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ABSTRACT 

Green-red miana plant (Coleus hybridus) is an ornamental plant that is widely used as a 

medicinal plant. This plant belongs to genus Coleus and the family Lamiaceae. The goal 

of this study was to isolate secondary metabolites of green-red miana (Coleus hybridus) 

and analyze the inhibition activity of α-glucosidase by in vitro method. This plant was 

extracted using maceration method with methanol and partitioned with n-hexane and 

ethyl acetate. The separation of n-hexane extract was carried out using vacuum liquid 

chromatography followed by separation using flash chromatography. Purity of the 

compound was analyzed using TLC and melting point 138-140
o
C. The solids were 

recrystallized to obtain white crystalline solids with weight of 90,36 mg  

(coded CHHM-H-V4-FL14). Characterization of the solids using FTIR spectroscopy 

showed the presence of OH groups, aliphatic CH, methyl (CH3) C=C cyclic alkenes and 

CO. The result of the characterization with the FTIR as well as phytochemical analysis 

of the CHHM-H-V4-FL14 were assumed to be a steroid secondary metabolites. 

Analysis of the inhibition of the α-glucosidase enzyme revealed that the CHHM-H-V4-

FL14 percentage of inhibition was 8.441% while the percentage of acarbose inhibition 

(positive control) was 99.492%. It is estimated that the green-red miana  

(Coleus hybridus) possesses weak inhibition activity against the α-glucosidase enzyme. 

Keywords: α-glucosidase, Coleus, isolation, spectroscopy 

ABSTRAK 

Tanaman miana hijau-merah (Coleus hybridus) merupakan tanaman hias yang banyak 

dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang berasal dari genus Coleus dan suku lamiaceae. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa metabolit sekunder dari tanaman 

miana hijau-merah (Coleus hybridus) serta menganalisis aktivitas penghambatan  

α-glukosidase dengan metode in vitro. Tanaman ini diekstraksi menggunakan metode 

maserasi dengan metanol dan dipartisi dengan n-heksana dan etil asetat. Pemisahan 
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ekstrak n-heksana dilakukan menggunakan vacuum liquid chromatography dilanjutkan 

dengan flash chromatography. Pemurnian menggunakan KLT dan titik leleh yang 

didapat sebesar 138-140
o
C diberi kode CHHM-H-V4-FL14. Padatan direkristalisasi dan 

diperoleh kristal berwarna putih dengan berat 90,36 mg. Karakterisasi menggunakan 

spektroskopi FTIR yang menunjukkan adanya gugus OH, CH alifatik, metil (CH3), C=C 

alkena siklik dan C-O. Hasil karakterisasi menggunakan spektroskopi FTIR dan uji 

fitokimia diduga CHHM-H-V4-FL14 merupakan golongan metabolit sekunder steroid. 

Analisis penghambatan enzim α-glukosidase diketahui bahwa CHHM-H-V4-FL14 

memiliki nilai persen inhibisi sebesar 8,441% sedangkan persen inhibisi acarbose 

(kontrol positif) sebesar 99,492%. Diperkirakan bahwa senyawa yang terdapat pada 

tanaman miana hijau-merah (Coleus hybridus) ini lemah dalam menghambat kerja sisi 

aktif enzim α-glukosidase.  

Kata kunci: α-glukosidase, Coleus, isolasi, spektroskopi 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan tumbuhan dalam obat 

tradisional selalu menjadi perhatian 

masyarakat karena efek sampingnya 

yang biasanya dapat diabaikan. 

Tumbuhan merupakan sumber yang 

kaya akan metabolit sekunder, yang 

dapat digunakan untuk tujuan terapeutik, 

termasuk mengobati diabetes melitus 

(DM). DM merupakan penyakit paling 

mematikan kelima di dunia dan pada 

tahun 2014 dilaporkan bahwa 8,5% dari 

populasi orang dewasa menderita DM 

(World Health Organization, 2016). 

Menurut International Diabetes 

Federation (2019) secara global 

mayoritas kasus DM dikategorikan 

sebagai diabetes melitus tipe II. Diabetes 

melitus tipe II merupakan jenis yang 

paling banyak terjadi pada 90% kasus 

diabetes melitus yang disebabkan oleh 

resistensi insulin atau disfungsi sel  

β-pankreas. 

Tanaman Miana merupakan 

sebuah tanaman yang unik karena 

memiliki varietas yang sangat banyak. 

Perbedaan varietas tersebut dapat dilihat 

dari perbedaan warna daun yang sangat 

beragam. Warna-warni dari daun ini 

disebabkan karena adanya pigmen yang 

dimilikinya. Formasi pigmen didalam 

daun ditentukan secara genetik dan juga 

dipengaruhi faktor seperti cahaya dan 

lingkungan (Anita et al., 2018). Uji 

fitokimia yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya menunjukkan adanya 

senyawa metabolit sekunder  flavonoid, 

steroid, tanin dan saponin yang 

terkandung pada ekstrak etanol daun 

miana (Sukmawati et al., 2019). 

Tanaman Coleus dari berbagai macam 

spesies memiliki khasiat diantaranya 

sebagai antibakteri (Tarh et al, 2015), 

antioksidan (Moelyono et al., 2016), 

antiinflamasi (Menon & Latha, 2011) 

dan antidiabetes yang telah dilaporkan 

oleh Govindaraju & Arulselvi (2018).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengisolasi metabolit 
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sekunder tanaman miana dengan varietas  

hijau-merah dan melakukan uji aktivitas 

antidiabetes. Pada penelitian ini, 

senyawa metabolit sekunder yang akan 

diisolasi dari ekstrak n-heksana dan akan 

diuji aktivitas antidiabetesnya secara  

in vitro dengan menggunakan metode 

aktivitas penghambatan α-glukosidase. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain satu perangkat 

alat destilasi dan hidrodistilasi, satu unit 

rotary evaporator (Heidolph 2000), 

lampu UV (254 dan 366 nm), alat 

penentu titik leleh Fisher Johns, 

spektrofotometer FTIR (Shimadzu, IR 

Prestige-21), kolom vacuum liquid 

chromatography (VLC), kolom flash 

chromatography, corong pisah, 

micropippet, microplate reader 96 well 

fold dilution, microplate reader berthold 

LB 471,  dan peralatan gelas lainnya 

yang umum digunakan dalam 

laboratorium kimia. 

Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah daun dan batang 

tanaman miana hijau-merah. Bahan yang 

digunakan adalah pelarut metanol,  

n-heksana, etil asetat, silika gel 60 GF254 

Merck, silika gel 60 (230-400 mesh) 

Merck, plat kromatografi lapis tipis 

(KLT) GF254, DMSO, p-NPG, enzim  

α-glukosidase, serium (IV) sulfat, 

alumunium foil, natrium karbonat 

(Na2CO3) dan buffer fosfat pH 6,8. 

b. Uji Fitokimia 

Uji fitokimia dilakukan terhadap 

sampel tanaman daun miana hijau-merah 

yang terdapat didalamnya seperti 

senyawa alkaloid, terpenoid, steroid, 

saponin, fenolik dan flavonoid dengan 

menggunakan pereaksi yang sesuai 

dengan literatur (Harbone, 1984). 

c. Preparasi Sampel 

Sampel daun miana hijau-merah 

sebanyak 9,5 kg dikeringkan dalam suhu 

kamar dan dijaga agar tidak terkena sinar 

matahari secara langsung selama  

1 bulan. Daun dan batangnya kemudian 

dipisahkan, lalu dipotong kecil-kecil. 

Daun dan batang yang telah kering 

dihaluskan menggunakan lumpang kayu 

hingga menjadi serbuk. 

d. Ekstraksi dan Isolasi Metabolit 

Sekunder 

Sampel daun miana hijau-merah 

yang telah menjadi serbuk dimaserasi di 

dalam botol gelap selama 3×24 jam 

menggunakan pelarut metanol. 

Pengulangan dilakukan 5 kali sampai 

maserat yang diperoleh berwarna  

hijau muda. Maserat yang diperoleh 

dipekatkan dengan alat rotary 

evaporator pada suhu ± 40
o
C sehingga 

diperoleh ekstrak kasar metanol. 

Ektrak metanol yang diperoleh 

selanjutnya difraksinasi menggunakan 

corong pisah dengan metode cair-cair. 

Ekstrak tersebut dilarutkan dengan 

pelarut metanol 70% dan dipartisi 

dengan pelarut n-heksana menggunakan 

perbandingan 1:1 dan didapatkan ekstrak 

n-heksana. Ekstrak metanol-air 

selanjutnya di partisi dengan pelarut etil 

asetat menggunakan perbandingan  

1:1 dan didapatkan ekstrak etil asetat. 
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e. Pemisahan Ekstrak n-Heksana 

Ekstrak n-heksana hasil partisi 

dilakukan pemisahan menggunakan 

VLC. Ekstrak n-heksana dilakukan  

pre-adsorbsi menggunakan silika gel 60 

GF254 (1:1). Kolom VLC diisi silika gel 

60 GF254 sebagai fasa diam dengan 

tinggi yaitu 10 cm. Ekstrak dielusi secara 

bergradien yang dimulai dari pelarut  

non polar sampai ke pelarut polar  

(n-heksana, etil asetat dan metanol). 

Hasil pemisahan ditampung dan 

pelarutnya diuapkan menggunakan 

rotary evaporator. Fraksi yang 

didapatkan kemudian dilakukan uji KLT. 

Total fraksi yang diperoleh sebanyak  

10 fraksi dari 12 fraksi yang sudah 

digabungkan dari hasil KLT, dimana 

beberapa fraksi yang terdapat spot noda 

yang sama digabungkan. 

Pemisahan senyawa metabolit 

sekunder untuk mendapatkan senyawa 

murni dilakukan dengan metode  

flash chromatography terhadap fraksi 4 

hasil VLC dari ekstrak n-heksana 

menggunakan fasa diam yaitu silika gel 

60 (230-400 mesh). Preparasi kolom 

kromatografi dimulai dari menyiapkan 

bubur silika terlebih dahulu dengan cara 

mencampurkan silika dengan pelarut  

n-heksana, bubur silika kemudian 

dituangkan ke dalam kolom secara 

perlahan-lahan lalu dielusi sampai 

kerapatan maksimum. Fraksi dielusi 

secara bergradien yang dimulai dari 

pelarut non polar sampai ke pelarut polar 

(n-heksana, etil asetat dan metanol). 

Proses elusi dibantu dengan tekanan dari 

gas nitrogen. Hasil pemisahan ini 

kemudian ditampung di dalam vial yang 

telah diberi nomor. Hasil pemisahan 

diperoleh 83 vial dan diuji KLT. 

Beberapa vial hasil proses  

flash chromatography dilakukan uji 

KLT menggunakan eluen n-heksana:etil 

asetat (8:2) dan pada kromatogram 

terlihat masih terdapat beberapa noda. 

Hasil pemisahan pada vial 14 diamati 

terbentuknya padatan berwarna putih 

kekuningan. 

f. Rekristalisasi 

Hasil pemisahan menggunakan 

flash chromatography pada vial 14 yang 

telah membentuk kristal kemudian 

dimurnikan dengan cara rekristalisasi 

untuk menghilangkan pengotor yang 

ada. Proses rekristalisasi dilakukan 

hingga didapatkan senyawa murni. 

g. Karakterisasi Senyawa 

Senyawa murni yang telah berhasil 

diisolasi dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi FT-IR yang dilakukan di 

Jurusan Kimia Universitas Riau. 

h. Uji Aktivitas Penghambatan  

α-Glukosidase 

1. Preparasi larutan senyawa  

CHHM-H-V4-FL14 

 Senyawa murni sebanyak 2 mg 

dilarutkan dengan 0,4 mL DMSO untuk 

mendapatkan konsentrasi 5000 μg/mL 

sebagai larutan induk, kemudian 

sebanyak 5 μL larutan induk dipipet dan 

diencerkan dengan menambahkan buffer 

fosfat hingga 100 μL untuk mendapatkan 

konsentrasi 500 μg/mL. 

2. Pengujian kontrol blanko 

 Pada microplate 96 well, 10 μL 

DMSO ditambahkan dengan 40 μL 

buffer fosfat (pH 6.8), 25 μL p-NPG  

20 mM, 25 μL α-glukosidase  
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(0,2 U/mL), lalu diinkubasi selama  

30 menit pada suhu 37ºC. Setelah  

30 menit, reaksi dihentikan dengan 

penambahan 100 μL larutan Na2CO3  

0,1 M, kemudian absorbansi dari p-NPG 

diukur menggunakan microplate reader 

pada panjang gelombang 405 nm. 

3.   Pengujian blanko 

  Pada microplate 96 well, 10 μL 

sampel 500 μg/mL ditambahkan dengan 

65 μL buffer fosfat (pH 6.8), 25 μL  

p-NPG 20 mM, lalu diinkubasi selama 

30 menit pada suhu 37ºC. Setelah  

30 menit, larutan Na2CO3 0,1 M 

ditambahkan sebanyak 100 μL, 

kemudian absorbansi dari p-NPG diukur 

menggunakan microplate reader pada 

panjang gelombang 405 nm. 

4. Pengujian kontrol sampel 

Pada microplate 96 well, 10 μL 

sampel 500 μg/mL ditambahkan dengan 

40 μL buffer fosfat (pH 6.8), 25 μL  

p-NPG 20 mM, 25 μL  

α-glukosidase (0,2 U/mL), lalu 

diinkubasi selama 30 menit pada suhu 

37ºC. Setelah 30 menit, reaksi 

dihentikan dengan penambahan 100 μL 

larutan Na2CO3 0,1 M, kemudian 

absorbansi dari p-NPG diukur 

menggunakan microplate reader pada 

panjang gelombang 405 nm 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Isolasi dan Analisis Kemurnian 

Hasil uji fitokimia dari daun 

tanaman miana hijau-merah diketahui 

bahwa tumbuhan ini memiliki 

kandungan metabolit sekunder golongan 

alkaloid, flavonoid, steroid, fenolik dan 

saponin.  

Sampel tanaman miana hijau-merah 

dikultivasi di Kota Pekanbaru selama 

kurang lebih 4 bulan. Pada penelitian ini 

bagian yang diambil dari tumbuhan ini 

yaitu bagian daun dan batang. Daun dan 

batang yang telah dikumpulkan 

dikeringkan pada suhu kamar dengan 

tujuan untuk menghilangkan kadar air 

pada sampel. Sampel yang telah kering 

kemudian dipotong-potong dan 

dihaluskan.  

Isolasi terhadap sampel miana  

hijau-merah dilakukan menggunakan 

metode maserasi dengan pelarut metanol 

selama 3x24 jam dan dilakukan 

pengulangan sebanyak 5 kali untuk 

memperoleh hasil ekstraksi yang 

maksimal. Maserat yang diperoleh 

dipekatkan dengan rotary evaporator 

sehingga diperoleh ekstrak kental 

metanol. Ekstrak kental metanol yang 

diperoleh kemudian difraksinasi dengan  

n-heksana dan dipisahkan dari 

pelarutnya dengan rotary evaporator 

sehingga diperoleh ekstrak kental   

n-heksana sebanyak 10,21 g. 

Ekstrak n-heksana kemudian 

dipisahkan menggunakan VLC. 

Pemisahan dilakukan dengan 

menggunakan eluen dari campuran  

n-heksana, etil asetat dan metanol secara 

bergradien dari pelarut bersifat non-polar 

sampai pelarut polar. Hasil dari 

pemisahan dengan VLC didapatkan  

12 fraksi. 

Fraksi 4 hasil VLC dilakukan 

pemisahan kembali dengan 

menggunakan flash chromatography. 

Proses pemisahan dibantu tekanan dari 

gas nitrogen. Sampel yang telah di 
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pre-adsorpsi dimasukkan ke dalam 

kolom. Pemisahan dilakukan dengan 

menggunakan campuran pelarut  

n-heksana, etil asetat dan metanol secara 

bergradien dari pelarut non polar hingga 

polar. Hasil pemisahan senyawa 

didapatkan sebanyak 83 vial. Masing 

-masing vial hasil pemisahan dibiarkan 

pelarutnya menguap dan diamati. Pada 

vial 14 terbentuk padatan berwarna 

kekuningan berbentuk jarum-jarum 

sehingga perlu dilakukan pemurnian 

senyawa. 

Pemurnian senyawa dilakukan 

dengan cara rekristalisasi, yaitu 

melarutkan kristal menggunakan pelarut 

yang sesuai dan didiamkan hingga 

membentuk kristal kembali. Senyawa 

tersebut direkristalisasi menggunakan 

pelarut metanol karena senyawa tersebut 

tidak larut dalam metanol. Rekristalisasi 

dilakukan dalam beberapa kali hingga 

diperoleh senyawa murni yang diberi 

kode CHHM-H-V4-FL14 yang memiliki 

bentuk jarum yang berwarna putih. 

Kemudian diuji KLT untuk memastikan 

kemurnian kristal dan dilihat 

menggunakan lampu UV 254 dan  

366 nm, tetapi noda tidak terlihat 

sehingga memerlukan reagen penampak 

noda untuk melihat hasil elusi, reagen 

penampak noda yang digunakan adalah 

serium (IV) sulfat. Senyawa ini diuji 

KLT dengan menggunakan tiga eluen 

yang berbeda yaitu eluen n-heksana:etil 

asetat (9:1) dengan nilai Rf 0,2,  

n-heksana:DCM (1:9) dengan nilai  

Rf 0,4 dan n-heksana:CHCl3 (1:9) 

dengan nilai Rf 0,7. Kromatogram dari 

senyawa ini sudah menunjukkan satu 

noda yang menandakan bahwa senyawa  

CHHM-H-V4-FL14 sudah murni. 

Analisis kemurnian lainnya 

dilakukan dengan pengukuran titik leleh 

pada kristal murni CHHM-H-V4-FL14. 

Pengukuran titik leleh dilakukan pada 

plat titik leleh Fisher John. Suhu alat 

dinaikkan bertahap sambil diamati 

perubahan kristal. Titik leleh yang 

diperoleh sebesar 138
o
C-140

o
C. Secara 

teori jika titik leleh dari mulai meleleh 

hingga meleleh sempurna selisih nya 

kecil atau sama dengan 2C maka dapat 

dikatakan telah murni. 

b. Karakterisasi Senyawa 

Senyawa yang telah berhasil 

diisolasi dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi FT-IR untuk mengetahui 

gugus fungsi yang terdapat dalam 

senyawa CHHM-H-V4-FL14. Spektrum 

FT-IR senyawa ini menunjukkan adanya 

vibrasi ulur O-H pada bilangan 

gelombang 3314 cm
-1

 dengan intensitas 

yang cukup rendah.  Vibrasi ulur ikatan 

C-H alifatik pada bilangan gelombang 

2957 cm
-1

 dan2938 cm
-1

. Adanya 

serapan yang lemah pada daerah 

bilangan gelombang 1668 cm
-1

 yang 

diidentifikasikan sebagai vibrasi ulur 

C=C. Pada bilangan gelombang 1048 

cm
-1

 dengan serapan tajam 

diidentifikasikan sebagai vibrasi ulur  

C-O. Data ini diperkuat dengan 

keberadaan vibrasi tekuk C-H pada 

bilangan gelombang 1461 cm
-1

 dan  

1380 cm
-1

 data dapat dilihat pada 

Gambar 1.  
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Gambar 1. Spektrum FT-IR senyawa CHHM-H-V4-FL14 

Senyawa CHHM-H-V4-FL14 

diduga golongan steroid karena pada 

uji KLT tidak terlihat pada lampu UV 

254 dan 366 nm, hal tersebut terjadi 

karena senyawa golongan steroid 

tidak memiliki ikatan rangkap 

terkonjugasi, sehingga tidak dapat 

berpendar dalam pancaran sinar 

dibawah lampu UV. Senyawa ini juga 

dilakukan uji KLT dengan senyawa 

pembanding β-sitosterol yang 

dilakukan sebagai pendukung dugaan 

senyawa ini termasuk golongan 

senyawa metabolit sekunder steroid. 

Kromatogram menunjukkan noda 

yang sama dengan nilai Rf 0,7.  

c. Uji Aktivitas Penghambatan  

α-glukosidase 

Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui potensi dari senyawa 

CHHM-H-V4-FL14 sebagai inhibitor 

yang diharapkan dapat kompetitif 

dengan substrat dalam mengikat sisi 

aktif enzim α-glukosidase. Enzim ini 

berperan dalam mengkonversi 

karbohidrat menjadi glukosa, oleh 

karena itu jika ada penghambatan 

aktivitas dari α-glukosidase maka 

akan menurunkan gula darah. 

Mekanisme yang akan terjadi, 

substrat akan terikat pada sisi aktif 

enzim sehingga enzim akan 

menghidrolisis substrat. Enzim ini 

nantinya akan menghidrolisis substrat 

dari p-nitrofenil-α-D-glukopiranosida 

menjadi glukosa dan p-nitrofenol 

yang berwarna kuning.  

Hasil uji aktivitas antidiabetes 

dari senyawa CHHM-H-V4-FL14 

sebagai inhibitor terhadap 

penghambatan enzim α-glukosidase 

memiliki nilai persen inhibisi sebesar 

8,441% sedangkan persen inhibisi 

acarbose sebesar 99,492%. Dari hasil 

aktivitas antidiabetes untuk senyawa 

CHHM-H-V4-FL14 memiliki persen 

penghambatan nya yang lebih rendah 

dibandingkan dengan acarbose 

(kontrol positif) sehingga dapat 

diperkirakan bahwa senyawa yang 

terdapat pada tanaman miana  
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hijau-merah (Coleus hybridus) ini 

lemah dalam menghambat kerja sisi 

aktif enzim α-glukosidase.   

KESIMPULAN 

Hasil isolasi metabolit sekunder 

dari ekstrak n-heksana tanaman miana 

hijau-merah (Coleus hybridus) 

diperoleh senyawa murni CHHM 

-H-V4-FL14 berwarna putih memiliki 

bentuk seperti jarum dengan berat 

sebanyak 90,36 mg yang diduga 

merupakan senyawa β-sitosterol yang 

termasuk ke dalam golongan 

metabolit sekunder steroid. Aktivitas 

penghambatan enzim α-glukosidase 

berdasarkan hasil uji memiliki persen 

inhibisi sebesar 8,44% yang 

menunjukkan bahwa aktivitas 

penghambatan yang lemah terhadap 

enzim α-glukosidase. 
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