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ABSTRACT 

Utilization of plant species by Kampar Kiri community includes food, medicine, 

and part of traditional ceremonies. Terpenoids are the largest group of all plant 

metabolites, and steroids are a class of triterpenoid compounds that are used as basic 

ingredients in medicine. This study aims to identify the content of secondary 

metabolites of terpenoids and plant steroids used in the culinary and traditional rituals of 

Kampar Kiri. Method of this study included sampling, making herbarium, identifying 

plant species and analyzing of terpenoid and steroid secondary metabolites. Results 

showed that there were 35 plant species generally used for traditional culinary in 

Kampar Kiri community and 20 species of which contain terpenoids and 4 species 

contain steroids.  In addition, 17 plant species contain terpenoids and 6 species contain 

steroids which were identified from 26 species of traditional ceremony category plants 

in Kampar Kiri District. 
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ABSTRAK 

Pemanfaatan jenis tumbuhan oleh masyarakat Kampar Kiri meliputi sebagai 

bahan pangan, pengobatan, dan perlengkapan upacara adat. Terpenoid merupakan 

kelompok terbesar dari semua metabolit, dan steroid merupakan golongan senyawa 

triterpenoid yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder terpenoid dan 

steroid tumbuhan yang digunakan didalam kuliner dan upacara adat Kampar Kiri. 

Tahapan penelitian ini antara lain pengambilan sampel, pembuatan herbarium, 

identifikasi tumbuhan, serta uji senyawa metabolit sekunder terpenoid dan steroid. 

Penelitian ini menunjukkan sebanyak 20 spesies tumbuhan mengandung terpenoid dan 4 

spesies tumbuhan mengandung steroid yang diidentifikasi dari 35 spesies tumbuhan 

kuliner tradisional khas. Dan sebanyak 17 spesies tumbuhan mengandung terpenoid dan 

6 spesies mengandung steroid yang diidentifikasi dari 26 spesies tumbuhan upacara adat 

Kecamatan Kampar Kiri 

  

Katakunci: Kampar Kiri, Kearifan Lokal, Metabolit Sekunder, Terpenoid, Steroid. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki sekitar 625 

suku bangsa yang tersebar di berbagai 

daerah dengan kekayaan pengetahuan 

lokal yang unik mengenai pemanfaatan 

keanekaragaman hayati, meliputi 

pengobatan tradisional, ritual upacara 

adat, dan pemanfaatan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai bahan 

baku makanan (Rahimah et al. 2018), 

yang diturunkan dari satu zaman ke 

zaman lainnya, sehingga membentuk 

pengetahuan budaya lokal dan daerah 

(Irsyad et al. 2013). 

 Kampar Kiri merupakan salah 

satu kecamatan yang secara geografis 

terletak di Kabupaten Kampar. Adat 

istiadat yang digunakan oleh sebagian 

besar masyarakat Kampar Kiri yang 

merupakan keturunan Alam 

Minangkabau juga berasal dari 

Minangkabau (Pagaruyung). Hal ini 

mendasari penduduk setempat masih 

menerapkan budaya lama, yaitu lebih 

banyak bergantung pada sumber daya 

tumbuhan lokal yang didukung oleh 

potensi yang ada di dalam daerah 

tersebut, sehingga menghasilkan 

interaksi yang unik.  

Informasi mengenai senyawa 

metabolit sekunder yang terkandung 

dalam tumbuhan yang dimanfaatkan 

pada kuliner tradisional khas dan 

upacara adat Kampar Kiri belum 

dilakukan dengan pendekatan ilmiah. 

Tahapan awal menganalisa senyawa 

metabolit sekunder yang terkandung 

didalam tumbuhan adalah uji fitokimia. 

Uji fitokimia merupakan analisis 

kualitatif terhadap senyawa metabolit 

sekunder suatu tumbuhan yang 

berperan dalam aktivitas biologisnya. 

Senyawa metabolit sekunder pada 

tumbuhan sangat beragam, antara lain 

alkaloid, terpenoid, steroid, flavonoid, 

saponin dan tanin. 

Terpenoid merupakan senyawa 

dengan kerangka karbon yang terdiri 

dari 6 unit isoprena, yang dibiosintesis 

dari squalene (Harborne 1987). 

Terpenoid mencakup sejumlah besar 

senyawa tumbuhan dan merupakan 

kelompok senyawa metabolit sekunder 

terbesar dilihat dari total variasi 

senyawa kerangka dasar strukturnya 

(Waluyo et al. 2021). 

Steroid merupakan golongan 

senyawa metabolit sekunder yang 

secara biogenetik berasal dari triterpen 

atau dihasilkan dengan cara mereduksi 

terpen atau skualen, dan merupakan 

senyawa yang terdapat di dalam 

jaringan tumbuhan tingkat tinggi 

maupun tingkat rendah (Endarini 

2016). 

Penelitian identifikasi senyawa 

metabolit sekunder terpenoid dan 

steroid tumbuhan kuliner tradisional 

khas dan upacara adat dilakukan untuk 

mengungkap kandungan senyawa aktif 

terpenoid dan steroid pada tumbuhan 

yang digunakan dalam kuliner 

tradisional dan upacara adat, serta 

mengembangkan dan mempopulerkan 

kekayaan alam Kampar Kiri, Riau. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Oktober - Desember 2021 di 

Laboratorium Botani, Jurusan Biologi, 

Faklutas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Riau. 

Pengambilan sampel tumbuhan kuliner 

dan upacara adat dilakukan di 

Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten 

Kampar, Provinsi Riau, Indonesia.  

 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah peralatan analitis 

dalam pengujian metabolit sekunder. 
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Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sampel tumbuhan, 

alkohol 70%, kloroform, amoniak-

kloroform, HCL pekat, serbuk 

magnesium, FeCl3 1%, H2SO4 pekat, 

H2SO4 2N, asam asetat glasial, pereaksi 

dragendorff dan aquades. 

 

Prosedur Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan 

untuk mengumpulkan spesimen 

tumbuhan yang digunakan sebagai 

bahan kuliner tradisional dan upacara 

adat Kecamatan Kampar kiri. Teknik 

dalam pengambilan sampel herbarium 

yaitu bagian vegetatif dan generatif 

serta bagian yang menjadi karakter 

kunci sebanyak tiga rangkap sepanjang 

30 cm dengan melampirkan data yang 

terkait dengan tumbuhan pada saat di 

lapangan (Murni et al. 2012).  

Pengambilan sampel untuk pengujian 

fitokimia berupa bagian tumbuhan yang 

digunakan sebagai bahan utama, bahan 

pendukung, tumbuhan umum sebagai 

penyedap dalam kuliner tradisional dan 

tumbuhan dalam upacara adat 

Kecamatan Kampar kiri. 

Sampel tumbuhan yang telah 

dikumpulkan dilanjutkan dengan 

pembuatan herbarium meliputi 

pengepresan dan pengeringan serta 

penempelan dan pelabelan. Selanjutnya 

proses identifikasi tumbuhan terdiri 

dari identifikasi di lapangan bersama 

pemangku adat, juru masak, dan 

Praktisi Obat Tradisional (POT), 

Identifikasi terkait famili, genus dan 

spesies (nama ilmiah) yang mengacu 

pada buku Backer (1963) dan Steenis 

(1997), serta menggunakan referensi 

dari www.theplantlist.org.  

Sampel tumbuhan berupa bagian 

tumbuhan (akar, batang, daun, buah, 

bunga, umbi, tunas) yang digunakan 

sebagai bahan kuliner tradisional dan 

perlengkapan upacara adat dilakukan 

pengujian senyawa metabolit sekunder 

(fitokimia) terpenoid dan steroid. 

Tahapan uji terpenoid dan steroid 

yaitu sebanyak 0-5-1 gram sampel 

tumbuhan digerus halus dan 

ditambahkan asam asetat glasial 

secukupnya hingga sampel tumbuhan 

terbenam, kemudian didiamkan selama 

15 menit. Setelah itu 6 tetes larutan 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

dan ditambahkan sebanyak 2-3 tetes 

H2SO4. Warna jingga, merah atau ungu 

yang tampak pada tabung reaksi 

menandakan adanya senyawa terpenoid 

yang terkandung dalam tumbuhan 

tersebut, dan warna hijau kebiruan yang 

tampak pada tabung reaksi menandakan 

adanya senyawa steroid yang 

terkandung dalam tumbuhan tersebut 

(Sangi et al. 2008). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengujian senyawa metabolit 

sekunder (fitokimia) terpenoid dan 

steroid dilakukan untuk memberikan 

gambaran tentang senyawa terpenoid 

dan steroid yang terkandung dalam 

tumbuhan. Hasil identifikasi terhadap 

tumbuhan yang digunakan dalam 

kuliner tradisional khas Kampar Kiri 

ditemukan sebanyak 20 spesies 

tumbuhan mengandung senyawa 

terpenoid dari 35 jenis tumbuhan 

kuliner yang tersebar pada organ buah, 

biji, umbi, tunas, rimpang, bunga, dan 

daun, serta ditemukan sebanyak 17 

spesies tumbuhan mengandung 

senyawa terpenoid dari 26 jenis 

tumbuhan upacara adat yang tersebar 

pada organ batang, umbi, bunga dan 

daun.  

Hasil tumbuhan yang memiliki 

kandungan positif senyawa terpenoid 

dilihat dari terbentuknya warna jingga, 

merah atau ungu setelah diberi H2SO4, 
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seperti pada hasil gambar 1. Hal ini 

tergantung pada kapasitas campuran 

terpenoid menampilkan warna oleh 

H2SO4 dalam pelarut asam asetat 

anhidrid (Marliana & Saleh 2011). 

 

 

 
Gambar 1.  Hasil Positif Uji 

Terpenoid.  Keterangan: A= Terdapat 

senyawa terpenoid dengan warna 

jingga, B= Terdapat senyawa terpenoid 

dengan warna merah, C= Terdapat 

senyawa terpenoid dengan warna ungu. 

 

Hasil identifikasi terhadap 

tumbuhan yang digunakan dalam 

kuliner tradisional khas Kampar Kiri 

ditemukan sebanyak 4 spesies 

tumbuhan mengandung senyawa 

steroid dari 35 jenis tumbuhan kuliner 

yang tersebar pada organ umbi, daun 

dan buah. Serta ditemukan sebanyak 6 

spesies tumbuhan mengandung 

senyawa steroid dari 26 jenis tumbuhan 

upacara adat yang tersebar pada organ 

buah, biji, umbi, rimpang dan daun. 

Hasil positif tumbuhan yang 

memiliki kandungan positif senyawa 

steroid dilihat dari terbentuknya warna 

hijau kebiruan, seperti yang tertera 

pada gambar 2. Warna hijau kebiruan 

yang terbentuk dikarenakan senyawa 

steroid dapat membentuk warna Ketika 

bereaksi dengan H2SO4 dalam asam 

anhidrid terlarut. Reaksi yang terjadi 

antara steroid dengan asam asetat 

anhidrat adalah reaksi kimia yang 

melibatkan proses introduksi gugus 

asetil pada steroid (Sangi et al. 2008). 

 

 
Gambar 2.  Hasil Positif Uji Steroid. 

 

Dari 26 jenis tumbuhan yang 

digunakan didalam bahan perlengkapan 

upacara adat Kampar Kiri terdapat 1 

spesies tumbuhan positif mengandung 

terpenoid dan steroid, yaitu tumbuhan 

sikarau pada organ daun yang 

ditampilkan pada gambar 3. 

 

    
Gambar 3.  Tumbuhan sikarau 

(Enhydra fluctuans) positif 

mengandung senyawa terpenoid dan 

Steroid 

 

Terdapat perbedaan warna yang 

dihasilkan oleh uji terpenoid dan 

streoid, hal ini disebabkan karena 

adanya perbedaan gugus pada atom C-4 

(Habibi et al. 2018). 

 

A B 

C 
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KESIMPULAN 

Uji senyawa metabolit sekunder 

tumbuhan yang digunakan sebagai 

bahan utama, pendukung, bumbu dan 

rempah, terdapat 20 spesies berhasil 

teridentifikasi mengandung senyawa 

terpenoid dan 4 spesies mengandung 

senyawa steroid, sedangkan pada 

tumbuhan yang digunakan sebagai 

bahan dalam perlengkapan upacara 

adat Kampar Kiri, 17 spesies 

teridentifikasi mengandung senyawa 

terpenoid dan 6 spesies mengandung 

senyawa terpenoid. 
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