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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan merupakan kebutuhan dan juga keinginan setiap manusia. 

Penggunaan obat untuk menanggulangi keadaan sakit meningkat sangat nyata 

dalam dua dasawarsa terakhir. Tumbuhan obat yang dahulu telah ditinggalkan 

karena adanya pengenalan akan obat-obat barat dengan menggunakan obat-obat 

kimia, kini kembali mendapat perhatian. Sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, masyarakat pun semakin kritis dalam memilih dan 

mengkonsumsi obat dari bahan alam. Tidaklah cukup hanya berdasarkan pada 

pengalaman yang diwariskan secar turun-temurun, akan tetapi tumbuhan obat 

yang digunakan dalam pengobatan perlu dibuktikan secara ilmiah sehingga 

rahasia berbagai manfaat dan keamanan dari tumbuhan dapat diketahui dengan 

baik (Anonim 2007). 

Seledri (Apium graveolens Linns) adalah salah satu tanaman yang 

dipercaya berkhasiat sebagai obat di indonesia. Senyawa identitas dari seledri 

adalah apiin (Anonim,1979). Penelitian menunjukkan bahwa apigenin-7-0 

glikosida (apiin) pada pemberian per oral, dapat menurunkan tekanan darah 

penderita hipertensi (Siswono, 1991). Apigenin dengan dosis 10 mg per kg berat 

badan yang diberikan secara intravena dapat menurunkan tekanan darah normal 

anjing dan kelinci sebesar 50 mm Hg ( Chang et al). Apiin juga memiliki aktivitas 

anti inflamasi serta aktivitas sebagai immunodulator secara in-vitro dan in-vivo, 

dengan IC50 0,073 mg mL
-1

 ekstrak seledri dan 0,08 mg mL
-1

 apiin, masing-
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masing terbukti dapat mencegah aktivitas nitrit (NO) in-vitro. Pada IC50 0,095 mg 

mL
-1 

ekstrak seledri dan 0,049 mg mL
-1

 apiin masing-masing dapat menghambat 

aktivitas Inducible Nitric Oxide Synthase (INOS) di dalam Escherichia coli 

lipopolysaccharide (LPS). NO dan INOS merupakan mediator inflamasi 

(Mencherini et al, 2007). 

Berdasarkan uraian di atas senyawa apiin memiliki potensi sebagai obat, 

sehingga mendorong peneliti untuk melakukan isolasi terhadap senyawa tersebut. 

Hasil isolasi diharapkan dapat digunakan sebagai marker untuk kepentingan 

standardisasi sekaligus diharapkan memberi peluang untuk mengkaji efek 

farmakologi dan mekanisme kerja apiin lebih jauh, dengan demikian dapat 

menunjang penggunaan tanaman obat tradisional secara lebih rasional. 

Pada penelitian sebelumnya isolasi apiin dari biji seledri yang dilakukan 

pada kondisi basa dengan modifikasi dari prosedur Gupta dan Seshadri. Biji 

seledri diekstraksi dengan etanol 5% panas kemudian disaring, dan hasil  

filtratnya dipanaskan 80-100
0 

C dan ditambahkan asam sampai netral kemudian 

disentrifugasi. Suspensi dan endapan hasil sentrifugasi dan endapan dicuci dengan 

air panas sehingga didapatkan endapan coklat, endapan tersebut bebas apiin dan 

dibuang (Mendicino dan Picken, 1965). Pada penelitian identifikasi ekstrak etanol 

95% dari Apium graveolens Linn Var Scalinum Alef, ekstraksi dilakukan dengan 

metode ekstraksi cair padat sinambung dengan menggunakan alat Soxhlet, 

menggunakan pelarut eter petroleum, kloroform dan etanol 95% secara berturut-

turut. Isolasi mengunakan kromatografi cair vakum secara berulang dengan fase 

diam silika gel G60, dan fase gerak campuran eter petroleum-dietil eter-metanol 
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dalam 11 macam perbandingan (100:0:0, 98:2:0, 92,5:7,5:0, 80:20:0, 50:50:0, 

0:100:0, 0:90:10, 0:80:20, 0:50:50, 0:25:75, 0:0:100). Dari hasil penelitian 

tersebut didapatkan senyawa  apigenin-7-0-glukosida (0,016 %), senyawa tersebut 

telah diidentifikasi melalui perbandingan spektrum inframerah dan spektrum 

ultraviolet dengan spektrum apigenin-7-0-glukosida otentik, spektrum massa 

aglikon yang dibandingkan dengan spektrum apigenin otentik, perbandingan 

spektrum resonansi magnet inti proton dengan data pustaka dan pada kromatografi 

kertas Rf dan warna bercak yang sama dengan glukosa otentik (Siswono, 1991). 

Senyawa apiin adalah senyawa yang memiliki sifat polar, karena adanya 

gugus gula yang diikat pada struktur tersebut. Berbagai uraian penelitian di atas 

dapat digunakan sebagai acuan untuk mengisolasi apiin. Pada penelitian ini 

dilakukan modifikasi pengekstraksi awal menggunakan air dan metanol dengan 

tujuan untuk mendapatkan melarutkan senyawa apiin dengan optimum. Fase 

gerak yang digunakan adalah etil asetat-metanol-air (100:13,5:10) yang diperoleh 

dari optimasi yang dilakukan penelitian sebelumnya, pada proses isolasi 

digunakan metode partisi dan kromatografi kolom dengan etil aset-metanol-air 

sebagai pemilihan solven dengan asumsi dapat melarutkan senyawa apiin dengan 

optimum sehingga dihasilkan senyawa apiin dengan kemurnian yang tinggi. 
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B.  PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan, dapat dirumuskan 

permasalahan apakah senyawa apiin dari daun seledri (Apium graveolens L.) 

dapat diisolasi menggunakan kromatografi kolom dengan modifikasi pelarut air 

dan metanol untuk ekstraksi dan bagaimana kemurnian isolat yang didapatkan 

secara HPLC. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengisolasi senyawa apiin dari seledri (Apium graveolens L.) dengan 

pengekstraksi pelarut air atau metanol, yang dilanjutkan dengan metode 

kromatografi kolom. 

2. Mengukur kemurnian apiin dengan mengunakan HPLC (High Performance 

Liquid Chromatography). 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Apiin 

Apiin adalah termasuk senyawa glikosida flavanoid yang ditunjukkan 

adanya dua gugus gula yang diikat pada rantai carbon 7, gula yang diikat adalah 

glukosa dan piranosa (Gambar 1). Apiin merupakan senyawa identitas dari seledri 

(Apium grveolens L.) (Anonim, 1979). dan memiliki aktivitas sebagai diuretik, 

anti hipertensi dan juga memiliki aktifitas sebagai anti inflamasi. Apiin pada 

pemberian per oral, akan menurunkan tekanan darah penderita hipertensi, karena 
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akan terhidrolisis menjadi apigenin dan glukosa dalam saluran cerna (Siswono, 

1991). 

  

 

 

Gambar 1. Stuktur apiin (Sinonim apiin Apigenin-7-(2-O-apiosilglukosida), 7-[2-O-

(Apio-b-D-furanosi)l-b-Dglukopiranosil)oksi]-5-hidroksi-2-(4-hidroksiphenil)-4H-1-

benzopiran-4-1. Rumus formula C26H28O14, berat molekul 564,50. floresensi warna 

kuning. Senyawa apiin dapat dianalisa dengan HPLC dengan kemurnian 98%) 

(Carbosynth.com). 

Dari seluruh herba (termasuk akar) mengandung glikosida  apiin 

(glikosida flavon), isoquarcetrin  dan umbeliferon. Juga mengandung mannite, 

aspargine, glutamine, choline, limarnose. Provitamin A, Vitamin C dan B. 

Kandungan kimia yang telah diisolasi dari tanaman Apium graveolens Linn. 

antara lain, senyawa fenol, asam miristisat; senyawa golongan alkohol gula, 

manitol; senyawa golongan kumarin, terdiri dari senyawa umbeliferon dan 

psoralen serta derivatnya; senyawa golongan flavonoid, luteolin dan senyawa 

golongan mineral, kalium nitrat (Siswono, 1991). Daun seledri banyak 

mengandung apiin, apigenin, manitol, inositol, aspargin, glutamin, kholin, dan 

linamorase, di samping subtitusi diuretik yang bermanfaat untuk meningkatkan 

jumlah air seni (Perry, 1980). 

2. Tanaman Seledri ( Apium graveolens L. ) 

a. Sistematika tanaman seledri ( Apium graveolens L. ) 

Divisio  : Spermatophyta 
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Subdivisio   : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Umbelliferales 

Familia   : Apiaceae 

Genus   : Apium 

Spesies   : Apium graveolens L. 

(Backer dan Van den Brink, 1965) 

b. Manfaat tanaman 

Secara tradisional tanaman seledri digunakan sebagai pemacu enzim 

pencernaan atau sebagai penambah nafsu makan, peluru air seni dan penurunan 

tekanan darah (Sudarsono et al., 1996). Seledri ditandaskan memiliki efek 

antirematik, obat penenang, diuretik ringan dan antiseptik pada saluran kemih. 

Seledri juga telah digunakan untuk radang sendi, encok dan terutama untuk 

rheumatoid (Bisset, 1994). Banyak penelitian terdahulu seledri digunakan untuk 

mengobati sakit mata, keseleo, reumatik, hipertensi, dan sebagai penyubur rambut 

(Perry, 1980). Seledri sebagai anti hipertensi dan dapat menurunkan tekanan 

darah, kolesterol dan lipid (Juhaini, 2002). Ekstrak etanol sebagai antidiabetes 

(Suciati, 2007). Pada tikus efek sedatif dan aktivitas antispamodik telah 

dilaporkan untuk komponen phthalide (Duke, 1985). Minyak biji seledri telah 

dilaporkan memperlihatkan efek bakteriostatik pad Bacillus subtilis, Vibrio 

cholarae, staphylococcus aureus, taphilococcus albus, shigella dysentriae, 

corynebacterium diphtheriae, samonella typhi, strepto coccus faecalis, bacillus 
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pumilus, streptococcus pyogenes dan  pseodomonas solanacearum (Kar A  Jain 

SR, 1971). 

3. Penyarian (ekstraksi) 

a. Definisi 

Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah 

obat dan menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang diinginkan dapat 

larut. Bahan mentah obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan 

tidak perlu diproses lebih lanjut kecuali dikumpulkan atau dikeringkan. Tiap-tiap 

bahan mentah obat disebut ekstrak, tidak mengandung hanya satu unsur saja tetapi 

berbagai unsur, tergantung pada obat yang digunakan dan kondisi dari ekstraksi 

(Ansel, 1989). Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut 

diuapkan (Anonim, 1995).  

Untuk mendapatkan senyawa yang khas (zat aktif) dalam suatu tumbuhan, 

diperlukan metode ekstraksi yang cepat dan teliti (Harborne, 1987). Pemilihan 

metode ekstraksi tergantung pada sumber bahan alami dan senyawa yang akan 

diisolasi tersebut (Sarker et al., 2006). Kandungan kimia tumbuhan digolongkan 

berdasarkan pada asal biosintesis, sifat kelarutan dan adanya gugus fungsi tertentu 

(Harborne, 1987). Oleh karena itu terdapat beberapa pilihan metode penyarian, 

antara lain: maserasi, boiling, soxhletasi, supercritical fluid extraction, sublimasi, 

dan destilasi uap (Sarker et al., 2006). 
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b. Maserasi  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi. 

Maserasi berasal dari bahasa latin macerare, yang artinya merendam (Ansel, 

1989) adalah suatu proses pengesktrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali percobaan atau pengukuran pada temperatur ruangan. Bahan 

simplisia yang digunakan dihaluskan dan disatukan dengan bahan pengekstraksi 

maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari 

(Voigt, 1984). 

Waktu lamanya maserasi perbeda-beda, masing-masing farmakope  

mencantumkan 4-10 hari. Waktu maserasi pada umumnya 5 hari. Setelah waktu 

tersebut, artinya keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada bagian dalam 

sel dengan yang masuk dalam cairan yang telah tercapai. Dengan pengadukan 

dijamin keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi lebih cepat dalam cairan. 

Keadaan diam selama maserasi tidak memungkinkan terjadinya ekstraksi absolut 

(Voigt, 1984). 

4. Fraksinasi 

Fraksinasi merujuk pada pemisahan lebih ‘halus’. Fraksi-fraksi yang telah 

didapatkan dari proses partisi kemudian diuji aktivitasnya dan akan dihasilkan 

satu atau lebih fraksi yang memberikan aktivitas biologi pada makhluk uji. Fraksi-

fraksi ini perlu dipisahkan lagi karena masih banyak terdapat senyawa kimia yang 

lain (Ganjar dan Rohman, 2007). 

 

 



9 

 

 

a. Kromatografi Kolom  

Kromatografi cair vakum (KCV) pertama kali diperkenalkan oleh para 

ilmuwan dari Australia untuk mengatasi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

separasi menggunakan kolom kromatografi klasik. Pada dasarnya metode ini 

adalah kromatografi lapis tipis preparatif yang berbentuk kolom. Aliran fase gerak 

dalam metode ini diaktifkan dengan bantuan kondisi vakum (Coll and Bowden, 

1986). Kolom hanya berupa tabung kaca yang dilengkapi dengan keran pada salah 

satu ujung (Markham, 1988). 

Cara pemisahan zat berdasarkan mekanisme adsorbs, pembagian ion, 

pertukaran ion, afinitas dan berbedaan ukuran molekul. Sebagian adsorbs, dapat 

dipergunakan alumina, silika gel, karbon adsorben, Mg Silikat Mg karbonat, pati, 

selulosa dan sebagainya. 

Sebagai eluennya misalnya air, metanol, etanol, propanolol, aseton, dan 

sebagainya. Secara adsorbsi partikel padat dalam cairan akan cenderung 

mengabsorbsi atom, ion atau molekul pada permukaannya. Ikatan mungkin 

bersifat ionic, dipole-dipol, dipole-induce dipole, dan lain-lain. Mekanisme partisi 

adalah pemisahan zat berdasarkan kelarutannya di antara dua zat cair tak 

tercampurkan, salah satunya merupakan fase diam yang ditahan oleh zat 

penunjang padat (Gandjar, 1989). 

b. Kromatografi lapis tipis 

Kromatografi lapis tipis (KLT) dikembangkan oleh Izmailoff dan 

Schraiber pada tahun 1938. KLT merupakan bentuk kromatografi planar, selain 

kromatografi kertas dan elektroforesis. Berbeda dengan kromatografi kolom yang 
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fase diamnya diisikan atau dikemas di dalamnya, pada kromatografi lapis tipis 

fase diamnya berupa lapisan yang seragam (uniform) pada permukaan bidang 

datar yang didukung oleh lempeng kaca, plat alumonium, atau plastik plat. 

Meskipun demikian, kromatografi planar ini dapat dikatakan sebagai bentuk 

terbuka dari kromatografi kolom (Ganjar dan Rohman, 2007). 

 Fase diam yang sering dipakai adalah silika gel, alumunium oksida, 

kieselgur, selulosa dan tueunannya, dan lain-lain. Silica gel ini menghasilkan 

perbedaan dalam efek pemindahan yang tergantung kepada cara pembuatannya. 

Fase gerak ialah media angkut dan terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Yang 

digunakan hanyalah pelarut bertingkat, sistem pelarut multi komponen ini harus 

berupa suatu campuran sesederhana mungkin yang terdiri atas maksimal 3 

komponen (Stahl, 1985). 

Dalam mengidentifikasi noda-noda dalam kromatogram sangat lazim 

menggunakan harga Rf (Retardation factor) (Sastrohamidjojo, 1991). Jarak 

pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya dinyatakan dengan angka 

Rf/hRf. 

(cm)gerakfaseditempuhyangJarak

(cm)soluteditempuhyangJarak
Rf  

Angka Rf berjangka antara 0,00 dan 1 dan hanya dapat ditentukan dua 

desimal. hRf adalah angka Rf dikailikan faktor 100 (h) menghasilkan nilai 

berjangka 0 sampai 100 (Stahl, 1985). 
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5. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi / HPLC 

Kromatografi cair kinerja tinggi di sini digunakan untuk penetapan kadar 

senyawa aktif, pada dasarnya ialah suatu bentuk kromatografi kolom yang 

menggunakan kolom yang terbuat dari bahan kemasan dengan partikel berukuran 

kecil dan berbentuk teratur. Karena kehalusan kemasan, maka untuk mendapatkan 

lajur alir yang memadai, digunakan tekanan sampai 5000 lb/inci atau sekitar 2000 

kg/cm. cara ini memungkinkan peneliti menganalisis komponene flavonoid dalam 

suatu campuran secara kuantitatif pada aras resolusi dan kepekaan yang tinggi 

(<50 ng), segi kuantitatif inilah yang membedakan KCKT dari cara kromatografi 

lain. Pengukuran kuantitatif dilakukan dengan menyigi eluat yang keluar dari 

kolom secara otomatis mengunakan spektromonitor UV berpanjang gelombang 

berubah dan ‘kromatogram’ direkam pada kertas gaftar berupa deretan puncak 

(Markham, 1988). 

Berbagai kombinasi kemasan/pengembangan untuk flavonoid telah 

dilaporkan dalam pustaka dan ditinjau mengenal hal ini telah diterbitkan oleh 

Kingston (1970). Sudah jelas bahwa untuk sebagaian besar, analisis yang cocok 

ialah kolom fase terbalik (hidrokarbon terikat pada kemasan silica) jenis µ-

Bondapak C-18 (Waters Associasi). Pengembangan seperti H2O/MeOH, 

H2O/MeOH/HOAc, dan H2O/asetonitril (dalam berbagai perbandingan) telah 

digunakan berhasil pada kromatografi flavon, flavonol, katekin, dihidroflavonoid, 

antosianin, dan flavonoid glikosida (Markham, 1988). 
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E. KETERANGAN EMPIRIS 

Dalam penelitian ini didapatkan senyawa apiin dari daun seledri (Apium 

graveolens Linns) dengan kemurnian yang tinggi dari hasil pengekstraksi awal 

dengan pelarut air dan metanol yang dilanjutkan dengan diisolasi menggunakan 

kromatografi kolom. 

 

 

 

 

 

 

 


