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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang menyebabkan beragamnya tanaman 

yang tumbuh di Indonesia. Tanaman merupakan sumber senyawa kimia yang tidak terbatas 

jumlah maupun jenisnya. Dengan demikian beragamnya tanaman dapat diartikan sebagai 

beragamnya senyawa kimia yang dihasilkan. Dari keanekaragaman senyawa kimia pada 

tanaman menarik untuk dilakukannya penelitian mengenai kimia organik bahan alam.  

Sejak zaman dahulu tanaman banyak digunakan untuk mencegahan maupun mengobati 

suatu penyakit. Penggunaan tanaman sebagai obat atau yang lebih dikenal sebagai obat 

herbal lebih aman dibandingkan dengan obat sintesis kimia. Selain lebih aman 

penggunaannya tanaman yang digunakan sebagai obat herbal dapat dibudidayakan sendiri 

di halaman rumah.  

Tanaman yang dianggap sebagai obat salah satunya adalah tanaman dari keluarga 

Meliaceae. Salah satu genus terbesar dari keluarga ini berupa tanaman Aglaia yang terdiri 

lebih dari 130 spesies. Setiap spesies memiliki metabolit sekunder yang berbeda-beda. 

Maka dari itu perlu dilakukannya isolasi untuk mendapatkan senyawa metabolit sekunder 

pada tanaman Aglaia. Metabolit sekunder berguna untuk mempertahankan diri dari 

lingkungan disekitarnya [1].    

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tanaman Aglaia beberapa senyawa 

metabolit sekunder seperti terpenoid yang telah didapat diantaranya secotirucallane [2] dan 

tirucallane [3] pada tanaman Aglaia leucophylla. Salah satu spesies yang belum banyak 

diteliti adalah Aglaia minahassae Koord. Pada spesies ini baru ditemukan senyawa dari 

golongan steroid berupa β-sitosterol [4]. Maka dari itu perlu dilakukannya isolasi dan 

karakterisasi senyawa metabolit sekunder lainnya pada tanaman Aglaia minahassae Koord.  

Isolasi dilakukan menggunakan metode maserasi dan pemisahannya menggunakan 

metode kromatografi. Dikarenakan senyawa target larut pada pelarut nonpolar maka 
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diisolasi menggunakan pelarut n-heksana dan dilakukan pemisahan hingga murni yang 

dapat dilihat dari noda pada KLT 2-D. Struktur diisi dengan dua  referensi (hanya sebagai 

contoh, nanti kalau tidak diperlukan isolat murni dapat dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance (NMR).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

bagaimana struktur senyawa metabolit sekunder yang diisolasi dari ekstrak n-heksana daun 

Aglaia minahassae Koord menggunakan spektroskopi NMR ? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini akan dibatasi pada 

beberapa masalah berikut: 

1. Sampel yang digunakan adalah ekstrak n-heksana daun Aglaia minahassae Koord.  

2. Isolasi senyawa dilakukan menggunakan metode ekstraksi dan kromatografi. 

3. karakterisasi struktur senyawa dari daun Aglaia minahassae Koord menggunakan 

spektroskopi 
1
H-NMR, 

13
C-NMR, HSQC dan HMBC. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dilakukannya 

penelitian ini menentukan struktur senyawa metabolit sekunder pada ekstrak n-heksana 

daun Aglaia minahassae Koord yang telah dikarakterisasi menggunakan spektroskopi 
1
H-

NMR, 
13

C-NMR, HSQC dan HMBC. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi ilmiah 

pada bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang memiliki kaitan keperluan 

dengan kimia organik bahan alam. 


