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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Trembesi (Samanea saman (Jack.) Merr) 

Tanaman trembesi (Samanea saman (Jack.) Merr) merupakan tanaman cepat 

tumbuh yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan sebelah utara. 

Tanaman trembesi mempunyai beberapa nama dalam bahasa Inggris seperti, Rain 

Tree, Monkey Pod, East Indian Walnut, Saman Tree, dan False Powder Puff. Di 

Negara subtropis tanaman trembesi dikenal dengan nama Bhagaya Mara (Kanada), 

Algarrobo (Kuba), Campano (Kolombia), Regenbaum (Jerman), Chorona (Portugis), 

sedangkan di beberapa Negara Asia pohon ini disebut Pukul Lima (Malaysia), 

Jamjuree (Thailand), Cay Mura (Vietnam), Vilaiti Siris (India) (Staples dan Elevitch, 

2006). Tanaman trembesi di Indonesia dikenal dengan beberapa nama daerah seperti, 

di Sulawesi Selatan disebut kayu colok, di Jawa Barat disebut ki hujan, di Jawa 

Tengah disebut munggur (Hanafi, 2011). Tanaman trembesi mudah dikenali dari 

kanopinya yang indah dan luas, sehingga tanaman ini sering digunakan sebagai 

tanaman peneduh sekaligus mampu sebagai penyerap polutan dan karbon (Nuroniah 

dan kosasih, 2010). 

Tanaman trembesi dapat mencapai ketinggian rata-rata 20-25 m. Bentuk 

batangnya tidak beraturan, dengan daun majemuk yang panjangnya sekitar 7-15 cm, 

sedangkan pada pohon trembesi yang sudah tua berwarna kecoklatan, permukaan 

kulit kasar, dan terkelupas. Bunga tanaman ini berwarna putih dengan bercak merah 
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muda pada bagian bulu atasnya, panjang bunga mencapai 10 cm dari pangkal bunga 

hingga ujung bulu bunga. Bunga trembesi menghasilkan nektar untuk menarik 

serangga guna berlangsungnya proses penyerbukan. Buah trembesi berwarna coklat 

kehitaman ketika buah sudah masak, dengan biji tertanam dalam daging buah 

(Dahlan, 2010). Menurut Staples dan Elevitch (2006), trembesi berkembangbiak 

dengan menghasilkan biji yang berlimpah. Perkembangbiakan dapat dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu biji, stek batang (menggunakan tunas vertikal), stek akar, 

dan stump. Jika dibutuhkan dalam skala besar biji dikoleksi untuk disemaikan di 

persemaian atau dengan cara menanam langsung di lapangan. Gambar pohon dan 

daun trembesi disajikan pada Gambar 2.1. 

         

Gambar 2.1. Pohon dan daun trembesi (Nuroniah dan kosasih, 2010). 

Adapun klasifikasi tanaman trembesi menurut USDA (2011) yaitu sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 
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Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sukelas : Rosidae  

Ordo : Fabales 

Famili : Fabaceae 

Genus : Samanea Merr. 

Spesies : Samanea saman (jacq.) Merr 

Sinonim : Albizia saman (Jacq.) F. Muell. 

Pithecellobium saman (Jacq.) Benth  

2.1.1 Kandungan senyawa tanaman trembesi 

Pada umumnya tumbuhan memiliki senyawa metabolisme primer dan senyawa 

metabolisme sekunder. Senyawa metabolisme primer merupakan senyawa yang 

dihasilkan oleh  makhluk hidup dan bersifat essensial bagi proses metabolisme sel 

tersebut. Senyawa ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok makromolekul yaitu 

karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat, sedangkan senyawa metabolisme 

sekunder merupakan senyawa kimia yang umumnya mempunyai kemampuan 

bioaktivitas dan berfungsi sebagai pelindung dari gangguan hama atau penyakit 

(Meta, 2011). Berdasarkan uji fitokimia yang telah dilakukan terhadap tanaman 

trembesi khususnya ekstrak daun trembesi positif mengandung senyawa triterpen, 

steroid, flavonoid, tanin, alkaloid, dan saponin (Rita, 2014).  
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2.2 Escherichia coli 

Bakteri adalah protista yang bersifat prokariot yang khas, bersel tunggal 

(uniseluler), dan tidak mengandung struktur yang terbatasi membran di dalam 

sitoplasmanya. Sel-selnya secara khas berbentuk bola (kokus), batang (basilus), atau 

spiral (spirillum) dan diameternya sekitar 0.5-1.0 μm serta panjangnya 1.5-2.5 μm 

(Yulia, 2006). 

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang pendek yang 

memiliki panjang sekitar 2 µm, diameter 0,7 µm, lebar 0,4-0,7 µm, dan bersifat 

anaerob fakultatif. Escherichia coli membentuk koloni yang bundar, cembung, dan 

halus (Jawetz et al., 1995). Bentuk bakteri E. coli dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Bentuk bakteri E. Coli (Smith-Keary,1988) 

Escherichia coli adalah anggota flora normal usus, yang berperan penting dalam 

sintesis vitamin K, konversi pigmen-pigmen empedu, asam-asam empedu, dan 

penyerapan zat-zat makanan. Escherichia coli termasuk bakteri heterotrof yang 

memperoleh makanan berupa zat oganik dari lingkungannya karena tidak dapat 

menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Zat organik diperoleh dari sisa 

organisme lain. Bakteri ini menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat 
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anorganik, yaitu CO2, H2O, energi, dan mineral. Di dalam lingkungan, bakteri yang 

dikenal sebagai pembusuk ini berfungsi dalam proses menguraikan zat sisa dan 

menyediakan nutrisi bagi tumbuhan (Ganiswarna, 1995). 

Menurut Melliawati (2009) bakteri Escherichia coli memiliki sifat-sifat khusus 

antara lain:  

1. Merupakan parasit dalam saluran pencernaan makanan manusia dan hewan 

berdarah panas.  

2. Menghasilkan asam dalam jumlah yang banyak dari glukosa.  

3. Menghasilkan CO2 dan H2 dalam volume yang sama dalam glukosa.  

4. Ditemukan dalam feses.  

Escherichia coli menjadi patogen apabila jumlah bakteri ini dalam saluran 

pencernaan meningkat atau berada di luar usus. Escherichia coli menghasilkan 

enterotoksin yang menyebabkan beberapa penyakit diare. Penyakit yang disebabkan 

oleh E. coli yaitu infeksi saluran kemih, diare, sepsis, dan meningitis. E. coli 

merupakan penyebab infeksi saluran kemih pada kira-kira 90 % wanita muda. Gejala 

dan tanda-tandanya antara lain sering kencing, disuria, hematuria, dan piuria. Diare 

yang disebabkan oleh E. coli banyak ditemukan di seluruh dunia. E. coli 

diklasifikasikan oleh ciri khas sifat-sifat virulensinya, dan setiap kelompok 

menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda (Jawetz et al., 1995).  
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Menurut Jawetz et al. (1995), ada lima kelompok galur E. coli yang patogen 

penyebab diare yaitu :  

1. E. coli Enteropatogenik (EPEC) adalah penyebab penting diare pada bayi, 

khususnya di negara berkembang.  

2. E. coli Enterotoksigenik (ETEC) adalah penyebab diare yang sering menyerang 

pengunjung Negara berkembang. Faktor kolonisasi ETEC yang spesifik untuk 

manusia menimbulkan pelekatan ETEC pada sel epitel usus kecil.  

3. E. coli Enteroinvasif (EIEC) yang menimbulkan penyakit yang sangat mirip 

dengan shigelosis. Galur EIEC bersifat non-laktosa atau melakukan fermentasi 

laktosa dengan lambat serta bersifat tidak dapat bergerak. EIEC menimbulkan 

penyakit melalui invasinya ke sel epitel mukosa usus.  

4. E. coli Enterohemoragik (EHEK) menghasilkan verotoksin, sesuai efek 

sitotoksisnya pada sel Vero.  

5. E. coli Enteroagregatif  (EAEC) menyebabkan diare akut dan kronik pada 

masyarakat di negara berkembang. E. coli ini dapat memasuki aliran darah dan 

menyebabkan sepsis.  

Escherichia coli merupakan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan dan 

lingkungan maka perlu dilakukan penanggulangan terhadap bakteri tersebut. 

Berdasarkan penelitian para ahli kimia, dinyatakan bahwa kandungan senyawa kimia 

suatu tanaman dapat berpotensi sebagai antibakteri khususnya bakteri E. coli (Jawetz 

et al., 1995). Seperti yang dilaporkan oleh Rita (2014), bahwa dalam ekstrak daun 
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trembesi mengandung senyawa tanin, flavonoid, alkaloid, steroid, saponin, dan 

triterpen yang berpotensi sebagai antibakteri. 

2.2.1 Metode uji aktivitas antibakteri 

Antibakteri adalah zat yang membunuh atau menekan pertumbuhan atau 

reproduksi bakteri. Suatu antibakteri dapat memiliki spektrum luas apabila dapat 

membunuh bakteri Gram negatif dan Gram positif, spektrum sempit apabila 

antibakteri hanya membunuh bakteri Gram positif atau Gram negatif saja, dan 

spektrum terbatas apabila antibakteri efektif terhadap satu spesies bakteri tertentu saja 

(Dwijoseputro, 1990). Cara kerja antibakteri ada yang bersifat mematikan bakteri 

(bakterisida) dan ada yang  hanya menghambat pertumbuhan bakteri disebut sebagai 

bakteriostatik (Shcunack et al., 1990). Kerja antibakteri dipengaruhi oleh konsentrasi 

zat uji, jumlah bakteri, adanya bahan organik, dan pH (Pelzcar & Chan, 1986).  Stout 

dalam Maryuni (2008) mengelompokkan antibakteri ke dalam 3 kelompok, yaitu 

antibakteri dengan aktivitas rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat yang ditampilkan 

pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Pengelompokan aktivitas antibakteri 

Aktifitas Diameter Zona Hambat (mm) 

Rendah < 5 

Sedang 5-10 

Kuat 10-20 

Sangat kuat >20 

Sumber : Stout dalam Maryuni, 2008. 
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Pengukuran aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan beberapa metode, 

diantaranya metode difusi dan metode pengenceran. Metode difusi merupakan 

metode yang paling umum digunakan, metode difusi dapat dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu :   

1. Metode silinder merupakan silinder steril dengan diameter 8 mm ditetesi larutan 

uji dan ditempatkan pada permukaan agar yang telah ditanami bakteri uji. Daerah 

hambat yang terbentuk terlihat sebagai daerah bening di sekeliling silinder.  

2. Metode perforasi adalah media agar ditanami bakteri uji dan selanjutnya pada 

media tersebut dibuat lubang atau sumur dengan diameter 6 mm dan larutan uji 

sebanyak 10 μL dimasukkan ke dalamnya. Daerah bening yang terbentuk 

merupakan daerah hambatannya. 

3. Metode Difusi Cakram, metode ini merupakan metode yang paling banyak 

digunakan dan dikenal sebagai metode Kirby-Bauer. Dalam metode ini, sejumlah 

bakteri diinokulasikan pada media agar dan cakram yang mengandung larutan uji 

atau antibakteri tertentu diletakkan pada permukaan media agar yang telah 

memadat. Daerah bening sebagai daerah hambatan terbentuk setelah masa 

inkubasi dan terlihat tidak ditumbuhi bakteri di sekeliling cakramnya (Chan, 

1986). 

2.3 Triterpen 

Triterpen merupakan senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam 

satuan isoprena dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik, yaitu 
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skualena (Gambar 2.3). Senyawa ini tidak berwarna, berbentuk kristal, bertitik leleh 

tinggi, dan bersifat optis aktif. 

                                                         

Gambar 2.3 Struktur skualena (Robinson, 1995). 

Senyawa golongan triterpen kebanyakan mempunyai gugus fungsi alkohol, 

aldehid, dan asam karboksilat. Bila dianalisis dengan spektrofotometer inframerah 

(IR), karakteristik senyawa golongan triterpen yang memiliki gugus alkohol akan 

memberikan serapan lebar (-OH) pada bilangan gelombang sekitar 3400 cm
-1

 yang 

dipertegas dengan adanya serapan C-O alkohol pada sekitar 1300-1100 cm
-1

. Adanya 

gugus fungsi –OH dan C-O alkohol serta munculnya serapan C=O pada daerah 

bilangan gelombang sekitar 1900-1650 cm
-1

 merupakan ciri dominan gugus asam 

karboksilat. Triterpen aldehid ditunjukkan dengan adanya dua puncak lemah dekat 

2850 dan 2750 cm
-1

 (Harbone, 1987; Sastrohamidjojo, 1992). Berdasarkan struktur 

kimianya triterpen digolongkan menjadi tiga yaitu: golongan triterpen asiklik, 

golongan triterpen tetrasiklik, dan golongan triterpen pentasiklik (Robinson, 1995). 

Triterpen dibagi menjadi empat golongan, yaitu triterpen sejati, steroid, saponin, dan 

glikosida jantung. 
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Berikut merupakan contoh senyawa triterpen disajikan pada Gambar 2.4. 

 

Triterpen Sejati 

HO
Me Me

Me Me

Me

Me

Me Me

 

-amirin 

 

Triterpen steroid 

HO

Me Me

Me

Me

Me

Me

 

Stigmasterol 

  

Triterpen Saponin 

O

O

HO

Me

MeMe

Me

 

Diosgenin 

Triterpen Glikosida Jantung 

O

Me

OH

O

Me

Glukosa

O

 

Silirosida 

Triterpen Tetrasiklik 

Me

Me

HO
Me

Me

Me

Me

Me

Me  

 

 

Lanosterol  

 

Gambar 2.4 Contoh senyawa triterpen dari masing-masing golongan (Robinson,  

1995). 

Uji fitokimia yang digunakan untuk mengetahui adanya kandungan senyawa 

triterpen pada suatu tumbuhan adalah dengan menggunakan pereaksi Libermann-
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Burchard (asetat anhidrat dan asam sulfat pekat) yang ditunjukkan dengan terjadinya 

perubahan warna menjadi merah-ungu (Harbone,1987). 

2.3.1 Aktivitas triterpen 

 Kelompok senyawa triterpen terdiri dari lebih 4.000 senyawa, memiliki aktivitas 

untuk antiinflamasi, hepatoprotektif, analglesik, antimikroba, antibakteri dan 

antioksidan. Suhando et al. (2013) melaporkan dalam kulit batang sirsak mengandung 

senyawa triterpen yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Rita (2010) 

melaporkan bahwa senyawa triterpen dalam rimpang temu putih (Curcuma zedoaria 

(Berg.) Roscoe) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dan Eschericia coli. Ismaini (2011) melaporkan bahwa senyawa triterpen ikut 

berperan dalam menghasilkan zona hambat karena sifat toksik yang dimiliki oleh 

senyawa triterpen dalam ekstrak tersebut, sehingga ketika senyawa aktif terserap oleh 

jamur patogen dapat menimbulkan kerusakan pada organel-organel sel, menghambat 

kerja enzim di dalam sel, dan pada akhirnya akan terjadi penghambatan pertumbuhan 

jamur patogen. 

2.4 Teknik Isolasi Metabolit Sekunder pada tumbuhan 

2.4.1 Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan suatu cara untuk menarik komponen kimia yang terdapat 

dalam suatu sampel berdasarkan polaritas suatu pelarut. Metode ekstraksi yang tepat 

bergantung pada susunan jaringan, kandungan air, bahan tumbuhan, dan jenis 

senyawa yang akan diisolasi (Suradikusumah, 1989). 
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Markham (1988) menyatakan bahwa sebelum proses ekstraksi, sampel daun 

dikeringkan terlebih dahulu agar tetap dalam keadaan baik untuk dianalisis setelah 

beberapa hari. Dalam proses pengeringan, sampel daun dikeringkan pada suhu kamar 

dengan aliran udara yang lancar dan  tidak boleh terkena sinar matahari secara 

langsung karena radiasi UV dapat memecah senyawa yang dianalisis. Sampel yang 

telah kering digerus hingga menjadi serbuk selanjutnya diekstraksi. 

Maserasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh senyawa kimia 

dari jaringan tumbuhan yang dikeringkan (seperti : daun, akar, batang, bunga dan 

lainnya). Teknik ini menggunakan sederetan pelarut secara bergantian dengan tingkat 

polaritas yang berbeda. Ekstrak yang diperoleh dipekatkan dengan tekanan rendah 

menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 30-40 
o
C sehingga diperoleh 

ekstrak kental. Pemilihan pelarut untuk melakukan ekstraksi perlu memperhatikan 

kemampuan dari pelarut untuk mengekstraksi komponen-komponen yang ada dalam 

bahan tumbuhan (Harbone, 1987; Suradikusumah, 1989). 

2.4.2 Kromatografi lapis tipis 

Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan salah satu teknik kromatografi yang 

sering digunakan dalam memisahkan beberapa campuran senyawa organik. 

Kromatografi merupakan salah satu metode pemisahan yang didasarkan pada 

distribusi komponen-komponen yang dipisahkan di antara 2 fase, yaitu fase diam 

dengan permukaan yang luas dan fase gerak yang berupa zat cair yang mengalir 

sepanjang fase diam (Khopkar, 1990 ; Sastrohamidjojo, 2007). 
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KLT merupakan cara analisis cepat yang memerlukan bahan sangat sedikit, baik 

penyerap maupun cuplikannya. KLT dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-

senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar 

dikerjakan dengan kromatografi kertas. KLT juga dapat digunakan dalam mencari 

eluen untuk kromatografi kolom, analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi 

kolom, identifikasi senyawa secara kromatografi, dan isolasi senyawa murni skala 

kecil. Pelarut yang dipilih untuk pengembang disesuaikan dengan sifat kelarutan 

senyawa yang dianalisis. Bahan lapisan tipis seperti silika gel adalah senyawa yang 

tidak bereaksi dengan pereaksi - pereaksi yang lebih reaktif seperti asam sulfat 

(Sudarmadji, 1996). 

Identifikasi senyawa-senyawa yang terpisah pada lapisan tipis dapat 

menggunakan harga Rf (Retardation factor) yaitu nilai atau besarnya hambatan. Nilai 

Rf atau hambatan pergerakannya bergantung pada adsorpsi dari fase diam terhadap 

masing-masing komponen. Jika adsorpsi dari fase diam terhadap masing-masing 

komponen berbeda maka hambatan pergerakannya (Rf) juga berbeda (Griter et al., 

1991). Harga Rf didefinisikan sebagai berikut: 

𝑅𝑓 =
Jarak  yang  ditempuh  masing −masing  komponen

Jarak  yang  ditempuh  oleh  fase  gerak
………………..(1) 

Pada gugus-gugus yang besar dari senyawa-senyawa yang susunannya mirip, 

seringkali harga Rf berdekatan satu sama lainnya (Sastrohamidjojo, 1991). 

Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk tujuan kualitatif dan preparatif, 

KLT kualitatif digunakan untuk menganalisis senyawa-senyawa organik dalam 
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jumlah kecil (misal menentukan jumlah kumpulan dalam campuran), menentukan 

pelarut yang tepat untuk pemisahan dengan KLT preparatif atau kromatografi kolom, 

dan juga untuk mengidentifikasi komponen penyusun campuran melalui 

perbandingan dengan senyawa yang diketahui strukturnya (Sastrohamidjojo, 1991). 

2.4.3 Kromatografi kolom 

Kromatografi kolom merupakan kromatografi padat-cair yang aliran eluennya 

disebabkan oleh gaya tarik bumi (gravitasi). Adanya gaya gravitasi dan adsorpsi oleh 

fase diam mengakibatkan sampel akan memisah sehingga terbentuk fraksi-fraksi. 

Dalam pengerjaanya, kromatografi kolom memberikan hasil yang cukup baik untuk 

pemisahan campuran dalam jumlah yang relatif banyak meskipun memerlukan waktu 

yang lebih lama serta sulit untuk mempertahankan kondisi kolom selama pemisahan 

(Harbone, 1987). 

Kromatografi kolom dilakukan dalam suatu kolom gelas atau aluminium yang diisi 

dengan cuplikan, dan dilanjutkan dengan elusi beruntun setiap komponennya memakai 

pelarut yang cocok. Beberapa penyerap (adsorben) yang digunakan sebagai fase diam 

dalam kromatografi kolom adalah alumina, silika gel, selulosa, poliamida, sephadex, arang, 

dan pati (Sastrohamidjojo, 1991). 

Pelarut (fase gerak) yang paling cocok untuk pemisahan harus ditentukan melalui 

cara kromatografi lapis tipis terlebih dahulu. Kecepatan pergerakan suatu komponen 

tergantung pada kemampuannya untuk tertahan atau terhambat oleh penyerap di dalam 

kolom. Jadi suatu senyawa yang diserap lemah akan bergerak lebih cepat daripada yang 

diserap kuat (Sastrohamidjojo, 1991). 
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Pelarut pengelusi dibiarkan mengalir melalui kolom hingga terbentuk jalur-jalur 

serapan atau pita dari senyawa-senyawa yang merupakan komponen suatu campuran. 

Setiap pita yang terlihat dikumpulkan dalam wadah yang terpisah-pisah. Jika pita tidak 

kelihatan maka semua fraksinya harus ditampung pada selang waktu yang teratur. Setiap 

fraksi dianalisis secara kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis untuk menentukan 

fraksi mana yang dapat digabung (Sastrohamidjojo, 1991).  

2.5 Identifikasi 

Senyawa bahan alam yang telah diisolasi dapat diidentifikasi secara kimia dan 

fisikokimia. Identifikasi secara kimia dilakukan dengan uji fitokimia, yaitu dengan 

menggunakan pereaksi warna atau pereaksi yang spesifik untuk mengetahui golongan 

senyawa pada sampel seperti golongan flavonoid, terpenoid, steroid alkaloid dan 

saponin. Identifikasi secara fisikokimia dilakukan dengan teknik spektroskopi, salah 

satu diantaranya adalah Spektrofotometri UV-vis dan Spektrofotometri IR 

(Suradikusumah, 1989). 

2.5.1 Uji fitokimia 

Uji fitokimia terhadap fraksi maupun isolat aktif dilakukan dengan menggunakan 

pereaksi-pereaksi yang spesifik terhadap suatu golongan senyawa. Pengerjaannya 

dapat dilakukan pada plat tetes atau tabung pereaksi yaitu dengan mereaksikan sedikit 

isolat dengan pereaksi golongan senyawa tertentu. Perubahan warna yang terjadi 

tergantung dari pereaksi yang digunakan dan golongan senyawa apa yang terkandung 

didalamnya. Adapun pereaksi yang digunakan untuk mendeteksi adanya senyawa 

triterpen adalah dengan menggunakan Pereaksi Liebernann-Burchard (asetat anhidrat-
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H2SO4 pekat). Reaksi yang menunjukkan hasil positif triterpen apabila menunjukkan 

warna merah-ungu (Markham, 1988; Suradikusumah, 1995). 

2.5.2 Spektrofotometri UV-Visible 

Spektrofotometri UV-vis merupakan salah satu metode dalam kimia analisis 

yang digunakan untuk memberikan petunjuk tentang ada atau tidaknya ikatan 

terkonjugasi yang akan memberikan serapan maksimum dari senyawa yang akan 

dianalisis. Energi yang diserap oleh molekul digunakan untuk bertransisi dari tingkat 

keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Spektra UV-vis dari senyawa – 

senyawa organik berkaitan erat dengan transisi – transisi diantara tingkatan energi 

elektronik tersebut. Transisi elektronik melibatkan orbital ikatan, orbital pasangan 

elektron bebas, dan orbital anti ikatan. Transisi – transisi yang biasanya terjadi yaitu σ 

→ σ
*
 yang memerlukan energi lebih tinggi, π → π

*
, n → σ

*
, dan n → π

*
. Terjadinya 

transisi sangat dipengaruhi oleh adanya kromofor dan auksokrom. Kromofor 

digunakan untuk menyatakan gugus tak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi 

dalam daerah UV-vis. Auksokrom merupakan gugus jenuh yang terikat pada 

kromofor yang dapat mengubah panjang gelombang dan intensitas serapan 

maksimum.  

Serapan yang dihasilkan oleh senyawa triterpen yaitu pada rentang panjang 

gelombang yaitu 180-380 nm karena senyawa triterpen merupakan senyawa yang 

tidak berwarna (Harbone, 1987). Dalam molekul yang memiliki ikatan rangkap 

terkonjugasi, mengakibatkan penyerapan sinar UV-Vis terjadi pada panjang 

gelombang yang lebih pendek dari pada yang dialami sistem terkonjugasi, maka 



21 

 
 

makin besar energi yang diperlukan untuk mengalami transisi, sehingga absorbansi 

akan bergeser ke panjang yang lebih kecil (Fessenden dan Fessenden,1999).  

2.5.3 Spektrofotometri Inframerah 

Spektrofotometri inframerah digunakan untuk mengidentifikasi adanya suatu 

gugus fungsi atau ikatan antara atom-atom tertentu dalam suatu senyawa organik 

berdasarkan spektrum yang khas pada daerah inframerah. Kegunaan yang paling 

penting dari spektrofotometri inframerah adalah untuk mengidentifikasi senyawa 

organik karena spektrum inframerah dari senyawa organik  mempunyai sifat fisik 

yang karakteristik, artinya kemungkinan dua senyawa mempunyai spektrum yang 

sama adalah kecil sekali. Pengukuran dengan spektrofotometri inframerah adalah 

pengukuran frekuensi dimana vibrasi dan rotasi yang terjadi berhubungan dengan 

jumlah energi yang terserap pada frekuensi tersebut. Pengukuran energi yang terserap 

direkam sebagai transmitan sebagai fungsi panjang gelombang. Spektra setiap 

komponen senyawa adalah unik sehingga spektra inframerah disebut juga sebagai 

sidik jari dari komponen senyawa. 

Karakteristik senyawa golongan triterpen yang memiliki gugus alkohol akan 

memberikan serapan lebar (-OH) pada bilangan gelombang sekitar 3400 cm
-1

 yang 

dipertegas dengan adanya serapan C-O alkohol pada sekitar 1300-1100 cm
-1

. Adanya 

gugus fungsi –OH dan C-O alkohol serta munculnya serapan C=O pada daerah 

bilangan gelombang sekitar 1900-1650 cm
-1

 merupakan ciri dominan dari gugus asam 

karboksilat. Triterpen aldehid ditunjukkan dengan adanya dua puncak lemah dekat 

2850 dan 2750 cm
-1 

(Harbone, 1987; Sastrohamidjojo, 1992). 


