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KATA PENGANTAR 

 

 
Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya, sehingga modul Penuntun Praktikum 

Fitokimia II ini dapat terselesaikan. 

Penulisan modul panduan praktikum ini dimaksudkan untuk mempermudah dan 

memperlancar proses pembelajaran matakuliah praktikum Fitokimia II Jurusan 

Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya tak lupa disampaikan kepada semua pihak yang 

telah ikut andil dalam menyelesaikan penulisan modul penuntun praktikum ini. 

Akhirnya, atas segala kekurangan dari modul panduan praktikum, sangat diharapkan 

saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pembaca demi kesempurnaan 

modul ini. Semoga modul ini dapat memberi kontribusi positif serta bermanfaat bagi 

kita semua. Amin. 

Kendari, September 2019 
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TATA TERTIB 

 

1. Berlaku sopan, santun dan menjunjung etika akademik dalam laboratorium 

2. Menjunjung tinggi dan menghargai staf laboratorium dan sesama pengguna 

laboratorium 

3. Menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang laboratorium 

4. Dilarang menyentuh, menggeser dan menggunakan peralatan di laboratorium 

yang tidak sesuai dengan acara praktikum matakuliah yang diambil. 

5. Peserta praktikum tidak diperbolehkan merokok, makan dan minum, membuat 

kericuhan selama kegiatan praktikum dan di dalam ruang laboratorium 

6. Selama kegiatan praktikum, TIDAK BOLEH menggunakan handphone untuk 

pembicaraan dan/atau SMS 

7. Jas laboratorium hanya boleh digunakan di dalam laboratorium, asisten harus 

mengenakan jas laboratorium asisten. 

8. Mahasiswa hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

9. Peserta praktikum berikut : mengenakan pakaian/kaos oblong , memakai sandal, 

tidak memakai jas/pakaian laboratorium; tidak boleh memasuki laboratorium 

dan/atau TIDAK BOLEH MENGIKUTI PRAKTIKUM 

10. Membersihkan peralatan yang digunakan dalam praktikum maupun penelitian 

dan mengembalikannya kepada petugas laboratorium 

11. Membaca, memahami dan mengikuti prosedur operasional untuk setiap peralatan 

dan kegiatan selama praktikum dan di ruang laboratorium 

12. Laporan  praktikum diserahkan sebelum praktikum selanjutnya berlangsung, 

sebagai syarat untuk praktikum. 

13. Asisten harus menyerahkan laporan yang telah diperiksa, sebelum praktikum 

selanjutnya berlangsung 

14. Mahasiswa yang tidak lulus pre test, diberi kesempatan mengulang sekali, jika tidak  
lulus lagi tidak boleh mengikuti praktikum. 

15. Mahasiswa yang mengalami kejadian luar biasa (kedukaan, sakit dibuktikan 

dengan surat dokter) , harap melapor 1 x 24 jam ke dosen penanggung jawab. 
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SANKSI 

 
1. Mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib poin 1-6 diberi teguran lisan, tulisan 

dan selanjutnya tidak diperbolehkan mengikuti praktikum. 

2. Peserta praktikum yang tidak mematuhi tata tertib TIDAK BOLEH masuk dan 

mengikuti kegiatan praktikum di ruang laboratorium 

3. Peserta praktikum yang datang terlambat (tidak sesuai kesepakatan), tidak 

memakai jas lab, tidak memakai sepatu, tidak memakai baju berkerah/kaos 

berkerah, dan/atau tidak membawa petunjuk praktikum, tetap diperbolehkan 

masuk laboratorium tetapi TIDAK BOLEH MENGIKUTI KEGIATAN 

PRAKTIKUM. 

4. Mahasiswa yang mendaftarkan diri melebihi batas waktu yang ditentukan tetap 

diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum hanya jika dapat menunjukkan 

surat keterangan dari dokter (jika sakit), dosen wali (untuk alasan tertentu), atau 

penanggung jawab matakuliah (PJMK); dan hanya acara praktikum yang tersisa 

yang dapat diikuti dengan berbagai konsekuensinya. 

5. Peserta praktikum yang memindahkan dan/atau menggunakan peralatan 

praktikum tidak sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk praktikum dan 

berkas peminjaman alat, kegiatan praktikum yang dilaksanakan akan dihentikan 

dan praktikum yang bersangkutan dibatalkan. 

6. Peserta praktikum yang telah dua (2) kali tidak mengikuti acara praktikum 

dinyatakan GUGUR dan harus mengulang pada semester berikutnya, kecuali 

ada keterangan dari ketua jurusan/kepala laboratorium atau surat dari dokter. 

7. Peserta praktikum yang mengumpulkan laporan praktikum terlambat satu (1) 

hari, tetap diberikan nilai sebesar 75%, sedangkan keterlambatan lebih dari satu 

(1) hari, diberikan nilai 0%. 

8. Plagiat dan kecurangan sejenisnya selama kegiatan praktikum maupun 

penyusunan laporan praktikum, pekerjaan dari kegiatan yang bersangkutan 

diberikan penilaian 25%. 

9. Peserta praktikum yang telah menghilangkan, merusak atau memecahkan 

peralatan praktikum harus mengganti sesuai dengan spesifikasi alat yang 

dimaksud, dengan kesepakatan antara laboran, pembimbing praktikum dan 

kepala laboratorium. Prosentase pengantian alat yang hilang, rusak atau pecah 

disesuaikan dengan jenis alat atau tingkat kerusakan dari alat. 

10. Apabila peserta praktikum sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak 

bisa mengganti alat tersebut, maka peserta praktikum TIDAK BOLEH 

mengikuti ujian akhir semester (UAS); dan apabila peserta praktikum tidak 

sanggup mengganti alat yang hilang, rusak atau pecah dikarenakan harga alat 

mahal atau alat tidak ada dipasaran, maka nilai penggantian ditetapkan atas 

kesepakatan antara ketua jurusan, pembimbing praktikum dan peserta praktikum 

(atau peminjam). 
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PEDOMAN UMUM, TUGAS, DAN KEWAJIBAN PRAKTIKAN 

 

Selamat datang di Laboratorium Fitokimia 

 

Sebelum Anda memulai bekerja di Laboratorium, sudah menjadi kewajiban untuk 

mengenal dan memahami lebih dahulu segala sesuatunya yang berhubungan dengan 

tempat ini, terutama yang erat kaitannya dengan praktikum atau percobaan. Sudah pasti 

setiap laboratorium ada keistimewaannya atau pengaturannya. Sekali lagi diingatkan 

bahwa bahwa lingkungan Laboratorium Fitokimia organik memiliki zat yang bersifat 

racun dan mudah terbakar. Beberapa hal yang perlu Anda ingat dan pahami antara lain: 

• Melibatkan banyak teknik-teknik laboratorium yang khas, misalnya ekstraksi, 

destilasi, koagulasi dan sebagainya, serta keterampilan yang memadai untuk 

menjalankannya. 

• Mengerti dan memahami resiko bekerja di lingkungan yang terdapat banyak zat-zat 

yang beracun, mudah terbakar atau tidak stabil. 

• Mutlak diperlukan kebersihan, keterampilan, ketenangan, penguasaan teori, dan 
yang paling penting Anda bekerja tanpa ragu-ragu dan selalu menggunakan logika. 

 

Selamat bekerja! 

 

1. HAL-HAL PENTING UNTUK DIINGAT 

• Tidak ada praktikum susulan 

• Di laboratorium dilarang untuk makan, minum, merokok, menerima tamu serta 
mengobrol 

• Laboratorium hanya untuk mengerjakan percobaan sesuai dengan prosedur yang 

diterangkan oleh asisten praktikum 

• SECEPATNYA MENYELESAIKAN PENGGANTIAN ALAT, BILA 
TERLAMBAT NILAINYA T atau E 

 

2. KESELAMATAN KERJA DI LABORATORIUM 

 

a. Kesadaran - Komunikasi 

• KENALI lokasi-lokasi dan cara pengoperasian fasilitas keselamatan kerja 

dan keadaan darurat, seperti pemadam kebakaran, kotak P3K, alarm 

kebakaran, pintu darurat, dsb. 

• WASPADA Terhadap berbagai kondisi yang tidak aman. 

• SEGERA LAPORKAN kondisi-kondisi tak aman kepada Asisten 
Praktikum. 

 

b. Peralatan Keselamatan Kerja Pribadi – Pakaian Yang Sesuai 

• Pakailah pakaian kerja yang sesuai dengan pekerjaan di laboratorium. 

Gunakan selalu jas lab. Gunakan sepatu tertutup yang layak untuk  

keamanan bekerja di laboratorium. Gunakan selalu kaca mata pelindung dan 

sarung tangan ketika bekerja dengan zat-zat yang berbahaya dan iritan. 
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• JANGAN PERNAH MENGGUNAKAN KONTAK LENSA ketika 
bekerja di Laboratorium Fitokimia. Gunakanlah selalu kacamata pelindung 
yang sesuai. 

• Rambut yang panjang harus selalu diikat dan dimasukkan ke dalam jas lab 

untuk menghindari kontak dengan zat-zat berbahaya, mesin yang bergerak 
dan nyala api. 

• Selalu cuci tangan dan lengan Anda sebelum meninggalkan laboratorium. 

 
c. Melakukan Percobaan 

• JANGAN PERNAH melakukan pekerjaan, penyiapan sampel atau 
percobaan TANPA ADANYA PENGAWASAN laboratorium (asisten, 
analis, dosen). 

• Selalu persiapkan prosedur keselamatan kerja SEBELUM bekerja di 
laboratorium. Anda harus mengacu pada Material Safety Data Sheets 

(MSDS) setiap kali bekerja dengan zat-zat kimia tertentu. 

• Cek semua peralatan sebelum digunakan. Apabila terdapat kerusakan,  
segera laporkan ke pada petugas laboratorium untuk segera 
diganti/diperbaiki. 

• Pilihlah tempat yang tepat untuk melakukan percobaan. Percobaan yang 
melibatkan zat-zat berbahaya dan beracun harus dilakukan di dalam lemari 
asam. 

• DISKUSIKAN selalu setiap perkembangan dalam percobaan kepada asisten 
atau dosen penanggung jawab praktikum. 

• JANGAN meninggalkan suatu percobaan tanpa pengawasan, terutama 

percobaan yang menggunakan bahan-bahan yang mudah meledak atau 
mudah terbakar. 

• Kenakan label nama dan NIM di jas laboratorium Anda agar mudah untuk 

dikenali dan dihubungi. 

• Lakukan selalu pengecekan terhadap hal-hal yang menunjang keselamatan 

kerja setiap kali selesai percobaan. PASTIKAN semua keran gas, keran air, 
saluran listrik, saluran vakum telah dimatikan. 

 
d. Penanganan Khusus Zat-zat Beracun dan Berbahaya 

• Anda harus mengetahui sifat fisik dan kimia zat-zat yang akan digunakan 
dalam setiap percobaan. Baca dan pahami MSDS tiap-tiap zat! 

• Beri label reagen dan sampel yang Anda gunakan. 

• Simpan zat-zat kimia di lokasi yang sesuai. 

• JANGAN MEMBUANG zat-zat kimia ke westafel! Pindahkan zat-zat 
kimia sisa, residu atau zat tak terpakai ke botol-botol atau jerigen yang 
khusus untuk zat-zat sisa, yang tersedia di laboratorium. 

• JANGAN PERNAH memipet sesuatu dengan mulut!. 

• Segera bersihkan setiap tumpahan zat kimia maupun air dengan lap kering. 

Laporkan setiap kejadian bila Anda ragu cara menaggulanginya! 

 
e. Bahan Kimia 

• JANGAN  MAKAN  DAN  MINUM  DI  LABORATORIUM! Cucilah 
tangan Anda setiap akan meninggalkan laboratorium! 
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• Selalu nyalakan lemari asam ketika bekerja di laboratorium. Kerjakan reaksi-
reaksi yang melibatkan senyawa yang mudah menguap dan mudah terbakar 
di dalam lemari asam! 

• Jika Anda menyimpan zat-zat yang mudah menguap di meja Anda, tutuplah 

selalu wadah yang digunakan untuk menyimpan zat tersebut! 

• Jika Anda menumpahkan zat kimia di meja Anda, segera bersihkan dengan 

lap kering atau tissue. Buanglah tissue atau lap kotor di tempat sampah yang 

disediakan di dalam lemari asam. Jangan buang sampah di dalam wasbak!! 

• Jika Anda terkena zat kimia, segeralah cuci dengan sabun dan bilaslah 

dengan air yang banyak. KECUALI APABILA ANDA TERKENA 

ASAM SULFAT PEKAT (H2SO4 PEKAT), HINDARI MEMBILAS 
DENGAN AIR! Jika terkena asam sulfat pekat, laplah bagian tubuh Anda 

yang terkena asam sulfat pekat dengan tissue kering atau lap kering. 

Kemudian setelah beberapa saat, cucilah bagian tubuh Anda dengan air 

sabun dan air yang banyak. 

• Zat-zat kimia berikut sangat iritan, kecuali jika dalam konsentrasi encer: 

asam sulfat, asam nitrat, asam hidroklorida (HCl), asam asetat dan larutan 

kalium hidroksida dan natrium hidroksida. Berhati-hatilah! 

Dimetilsulfoksida (DMSO) walaupun tidak iritan, tapi cepat sekali terserap 

oleh kulit. Berhatihatilah! 

 
f. KECELAKAAN 

• Jika Anda terluka atau mengalami kecelakaan di laboratorium, beritahu 
segera dosen penanggungjawab praktikum. Segera hubungi pihak medis jika 
lukanya cukup serius. 

• Baca dan pahami prosedur percobaan sebelum Anda bekerja di lab.  
Jka Anda tidak mengerti, bertanyalah pada asisten atau dosen pemimpin 

praktikum. Bekerja tanpa memahami akan mengakibatkan kecelakaan fatal! 

 
3. TATA ALIRAN KERJA DAN PENGATURAN LAB 

a. Semua praktikan pada hari pelaksanaan praktikum, masuk tepat pada jam 8.00 

(sesi pagi) atau jam 13.00 (sesi siang). Praktikan langsung masuk berdasarkan 

daftar hadir/absensi, kemudian menuju meja masing-masing. 

b. Diwajibkan mengikuti penjelasan dari atau asisten praktikum. 

c. Mengajukan bon peminjaman peralatan yang diperlukan, misalnya termometer, 

buret, dll., kepada petugas di lab. Labset adalah salah satu peralatan yang bisa 

dipinjam harian, artinya selesai pratikum harus dikembalikan. Kekurangan alat 

lain, peminjamannya dimasukkan ke dalam daftar inventaris. 

d. Bekerjalah dengan tenang, cepat dan tanpa ragu-ragu. Jika menghadapi kesulitan 

atau keraguan, janganlah segan-segan untuk menanyakan kepada asisten 

kelompoknya. 

e. Ada beberapa peralatan yang dipakai bersama dan akan diletakkan (oleh 

petugas) hanya pada tempat-tempat yang telah ditentukan, antara lain: 

Timbangan/Neraca, Vaseline, Refraktometer, batu didih, oven/alat pengering. 

f. Melaporkan dan menyerahkan hasil percobaan, yang ditempatkan dalam botol 

kecil yang bersih dan diberi label yang berisi nama, kelompok, nama zat, 

beratnya dan data fisik. Ini dilaporkan sambil membawa buku catatan 

pengamatan, dan diketahui oleh asisten. 
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g. Pengembalian semua alat yang dipinjam pada hari tersebut (misalnya labset) 

harus dalam keadaan bersih dan kering, diperiksa bersama asisten/petugas 

mengenai keutuhan dan jumlahnya. 

 
4. PERLENGKAPAN PRAKTIKAN 

a. Perlengkapan di bawah ini harus disediakan dan dibawa setiap kali melakukan 

praktikum: 

• Panduan pratikum 

• Jurnal dan tugas pendahuluan 

• Jas lab, dilengkapi dengan identitas. 

• Berpakaian rapi dan sopan, bersepatu (tidak boleh pakai sandal), dan 
disarankan memakai kacamata (bisa dipinjam di petugas lab) untuk 
keselamatan mata Anda. 

Kotak alat berisi perlengkapan lainnya yang akan banyak membantu kelancaran kerja 

Anda, antara lain: alat tulis, korek api, lap kain, tissue, sabun/detergen, pisau lipat, 

gunting kecil. 
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PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN 

 
1. Jurnal dikerjakan dengan tulisan tangan menggunakan bolpoin tinta hitam pada 

kertas HVS ukuran A4. 

2. Laporan dikerjakan dengan ketikan komputer menggunakan kertas A4 ukuran 70/80 

gram, spasi 1,5 dengan margin 4 kiri, 4 cm atas, 3 cm bawah dan 3 cm kanan 

(Pengecualian untuk halaman sampul bisa diketik) 
 

Halaman Awal 

Jurnal/Laporan Praktikum Fitokimia II 

Percobaan .. *) 

…………..(Judul Percobaan)…………… 

 

 

 

 

 

 
Hari/Tanggal  : 

Nama : 

NIM : 

Kelompok : 

Kelas : 

Asisten : 
 

LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN KOMPUTASI 

FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS HALU OLEO 

2019 

 

Isi Jurnal: 

a. Tujuan praktikum 
b. Pendahuluan 

c. Diagram alir/skema kerja 

d. Tugas Pendahuluan (terlampir dalam panduan praktikum) 

 

Halaman Awal (sama seperti format jurnal) 

Isi Laporan: 

a. Tujuan 

b. Pendahuluan 

c. Alat dan bahan 

d. Diagram alir/skema kerja 

e. Hasil pengamatan 

f. Pembahasan yang berisi hasil diskusi dan responsi 

g. Kesimpulan 

h. Daftar pustaka, yang berisi referensi primer dan sekunder (jurnal dan 

Publikasi ilmiah lebih diutamakan) 
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EVALUASI PRAKTIKUM 
 

Evaluasi praktikum dilakukan sebelum dan sesudah praktikum, berupa tugas 

pendahuluan, responsi selama praktikum, dan penilaian laporan praktikum. Penilaian 

dilakukan oleh asisten praktikum terhadap kinerja selama berada di laboratorium. 

Komponen kinerja laboratorium meliputi : 

a. Persiapan 

Penilaian ini didasarkan tes praktikum, jurnal, sikap, dan kelengkapan memasuki 

laboratorium, serta pengamatan kelompok selama praktikum 
b. Keterampilan Laboratorium 

Penilaian ini diberikan berdasarkan sikap selama percobaan berlansung dengan 

mengamati teknik, pengetahuan dasar teori, kerjasama kelompok, kecakapan 

bekerja dengan petunjuk keselamatan, serta kemampuan untuk mengatasi 

kegagalan dalam percobaan. 
c. Laporan Praktikum 

Laporan praktikum disusun berdasarkan hasil pengamatan dan laporan sementara 

pada saat praktikum. Laporan lengkap dikumpulkan sebagai gabungan dari laporan 

mingguan, dan dikumpulkan sebagai syarat pada saat ujian akhir. 
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PERCOBAAN I 
ISOLASI GLIKOSIDA FLAVONOID DARI DAUN KETELA POHON 

(Manihot utilissiima Pohl) 
 

A. Tujuan Praktikum 

1. Memahami dan melakukan isolasi flavonoid dari daun ketela pohon. 

2. Memahami dan dapat melaksanakan analisis kualitatif golongan senyawa 

tersebut dengan metode kromatografi lapis tipis. 

 

B. Dasar Teori 

Glikosida adalah senyawa yang menghasilkan satu atau lebih gula dan 

komponen bukan gula pada reaksi hidrolisis. Glikosida terdiri atas gabungan dua 

bagian senyawa, yaitu gula (glikon) dan bukan gula (aglikon atau genin).Kedua 

bagian senyawa tersebut dihubungkan oleh suatu ikatan berupa jembatan oksigen 

(O-glikosida, dioksin), jembatan nitrogen (N-glikosida, adenosin), jembatan sulfur 

(S-glikosida, sinigrin), maupun jembatan karbon (C-glikosida, barbaloin). 

Berdasarkan strukturnya, flavonoid merupakan senyawa induk flavon yang 

terdapat berupa tepung putih pada tumbuhan Primula, dan semuanya mempunyai 

sejumlah sifat yang sama. Saat ini dikenal sekitar 20 jenis flavonoid, yang berupa 

senyawa yang larut dalam air. Flavonoid dapat diekstraksi dengan alkohol 70% 

dan tetap ada pada lapisan air setelah ekstrak dikocok dengan petroleum eter. 

Flavonoid berupa senyawa fenol, karena itu warnanya berubah bila ditambahkan 

basa atau amoniak, sehingga flavonoid mudah dideteksi pada kromatogram atau 

dalam larutan. 

Flavonoid dengan rumus umum mempunyai rumus umum C6C3C6 

mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi sehingga menunjukan pita serapan 

kuat pada spektrum UV dan spektrum tampak. Flavonoid umumnya terdapat  

dalam tumbuhan, terikat pada gula sebagai glikosida dan aglikon flavonoid. 

Flavonoid terdapat dalam tumbuhan sebagai campuran, jarang sekali dijumpai 

hanya flavonoid tunggal dalam jaringan tumbuhan. Disamping itu, sering terdapat 

campuran yang terdiri atas flavonoid yang berbeda kelas. Antosianin berwarna 

yang terdapat dalam daun bunga hampir selalu disertai oleh flavon dan flavonolol. 
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Gambar 1. Struktur dasar flavonoid (a) dan rutin (b) 

 
Rutin atau kuersetin 3-rutinosida pertama kali diisolasi dari Fagopyrum 

esculentum dan sampai sekarang tumbuhan ini masih tetap digunakan. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa dari semua glikosida kuersetin, rutin paling luas penyebarannya 

dan mungkin terdapat pada 25 % dari tumbuhan tingkat tinggi. Sumber utama rutin 

antara lain terdapat pada bunga genus Magnolia, Viola, tumbuhan Aesculus 

hippocastanum, Nicotiana tabacum (daun tembakau), Rheum, teh, dan Phaseolus 

vulgaris. 

Aktivitas biologi flavonoid antara lain antikanker (kuersetin, mirisetin), 

antioksidan (kuersetin, antosianidin, dan prosianidin), antiinflamasi (apigenin, 

taksifolin, luteolin, kuersetin) antialergi (nobeletin, tangeretin), antihipertensi 

(prosianidin), serta antivirus (amentiflavum, skutellarein, kuersetin). Kuersetin 

merupakan salah satu flavonoid yang banyak terdapat di alam dan diketahui 

mampu menghambat enzim sitokrom P-450 yang berperan dalam metabolisme 

parasetamol. Hasil penelitian lain menunjukkan kuersetin dosis 750 mg/kg BB 

dapat menurunkan efek hepatotoksik parasetamol, dan menurunkan aktivitas  

enzim sitokrom P-450. 

 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Hot plate, Erlenmeyer 1000 mL, batang pengaduk, corong, gelas kimia 

100 mL, kapas, kertas saring, water bath, tabung reaksi, spatula, plat KLT, 

pipa kapiler, aluminium foil, corong pisah 250 mL, cawan porselin, lampu UV- 

Vis, amonia (NH3). 

2. Bahan 
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Serbuk daun singkong kering (sekitar 100 g), akuades, etanol 96%, HCl 2 

N, n-heksana, dietileter, metanol, natrium sulfat anhidrat (Na2SO4). 

 

D. Prosedur Kerja 

Sebanyak 75 gram serbuk daun singkong kering dimasukan ke dalam 

Erlenmeyer 1000 mL lalu ditambahkan akuades sebanyak 300 mL. Campuran 

dipanaskan dengan hotplate selama 45 menit. Cairan disaring dengan 

menggunakan kapas dengan bantuan corong, dan selanjutnya disaring kembali 

dengan kertas saring. Filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam lemari 

pendingin hingga terbentuk kristal rutin yang berwarna kekuningan. Pisahkan 

padatan dari larutan menggunakan kertas saring, kemudian dikeringkan dalam 

oven pada suhu 400C selama 3 jam. Endapan diambil sedikit dengan spatula kecil, 

dan dilarutkan dalam 2 mL campuran metanol dan air = 1:1 (Sampel 1). Sisa 

padatan pada kertas saring diambil sebagian lalu dimasukan kedalam tabung reaksi 

dan ditambahkan 5 ml HCl 2 N. Selanjutnya tabung tersebut dipanaskan dalam 

waterbath selama 1 jam (Di atas tabung ditempatkan corong berisi kapas untuk 

mengurangi penguapan). Cairan hasil hidrolisis tersebut dimasukan kedalam 

corong pisah. Ditambahkan dietileter sebanyak 25 mL dikocok dengan hati-hati, 

kedua lapisan yang terbentuk dipisahkan. Lapisan air asamnya dikocok lagi  

dengan dietileter sebanyak 25 ml selama 3 kali pengocokan. Lapisan eter hasil 

ekstraksi 1, 2 dan 3 dicampurkan lalu disaring melalui kertas saring yang berisi 3 

gram Natrium sulfat anhidrat. Cairan yang diperoleh lalu diuapkan menggunakan 

hot plate. Residu yang diperoleh dilarutkan dengan 2 mL metanol (Sampel 2). 

Sampel 1 dan Sampel 2 kemudian ditotolkan pada plat KLT dan dielusi 

menggunakan pengembang n-heksan : etilasetat = 7:3. Hasil elusi disemprot 

dengan penampak bercak uap amonia dan diamati di bawah lampur UV 254 dan 

366 nm. 

 

E. Tugas 

1. Sebelum Praktikum 

a. Tuliskan penggolongan glikosida berdasarkan aglikonnya! 

b. Jelaskan sifat fisik maupun sifat kimia dari glikosida! 

2. Sesudah Praktikum 
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a. Carilah taksonomi tanaman ketela pohon, tuliskan kandungan kimia dari 

spesies lain yang satu famili dengan tanaman ketela pohon, apakah ada 

yang sama atau berbeda? Jelaskan! 

b. Jelaskan metode cara spesifik untuk menganalisis kandungan glikosida! 

 
F. Referensi 

Bruneton, J., 1999, Pharmacognosy and Phytochemistry of Medicinal Plants, 

Translated by Caroline K Hatton, 2nd edition, Lavoiser, France, p.303-304. 

 

Harborne. J.B., 1996, Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisa 

Tumbuhan, Terjemahan Padmawinata K. dan Soediro I., Edisi II, ITB Press, 

Bandung. 
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PERCOBAAN II 
ISOLASI PIPERIN DARI LADA HITAM (Piper nigrum L.) 

 

A. Tujuan Percobaan 

1. Mengisolasi alkaloid dalam tanaman lada hitam dengan soxhlet. 

2. Mengetahui jenis alkaloid apa yang terkandung dalam tanaman lada hitam 

 
B. Teori 

Alkaloid adalah salah satu senyawa organik bahan alam yang banyak 

jumlahnya dengan variasi struktur yang banyak pula. Walaupun demikian, 

senyawa-senyawa alkaloid diklasifikasikan berdasarkan pada : 

1. Jenis cincin heterosiklik nitrogen yaitu pirolidin, piperidin, isokuinolin, 

kuinolin, dan indol. 

2. Jenis tumbuhan dari mana alkaloid ditemukan, misalnya alkaloid tembakau, 

alkaloid amaryllidaceae, alkaloid eryhtrina, dsb 

3. Asal-usul biogenetik, yakni dari asam-asam amino alifatik dan asam-asam 

amino aromatik. Cara ini sangat berguna untuk menjelaskan hubungan antara 

berbagai alkaloid yang diklasifikasikan berdasarkan jenis cincin heterosiklik, 

dengan kata lain cara ini merupakan perluasan dari klasifikasi yang didasarkan 

pada jenis cincin heterosiklik, dan sekaligus mengkaitkannya dengan konsep 

biogenesis. 

Kegunaan senyawa alkaloid bagi tumbuhan adalah sebagai plindung dari 

serangan hama, penguat tumbuhan dan pengatur kerja hormon. Piperin (1- 

piperilpiperidin) merupakan senyawa alkaloid dengan inti piperidin, berbentuk 

kristal kuning dengan titik leleh berkisar 127 – 129,5 oC, merupakan basa yang 

tidak optis aktif, dapat larut dalam alkohol, benzen, eter dan sedikit larut dalam air. 

Piperin terdapat dalam tanaman lada (Piper nigrum L). Kandungan piperinnya 

berkisar antara 5-92 %. 

 

Gambar 1. Struktur 1-piperil piperidin 
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C. Alat dan Bahan 
 

1. Alat 

Satu set alat soxhlet, corong, kertas saring, alat evaporator, alat ukur titik 

leleh (melting point apparatus). 

2. Bahan 

Simplisia buah lada hitam (Piperis nigris fructus), etanol absolut, 10 % KOH- 

Etanol. 

 

D. Prosedur Kerja 
 

Lada hitam dibersihkan dari kotoran dan dikeringkan kemudian digiling 

menjadi serbuk halus. Serbuk lada sebanyak 100 g dibungkus dengan kertas saring 

dan dimasukkan ke dalam alat soxhlet. Ekstraksi dilakukan selama 5 jam dengan 

mwenggunakan pelarut etanol absolut. Ekstrak disaring dan dilakukan evaporasi 

untuk memisahkan pelarut etanol. Masukkan 30 mL larutan 10 % KOH-etanol ke 

dalam ekstrak dan lakukan penyaringan. Larutan basa etanol didiamkan semalam. 

Kristal yang terbentuk dipisahkan dari larutan, akan diperoleh kristal berwarna 

kuning. Lakukan rekristalisasi dengan pelarut etanol 95 %. Kristal yang terbentuk 

diuji titik lelehnya. 

 

E. Tugas 
 

1. Sebelum Praktikum 
 

a. Gambarkan struktur alkaloid jenis cincin heterosiklik nitrogen yaitu 

pirolidin, piperidin, isokuinolin, kuinolin, dan indol. 

b. Jelaskan mengapa piperin merupakan basa yang tidak optis aktif! (Kaitkan 

dengan struktur dari piperin). 

 

2. Sesudah praktikum 
 

a. Jelaskan mengapa kristal yang terbentuk dilakukan rekristalisasi dan uji 

titik leleh! 

b. Tuliskan salah satu jenis reaksi yang bisa dilakukan terhadap piperin! 

c. Jelaskan teknik, kelebihan, serta kekurangan ekstraksi senyawa dengan 

menggunakan teknik soxhlet. 
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F. Referensi 
 

Achmad S.A., Buku Materi Pokok Kimia Organik Bahan Alam, 1986, Penerbit 

Karunia Jakarta, Jakarta, Universitas Terbuka, hal. 47-61 

Anwar C., dkk, Pengantar Praktikum Kimia Organik, 1994, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 370-385 
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PERCOBAAN III 
ISOLASI ETIL-p-METOKSI SINAMAT DARI 

KENCUR (Kaemferia galanga L.) 
 

A. Tujuan 

1. Menjelaskan prinsip dasar dan teknik isolasi. 

2. Melakukan pemisahan dan pemurnian hasil isolasi dari bahan tumbuhan. 

 
B. Pendahuluan 

Kencur (Kaemferia galanga L.) merupakan tanaman tropis yang banyak 

tumbuh di kebun dan pekarangan, digunakan sebagai bumbu dapur dan termasuk 

salah satu tanaman obat tradisional Indonesia. Senyawa kimia yang terkandung 

didalamnya antara lain etil-p-metoksi sinamat (II) sebagai komponen utama, etil 

sinamat (I), p-metoksistiren (III) dll. Kadar etil p-metoksi sinamat dalam kencur 

cukup tinggi (tergantung spesiesnya) bisa sampai 10 %, karena itu dengan mudah 

bisa diisolasi dari bagian umbinya menggunakan pelarut petroleum eter atau 

etanol. 

 

 

Gambar 1. Senyawa yang terkandung dalam rimpang kencur 

 
Salah satu reaksi yang mudah dilakukan terhadap etil-p-metoksi sinamat 

adalah menghidrolisisnya menghasilkan asam p-metoksi sinamat. Sedangkan 

transformasi gugus ester dapat dilakukan melalui halida asam yang jauh lebih 

reaktif untuk ditransformasikan menjadi gugus lain yang ditargetkan. 

 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Satu set alat reflux, satu set alat destilasi, Erlenmeyer 250 mL, pipa kapiler, 

corong Buchner, pipet ukur, chamber, lampu UV, alat ukur titik leleh (melting 

point apparatus). 
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2. Bahan 

Rimpang kencur (Kaemferiae rhizoma), n-heksan, kertas saring, kloroform, 

Plat KLT (Si-Gel GF254), NaOH padat, akuades, HCl 0,5 M. 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Isolasi etil p-metoksisinamat 

Masukkan sekitar 15-20 g serbuk kencur ke dalam labu bundar 250 mL, 

kemudian tambahkan 100 mL n-heksana. Pasang kondensor refluks pada labu 

bundar dan lakukan refluks dalam penangas air selama 60 menit. Saring campuran 

kencur yang telah direfluks dan lakukan destilasi sederhana terhadap filtrat dalam 

labu bundar tersebut dalam penangas air sampai tersisa sekitar 10 mL larutan 

dalam labu. Dinginkan labu pada suhu kamar hingga terbentuk kristal berwarna 

putih, jika belum terbentuk kristal juga, dinginkan labu dalam wadah berisi es. 

Saring padatan kristal putih yang terbentuk, timbang kristal dan hitung 

rendemennya. Rekristalisasi dilakukan dalam petroleum eter atau n-heksana, 

kemudian ukur titik lelehnya (Lit. 48-50oC). 

2. Hidrolisis etil-p-metoksi sinamat 

Sebanyak 2,5 g etil-p-metoksi sinamat dilarutkan dalam 5 mL etanol 

dalam labu bulat 100 mL. Tambahkan 1,25 g NaOH dan 20 mL air, campuran 

reaksi direfluks selama 30 menit kemudian dinginkan dalam suhu kamar. 

Netralkan dengan HCl encer menghasilkan kristal putih, saring dengan corong 

Buchner dan kristal yang diperoleh dicuci dengan air. Rekristalisasi dilakukan 

dengan pelarut metanol. ukur titik lelehnya dan bandingkan dengan literatur (Lit. 

174oC). 

3. Pemeriksaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Sampel kristal hasil isolasi dan hasil hidrolisis masing-masing dilarutkan 

dalam n-heksan, menggunakan pipa kapiler yang ditotolkan pada pelat KLT 

ukuran 2 x 5 cm, pada jarak 0,5 cm dari bawah. Masukan dalam chamber yang 

telah dijenuhkan dengan eluen kloroform:n-heksan = 9:1. Pengamatan bercak 

dilakukan dengan melihat penampakan noda di bawah lampu UV. Hitung Rf 

senyawa yang diperoleh. 
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E. Tugas 

1. Sebelum Praktikum 

a. Cari informasi mengenai senyawa-senyawa yang dapat diisolasi dari 

tumbuhan kencur beserta manfaat yang sudah diketahui! 

b. Bagaimana mengetahui bahwa senyawa hasil isolasi sesuai yang 

diinginkan? 

2. Sesudah Praktikum 

a. Tuliskan cara-cara transformasi senyawa-senyawa yang dapat diturunkan 

dari minimal 3 senyawa hasil isolasi kencur! 

b. Cari dan lampirkan spektrum UV dan IR standar dari etil-p- 

metoksisinamat. Jelaskan analisis Anda terhadap spektrum tersebut! 

 

F. Referensi 

Bruneton, J., 1999, Pharmacognosy and Phytochemistry of Medicinal Plants, 

Translated by Caroline K Hatton, 2nd edition, Lavoiser, France, p.303-304. 

 

Harborne. J.B., 1996, Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisa 

Tumbuhan, Terjemahan Padmawinata K. dan Soediro I., Edisi II, ITB Press, 

Bandung. 

 

Hostettmann. K., M., Hostettmann, A., Marston. A. Cara kromatografi Preparatif: 

Penggunaan pada Isolasi Senyawa Alam, Terjemahan Padmawinata K. dan 

Soediro I., ITB Press, Bandung, 1995. 

 

Heyne, K., Tumbuhan Berguna Indonesia, Jilid III, Badan Litbang Kehutanan, 

Jakarta, 1987. 



11 
 

PERCOBAAN IV 
ISOLASI KAFEIN DARI TEH (Camellia sinensis L.) 

 

A. Tujuan 

1. Menjelaskan konsep dan jenis ekstraksi, yaitu ekstraksi padat-cair, cair-cair 

dan asam-basa, serta terampil dalam melakukan teknik ekstraksi. 

2. Mengetahui karakteristik alkaloid dan yang terkandung dalam teh. 

 
B. Teori 

Kafein merupakan senyawa yang termasuk dalam golongan alkaloid. 

Alkaloid adalah senyawa yang mengandung atom nitrogen dalam strukturnya dan 

banyak ditemukan dalam tanaman. Senyawa alkaloid umumnya memiliki rasa 

pahit dan seringkali memiliki sifat fisilogis aktif bagi manusia. Kafein merupakan 

turunan senyawa dengan sistem cincin purin, yang secara biologis memiliki 

aktivitas yang cukup penting. 

O 

 
H H3C 
N 

N 

CH3 

N 

 

N N O N 
N

 

CH3 

Purin Kafein 

 
Gambar 1. Struktur alkaloid purin dan kafein 

 
 

Kafein berfungsi sebagai stimulant, yang dapat menstimulasi kerja jantung, 

pernafasan, sistem syaraf pusat dan sebagai diuretik. Kafein dapat menyebabkan 

kegelisahan, insomnia, sakit kepala dan bersifat adiktif. Selain pada terkandung 

kopi (sekitar 80-125 mg/cangkir), kafein cukup banyak terkandung dalam the (30- 

75 mg/cangkir). Teh telah dikonsumsi sebagai minuman selama hampir 2000 

tahun, dimulai di Cina. Minuman ini dibuat dengan menyeduh daun dan kuncup 

muda pohon teh (Camellia sinensis) di dalam air panas. Daun teh bisa  

difermentasi ataupun tanpa fermentasi sebelum digunakan. Daun teh yang 

difermentasi sering disebut teh hitam, sedangkan daun teh yang tidak difermentasi 

disebut teh hijau, dan dauh teh yang difermentasi sebagian disebut teh oolong. 

N 
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Daun teh sebagian besar mengandung selulosa yang tak larut dalam air. Selulosa  

di dalam tumbuhan berfungsi hampir sama dengan serat protein dalam hewan, 

yaitu sebagai material pembangun struktur tanaman. Selain itu, di dalam daun teh 

terdapat beberapa senyawa lain seperti tannin (senyawa fenolik, polimer dari 

flavan-3-ol) dan sejumlah kecil klorofil. 

 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Labu Erlenmeyer 250 mL dan 125 mL, corong pisah, pipet tetes, corong 

Buchner, alat ukur titik leleh 

2. Bahan 

Serbuk simplisia daun teh (Theae Folia), natrium karbonat (Na2CO3), 

diklorometan (CH2Cl2), kalsium klorida anhidrat (CaCl2 anhydrous), aseton, 

etilasetat, metanol, pereaksi Dragendorff, 

 

D. Prosedur Kerja 

 
1. Ekstraksi Kafein 

Masukkan 25 g daun teh kering (atau 10 kantong teh celup) dan 20 g natrium 

karbonat ke dalam labu erlenmeyer 250 mL, lalu tambahkan 225 mL air mendidih. 

Biarkan campuran selama 7 menit, kemudian dekantasi campuran reaksi ke dalam 

labu Erlenmeyer lain. Residu hasil dekantasi ditambahkan lagi 50 mL air panas 

untuk didekantasi kembali dan gabungkan dengan ekstrak the sebelumnya. Untuk 

mengekstrak sisia kafein yang mungkin ada, didihkan air berisi daun teh/kantong 

teh selama 20 menit, lalu dekantasi ekstraknya. Dinginkan ekstrak teh hingga suhu 

kamar, lalu lakukan ekstraksi cair-cair di dalam corong pisah dengan penambahan 

30 mL diklorometana. Kocok corong pisah secara perlahan selama 5 menit  

(supaya tidak terbentuk emulsi), sambil membuka keran corong pisah untuk 

mengeluarkan tekanan udara/gas dari dalam corong pisah. Ulangi ekstraksi dengan 

menambahkan 30 mL diklorometana ke dalam corong pisah. Gabungkan fraksi 

diklorometana dan semua fraksi yang berwujud emulsi di dalam labu erlenmeyer 

125 mL, lalu tambahkan kalsium klorida anhidrat ke dalam gabungan ekstrak dan 

emulsi, sambil diaduk selama 10 menit. Saring ekstrak diklorometana dengan hati- 

hati  (jangan  sampai  gumpalan  kalsium  klorida  anhidrat  ikut  terbawa). Bilaslah 
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Erlenmeyer dan kertas saring dengan 5 mL diklorometana. Filtrat dipanaskan 

menggunakan hot plate untuk menguapkan diklorometana. Padatan putih 

kehijauan sebanyak 0,25 yang terbentuk direkristalisasi menggunakan 5 mL aseton 

panas, lalu pindahkan dengan pipet larutan ini ke dalam labu Erlenmeyer kecil, dan 

dalam keadaan panas, tambahkan n-heksan tetes demi tetes sampai terbentuk 

suspensi keruh. Dinginkan labu Erlenmeyer sampai dengan suhu kamar, kristal 

yang terbentuk disaring dengan corong Buchner sambil dicuci dengan beberapa 

tetes n-heksan. Lakukan uji titik leleh terhadap kristal kafein (Lit. 235-238oC). 

2. Uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Larutkan sedikit sampel kristal kafein hasil ekstraksi dari daun teh dengan 

sedikit diklorometana atau kloroform. Kemudian larutan sampel ini ditotolkan di 

atas pelat KLT lalu dielusi menggunakan eluen etilasetat : metanol = 3 : 1. 

Semprot pelat yang telah dikembangkan dengan pereaksi semprot Dragendorff dan 

setelah itu dipanaskan. Adanya alkaloid akan ditunjukkan oleh noda pada pelat 

yang berwarna jingga. Tentukan Rf nya! 

 

E. Tugas 

1. Sebelum Praktikum 

a. Klasifikasikan alkaloid berdasarkan lokasi atom nitrogen di dalam struktur 

alkaloid dan berdasarkan biosintesisnya! 

b. Mengapa kafein tergolong dalam senyawa alkaloid? Berdasarkan 

strukturnya, jelaskan biosintesis senyawa kafein! 

2. Setelah Praktikum 

Jelaskan mekanisme kafein sebagai stimulan sistem saraf pusat! Mengapa 

kafein dapat memberikan efek adiktif? 

 

F. Referensi 

Mayo, D.W., Pike, R.M., Trumper, P.K. Microscale Organic Laboratory, 3rd 

edition, john Willey & Sons, New York, 1994, p.97-104. 

 

Pasto, D., Johnson, C., Miller, M., Experiments and Tecniques in Organic 

Chemistry, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1992, p.60-81; 404-406. 

 

Williamson R.M. Macroscale and Macroscale Organic Experiments, 3rd edition, 

Boston, 1999, p.160-166; 704-706. 
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PERCOBAAN V 
ISOLASI KURKUMIN DARI KUNYIT (Curcuma domestica L.) 

 

A. Tujuan 

Menjelaskan proses dan teknik pemisahan kurkumin dari kunyit 

menggunakan teknik kromatografi serta sifat-sifat kurkumin. 

 

B. Teori 

Kunyit merupakan salah satu tumbuhan yang sudah sangat akrab dengan 

masyarakat Indonesia. Rimpang (rizoma) dari tumbuhan ini biasa digunakan 

sebagai bahan dasar warna kuning dalam industry tekstil tradisional serta 

digunakan sebagai bumbu masakan, disamping kegunaannya sebagai obat 

tradisional. Nama latin dari kunyit adalah Curcuma domestica (sinonim: Curcuma 

longa) yang termasuk dalam family Zingeberaceae (temua-temuan). 

Komponen aktif dari rimpang kunyit adalah kurkumin (E,E)-1,7-bis(4- 

hidroksi-3-metoksifenil)-(1,6-heptadien-3,5-di on) yang biasanya terdapat 1,5-2% 

dari berat rimpang kunyit kering. Struktur senyawa ini ditentukan tahun 1910 oleh 

V. Lampe dan merupakan diarilhepatanoid yang pertama ditemukan. Kurkumin 

juga dapat disintesis di laboratorium. Kurkumin dilaporkan memiliki sifat anti 

kanker dan antitumor. Analog kurkumin telah dilaporkan pula mampu 

menghambat enzim HIV 1-integrase. 

Gambar 1. Struktur kurkumin 

 
C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Satu set alat refluks, corong Buchner, satu set alat destilasi, hot plate, kolom 

kromatografi, pipa kapiler, chamber, lampu UV, spatula, gelas kimia, gelas kimia, 

alat evaporator. 
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2. Bahan 

Rimpang kunyit kering (Curcumae Rhizoma), diklorometan (CH2Cl2), n- 

heksan, metanol, Silica gel G 60, pelat KLT (Si-Gel GF254), pereaksi serium sulfat 

(CeSO4), kurkumin standar. 

 

D. Prosedur Kerja 

Sebanyak 20 g rimpang kunyit kering dalam 50 mL diklorometan direfluks 

selama 1 jam. Campuran kemudian segera disaring dengan saringan vakum  

hingga diperoleh larutan kuning. Larutan kemudian dipekatkan melalui  

pemanasan dengan hot plate pada suhu air 50oC. Residu kuning kemerahan yang 

diperoleh kemudian dicampurkan dengan 20 ml heksan dan diaduk secara merata. 

Campuran kemudian disaring lagi dengan penyaring vakum. Padatan yang 

dihasilkan selanjutnya dianalisis dengan kromatografi lapis tipis (KLT) 

menggunakan eluen CH2Cl2 : MeOH = 97 : 3 yang akan menunjukkan tiga 

komponen utama. 

Kolom kromatografi dibuat menggunakan 15 g silika gel G 60 dan eluen 

CH2Cl2 : MeOH = 9 : 1 dengan tinggi kolom berkisar antara 15-20 cm. Sebanyak 

0,3 g dari ekstrak kasar yang diperoleh dilarutkan dengan sesedikit mungkin 

pelarut CH2Cl2 : MeOH = 9 : 1 dan kemudian teteskan secara perlahan pada bagian 

atas kolom (jangan merusak permukaan kolom). Lakukan elusi hingga komponen 

pertama habis. Gabungan fraksi yang mengandung komponen pertama ini 

kemudian dikeringkan. Hasil elusi dengan kromatografi kolom ditampung, 

dipekatkan dengan alat evaporator, kemudian dianalisis menggunakan KLT 

bersama kurkumin standar dengan eluen CH2Cl2 : MeOH = 9 : 1. Kromatogram 

diamati di bawah lampu UV, dan semprotkan dengan pereaksi serium sulfat. 

E. Tugas 

1. Sebelum Praktikum 

a. Apakah senyawa diarilheptanoid itu dan lingkarilah unit-unit molekul 

pembangun struktur tersebut (kerangka). Perhatikan srtruktur kurkumin, 

berikan penomoran terhadap struktur tersebut sehingga sesuai dengan nama 

sistematisnya, jelaskan! 
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b. Struktur kurkumin yang tercantum di atas adalah bentuk enol dari β-diketo. 

Tuliskan reaksi kesetimbangan keto-enol tersebut dan beri penjelasan 

mengapa kesetimbangan ini ~ 100% pada bentuk enolnya? 

2. Sesudah Praktikum 

a. Mengapa analisis komponen-komponen senyawa yang menggunakan KLT 

atau kromatografi kolom perbandingan campuran pelarutnya divariasikan, 

jelaskan secara singkat dan jelas! 

b. Bagaimana tingkat kemurnian kurkumin hasil pemisahan secara 

kromatografi kolom? Jelaskan! 

 

F. Referensi 
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PERCOBAAN VI 
ISOLASI SENYAWA FENOLIK DARI KULIT BUAH MANGGIS 

(Garcinia mangostana L.) 
 

A. Tujuan 

Mengisolasi senyawa α-mangostin dari kulit buah manggis dan menguji 

aktivitas antioksidan secara kualitatif. 

 

B. Teori 

Kulit buah manggis diketahui mengandung kelompok senyawa fenolik yang 

memiliki sifat fungsional dan manfaat untuk kesehatan seperti antidiabetes, 

antikanker, antiinflamasi, meningkatkan kekebalan tubuh, antibakteri, antifungi, 

antiplasmodial, dan sebagainya. Secara empiris banyak dimanfaatkan untuk 

mengobati diare, radang amandel, keputihan, disentri, nyeri urat, sembelit, dan 

mengatasi haid yang tidak teratur. Kulit buah manggis memiliki kandungan 

senyawa aktif yang termasuk golongan xanthone, seperti mangostin, mangostenol, 

mangostinon A, mangostenon B, trapezifolixanthone, tovophyllin B, α-mangostin, 

β-mangostin, garcinon B, dan mangostanol. Selain xanthone, kulit buah manggis 

juga mengandung antosianin, epicatechin, dan gartanin. 

Senyawa α-mangostin merupakan contoh senyawa golongan fenolik yang 

diisolasi dari buah manggis, yang memiliki kerangka struktur senyawa golongan 

xanthone. Kandungan α-mangostin pada kulit buah manggis bersifat sebagai 

antibakteri. Selain itu, α -mangostin memiliki tingkat toksisitas yang sangat 

rendah. Studi sebelumnya juga telah menemukan bahwa α -mangostin memiliki 

sifat insektisida terhadap Dipteran, Coleopteran, dan hama Hemipteran. Senyawa α 

-mangostin juga memiliki aktivitas antioksidan dan penangkal radikal bebas. 

Berkaitan dengan fakta tersebut, α-mangostin mampu menghambat proses oksidasi 

lipoprotein densitas rendah (LDL) yang sangat berperan dalam aterosklerosis. 

Gambar 1. Senyawa α-mangostin 
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C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Wadah untuk maserasi, corong, vial, pipet tetes, alat evaporator, chamber, 

pipa kapiler, aluminium foil, Water bath, plat KLT (Si-Gel GF254) 

2. Bahan: 

Kulit buah manggis kering, n-heksan, etilasetat 

 
D. Cara Kerja 

Kulit buah manggis yang sudah diserbukkan ditimbang 150 gram dimasukkan 

ke dalam wadah dan dimaserasi dengan n-heksan sambil dikocok. Selanjutnya 

sampel disaring menggunakan kertas saring dan corong, kemudian di masukkan ke 

dalam wadah kemudian dimaserasi kembali dengan pelarut etil asetat hingga 1 cm 

di atas ampas. Sampel dalam botol dikocok. Sampel disaring, maserat etil asetat di 

rotary dengan menggunakan alat evaporator sampai kental.Kemudian dilakukan 

rekristalisasi yaitu dengan menambahkan pelarut etil asetat dan dipanaskan, lalu 

tambahkan n-heksan dan dipanaskan lagi. Larutan bagian atas dimasukkan ke 

dalam botol kecil sedangkan larutan bagian bawah yang berwarna lebih gelap 

dimasukkan ke dalam vial. Untuk sampel yang ada di dalam botol kecil, dilakukan 

rekristalisasi berulang-ulang dengan penambahan n-heksan. Setelah padatan amorf 

terbentuk, padatan didekantasi dan pengecekan dengan KLT sehingga didapat nilai 

Rf α-mangostin. 

 

E. Tugas 

1. Sebelum Praktikum 

a. Jelaskan tentang kromatografi kolom dan lapis tipis 

b. Gambarkan struktur α-mangostin, β-mangostin, dan γ-mangostin lengkap 

dengan aktivitas biologinya! 

2. Setelah praktikum 

a. Jelaskan apa perbedaan ketiga struktur mangostin dan pengaruhnya pada 

perbedaan fungsi dan aktivitas biologinya! 

b. Mengapa dari nilai Rf senyawa hasil isolasi dapat diketahui jenis 

senyawanya? Bagaimana cara mengetahui hal tersebut? 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Urutan pelarut berdasarkan polaritas 
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Lampiran 2. Cara Penyiapan Kromatografi Kolom Skala Makro 
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Lampiran 3. Cara Penyiapan Kromatografi Lapis Tipis 
 

1. Penotolan sampel pada pelat KLT 

Tandai pelat mengunakan pensil dan penggaris untuk posisi tempat sampel ditotolkan, 

sekitar 1 cm dari bagian bawah pelat. Gunakanlah selalu pensil untuk memberi label 

sampel. Kemudian totolkan sampel di atas pelat menggunakan pipa kapiler sampai noda 

cukup tebal tetapi tidak melebar. 

 
 

2. Proses Elusi pelat KLT 
Setelah noda pada pelat kering, masukkan pelat ke dalam wadah bertutup yang telah berisi 

pelarut yang sesuai. Sebelumnya pelarut dalam wadah dijenuhkan terlebih dahulu dengan 

menempatkan kertas saring di dalam wadah dan wadah harus tertutup. Kemudian biarkan 

pelarut menaiki pelat di dalam wadah perlahan sampai mencapai sekitar 0,5 cm dari bagian 

atas pelat. Selanjutnya keluarkan pelat dan biarkan pelarut mengering di udara. 
 

3. Penampakan Noda 

Beberapa senyawa organik berwarna. Jika Anda beruntung memisahkan sampel yang 

berwarna, maka penampakan noda dengan mudah terlihat. Namun sebagian besar senyawa 

organik tak berwarna, oleh karena itu untuk penampakan noda diperlukan alat bantu. 

Biasanya pelat KLT menggunakan bahan indikator fluoresensi yang dapat memancarkan 

warna biru keunguan di bawah lampu UV pada panjang gelombang 254 nm. Senyawa yang 

menyerap sinar UV pada panjang gelombang tersebut akan memberikan penampakan noda 

di bawah lampu UV. Cara lain untuk penampakan noda adalah memasukkan pelat KLT ke 

dalam wadah berisi iod padat yang akan menyublim dan mengabsorbsi molekul organik 

pada fasa gas, sehingga akan terbentuk noda kecoklatan. Selain itu terdapat  beberapa 

larutan penampak noda lain seperti serium sulfat, dan fosfomolibdat. 
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4. Penentuan Nilai Rf 

Selain berfungsi sebagai analisis kualitatif, KLT menyediakan gambaran kuantitatif 

kromatografik 

yang disebut nilai Rf. Nilai Rf adalah “retardation factor” atau nilai “ratio-to-front” yang 

diekspresikan sebagai fraksi desimal. 
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Lampiran 4. Cara Ekstraksi Cair-cair dan Ekstraksi Kontinu 
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Lampiran 5. Kartu Kontrol Praktikum 

  PRAKTIKUM FITOKIMIA II  


