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ABSTRACT 

The aim of this study was to isolate the secondary metabolites of the stem bark of 

Gonoiothalamus sp. and to determine antifungal activity of methanol extract. The 

methanol extract was fractionated using column chromatography. One of the fractions 

was recrystallized and found as was yellowish crystals (F4). Its HPLC chromatogram 

compared with HPLC chromatogram of pinocembrin. The result showed that he 

yellowish crystals (F4) was pinocembrin. Antifungal assay was conducted by the agar 

diffusion method against Candida albicans and Aspergillus niger. The methanol extract 

and F4 exhibited weak activity against Candida albicans with inhibition zone 9.03 mm 

for methanol extract and 8.50 mm for F4, while methanol extract and F4 was inactive 

againts Aspergillus niger. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini ialah mengisolasi metabolit sekunder dari ekstrak metanol 

kulit batang tumbuhan Goniothalamus sp. dan diuji aktivitas antijamurnya. Ekstrak 

metanol difraksinasi menggunakan kromatografi kolom. Salah satu fraksi 

direkristalisasi dan diperoleh kristal berwarna kuning muda (F4). Analisis HPLC 

kemudian dibandingkan dengan kromatogram HPLC pinocembrin. F4 disimpulkan 

merupakan senyawa pinocembrin. Uji aktivitas antijamur dilakukan dengan metode 

difusi agar terhadap jamur Candida albicans dan Aspergillus niger. Hasil uji 

menunjukkan bahwa ekstrak metanol dan senyawa F4 memiliki aktivitas yang lemah 

terhadap jamur Candida albicans yang ditandai dengan terbentuknya zona bening 9,03 

mm pada ekstrak metanol dan 8,50 mm pada senyawa F4 sedangkan pada jamur 

Aspergillus niger ekstrak dan senyawa F4 tidak memiliki aktivitas. 

Kata kunci : Gonoiothalamus sp., pinocembrin, aktivitas antijamur 

 

  

mailto:ezra.adelia@student.unri.ac.id


 

 2 
 

 

PENDAHULUAN 

Goniothalamus merupakan salah 

satu genus terbesar dari Annonaceae. 

Goniothalamus adalah genus dari 160 

spesies yang tersebar di Asia tenggara 

yang beriklim tropis terutama Indochina 

dan Malaysia (Moharam, 2010). 

Hasil uji pendahulu yang 

dilakukan terhadap ekstrak metanol kulit 

batang tumbuhan Goniothalamus sp. 

oleh Islami (2014) diketahui 

mengandung senyawa golongan fenolik, 

terpenoid dan saponin. Ekstrak metanol 

kulit batang Goniothalamus sp. tersebut 

telah dilakukan isolasi dan diperoleh 

senyawa pinocembrin golongan 

flavonoid flavanon, yang aktif sebagai 

antibakteri (Islami, 2014) dan memiliki 

aktivitas toksisitas (Frahesti, 2014). 

Berdasarkan data-data tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan isolasi 

dan uji aktivitas antijamur metabolit 

sekunder dari ekstrak metanol kulit 

batang Goniothalamus sp. terhadap 

Candida albicans dan Aspergillus niger. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain seperangkat 

peralatan destilasi, neraca analitik, 

chamber, lumpang, alat pengukur titik 

leleh Fisher Johns, pipa kapiler, hot 

plate, seperanglat alat kromatografi 

kolom, waterbath, pipet mikro, autoklaf, 

batang pengaduk, kertas cakram, jarum 

ose, cawan petri, inkubator, jangka 

sorong, kasa steril dan lampu spritus, 

lampu UV (Model UVL-56) panjang 

gelombang 254 nm dan 366 nm, HPLC 

(Shimadzu LC solution), 

spektrofotometer UV-Visible (Genesys 

10S UV-Vis) dan peralatan gelas yang 

biasa dipakai di laboratorium kimia. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ekstrak metanol 

kulit batang Goniothalamus sp. yang 

diperoleh dari peneliti sebelumnya. 

Bahan yang digunakan adalah n-

heksana, etilasetat, metanol, plat KLT  

GF254, silika gel 60 (70-230 mesh), 

aluminium foil, aquadest, air suling, 

Water Pepton (Merck, No. Kat 

1.07228.0500), Potato Dextrose Agar 

(Merck, No. Kat 1.10130.0500), 

ketoconazol dan jamur uji Candida 

albicans dan Aspergillus niger. 

b. Isolasi metabolit sekunder 

Ekstrak metanol dilakukan  

uji KLT menggunakan beberapa 

perbandingan eluen. Ekstrak metanol 

tersebut sebanyak 4 gr difraksinasi 

dengan kolom kromatografi gravitasi 

menggunakan pelarut n-heksana, 

etilasetat dan metanol secara bergradien 

dan dilakukan pengujian KLT. Dari hasil 

pemisahan diperoleh satu fraksi yang 

berbentuk padatan. Fraksi tersebut 

dimurnikan dengan rekristalisasi dan 

diuji kemurniannya menggunakan HPLC 

dan dikarakterisasi menggunakan 

spektrofotometer UV. 

c. Uji aktivitas antijamur 

PDA dipanaskan sampai mencair 

dan didinginkan pada suhu 50
o
C dalam 

waterbath, kemudian 1 mL suspensi 

spora Candida albicans dan Aspergillus 
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niger diinokulasi ke dalam PDA cair. 

Kemudian media PDA yang berisi 

biakan jamur dituang  ke dalam cawan 

petri steril dan dibiarkan memadat. 

Setelah PDA memadat, kertas cakram 

yang telah ditetesi sampel uji 

(konsentrasi 100 µg/disk) diletakkan di 

atas media agar, kontrol positif yang 

digunakan yaitu  ketoconazol dengan 

konsentrasi 30 µg/disk dan kontrol 

negatif yaitu metanol yang digunakan 

untuk melarutkan sampel. Cawan petri 

diinkubasi pada suhu ruang. Diameter 

zona bening disekitar cakram diukur 

setelah diinkubasi selama  48 jam. 

Semua perlakuan dilakukan secara steril 

dan diulang sebanyak dua kali. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis fitokimia 

merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui kandungan metabolit 

sekunder dalam tumbuhan. Hasil uji 

fitokimia ekstrak metanol tumbuhan 

Goniothalamus sp. menunjukkan bahwa 

tumbuhan tersebut mengandung senyawa 

fenolik, terpenoid dan saponin (Islami, 

2014). 

Ekstrak metanol yang diperoleh 

dari peneliti Islami (2014) & Frahesti 

(2014) difraksinasi menggunakan 

kromatografi kolom sehingga diperoleh 

21 fraksi dan dilakukan uji KLT untuk 

mengetahui noda dari masing-masing 

fraksi. Hasil pemisahan diperoleh satu 

fraksi (F4) yang berbentuk padatan 

sedangkan fraksi lainnya berbentuk 

karamel. F6 dan F7 memiliki jumlah 

yang cukup untuk dilakukan uji 

aktivitasnya. 

F4 dilanjutkan dengan uji KLT, 

hasil uji KLT tersebut menunjukkan 

bahwa fraksi tersebut belum murni 

ditandai dengan terdapat beberapa noda 

pada pelat KLT.  Oleh sebab itu 

dilakukan pemurnian lebih lanjut yaitu 

dengan melakukan rekristalisasi. Hasil 

rekristalisasi diperoleh kristal berwarna 

kuning muda sebanyak 240 mg. fraksi 

tersebut dilakukan uji KLT dan 

diperoleh satu noda. Pengujian 

kemurnian dilanjutkan dengan penentuan 

titik leleh. Hasil uji titik  leleh yang 

diperoleh adalah 180-182
o
C. Uji titik 

leleh ini menandakan bahwa fraksi hasil 

rekristalisasi tersebut telah murni karena 

memiliki jarak leleh ≤ 2
o
C. Kemudian 

dilanjutkan analisis HPLC dan diperoleh 

satu puncak dominan yaitu pada tR 14 

menit (Gambar 1). Hasil analisis HPLC 

senyawa pinocembrin yang diperoleh 

dari penelitian sebelumnya digunakan 

sebagai pembanding. Waktu retensi 

senyawa pinocembrin diperoleh tR 13,98 

menit. Struktur pinocembrin dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 1. Data kromatogram HPLC senyawa F

 
Gambar 2. Struktur pinocembrin 

Spektrum UV diperkirakan 

adanya transisi elektron π-π* yang 

menunjukkan adanya ikatan rangkap 

terkonjugasi pada panjang gelombang 

(λ) 221 nm dengan absorbansi 2,72 

serta adanya transisi elektron n-π* yang 

menunjukkan adanya gugus karbonil 

pada panjang gelombang (λ) 290 nm 

dengan absorbansi 2,43. 

Uji aktivitas antijamur dilakukan 

dengan metode difusi agar terhadap 

Candida albicans dan Aspergillus niger. 

Metanol digunakan sebagai kontrol 

negatif sedangkan ketoconazol 

digunakan sebagai kontrol positif. 

Hasil uji antijamur menunjukkan 

bahwa senyawa F4 dan ekstrak metanol 

memiliki aktivitas yang lemah terhadap 

jamur Candida albicans sedangkan F6 

dan F7 tidak aktif terhadap Candida 

albicans. Ekstrak metanol, F6, F7 dan 

senyawa F4 tidak memiliki aktivitas 

terhadap Aspergillus niger (Tabel 1.). 

 

Tabel 1. Hasil uji aktivitas antijamur ekstrak metanol, F6, F7 dan senyawa F4 terhadap 

Candida albicans dan Aspergillus niger 

Senyawa Diameter zona bening (mm) 

 Candida albicans Aspergillus niger 

Ketoconazol  

Kontrol negatif 

Ekstrak metanol 

F4 

F6 

F7 

18,55 

- 

9,03 

8,50 

- 

- 

17,75 

- 

- 

- 

- 

- 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa senyawa F4 

merupakan senyawa pinocembrin. 

Spektrum UV dari senyawa F4 

menunjukkan adanya ikatan rangkap 

terkonjugasi dan adanya gugus karbonil. 

Hasil uji aktivitas antijamur ekstrak 

metanol dan senyawa murni F4 memilki 

aktivitas yang lemah terhadap Candida 

albicans dan tidak aktif terhadap 

Aspergillus niger. 
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