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ABSTRACT 

 

Pulai basung (Alstonia spatulata Bl) is a species of family apocynaceae that usually 

lives in the swamps and empirically used as traditional medicine by the people to treat 

fevers, worms and skin. This study aims to isolate the secondary metabolites 

compounds from the stem barks of extracts as well as their antioxidant activity using 

1,1-diphenyl-2-picrylhidrazil (DPPH) method. Phytochemical analysis showed that the 

stem barks contained terpenoids and alkaloids. The n-hexane, dichloromethane and 

methanol extracts were obtained by using maceration extraction. The result of 

antioxidant activity test using DPPH method showed no antioxidant activity of n-hexane 

and dichloromethane extracts with IC50 >1000 µg/mL while the methanol extract 

showed any antioxidant activity, IC50 142,7401 µg/mL. 
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ABSTRAK 

 

Pulai basung (Alstonia spatulata Bl) merupakan spesies tumbuhan dari famili 

apocynaceae yang biasanya hidup di rawa dan secara empiris dimanfaatkan sebagai 

obat tradisional oleh masyarakat untuk mengobati demam, cacingan dan luka kulit. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa metabolit sekunder dari kulit batang 

pulai basung dan menentukan aktivitas antioksidannya menggunakan metode 1,1-

difenil-2-pikrilhidrazl (DPPH). Uji fitokimia menunjukkan bahwa kulit batang pulai 

basung mengandung senyawa terpenoid dan alkaloid. Ekstrak n-heksana, 

diklorometana,dan metanol diperoleh dari hasil ekstraksi dengan cara maserasi. Hasil uji 

aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH menunjukkan bahwa ekstrak n-

heksana dan diklorometana tidak memiliki aktivitas antioksidan dengan IC50 >1000 

µg/mL sedangkan ekstrak metanol memiliki aktivitas antioksidan, IC50 142,7401 

µg/mL. 

 

Kata kunci : Alstonia spatulata Bl, ekstraksi, fitokimia 
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PENDAHULUAN 

Penggunaan oksigen sebagai 

bagian dari proses untuk menghasilkan 

energi metabolik menghasilkan Senyawa 

Oksigen Reaktif (SOR) sebagai produk 

dari metabolisme sel yang normal seperti 

hidrogen peroksida (H2O2) dan radikal 

bebas seperti anion superoksida (O
2-

) 

dan radikal hidroksil (HO•). Meskipun 

oksigen sangat penting untuk bentuk 

aerobik kehidupan, oksigen metabolit 

sangat beracun ketika terakumulasi 

berlebihan dalam tubuh manusia 

sehingga menyerang molekul biologis 

yang mengarah ke pengembangan 

penyakit degeneratif seperti penyakit 

kardiovaskular, peradangan kronis, 

penuaan dini, dan kanker. (Plaza et al., 

2014). Oleh karena itu diperlukan 

senyawa antioksidan yang dapat 

menghambat oksidasi substrat 

teroksidasi dalam reaksi berantai. 

Antioksidan dapat diperoleh dalam 

bentuk sintetis dan alami. Akan tetapi 

kekhawatiran terhadap efek samping 

antioksidan sintesis menjadikan 

antioksidan alami menjadi alternatif 

yang dipilih (Ikhlas, 2013).  

Salah satu tumbuhan yang 

berpotensi mengandung antioksidan 

adalah kulit batang pulai basung 

(Alstonia spatulata Bl). Tumbuhan ini 

hidup dan tersebar di wilayah Indonesia, 

khususnya Provinsi Riau, namun belum 

terlalu banyak penelitian yang dilakukan 

terhadap tumbuhan ini. Tumbuhan pulai 

basung ini dipercaya secara empiris oleh 

masyarakat masih sebatas untuk 

menyembuhkan luka, demam dan 

cacingan. 

  Tumbuhan Alstonia spatulata 

merupakan spesies dari famili 

Apocynaceae dan genus Alstonia. Famili 

Apocynaceae terdiri dari 250 genus dan 

2000 spesies, yang tersebar di daerah 

tropika dan sub-tropika (Wiart, 2006). 

Genus Alstonia memiliki sekitar 40 

sampai 60 spesies tersebar luas di 

subtropis Afrika, Amerika Tengah, Asia 

Tenggara, dengan sebagian besar   

spesies   yang   ada   ditemukan  di  

wilayah  Malaysia, lima diantaranya 

yang paling terkenal adalah A. scholaris 

R.Br, A. rostrata, A. boonei, A. 

macrophylla, dan A. spatulata Blume 

(Huah, 2013). 

A. spatulata Bl merupakan pohon 

yang hidup di rawa (Thing et al., 2014). 

Alstonia spatulata Bl adalah pohon yang 

tumbuh hingga ketinggian 12–24 meter 

dengan ketebalan batang 1,2–1,6 meter 

dan tinggi batang mencapai 6 meter 

(Wiart, 2006). 

Isolasi dari ekstrak kulit batang 

A.spatulata Bl didapatkan senyawa β-

amirin, β-amirin asetat, lupeol asetat, 

stigmasterol  dan  β-sitosterol  (Thing    

et al., 2014), β-amirin, β-amirin asetat, 

metil ekitamin dan alstonianin Fadhli et 

al., 2013).  Penelitian yang dilakukan 

oleh Fadhli (2013) mengemukakan 

bahwa pada fraksi alkaloid senyawa 

alstonianin menunjukkan aktivitas 

antikanker terhadap sel MCF-7 sebanyak 

25% inhibisi. Namun belum penelitian 

yang dilakukan terhadap uji aktivitas 

antioksidan. 

Uji aktivitas antioksidan 

menggunakan metode DPPH (1,1-

difenil-2-pikrilhidrazil). Parameter yang 

digunakan untuk mengetahui kekuatan 

antioksidan adalah IC50 (Inhibition 

Corelation 50 Value). IC50 merupakan 

konsentrasi yang dapat menghambat 

aktivitas radikal bebas DPPH sebanyak 

50%. Sifat  antioksidan  berdasarkan 

IC50 memiliki tingkat yang berbeda-

beda, yaitu < 50 μg/mL (sangat kuat), 

50–100 μg/mL (kuat), 100–150 μg/mL 

(sedang) dan 151–200 μg/mL (lemah) 

(Pertiwi et al., 2016). 
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METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah peralatan lesung, 

lumping dan alu, seperangkat alat 

destilasi, botol zat, neraca analitik, 

ultrasonik, corong kaca, plat KLT, satu 

unit rotary evaporator (Buchi R-114), 

chamber, pipa kapiler, seperangkat alat 

flash chromatography, vial, lampu UV 

(254 dan 366 nm) serta beberapa 

peralatan gelas yang sering digunakan 

dalam laboratorium. 

Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kulit batang pulai 

basung yang diambil di Sungai Pagar 

Kec. Rimbo Panjang Kab. Kampar 

Provinsi Riau. Adapun bahan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah n-

heksana, etil asetat, metanol, 

diklorometana, asam sitrat, ammonia, 

natrium sulfat anhidrat, aqua DM, silika 

gel GF254, silica gel flash 

chromatography, bahan uji fitokimia. 

 

b. Uji Fitokimia 

Sampel dilakukan uji fitokimia 

terlebih dahulu untuk memberikan 

gambaran tentang golongan senyawa 

yang terkandung dalam sampel. Uji 

fitokimia yang dilakukan adalah uji 

alkaloid, steroid/terpenoid, saponin, 

flavonoid dan fenolik. 

 

c. Ekstraksi Kulit Batang Pulai 

Basung 

  Sampel sebanyak 10 kg dikering-

anginkan dan ditumbuk hingga diperoleh 

serbuk sampel sebanyak 3.4 kg yang 

kemudian diekstraksi dengan cara 

maserasi  menggunakan  pelarut              

n-heksana dan metanol. Maserasi 

dilakukan selama 3x24 jam. Hasil 

maserat disaring dan masing-masing 

filtrat dipekatkan dengan rotary 

evaporator sehingga diperoleh ekstrak 

kasarnya.  

Ekstraksi senyawa dilakukan 

menggunakan metode asam-basa. 

Ekstrak metanol ditambahkan asam sitrat 

2% (pH 3-4) hingga terbentuk lapisan 

asam dan ditambahkan larutan ammonia 

25% (pH 9-10). Selanjutnya dipartisi 

dengan diklorometana hingga diperoleh 

lapisan diklorometana yang ditambah 

dengan natrium sulfat anhidrat. Lapisan 

ini diuapkan menggunakan rotary 

evaporator, sehingga diperoleh ekstrak kasar 

diklorometana Ekstrak kasar n-heksana, 

metanol dan diklorometana diuji dengan 

kromatografi lapis tipis (KLT).  

 

d. Uji Antioksidan 

Sebanyak 2 mg masing-masing 

ekstrak n-heksana, metanol dan 

diklorometana kulit batang A. spatulata 

dilarutkan ke dalam 2 mL metanol, 

larutan ini merupakan larutan induk 

1.000 µg/mL. Sebanyak 100 µL larutan 

induk 1.000 µg/mL dari masing-masing 

ekstrak diambil dan dimasukkan ke 

dalam sumur microplate A. Kemudian 

dilakukan pengenceran bertingkat dari 

konsentrasi 1.000 µg/mL menjadi 

konsentrasi 500 µg/mL (sumur 

microplate B); 250 µg/mL (sumur 

microplate C); 125 µg/mL (sumur 

microplate D); 62,5 µg/mL (sumur 

microplate E) dan 31,25 µg/mL (sumur 

microplate F) dengan mengambil 50 µL 

dari setiap konsentrasi sumur microplate 

sebelumnya dan ditambahkan 50 µL 

metanol. Ke dalam masing-masing 

sumur ditambahkan 80 µL larutan DPPH 

100 µg/mL. Sumur microplate G diisi 

dengan 50 µL metanol dan 80 µL larutan 

DPPH 100 µg/mL sebagai kontrol 

negatif. Sumur microplate H diisi 

dengan 50 µL metanol. (Pengulangan 

dilakukan sebanyak 3 kali). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Ekstraksi 

Hasil uji fitokimia menunjukkan 

bahwa kulit batang pulai basung (A. 

spatulata) memiliki senyawa metabolit 

sekunder golongan terpenoid dan 

alkaloid. Hasil ekstraksi yang diperoleh 

dari kulit batang pulai basung adalah 

ekstrak n-heksana berwarna coklat 

kehijauan sebanyak 25 gram, ekstrak 

metanol berwarna hijau kecoklatan 

sebanyak 339 gram dan ekstrak 

diklorometana sebanyak 17,23 gram. 

Sedangkan hasil uji KLT pada ekstrak-

ekstrak tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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(a) (b) (c) 

Gambar 1. Hasil uji KLT ekstrak n-

heksana (H), metanol (M) dan 

diklorometana (D) dengan perbandingan 

(a): n-heksan :  diklorometana (1:1),   

(b): diklorometana  100%  dan (c): 

diklorometana : metanol (1:1). 
 

b. Uji Antioksidan 

Hasil uji antioksidan dengan 

metode  DPPH  terhadap  ekstrak          

n-heksana, metanol dan diklorometana 

ditunjukkan pada Tabel 1. Dari analisis 

data antioksidan diperoleh bahwa nilai 

IC50 pada ekstrak n-heksana dan 

diklorometana >1000 μg/mL. ini 

menunjukkan bahwa pada kedua ekstrak 

tersebut tidak mengandung antioksidan. 

Sedangkan pada ekstrak metanol 

diperoleh nilai IC50 142,7401 µg/mL 

yang menunjukkan bahwa ekstrak 

tersebut mengandung antioksidan 

dengan efektivitas sedang. 

Tabel 1. Nilai IC50 dari uji antioksidan 

dengan metode DPPH 

No Fraksi IC50 

(µg/mL) 

1 Ekstrak n-heksana >1000 

2 Ekstrak metanol > 142,7401 

3 Ekstrak 

diklorometana 

>1000 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji fitokimia 

kulit batang pulai basung (Alstonia 

spatulata Bl) mengandung senyawa 

metabolit sekunder golongan terpenoid 

dan alkaloid. Ekstrak n-heksana dan 

diklorometana tidak mengandung 

antioksidan dengan IC50 >1000 µg/mL 

sedangkan ekstrak metanol mengandung 

antioksidan dengan efektivitas sedang,                             

IC50 142,7401 µg/mL. 
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