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ABSTRACT 

Isotoma longiflora (Wild.) Presl.is one species of medicinal plants found in tropical and 

subtropical regions. Isolation and qualitative antioxidant assay of I. longiflora have been 

done. The result of maceration yielded 23.31 g and 55.43 g of n-hexane and methanol 

extract, respectively. The fractionations of methanol extract was conducted by VLC, 

column chromatography, and column chromatography Sephadex LH-20. Qualitative 

antioxidant assay of methanol extract and fractions had been done using DPPH (1,1-

diphenyl–2–picryl hydrazyl) method. The result of antioxidant assay showed that 

methanol extract, 3
rd

, 4
th

, 5
th

 and 6
th

 (F9-F11) fraction possessed antioxidant activity 

against DPPH radical. The purity of isolated compound was analyzed by HPLC. The 

chromatogram of HPLC showed that compound was not pure.  

Keywords : Isotoma longiflora (Wild.) Presl., Qualitative antioxidant assay, HPLC. 

 

ABSTRAK 

 

Tumbuhan Isotoma longiflora (Wild.) Presl. merupakan salah satu jenis tanaman obat 

yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Isolasi dan uji aktivitas antioksidan 

secara kualitatif dari tumbuhan I. longiflora telah dilakukan. Hasil maserasi 

menghasilkan 23,31 g ekstrak n-heksana dan 55,43 g ekstrak metanol. Fraksinasi dari 

ekstrak metanol dilakukan dengan cara VLC, kromatografi kolom dan kromatografi 

kolom Sephadex LH-20. Uji antioksidan secara kualitatif terhadap ekstrak metanol dan 

fraksi dilakukan menggunakan metode DPPH (1,1-difenil–2–pikril hidrazil). Hasil uji 

antioksidan menunjukkan bahwa ekstrak metanol, fraksi 3, 4, 5 dan 6 (F9-F11) dari 

VLC memiliki aktivitas antioksidan terhadap radikal DPPH. Kemurnian senyawa yang 

diisolasi dianalisis dengan HPLC. Kromatogram HPLC menunjukkan bahwa senyawa 

tidak murni. 

Kata kunci : Isotoma longiflora (Wild.) Presl., Uji kualitatif antioksidan, HPLC. 
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PENDAHULUAN 

Antioksidan merupakan zat yang 

dapat melawan pengaruh bahaya dari 

radikal bebas yang terbentuk sebagai 

hasil metabolisme oksidatif, yaitu hasil 

dari reaksi-reaksi kimia dan proses 

metabolit yang terjadi di dalam tubuh. 

Antioksidan dapat mengurangi resiko 

terhadap penyakit kanker dan jantung 

koroner (Rohmatussolihat, 2009). 

Masyarakat di daerah Riau 

menggunakan tumbuhan kitolod 

(Isotoma longiflora (Wild.) Presl.) 

sebagai obat, salah satunya ialah 

masyarakat di daerah Teluk Kuantan 

Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten 

Kuantan Singingi, Propinsi Riau 

menggunakan bunga dari tumbuhan ini 

untuk mengobati sakit mata dengan cara 

meneteskan air perasan daun tumbuhan 

tersebut ke mata (Safitri et al., 2009). 

Tumbuhan kitolod juga banyak 

digunakan di Pangkalan Kerinci, 

Kabupaten Pelalawan untuk obat mata 

yang teriritasi akibat debu, terutama 

penyakit katarak dengan cara 

meneteskan air rendaman daun kitolod 

yang telah dibersihkan lebih dulu ke 

mata. 

Berdasarkan uraian di atas, 

penulis akan melakukan isolasi dan uji 

aktivitas antioksidan ekstrak metanol 

dan fraksi dari I. longiflora yang 

diambil dari Pangkalan Kerinci dan 

Pekanbaru. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain satu set alat 

destilasi, neraca analitik, satu unit 

rotary evaporator Buchi R-114, 

ultrasonicator (Kerry Pulsatron), 

lumpang, satu set alat kromatografi cair 

vakum, satu set alat kromatografi 

kolom, spektrofotometer Genesys 10S 

UV-Vis, lampu UV λ254/366 nm model 

UVL-56,hot plate dan peralatan gelas 

yang biasa dipakai di laboratorium 

kimia. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tumbuhan 

I.longiflora. Bahan yang digunakan 

adalah n-heksana teknis, etil asetat 

teknis, metanol teknis, kloroform 

(Merck), diklorometan (Merck), silika 

gel 60 GF254 Merck KgaA 64271 

Darmstadt, plat KLT GF254, silika gel 

60 PF yang mengandung gipsum, 

reagen Dragendorff, pereaksi Mayer, 

asam asetat anhidrat (Merck), asam 

askorbat, DPPH, aluminium foil, 

akuades, logam magnesium, HCl pekat 

(Merck), besi (III) klorida 1%, kapas, 

pereaksi Liebermann-Burchard, 

amoniak (Merck) dan H2SO4 pekat 

(Merck). 

b. Ekstraksi dan isolasi metabolit 

sekunder 

 

Ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan metode maserasi. 

Sebanyak 500 g serbuk kering 

tumbuhan I.longiflora dihaluskan dan 

dimaserasi dengan n-heksana dan 

metanol selama satu kali 24 jam pada 

suhu kamar secara berulang-ulang, lalu 

dievaporasi hingga diperoleh ekstrak 

kental. Ekstrak metanol diuji KLT dan 

difraksinasi dengan kromatografi cair 

vakum (VLC) menggunakan pelarut    

n-heksana, etil asetat dan metanol 

secara bergradien. Ekstrak metanol dan 

fraksi-fraksi hasil VLC diuji 

antioksidan secara kualitatif. 
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Berdasarkan uji antioksidan dan berat 

fraksi, maka Fg 6 dipilih untuk 

dipisahkan lebih lanjut menggunakan 

kromatografi kolom. Pemisahan 

menghasilkan vial nomor 26-38 berupa 

padatan berwarna putih kekuningan dan 

vial nomor 40 berupa padatan berwarna 

kuning. Berdasarkan uji KLT, diperoleh 

bahwa fraksi 26-38 memiliki nilai Rf 

yang sama, sehingga digabungkan dan 

fraksi 40 memiliki nilai Rf yang 

berbeda. Masing-masing fraksi ini 

dianalisis dengan menggunakan HPLC 

dan UV. Berdasarkan berat, maka 

dipilih fraksi 40 untuk dipisahkan 

dengan kromatografi kolom Sephadex 

LH-20. Pemisahan ini menghasilkan 44 

fraksi berupa padatan putih yang 

menempel pada dinding vial. Hasil uji 

KLT dari fraksi-fraksi tersebut 

menunjukkan bahwa fraksi nomor     

29-44 memiliki nilai Rf yang sama, 

sehingga digabungkan menjadi satu vial 

dan dianalisis dengan HPLC dan UV. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian batang, daun dan bunga 

tumbuhan I. longiflora dikeringkan dan 

dihaluskan untuk memperbesar luas 

permukaan sampel agar interaksi antara 

sampel dan pelarut semakin besar 

sehingga memperbesar kelarutan 

senyawa kimia yang terdapat pada 

sampel. Maserasi menggunakan prinsip 

like dissolve like sehingga senyawa 

akan larut dengan pelarut yang memiliki 

sifat kepolaran yang sama. Proses 

maserasi pertama dilakukan 

menggunakan pelarut n-heksana untuk 

menghilangkan lemak dan pengotor 

yang bersifat non polar, lalu dilanjutkan 

dengan maserasi menggunakan 

metanol. Proses maserasi ini dibantu 

dengan alat ultrasonikator untuk 

merusak dinding sel pada sampel, 

sehingga sel pecah dan senyawa kimia 

yang ada dalam sampel akan keluar dan 

larut dalam pelarut yang digunakan. 

Penyaringan maserat dilakukan dengan 

cara dekantir dan diuapkan dengan 

rotary evaporator, sehingga diperoleh 

ekstrak kental n-heksana berwarna hijau 

tua sebanyak 23,31 g dan ekstrak kental 

metanol berwarna hijau kehitaman 

sebanyak 55,43 g. Berdasarkan 

pengujian fitokimia ekstrak methanol, 

tumbuhan I. longiflora mengandung 

metabolit sekunder golongan flavonoid, 

fenolik, steroid dan alkaloid. 

Ekstrak kental metanol 

difraksinasi dengan VLC untuk 

memisahkan senyawa-senyawa yang 

terdapat pada esktrak. Hasil dari 

pemisahan ini diperoleh sebelas 

fraksidan dilakukan penggabungan 

berdasarkan nilai Rf dengan berat 

masing-masing F1 (0,01 g); F2 (0,79 g); 

F3 (0,86 g); F4 (0,41 g); Fg 5(3,59 g) 

dan Fg 6 (7,37 g). 

Pada uji antioksidan secara 

kualitatif, senyawa yang memiliki 

aktivitas antioksidan akan menunjukkan 

perubahan warna dari ungu (warna 

DPPH) menjadi kuning. Hasil uji 

antioksidan ini menunjukkan bahwa 

ekstrak metanol, F3, F4, Fg 5 dan Fg 6 

dari hasil VLC memiliki aktivitas 

sebagai antioksidan (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Uji antioksidan secara 

             kualitatif 
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Berdasarkan berat fraksi, fraksi 6 

dipilih untuk dipisahkan lebih lanjut 

dengan kromatografi kolom dan 

diperoleh Hasil pemisahan diperoleh 14 

fraksi yang berupa padatan, yaitu 1 

fraksi berupa padatan berwarna kuning 

dengan berat 0,07 g dan 13 fraksi 

(fraksi 26-38) yang berupa padatan 

berwarna putih kekuningan. 

Berdasarkan nilai Rf, fraksi nomor 26 

sampai 38 memiliki nilai Rf yang sama, 

sehingga digabungkan dan diperoleh 

berat sebanyak 0,02 g. Spektrum UV 

dari fraksi gabungan ini (Gambar 2) 

menunjukkan serapan maksimum pada 

panjang gelombang 205 nm (absorbansi 

0,984) dan 333 nm (absorbansi 0,047). 

Serapan pada panjang gelombang 205 

nm dan 333 nm menunjukkan adanya 

eksitasi elektron dari n → π*. Spektrum 

UV dari fraksi 40 (Gambar 3) 

menunjukkan serapan maksimum pada 

panjang gelombang 232 nm (absorbansi 

2,974) dan 240 nm (absorbansi 2,863). 

Serapan pada panjang gelombang 232 

nm dan 240 nm menunjukkan adanya 

eksitasi elektron dari π → π*. Fraksi 

gabungan 26-38 dan fraksi 40 diuji 

kemurniannya dengan HPLC. Pada 

kromatogram HPLC fraksi gabungan 

26-38 (Gambar 4). Puncak-puncak pada 

kromatogram HPLC muncul dari waktu 

retensi 3 hingga 20 menit dan terdapat 2 

puncak dominan yang menyatakan 

adanya beberapa senyawa pengotor 

pada fraksi, sedangkan hasil HPLC 

fraksi 40 (Gambar 5) menunjukkan 

beberapa puncak yang muncul dari 

waktu retensi 9 hingga 20 menit dan 

terdapat 4 puncak dominan. Hal ini 

menyatakan adanya senyawa pengotor 

pada fraksi. Berdasarkan berat fraksi, 

maka fraksi 40 dipilih untuk 

difraksinasi kembali dengan 

kromatografi kolom Sephadex LH-20. 

Pada metode ini, senyawa dipisahkan 

berdasarkan berat molekul. Senyawa 

yang memiliki berat molekul lebih besar 

akan keluar lebih dahulu daripada 

senyawa dengan berat molekul lebih 

kecil. Hasil pemisahan ini menghasilkan 

44 fraksi berupa padatan putih yang 

menempel pada dinding vial. Hasil uji 

KLT dari fraksi-fraksi tersebut 

menunjukkan bahwa fraksi nomor     

29-44 memiliki nilai Rf yang sama, 

sehingga digabungkan menjadi satu 

vial. Hasil penggabungan kembali 

dianalisis dengan UV dan HPLC untuk 

melihat kemurnian dari senyawa yang 

diperoleh. Spektrum UV dari fraksi 

gabungan dari nomor 29 sampai 44 

menunjukkan serapan maksimum pada 

panjang gelombang  218 nm (0,309) 

dan 240 nm (2,534) (Gambar 6). 

Serapan pada panjang gelombang     

211 nm dan 240 nm menunjukkan 

adanya eksitasi elektron dari π → π*. 

Spektrum UV ini menunjukkan bahwa 

adanya ikatan rangkap terkonjugasi 

pada senyawa yang ada dalam fraksi 

tersebut. Hasil analisis HPLC 

menunjukkan beberapa puncak yang 

muncul pada waktu retensi dari 7 

hingga 25 menit dan terdapat 3 puncak 

dominan (Gambar 7). Hal ini 

menunjukkan bahwa senyawa tidak 

murni, karena ada sekitar 23 senyawa 

dalam fraksi ini. 

 

 



JOM FMIPA Volume 2 No. 2 Oktober 2015 5 
 

 

Gambar 2. Hasil UV fraksi gabungan (26-38) 

 

 

Gambar 3. Hasil UV fraksi 40
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Gambar 4. Hasil HPLC dari fraksi gabungan 26-38 

 

Gambar 5. Hasil HPLC dari fraksi nomor 40 
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Gambar 6. Hasil UV dari fraksi gabungan (29-44) hasil kromatografi kolom  

        Sephadex LH-20 

 

 

 

Gambar 7. Hasil HPLC dari fraksi gabungan (29-44) hasil kromatografi kolom  

        Sephadex LH-20 
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UV dari fraksi hasil pemisahan terakhir 

dengan kromatografi kolom Sephadex 

LH-20 menunjukkan adanya eksitasi 

elektron π → π* pada panjang 

gelombang 218 nm dan 240 nm dan 

analisis HPLC menunjukkan 23 puncak 

yang menyatakan bahwa senyawa tidak 

murni.Hasil uji antioksidan secara 

kualitatif menunjukkan bahwa estrak 

serta F3, F4, Fg 5 dan Fg 6 dari hasil 

VLC memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan. 
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