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ABSTRACT 

Isolation of methanol extract of the stem bark Goniothalamus sp. (Annonaceae) have 

been conducted and DPPH method using microplate reader  has been performed for 

antioxidant activity assay. The methanol extract was fractionated by vacuum liquid 

chromatography (VLC) and produced nine fractions called FG1 to FG9. FG4 was 

recrystallized and generated  a pure compound FG4, light yellow crystals. HPLC 

analysis showed FG4 compound is pinocembrin. FG6 was fractionated by using 

Chromatotron to give five fractions called FG6A to FG6E. Analysis of the FG6C  fraction 

showed FG6C  was not pure indicated by multiple peak in HPLC chromatograms.  

FT-IR spectrum showed OH, C=O, C-O, CH aromatic and CH aliphatic group.  

In addition, the FG6C  gave a distinctive odour. The results showed that the methanol 

extract, FG6, FG8 and FG6C have antioxidant activity with IC50 value of 331; 201; 259; 

and 341.68 µg/mL for each sample, while FG4 fraction and pure compound FG4 was 

inactive as an antioxidant (IC50 >1000 µg/mL). 
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ABSTRAK 

Isolasi dan uji aktivitas antioksidan ekstrak metanol kulit batang Goniothalamus sp. 

dengan metode DPPH menggunakan microplate reader telah dilakukan.  

Ekstrak metanol difraksinasi dengan VLC menghasilkan 9 fraksi gabungan yakni, FG1 

sampai FG9. FG4 direkristalisasi dan dihasilkan senyawa murni FG4 berwarna kuning 

muda. Analisis HPLC menunjukkan senyawa murni FG4 merupakan senyawa 

pinocembrin. FG6 difraksinasi dengan Chromatotron diperoleh 5 fraksi gabungan yakni, 

FG6A sampai FG6E. Analisis FG6C hasil Chromatotron menunjukkan FG6C tidak murni 

terlihat banyaknya puncak pada kromatogram HPLC. Karakterisasi FG6C menunjukkan 

adanya gugus OH, C=O, C-O, C-H aromatis dan C-H alifatis pada spektum FT-IR. 

Fraksi FG6C berbentuk cairan kental dengan aroma yang khas. Hasil uji aktivitas 

menunjukkan bahwa ekstrak metanol, fraksi FG6, fraksi FG8 dan fraksi FG6C hasil 

Chromatotron memiliki aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC50 sebesar 331; 

201; 259; dan 341,68  µg/mL untuk masing-masing sampel, sedangkan fraksi FG4 dan 
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senyawa murni FG4 tidak aktif sebagai antioksidan hal ini karena kedua sampel 

memiliki nilai IC50 >1000 µg/mL. 

 

Kata Kunci : Goniothalamus sp., ekstrak metanol, uji aktivitas antioksidan 

 

PENDAHULUAN  

Pemanfaatan berbagai jenis 

tumbuhan di Indonesia sebagai 

tumbuhan obat tradisional telah lama 

dikenal oleh masyarakat jauh sebelum 

perkembangan obat-obatan sintetik. 

Salah satu tumbuhan yang meluas 

dikembangkan penggunaannya ialah 

tumbuhan Goniothalamus. Tumbuhan 

Goniothalamus sebagai genus dari 

Annonaceae mengandung alkaloid, 

flavonoid, stiril lakton, asetogenin dan 

senyawa golongan metabolit lainnya 

(Teruna, 2006).  

Ekstrak metanol kulit batang dari 

spesies Goniothlamus sp. sebelumnya 

telah diisolasi dan diperoleh senyawa 

pinocembrin golongan flavonoid 

flavanon dengan nama ilmiah  

S-2-fenil-5-7-dihidroksi-2-3-dihidro,4H-

1-benzopyran-4-on yang berperan 

sebagai antibakteri  (Islami, 2014) dan 

sitotoksik (Frahesti, 2014). Uji fitokimia 

sampel kering dan ekstrak metanol kulit 

batang Goniothlamus sp. diketahui 

mengandung senyawa fenolik, saponin 

dan terpenoid (Islami, 2014). 

Berdasarkan kandungan metabolit 

sekunder dalam ekstrak metanol kulit 

batang Goniothlamus sp. maka 

dilakukan isolasi dan uji antioksidan dari 

ekstrak metanol kulit batang 

Goniothalamus sp. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan antara lain 

satu set alat destilasi, neraca analitik, 

satu unit rotavapor Buchi R-114, 

lumpang,  alat penentu titik leleh  

Fisher Johns, chamber, waterbath,  

hot plate, spatula, lampu UV (254 nm 

dan 366 nm), satu set alat kromatografi 

cair vakum, satu set alat Chromatotron, 

spektrofotometer UV-Visible (Genesys 

10S UV-Vis), HPLC (Shimadzu 

LCsolution),  spektrofotometer IR 

(Shimadzu, IR Prestige-21) dan 

peralatan gelas yang biasa dipakai  

di laboratorium kimia. 

Sampel yang digunakan adalah 

ekstrak metanol kulit batang 

Goniothalamus sp. dari peneliti 

sebelumnya, bahan yang digunakan  

n-heksana, etilasetat, metanol, 

asetonitril, plat KLT GF254, silika gel 60 

GF254, silika gel 60 PF yang 

mengandung gipsum, aluminium foil, 

asam askorbat dan larutan DPPH. 

b. Ekstraksi dan isolasi metabolit 

sekunder 

 

Pengujian ekstrak metanol dengan 

KLT menggunakan beberapa 

perbandingan eluen. Ekstrak metanol 

selanjutnya difraksinasi dengan VLC 

menggunakan pelarut n-heksana, 

etilasetat dan metanol secara bergradien 

dan dilakukan pengujian fraksi dengan 

KLT. Hasil fraksinasi diperoleh satu 

fraksi berbentuk padatan. Fraksi tersebut 

direkristalisasi dan dianalisis 

kemurniannya dengan KLT serta 

ditentukan titik leleh menggunakan alat 

penentu titik leleh Fisher-Johns.  

Selain itu, sampel dianalisis pula dengan 

HPLC. Uji aktivitas antioksidan dari 

ekstrak metanol, hasil fraksinasi dan 

senyawa murni. 
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Fraksi hasil VLC yang memiliki 

aktivitas antioksidan paling tinggi 

dilanjutkan ke tahap pemisahan dengan 

Chromatotron menggunakan pelarut  

n-heksana, etilasetat dan metanol secara 

bergradien dan fraksi hasil diuji dengan 

KLT. Salah satu fraksi hasil 

Chromatotron dilanjutkan ke tahap 

analisis HPLC serta karakterisasi UV 

dan IR.  

b. Uji aktivitas antioksidan 

 

Uji aktivitas antioksidan dari 

ekstrak metanol, fraksi FG4, FG6 dan 

FG8 serta senyawa murni FG4 dengan 

metode DPPH menggunakan microplate 

reader. Sampel diuji dengan konsentrasi 

1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,25 µg/mL. 

Asam askorbat digunakan sebagai 

kontrol positif dengan konsentrasi 100; 

50; 25; 12,5; 6,25; 3,215 µg/mL. Sampel 

dan asam askorbat yang telah disiapkan 

diinkubasi selama 30 menit, selanjutnya 

dianalisis dengan microplate reader dan 

data  yang diperoleh siap diolah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian lanjutan dari 

peneliti Islami (2014) & Frahesti (2014) 

yang berhasil mengisolasi senyawa 

pinocembrin dari ekstrak metanol kulit 

batang Goniothalamus sp. Oleh sebab 

itu, penelitian ini dimulai dari pengujian 

ekstrak metanol dengan KLT. Ekstrak 

metanol diuji dengan KLT bertujuan 

untuk mengetahui eluen dengan 

perbandingan yang sesuai untuk 

digunakan dalam pengujian KLT 

selanjutnya. 

Pemisahan dengan kromatografi 

cair vakum menghasilkan 11 fraksi dan 

dilakukan uji KLT dengan eluen  

n-heksana:etilasetat (50:50%) untuk 

mengetahui pola noda dari  

masing-masing fraksi. Hasil pengujian 

dengan KLT dihasilkan 9 fraksi 

gabungan, disebabkan adanya nilai Rf 

yang sama pada fraksi 8-10, sehingga 

diperoleh fraksi 1 sampai 7  

masing-masing sebagai FG1-FG7, fraksi  

8-10 (FG8) dan fraksi 11 (FG9).  

Hasil pemisahan ekstrak metanol 

dengan VLC diperoleh satu fraksi 

berbentuk padatan yakni fraksi FG4. 

Berdasarkan uji FG4 dengan KLT 

diperoleh fraksi belum murni ditandai 

dengan adanya beberapa noda pada pelat 

KLT, sehingga perlu dilakukan proses 

rekristalisasi. Hasil rekristalisasi fraksi 

FG4 diperoleh sebanyak 95,50 mg 

(2,95%) berbentuk kristal berwarna 

kuning muda. Hasil rekristalisasi fraksi 

FG4 dilakukan uji KLT dan pengujian 

titik leleh untuk melihat kemurniannya. 

Pengujian hasil rekristalisasi fraksi FG4 

dengan KLT menunjukkan adanya satu 

noda (Rf 0,68) menggunakan pelarut  

n-heksana:etilasetat serta diperoleh  

jarak leleh 183-185
o
C. Fraksi ini 

dianggap murni karena telah 

menghasilkan satu noda pada pelat KLT 

serta memiliki jarak leleh ≤ 2
0
C.  

Hasil rekristalisasi fraksi FG4 dikenal 

sebagai senyawa murni FG4. Senyawa 

murni FG4 dianalisis menggunakan 

HPLC dan diperoleh satu puncak 

dominan yang menunjukkan senyawa ini 

sudah murni (Gambar 1). 
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Gambar 1. Kromatogram HPLC senyawa murni FG4 

 

Berdasarkan hasil isolasi dari 

penelitian ekstrak metanol kulit batang 

Goniothalamus sp. yang dilakukan oleh 

Islami (2014) & Frahesti (2014) 

diperoleh senyawa pinocembrin 

golongan flavonoid flavanon. 

Pinocembrin yang diperoleh diketahui 

memiliki panjang gelombang yang 

sesuai dengan spektrum khas dari 

golongan flavanoid flavanon yakni  

λ 275-295 nm serta adanya bahu pada  

λ 300-330 nm (Markham, 1988). Hasil 

analisis senyawa murni FG4 dengan 

spektroskopi UV diperoleh serapan pada 

panjang gelombang λ 290 nm dan  

325 nm (bahu), hal ini identik dengan 

spektrum khas yang dimiliki senyawa 

pinocembrin. Untuk itu, dilakukan 

perbandingan antara kromatogram 

HPLC senyawa murni FG4 dengan 

senyawa pinocembrin.   Hasil analisis 

HPLC menunjukkan bahwa kedua 

sampel masing-masing memiliki satu 

puncak dominan dengan waktu retensi 

terletak di sekitar menit ke 14. 

Berdasarkan data tersebut, dapat 

disimpulkan senyawa murni FG4 

merupakan senyawa pinocembrin. 

Senyawa murni FG4 diperoleh dalam  

bentuk kristal berwarna kuning muda. 

Senyawa murni FG4 tidak larut dalam  

n-heksana, larut dalam etilasetat, 

asetonitril  dan metanol.  

Hasil uji antioksidan dari ekstrak 

metanol, fraksi FG4, FG6 dan FG8 serta 

senyawa murni FG4 menggunakan 

metode DPPH dengan microplate reader 

menunjukkan bahwa ekstrak metanol, 

fraksi FG6 dan FG8 memiliki aktivitas 

sebagai antioksidan ditandai dengan nilai 

IC50 sebesar 331; 201; dan 259 µg/mL 

untuk masing-masing sampel. 

Kemampuan ketiga sampel sebagai 

antioksidan karena sampel mengandung 

senyawa yang memiliki gugus fungsi 

yang dapat mendonorkan atom hidrogen 

kepada senyawa radikal bebas dari 

DPPH atau terjadi efek sinergis. Hal ini 

berbanding terbalik dengan fraksi FG4 

dan senyawa murni FG4 yakni tidak 

aktif sebagai antioksidan ditandai 

dengan nilai IC50 >1000 µg/mL.  

Salah satu faktor yang 

menyebabkan senyawa murni FG4  

tidak aktif sebagai antioksidan ialah 

senyawa murni FG4 diketahui 

merupakan senyawa pinocembrin 

(Gambar 2) yang termasuk dalam 

golongan senyawa flavanon.  
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Gambar 2. Senyawa pinocembrin 

 

Pada strukturnya gugus OH yang 

dimiliki pinocembrin berada pada posisi 

C5 dan C7. Gugus OH yang terikat pada 

C7 lebih mudah melepaskan atau 

mendonorkan hidrogen ke radikal bebas 

dibandingkan gugus OH yang terikat 

pada C5. Gugus OH pada C5 cenderung 

berikatan dengan gugus C=O dari C4 

membentuk ikatan hidrogen sehingga 

sukar melepaskan hidrogen untuk 

menetralkan radikal bebas. Oleh karena 

itu, dalam proses meredam atau 

menetralkan radikal bebas hanya 

hidrogen dari OH pada C7 yang 

berperan sehingga proses peredaman 

radikal kurang maksimal.  

Fraksi FG6 memiliki aktivitas 

antioksidan paling tinggi sehingga fraksi 

ini dilanjutkan ke tahap fraksinasi 

dengan Chromatotron dan fraksi hasil 

diuji dengan KLT. Hasil pengujian 

dengan KLT diperoleh 5 fraksi 

gabungan, hal ini karena adanya noda 

dengan Rf yang sama yakni  

fraksi 1 dikenal sebagai FG6A, fraksi 

dari nomor vial  2-5 sebagai FG6B, fraksi 

dari nomor vial 6-11 sebagai FG6C, 

fraksi dari nomor vial 12-20 sebagai 

FG6D dan fraksi dari nomor vial 21-36 

dikenal sebagai FG6E. Fraksi hasil 

pemisahan Chromatotron diperoleh 

dalam keadaan tidak murni terlihat pada 

profil KLT yang menunjukkan adanya 

beberapa noda dari setiap fraksi. Satu 

fraksi (FG6C) dipilih untuk dilanjutkan 

ke tahap analisis dan karakterisasi.  

Hasil analisis HPLC fraksi FG6C 

menunjukkan fraksi memiliki banyak 

puncak yang muncul pada kromatogram 

HPLC hal ini menandakan bahwa fraksi 

FG6C tidak murni (Gambar 3). 

 

 
 

Gambar 3. Kromatogram HPLC fraksi FG6C 

 

Karakterisasi FG6C dengan 

spektroskopi UV diperoleh serapan 

maksimum pada panjang gelombang  

(λ) 224 nm, 289 nm  dan adanya bahu 

pada 325 nm. Dalam hal ini, serapan 

pada (λ) 289 nm dan 325 nm (bahu) 
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identik dengan serapan yang dimiliki 

senyawa pinocembrin yang juga 

memiliki spektrum khas dari flavonoid 

jenis flavanon yakni 275-295 nm serta 

adanya bahu pada 300-330 nm 

(Markham, 1988).  

Spektrum UV memperlihatkan 

adanya eksitasi elektron π→π* pada 

panjang gelombang (λ) 224 nm yang 

menunjukkan adanya ikatan  

rangkap terkonjugasi dan eksitasi 

elektron n→π* pada λ 289 nm yang 

berasal dari gugus karbonil. 

Data spektrum IR FG6C  diperoleh 

serapan pada bilangan gelombang 3062  

cm
-1 

diduga berasal dari C-H aromatis, 

serapan pada  2939 cm
-1  

dari C-H 

alifatis, serapan pada 1711 cm
-1

 berasal 

dari C=O, serapan pada  1155 cm
-1 

dari 

gugus C-O dan serapan pada 3303-3285 

cm
-1

 berasal dari gugus OH (Gambar 4). 

Dapat disimpulkan bahwa fraksi FG6C 

yang belum murni mengandung senyawa 

golongan flavonoid. 

 

Gambar 4. Spektrum FT-IR FG6C 

 

Selain kandungan flavonoid, fraksi 

FG6C diduga mengandung golongan 

terpenoid, hal ini karena fraksi FG6C 

berbentuk cairan menyerupai minyak 

atsiri dan memiliki aroma wangi yang 

khas. Hal ini relevan dengan uji 

fitokimia yang dilakukan peneliti 

sebelumnya yang menyatakan adanya 

golongan terpenoid dalam ekstrak 

metanol kulit batang Goniothalamus sp. 

yang diuji (Islami, 2014). 

Fraksi FG6C diketahui memiliki 

kemampuan sebagai antioksidan, hal ini 

dapat dilihat dari nilai IC50 yang 

diperoleh sebesar  341,68 µg/mL. 

Kemampuan aktivitas antioksidan yang 

dimiliki  FG6C karena adanya kandungan 

senyawa yang memiliki gugus fungsi 

yang dapat mendonorkan atom hidrogen 

kepada senyawa radikal bebas dari 

DPPH atau adanya efek sinergis dari 

interaksi senyawa satu dengan lainnya 

sehingga diperoleh aktivitas antioksidan 
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yang potensial. Interaksi ini sesuai 

dengan diperolehnya FG6C dalam 

keadaan tidak murni.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa hasil isolasi ekstrak metanol kulit 

batang Goniothalamus sp. diperoleh 

senyawa murni FG4 yang memiliki 

puncak identik dengan senyawa 

pinocembrin serta fraksi FG6C dalam 

keadaan tidak murni. Ekstrak metanol, 

fraksi FG6, fraksi FG8 dan fraksi FG6C 

memiliki aktivitas antioksidan ditandai 

dengan nilai IC50 sebesar 331; 201; 259; 

dan 341,68  µg/mL untuk masing-

masing sampel, sedangkan fraksi FG4 

dan senyawa murni FG4 tidak aktif 

sebagai antioksidan hal ini ditandai 

dengan nilai IC50 >1000 µg/mL. 
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