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ABSTRACT 

The Coleus hybridus plant, also known as red miana, is a traditional medicinal 

plant of the genus Coleus from the family Lamiaceae. This plant posses various 

bioactivities  such as antioxidants and antibacterial, antivirus and anti-inflamation. 

The purpose of this research was to isolate secondary metabolites from 

dichloromethane extract of the red miana plant. Isolation was done by 

Chromatotron® in fraction 3 resulting from VLC. The isolated compound was 

coded as CH-D-01. The UV-Vis spectrum showed maximum absorption at 

wavelengths of 365,5 and 218 nm (C=C). The FT-IR spectra showed vibration at 

wavenumber of (cm
-1

) 3479 (OH); 3089 (=C-H alifatik); 2905, 2836, 2767 (C-H 

siklik); 1680 (C=O); 1605 (C=C); dan 1280,  1245, 1190 (C-O). 

Keywords: Coleus hybridus, dichloromethane, isolation 

 

ABSTRAK 

Tanaman Coleus hybridus atau lebih dikenal sebagai miana merah merupakan 

tanaman obat tradisional dari genus Coleus dari keluarga Lamiaceae atau 

Labiatae. Tanaman ini menunjukkan aktivitas antioksidan, antibakteri terhadap 

Escherichia coli, antivirus, dan anti-inflamasi.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengisolasi metabolit sekunder dari ekstrak diklorometana (DCM) bagian atas 

tanah tanaman miana merah. Isolasi dilakukan menggunakan metode kromatotron 

pada fraksi 3 hasil VLC. Senyawa hasil isolasi diberi kode CH-D-01. Hasil 

karakterisasi senyawa CH-D-01 dengan UV-Vis menunjukkan adanya serapan 

maksimum pada panjang gelombang 365,5 dan 218,5 nm yang mengindikasikan 

adanya gugus ikatan rangkap C=C. Hasil karakterisasi dengan FT-IR 
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menunjukkan adanya vibrasi pada bilangan gelombang (cm
-1

) 3479 (OH); 3089 

(=C-H alifatik); 2905, 2836, 2767 (C-H siklik); 1680 (C=O); 1605 (C=C); dan 

1280,  1245, 1190 (C-O). 

Kata kunci: Coleus hybridus, diklorometana, isolasi 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara 

kepulauan beriklim tropis yang 

mempunyai beranekaragam tanaman, 

seperti tanaman hias, tanaman 

rempah maupun tanaman obat. 

Hampir setiap daerah di Indonesia 

menggunakan ramuan obat yang 

berasal dari berbagai tanaman yang 

bermanfaat sebagai pengobatan 

terstentu secara tradisional. 

Penggunaan tanaman sebagai obat 

merupakan warisan turun temurun 

dari nenek moyang terdahulu. 

Salah satu tanaman yang 

dapat digunakan sebagai obat yaitu 

miana. Tanaman miana merupakan 

salah satu varietas tanaman yang 

digunakan oleh masyarakat daerah 

Sumatera sebagai tanaman obat. 

Tanaman ini biasanya digunakan 

untuk mengobati batuk, sebagai 

terapi untuk penyakit jantung, 

penambah nafsu makan, menetralisir 

racun, menghilangkan gumpalan 

darah, dan sebagai obat cacing 

(Basrah, 1995). Miana memiliki 

beberapa varietas yang tergolong 

dalam genus Coleus. Salah satu 

varietasnya adalah miana merah 

(Coleus hybridus, Hort). 

Tanaman miana merah atau 

Coleus hybridus (Gambar 1) 

memiliki sinonim Coleus blumei 

Benth, Plectranthus scutellarioides 

L. (Borek et al., 2016), Coleus 

Verschaffeltii (Lem), Solenostemon 

scutellarioides, Coleus pumilus 

Blancoright, Coleus scutellarioides 

L., Ocium scutellarioides L. 

(Verawati et al., 2016). Tanaman ini 

menunjukkan aktivitas antioksidan 

(Moelyono et al., 2016), antibakteri 

terhadap Escherichia coli (Hazimah 

et al., 2013), antivirus (Park et al., 

2008), dan anti-inflamasi (Morikawa 

et al., 2003). Daunnya dimanfaatkan 

oleh masyarakat dalam bidang 

kesehatan seperti ramuan untuk 

mengobati pengobatan tradisional 

bronchitis, wasir, antioksidan, TBC 

(Ahmad, 2014), optahalmia dan 

dyspepsia, racikan untuk mengurangi 

bengkak pada luka (inflamator) (Tag, 
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2006), sakit kepala, asma, 

melancarkan siklus menstruasi, 

penambah nafsu makan, 

mempercepat pematangan bisul, 

diare, obat cacing (Ridwan et al., 

2010) dan tabir surya (Mufti et 

al.,2015). 

Uji fitokimia pada penelitian 

sebelumnya menunjukkan adanya 

senyawa flavonoid, fenolik, 

terpenoid, steroid, saponin, fitosterol, 

dan alkaloid (Verawati et al., 2016). 

Untuk mengetahui lebih lanjut 

potensi dari tanaman ini , penulis 

melakukan penelitian mengenai 

kandungan senyawa metabolit 

sekunder dari ekstrak diklorometana 

tanaman miana merah (Coleus 

hybridus). 

 

Gambar 1. Tanaman Miana merah (Coleus hybridus). (Sumber: Syari, D.I. 2017) 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain satu set alat 

destilasi, satu unit rotary evaporator 

(Heidolph 2000), satu set alat 

kromatografi cair vakum, satu set 

alat Chromatotron (Centrifugal thin-

layer chromatograph Ser. No. 96E),  

ultrasonicator (Kery Pulsatron), 

chamber, hot plate, waterbath, alat 

penentu titik leleh Fisher John (SMP 

11-Stuart®), lampu UV model UVL-

52 (254 dan 366 nm), 

spektrofotometer UV-Visible 

(Genesys 10S UV-VIS v4.002 

2L9N175013), HPLC (UFLC 

Prominance- Shimadzu LC Solution, 

Detektor UV SPD 20AD), 

spektrofotometer FTIR (FTIR 

Shimadzu, IR Prestige-21), dan 

peralatan gelas laboratorium lainnya 

yang disesuaikan dengan prosedur 
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kerja. 

Bahan yang digunakan 

adalah tanaman miana merah (C. 

hybridus) aerial parts, 

diklorometana (DCM), kloroform, 

etil asetat, n-heksana, DMSO, 

methanol, etano, asam asetat 

anhidrat, NaOH 10%, asam sulfat 

pekat, asam klorida pekat, pereaksi 

Mayer, pereaksi Dragendroff, 

anisaldehid, silika gel 70-230 mesh, 

silika gel 60 GF254, plat KLT GF254, 

akuades, kapas dan aluminium foil. 

b.  Pemisahan dengan vacuum 

liquid chromatography (VLC) 

Pemisahan dilakukan pada 

ekstrak diklorometana (DCM) 

tanaman miana merah. Ekstraksi 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya.  

Ekstrak  DCM dilakukan fraksinasi 

dengan VLC. 

VLC (yang berdiameter 3 

cm dan tinggi 20 cm) diisi dengan 

silica gel 60 GF254  hingga mencapai 

ketinggian lebih kurang 8 cm. 

Ekstrak kasar diklorometana 

sebanyak 4,47 gram yang akan 

difraksinasi dilakukan preadsorpsi 

terlebih dahulu, kemudian 

dimasukkan ke dalam kolom. 

Selanjutnya dielusi secara bergradien 

dimulai dari pelarut n-heksana 

dengan perbandingan n-heksana-etil 

asetat 8:2 (dalam 150 mL) dengan 

kenaikan kepolaran 20% sampai etil 

asetat 100% dalam 150 mL, 

perbandingan etil asetat-metanol   

9:1 sampai perbandingan 5:5 dalam 

150 mL dengan kenaikan kepolaran 

10%. Pengelusian ini dilakukan 

dengan volume eluen 150 mL. Hasil 

pemisahan ditampung dalam 

erlenmeyer  (fraksi). Fraksi-fraksi 

hail pemisahan diuji dengan KLT. 

Noda yang memberikan harga Rf 

sama bisa digabungkan menjadi satu 

fraksi. 

c. Pemisahan dengan kromatotron 

Plat kromatotron dibuat 

terlebih dahulu. Plat dibuat 

(ketebalan 1 mm) dengan 

mencampurkan silica gel dan air 

injeksi. Silika gel ditimbang 

sebanyak 63 g, kemudian 

dicampurkan dengan air injeksi 

sebanyak 112 mL hingga berbentuk 

bubur. Bubur dengan cepat 

dimasukkan ke atas plat kromatotron 

yang telah diberi pembatas 

menggunakan selotip. Plat 

dikeringkan selama 3-7 hari di suhu 

ruang, kemudian di oven 50C 

selama lebih kurang 6 jam (hingga 

plat kering sempurna). Plat yang 
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sudah kering dikikis menggunakan 

besi pengikis khusus hingga 

didapatkan ketebalan 1mm. 

Alat kromatotron di rangkai 

sesuai prosedur. Fraksi 3 (hasil vlc) 

dilarutkan dengan pelarut etil asetat 

untuk dielusi di plat kromatotron.  

Plat dieulusi menggunakan eluen  

n-heksana:etil asetat dimulai dari 

perbandingan 8,5:1,5 sampai 

perbandingan 5:5 dengan kenaikan 

kepolaran 5% sebanyak 100 mL. 

Hasil kromatotron ditampung 

menggunakan vial yang telah diberi 

nomor dan dilakukan KLT. Vial 1-7 

hasil kromatptron sebelumnya, 

dikromatotron kembali dengan eluen 

n-heksana:etil asetat dimulai dari 

perbandingan 9:1 sampai 5:5 dengan 

kenaikan kepolaran 2,5% sebanyak 

50 mL. Hasil kromatotron ditampung 

menggunakan vial yang telah diberi 

nomor dan dilakukan KLT.  

d. Rekristalisasi 

 Vial 13-15 hasil 

kromatotron berupa padatan yang 

masih kotor dilakukan rekristalisasi 

untuk menghilangkan pengotornya 

sehingga didapatkan senyawa murni. 

Cara melakukan rekristalisasi adalah 

dengan melarutkan kristal (zat padat) 

yang akan direkristalisasi dalam 

pelarut yang melarutkan kristal 

dengan baik dalam keadaan panas 

dan tidak larut dalam keadaan 

dingin. Filtrat yang didapat 

kemudian didinginkan sampai 

terbentuk kristal yang sempurna. 

Kristal disaring dengan penyaring 

Buchner dan dicuci dengan pelarut 

yang dingin dan dikeringkan. 

Senyawa yang telah disaring 

dilakukan uji kemurnian senyawa 

dengan KL, HPLC dan titik leleh. 

e. Karakterisasi Senyawa 

Senyawa murni yang diperoleh 

kemudian dikarakterisasi melalui 

analisis UV-Visibel dan FT-IR. 

Jumlah gugus fungsi yang terdapat 

dalam senyawa ditunjukkan oleh 

jumlah puncak (peak) pada spectrum 

FT-IR. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Isolasi metabolit sekunder 

ekstrak diklorometana tanaman 

miana merah pada penelitian ini 

dimulai dari fraksinasi dengan VLC. 

Ekstrak didapatkan oleh peneliti 

sebelumnya (Syari,2019). Sebanyak 

4,47 gram di VLC untuk 

memisahkan senyawa-senyawa yang 

terdapat dalam ekstrak. Hasil VLC 

didapatkan 10 fraksi yang ditampung 
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dalam Erlenmeyer. Fraksi dipekatkan 

dengan rotary evaporator, kemudian 

ditampung pada vial yang sudah 

ditimbang dan diberi nama. Hasil 

rotary evaporator dibiarkan 

menguap pada suhu ruang. Setelah 

kering, fraksi di KLT menggunakan 

eluen n-heksana:etil asetat dengan 

perbandingan 9:1 sampai 5:5 dengan 

kenaikan kepolaran 10%. Hasil KLT 

menunjukkan senyawa yang terdapat 

pada masing-masing fraksi. Hasil 

KLT fraksi 3 menunjukkan terdapat 

beberapa komponen yang perlu 

dipisahkan kembali dengan 

kromatotron.  

 Pemisahan dengan metode 

kromatotron menggunakan eluen 

dengan kepolaran meningkat. Hasil 

kromatotron didapatkan 22 vial. Vial 

1-7 di KLT menggunakan eluen n-

heksana:etil asetat dengan 

perbandingan 7:3 dan didapatkan  

nilai Rf yang sama sehingga dapat 

dilakukan kromatotron kembali. 

Kromatotron dilakukan kembali 

karena masih terdapat 4 komponen, 

sehingga perlu dilakukan pemisahan 

kembali. Vial 1-7 digabungkan dan 

di kromatotron dengan kenaikan 

kepolaran 2,5 %. Di dapatkan 32 vial 

yang kemudian di KLT 

menggunakan eluen n-heksana:etil 

asetat dengan perbandingan 7,5:2,5. 

Hasil KLT menunjukkan vial 13-15 

memiliki dua noda dengan nilai Rf 

yang sama. Sehingga digabungkan 

dan dilakukan rekristalisasi. 

 Rekristalisasi dilakukan 

dengan pelarut n-heksana dingin. 

Hasil rekristalisasi diuji dengna KLT 

menggunakan eluen n-heksana:etil 

asetat dengan perbandingan 7,5:2,5. 

Setelah dilakukan pengujian KLT. 

Hasil KLT menunjukkan satu noda, 

kemudian senyawa ini dilakukan uji 

titik leleh menggunakan alat Fisher 

Johns, Kristal mengalami 

dekomposisi pada suhu 142C 

ditandai melelehnya senyawa. 

Selanjutnya senyawa hasil 

rekristalisasi dilakukan analisis 

HPLC dan didapatkan satu puncak 

pada kromatogram. Hasil KLT, Uji 

titik leleh, dan analisis HPLC 

menunjukkan senyawa yang didapat 

sudah murni. Senyawa murni hasil 

isolasi diberi kode CH-D-01. 
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Gambar 2. Spektrum FT-IR senyawa CH-D-01. 

 

Karakterisasi senyawa CH-D-01 

dilakukan dengan spektrofotometer 

UV-Vis yang menghasilkan 

spektrum UV-Vis. Spektrum 

menunjukkan serapan maksimum 

pada (maks, metanol) 365,5, dan 

218,5 nm. Hal ini menunjukkan 

adanya ikatan rangkap C=C 

terkonjugasi. Selanjutnya senyawa 

dikarakterisasi dengan FT-IR. 

Spektrum pada senyawa CH-D-01 

menunjukkan adanya vibrasi pada 

bilangan gelombang 3479 cm
-1

 yang 

mengindikasikan adanya gugus OH. 

Adanya serapan pada bilangan 

gelombang 3089 cm
-1

 merupakan 

serapan serapan vibrasi ulur =C-H 

alifatik. Selanjutnya terdapat serapan 

pada bilangan gelombang 2905, 

2836, 2767 cm
-1

 mengindikasikan 

adanya gugus C-H siklik, pada 1680 

cm
-1

 mengindikasikan adanya gugus 

C=O, pada bilangan gelombang  

1605, 1534, 1442 cm
-1

 

mengindikasikan adanya gugus C=C 

cincin alifatik. Pada vibrasi 1280, 

1245, 1190 cm
-1

 menunjukkan 

adanya gugus C-O. Hasil analisis 

spektroskopi dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

KESIMPULAN 

 Satu senyawa metabolit 

sekunder dari ekstrak diklorometan 

tanaman miana merah (Coleus 

hybridus) telah berhasil diisolasi 
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dengan metode kromatotron dan 

diberi kode senyawa CH-D-01. Hasil 

karakterisasi dengan UV-Vis 

menunjukkan adanya gugus ikatan 

rangkap C=C. Hasil karakterisasi 

dengan FT-IR menunjukkan adanya 

gugus OH, C-H alifatik, C=O, C=C, 

dan C-O. 
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