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ABSTRACT 

Miana plant (C. hybridus) (Lamiaceae family) which is widely known by the people as 

an ornamental plant and traditional medicine. This study aims to isolate the chemical 

compounds contained in maroon miana stem extracted using methanol as a solvent and 

to analyze the antioxidant activity using the DPPH method. Extraction was carried out 

with the maceration method using methanol as a solvent. The macerated extract was 

partitioned with n-hexane and ethyl acetate as solvents. The crude extract of n-hexane 

was separated using flash chromatography method. The secondary metabolite were 

isolated from the n-hexane extract of the maroon miana stem were called CHM-H1  

(180 mg) and CHM-H2 (60 mg), respectively. CHM-H1 and CHM-H2 are thought to be 

similar to β-sitosterol and daucosterol compounds, respectively. Phytochemical test to 

maroon miana stem indicated the presence of secondary metabolites of alkaloids, 

terpenoids/saponins and phenolic groups. The antioxidant test of the n-hexane extract 

showed that the n-hexane extract had an IC50 value of 378.35 μg/mL and as ascorbic acid 

6.70 μg/mL. Ascorbic acid has an AAI value of 11.93 which is classified as very strong, 

while the n-hexane extract has an AAI value of 0.21 which is classified as weak. 
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ABSTRAK 

Tanaman miana (C.hybridus) merupakan famili Lamiaceae yang banyak dikenal 

masyarakat sebagai tanaman hias dan obat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengisolasi senyawa kimia yang terdapat pada batang miana merah hati yang diekstrak 

menggunakan pelarut metanol serta menganalisis aktivitas antioksidan menggunakan 

metode DPPH. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut 

metanol. Ekstrak hasil maserasi dipartisi dengan pelarut n-heksana dan etil asetat. 

Senyawa yang terdapat pada ekstrak n-heksana dipemisahan menggunakan metode flash 

chromatography. Senyawa metabolit sekunder yang berhasil diisolasi dari ekstrak 

n-heksana batang tanaman miana merah hati yaitu senyawa CHM-H1 sebanyak 180 mg 

mailto:raudatul.jannah2493@student.unri.ac.id


2 
 

dan senyawa CHM-H2 sebanyak 60 mg. Senyawa CHM-H1 dan CHM-H2 memiliki 

kesamaan dengan senyawa β-sitosterol dan daukosterol. Uji fitokimia dari batang miana 

merah hati memiliki kandungan metabolit sekunder golongan alkaloid, terpenoid/saponin 

dan fenolik. Uji antioksidan ekstrak n-heksana menunjukan bahwa ekstrak n-heksana 

memiliki nilai IC50 378,35 μg/mL dan asam askorbat 6,70 μg/mL. Asam askorbat 

memiliki nilai AAI 11,93 yang tergolong sangat kuat sedangkan pada ekstrak n-heksana 

memiliki nilai AAI 0,21 yang tergolong lemah. 

Kata kunci: antioksidan, coleus, isolasi

PENDAHULUAN 

Kebanyakan tumbuhan di Indonesia 

mengandung senyawa aktif dalam bentuk 

metabolit sekunder. Metabolit sekunder 

adalah molekul organik yang tidak 

memiliki peran secara langsung dalam 

pertumbuhan dan perkembangan. 

Metabolit sekunder dapat disintesis oleh 

organ-organ tumbuhan tertentu seperti 

akar, daun, bunga, batang, buah dan biji. 

(Anggraito et al., 2018). Senyawa 

metabolit sekunder telah banyak 

digunakan sebagai zat warna, racun, 

aroma makanan serta juga dimanfaatkan 

sebagai obat-obatan (Lenny, 2006). 

Salah satu famili tanaman yang dapat 

dimanfaatkan sebagai tanaman obat yaitu 

famili Lamiaceae (Sambara et al., 2016). 

Salah satu tanaman obat dari famili 

Lamiacae yang masih dalam 

pengembangan adalah Solenostemon 

scutellarioides (L.) Codd yang memiliki 

sinonim dengan Coleus hybridus, 

tumbuhan ini di Indonesia dikenal dengan 

nama piladang, iler atau miana. Beberapa 

peneliti terdahulu melaporkan tanaman 

iler atau miana mengandung senyawa 

aktif yang memiliki beberapa manfaat 

dibidang kesehatan (Aria et al., 2020). 

Tumbuhan miana varietas merah hati 

atau Coleus hybridus (Gambar 1) secara 

ilmiah memiliki sinonim (Coleus 

scutellarioides (L) Benth, Coleus 

atropurpureus (L) Benth, Plectranthus 

(L) Benth, coleus (L) Benth, Coleus 

ingrotus (L) Benth, Coleus laciniatus (L) 

Benth, Coleus hybridus (L) Hort 

(Salimi, 2021). 

Tanaman Coleus merupakan 

tanaman herba yang memiliki batang 

tegak atau herba baring yang berakar 

banyak, berbau harum serta memiliki 

tinggi umumnya 0,5-1 meter, namun 

beberapa tanaman ini bisa memiliki 

tinggi hingga mencapai 2 meter 

(Suva et al,. 2016). 

 
Gambar 1. Tanaman miana merah hati 

 C. hybridus (Dok. pribadi) 

Tangkeallo dan Tri (2014) dalam 

penelitiannya berhasil membuat serbuk 

minuman instan berbasis daun miana, 

serbuk minuman ini bermanfaat sebagai 

sumber antioksidan karena mengandung 
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senyawa fitokimia yang memiliki 

aktivitas antioksidan.  

Pada penelitian yang dilakukan 

Syari (2019), melaporkan bahwa telah 

melakukan isolasi dan uji antioksidan 

dari daun tanaman miana merah 

C. hybridus. Namun belum ada 

ditemukannya penelitian untuk 

mengisolasi dan menganalisis aktivitas 

antioksidan dari batang miana merah hati. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengisolasi senyawa kimia yang 

terdapat pada batang miana merah hati 

(Coleus hybridus) yang di ekstrak 

menggunakan pelarut n-heksana serta 

menganalisis aktivitas antioksidannya. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan 

pada penelitian ini adalah satu set 

perangkat alat destilasi, neraca analitik, 

satu unit rotary evaporator 

(Heidolph 2000), lampu UV (254 nm dan 

366 nm), alat penentu titik leleh Fisher 

Johns, spektrofotometer FTIR 

(Shimadzu, IR Prestige-21), 

ultrasonicator (Kerry Pulsatron), corong 

pisah, kolom flash chromatography, hot 

plate, microplate 96 well, microplate 

reader (Berthold Tristar LB 941) dan 

peralatan gelas lain yang umum 

digunakan sesuai cara kerja. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah batang tanaman 

miana varietas merah hati (Coleus 

hybridus). Bahan-bahan yang digunakan 

adalah metanol, etanol, n-heksana, etil 

asetat, logam Mg, silika gel 60 

(230-400 mesh), plat KLT GF254, serium 

(IV) sulfat, reagen fitokimia, alumunium 

foil, aqua DM, asam askorbat dan DPPH 

(1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). 

b. Uji Fitokimia 

Uji fitokimia yang dilakukan 

terhadap sampel batang dari tanaman 

miana merah sesuai dengan literatur 

(Harbone, 1998). 

c. Isolasi metabolit sekunder 

1. Ekstraksi  

Ekstraksi tanaman miana merah hati 

C. hybridus dilakukan dengan metode 

maserasi. Bagian batang yang telah 

dihaluskan sebanya 512 g direndam 

menggunakan pelarut metanol dalam 

beberapa botol kaca gelap selama  

2 x 24 jam kemudian dilakukan 

ultrasonikasi selama ± 1 jam dan 

dilanjutkan penyaringan. Proses maserasi 

ini menggunakan metanol sebanyak  

± 8 L. Hasil maserasi yang telah disaring 

selanjutnya diuapkan dengan alat rotary 

evaporator pada suhu ± 40oC hingga 

diperoleh ekstrak kasar metanol.  

Ekstrak kasar metanol yang 

diperoleh dipartisi dengan metode 

ekstraksi cair-cair menggunakan corong 

pisah. Ekstrak kasar metanol yang 

diperoleh selanjutnya difraksinasi, 

ekstrak tersebut dilarutkan dengan 

metanol 70% dan dipartisi dengan pelarut 

n-heksana dan etil asetat. 

2. Pemisahan ekstrak n-heksana 

Pemisahan senyawa metabolit 

sekunder untuk mendapatkan senyawa 

murni dilakukan dengan metode flash 

chromatography terhadap ekstrak kasar 

n-heksana batang tanaman miana merah 

hati menggunakan silika gel 60 

(230-400 mesh). Ekstrak n-heksana yang 
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akan dipisahkan dipreadsorpsi terlebih 

dahulu kemudian dimasukkan ke dalam 

kolom. Ekstrak n-heksana dielusi secara 

bergradien dengan perbandingan 

berbagai pelarut tertentu. Proses elusi 

dibantu dengan adanya tekanan dari gas 

nitrogen sehingga proses pemisahan 

senyawa akan lebih cepat. Hasil 

pemisahan ini kemudian ditampung di 

dalam vial-vial yang telah diberi nomor.  

Vial hasil pemisahan secara flash 

chromatography dianalisis dengan KLT. 

Noda hasil KLT dari tiap-tiap vial yang 

memiliki nilai retardation factor (Rf) 

sama maka dapat digabungkan menjadi 

satu vial dan dilanjutkan dengan proses 

rekristalisasi 

3. Analisis Kemurnian 

Kristal yang telah diperoleh melalui 

rekristalisasi dilakukan uji kemurnian 

menggunakan KLT dengan pelarut yang 

sesuai. Apabila pada plat KLT diperoleh 

satu noda maka kristal dapat dikatakan 

murni. Kristal yang didapatkan dilakukan 

uji kemurnian dengan uji titik leleh 

menggunakan Fisher Johns. Suhu dicatat 

saat mulai meleleh hingga habis meleleh. 

Apabila nilai rentang titik leleh ≤ 2oC 

menunjukkan bahwa kristal senyawa 

sudah murni. 

4. Karakterisasi Senyawa dengan 

Spektroskopi FTIR 

Senyawa murni yang berhasil 

diisolasi dilakukan karakterisasi 

menggunakan spektrofotometer FTIR 

(Shimadzu, IR Prestige-21) di Jurusan 

Kimia Universitas Riau. 

 

 

5. Uji Antioksidan  

Uji antioksidan ekstrak n-heksana 

dan asam askorbat dilakukan 

menggunakan metode DPPH dan 

dianalisis menggunakan alat microplate 

reader pada panjang gelombang 520 nm. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Uji Fitokimia 

Hasil uji fitokimia dari batang 

tanaman miana merah hati menunjukan 

adanya kandungan senyawa metabolit 

sekunder golongan alkaloid, terpenoid, 

saponin dan fenolik yang terkandung 

pada batang tanaman miana merah hati. 

Dimana senyawa alkaloid, flavonoid, 

senyawa fenol, steroid dan terpenoid 

dikenal sebagai metabolit sekunder yang 

bersifat antioksidatif (Marliana, 2007).  

b. Isolasi Metabolit Sekunder 

Isolasi terhadap sampel batang 

tanaman miana varietas merah hati 

dilakukan menggunakan metode 

maserasi dengan pelarut metanol. 

Metanol memiliki sifat universal sebagai 

pelarut, yakni mampu melarutkan analit 

yang memiliki sifat polar, semi polar dan 

non polar yang terkandung dalam sampel. 

Adanya gugus hidroksil pada strukturnya 

membuat metanol mampu menarik semua 

komponen polar, sedangkan adanya 

gugus metil membuat metanol mampu 

menarik semua komponen nonpolar. 

Metanol dapat menarik analit berupa 

alkaloid, steroid, saponin dan flavonoid 

yang berasal dari tanaman 

(Agustina et al., 2018). Maserat metanol 

yang diperoleh dipartisi dengan 

n-heksana dan etil asetat sehingga 

diperoleh ekstrak kasar n-heksana sebesar 
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5,23 g dan ekstrak kental etil asetat 

sebanyak 6,76 g.  

Pada penelitian ini ekstrak kasar 

n-heksana yang diperoleh dilanjutkan 

ketahap pemisahan menggunakan metode 

flash chromatography. Hasil pemisahan 

dengan metode flash chromatography 

didapatkan 188 vial, dari 188 vial tersebut 

terbentuk kristal putih kekuningan pada 

vial no 28-36 dan terbentuk endapan 

berwarna putih kekuningan pada vial no 

136-144 sehingga perlu dilakukan 

pemurnian dengan cara rekristalisasi. 

Kristal dan endapan pada vial tersebut 

dilakukan KLT untuk melihat kesamaan 

noda pada plat KLT menggunakan lampu 

UV dan penampak noda. Hasil KLT 

menunjukan adanya kesamaan noda pada 

plat KLT sehingga dapat dilakukan 

penggabungan untuk vial no 28-36 diberi 

kode nama CHM-H1 dan vial no 136-144 

diberi kode nama CHM-H2. 

Hasil pemisahan CHM-H1 dan 

CHM-H2 yang berwarna putih 

kekuningan dan masih terdapat pengotor 

yang terlihat pada plat KLT, sehingga 

perlu dilakukan pemurnian dengan cara 

rekristalisasi. Prinsip rekristalisasi pada 

dasarnya yaitu melarutkan kristal 

menggunakan pelarut yang sesuai 

kemudian didiamkan sehingga 

mengendap dan membentuk kristal 

kembali. Hasil rekristalisasi diperoleh 

senyawa CHM-H1 sebanyak 180 mg dan 

senyawa CHM-H2 sebanyak 60 mg 

didapatkan padatan senyawa berwarna 

putih.  

Senyawa diuji kemurniannya 

menggunakan KLT dengan bantuan 

penampak noda serium (IV) sulfat pada 

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

senyawa CHM-H1 dan eluen etil 

asetat:metanol (9:1) untuk CHM-H2. 

Senyawa dikatakan murni ditandai jika 

pada plat tersebut telah terbentuk satu 

noda, kemudian dilanjutkan uji titik leleh 

menggunakan alat Fisher Johns.  

Senyawa CHM-H1 dan senyawa 

CHM-H2 memiliki kesamaan dengan 

senyawa β-sitosterol dan daukosterol. 

Pada senyawa CHM-H1 memiliki titik 

leleh sebesar 144-146˚C dan  

β-sitosterol yang dilaporkan oleh Afham 

(2018) memiliki titik leleh 136-137˚C. 

Senyawa CHM-H1 dan β-sitosterol 

memiliki persamaan bentuk kristal yaitu 

berupa jarum berwarna putih. Senyawa 

CHM-H1 dan senyawa β-sitosterol juga 

dilakukan uji KLT pada eluen 

n-heksana:etil asetat (8:2) untuk melihat 

perbandingan. Berdasarkan hasil 

perbandingan yang dilakukan 

menunjukan bahwa senyawa CHM-H1 

dan β-sitosterol memiliki nilai Rf yang 

sama dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Hasil KLT senyawa CHM-H1 

dengan β-sitosterol murni 

Senyawa CHM-H2 juga memiliki 

kesamaan bentuk berupa bubuk yang 

berwarna putih seperti daukosterol. 
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Senyawa ini memiliki titik leleh 

292-294˚C, berdasarkan literatur titik 

leleh dari daukosterol yaitu sebesar 

274-276˚C (Abdollahnezhad et al.,2020). 

c. Karakterisasi Senyawa dengan 

Spektroskopi FTIR 

Senyawa CHM-H1 dan senyawa 

CHM-H2 yang berhasil diisolasi 

dilakukan karakterisasi spektrofotometer 

FT-IR. Spektrum FTIR dari senyawa 

CHM-H1 pada Gambar 3. Menunjukan 

serapan pada bilangan gelombang  

3287 cm-1 yang mengindikasikan vibrasi 

ulur dari gugus OH. Pada bilangan 

gelombang 2957-2850 cm-1 dengan 

intensitas serapan yang kuat menandakan 

adanya vibrasi ulur dari C-H alifatik 

(alkana). Pada gelombang 1597 cm-1 

menunjukan adanya C=C, pada bilangan 

gelombang 1463 cm-1 adanya vibrasi ulur 

CH2, kemudian pada bilangan gelombang 

1380 cm-1 menyatakan adanya vibrasi 

ulur CH3 dan pada bilangan gelombang 

1053 cm-1 mengindikasikan vibrasi ulur 

gugus C-O. 

Spektrum FTIR pada senyawa 

CHM-H2 pada Gambar 4. adanya pita 

serapan pada bilangan gelombang 

3333 cm-1 yang mengindikasikan adanya 

vibrasi ulur gugus OH, bilangan 

gelombang 2957-2849 cm-1 

mengindikasikan gugus vibrasi ulur 

C-H alkana alifatik. Pada bilangan 

gelombang 1619 cm-1 menunjukan 

adanya C=C, kemudian pada bilangan 

gelombang 1461 cm-1 menyatakan vibrasi 

ulur gugus C-H alkena dan pada panjang 

gelombang 1072 cm-1 mengindikasikan 

vibrasi ulur C-O. 

 
Gambar 3. Spektrum FTIR senyawa CHM-H1 
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Gambar 4. Spektrum FTIR senyawa CHM-H2 

 

d. Uji Antioksidan  

Pada penelitian ini dilakukan 

pengujian antioksidan menggunakan 

metode DPPH terhadap ekstrak kasar 

n-heksana dan asam askorbat yang 

digunakan sebagai kontrol positif. Asam 

askorbat sebagai kontrol standar yang 

berfungsi untuk menangkap radikal bebas 

dan mencegah terjadinya reaksi berantai. 

Hasil uji menunjukan nilai IC50 ekstrak 

n-heksana dan asam askorbat berturut-

turut adalah 378,35 (μg/mL) dan 

6,70 (μg/mL). 

Kapasitas aktivitas antioksidan suatu 

ekstrak atau senyawa dinyatakan dalam 

indeks aktivitas antioksidan atau 

Antioxidant Activity Indeks (AAI). 

Antioksidan dinyatakan sangat kuat 

apabila nilai AAI > 2, kuat AAI > 1-2, 

AAI > 0,5-1 sedang dan AAI < 0,5 adalah 

lemah (Vasic et al, 2012). Pada asam 

askorbat memiliki nilai AAI 11,93 yang 

tergolong sangat kuat sedangkan pada 

ekstrak n-heksana memiliki nilai AAI 

0,21 yang tergolong lemah.  

Pada senyawa CHM-H1 dan senyawa 

CHM-H2 tidak dilakukan uji antioksidan 

karena senyawa tersebut tidak berpotensi 

memiliki aktivitas antioksidan. Hal ini 

disebabkan karena senyawa tersebut tidak 

memiliki gugus kromofor sehingga tidak 

memiliki kemampuan dalam menyerap 

sinar UV yang menandakan bahwa 

senyawa CHM-H1 dan senyawa CHM-H2 

tidak memiliki ikatan rangkap 

terkonjugasi. Senyawa tersebut tidak 

dapat meredam radikal bebas DPPH 

sehingga tidak dilakukan uji antioksidan. 

KESIMPULAN 

Hasil isolasi metabolit sekunder 

ekstrak n-heksana batang tanaman miana 

merah hati diperoleh senyawa CHM-H1 

dan senyawa CHM-H2 yang memililki 

kesamaan dengan senyawa β-sitosterol 

dan daukosterol. Hasil uji antioksidan 

menggunakan metode DPPH 
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menunjukan bahwa ekstrak n-heksana 

memiliki nilai IC50 378,35 (μg/mL) 

dengan nilai AAI 0,21 yaitu tergolong 

lemah. 
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