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ABSTRACT 

 

Plectranthus ciliatus is one of the species belonging to the family Lamiaceae. Two 

Plectranthus species, P. amboinicus and P. ecklonii have been reported to possess 

inhibitory activity of the enzyme α-glucosidase. This study aimed to isolate secondary 

metabolites and test α-glucosidase inhibition from n-hexane extract of P. ciliatus. This 

species was extracted by maceration using methanol and partitioned with n-hexane, 

followed by fractionation, purification and characterization. These extracts were dried 

and tested in vitro with inhibition α-glucosidase. The results of the study obtained a 

pure compound of white needle crystals with a melting point of 144-146°C (coded  

PC-H-V5-FL17).  The results of the characterization with the FTIR spectra and 

phytochemical analysis of the PC-H-V5-FL17 were assumed to be a β-sitosterol. The 

results with inhibition percentage values 31% for n-hexane extract, -13% for PC-H-V5-

FL17, and 97.8% for acarbose. Based from the data the extract and isolated compound 

showing weak and inactive inhibition compared to positive control of acarbose. 
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ABSTRAK 

 

Plectranthus ciliatus merupakan salah satu spesies yang termasuk ke dalam famili 

Lamiaceae. Dua spesies Plectranthus, P. amboinicus dan P. ecklonii telah dilaporkan 

memiliki aktivitas penghambatan enzim α-glukosidase.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengisolasi metabolit sekunder dan menguji penghambatan α-glukosidase dari ekstrak  

n-heksana P. ciliatus. Spesies ini diekstraksi dengan maserasi menggunakan metanol 

dan dipartisi dengan n-heksana, dilanjutkan fraksinasi, pemurnian dan karakterisasi. 

Ekstrak ini dikeringkan dan diuji secara in vitro dengan penghambatan α-glukosidase. 

Hasil penelitian diperoleh senyawa murni kristal jarum berwarna putih dengan titik leleh  

144-146°C (kode PC-H-V5-FL17). Hasil karakterisasi dengan spektrum FTIR dan 
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analisis fitokimia PC-H-V5-FL17 diasumsikan sebagai β-sitosterol. Hasil dengan nilai 

persentase penghambatan 31% untuk ekstrak n-heksana, -13% untuk PC-H-V5-FL17, 

dan 97,8% untuk akarbosa. Berdasarkan data ekstrak dan senyawa terisolasi yang 

menunjukkan penghambatan lemah dan tidak aktif dibandingkan dengan kontrol positif 

akarbosa. 

 

Kata kunci: α-glukosidase, isolasi, Plectranthus ciliatus 

 

PENDAHULUAN 

Diabetes melitus merupakan 

gangguan metabolisme yang ditandai 

dengan hiperglikemia kronis dengan 

gangguan metabolisme karbohidrat, lipid 

dan protein yang dihasilkan dari cacat 

sekresi insulin, aksi insulin atau 

keduanya (Alberti & Zimmet, 1998). 

Saat ini, sudah banyak agen antidiabetes 

yang tersedia di pasaran namun dengan 

keterbatasan yang ada seperti dapat 

menimbulkan efek samping dan memicu 

komplikasi pada pasien (Kennedy & 

Masharani, 2017). Salah satu alternatif 

yang dapat dilakukan dalam membantu 

penderita diabetes adalah penggunaan 

tanaman obat sebagai agen antidiabetes 

yang bekerja dalam menghambat 

aktivitas enzim α-glukosidase. 

Plectranthus merupakan salah satu 

kelompok tanaman yang berpotensi 

sebagai obat antidiabetes. Beberapa 

spesies yang termasuk dalam genus ini 

telah terbukti memiliki aktivitas 

antidiabetes yaitu P. amboinicus 

(Kurakula et al., 2020), P. ecklonii 

(Etsassala et al., 2021, 2022) secara  

in vitro telah diungkapkan aktivitas 

penghambatan terhadap enzim  

α-glukosidase. Hal ini telah dilaporkan 

dari beberapa literatur bahwa spesies 

yang termasuk dalam genus yang sama 

cenderung memiliki kandungan kimia 

yang serupa, sehingga aktivitas 

farmakologisnya juga relatif sama  

(Pan et al., 2013).  

P. ciliatus merupakan spesies dari 

genus Plectranthus yang belum 

ditemukan penelitian yang melaporkan 

kandungan metabolit sekundernya dan 

belum ada penelitian yang melaporkan 

aktivitas antidiabetesnya. Dengan 

demikian, penelitian ini akan dilakukan 

untuk mengetahui aktivitas antidiabetes 

secara in vitro menggunakan metode 

penghambatan reaksi enzimatis  

α-glukosidase terhadap senyawa murni 

dan ekstrak n-heksana P. ciliatus. 
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METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain seperangkat 

alat destilasi, satu set rotary evaporator 

(Heidolph 2000), flash chromatography, 

vacuum liquid chromatography, 

spektrofotometer FTIR (Shimadzu, IR 

Prestige-21), High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) (Shimadzu 

LC solution), microplate reader 

(Berthold LB471), alat penentuan titik 

leleh Fisher Johns, serta peralatan gelas 

yang umum digunakan sesuai cara 

kerja. 

Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah bagian batang dan 

daun tanaman P. ciliatus, metanol, etil 

asetat, n-heksana, silika gel GF254, silika 

gel 60 (230-400 mesh), reagen 

Anisaldehid, pereaksi Liebermann-

Burchard, plat KLT GF254, dimetil 

sulfoksida (DMSO), p-nitrophenyl-α-D-

glucopyranose (p-NPG), enzim  

α-glukosidase, akarbosa, buffer fosfat 

pH 6,8 dan natrium karbonat (Na2CO3). 

b. Isolasi Metabolit Sekunder 

 Senyawa metabolit sekunder 

dilakukan ekstraksi dengan metode 

maserasi. Maserasi dilakukan 

menggunakan merendam sampel dengan 

pelarut metanol selama 3 x 24 jam 

dengan 5 kali pengulangan. Maserat 

yang diperoleh dipekatkan ekstraknya 

menggunakan rotary evaporator 

sehingga didapatkan ekstrak kental 

metanol. Ekstrak metanol dipartisi 

menggunakan corong pisah dengan 

pelarut n-heksana perbandingan 1:1 

dengan 4-5 kali pengulangan. Lapisan  

n-heksana yang didapatkan dipekatkan 

ekstraknya sehingga didapatkan ekstrak 

kental n-heksana. Ekstrak kental  

n-heksana difraksinasi menggunakan 

kromatografi cair vakum dan dilanjutkan 

pemisahan dengan flash chromatography 

sehingga terbentuk kristal. Kristal 

dilakukan rekristalisasi untuk 

memisahkan kristal dari pengotornya 

sehingga didapatkan senyawa murni. 

Kemurnian dari kristal dianalisis 

menggunakan KLT dengan 3 eluen yang 

berbeda. Apabila menghasilkan satu 

noda maka sampel tersebut dinyatakan 

murni. Uji titik leleh dilakukan dengan 

menggunakan alat penentu titik leleh 

Fisher-Johns. Apabila selisih titik leleh 

kecil atau sama dengan 2°C, maka kristal 

dinyatakan murni. 

c. Karakterisasi Senyawa 

Senyawa murni dikarakterisasi 

menggunakan spektroskopi FTIR yang 
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dilakukan di Jurusan Kimia Universitas 

Riau. 

d. Uji Penghambatan Enzim  

α-Glukosidase 

Penyiapan larutan ekstrak 

dilakukan dengan menimbang dan 

melarutkan ekstrak n-heksana dari  

p. ciliatus dengan DMSO untuk 

mendapatkan konsentrasi 10000 µL/mL 

sebagai larutan induk, kemudian 

diencerkan untuk memperoleh 

konsentrasi 500 µL/mL. 

1. Pengujian kontrol blanko (B0) 

Pada microplate 96 well, 10 μL 

DMSO 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. 

2. Pengujian blanko (B1) 

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 kontrol sampel (S0) 

Pada microplate 96 well, 10 μL 

akarbosa atau sampel pada konsentrasi 

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 sampel (S1) 

Pada microplate 96 well, 10 μL 

akarbosa atau sampel pada konsentrasi 

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 

penambahan 100 μL larutan Na2CO3  

0,1 M, kemudian absorbansi dari p-NPG 

diukur menggunakan microplate reader 

pada panjang gelombang 405 nm. 

5. Analisis data 

Aktivitas penghambatan terhadap 

enzim α-glukosidase dari ekstrak dan 
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senyawa hasil isolasi P. ciliatus dapat 

dilakukan dengan perhitungan 

%penghambatan. Persen penghambatan 

diukur dengan rumus sebagai berikut: 

%Inhibisi = 
[(B1−B0)−(S1−S0)]

(B1−B0)
 × 100% 

Keterangan: 

(B1-B0) : absorbansi blanko  

(S1-S0)  : absorbansi sampel 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Isolasi Senyawa Metabolit 

Sekunder 

Isolasi metabolit sekunder 

dilakukan ekstraksi dengan metode 

maserasi. Maserasi dilakukan dengan 

merendam sampel sebanyak 510 g dalam 

pelarut metanol selama 3 x 24 jam 

dengan lima kali pengulangan untuk 

memperoleh hasil ekstraksi yang 

maksimal. Ekstrak kental metanol yang 

diperoleh sebanyak 72,08 g. Ekstrak 

metanol sebanyak 50 g diencerkan 

dengan metanol 70% dan dilakukan 

proses ekstraksi cair-cair (partisi) 

menggunakan corong pisah. Partisi 

dilakukan menggunakan n-heksana dan 

metanol 70% sehingga akan dihasilkan 

fraksi n-heksana dan fraksi metanol. 

Proses ini dilakukan pengulangan  

4-5 kali yang bertujuan agar pelarut  

n-heksana dapat mengikat senyawa yang 

bersifat non polar berdasarkan prinsip 

like dissolve like. Ekstrak kental  

n-heksana didapatkan sebanyak 9,44 g.  

Ekstrak n-heksana dilakukan 

pemisahan dengan menggunakan 

kromatografi cair vakum. Hasil 

pemisahan menggunakan menggunakan 

kromatografi cair vakum diperoleh  

12 fraksi. Gabungan fraksi 5-11 

dilanjutkan pemisahan dengan flash 

chromatography. Hasil pemisahan 

terdapat kristal pada vial 17 dan 18 

berwarna putih kekuningan berbentuk 

jarum. Kristal tersebut dimurnikan 

dengan cara rekristalisasi sehingga 

didapatkan kristal murni berwarna putih 

berbentuk jarum dengan berat 132 mg 

dan kristal tersebut diberi kode  

PC-H-V5-FL17. 

Senyawa PC-H-V5-FL17 yang 

diperoleh dilakukan uji kemurniannya 

dengan uji KLT sistem tiga eluen yaitu  

n-heksana:etil asetat (4:1),  

n-heksana:kloroform (2:3),  

n-heksana:DCM (1:1) dengan masing-

masing Rf 0,7; 0,4; 0,28. Hasil KLT 

dinyatakan murni karena hanya terdapat 

satu noda tunggal pada masing-masing 

eluen. Selain itu, uji kemurnian senyawa 

PC-H-V5-FL17 dilakukan dengan 
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mengukur titik leleh menggunakan alat 

Fisher Johns. Titik leleh senyawa  

PC-H-V5-FL17 yang didapatkan adalah 

144-146°C dan dapat disimpulkan 

bahwa senyawa telah murni dengan 

pengujian titik leleh. PC-H-V5-FL17 

telah dilakukan identifikasi uji 

Liebermann-Burchard menghasilkan 

positif terhadap steroid. 

b. Karakterisasi Senyawa dengan 

Spektroskopi FTIR 

Karakterisasi senyawa murni 

dengan spektroskopi FTIR menunjukkan 

bahwa senyawa yang diperoleh 

menunjukkan serapan pada bilangan 

gelombang 1049 cm-1 mengindikasikan 

adanya vibrasi ulur ikatan (-CO) alkohol 

sekunder siklik. Pada bilangan 

gelombang 1635 cm-1 terdapat serapan 

tajam menunjukkan adanya vibrasi ulur 

dari (C=C), hal ini diperkuat dengan 

adanya serapan pada 970 cm-1 yang 

merupakan vibrasi tekuk dari (=C-H) 

luar bidang, pita tajam dengan intensitas 

kuat pada daerah serapan 2957 cm-1, 

 2953 cm-1 menunjukkan adanya gugus 

(C-H) alifatik. Keberadaan gugus ini 

juga diperkuat dengan adanya vibrasi 

tekuk (C-H) alifatik pada daerah 

bilangan gelombang 1380 cm-1 

menunjukkan adanya ikatan (CH3), 

bilangan gelombang 1460 cm-1 

menunjukkan adanya (CH2). Gugus 

geminal dimetil terdapat pada bilangan 

gelombang 1380 cm-1 dan 1460 cm-1. 

Serapan gugus geminal dimetil adalah 

serapan khas dari senyawa steroid 

(Astuti et al., 2014). Pada serapan  

3258 cm-1 menunjukkan adanya ikatan 

(O-H). Berdasarkan beberapa studi 

literatur menunjukkan spektrum seperti 

uraian diatas merupakan golongan sterol. 

c. Hasil Uji Penghambatan Enzim 

α-Glukosidase 

Hasil dari pengujian aktivitas 

penghambatan enzim α-glukosidase 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai %penghambatan enzim 

α-glukosidase 

Sampel Uji %Penghambatan 

Metanol 28,4 

Etil asetat 22 

n-heksana 31 

PC-H-V5-FL17 -13 

Akarbosa  97,8 

Hasil pengujian aktivitas 

%penghambatan α-glukosidase dapat 

dilihat bahwa ekstrak n-heksana 

memiliki nilai persen penghambatan 

yang lebih baik dibandingkan dengan 

ekstrak etil asetat dan metanol yaitu 

31%. Hasil analisis nilai persentase 

penghambatan dari senyawa murni  

PC-H-V5-FL17 didapatkan -13,247% 
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menunjukkan senyawa murni tidak aktif 

aktivitas penghambatan α-glukosidase. 

Senyawa hasil isolasi tidak dapat 

berikatan dengan baik pada sisi aktif 

enzim α-glukosidase, sehingga kompleks 

antara enzim dan substrat tetap terjadi 

dan glukosa tetap terbentuk. Ekstrak  

n-heksana memiliki aktivitas yang 

dominan dibandingkan senyawa 

murninya, hal ini juga didukung literatur 

bahwa komponen senyawa tunggal 

mungkin tidak bertanggung jawab atau 

kurang memberikan efek sinergis, tetapi 

kombinasi dari berbagai senyawa kimia 

yang berinteraksi secara sinergis dapat 

memberikan efek yang lebih baik  

(Paiva et al., 2010). 

 

KESIMPULAN 

Isolasi metabolit sekunder dari 

ekstrak n-heksana diperoleh senyawa  

PC-H-V5-FL17 yang diduga senyawa  

β-sitosterol. Berdasarkan hasil pengujian 

penghambatan enzim α-glukosidase 

bahwa ekstrak n-heksana menunjukkan 

aktivitas yang lemah dan senyawa  

PC-H-V5-FL17 tidak menunjukkan 

aktivitas penghambatan.  
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