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Absrak - Telah diisolasi senyawa alkaloid dari ekstrak metanol daun tumbuhan Pacah Piriang (Ervatamia coronaria
(Jacq.) Stapf. Senyawa ini berupa kristal batang berwarna putih yang diperoleh dari fraksi etil asetat. Hasil
karakterisasi terhadap senyawa alkaloid ini dengan spektrofotometer UV menunjukkan serapan maksimum pada 204
nm, 225 nm dan 285 nm yang menandakan adanya cincin benzena, ikatan rangkap diena terkonyugasi dan transisi n ke
π* dari elektron menyendiri atom N. Hasil karakterisasi dengan spektrofotometer IR memperlihatkan adanya serapan
pada 3438,8 cm-1 (-NH 10 atau 20), 2920,0 cm-1 (-CH alifatis), 1710,7 cm-1 (C=O), 1593,1 cm-1 (-C=C- aromatis),
1488,9 cm-1 (cincin aromatis), 1454,2 cm-1 (-CH2), 1371,3 cm-1 (-CH3), dan 829,3 cm-1 (=CH- luar bidang).
Kata Kunci : Alkaloid; Ervatamia coronaria (Jacq.) Stapf
1. Pendahuluan
Pacah Piriang (Ervatamia coronaria (Jacq.) Stapf)
merupakan tanaman semak hias dengan tinggi antara 12,5 meter dan mempunyai bunga berwarna putih.
Tumbuhan ini berasal dari india dan banyak digunakan
sebagai obat tradisonal antara lain untuk mengobati
penyakit pembengkakan pada mata dan gigi, cacing,
diare, wasir, tumor abdominal, epilepsi, encok, kencing
batu, cacar, tetapi pada dosis tinggi dapat menyebabkan
keracunan [2][3].
Salah satu konstituen yang dikandung oleh Ervatamia
coronaria (Jacq.) Stapf adalah alkaloid. Alkaloid
merupakan salah satu metabolit sekunder yang banyak
ditemukan di alam dan mempunyai keaktifan fisiologis
tertentu. Alkaloid ada yang sangat beracun tetapi ada
pula yang sangat berguna dalam pengobatan misalnya
kuinin, morfin dan striknin [1].
Pemurnian dan pengkarakterisasi senyawa sistein
protease ervatamin A secara biokimia telah dilakukan
oleh [11]. Penelitian terhadap spesies lain dari genus
yang sama yaitu tumbuhan Ervatamia orientalis,
dimana dari penelitian tersebut telah diisolasi 0,22 %
alkaloid-alkaloid yaitu ibogain, ervatamin, 19-dehydro

ervatamin dan apparasin dengan perbandingan berturutturut 1,8 ; 0,25 ; 0,5 ; 1; 2 juga telah dilakukan oleh [9].
Mengingat pentingnya senyawa alkaloid tersebut maka
penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan
mengkarakterisasi senyawa alkaloid dari daun
tumbuhan Pacah Piriang (Ervatamia coronaria (Jacq.)
Stapf).
2. Metode Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
daun segar tumbuhan Pacah Piriang (Ervatamia
coronaria (Jacq.) Stapf), metanol, etil asetat, butanol,
pereaksi Dragendorf, silika gel, plat KLT. Peralatan
yang digunakan adalah rotavapor, lampu ultra violet,
kolom kromatografi, spektrofotometer ultra violet dan
spektrofotometer infra merah.
Metode penyarian dilakukan dengan maserasi terhadap
6 Kg daun segar Pacah Piriang (Ervatamia coronaria
(Jacq.) Stapf) yang telah dirajang halus dalam metanol
selama 5 hari, sebanyak 3 kali. Hasil ekstrak
dipekatkan dengan rotavapor, kemudian difraksinasi
dengan etil asetat dan butanol. Dari pengerjaan ini
didapat 3 alkaloid yaitu alkaloid kasar A (2,3546
gram), alkaloid kasar B (5,2673 gram) dari fraksi etil
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asetat dan alkaloid kasar C (25,2654 gram) dari fraksi
butanol.
Masing-masing fraksi dimonitor dengan kromatografi
lapisan tipis, pereaksi dragendorf dan lampu ultra
violet. Alkaloid kasar B dari fraksi etil asetat
menunjukkan intensitas warna orange yang paling
tajam dengan pereaksi Dragendorf.
Dari pemeriksaan diatas, dilakukan kromatografi kolom
terhadap alkaloid kasar B dengan eluen n-heksana,
campuran n-heksana-etil asetat, etil asetat,campuran etil
asetat-metanol dan metanol dengan sistim elusi
kepolaran dinaikkan. Setelah didapat senyawa murni,
dikarakterisasi dan spektroskopi UV dan IR.
3. Hasil dan Pembahasan
Dari hasil pemisahan terhadap alkaloid kasar B
menggunakan kromatografi kolom didapatkan kristal
berbentuk batang yang berwarna putih sebanyak 45 mg.
Selanjutnya dilakukan uji kemurnian dari kristal
dengan kromatografi lapis tipis menggunakan beberapa
eluen dimana didapat noda tunggal dan bulat dengan
harga Rf seperti yang terlihat pada lampiran, dan uji
titik leleh memberikan jarak leleh 1360C-136,70C. Hal
ini sesuai dengan pendapat [10] yang menyatakan
bahwa jika sudah terbentuk noda tunggal pada plat
KLT dan jarak leleh yang kecil dari 20C menunjukkan
kristal telah murni.
Hasil pengukuran dengan spektrofotometer ultraviolet
dengan pelarut metanol p.a memperlihatkan adanya
serapan maksimum pada panjang gelombang 204 nm
yang menunjukkan adanya cincin benzena didalam
senyawa hasil isolasi. Menurut [14] bahwa benzena
memperlihatkan 3 pita serapan yaitu pada 184 nm, 204
nm dan 285 nm yang berasal dari transisi π ke π*. Hal
ini juga didukung oleh serapan pada spektrum IR yaitu
1488,9 cm-1 yang merupakan serapan dari cincin
aromatis, sesuai dengan [13] bahwa serapan medium
tinggi kuat pada daerah 1450-1650 cm-1 menunjukkan
adanya cincin aromatis. Disamping itu adanya serapan
pada 1593,10 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus
C=C aromatis dan serapan pada 829,3 cm-1 yang
merupakan bengkokan =CH luar bidang [13].

Spektrum UV juga memperlihatkan adanya serapan
maksimum pada panjang gelombang 225 nm yang
memberikan indikasi adanya ikatan rangkap
terkonyugasi. Menurut [14] bahwa diena terkonyugasi
muncul pada serapan 215-230 nm. Hal ini juga
didukung oleh adanya pita serapan pada spektrum IR
yaitu pada 1710,7 cm-1 yang menunjukkan adanya
vibrasi ulur C=O yang terkonyugasi ikatan rangkap.
Gugus C=O yang terkonyugasi oleh ikatan rangkap
akan menyebabkan serapan bergeser ke daerah dengan
panjang gelombang yang lebih kecil dari serapan gugus
C=O murni yaitu pada daerah 1720-1725 cm-1 [13].
Selain itu spektrum UV juga menunjukkan serapan
maksimum pada panjang gelombang 285 nm yang
memberikan indikasi adanya transisi n ke π* dari
elektron n menyendiri pada atom N yang terjadi pada
daerah panjang gelombang lebih besar dari 270 nm [5].
Hal ini juga didukung oleh adanya serapan pada
spektrum IR yaitu pada 3438,8 cm-1 yang menunjukkan
adanya gugus -NH (10 atau 20). Serapan oleh vibrasi
ulur N-H terletak pada daerah dekat 3500 cm-1 [13].
Dari hasil pengukuran dengan spektrofotometer
inframerah terhadap senyawa hasil isolasi juga
memperlihatkan serapan vibrasi ulur C-H alifatis pada
daerah 2920,0 cm-1 dan didukung oleh serapan vibrasi
tekuk dari -CH2- pada daerah 1454,2 cm-1 serta serapan
vibrasi tekuk dari gugus metil (-CH3) pada daerah
1371,3 cm-1. Umumnya vibrasi ulur C-H alifatis akan
menghasilkan serapan pada daerah 2850-3000 cm-1,
vibrasi tekuk –CH3 akan menghasilkan serapan pada
daerah 1375-1450 cm-1 dan vibrasi tekuk -CH2- akan
menghasilkan serapan pada daerah kira-kira 1465 cm-1
[13].
Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa
senyawa hasil isolasi merupakan senyawa alkaloid
yang mengandung ikatan rangkap terkonyugasi, cincin
benzena, gugus -NH (10 atau 20), gugus C=O, gugus CH2- dan gugus –CH3.
4. Kesimpulan
Dari hasil fraksinasi ekstrak pekat metanol didapatkan
3 alkaloid kasar dari 2 fraksi yaitu alkaloid kasar A
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(2,3546 gram), dan alkaloid kasar B (5,2673 gram) dari
fraksi etil asetat serta alkaloid kasar C (25,2654 gram)
dari fraksi butanol.
Dari hasil karakterisasi dengan spektrofotometer UV
dan IR diketahui bahwa senyawa alkaloid hasil isolasi
mengandung cincin benzen, ikatan rangkap
terkonyugasi, gugus NH (10 atau 20), gugus C=O,
gugus –CH2- dan gugus –CH3.
Adanya N (10 atau 20) pada spektrum IR menunjukkan
bahwa kristal batang berwarna putih adalah senyawa
alkaloid.
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