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ABSTRACT 

The stem bark of Litsea glutinosa (Medang lendir) from the Lauraceae family has been 

used as mosquito repellent by indigeneous community in Kampar Kiri Hulu sub-district, 

Riau Province. In this study, a secondary metabolite was isolated from ethyl acetate 

extract of Litsea glutinosa stem bark. The pure compound from vial of 6th was 

separated by flash chromatography method. The UV/VIS spectrum showed maximum 

absorption at 265 nm.  The characterization of the compound was determined by FT-IR 

spectroscopy which showed the presence of the OH group, cyclic alkene C=C, aromatic 

carbonyl ester C=O, aliphatic C-H, and ester C-O. 
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ABSTRAK 

Kulit batang pada tumbuhan medang lendir (Litsea glutinosa) yang berasal dari famili 

Lauraceae digunakan sebagai antinyamuk bakar oleh masyarakat di Kecamatan Kampar 

Kiri Hulu, Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah mengisolasi senyawa 

metabolit sekunder dari ekstrak etil asetat pada kulit batang medang lendir (Litsea 

glutinosa). Senyawa murni diperoleh pada vial 6 dari hasil pemisahan metode flash 

chromatography. Pada spektrum UV/VIS menunjukkan panjang gelombang maksimum 

pada 265 nm.  Senyawa dari hasil ekstrak etil asetat dikarakterisasi menggunakan FT-IR 

menunjukkan adanya gugus OH, C=C alkena siklik, C=O aromatik ester,CH (alkana), 

dan C-O (ester).   

Kata kunci:  etil asetat, flash chromatography, Litsea glutinosa 
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PENDAHULUAN 

Keanekaragaman hayati tersebar 

luas di Indonesia yang sebagian dari 

tumbuhan-tumbuhan tersebut berpotensi 

sebagai obat. Terutama di Provinsi Riau 

yang memiliki hutan tropis terbesar yang 

digunakan oleh masyarakat sebagai 

sumber kehidupan antara lain sebagai 

makanan, obat-obatan, peralatan dan 

lain-lain. Masyarakat setempat sebagian 

besar memanfaatkan tumbuhan tersebut 

sebagai obat tradisional. 

Obat tradisional berasal tumbuhan 

herbal atau obat yang berasal dari bahan 

alam yang biasanya digunakan secara 

turun-temurun. Tumbuhan tropis mampu 

merekayasa  bermacam senyawa kimia 

yang mempunyai bioaktivitas. Tumbuhan 

menggunakan senyawa kimia tersebut 

sebagai pertahanan diri, baik terhadap 

kondisi lingkungan maupun terhadap 

serangan herbivora dan serangan hama 

(Gaffar, 2010). Senyawa kimia tersebut 

digunakan oleh manusia sebagai bahan 

obat untuk berbagai jenis penyakit 

(Daenlangi, 2016). Adapun senyawa 

kimia pada tumbuhan yang digunakan 

sebagai obat yaitu senyawa metabolit 

sekunder. Senyawa metabolit sekunder 

yang terdapat pada tumbuhan tersebut 

diantaranya flavonoid, alkaloid, 

terpenoid, steroid, saponin dan fenolik. 

L. glutinosa secara lokal dikenal 

sebagai Chan Gao Shu di Cina yang 

merupakan pohon hujau yang berukuran 

sedang. Kulit dan tumbuhan ini 

digunakan sebagai demulcent dan 

astringen untuk diare dan disentri serta 

akarnya digunakan untuk mengompres 

keseleo dan memar (Wang, Y.S et al., 

2010). Kulit batang tumbuhan ini di 

Provinsi Kalimantan Timur digunakan 

untuk mengobati berbagai penyakit 

termasuk asma, tetapi khasiatmya dalam 

pengobatan asma belum dibuktikan secara 

ilmiah. Kandungan kulit batang tumbuhan 

ini mengandung beberapa metabolit 

sekunder yaitu alkaloid, flavonoid dan 

minyak atsiri yang larut dalam etanol 

(Rohani, M et al., 2015). 

Salah satu tumbuhan yang dapat 

digunakan sebagai obat yaitu kulit batang 

tumbuhan medang lendir dari keluarga 

Lauraceae (L. Glutinosa) yang berasal 

dari Kecamatan Kampar Kiri Hulu 

Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan 

juga terdapat di Hutan Nasional Teso Nilo 

yang disebut sebagai medang lendir. 

Masyarakat setempat menggunakan 

tumbuhan  ini sebagai antinyamuk bakar. 

Pada uji fitokimia tumbuhan L. glutinosa 

yang dilakukan Devie dan Meera (2010)  

ditemukan beberapa senyawa metabolit 

sekunder yaitu flavone glycosides, 
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reducing sugars, amino acids dan tannin. 

Sedangkan uji fitokimia yang dilakukan 

oleh Yuanmizefsi (2017) menunjukkan 

adanya kandungan senyawa metabolit 

sekunder  yaitu flavonoid, alkaloid, 

terpenoid, steroid dan fenolik.  Ekstrak 

dari L. glutinosa dilaporkan memiliki 

beberapa aktivitas yang signifikan yaitu 

sebagai antiinflamasi, antioksidan dan 

sebagai penyembuh luka. Pada jenis 

Litsea lainnya yaitu L. spathulata 

memiliki aktivitas antibakteri pada 

ekstrak n-heksana kulit akar terhadap 

bakteri E. Coli dan S. dysentriae 

(Munawar dan Elfita.,2007). Uji 

toksisitas menggunakan metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT) yang 

dilakukan oleh Yuanmizefsi (2017) pada 

fraksi ekstrak n-heksana bersifat sangat 

toksik dengan nilai LC50 sebesar q,476 

ppm. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

isolasi lanjutan pada ekstrak lain dari 

kulit batang L. glutinosa, yaitu ekstrak 

etil asetat serta melakukan uji aktivitas 

toksisitas menggunakan metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT) pada kulit 

batang L. glutinosa, dalam upaya 

ditemukannya senyawa baru yang dapat 

digunakan sebagai obat. 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah satu set alat 

destilasi, ultrasonicator (Kery Pulsatron), 

neraca analitik, satu set kromatografi cair 

vakum, satu set  flash chromatography, 

satu unit rotary evaporator Buchi R-114, 

lampu UV model UVL-52 (254 dan 366 

nm), alat penentu titik leleh Fisher Jhons 

(SMP 11-Stuart®), HPLC (UFLC 

Prominence-Shimadzu®, detektor SPD 

20AD), spektrofotometer UV-Visible 

(Genesys 10S UV-Vis), spektrofotometer 

IR (Shimadzu, IR Prestige-21. 

  Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ekstrak etil asetat 

dari kulit batang tumbuhan L. glutinosa. 

pelarut  yang digunakan dalah n-heksana, 

metanol, etilasetat, kloroform, silika gel 

60 GF254, pelat KLT silika ge GF254, 

alumunium foil dan akuades. 

Isolasi senyawa metabolit sekunder 

a. Pemisahan dengan vacum liquid 

chromatography (VLC) 

Pemisahan senyawa pada ekstrak 

etil asetat diawali dengan melakukan 

fraksinasi menggunakan kromatografi 

vakum cair untuk memisahkan komponen 

senyawa-senyawa yang ada didalamnya. 

Kromatografi vakum cair (diameter 3 cm 

dan tinggi 20 cm) diiisi dengan silika gel 

60 GF254  hingga mencapai ketinggian 

lebih kurang 10 cm. 
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Ekstrak etil asetat sebanyak 20 g 

dilakukan preadsorpsi terlebih dahulu 

dan kemudian dimasukkan kedalam 

kolom. Selanjutnya dielusi secara 

bergradien dimulai dari pelarut yang 

memiliki kepolaran yang rendah sampai 

kepolaran yang tinggi dan ditampung 

dengan erlenmeyer. Pengelusian 

dilakukam dengan volume eluen 

sebanyak  200 ml. Hasil pemisahan 

ekstrak etil asetat diperoleh 11 fraksi dan 

dilakukan uji KLT. Fraksi yang memilki 

Rf yang sama digabungkan. 

b. Pemisahan dengan Flash 

chromatography  

Pemisahan senyawa metabolit 

sekunder dilakukan pada fraksi hasil 

VLC yang memiliki endapan dari ekstrak 

etil asetat. Fraksi 3 yang akan dipisahkan 

dipreadsorpsi terlebih dahulu lalu 

dimasukkan kedalam kolom dan dielusi 

menggunakan perbandingan eluen. 

Pengelusian dilakukan dengan berbagai 

eluen yang dari tingkat kepolaran yang 

rendah sampai kepolaran yang tinggi 

yaitu dari n-heksana 100% hingga etil 

asetat:metanol 1:1. Pada kromatografi 

flash proses pemisahan dibantu dengan 

adanya tekanan dari gas nitrogen 

sehingga proses pemisahan lebih cepat. 

Hasil pemisahan ditampung dalam vial 

yang diberi nomor lalu diuapkan pada 

suhu kamar hingga kering dan dilakukan 

uji KLT. Analisis kemurnian dilakukan 

menggunakan uji KLT dengan 

menunjukkan satu noda. Analisis 

kemurnian juga dilakukan menggunakan 

HPLC, apabila menunjukkan satu puncak 

senyawa dianggap sudah murni. 

c. Identifikasi senyawa 

Senyawa murni yang diperoleh 

diidentifikasi menggunakan spektroskopi 

UV/VIS dan FT-IR yang dilakukan di 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Riau. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekstrak etil asetat pada kulit batang L. 

glutinosa  didapatkan dari hasil maserasi 

yang dikerjakan peneliti sebelumnya 

(Yuanmizefsi,2017). Ekstrak etil asetat di 

KLT untuk mengetahui komponen yang 

terdapat dalam ekstrak serta mengetahui 

eluen yang tepat pada proses pemisahan. 

Ekstrak sebanyak 20 g dipisahkan 

menggunakan VLC untuk memisahkan 

komponen-komponen secara kasar. 

Ekstrak etil asetat dipreadsorpsi 

menggunakan silika gel G 60 (230-400) 

untuk memudahkan sampel masuk 

kedalam kolom lalu dimasukkan kedalam 

kolom yang telah berisi silika yang telah 

dipadatkan dan diratakan menggunakan 

vakum. Kolom kemudian dielusi dengan 

pelarut secara gradien dari tingkat 

kepolaran yang rendah sampai  tingkat 
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kepolaran yang tinggi dengan 

perbandingan eluen dari n-heksana  100 

%, n-heksana:etilasetat (8:2; 6:4; 4:6; 

2:8) hingga etilasetat 100% kemudian 

dilanjutkan dengan etilasetat:metanol 

(9:1; 8:2; 7:3; 6:4; 5:5). 

  Sistem gradien digunakan karena 

silika gel yang berada didalam kolom 

bertindak sebagai fasa diam yang bersifat 

polar sehingga akan mengikat senyawa 

yang bersifat polar dan senyawa nonpolar 

akan keluar terlebih dahulu. Eluen 

ditingkatkan kepolarannya apabila pita 

yang turun telah terelusi semuanya 

ditandai dengan warna sampel yang 

mulai memudar. Volume eluen yang 

digunakan sebanyak 200 mL untuk 

mengelusi kolom. Hasil elusi ditampung 

menggunakan erlenmeyer dan diperoleh 

11 fraksi. Fraksi yang dihasilkan dari 

VLC diuapkan menggunakan rotary 

evaporator untuk menghilangkan pelarut 

yang masih tersisa dan ditampung pada 

vial yang telah dihitung beratnya untuk 

memudahkan mengetahui berat fraksi 

yang dihasilkan. Hasil rotary evaporator 

dibiarkan menguap pada suhu ruang , 

setiap fraksi di uji KLT untuk menetukan 

hasil pemisahan dari ekstrak tersebut. 

Hasil KLT pada perbandingan pelarut 

pada eluen n-heksana:etil asetat (9:1) 

pada fraksi F3 menujukkan beberapa 

pemisahan dan terdapat banyak endapan 

sehingga perlu dipisahkan lagi 

menggunakan flash chromatography. 

  Fraksi F3 yang didapatkan dari 

pemisahan VLC berupa ekstrak bewarna 

coklat dengan berat 3.59 g dilakukan 

pemisahan menggunakan flash 

chromatography dengan kolom 

berdiameter 2 cm yang diisi dengan silika 

gel G60(230-400 mesh) yang dilarutkan 

dalam pelarut n-heksana dengan 

ketinggian 30 cm. Fraksi F3 di 

preadsorbsi terlebih dahulu menggunakan 

silika untuk memudahkan fraksi masuk 

kedalam kolom. Pemisahan juga 

dilakukan secara gradien seperti 

pemisahan menggunakan VLC karena 

silika yang bersifat polar akan mengikat 

senyawa yang polar dan senyawa 

nonpolar akan keluar terlebih dahulu. 

Pemisahan dilakukan dengan cara dielusi 

secara gradien dari n-heksana:etil asetat 

(9:1) sampai etilasetat 100% sehingga 

diperoleh hasil pemisahan sebanyak 52 

vial yang terdapat kristal bewarna kuning 

dan berbentuk karamel. Vial dibiarkan 

mengering pada suhu ruang lalu 

dilakukan uji KLT untuk mengetahui 

komponen yang terdapat pada vial 

tersebut. Pada uji KLT menggunakan 

lampu UV λ254/366 nm vial nomor 6 

dengan perbandingan eluen n-heksana: 
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etil asetat (9:1) menunjukkan 1 noda 

yang menunjukkan bahwa vial nomor 6  

murni. Analis kemurnian menggunakan 

HPLC dapat dilakukan jika senyawa 

tersebut memiliki gugus kromofor yang 

menyebabkan senyawa tersebut dapat 

menyerap sinar UV. Oleh karena itu, 

dilakukan uji kemurnian menggunakan 

analisis HPLC yang menghasilkan satu 

puncak yang dominan. Hasil uji KLT dan 

HPLC menunjukkan bahwa senyawa 

sudah murni. Senyawa murni hasil isolasi 

diberi kode senyawa LG-E-01. 

 Karakterisasi senyawa LG-E-01 

menggunakan spektroskopi UV/VIS 

untuk melihat panjang gelombang 

maksimum pada senyawa murni. Hasil 

spektroskopi UV/VIS menghasilkan 

serapan maksimum pada (λmaks, metanol) 

265 nm yang  menunjukkan adanya 

ikatan rangkap terkonjugasi pada 

senyawa murni tersebut. Selanjutnya, 

karakterisasi dilanjutkan menggunakan 

spektroskopi FT-IR untuk mengetahui 

gugus fungsi yang terdapat pada senyawa 

tersebut. Spektrum FT-IR pada senyawa 

LG-E-01 menunjukkan adanya vibrasi 

pada bilangan gelombang (cm-1) yaitu 

3546,28 menunjukkan adanya vibrasi ulur 

OH, 3019,69 menunjukkan adanya vibrasi 

ulur C-H siklik, 2960,86-2851,88 

menunjukkan adanya vibrasi ulur C-H 

alkana, serapan gelombang juga terjadi 

pada bilangan gelombang 1736,01 

menunjukkan adanya vibrasi ulur C=O 

ester, 1609,67 menunjukkan adanya 

vibrasi ulur C=C alkena siklik, serta 

serapan gelombang pada bilangan 

gelombang  1238,05 menunjukkan 

adanya vibrasi ulur C-O aromatik ester. 

Hasil analisis spektroskopi FT-IR dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Spektrum FT-IR senyawa LG-E-01 

600800100012001400160018002000220024002600280030003200340036003800

1/cm

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

%T

37
47

,8
5

35
46

,2
8 34

21
,8

7

32
14

,5
1

30
19

,6
9

29
60

,8
6

29
29

,0
3 28

51
,8

8

27
30

,3
6

20
61

,9
9

18
65

,2
5

17
36

,0
1

16
09

,6
7

15
16

,1
1

14
86

,2
2

14
55

,3
5

14
33

,1
7

13
76

,2
7

13
62

,7
7

12
73

,0
7

12
38

,3
5

12
03

,6
3 11

59
,2

7
11

22
,6

2

10
34

,8
5

96
2,

52

88
8,

26 85
4,

50
82

3,
64

LG-E-01-Smooth



7  

KESIMPULAN 

Senyawa metabolit sekunder dari 

ekstrak etil asetat pada kulit batang 

medang lendir (Litsea glutinosa) 

berhasil diisolasi menggunakan metode 

flash chromatography  yang diberi kode 

senyawa LG-E-01. Senyawa murni 

tersebut dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV/VIS dan FT-IR.  Pada 

spektrum UV/VIS menunjukkan adanya 

ikatan rangkap terkonjugasi pada 

panjang gelombang 265 nm dan pada 

spektrum FT-IR menunjukkan adanya 

gugus OH, C=C alkena siklik, C=O 

aromatik ester, C-H alkana dan C-O 

ester. 
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