4 dan C-24/C-23.

R1 = COOH(10)
RI = COOH (11)

(12)

(13) (14)
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Kelaziman pola oksigenasi pada triterpenoid dengan kerangka
multifloran pada S.koetjape Merr, yaitu: di posisi C-29 terdapat
gugus -COOH, di posisi C-12 dan C-18 terdapat gugus -OH, di posisi
C-3 terdapat gugus -OH atau -C=O; namun untuk multifloran dengan
pemutusan cincin A di antara C-3 dengan C-4, oksigenasi diposisi C-
3 terdapat gugus -COOH. Selain itu kelaziman posisi karbon yang
tereduksi pada triterpenoid dengan kerangka multifloran pada
S.koetjape Merr, yaitu: di posisi C-7 dan C-8 atau di posisi C-8 dan
C-9 menjadialkena, namun untuk multifloran dengan pemutusan
cincin A di antara C-3 dengan C-4, akan ada penambahan alkena
ujung di posisi C-4 dan C-24/C-23.

Senyawa Triterpenoid Tipe Termodifikasi
Pada spesies S. koetjape Merr, senyawa triterpenoid tipe

termodifikasi yang ditemukan merupakan jenis limonoid. Limonoid
didefinisikan melalui beberapa karakteristik, yaitu:
tetranortriterpenoid (terbentuk karena kehilangan 4 atom karbon ujung
dari rantai samping triterpen normal C30), biasanya terdapat cincin
lakton yang terbentuk melalui reaksi oksidasi Baeyer-Villiger pada
keton cincin A dan cincin D. Senyawa limonoid dalam S. koetjape
Merr dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.
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BAB IV
Sanjecumins A dan B

Limonoida Baru dari Sandoricum koetjape

Sandoricum koetjape atau kecapi merupakan tanaman obat yang
tersebar di Asia Tropis. Penelusuran tentang kandungan dispesies ini
mengungkapkan beberapa senyawa bioaktif terpenoida. Penelitian
yang telah dilakukan oleh Nagakuro., et al (2013), telah berhasil
mengisolasi dua limonoida baru yaitu Sanjecumins A dan B
bersamaan dengan Sandoripins A dan B yang masih berkerabat.

Gambar 4.1 Struktur Sanjecumins A (1), Sanjecumins B (2),
Sandoripins A (3), dan Sandoripins B (4).

Sanjecumins A yang telah diisolasi berupa padatan yang tak
berwarna, dengan rumus molekul C36H48O13, yang ditentukan dari
HRESITOFMS [m/z 711,2994 (M+NA)+, ∆0,1 mmu]. Absorpsi
Infrared menunjukkan gugus karbonil (1735 cm-1) dan hidroksi (3450
cm-1). Data NMR 1H menunjukkan cincin furan ( H 7,49; 7,38; dan
6,48), dan data NMR13C menunjukkan terjadinya resonansi 36 karbon
yang berasal dari 5 gugus karbonil, 2 sp2 karbon kuartener, 4 sp3

karbon kuarterner, 3 sp2metina, 9 sp3 metina, sp2 metilena, 3 sp3

metilena, dan 9 metil. Berdasarkan analisis dari data-data tersebut,
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struktur yang mirip dengan data tersebut adalah Sanjecumins A dan
Sandoripins A.

Sanjecumins B yang telah diisolasi berupa padatan dan tak
berwarna, dengan rumus molekul C35H46O13, yang ditentukan
berdasarkan HRESITOFMS [m/z 697,2834 (M+NA)+, ∆-0,2 mmu].
Absorpsi Infrared menunjukkan gugus karbonil (1735 cm-1) dan
hidroksi (3450 cm-1). Data NMR 1H dan NMR13C hampir sama
dengan Sanjecumins A. Analisis dari NMR ini menunjukkan adanya
2-metilpropanoil.

Tabel 4.1 Data NMR 1H dan NMR 13C dari Sanjecumins A (1) dan
Sanjecumins B (2) dalam CDCl3 suhu 300K
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Analisisdari 1H-1H COSY menunjukkan struktur 5 parsial, yaitu
(a) C-2’ – C-5’; (b) C-1 – C-3; (c) C-5 dan C-6; (d) C-9, C-11, dan C-
12; dan (e) C-22 dan C-23. Korelasi HMBC dari H3-19 ke C-1, C-5,
C-9, dan C-10 menunjukkan kesamaan dari struktur parsial b, c, d, dan
C-19 melalui C-10. Kesamaan dari struktur parsial b, c, C-28, dan C-
29 melalui C-4 yang diketahui berdasarkan korelasi HMBC dari H3-29
ke C-3, C-4, C-5, dan C-28. Adanya gugus 2-metilbutanoat di C-2,
gugus asetoksi di C-3 dan C-12, dan gugus metoksikarbonil di C-6
dapat disimpulkan berdasarkan korelasi HMBC dari H-2 dan H3-5’
KE C-1’, H-3 dan metil ( H 2,04) ke karbonil ester ( C 169,8), H-12
dan metil ( H 1,53) ke karbonil ester ( C 169,0), dan H2-6 dan metil
( H 3,62) ke karbonil ester ( C 173,6). Korelasi HMBC dari H2-30 KE
C-8, C-9, dan C-14 menunjukkan adanya gugus eksometilen yang
terhubung C-9 dan C-14. Adanya gugus furan di C-17 dan bagian -
lakton dapat disimpulkan berdasarkan korelasi HMBC dari H3-18 ke
C-12, C-13, C-14, dan C-17, H-17, ke C-16, C-20, C-21, dan C-22, H-
23 ke C-21, proton 15-OH ke C-14 dan C-15, dan H-15 ke C-16.
Adanya ikatan eter menghubungkan C-1 dan C-14 berdasarkan
HMBC H-1 ke C-14. Sanjecumins A disimpulkan sebagai tipe metil
angolensat yang baru dari limonoid dengan sebuah gugus 2-
metilbutanoat di C-2, gugus asetoksi di C-3 dan C-12, dan sebuah
gugus hidroksil di C-15.

Analisis 2D-NMR menyimpulkan bahwa struktur Sanjecumins
B berupa tipe metil angolensat yang baru dari limonoid dengan gugus
2-metilpropanoat di C-2, gugus asetoksi di C-3 dan C-12, dan gugus
hidroksi di C-15.
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Gambar 4.2 Korelasi NMR 2D berdasarkan korelasi HMBC untuk
Sanjecumins A (1) dan Sanjecumins B (2)

Gambar 4.3. Korelasi NOESY untuk Sanjecumins A dan B

Jenis limonoid yang ditemukan pada spesies ini terdiri dari dua
tipe, yaitu tipeandirobin dan tipe trijugin. Klasifikasi limonoid yang
ditemukan pada S. koetjape Merr (Fang dkk., 2011).

Kelas Tipe Cincin B Cincin C
Cincin

D
Rantai

samping
IIIb Andirobin Terbuka Utuh Lakton Furan
IIIe Trijugin Terbuka Contracted Lakton Furan
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Gambar 4.5 Limonoid tipe andirobin (kiri) dan tipe trijugin (kanan)

Ciri tipe andirobin adalah pemutusan pada C-7/8 (cincin B) dan

C-16/17 (cincin D), lalu pembentukan alkena eksosiklik ∆8,30
serta

cincin lakton (cincin D); ciri tipe trijugin adalah terjadi penataan ulang
melalui terbentuk ikatan baru pada atom C-8 dg C-11 membentuk
cincin C siklik lima. (Fang dkk., 2011; Tan dkk., 2011).

Limonoid tipe andirobin dari daun S. koetjape Merr, yaitu:
sandoripin A (1), sandoripin B (2), [2α-(2-metilbutanoil) oksi]
sandorisin (3), [2α-(2-metilpropanoil)oksi]sandorisin (4), sanjekumin
A (5), sanjekumin B (6); limonoid tipe andirobin dari biji S. koetjape
Merr, yaitu: sandorisin (7), 6-hidroksisandorisin (8); serta limonoid
tipe trijugin dari daun S. koetjape Merr, yaitu: sandrapin A-E (9-13).
(Powell dkk., 1991; Ismail dkk., 2003; Ismail dkk., 2004;
Pancharoen dkk., 2006; Pancharoen dkk., 2009; Nagakura dkk.,
2012).
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Gambar 4.6 struktur senyawa limonoid dalam S.koetjape Merr

Kelaziman pola oksigenasi pada limonoid tipe andirobin yang
diisolasi dari S.koetjape Merr, yaitu: untuk semua limonoid tipe
andirobin yang diisolasi daridaun dan biji, di posisi C-1 dengan C-14
teroksigenasi membentuk cincin piran (sub-tipe metil-angolensat), di
posisi C-3 serta C-12 terasetilasi, dan di posisi C-15 terhidroksilasi
atau terasetilasi; untuk limonoid tipe andirobin yang diisolasi dari
daun, di posisi C-2 teroksigenasi kemudian tersubstitusi dengan gugus
2-metilbutanoil/ 2-metilpropanoil, namun untuk limonoid tipe
andirobin yang diisolasi dari biji memiliki perbedaan dengan limonoid
tipe andirobin yang diisolasi dari daun, yaitu: di posisi C-2 tidak
mengalami oksigenasi.Kelaziman pola oksigenasi pada limonoid tipe
trijugin yang diisolasi dari daun S.koetjape Merr, yaitu: di posisi C-1
dengan C-14 teroksigenasi membentuk cincin piran, di posisi C-3
serta C-15 terasetilasi, di posisi C-12 terhidroksilasi, dan keunikan
tipe trijugin yang diisolasi ini adalah di posisi C-2 teroksigenasi
kemudian tersubstitusi dengan variasi gugus asil

.
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BAB V
Bioaktivitas Senyawa Limonoida

Senyawa Limonoida
Limonoida merupakan suatu triterpenoid dengan atau turunan

dari prekursor kerangka 4,4,8-trimetil-17-furanilsteroid. Limonoida
termasuk ke dalam metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan
yang termasuk dalam golongan Rutales, khususnya Famili Meliaceae.
Tahun 1992 telah berhasil diisolasi lebih 300 limonoid. Limonoida
adalah karakter jenis tumbuhan dari Famili Meliaceae yang melimpah
dan juga bervariasi. Struktur senyawa limonoid juga ditemukan pada
famili Rutaceae dan Cneoraceae. Akhir-akhir ini limonoid menjadi
sangat menarik perhatian karena menjadi penanda bagi aktivitas
antifeedand dan pengendali perumbuhan serangga.

Biosintesis dan Evolusi Limonoid
Senyawa limonoid diperkirakan berasal dari ∆7- tirukallol  [H-

20, C-20(R)] atau ∆7-euphol [H-20, C-20(S)].Bentuk stereokimia dari
prekursor senyawa limonoid tidak diketahui. Kebanyakan quassinoid
dan C30 triterpen pada Rutales mempunyai konfigurasi C-20(R),
seperti   tirukallol  sebagai precursor, tetapi pada daun A. indica,
euphol yang berkonfigurasi C-20(S) diubah lebih banyak menjadi
senyawa limonoid nimbolid dibandingkan  tirukallol.

Gambar 5.1. Kerangka Dasar senyawa limonoid, 4,4,8-trimetil-17-
furanilsteroid.



45

Menurut aturan yang telah disepakati menyatakanikatan ∆7

mengalami epoksidasi menjadi suatu 7-epoksida yang kemudian
epoksida tersebut terbuka dan menyebabkan  terjadinya  pergeseran
Wagner-Meerwein dari metil pada karbon ke-14 ke karbon ke-8,
sehingga dihasilkan gugus OH pada karbon ke-7 dan ikatan rangkap
dua antara karbon ke-14 dan karbon ke-15. Rantai sampingnya
membentuk  siklik  dengan  kehilangan  empat atom karbon dan
membentuk cincin 17β-furan. Tahap biosintesis selesai setelah
terbentuk kerangka 4,4,8-trimetilsteroid dengan sebuah rantai samping
C-8 yang lengkap, sebagaimana meliantriol (1) dan melianon (2) dari
A. indica.

Pembentukan kerangka sennyawa limonoid selanjutnya, suatu
variasi oksidasi serta penataan ulang rangka dapat terjadi. Pada
umumnya cincin D dioksidasi menjadi sebuah lakton (D-
secolimonoids). Kelompok azadiron (3) azadiradion (4) 14-
epoksiazadiradion (5) gedunin (23) yang diperoleh dariisolasi A.
indica menggambarkan proses yang terjadi, dimulai dengan fungsi
karbonil pada C-16 kemudian diikuti oleh oksidasi Baeyer-Villager
untuk menghasilkan lakton. Kelompok ini juga menunjukkan
bagaimana awal terbentuknya 14,15β-epoksida. Cincin A mungkin
dioksidasi melalui mekanisme yang serupa. Limonoid A,D-seco
ditemukan dalam keempat famili dari Rutales.
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Gambar 5.2. Jalur biosintesis sederhana senyawa limonoid
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Gambar 5.3 Jalur biosintesis utama limonoid dalam Rutales
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Gambar 5.4 Limonoid kelompok 1 dan 2

Biosintesis kelompok C-seco dari limonoid masih kurang
begitu jelas. Ekong et al.menemukan isomer-isomer ∆8 dari 3H-eufol,
tirucallol serta butirospermol lebih banyak bergabung ke dalam
biosintesis limonoid C-seco nimbolid daripada isomer-isomer ∆7. Oleh
karena itulimonoid C-seco berbeda dengan limonoid lain-
nya.Limonoid tersebut dihasilkan dari ∆7 sebagai prekursor.
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Kontroversi mengenai mekanisme ikatan C-12/C-13 pada cincin
C terjadi. Mitra dan Siddiqui mendukung bahwa ikatan C-12/C-13
terputus untuk membentuk ion 12-asilium, diikuti oleh serangan pada
OH-7 pada C-15. Taylor mengusulkan bahwa pemutusan ikatan 12-13
diikuti oleh pembukaan 14,15 epoksida secara simultan untuk
menghasilkan CHO-12 dan OH-15, rotasi ikatan 8-14 untuk
membentuk cincin C laktol, seperti pada volkensin.

Senyawa golongan limonoid terdiri dari sepuluh kelompok yang
terbentuk akibat adanya proses oksidasi serta penataan ulang pada
bagian kerangka dasarnya. Sepuluh kelompok senyawa limonoid
tersebut yaitu:

 Kelompok 1 : Protolimonoid

 Kelompok 2 : Limonoid kerangka Intact apoephol

 Kelompok 3 : Limonoid cincin-D seco

 Kelompok 4 & 5 : Limonoid B, cincin-D seco

 Kelompok 6 : Limonoid cincin-A seco

 Kelompok 7 : Limonoid A, cincin-B seco

 Kelompok 8 : Limonoid cincin-C seco

 Kelompok 9 : Limonoid A, cincin-D seco

 Kelompok 10 : Limonoid cincin-B seco.

Limonoid dapat ditemukan didalam seluruh jaringan tumbuhan,
organ yang berbeda dapat memproduksi jenis limonoid yang
berbedadalam satu individu. Seluruh jalur biosintesis limonoid
dikarakterisasi melalui jalur evolusi perluasan oksidasi dan penataan
ulang pada rangka limonid asal. Senyawa-senyawa tersebut memiliki
efek fisiologis terhadap serangga yang didukung keuntungan selektif
primer dalam produksi limonoid adalah proteksi terhadap serangga
herbifora. Jika seperti itu maka suatu harapan bahwa kecenderungan
evolusioner pada meningkatnya oksidasi dan penataan ulang
berhubungan dengan peningkatan aktivitas terhadap serangga dan
musuh tanaman lain.
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Limonoid Sebagai Substansi Pahit
Beberapa jenis jeruk, jus dapat memberikan rasa pahit

berangsur-angsur setelah dibuat, berlawanan dengan rasa pahit yang
muncul segera yang disebabkan neohesperidosida flavanon seperti
naringin. Faktor sebab dan akibatnya dijumpai pada limonin.

Jalur yang beragam mendukung prekursor tak pahit diubah
menjadi limonin diikuti gangguan pada jaringan buah. Prekursor yang
terlibat reaksi tersebut ialah asam lakton cincin-A limonat. Prekursor
tersebut terdapat dalam kapiler membran dan jaringan albedo buah,
akan tetapi dilepas dengan cepat ke dalam jus yang kemudian diikuti
kerusakan pada jaringan buah. Prekursor kemudian diubah menjadi
limonin dengan bantuan enzim limonin lakton cincin-D hidrolase.
Terhadap indera pengecap manusia, limonin akan memberikan rasa
sangat pahit yang terdeteksi mulai  konsentrasi 0,0075 hingga 5,0
ppm.

Sejumlah kecil limonoid jeruk termasuk nomilin, asam nomilat,
ichangin, fotolimonin I dan asam obacunoat juga mempunya cita rasa
pahit. Sebaliknya, obacunon, deoksilimonin, asam deoksilimonat,
asam limonat, deasetilnomilin, asam lakton cincin-D limonat, asam
limoneksat, asam limonilat, limonol dan fotolimonin II tidak
memberikan rasa pahit.

Bioaktivitas Limonoid Terhadap Serangga
Efek terhadap aktivitas makan, pertumbuhan dan perkembangan

serangga oleh senyawa-senyawa limonoid telah dilaporkan. Namun
demikian laporan tersebut tersebut hanya memuat limonin yang
berasal dari alam, turunan sintetis tidak dimuat. Literatur lebih luas
tentang efek azadirachtin atau ekstrak yang mengandung azadirachtin
telah dilaporkan sebelumya. Senyawa-senyawa tersebut diketahui
memberikan pengaruh terhadap lebih dari 200 spesies serangga dan
tungau, namun hanya sejumlah kecil senyawa yang digambarkan
secara kualitatif sebagai antifeedant atau penghambat pertumbuhan
tanpa didukung data kuantitatif.

Pemeriksaan kompilasi tersebut menyatakan beberapa kesulitan
untuk menciptakan pemahaman kuantitatif mengenai hubungan
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struktur dengn aktivitas pada limonoid. Penemu yang berbeda
menggunakan spesies bioassay yang sama, perbedaan respon hewan
uji dapat menutupi beberapa keberartian observasi hubungan struktur-
aktivitas. Menggunakan bioassay yang sama,perbedaan tahap larva
dapat membuat perbandingan yang tidak valid. Mayoritas studi
dirancang untuk mendeteksi feeding deterrence serta tidak
mengindikasikan efek non kelakuan termasuk toksisitas dan aktivitas
IGR. Situasi ini menunjukan keyakinan bahwa fungsi dari limonoid
yang utama adalah sebagai antifeedant.

Diantara feeding bioassay, menggunakan metode choice maupun
nochoice, kedua hasilnya tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Pada studi tentang pertumbuhan, aturan efek kemosensorik
(antifeedant) dan post-ingestive (efek toksisitas atau IGR) dalam
menghambat pertumbuhan tidak dapat dipisahkan.

Perlu dicatat bahwa kebanyakan jenis serangga uji bioassay
dipilih karena keberartian ekonomis seperti Spodoptera, Heliothis,
Agrotis, Locusta, dan Ostrinia, yang lainnya digunakan karena
memiliki sensitivitas seperti Oncopeltus, Epilachna, dan Rhodniu.
Tidak terdapat satupun serangga uji yang dianggap spesial untuk
tumbuhan yang mengandung limonoid, yang membuat interpretasi
hubungan antara peningkatan perkembangan dan lemahnya aktivitas
anti-serangga. Meski demikian hal tersebut dapat digunakan untuk
mengindikasikan kecenderungan kualitatif umum dalam hubungan
antara struktur-aktivitas dan perkembangan.
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BAB VI
Senyawa Kimia Lainnya di Tanaman Kecapi

Pada umumnya, tanaman memiliki banyak sekali senyawa kimia
yang berupa metabolit sekunder. Pada BAB sebelumnya telah
diterangkan bahwa senyawa baru yang terdapat di tanaman kecapi
yaitu Sanjecumins A dan Sanjecumins B. Pada BAB ini akan
dijelaskan beberapa senyawa kimia lainnya yang terkandung dalam
tanaman kecapi.

Kumarin
Isolasi senyawa kumarin telah dilakukan dari kulit batang

tumbuhan kecapi (Sandoricumkoetjape). Serbuk kulit batang kecapi
diekstrak dengan metoda maserasi menggunakan pelarut heksana, etil
asetat dan metanol. Pemurnian ekstrak dengan kromatografi kolom
dan identifikasi senyawa dilakukan dengan spektroskopi IR. Uji
aktifitas antibakteri terhadap ekstrak dilakukan dengan metoda difusi
cakram. Hasilnya menunjukkan aktifitas antibakteri ekstrak etil asetat
lebih aktif dibandingkan ekstrak heksana danmetanol dengan daerah
hambatnya 19 mm (Escherichia coli) dan 12 mm
(Staphylococcusaureus). Senyawa hasil isolasi berupa kristal jarum
berwarna putih yang diperoleh dari ekstrak etil asetat dengan titik
leleh 194ºC - 195ºC. Pada spektrum senyawa hasil isolasi yang
didapatkan, hasil pengukuran spektroskopi inframerah
memperlihatkan beberapa pita serapan penting pada panjang
gelombang 3339 cm-1, 2946 cm-1, 1702 cm-1, 1509 cm-1, 1446 cm-1

dan 1018 cm-1.Mengindikasi beberapa pita serapan penting yaitu pita
serapan -OH pada vibrasi regangan didaerah 3339 cm-1 yang didukung
oleh pita serapan C-O di daerah 1018 cm-1. Pita serapan C-H aromatik
di daerah 2946 cm-1yang didukung oleh adanya serapan C=C di
daerah 1446 cm-1. Inti benzen menyerap di daerah 1509-1446 cm-1.
Sedangkan pita serapan C=O karbonil di daerah 1702 cm-1.
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Kumarin

-Gurjunene (C15H24)
-Gurjunenedengan nama IUPAC (1aR,4R,4aR,7bS)-1,1,4,7-

tetramethyl-1a,2,3,4,4a,5,6,7b octahydrocyclopropa[e]azulene serta
bobot molekul 204,357 g/mol merupakan salah satu senyawa yang
berbahaya jika tertelan atau berada di udara. -Gurjunene memiliki
bioaktivitas sebagai anti-insektan.

H

H

H

-Gurjunene

Trans-Caryophyllene(C15H24)
Trans-Caryophyllene dengan nama IUPAC 4,11,11-trimethyl-

8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene serta bobot molekul 204,357
g/mol dan tidak larut dalam air. Senyawa ini akan berbahaya jika
tertelan atau berada di udara. Trans- Caryophyllene jika terkena kulit
akan menyebabkan reaksi alergi. Trans- Caryophyllene memiliki
bioaktivitas sebagai antibakteri.

H
H

Trans- Caryophyllene
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Aromadendrene(C15H24)
Aromadendrene dengan nama IUPAC 1,1,7-trimethyl-4-

methylidene-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulene
serta memiliki bobot molekul 204.357 g/mol. Aromadendrene
memiliki bioaktivitas sebagai antibakteri.

Aromadendrene

-Humulene (C15H24)
-Humulene dengan nama IUPAC (1E,4E,8E)-2,6,6,9-

tetramethylcycloundeca-1,4,8-triene serta memiliki bobot molekul
204.357 g/mol. -Humulene memiliki bioaktivitas sebagai antikanker.

-Humulene

-Cadinene (C15H24)
-Cadinenedengan nama IUPAC (1S,8aR)-4,7-dimethyl-1-

propan-2-yl-1,2,3,5,6,8a-hexahydronaphthalene serta memiliki bobot
molekul 204.357 g/mol. -Cadinene memiliki bioaktivitas sebagai
antinyeri, anti-tungau dan antimikroba.
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-Cadinene

Alloaromadendrene(C15H24)
Alloaromadendrene dengan nama IUPAC (4aS,7R,7aR)-1,1,7-

trimethyl-4-methylidene-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-
cyclopropa[e]azulene serta memiliki bobot molekul 204.357 g/mol.
Alloaromadendrene memiliki bioaktivitas sebagai antioksidan,
antimikroba, dan memiliki aktivitas sebagai larvicidal.

Alloaromadendrene

n-Valerat (C11H22O2)
n-Valerat dengan nama IUPAC hexyl pentanoate serta memiliki

bobot molekul 186.295 g/mol. n-Valerat memiliki bioaktivitas sebagai
antibakteri.

n-Valerat
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2,6-dimetoksi fenol (C8H10O)
2,6-dimetoksi fenolmemiliki bobot molekul 122.167 g/mol.

Karakterisasinya berupa krital padat yang tak berwarna dengan bau
harum yang ringan yang biasa ditemukan diminuam beralkohol seperti
whisky dan kopi. 2,6-dimetoksi fenol memiliki bioaktivitas sebagai
antibakteri.

O
H

2,6-dimetoksi fenol

2,3-dihidrobenzofuran (C8H8O)
2,3-dihidrobenzofuran memiliki bobot molekul 120,15 g/mol.

Larut dalam alkohol, karbon disulfida, kloroform, dan dietil eter. 2,3-
dihidrobenzofuran memiliki bioaktivitas sebagai antibakteri.

2,3-dihidrobenzofuran
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BAB VII
Bioaktivitas Dari Tanaman Kecapi

Pemanfaatan tanaman sebagai obat sudah dilakukan dari
mulainya peradaban manusia. Tanaman memiliki berbagai bahan
kimia metabolisme sekunder. Metabolisme sekunder yang terdapat
pada tumbuhan akan menghasilkan beberapa senyawa yang tidak
digunakan sebagai cadangan energi melainkan digunakan untuk
menunjang kelangsungan hidupnya seperti untuk pertahan dari
predator. Beberapa senyawa seperti alkaloid, terpenoid, dan lainnya
merupakan senyawa-senyawa yang dihasilkan dari metabolisme
sekunder yang mempunyai sejuta manfaat termasuk untuk obat
berbagai penyakit. Banyak sekali tanaman yang memiliki aktivitas
sebagai antibakteri, antioksidan, antilarvasida, antitumor, bahkan
antikanker.

Kayu kecapi memiliki mutu yang baik sebagai bahan untuk
konstruksi rumah, bahan perkakas, atau kerajinan, karana strukturnya
yang mudah dikerjakan dan mudah dipoles. Berbagai bagian dari
pohon kecapi memiliki khasiat sebagai obat, seperti: rebusan daunnya
digunakan sebagai penurun demam dan mengurangi keputihan; serbuk
dari kulit batangnya untuk pengobatan cacing gelang dan penyakit
kulit (kadas/ kurap); akarnya untuk obat kembung, sakit perut, diare,
antiseptik, dan untuk pemulihan kondisi tubuh wanita setelah
melahirkan.

Beberapa penelitian telah melaporkan bioaktivitas dari metabolit
sekunder S.koetjape Merr. Ekstrak n-heksan dari kulit batang memiliki
potensi sebagai antiangiogenik dan apoptosis terhadap sel kanker
kolon serta menunjukkan sifat sitotoksik dan apoptosis terhadap sel
kanker payudara. Dalam buku ini, akan dijelaskan mengenai tanaman
kecapi (Sandoricum koetjape) juga memiliki metabolit sekunder yang
dapat berperan aktif sebagai antibakteri, antimikroba, antioksidan,
antiinflamasi, antikolesterol, antifungal dan antikanker.

Antimikroba
Mikroba yang sudah resisten terhadap antibiotik merupakan

ancaman seluruh dunia yang dapat meningkatkan resiko penyakit
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infeksi. Oleh karena itu, banyak peneliti yang melakukan penelitian
pencarian senyawa-senyawa kimia baru yang memungkinkan
memperoleh senyawa kimia yang memiliki aktivitas antibiotik atau
antimikroba. Sampai saat ini, sudah banyak sekali penelitian mengenai
antimikroba, salah satunya yaitu penelusuran antimikroba terhadap
tanaman kecapi (Sandoricum koetjape).Hardika dkk (2013), telah
melakukan penelitian antibakteri terhadap ekstrak daun kecapi
terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan
metode difusi agar.

Gambar 7.1. Hasil pengamatan antibakteri ekstrak metanol daun
kecapi, (a) Staphylococcus aureus; (b) Escherichia coli.

Tabel 7.1. Hasil pengukuran diaeter zona bunuh ekstrak metanol
daun kecapi

Bakteri Uji Konsentrasi (%)
Diameter zona
bening (mm)

Kontrol
Negatif

(Air)

Staphylococcus aureus

5 8,84 0
7,5 9,49 0
10 14,22 0

12,5 10,76 0
15 10,22 0

Escherichia coli

5 9,62 0
7,5 11,69 0
10 14,51 0

12,5 11,70 0
15 10,28 0

Tetapi hasil dari penelitian-penelitian tersebut belum berhasil
memperoleh hasil yang diinginkan, yaitu memiliki aktivitas yang lebih
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baik dibandingkan dengan obat-obat antibiotik yang sudah berada
dipasaran. Berikut merupakan aktivitas antimikroba berdasarkan zona
hambatnya yang telah dilakukan oleh Eljah dkk (2016).

Tabel 7.2. Aktivitas antimikroba dari ekstrak daun Sandoricum
koetjape (mm)

Mikroba
Ekstrak

air
dingin

Ekstrak
air

panas

Ekstrak
etanol

Kloramfenikol Griesofulvin

Escherichia coli 16,7 23,3 22,7 24,6 -
Shigella spp. 9,7 10,3 13,3 20,4 -

Salmonella spp. 8,2 13,2 16,3 20,4 -
Staphylococcus

aureus
19,0 23,3 14,7 26,3 -

Streptococcus
pneumoniae

16,0 16,7 15,0 23,5 -

Candida
albicans

19,7 18,3 20,3 - 21,6

Microsporum
spp.

18,0 19,3 17,7 - 20,6

Trichophyton
rubrum

15,3 21,7 17,0 - 29,4

Aspergillus spp. 13,0 16,7 17,7 - 23,2

Tabel 7.3. Aktivitas antimikroba dari ekstrak biji
Sandoricum koetjape (mm)

Mikroba
Ekstrak

air
dingin

Ekstrak
air

panas

Ekstrak
etanol

Kloramfenikol Griesofulvin

Escherichia coli 16,7 28,3 18,3 24,6 -
Shigella spp. 10,8 11,7 12,0 20,4 -

Salmonella spp. 10,2 16,0 19,0 20,4 -
Staphylococcus

aureus
20,0 23,7 18,0 26,3 -

Streptococcus
pneumoniae

14,0 14,7 13,0 23,5 -

Candida
albicans

18,3 8,3 19,0 - 21,6

Microsporum
spp.

12,0 16,7 18,0 - 20,6

Trichophyton
rubrum

14,3 16,7 16,3 - 29,4

Aspergillus spp. 14,0 15,7 20,0 - 23,2
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Skrining fitokimia menunjukkan bahwa kecapi mengandung
alkaloid dan flavonoid yang dapat berperan aktif sebagai antibakteri.
Ekstrak kasar dari biji kecapi dapat menghambat B. subtilis dengan
zona hambat 0,25 mg/L dan 0,50 mg/L pada bakteri P. aeroginosa
(Salbiah, et al., 2013).

Antioksidan
Antioksidan adalah senyawa pemberi elektron atau reduktan.

Senyawa antioksidan ini mempunyai berat molekul yang kecil, tetapi
mampu mengaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi, dengan cara
mencegah terbentuknya radikal. Antioksidan juga merupakan senyawa
yang dapat menghambat terjadinya reaksi oksidasi, dengan cara
mengikat radikal bebas dan molekul yang bersifat sangat reaktif,
sehingga kerusakan sel yang terjadi akan dihambat.
Antioksidan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan
kinerjanya, yaitu
1. Antioksidan primer

Antioksida primer memiliki fungsi untuk mencegah
terbentuknya radikal bebas baru dengan cara mengubah molekul
radikal yang memapar tubuh menjadi molekul yang bereaksi
lemah. Contohnya enzim superoksida dismutase (SOD) yang
memiliki fungsi sebagai pelindung hancurnya sel-sel dalam
tubuh dan mencegah proses peradangan karena radikal bebas.
Enzim SOD sebenarnya sudah terdapat dalam tubuh, tetapi
membutuhkan kofaktor-kofaktor seperti mangan, seng, dan
tembaga.

2. Antioksidan sekunder
Antioksidan sekunder memiliki fungsi menangkap radikal bebas
serta mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga menghindari
kerusakan sel yang lebih parah. Contohnya Vitamin A, C, E,
karatenoid, flavonoid, dan tanin.

3. Antioksidan tersier
Antioksidan tersier memiliki fungsi memperbaiki sel dan
jaringan yang rusak akibat radikal bebas yang menyebabkan
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penyimpangan DNA, khususnya pada penderita kanker.
Contohnya enzim metionin sulfoksida.

4. Oxygen scavenger
Oxygen scavenger memiliki fungsi mengikat oksigen sehingga
mencegah terjadinya oksidasi. Contohnya vitamin C.

5. Chelator
Chelator memiliki fungsi mengikat logam yang mampu
mengkatalisis reaksi oksidasi. Contohnya asam sitrat dan asam
amino.

Pengujian aktivitas antioksidan pada tanaman kecapi
menghasilkan nilai yang sangat baik, hal ini dikarenakan kecapi
memiliki kandungan fitokimia berupa flavonoid, terpenoid, tanin, dan
lainnya. Bayani (2018), telah mengskrining aktivitas antioksidan dari
buah kecapi dengan berbagai perlakuan. Berikut hasil dari penelitian
tersebut.

Tabel 7.4. Perlakuan sampel dan uji aktivitas antioksidan

Kode
Sampel

Perlakuan
Aktivitas Antioksidan

(IC50 = ppm)

A

Buah kecapi dikeringkan dengan
pengeringan matahari, diiris dan
dimaserasi dengan metanol 80%
dan dipekatkan

43,40

B

Buah kecapi segar diiris dan
direndam metanol 80%, dihaluskan
menggunakan blender dan
dimaserasi dengan metanol 80%.
Dipekatkan.

40,55

C

Buah kecapi dikeringkan dengan
pengeringan matahari kemudian
diiris. Diekstraksi dengan cara
soxhlet dengan metanol 80%.
Dipekatkan.

44,44
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Semua perlakuan diatas menghasilkan aktivitas antioksidan
yang tinggi karena memiliki nilai IC50<50 / . Penggolongan
kekuatan aktivitas antioksidan dibedakan berdasarkan nilai IC50 nya.

Tabel 7.5. Penggolongan Aktivitas antioksidan (Omisore, et al., 2005)

IC50 (ppm) Aktivitas antioksidan
<50 Kuat
>50 Sedang

Aktivitas antioksidan pada tanaman kecapi ini dikarenakan
adanya kandungan fenolik yang melimpah. Fenolik tersebut dapat
meningkatkan enzim antioksidan secara efektif. Oleh karena itu,
konsumsi buah yang mengandung banyak fenolik dapat menurunkan
tingkat reactive oxygen species (ROS).

AntiInflamasi
Peradangan diketahui terjadi melalui serangkaian kompleks jalur

patofisiologi, dipengaruhi oleh berbagai macam perantara seperti
prostahlandin dan leukotrien. perantara ini dapat menyebabkan edema,
seperti panas, nyeri, terganggunya fungsi jaringan, ruam merah, dan
bengkak. Metode umum untuk menguji aktivitas antiinflamasi untuk
tanaman adalah metode12-O-tetradekanoilforbol-13 asetat (TPA)
yang diuji ke telinga mencit yang terjadi edema. Rasadah, dkk (2004)
telah menguji aktivitas antiinflamasi dari beberapa senyawa yang telah
diisolasi dan ekstrak kasar yang terdapat di buah kecapi asal Malaysia.
Pengujian dilakukan dengan metode TPA. Ekstrak metanol, fraksi
heksana, fraksi diklorometana dari buah kecapi memiliki aktivitas
tertinggi sebagai antiinflamasi dengan nilai persen hambat lebih dari
90%. Dan senyawa 3-oxo-olean-12 en-29-oic acid merupakan
senyawa kimia pada buah kecapi yang memiliki aktivitas antiinflamasi
tinggi. Berbeda dengan asam koetjapic yang tidak memiliki aktivitas
antiinflamasi. Nilai hambat untuk antiinflamasi asam koetjapic yaitu
13%. Dalam asam koetjapic, terbukanya cincin A dari struktur
triterpenoid sedangkan cincin struktur senyawa lainnya utuh tetapi
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tetap aktif dalam aktivitas antiinflamasi. Hal ini dapat ditarik
kesimpulan bahwa keutuhan cincin A dapat mempengaruhi tingkat
aktivitas antiinflamasi.

Tabel 7.6. Beberapa ekstrak dan senyawa kimia dari buah
Sandoricum koetjape

Sampel Hambat peradangan (%)

Ekstrak kasar metanol 94 7
Fraksi heksana 90 11

Fraksi diklorometana 100 5
Fraksi etil asetat 64 10
Fraksi metanol 77 8

Fraksi air 14 4
3-oxo-olean-12 en-29-oic acid 94 8

Asam katonat 81 12
Asam koetjapat 13 12

-sitosterol 26 16
Indomethacin 97 3

Gambar 7.2. (1) Asam koetjapat; (2) Asam katonat;
(3) 3-oxo-olean-12 en-29-oic acid
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Antikolesterol
Kolesterol merupakan salah satu senyawa lipid plasma yang

terdapat di jaringan dalam bentuk lipoprotein plasma. Kolesterol
merupakan komponen struktural dari membran sel serta merupakan
senyawa induk yang menurunkan hormon-hormon steroid, Vitamin D
(kolekalsiferol) dan garam empedu. Tetapi apabila kolesterol
berlebihan, maka dapat menimbulkan kerusakan salah satunya
penyakit kardiovaskular. Kolesterol dalam darah dapat diturunkan
dengan cara mengurangi konsumsi makanan yang mengandung
kolesterol, rajin berolahraga, serta mengkonsumsi obat-obatan baik
sintetik maupun obat alternatif (tradisional).

Kartika (2016) telah melakukan penelitian tentang aktivitas
antiinflamasi dari daun kecapi yang diinduksikan ke mencit dengan
metode uji antihiperkolesterolemia yang dilakukan oleh 5 kelompok
mencit. Berdasarkan hasil uji antihiperkolesterolemia, pemberian
ekstrak etanol daun kecapi dapat menurunkan kadar kolesterol dengan
dosis 19 mg/kg BB dengankadar kurang dari 100 mg/dL pada hari ke-
33. Penurunan kadar kolesterol ini disebabkan oleh senyawa metabolit
sekunder yaitu saponin yang terdapat pada daun kecapi. Saponin dapat
menurunkan kadar koleserol dengan cara menghambat reabsorpsi
asam empedu yang disintesis dari kolesterol oleh sel usus sehingga
asam empedu akan segera diekskresikan bersama feses, untuk
mengkompensasi kehilangan asam empedu, kolesterol akan
dikonversi oleh hepar menjadi asam empedu sehingga akan terjadi
penurunan kadar kolesterol dalam darah.

Tabel 7.7. Hasil uji aktivitas antikolesterol daun Sandoricum koetjape

Kelompok Perlakuan
Kadar Kolesterol Total (mg/dL)

Hari
ke-0

Hari
ke-11

Hari
ke-22

Hari
ke-33

1
Kontrol negatif

(diberikan pakan normal,
air minum dan CMC 1%)

103 111 109 106

2

Kontrol positif
(Diberikan pakan normal,

Prophyl Thio Urasil
0,01%, dan CMC 1%)

105 153 204 234
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3

Dosis rendah (diberikan
pakan normal, Prophyl

Thio Urasil 0,01%,
ekstrak 9,5 mg/kg BB

secara oral)

115 159 134 102

4

Dosis sedang (diberikan
pakan normal, Prophyl

Thio Urasil 0,01%,
ekstrak 19 mg/kg BB

secara oral)

111 164 122 <100

5

Dosis tinggi (diberikan
pakan normal, Prophyl

Thio Urasil 0,01%,
ekstrak 38 mg/kg BB

secara oral)

107 168 116 <100

Antifungal
Fungi tumbuh subur didaerah beriklim tropis dengan

kelembaban tinggi seperti Indonesia. Salah satu fungi penyebab
penyakit infeksi pada wanita adalah Candida albicans. Candida
albicans merupakan fungi patogen penyebab candidiasis vaginalis,
selain itu, fungi dapat menyerang organ-organ lain seperti saluran
pencernaan, mulut, kulit, kuku, paru-paru, saluran kemih, jantung dan
selaput otak. Antijamur merupakan bagian antibiotik yang membunuh
atau memperlambat pertumbuhan jamur, sedangkan antibiotik
merupakan suatu substansi kimia yang diperoleh atau dibentuk oleh
berbagai spesies mikroorganisme yang mampu menghambat
pertumbuhan mikroorganisme

Kulit batang S. koetjape memiliki potensi yang dapat digunakan
sebagai obat untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan fungi.
Warsinah et al (2011) melakukan penelitian mengenai aktivitas
antifungal atau antijamur dari kulit batang kecapi dalam melawan
jamur Candida albicans.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
ekstrak methanol dari kulit batang S. koetjape memiliki aktivitas
antifungi terhadap C. albicans sebesar 39,65% b/v. Ekstrak metanol
difraksinasi berdasarkan gradient polaritasmenghasilkan6 fraksi
dengan aktivitas antifungi terbesar yaitu fraksi III (43,02%b/v), diikuti
dengan fraksi V (39,66%b/v), fraksi IV (39,02%b/v), fraksi II
(37,91%b/v), fraksi VI (35,49%b/v) dan fraksi I (33,72%b/v).
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Identifikasi senyawa dengan GC-MS dilakukan pada fraksi III, dan
diperoleh senyawa yang berpotensi sebagai antifungi adalah α-
gurjunene, trans-caryophyllene, aromadendrene, α-humulene, β-
caryophyllene,δ-cadinene, alloaromadendren, octadecanoic acid (as.
stearat), hexadecanoic acid metil ester (metil palmitat), hexadecanoic
acid (as. palmitate), 9-octadecenoic acid metil ester (metil elaidate), 9-
octadecenoic acid (as. oleat).

Antikanker
Menurut Kementrian Kesehatan RI (2015) Penyakit kanker

merupakan penyakit yang muncul akibat pertumbuhan sel jaringan
tubuh yang tidak normal yang akan berubah menjadi sel kanker,
sedangkan tumor merupakan konndisi atau keadaan dimana sel
mengalami pertumbuhan tidak normal sehingga membentuk suatu lesi
atau dalam banyak kasus, benjolan di tubuh. Penyakit kanker ini
merupakan salah satu daripenyebabkematian utama di seluruh dunia.
Pada tahun 2012, berkisar 8,2 juta kematian disebabkan oleh penyakit
kanker. Kanker paru, kanker hati, kanker perut, kanker kolorektal,dan
kanker payudara adalah penyebab terbesar dari kematian akibat
kanker setiap tahunnya. Lebih dari 30% penyakit kanker dapat
dicegah yaitu dengan mengubah faktor resiko perilaku dan pola
makan yang dapat memicu penyebab penyakit kanker. Penyakit
kanker yang telah diketahui sejak dini memiliki kemungkinan untuk
memperoleh penanganan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu
dilakukan upaya pencegahan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam mengenali gejala dan risiko penyakit kanker
sehingga dapat menentukan langkah-langkah pencegahan dan deteksi
dini yang tepat.

Susanti et al (2015) melakukan penelitian mengenai aktivitas
antikanker dari daun kecapi. Pada penelitianya diketahui bahwa salah
satu fraksi dari ekstrak etanol memiliki nilai LD50 sebesar 2.03x10-
17μg mL-1 dengan pengujian toksisitas Brine Shrimp Lethality Test
(BSLT) kemudian fraksi tersebut diketahui dapat bertindak sebagai
senyawa antikanker dengan melawan murine cells leukemia P-388
secara in vitro menunjukan nilai IC50 sebesar 13.86 µg mL-1 .
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senyawa yang diduga berperan dalam fraksi tersebut adalah (-)-
Loliolide.

Gambar 7.3 struktur senyawa (-)-Loliolide.
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