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ABSTRACT 

Miana (Coleus hybridus) is a species of the Lamiaceae family. This plant contains 

medicinal compounds that can be used as pain management, anti-inflammatory, 

antioxidant and antibacterial agents. Phytochemical tests showed that the green-red miana 

leaves contain flavonoid, terpenoid, steroid, saponin, phenolic and alkaloid. This study 

aimed to isolate secondary metabolites from green-red miana leaves and to test the 

antioxidants activity using the 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) method. Secondary 

metabolite compounds from plants were isolated by maceration using methanol as solvent 

and partitioned using n-hexane and ethyl acetate as solvents. Vacuum liquid 

chromatography (VLC) and flash column chromatography were used to separated the 

compounds in the viscous ethyl acetate fraction. Brown solids were obtained in vial 38 as 

much as 17 mg which was coded as CHHM-EA-V6-FL38 and the thin layer 

chromatography test still showed 2 spots on the plate. The CHHM-EA-V6-FL38 

subfraction was characterized by FT-IR spectroscopy. Based on the IC50 results of the 

CHHM-EA-V6-FL38 subfraction, it showed an IC50 value of 29.53 μg/mL at a 

concentration of 100 g/mL which indicated that this subfraction could be concluded to be 

active in the antioxidant test. 
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ABSTRAK 

Miana (Coleus hybridus) merupakan salah satu spesies dari famili Lamiaceae. Tanaman 

ini mengandung senyawa obat yang mempunyai khasiat untuk meredakan rasa nyeri, 

sebagai agen antiinflamasi, antioksidan dan antibakteri. Uji fitokimia menunjukkan 

bahwa daun miana hijau-merah memiliki kandungan senyawa flavonoid, terpenoid, 
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steroid, saponin, fenolik dan alkaloid. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa 

metabolit sekunder dari tanaman miana hijau-merah dan menguji aktivitas antioksidan 

dengan menggunakan metode 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). Senyawa 

metabolit sekunder dari tanaman diisolasi dengan cara dimaserasi menggunakan pelarut 

metanol dan dipartisi menggunakan pelarut n-heksana dan etil asetat. Vacuum liquid 

chromatography (VLC) dan flash cromatography digunakan untuk memisahkan senyawa 

didalam ekstrak etil asetat kental. Padatan coklat ditemukan pada vial 38 sebanyak 17 mg 

yang diberi kode CHHM-EA-V6-FL38 dan uji kromatografi lapis tipis masih 

menunjukkan terdapat 2 noda pada plat. Subfraksi CHHM-EA-V6-FL38 dikarakterisasi 

spektroskopi FT-IR. Berdasarkan hasil IC50 terhadap subfraksi CHHM-EA-V6-FL38 

menunjukkan nilai IC50 29,53 μg/mL pada konsentrasi 100 μg/mL yang menandakan 

bahwa subfraksi ini dapat disimpulkan aktif dalam uji antioksidan. 

 

Kata kunci: Antioksidan, isolasi, miana

PENDAHULUAN 

Salah satu tumbuhan obat 

tradisional yang banyak digunakan 

adalah daun miana. Tumbuhan miana 

dapat dilihat pada Gambar 1. Secara 

tradisional tumbuhan ini digunakan 

sebagai obat asma, batuk, menetralisir 

racun, penambah nafsu makan, diare, 

cacingan, wasir, dan kencing manis 

(Suryati et al., 2018). Kandungan kimia 

pada daun miana meliputi klorofilin, 

flavonoid, tanin, triterpenoid, streroid, 

dan minyak atsiri (Suryati et al., 2018). 

Miana termasuk tanaman famili 

Lamiaceae mempunyai senyawa aktif 

yang mampu menghambat dan 

mematikan berbagai organisme. Senyawa 

aktif yang terkandung dalam sari daun 

miana mempunyai aktivitas antibakteri 

(Kusumawati et al., 2014), antinflamasi 

(Palette et al., 2017), fungisidal  

(Karo et al., 2018) dan antioksidan 

(Podungge et al., 2017).  

 

Gambar 1. Tanaman Miana Hijau-Merah 

(Coleus hybridus) 

Senyawa antioksidan memiliki 

peran untuk menangkal radikal bebas 

dengan melengkapi kekurangan elektron 

dari radikal bebas sehingga menghambat 

terjadinya reaksi (Salimi, 2021). Menurut 

Juniarti et al., (2009) peranan antioksidan 

sangat penting dalam meredam efek 

radikal bebas yang berkaitan erat dengan 

terjadinya penyakit degeneratif seperti 

tekanan darah tinggi, jantung koroner, 

diabetes dan kanker. Tubuh manusia 

dapat menghasilkan antioksidan tetapi 
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jumlahnya tidak mencukupi untuk 

menetralkan radikal bebas yang 

jumlahnya semakin banyak dalam tubuh, 

sehingga diperlukan substansi untuk 

melindungi tubuh dari serangan radikal 

bebas (Kurnia et al., 2021). 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu  rotary evaporator (Heidolph 

2000), ultrasonicator (Kerry Pulsatron), 

lampu UV (254 dan 366 nm), kolom 

VLC, flash chromatography, chamber, 

micropipette, microplate 96 well, 

microplate reader, vortex, hot plate, 

spektroskopi FT-IR (Shimadzu, IR 

Prestige-21). 

Bahan yang digunakan adalah 

tanaman miana (Coleus hybridus) 

metanol, n-heksana, etil asetat, FeCl3 

0,02M, H2SO4 2N, pereaksi Dragendroff, 

pereaksi Mayer, logam Mg, alumunium 

foil, akuades, pereaksi Liebermann 

-Burchard, silika gel 60 GF254, silika  

gel 60 (230-400 mesh), plat KLT, DMSO 

dan DPPH. 

b. Pengambilan Sampel 

Tanaman miana hijau-merah 

dikultivasi sendiri di Pekanbaru, 

Kecamatan Tampan, Provinsi Riau. 

Tanaman miana hijau-merah diambil 

pada bagian permukaan tanah sekitar  

2 cm dari bagian akar, kemudian 

dipisahkan bagian daun dan batangnya. 

c. Uji Fitokimia 

Uji fitokimia dilakukan terhadap 

tanaman segar miana hijau-merah untuk 

mengetahui senyawa metabolit sekunder 

yang terkandung seperti senyawa 

alkaloid, terpenoid, steroid, saponin, 

fenolik dan flavonoid.  

d. Preparasi Sampel 

Tanaman miana hijau-merah sebanyak 

9,5 kg dikeringkan dan dijaga agar tidak 

terkena sinar matahari secara langsung, 

kemudian dipisahkan antara daun dan 

batangnya. Bagian daun dan batang yang 

telah kering dipotong kecil-kecil 

kemudian dihaluskan menggunakan 

lumpang kayu hingga menjadi bubuk. 

e. Ekstraksi 

Serbuk daun dan batang miana  

hijau-merah direndam dengan pelarut 

metanol selama 3×24 jam, kemudian 

hasil maserasi disaring. Proses maserasi 

dilakukan berulang-ulang sebanyak  

5 kali. Maserat yang diperoleh dilakukan 

pemekatan menggunakan rotary 

evaporator. Ekstrak kental metanol 

dipartisi dengan menggunakan metode 

ekstraksi cair-cair menggunakan corong 

pisah. Ekstrak kental metanol dilarutkan 

menggunakan metanol 70%, kemudian 

dipartisi dengan menggunakan pelarut  

n-heksana dan etil asetat dilakukan 

pengulangan sebanyak 5 kali. Ekstrak  

n-heksana dan etil asetat diuapkan 

pelarutnya dengan rotary evaporator 

sehingga diperolah ekstrak kental  

n-heksana dan etil asetat. 

f. Pemisahan Ekstrak Etil Asetat 

Ekstrak kental etil asetat dilakukan 

pre-adsorbsi menggunakan silika  

gel 60 GF254 sebagai fasa diam dengan 

perbandngan 1:1. Preparasi dilakukan 

dengan mengisi silika gel 60 GF254 pada 

kolom VLC. Hasil pre-adsorpsi 

dimasukkan kedalam kolom VLC. Proses 

pemisahan dimulai dengan mengelusi 
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ekstrak dengan pelarut non-polar 

kepelarut polar, pelarut yang digunakan 

yaitu n-heksana, etil asetat dan metanol. 

Hasil pemisahan yang diperoleh 

pelarutnya diuapkan menggunakan 

rotary evaporator. Hasil pemisahan 

didapat sebanyak 12 fraksi. Fraksi hasil 

pemisahan secara VLC diuji dengan 

KLT. Fraksi 6 yang didapat dari VLC 

selanjutnya dilakukan pemisahan 

menggunakan flash chromatography. 

Fraksi yang dilakukan pre-adsorbsi 

terlebih dahulu menggunakan silika  

gel 60 (230-400) mesh sebagai fasa diam. 

Pemisahan dibantu gas nitrogen. Hasil 

pemisahan ditampung dalam vial yang 

telah diberi nomor kemudian pelarut 

dibiarkan menguap. 

g. Uji Kemurnian  

Subfraksi dilakukan uji kemurnian 

dengan menggunakan  KLT dan HPLC. 

Sampel dinyatakan murni apabila 

memiliki satu noda  dengan Rf  yang 

bagus berkisar 0,2-0,8 dan memiliki satu 

puncak dominan. 

h. Uji Aktivitas Antioksidan 

Subfraksi etil asetat dari miana  

hijau-merah sebanyak 1 mg dilarutkan ke 

dalam 1 mL metanol, sebagai larutan 

induk dengan konsentrasi 1000 ppm. 

Larutan induk 1000 ppm diencerkan 

menjadi 100 ppm Larutan 100 ppm 

diambil sebanyak 100 𝜇L dan 

dimasukkan ke dalam microplate. 

Pengenceran dilakukan dengan 

menambahkan metanol 50 𝜇L untuk 

konsentrasi 100; 50; 25; 12,5; 6,25 dan 

3,125 ppm. Ke dalam masing-masing 

sumur ditambahkan 80 𝜇L larutan DPPH. 

Sebagai ko ntrol negatif adalah larutan 

metanol yang telah ditambahkan 80 𝜇L 

larutan DPPH. Larutan uji dengan variasi 

konsentrasi dari kontrol negatif 

diinkubasi tanpa sinar selama 30 menit. 

Serapan larutan diukur pada panjang 

gelombang serapan maksimum 517 nm 

menggunakan microplate reader. 

i. Karakterisasi Struktur 

Sub fraksi yang didapat dilakukan 

karakterisasi struktur menggunakan  

FT-IR. Tahap ini merupakan tahap 

penentuan senyawa yang didapat dari 

hasil isolasi ekstrak tanaman tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Isolasi dan Uji Kemurnian 

Hasil uji fitokimia dari daun segar 

tanaman miana didapat bahwa tanaman 

ini memiliki metabolit sekunder golongan 

alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, 

fenolik dan saponin. 

Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu tanaman miana  

hijau-merah (Coleus hybridus). Bagian 

tanaman yang digunakan yaitu bagian 

daun dan batangnya. Tanaman 

dikeringkan pada suhu kamar. 

Pengeringan tidak dilakukan dibawah 

sinar matahari dikarenakan sinar ultra 

violet akan menimbulkan kerusakan pada 

kandungan kimia pada tanaman. Sampel 

yang telah kering lalu dipotong  

kecil-kecil dan dihaluskan.  

Metode ekstraksi yang digunakan 

yaitu maserasi, maserasi bertujuan untuk 

mengambil ekstrak senyawa yang 

terdapat pada tanaman dengan proses 

perendaman. Maserasi menggunakan 

pelarut metanol, perendaman dilakukan 

selama 3x24 jam dan dilakukan 
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pengulangan sebanyak 5 kali. Maserat 

yang  telah diperoleh disaring dan pelarut 

diuapkan dengan rotary evaporator, 

sehingga didapat ekstrak kental metanol. 

Ekstrak kental metanol dipartisi 

menggunakan corong pisah dengan 

pelarut n-heksana dan etil asetat dengan  

5 kali pengulangan. Pelarut hasil partisi 

diuapkan dengan rotary evaporator 

hingga didapatkan ekstrak kental  

n-heksana  dan etil asetat. Ekstrak kental 

etil asetat dilakukan pemisahan 

menggunakan VLC. Ekstrak kental etil 

asetat di pre-adsorpsi menggunakan silika 

gel 60 GF254. Tujuan dilakukan proses ini 

agar silika gel dapat menjerap senyawa 

yang berada pada sampel secara merata. 

Fase diam yang digunakan yaitu silika  

gel 60 GF254 sedangkan fase gerak yang 

digunakan yaitu n-heksana, etil asetat, 

dan metanol. Proses pemisahan dimulai 

dengan pelarut nonpolar kepelarut polar. 

Hasil pemisahan menggunakan VLC 

diperoleh 12 fraksi. 

Fraksi 6 yang didapat  dipisahkan 

menggunakan flash chromatography. 

Metode ini digunakan karena dapat 

mempercepat waktu pemisahan dengan 

bantuan tekanan gas nitrogen. Senyawa 

dielusi dengan sistem gradien elusi 

dimulai dari perbandingan pelarut yang 

lebih non polar kepelarut polar. Hasil dari 

pemisahan didapatkan sebanyak 90 vial. 

Masing-masing vial hasil pemisahan 

dibiarkan pelarutnya menguap dan 

diamati pada vial 38 terbentuk padatan 

berwarna kecoklatan sebanyak 17 mg dan 

dilakukan uji KLT untuk mengetahui 

komponennya dan hasil yang diperoleh 

pada vial 38 masih terdapat 2 noda. Hasil 

uji KLT dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Uji KLT Vial 38 dengan 

perbandingan n-heksana:etil  

asetat (7:3)  

b. Karakterisasi Subfraksi 

Subfraksi CHHM-EA-V6-FL38 yang 

telah diisolasi dikarakterisasi 

menggunakan spektroskopi FT-IR. 

Spektrum FT-IR dari subfraksi ini 

menunjukkan serapan pada bilangan 

gelombang 3298 dan 1374 cm-1 

menunjukkan gugus OH (hidroksi) dan 

OH alkohol, pada bilangan gelombang 

2835-2975 cm-1 menunjukkan vibrasi 

ulur dari C-H alifatik, pada panjang 

gelombang 1457-1582 cm-1 

menunjukkan gugus C=C aromatik, dan 

pada bilangan gelombang 1245 cm-1 

merupakan gugus C-O alkohol. Hasil  

FT-IR dari subfraksi menunjukkan bahwa 

subfraksi hasil isolasi memiliki kerangka 

fenolik karena hasil spektroskopi 

menunjukkan gugus hidroksi (OH),  

C-H alifatik, C=C aromatik dan C-O 

alkohol. Hasil spectrum dapat dilihat 

pada Gambar 3.  
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Gambar 3. Spektrum FT-IR Subfraksi CHHM-EA-V6-FL38 

 

c. Uji Antioksidan 

Uji antioksidan menggunakan metode 

DPPH atau 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil. 

Metode ini dipilih karena metode ini 

sederhana, cepat, mudah dan 

menggunakan sampel dalam jumlah 

sedikit dengan waktu yang singkat. 

Prinsip dari metode DPPH adalah 

interaksi antioksidan dengan DPPH baik 

secara transfer elektron atau radikal 

hidrogen pada DPPH akan menetralkan 

radikal bebas dari DPPH. Jika semua 

elektron pada radikal bebas DPPH 

menjadi berpasangan maka warna larutan 

berubah dari ungu tua menjadi kuning, 

perubahan warna ini karena DPPH 

mengalami reaksi reduksi. Proses reduksi 

terjadi karena adanya donor elektron dari 

antioksidan yang mengakibatkan warna 

ungu pada radikal DPPH berkurang. 

Hasil uji antioksidan dapat dilihat yang 

menunjukan bahwa ekstrak etil asetat 

memiliki aktivitas antioksidan yang 

sangat kuat dengan nilai IC50 sebesar 

29,53 ppm dan nilai AAI sebesar 2,71 

yang tergolong kuat. Berdasarkan uji 

aktivitas antioksidan diatas dapat 

disimpulkan bahwa ekstrak etil asetat 

aktif dan memiliki nilai yang kuat. 

 

KESIMPULAN 

Hasil isolasi metabolit sekunder dari 

ekstrak etil asetat tanaman miana (Coleus 

hybridus) didapat subfraksi CHHM-EA 

-V6-FL38 memiliki warna kecoklatan 

dengan berat 17 mg. Aktivitas 

antioksidan berdasarkan uji 

menggunakan metode DPPH didapatkan 

nilai IC50 29,53 ppm dengan nilai AAI 

sebesar 2,71. 
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