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ABSTRACT 

Clerodendrum thomsoniae is a species of the Lamiaceae family which is used as a 

medicinal plant. Previous studies on several species of the genus Clerodendrum has 

shown that this genus has secondary metabolites that have the potential to be 

antidiabetic, antioxidant, anti-inflammatory, anticancer, and antiasma agents. This study 

aims to isolate secondary metabolite compounds from the leaves of C. thomsoniae and 

test the inhibitory activity of the enzyme α-glucosidase. Isolation of the plants leaves 

has been carried out by the maceration method using methanol solvent and partioned 

with n-hexane. The metabolites of n-hexane fraction have been separated using the 

vacuum liquid chromatography method. Fraction 4 of VLC has been re-separated by the 

flash chromatography method and obtained 93 vials. Purification of the compound was 

carried out on vials 21-22 and white crystalline solids (10.75 mg) were obtained. 

Characterization of the compound was carried out by FTIR spectroscopy which showed 

the presence of OH, aliphatic C-H, CH2, CH3, C=C alkenes cyclic and C-O (alcohol) 

groups. The melting point of the compound in the range of 140-142°C. The TLC profile 

of CT-H-V4-FL21 was not similar to β-sitosterol, therefore these two compounds were 

different. The enzyme inhibition test of α-glucosidase showed this compound had a 

weak inhibitory activity with an inhibition percentage of 6.60%. 
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ABSTRAK 

Clerodendrum thomsoniae merupakan salah satu spesies dari famili Lamiaceae yang 

banyak dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat. Penelitian sebelumnya dari beberapa 

spesies dari genus Clerodendrum menunjukkan bahwa genus ini memiliki metabolit 

sekunder yang berpotensi sebagai agen antidiabetes, antioksidan, antiinflamasi, 

antikanker, dan antiasma. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa metabolit 
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sekunder dari daun C. thomsoniae dan menguji aktivitas penghambatan α-glukosidase. 

Isolasi daun C.thomsoniae telah dilakukan dengan metode maserasi menggunakan 

pelarut metanol dan diekstraksi dengan pelarut n-heksana. Ekstrak n-heksana telah 

dipisahkan menggunakan metode vacuum liquid chromatography. Fraksi 4 hasil VLC 

telah dipisahkan kembali dengan metode flash chromatography dan didapatkan 93 vial 

pemisahan. Pemurnian senyawa dilakukan terhadap vial 21-22 dan didapatkan kristal 

putih sebanyak 10,75 mg. Karakterisasi senyawa dilakukan dengan analisis 

spektroskopi FTIR yang menunjukkan adanya gugus OH, C-H alifatik, CH2, CH3, C=C 

alkena siklik dan C-O (alkohol), serta titik leleh senyawa diperoleh pada rentang 140-

142 . Uji perbandingan KLT senyawa CT-H-V4-FL21 dengan senyawa  -sitosterol 

menunjukkan bahwa kedua senyawa ini berbeda. Uji penghambatan  -glukosidase 

menunjukkan senyawa ini memiliki aktivitas penghambatan yang lemah dengan persen 

inhibisi sebesar 6,60%. 

 

Kata kunci: Clerodendrum thomsoniae, inhibisi, isolasi 

 

PENDAHULUAN 

Diabetes melitus menurut merupakan 

kelompok gangguan metabolisme yang 

ditandai dengan adanya peningkatan 

gula darah (hiperglikemia) yang 

disebabkan oleh kelainan sekresi insulin, 

kerja insulin atau oleh keduanya, 

gangguan metabolisme karbohidrat, 

protein dan lemak (WHO, 2019). 

Menurut International Diabetes 

Federation (2021), lebih dari satu dari 

sepuluh orang dewasa saat ini hidup 

dengan diabetes, selain itu ada daftar 

negara yang berkembang di mana satu 

dari lima atau bahkan lebih dari populasi 

orang dewasa menderita diabetes. Pada 

tahun 2000 perkiraan prevalensi diabetes 

pada orang dewasa berusia 20-79 tahun 

telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, 

dari sekitar 151 juta (4,6% dari populasi 

global saat itu) menjadi 537 juta (10,5%) 

saat ini. tanpa tindakan yang memadai 

untuk mengatasi situasi tersebut, 

diperkirakan 643 juta orang akan 

menderita diabetes pada tahun 2030 

(11,3% dari populasi). jika tren 

berlanjut, jumlahnya akan melonjak 

menjadi 783 juta (12,2%) pada tahun 

2045.  

Clerodendrum thomsoniae atau 

sering disebut dengan nona makan sirih. 

Tumbuhan ini termasuk ke dalam famili 

Lamiaceae dengan genus Clerodendrum 

yang memiliki lebih dari 500 spesies 

yang tersebar sangat luas di seluruh 

dunia dan terdiri dari herba dan pohon 

kecil (Moluenke, 1985).  

Beberapa penelitian sebelumnya 

dilakukan pada genus ini dilaporkan 

bahwa spesies-spesies dari genus 

Clerodendrum ini menghasilkan 

metabolit sekunder yang memiliki 

potensi sebagai agen antidiabetes 

antioksidan, antimikroba, anti-inflamasi 

antihipertensi, antikanker, antitumor dan 

antiasma (Shrivastava & Patel, 2007).  
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Berdasarkan uraian di atas, Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengisolasi metabolit 

sekunder tanaman dari genus 

Clerodendrum yaitu tumbuhan  

C. thomsoniae dan melakukan uji 

aktivitas antidiabetes. Pada penelitian 

ini, senyawa metabolit sekunder diisolasi 

dari ekstrak n-heksana dan diuji aktivitas 

antidiabetesnya secara in vitro dengan 

penghambatan α-glukosidase. 

METODE 

a. Alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah neraca analitik, 

seperangkat alat destilasi, seperangkat 

alat rotary evaporator (Heidolph 2000), 

spatula, micropipette, microplate 96 

well, microplate reader (Berthold LB41), 

vortex, ultrasonicator (Kerry Pulsatron), 

kolom VLC (vacuum liquid 

chromatography), kolom flash 

chromatography, alat penentuan titik 

leleh Fisher Johns, lampu UV (254 dan  

366 nm), spektrofotometer FTIR 

(Shimadzu, IR Prestige-21) dan 

peralatan gelas yang umum di 

laboratorium kimia.  

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daun nona makan 

sirih segar, metanol, etil asetat,  

n-heksana, silika gel 60 (230-400 mesh), 

plat KLT GF254 (Merck), aluminium foil, 

pereaksi Mayer, pereaksi Dragendorff, 

penampak noda serium (IV) sulfat, 

H2SO4 2 N, asam asetat anhidrida, asam 

sulfat pekat, aqua DM, logam Mg, HCl 

pekat, FeCl3, etanol, p-NPG  

(p-nitrofenil-α-D-glukopiranosida), 

buffer fosfat,  

α-glukosidase, larutan natrium karbonat. 

b. Uji Fitokimia 

Uji fitokimia dilakukan terhadap 

sampel daun C. thomsoniae untuk 

mengetahui senyawa metabolit sekunder 

yang terdapat didalamnya seperti 

senyawa alkaloid, terpenoid, steroid, 

saponin, fenolik dan flavonoid dengan 

menggunakan pereaksi yang sesuai 

dengan literatur (Harborne, 1984). 

c. Ekstraksi dan Isolasi Metabolit 

Sekunder 

Ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan metode maserasi. Sampel 

yang sudah dihaluskan direndam dengan 

pelarut metanol dalam beberapa botol 

gelap selama 3x24 jam, kemudian 

dilakukan penyaringan menggunakan 

kertas saring. Proses maserasi dilakukan 

dengan 5 kali pengulangan. Hasil 

maserasi kemudian diuapkan pelarutnya 

menggunakan vacuum rotary 

evaporator, sehingga dihasilkan ekstrak 

kental metanol. Ekstrak kental metanol 

difraksinasi menggunakan 500 mL  

n-heksana selama 1x24 jam lalu 

dipisahkan endapan dengan filtratnya.  

 

d. Pemisahan Ekstrak n-Heksana 

Ekstrak kental diambil sebanyak  

20 gram dan dilakukan pre-adsorpsi 

menggunakan silika gel 60 GF254 dengan 

perbandingan 1:2. Proses pemisahan 

dimulai dengan mengelusi ekstrak dari 

pelarut non polar sampai pelarut polar, 

dengan penaikan kepolaran 20% dengan 

volume total yang digunakan sebanyak 

300 mL. Hasil pemisahan ditampung 

kemudian diuapkan menggunakan alat 
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vacuum rotary evaporator. Hasil 

pemisahan menggunakan VLC 

didapatkan 12 fraksi yaitu fraksi F1-F12. 

Fraksi-fraksi hasil VLC diuji KLT 

menggunakan eluen dengan 

perbandingan tertentu. Fraksi 4 yang 

didapatkan dari hasil pemisahan dengan 

VLC yang telah kering dipisahkan 

kembali menggunakan kolom flash 

chromatography. Fraksi 4 dari ekstrak  

n-heksana di pre-adsorpsi menggunakan 

silika gel 60 (230-400 mesh). Preparasi 

kolom kromatografi dilakukan dengan 

bantuan gas nitrogen. Hasil pre-adsorpsi 

dimasukkan ke dalam kolom. Proses 

pemisahan dimulai dengan mengelusi 

ekstrak secara bergradien dengan 

perbandingan pelarut tertentu, dari 

pelarut non polar sampai pelarut polar. 

Hasil pemisahan ditampung ke dalam 

vial-vial yang telah ditentukan beratnya. 

Hasil pemisahan flash chromatography 

kemudian di KLT menggunakan eluen 

dengan perbandingan tertentu. 

e. Rekristalisasi 

Hasil pemisahan dari flash 

chromatography pada vial 21-22 yang 

telah membentuk kristal kemudian 

dimurnikan dengan cara rekristalisasi 

untuk menghilangkan pengotor yang 

ada. Rekristalisasi menggunakan pelarut 

metanol panas.  

f. Karakterisasi Senyawa 

Senyawa murni yang telah berhasil 

diisolasi dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi FT-IR.  

g. Uji Aktivitas Penghambatan  

α-Glukosidase 

1. Preparasi larutan senyawa  

CT-H-V4-FL21 

Senyawa murni CT-H-V4-FL21 

ditimbang sebanyak 2 mg kemudian 

dilarutkan dengan penambahan 0,4 mL 

DMSO untuk mendapatkan konsentrasi 

5000 μg/mL sebagai larutan induk, 

kemudian sebanyak 5 μL larutan induk 

dipipet 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 (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 



  5 
 

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 

tumbuhan C.thomsoniae diketahui 

bahwa tumbuhan ini memiliki 

kandungan metabolit sekunder golongan 

alkaloid, flavonoid, steroid, fenolik dan 

saponin.  

Sampel tumbuhan C. thomsoniae 

diambil di kawasan Dumai dan Rupat. 

Pada penelitian ini bagian yang diambil 

dari tumbuhan C. thomsoniae yaitu 

bagian daunnya. Daun C. thomsoniae 

yang telah dikumpulkan dikeringkan 

pada suhu kamar dengan tujuan untuk 

menghilangkan kadar air pada sampel. 

Sampel yang telah kering kemudian 

dipotong-potong dan dihaluskan.  

Metode ekstraksi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

maserasi. Proses maserasi dilakukan 

dengan proses perendaman sampel 

dengan pelarut metanol selama 1x24 jam 

dan dilakukan pengulangan sebanyak 5 

kali untuk memperoleh hasil ekstraksi 

yang maksimal. Maserat yang diperoleh 

dari proses maserasi kemudian 

dipekatkan menggunakan alat vacuum 

rotary evaporator, alat ini berfungsi 

memisahkan suatu pelarut dari larutan 

sehingga ekstrak yang dihasilkan akan 

lebih pekat. Ekstrak kental metanol ini di 

uji KLT untuk melihat jumlah komponen 

yang terdapat pada ekstrak. Ekstrak 

kental metanol kemudian difraksinasi 

dengan pelarut n-heksana. Ekstrak  

n-heksana yang didapatkan di uji KLT 

untuk melihat jumlah komponen yang 

ada pada ekstrak.  

Ekstrak n-heksana kemudian 

dipisahkan menggunakan VLC. Sebelum 

dilakukan VLC. Pemisahan dilakukan 

dengan menggunakan eluen dari 

campuran n-heksana, etil asetat dan 

metanol dengan gradasi kepolaran 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. 

Sebanyak 2 gram fraksi 4 dipreadsorpsi 

menggunakan silika gel 60 (240-400 

mesh). Proses pemisahan dibantu 

tekanan dari gas nitrogen. Sampel yang 

telah dipreadsorpsi dimasukkan ke 

dalam kolom. Pemisahan dilakukan 

dengan menggunakan campuran pelarut  

n-heksana, etil asetat dan metanol 

dengan gradasi dari non polar hingga 

polar.  Hasil pemisahan senyawa dengan 

menggunakan flash chromatography 

didapatkan sebanyak 93 vial. Masing-

masing vial hasil pemisahan dibiarkan 

pelarutnya menguap dan diamati pada 

vial 21-22 terbentuk padatan berwarna 

kekuningan berbentuk jarum-jarum 

sehingga perlu dilakukan pemurnian 

senyawa. 

Pemurnian senyawa pada vial 21-22 

dilakukan dengan cara rekristalisasi. 

Senyawa pada vial 21-22 direkristalisasi 

menggunakan pelarut metanol dalam 

keadaan panas dan jenuh, kemudian 

dilakukan pendinginan menggunakan 
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penangas es secara perlahan sehingga 

membentuk endapan kembali. Endapan 

dan filtratnya kemudian dipisahkan 

dengan menggunakan pipet. Senyawa 

yang telah direkristalisasi dilakukan uji 

kemurnian dengan menggunakan uji 

KLT. Uji KLT dilakukan dengan tiga 

eluen yaitu eluen n-heksana:kloroform 

(7,5:2,5) dan didapatkan satu noda 

dengan Rf 0,3, eluen n-heksana:DCM 

(3:7) didapatkan satu noda dengan Rf 0,4 

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

dengan Rf 0,78. Uji titik leleh dilakukan 

terhadap senyawa CT-H-V4-FL21 

menggunakan alat Fisher Johns dan 

didapatkan titik leleh 140-142 , rentang 

titik leleh dari kedua uji senyawa  

CT-H-V4-FL21   2 , dari disimpulkan 

bahwa senyawa ini telah murni. 

 

b. Karakterisasi Senyawa 

Senyawa CT-H-V4-FL21 yang telah 

murni kemudian dikarakterisasi 

menggunakan Spektrum FTIR. 

Identifikasi gugus fungsi dilakukan 

dengan pelet KBr pada bilangan 

gelombang 600-3600 cm
-1

. Spektrum 

FTIR menunjukkan adanya pita serapan 

pada bilangan gelombang 3277 cm
-1

, 

2962 cm
-1

, 2938 cm
-1

, 2889 cm
-1

, 2863 

cm
-1

, 1645 cm
-1

, 1456 cm
-1

, 1381 cm
-1

, 

dan 1061 cm
-1

.spektroskopi FTIR. 

Spektrum FTIR (Gambar 1) 

menunjukkan vibrasi ulur O-H dengan 

intensitas rendah diidentifikasi pada 

bilangan gelombang 3277 cm
-
1. Vibrasi 

ulur alifatik yang muncul pada bilangan 

gelombang 2962 cm
-1

, 2938 cm
-1

, 2889 

cm
-1

, 2863 cm
-1

, dan 2845 cm
-1

 

memberikan petunjuk kemungkinan 

keberadaan gugus metil (-CH3) dan  

(-CH2). Data ini diperkuat dengan 

keberadaan vibrasi tekuk C-H pada 

bilangan gelombang 1456 cm
-1

 dan  

1381 cm
-1

 yang mengidentifikasi adanya 

gugus gem dimetil (-C(CH3)2) yang 

merupakan ciri khas senyawa steroid. 

Vibrasi ulur C=C diidentifikasi pada 

bilangan gelombang 1645 cm
-1

 dan 

vibrasi ulur C-O dari alkohol 

diidentifikasi pada pita serapan  

1061 cm
-1

. Hasil identifikasi spektrum 

FTIR senyawa CT-H-V4-FL-21 

menunjukkan bahwa senyawa tersebut 

bukan termasuk golongan alkaloid 

dikarenakan senyawa tersebut tidak 

menunjukkan pita serapan ikatan N-H 

maupun C-N. Senyawa CT-H-V-4-FL21 

diduga sebagai senyawa golongan 

steroid karena saat uji KLT tidak terlihat 

pada sinar UV λ254/266 nm, hal tersebut 

disebabkan senyawa steroid tidak 

memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, 

sehingga tidak dapat berpendar pada 

pancaran sinar UV. Senyawa murni  

CT-H-V4-FL-21 dan senyawa  

β-sitosterol dilakukan uji KLT untuk 

membandingkan kedua senyawa 

tersebut. Uji KLT kedua senyawa 

menunjukkan nilai retardation factor 

(Rf) berbeda dengan Rf 0,7 untuk 

senyawa CT-H-V4-FL21 dan Rf 0,72 

untuk senyawa β-sitosterol dan warna 

noda yang berbeda. Kromatogram 

menunjukkan kedua senyawa merupakan 

senyawa tersebut berbeda namun 

senyawa CT-H-V4-FL21 masih 

tergolong senyawa steroid.   

 

.  
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Gambar 1. Spektrum FT-IR senyawa CT-H-V4-FL21 

 

c. Uji Aktivitas Penghambatan  

α-Glukosidase 

Uji aktivitas penghambatan  

α-glukosidase dilakukan secara in-vitro. 

Sampel yakni senyawa CT-H-V4-FL21 

ditambahkan dengan DMSO yang 

berfungsi melarutkan sampel. Buffer 

fosfat dengan pH 6,8 digunakan untuk 

menjaga pH larutan enzim dan substrat 

tetap pada pH 6,8. Substrat yang 

digunakan yaitu p-nitrofenil-α-D-

glukopironasida (p-NPG) dan enzim  

α-glukosidase. Acarbose digunakan 

sebagai kontrol positif karena acarbose 

telah digunakan secara luas sebagai obat 

antidiabetes. Aktivitas α-glukosidase 

ditentukan dengan mengukur warna 

kuning dari p-nitrofenol dan 

absorbansinya pada panjang gelombang 

405 nm. Substrat p-nitrofenil-α-D-

glukopiranosida menempel pada sisi 

aktif enzim kemudian terjadi reaksi 

hidrolisis. maka terbentuklah hasil 

pemecahan produk p-nitrofenol 

berwarna kuning. Intensitas warna 

kuning yang terbentuk ditentukan 

serapannya dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 405 nm. Apabila enzim dapat 

bekerja dengan baik menghidrolisis 

substrat, maka p-nitrofenol yang 

terbentuk akan semakin banyak dan 

sebaliknya jika kemampuan 

menghambat aktivitas α-glukosidase 

baik, maka p-nitrofenol yang dihasilkan 

akan berkurang. Hasil pengujian  

aktivitas penghambatan α-glukosidase 

CT-H-V4-FL21 didapatkan persen 

inhibisi sebesar 6,60% dan acarbose 

memiliki sebesar 99,49%. Berdasarkan 

persen inhibisi yang didapatkan 

diketahui senyawa CT-H-V4-FL21 

memiliki kemampuan penghambatan 

aktivitas α-glukosidase yang lemah jika 

dibandingkan dengan penghambatan 

oleh kontrol positif acarbose. 
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KESIMPULAN 

Hasil isolasi metabolit sekunder dari 

ekstrak n-heksana daun tumbuhan  

C. thomsoniae didapatkan ekstrak kasar  

n-heksana sebanyak 35,95 g dan 

didapatkan senyawa murni  

CT-H-V4-FL-21 sebanyak 10,75 mg. 

Aktivitas penghambatan α-glukosidase 

berdasarkan hasil uji didapatkan persen 

inhibisi dari senyawa CT-H-V4-FL-21 

sebesar 6,60 % dan aktivitas 

penghambatannya tergolong lemah. 
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