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ABSTRACT 

Patchouli (Pogostemon cablin) is a species of the Lamiaceae family originating from the 

Philippines which is widely used in traditional medicine. In this study, the solid waste of 

hydrodistillation of patchouli was used. This remaining, has never been reported for its 

isolation and extraction of secondary metabolite. This study aimed to isolate and 

characterize secondary metabolites from hydrodistillation residue of n-hexane extract of 

patchouli leaves and to perform toxicity tests using the brine shrimp lethality test (BSLT) 

method. The remaining of hydrodistilled patchouli leaves were macerated with methanol 

and partitioned with various solvents (n-hexane and ethyl acetate). Separation of the  

n-hexane extract was carried out using vacuum liquid chromatography (VLC) which 

resulted in 12 fractions. In addition, the isolation of compounds was carried out on 

fraction 9 by flash chromatography method and obtained 114 separation vials. In the 

separation a crude crystalline solid was form and it was recrystallized to purify. 

Purification of the compound was carried out on vial 67 and 50.2 mg yellowish white 

crystals were obtained with a melting point of 248-250°C. Pure compounds (coded  

PCN-H-V9-FL67) were characterized by FT-IR spectroscopy which showed absorption 

at wave numbers 3293 cm-1 (O-H), 2957-2871 cm-1 (C-H), 1557 cm-1 (C=C), 1451 cm-1 

(CH2), 1371 cm-1 (CH3), 1070 cm-1 and 1023 cm-1 (C-O) indicating of daucosterol. 

Toxicity test showed that n-hexane extract and PCN-H-V9-FL67 were not toxic with LC50 

of both values greater than > 1000 ppm. 
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ABSTRAK 

Nilam (Pogostemon cablin) merupakan salah satu spesies dari famili Lamiaceae yang 

berasal dari Filipina yang banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Pada 
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penelitian ini menggunakan nilam sisa hidrodistilasi yang belum pernah dilaporkan 

isolasi dan ekstraksi kandungan senyawa metabolit sekundernya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi senyawa metabolit sekunder dari ekstrak  

n-heksana daun nilam sisa hidrodistilasi dan melakukan uji toksisitas menggunakan 

metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Daun nilam sisa hidrodistilasi dimaserasi 

dengan pelarut metanol dan dipartisi dengan berbagai pelarut (n-heksana dan etil asetat). 

Pemisahan ekstrak n-heksana dilakukan menggunakan vacuum liquid chromatography 

(VLC) yang menghasilkan 12 fraksi. Selain itu, isolasi senyawa dilakukan terhadap fraksi 

9 dengan metode flash chromatography dan diperoleh 114 vial pemisahan. Pada 

pemisahan diperoleh padatan kristal yang masih kotor dan direkristalisasi hingga murni. 

Pemurnian senyawa dilakukan terhadap vial 67 dan diperoleh kristal putih kekuningan 

sebanyak 50,2 mg dengan titik leleh 248-250°C. Senyawa murni (kode PCN-H-V9-FL67) 

di karakterisasi dengan spektroskopi FT-IR yang menunjukkan adanya serapan pada 

bilangan gelombang 3293 cm-1 (O-H),  2957-2871 cm-1 (C-H), 1557 cm-1 (C=C),  

1451 cm-1 (CH2), 1371 cm-1 (CH3), 1070 cm-1  dan 1023 cm-1 (C-O) diduga merupakan 

daucosterol. Uji toksisitas menunjukkan ekstrak n-heksana dan PCN-H-V9-FL67 tidak 

toksik dengan nilai LC50 > 1000 ppm. 

 

Kata kunci: hidrodistilasi, isolasi, nilam, spektroskopi

PENDAHULUAN 

Tanaman nilam (Pogostemon cablin) 

merupakan salah satu tanaman penghasil 

minyak atsiri yang penting, penyumbang 

devisa lebih dari 50% dari total minyak 

atsiri Indonesia (Simatupang et al., 2007). 

Minyak nilam atau yang dikenal dengan 

patchouli oil dalam industri farmasi 

banyak digunakan untuk sediaan 

kosmetik, parfum, sabun dan topikal 

farmasi lainnya (Nuryani, 2006). 

Toksisitas yaitu suatu efek yang 

menyebabkan gangguan fungsional, 

biokimia atau fisiologi yang dapat 

menyebabkan kesakitan dan mengganggu 

kesehatan tubuh secara umum. Toksisitas 

didefinisikan sebagai kapasitas suatu zat 

untuk menimbulkan efek berbahaya bagi 

tubuh (Hayes & Kruger, 2014). 

Salah satu organisme yang sesuai 

untuk hewan uji adalah brine shrimp 

(udang laut). Suatu senyawa mempunyai 

sifat sangat toksik terhadap uji kematian 

larva udang, karena suatu sampel 

dianggap toksik terhadap uji kematian 

larva udang jika konsentrasi maksimum 

1000 μg/mL dengan LC50 ≤ 500 μg/mL. 

Suatu senyawa dikatakan aktif jika  

LC50 sebesar ≤ 250 μg/mL dan  

maksimal konsentrasi 500 μg/mL  

(Meyer et al., 1982).  

Sejauh ini informasi ilmiah 

mengenai isolasi tanaman nilam sisa 

hidrodistilasi belum diketahui, karena 

khasiat tanaman nilam sering 

dimanfaatkan masyarakat dalam 

pengobatan. Berdasarkan uraian di atas, 

maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengisolasi dan menguji 

tel:1982
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toksisitas daun nilam sisa hidrodistilasi. 

Senyawa metabolit sekunder diisolasi 

menggunakan ekstrak n-heksana dan 

diuji toksisitasnya dengan metode BSLT. 

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 (SMP  

11-Stuart®), spektrofotometer FT-IR 

(Shimadzu, IR Prestige-21), kolom 

vacuum liquid chromatography (VLC), 

kolom flash chromatography, vial, pipet 

tetes, spatula dan peralatan gelas lainnya 

yang umum digunakan dalam 

laboratorium kimia. 

Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah daun nilam sisa 

hidrodistilasi. Bahan-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 Merck, alumunium foil, 

kertas saring, akua DM, penampak noda 

serium (IV) sulfat, DCM, DMSO, larva 

Artemia salina Leach dan air laut. 

b. Uji Fitokimia 

Uji fitokimia terhadap sampel 

tanaman daun nilam yang berbentuk 

ekstrak kasar untuk mengetahui senyawa 

metabolit sekundernya seperti  senyawa 

alkaloid, terpenoid, steroid, saponin, 

fenolik dan flavonoid. 

c. Ekstraksi dan Isolasi Metabolit 

Sekunder 

Daun nilam sisa hidrodistilasi 

sebanyak 1,06 kg direndam dalam 

beberapa botol dengan pelarut metanol 

selama 3×24 jam, kemudian disaring. 

Proses ekstraksi (maserasi) dilakukan 

berulang-ulang sebanyak 3 kali 

pengulangan. Maserat yang diperoleh 

selanjutnya dilakukan pemisahan 

menggunakan alat rotary evaporator 

sehingga diperoleh ekstrak kental 

metanol. Ekstrak kental metanol 

kemudian dipartisi dengan metode 

ekstraksi cair-cair menggunakan corong 

pisah. Ekstrak kental metanol 

ditambahkan metanol dan air dengan 

perbandingan metanol:air yaitu 

(70%:30%) kemudian dipartisi dengan  

n-heksana (1:1) sehingga diperoleh fraksi 

n-heksana. Fraksi n-heksana hasil partisi 

dilakukan pemisahan dengan VLC. 

Ekstrak n-heksana 4 g dilakukan  

pre-adsorbsi menggunakan silika gel 60 

GF254 sebanyak 4 g (1:1) dan dipisahkan 

dengan VLC dengan diisi silika gel 60 

GF254 sebagai fasa diam dengan tinggi 

yaitu 10 cm. Ekstrak dielusi secara 

bergradien yang dimulai dari pelarut  

n-heksana 100%, n-heksana:etil asetat 

(8:2; 6:4; 4:6; 2:8) hingga etil asetat 100% 

(kenaikan kepolaran 20%), kemudian 

dilanjutkan dengan etil asetat:metanol 

(9:1; 8:2; 7:3; 6:4; 5:5) dan metanol 100% 

(kenaikan kepolaran dalam 10%) dalam 

pelarut 150 mL. Hasil pemisahan yang  

diperoleh diuapkan menggunakan rotary 

evaporator. Fraksi yang didapatkan 

kemudian dilakukan uji KLT untuk 
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melihat hasil pemisahan dan dilihat 

dengan sinar lampu UV. 

Pemisahan senyawa metabolit 

sekunder untuk mendapatkan senyawa 

murni dilakukan dengan metode flash 

chromatography terhadap fraksi 9 hasil 

VLC dari ekstrak n-heksana 

menggunakan silika gel 60 (230-400). 

Fraksi 9 dilakukan pre-adsorpsi terlebih 

dahulu kemudian dimasukkan ke dalam 

kolom. Fraksi dielusi secara bergradien 

yang dimulai dari n-heksana 100%,  

n-heksana:etil asetat hingga etil asetat 

100%, kemudian dilanjutkan dengan etil 

asetat 100%, etil asetat:metanol hingga 

metanol 100%. Hasil pemisahan 

diperoleh 114 vial dan dilakukan uji 

KLT. Beberapa vial hasil proses flash 

chromatography dilakukan uji KLT 

menggunakan eluen etil asetat: metanol 

(9:1) dan pada vial 67 diamati 

terbentuknya padatan berwarna putih 

kekuningan. 

d. Karakterisasi Senyawa 

Senyawa murni yang telah berhasil 

diisolasi akan dikarakterisasi dengan 

menggunakan spektroskopi FT-IR yang 

dilakukan di Jurusan Kimia Universitas 

Riau. 

 

e. Uji Toksisitas 

Ekstrak kasar n-heksana dan senyawa 

murni yang diperoleh diuji toksisitas 

menggunakan Larva Artemia salina 

Leach dengan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Isolasi dan Analisis Kemurnian 

Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu daun nilam sisa 

hidrodistilasi. Berdasarkan hasil uji 

fitokimia yang diperoleh pada daun nilam 

segar yang menunjukkan bahwa daun 

nilam memiliki kandungan metabolit 

sekunder golongan alkaloid, steroid, 

saponin, fenolik dan flavonoid.  

Sisa hidrodistilasi dikeringairkan 

selama ± 4 jam. Sampel yang telah kering 

dihaluskan dan dimaserasi dengan pelarut 

metanol selama 3x24 jam dan dilakukan 

pengulangan sebanyak 3 kali. Maserat 

yang diperoleh disaring dan pelarut akan 

diuapkan dengan rotary evaporator pada 

suhu ≤ 40oC hingga didapat ekstrak 

kental. Maserat selanjutnya dipartisi 

menggunakan corong pisah dengan cara 

melarutkan ekstrak metanol dengan air 

(70%:30%) pelarut n-heksana dan air. 

Setelah larut, kemudian di partisi dengan 

pelarut n-heksana (1:1) berulang kali 

yang bertujuan agar pelarut n-heksana 

dapat mengikat senyawa-senyawa yang 

memiliki kepolaran yang sama sehingga 

dihasilkan fraksi n-heksana dan air, 

kemudian diuapkan kembali dengan alat 

rotary evaporator dan diperoleh fraksi 

kental n-heksana berwarna hijau 

kehitaman sebanyak 4,28 g. 

Pada penelitian ini, fraksi kasar  

n-heksana dilanjutkan untuk diisolasi 

metabolit sekundernya. Sebanyak 4 g 

fraksi n-heksana dilakukan pemisahan 

menggunakan VLC, ekstrak terlebih 

dahulu dilakukan pre-adsorpsi dengan 

silika gel 60 GF254 (1:1). Fase diam yang 
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digunakan yaitu silika gel 60 GF254 

setinggi ± 10 cm sedangkan fase gerak 

yang digunakan yaitu n-heksana, etil 

asetat dan metanol dengan sistem gradien 

elusi takaran 150 mL.  

Proses pemisahan dimulai dari 

pelarut yang non-polar hingga polar,  

dimulai dari n-heksana 100%,  

n-heksana:etil asetat (8:2; 6:4; 4:6; 2:8) 

hingga etil asetat 100% (kenaikan 

kepolaran 20%), kemudian dilanjutkan 

dengan etil asetat:metanol (9:1; 8:2; 7:3; 

6:4; 5:5) dan metanol 100% (kenaikan 

kepolaran 10%).  Fraksi VLC yang masih 

terdapat pelarut akan diuapkan 

menggunakan rotary evaporator. Fraksi 

yang telah diperoleh dilakukan uji KLT 

dan noda yang sama dapat digabungkan, 

sehingga diperoleh 12 kelompok fraksi 

utama. Kemudian pada salah satu fraksi 

yaitu fraksi 9 terdapat noda pada lampu 

UV 254 dan 366 nm sehingga akan 

dilakukan pemisahan menggunakan 

metode flash chromatography.  

Fraksi 9 sebanyak 1,03 g dilakukan 

pre-adsorbsi agar sampel terjerap pada 

permukaan silika sebagai fasa diam, 

sehingga ketika eluen dimasukkan dan 

proses elusi berlangsung, komponen 

senyawa akan terpisah berdasarkan 

tingkat kepolaran. Senyawa dielusi 

dengan sistem gradien elusi dimulai dari  

n-heksana 100%, n-heksana:etil asetat 

hingga etil asetat 100%, kemudian 

dilanjutkan dengan etil asetat 100%, etil 

asetat:metanol hingga metanol 100% 

sehingga pemisahan senyawa pada 

sampel dapat dilakukan dengan baik. 

Hasil pemisahan dengan flash 

chromatography diperoleh 114 vial. Pada 

vial 67 diamati terbentuk padatan 

berwarna putih kekuningan yang masih 

kotor sehingga perlu dilakukan 

pemurnian senyawa dan diberi kode 

PCN-H-V9-FL67. Pada pemurnian 

senyawa PCN-H-V9-FL67 dilakukan 

dengan cara rekristalisasi menggunakan 

pelarut metanol. Rekristalisasi dilakukan 

dalam beberapa kali hingga diperoleh 

senyawa PCN-H-V9-FL67 yang 

berbentuk bubuk putih kekuningan. 

Kemudian diuji KLT untuk memastikan 

kemurnian kristal dan dilihat 

menggunakan lampu UV 254 dan  

366 nm, tetapi totolan hasil elusi yang 

dilakukan tidak terlihat sehingga 

memerlukan reagen penampak noda 

untuk melihat hasil elusi, reagen 

penampak noda yang digunakan adalah 

serium (IV) sulfat.  

Hasil uji KLT PCN-H-V9-FL67 

dengan penampak noda tersebut 

diperoleh satu noda pada plat KLT 

dengan eluen etil asetat: metanol (9:1) 

menghasilkan nilai Rf 0,6. Kemudian 

pada senyawa PCN-H-V9-FL67 

dilakukan uji kemurnian dengan alat 

Fisher Johns untuk memastikan 

kemurnian senyawa. Titik leleh senyawa 

yang dihasilkan adalah 248-250oC dan 

disimpulkan bahwa senyawa tersebut 

telah murni. Senyawa PCN-H-V9-FL67 

diperoleh sebanyak 50,2 mg. 

b. Karakterisasi Senyawa 

Senyawa yang telah berhasil diisolasi 

akan dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi FT-IR untuk mengetahui 

gugus fungsi yang terdapat dalam 

senyawa PCN-H-V9-FL67. 
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Gambar 1. Spektrum FT-IR senyawa PCN-H-V9-FL67 

 

Spektrum FT-IR dari senyawa  

PCN-H-V9-FL67 yang dapat dilihat  

Gambar 1 menunjukkan adanya serapan 

pada bilangan gelombang 3293 cm-1 yang 

mengindikasikan vibrasi gugus OH, pada 

bilangan gelombang 2957-2871 cm-1 

menunjukkan adanya ikatan C-H alifatik 

(alkana), pada bilangan gelombang  

1557 cm-1 menunjukkan adanya ikatan 

rangkap dua C=C (alkena), pada bilangan 

gelombang 1461 cm-1 menunjukkan 

vibrasi tekuk ikatan C-H dari gugus 

metilen (CH2), pada bilangan gelombang 

1371 cm-1 terdapat vibrasi tekuk ikatan  

C-H dari gugus metil (CH3), serta serapan 

pada bilangan gelombang 1070 cm-1 dan 

1023 cm-1 yang menunjukkan adanya 

ikatan C-O.  

Berdasarkan hasil pengukuran titik 

leleh senyawa yang diperoleh  

PCN-H-V9-FL67 yaitu 248-250oC. 

Berdasarkan literatur titik leleh dari 

senyawa daucosterol yaitu 274-276oC 

(Abdollahnezhad et al., 2020).  Hasil uji 

KLT pada senyawa PCN-H-V9-FL67 

berada pada eluen etil asetat 100%, 

senyawa ini juga  dibandingkan dengan 

beberapa senyawa steroid, dalam hal ini 

dibandingkan dengan β-sitosterol karena 

tidak adanya senyawa pembanding 

daucosterol, sehingga perbandingan 

dengan senyawa tersebut tidak dilakukan. 

Perbandingan dengan menggunakan  

β-sitosterol dilakukan dengan eluen  

n-heksana:etil asetat (8:2) dan 

disimpulkan bahwa senyawa  

PCN-H-V9-FL67 merupakan senyawa 

yang berbeda dengan β-sitosterol karena 

memberikan noda KLT yang berbeda. 

c. Uji Toksisitas 

Uji toksisitas menggunakan metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Uji 

toksisitas dilakukan variasi konsentrasi 
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yang berbeda yaitu 100, 10 dan 1 ppm dan 

dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali 

pada setiap konsentrasi. Toksisitas dari 

suatu ekstrak atau senyawa ditentukan 

dari nilai LC50 yang diperoleh dari 

persentasi kematian hewan uji yang 

menunjukkan konsentrasi dimana 50% 

dari hewan uji tersebut mengalami 

kematian. Hasil uji toksisitas ekstrak  

n-heksana daun nilam sisa hidrodistilasi 

dan senyawa PCN-H-V9-FL67 

menunjukkan bahwa ekstrak dan 

senyawa yang diuji bersifat tidak toksik 

dengan nilai LC50 > 1000 ppm. 

KESIMPULAN 

Hasil isolasi metabolit sekunder 

diperoleh senyawa PCN-H-V9-FL67 

sebanyak 50,2 mg dan berdasarkan 

spektrum IR diduga menunjukkan 

daucosterol. Uji toksisitas ekstrak  

n-heksana dan PCN-H-V9-FL67 dengan 

metode BSLT menunjukkan bahwa 

ekstrak dan senyawa yang diuji bersifat 

tidak toksik terhadap larva udang  

A. salina Leach dengan nilai LC50  

> 1000 ppm. 
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