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ABSTRACT 

 

Sembukan or kasembukan often called kentut-kentut leaves (Paederia scandens) 

belonging to family Rubiaceae is one of medicinal plant species in Indonesia. 

Phytochemical test showed that the stem of this plant contains secondary metabolites 

terpenoids and saponins. Metabolites of the stems were extracted using n-hexane by 

maceration method. The n-hexane extract obtained was separated using VLC and 

purified further using flash chromatography. Vials 3 to 6 were combined (called VG1) 

based on the TLC patterns then recrystallized and resulting orange solids that are not 

pure. Characterization of VG1 by UV-Vis spectroscopy and FT-IR allegedly showed 

functional groups C=O and S-H. Antibacterial activity test using agar diffusion method 

was performed on VG1 and n-hexane extract. Based on the activity test, VG1 

compounds have no antibacterial activity against (negative), while the n-hexane extract 

had a weak activity against B. subtilis and P. aureginosa. 
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ABSTRAK 

Sembukan, kasembukan atau sering disebut daun kentut (Paederia scandens) dari famili 

Rubiaceae merupakan salah satu jenis tumbuhan obat Indonesia. Hasil uji fitokimia 

menunjukkan bahwa batang tumbuhan ini mengandung senyawa metabolit sekunder 

golongan terpenoid dan saponin. Metabolit dari batang diekstrak dengan menggunakan 

pelarut n-heksana dengan metode maserasi. Ekstrak n-heksana yang diperoleh dilakukan 

pemisahan menggunakan VLC dan pemisahan lebih lanjut menggunakan kromatografi 

cepat. Vial 3 sampai 6 digabungkan (disebut VG1) berdasarkan pola KLT yang 

kemudian direkristalisasi dan diperoleh padatan berwarna oranye yang belum murni. 

Karakterisasi dari VG1 dengan spektroskopi UV-Vis dan FT-IR diduga senyawa itu 

memiliki gugus fungsi C=O dan S-H. Uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi 

agar dilakukan terhadap senyawa VG1 dan ekstrak n-heksana. Berdasarkan uji aktivitas 

tersebut senyawa VG1 tidak memiliki aktivitas terhadap antibakteri (negatif) sedangkan 

pada ekstrak n-heksana memiliki aktivitas yang lemah terhadap bakteri B. subtilis dan  

P. aureginosa. 

 

Kata kunci: Antibakteri, ekstrak n-heksana, Paederia scandens, terpenoid. 
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PENDAHULUAN 

Pemanfaatan berbagai jenis 

tumbuhan di Indonesia sebagai 

tumbuhan obat tradisional telah lama 

dikenal oleh masyarakat jauh sebelum 

perkembangan obat-obatan sintetik, 

namun pembuktiannya secara ilmiah 

masih terbatas. Tumbuhan sebagai salah 

satu sumber daya alam di Indonesia 

terus dieksplorasi untuk mendapatkan 

senyawa aktif bahan dasar pembuatan 

obat-obatan (Sardjoko, 1991).  
Tumbuhan sembukan (Paederia 

scandens) dari familI Rubiaceae 

berpotensi untuk diteliti. 

Tumbuhan sembukan, 

kasembukan atau yang sering disebut 

dengan daun kentut merupakan salah 

satu jenis tumbuhan obat Indonesia. 

Tumbuhan ini berasal dari Asia Timur, 

tetapi sekarang sudah tersebar di daerah 

tropis seluruh dunia (Nurcahyanti dan 

Wandra, 2012). Tumbuhan ini tersebar 

di Korea, Vietnam, India, Cina, Jepang, 

Filipina dan U.S.A (Kim dkk., 2004). 

Secara ilmiah tumbuhan ini disebut 

sebagai Paederia scandens, dan sering 

juga disebut dengan nama terdahulu, 

Paederia foetida. Keterangan nama 

foetida menunjukkan bahwa tumbuhan 

berbau busuk (Nurcahyanti dan 

Wandra, 2012).   

Serangkaian manfaat sembukan 

bagi manusia dapat berasal dari 

kandungan senyawa aktif metabolit 

sekunder yang terdapat dalam 

tumbuhan, yaitu glikosida iridoid, 

asperulosida, deasetilasperulosida, 

skandosida dan asam paederosida 

(Abriyanto dkk., 2012). Senyawa aktif 

tersebut menyebabkan tumbuhan 

memiliki aktivitas biologis. Efek 

kesehatan dari aktivitas biologis 

tersebut berupa penyembuhan penyakit 

seperti penghilang rasa sakit, peluruh 

kentut, peluruh kencing, peluruh dahak, 

penambah nafsu makan, antibiotik, anti 

fungi, anti radang, obat batuk, 

menghilangkan racun, obat cacing dan 

pereda kejang (Abriyanto dkk., 2012). 

Menurut De dkk. (1994) bahwa fraksi 

butanol dari ekstrak metanol sembukan 

dapat digunakan sebagai anti-inflamasi. 

Tumbuhan sembukan telah 

banyak diteliti di daerah luar Riau. 

Beberapa literatur menyebutkan bahwa 

tumbuhan sembukan banyak diekstrak 

menggunakan pelarut yang bersifat 

polar. Seperti penelitian Abriyanto dkk. 

(2012) melakukan uji aktivitas anti 

fungi dari ekstrak etanol sembukan. 

Osman dkk. (2009) melakukan uji 

aktivitas antioksidan dan fenolik dari 

ektrak metanol. Senyawa baru yang 

diberi nama paederosida B yang 

dilakukan oleh Zou dkk. (2006) didapat 

dari ekstrak etanol sembukan. Hal ini 

membuat peneliti ingin melakukan 

penelitian terhadap tumbuhan sembukan 

dari ekstrak nonpolar yaitu n-heksana 

yang diduga berpotensi mendapat 

senyawa baru. 

Banyaknya pengujian yang telah 

dilakukan dan adanya aroma yang 

sangat khas pada tumbuhan sembukan, 

semakin meningkatkan keinginan 

peneliti untuk melakukan penelitian 

terhadap tumbuhan tersebut dan 

mengetahui aktivitas lain antibakteri 

dari ekstrak n-heksana batang sembukan 

(P. scandens). 

METODE PENELITIAN 

 Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah batang sembukan 

yang diambil dari Desa Rambung 

Sialang, Sumatra Utara. Batang 
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sembukan dikeringanginkan pada 

temperatur ruang. Setelah kering, 

kemudian dihaluskan dengan cara 

diblender hingga menjadi bubuk. Bubuk 

batang sembukan dilakukan uji 

fitokimia dan siap untuk diekstraksi. 

a. Ekstraksi dan isolasi batang 

sembukan  

 Ekstraksi dilakukan dengan 

metode maserasi. Sebanyak 700 gram 

sampel bubuk batang sembukan 

dimaserasi dengan pelarut n-heksana. 

Ekstrak n-heksana yang dihasilkan 

dipisahkan dengan penyaringan. Residu 

sampel dimaserasi kembali dengan cara 

yang sama hingga beberapa kali 

pengulangan sampai hasil penyaringan 

bening. Hasil maserasi kemudian 

dikeringkan menggunakan rotary 

evaporator sehingga diperoleh ekstrak 

n-heksana. Ekstrak n-heksana dilakukan 

pengujian menggunakan KLT dengan 

eluen n-heksana, etilasetat dan metanol. 

 Ekstrak n-heksana batang 

sembukan dipisahkan dengan kolom 

kromatografi vakum cair (yang 

berdiameter 3 cm dan tinggi 13 cm) 

diisi dengan silika gel 60 GF254 hingga 

didapatkan tinggi silika 5,5 cm. Ekstrak             

n-heksana diambil sebanyak 3,5 gram 

dan dipreabsorbsi kemudian 

dimasukkan ke dalam kolom. 

Selanjutnya dielusi secara bergradien 

menggunakan pelarut n-heksana dan 

etilasetat 

 Fraksi yang diperoleh dari hasil 

pemisahan dengan kromatografi vakum 

cair, dipisahkan lebih lanjut 

menggunakan kromatografi cepat (flash 

chromatography) dengan menggunakan 

kolom berdiameter 2 cm, tinggi 30 cm 

dan fasa diam silika gel ukuran 230-400 

mesh.  Elusi dilakukan dengan sistem 

gradien dengan menggunakan eluen n-

heksana, etilasetat dan metanol.  

b. Rekristalisasi  

Vial VG1  yang berbentuk padatan 

dilanjutkan ketahap rekristalisasi. 

Proses rekristalisasi dilakukan untuk 

memurnikan padatan yang diperoleh. 

Rekritalisasi dilakukan dengan cara 

melarutkan padatan dengan pelarut n-

heksana dan dipanaskan. Filtrat yang 

diperoleh disaring dan didinginkan 

sampai terbentuk kristal kembali dan 

dicuci dengan pelarut yang dingin serta 

dikeringkan. 

 

c. Analisis kemurnian dan elusidasi 

struktur 

 

 Hasil kristalisasi VG1 dilakukan 

analisis kemurnian dengan KLT, 

analisis titik leleh dengan menggunakan 

Fisher-Johns dan menggunakan HPLC 

fase terbalik.  

 Senyawa yang telah murni 

dilakukan elusidasi struktur 

menggunakan spektroskopi FT-IR dan 

UV-Vis di Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Riau. 

 

d. Uji aktivitas antibakteri dengan 

metode difusi agar 

 

 Media dipanaskan sampai 

mencair dan didinginkan pada suhu 

50°C dalam waterbath, kemudian 

ditambahkan 1 mL biakan bakteri B. 

subtilis dan P. auruginosa dengan 

OD600 nm ~ 0,1 kedalam 15 mL Nutrien 

Agar (NA) steril lalu dihomogenkan 

sehingga bakteri tersuspensi merata. 

Campuran tersebut dimasukkan ke 

dalam cawan petri yang telah disterilkan 

dan dibiarkan memadat. Setelah media 

memadat, kertas cakram yang telah 

ditetesi dengan sampel uji (konsentrasi 

25 μg/disk, 50 μg/disk, 100 μg/disk dan 

200 μg/disk) dan sampel ekstrak          
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n-heksana (konsentrasi 1000 μg/disk) 

diletakkan diatas media agar. Kontrol 

positif diguakan Cefadroxil  nt k   i 

anti akteri  ang di  at dengan 

konsentrasi 20 μg/disk       

dig nakan se agai kontrol negati   

 a an petri diink  asi di dalam 

ink  ator pada s         C. Diameter 

daerah bening disekitar kertas cakram 

diukur setelah inkubasi bakteri selama 

24 jam. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Ekstraksi dan isolasi 

 

Hasil uji fitokimia batang 

sembukan memperlihatkan adanya 

kandungan metabolit sekunder 

golongan terpenoid dan saponin. 

Sebanyak 700 gram dimaserasi dengan 

pelarut n-heksana menghasilkan ekstrak 

n-heksana sebanyak 4,82 gram. 

 Pemisahan dengan kromatografi 

vakum cair atau Vacuum Liquid 

Chromatography (VLC) dilakukan 

terhadap ekstrak n-heksana batang 

sembukan sebanyak 3,5 gram. Hasil 

pemisahan dengan VLC diperoleh 6 

fraksi, dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil kromatografi vakum cair 

(VLC) 

Fraksi Eluen VLC (40 mL) 
Jumlah 

(gram) 

F1 H 100% 0,47 

F2 H:E (80:20%) 0,29 

F3 H:E (60:40%) 1,61 

F4 H:E (40:60%) 0,78 

F5 H:E (20:80%) 0,18 

F6 E 100% 0,08 

 H: n-heksana   E: Etilasetat 

 Fraksi 3 hasil VLC yang berupa 

padatan oranye dilanjutkan pemurnian 

dengan menggunakan kromatografi 

cepat. Fraksi 3 memiliki 3 noda yang 

mudah untuk dipisahkan dan memiliki 

sampel cukup banyak. Hasil pemisahan 

fraksi 3 dengan kromatografi cepat ini 

diperoleh 112 vial. 

 

b. Rekristalisasi  

Vial 3-6 yang berisi padatan 

berwarna oranye dilakukan pemurnian 

dengan cara rekristralisasi. Hasil 

rekristalisasi diperoleh padatan 

berwarna oranye yang diberi kode VG1. 

Senyawa VG1 tidak larut sempurna 

dalam beberapa pelarut seperti n-

heksana, etilasetat, asetonitril, metanol, 

etanol dan kloroform dan hanya larut 

sempurna di dalam piridin. 

 

c. Analisis kemurnian dan elusidasi 

struktur 

 

Pengujian hasil rekristalisasi 

dilakukan dengan KLT menggunakan 

eluen campuran n-heksana:etilasetat 

(8:2) dan diperoleh 3 noda. Analisis 

kemurnian senyawa VG1 dilakukan 

dengan melihat titik leleh dari senyawa 

VG1 yaitu 61-66°C. Analisis kemurnian 

sampel VG1 dengan HPLC digunakan 

fase gerak metanol. Hasil HPLC 

menunjukkan beberapa puncak dengan 

satu puncak utama yang menandakan 

bahwa senyawa VG1 belum murni, 

puncak-puncak tersebut muncul pada 

waktu retensi 1 sampai 30 menit. 

Elusidasi struktur senyawa VG1 

dilakukan pada spektroktroskopi UV-

Vis menggunakan pelarut DMSO 

dengan panjang gelombang 200-400 

nm. Hasil analisis diperoleh serapan 

maksimum pada panjang gelombang 

λmaks (DMSO) 263 dan 270 nm. Dalam 

hal ini serapan pada panjang gelombang 

λmaks 263 dan 270 nm menunjukkan 

adanya ikatan rangkap C=C yang 

berkonjugasi dengan gugus karbonil 

C=O. 
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Analisis spektrum inframerah 

pada senyawa VG1 dengan 

menggunakan KBr memberikan 

informasi bahwa pita serapan pada 

bilangan gelombang 2848 cm
-1

 dan 

2914 cm
-1

 menunjukkan gugus C-H 

alkana (kuat). Pada serapan 2654 cm
-1

 

menunjukkan gugus S-H (lemah). 

Serapan pada bilangan gelombang 1678 

cm
-1

 dan 1712 cm
-1 

menunjukkan gugus 

C=O (sedang) dan serapan pada 

bilangan gelombang. Serapan pada 

bilangan gelombang 1562 cm
-1

 dan 

1612 cm
-1

 menunjukkan gugus C=C 

(lemah). Adanya vibrasi tekuk simetris 

C-H dari gugus metil pada bilangan 

gelombang 1462 cm
-1 

(kuat), 1111 cm
-1

 

dan 1166 cm
-1 

menunjukkan gugus C-O 

(kuat) dan pada bilangan gelombang 

692 cm
-1

 menunjukkan adanya ikatan 

C-S. 

d. Uji aktivitas antibakteri dengan 

metode difusi agar 

 

 Hasil uji aktivitas antibakteri 

senyawa VG1 dan ekstrak total n-

heksana (ET) batang sembukan 

(Paederia scandens) yang telah 

dilakukan menghasilkan data yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil uji aktivitas antibakteri  

Sampel 
Konsentrasi 

(µg/disk) 

DZH (mm) 

B. 

subtilis 

P.aerugin

osa 

Cefadroxil  20 28,07 21,37 
Etanol  A - - - 

EH 1000 6,5 6,5 

VG1 25 - - 

VG1 

VG1 

VG1 

50 

100 

200 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DZH    : Diameter zona hambat 

Cefadroxil   : Kontrol positif 

Etanol absolut   : Kontrol negative 

 (-)    : Negatif zona hambat 

 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian terhadap ekstrak 

n-heksana batang Paederia scandens 

dapat disimpulkan bahwa hasil isolasi 

dari ekstrak n-heksana batang P. 

scandens diperoleh VG1 yang berbentuk 

padatan orange yang memiliki bau yang 

khas dan berdasarkan data spektroskopi 

FT-IR diduga senyawa ini adalah 

senyawa golongan terpenoid dengan 

memiliki gugus fungsi C=O dan S-H. 

Hasil uji antibakteri menunjukkan 

bahwa senyawa VG1 tidak memiliki 

aktivitas terhadap antibakteri (negatif) 

sedangkan untuk ekstrak total memiliki 

aktivitas antibakteri yang lemah 

terhadap bakteri B. subtilis dan P. 

aureginosa. 
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