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ABSTRAK 

Ekstrak etanol rimpang Zingiber zerumbet (Lempuyang gajah) banyak 
digunakan dalam sediaan obat herbal. Kualitas sediaan herbal tersebut dapat 
dipengaruhi oleh komposisi metabolit sekunder dalam rimpang. Profil 
kromatografi dapat digunakan untuk penentuan kualitas ekstrak. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu mengetahui profil metabolit sekunder ekstrak etanol 
lempuyang gajah dengan metode KLT dan KCKT. Rimpang lempuyang gajah 
diperoleh dari tiga daerah yaitu Merapi Farma Yogyakarta, Pasar Gede Solo dan 
B2P2TOOT Tawangmangu. Rimpang diekstraksi secara maserasi dengan etanol 
96%. Analisis KLT menggunakan fase gerak heksana:etil asetat (8:2) dan fase 
diam silika gel GF254. Analisis KCKT elusi gradien dengan fase gerak 
asetonitril:metanol:asam fosfat 0,05% dengan kecepatan alir 1,0 ml/menit, waktu 
elusi 15 menit, deteksi pada ? 254 nm dan fase diam kolom C18 panjang 14 cm. 
Hasil analisis dengan KLT menunjukkan ketiga ekstrak memiliki profil yang 
mirip dan diketahui mengandung minyak atsiri, polifenol, dan flavonoid. Hasil 
dengan KCKT menunjukkan ekstrak etanol lempuyang gajah asal Merapi Farma 
menunjukkan 11 peak, Pasar Gede 10 peak dan B2P2TOOT Tawangmangu 7 
peak dan ketiga ekstrak menunjukkan 6 peak karakteristik.  
 
Kata kunci: Zingiber zerumbet, KLT, KCKT, profil metabolit sekunder 
 

ABTRACT 

The ethanol extract of Zingiber zerumbet’s rhizome have been widely used in 
herbal medicine preparations. The quality of herbal medicine might be influenced 
by the composition of secondary metabolites in rhizomes. Chromatographic 
profiles could  be used for determine the quality of the extract. This research 
aimed  to know profile of secondary metabolites the ethanol extract Z.zerumbet 
with TLC and HPLC methods. The rhizomes were obtained from the three regions 
Farma Merapi Yogyakarta, Pasar Gede Solo and B2P2TOOT Tawangmangu. It 
was extracted by maceration with 96% ethanol. TLC analysis used  mobile phase 
hexane: ethyl acetate (8:2) and stationary phase silica gel GF254. HPLC analysis 
used mobile phase acetonitrile: methanol: 0.05% phosphoric acid with  gradient 
elution a flow rate 1.0 ml / min, elution time 15 min, detected at ? 254 nm and the 
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stationary phase C18 column length of 14 cm. The TLC analysis showed that all 
of the three extracts had similar profile and contained essential oils, polypheno ls, 
and flavonoids. HPLC result showed ethanol extract from Merapi Farma 
Z.zerumbet shows 11 peaks, 10 peaks and tha t Pasar Gede B2P2TOOT 
Tawangmangu 7 peaks and the three extracts showed 6 characteristic peaks. 
 
Keywords: Zingiber zerumbet, HPLC, TLC, profile secondary metabolite  

 

PENDAHULUAN 

Salah satu tanaman obat yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat 

Indonesia adalah Zingiber zerumbet (L.) J.E. Smith atau lempuyang gajah yang 

merupakan anggota famili Zingiberaceae. Bagian yang sering digunakan adalah 

rimpangnya. Rimpang lempuyang gajah dalam pengobatan tradisional digunakan 

untuk obat gatal, perut nyeri, borok, disentri, sesak nafas, wasir, cacing dan 

penambah nafsu  makan (Sudarsono dkk, 2002). Rimpang lempuyang gajah 

dilaporkan memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, antiulkus, antioksidan, 

antimikroba (Faizah et al., 2002). Lempuyang gajah juga dilaporkan memiliki 

aktivitas paling tinggi pada penghambatan PGE2 dibandingkan dengan keluarga 

zingiberaceae lainnya (Jiang et al., 2006).  

Studi fitokimia pada rimpang lempuyang gajah telah banyak dilakukan.  

Ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah analisis dengan TLC diketahui 

mengandung terpen, minyak atsiri, flavonoid, saponin dan polifenol (Octaviani, 

2007; Andasari, 2011; Puspitasari, 2011). Ekstrak metanol rimpang lempuyang 

gajah pada analisis dengan GC-MS diketahui mengandung a-humulene, 

zerumbone, ß-selinene, cis-a-bisabolene dan camphene (Shinija et al., 2009). 

Rimpang dari tanaman obat biasanya dijual dalam bentuk serbuk atau 

ekstrak etanol maupun pelarut non polar (Jiang et al., 2006). Beberapa produk 

herbal yang dipasarkan di Indonesia mengandung ekstrak lempuyang gajah dalam 

bentuk sediaan tablet. Pengembangan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

menjadi fitofarmaka dan obat herbal terstandar memerlukan standarisasi bahan 

baku untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu. Kualitas sediaan herbal dapat 

dipengaruhi oleh komposisi metabolit sekundernya.  
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Profil kromatografi dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa 

dalam ekstrak dan dalam beberapa tahun terakhir profil kromatografi digunakan 

sebagai salah satu metode kontrol kualitas ekstrak (Liang et al., 2004). Pada 

penelitian ini digunakan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dari tiga daerah 

berbeda. Sejauh penelusuran peneliti, penelitian mengenai profil kromatogram 

ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah belum dilaporkan. Profil kromatogram 

ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dianalisis menggunakan KLT dan 

KCKT. KLT masih banyak digunakan untuk menentukan karakteristik sidik jari 

dari obat herbal dan merupakan metode yang mudah dalam pemeriksaan awal 

semikuantitatif (Liang et al., 2004). Metode KLT memiliki keunggulan sederhana, 

kecepatan tinggi, efektivitas biaya . Metode KCKT memiliki keunggulan karena  

lebih selektif, sensitif, tidak terbatas pada stabilitas dan volatilitas senyawa (Liang 

et al., 2004).  

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat: Alat-alat gelas, toples maserasi, evaporator, water bath, blender, neraca 

analitik (AND), lempeng KLT GF254 (merck), HPLC-Waters Pump Alliance 2695 

Detektor PDA 2998, kolom C18 (kromasil 100-5C18), panjang 14 cm, diameter 

4,6 mm.  

Bahan: rimpang lempuyang gajah yang diperoleh dari Merapi Farma Yogyakarta 

dalam bentuk rimpang kering, B2P2TOOT Tawangmangu, dan Pasar Gede 

Surakarta dalam bentuk rimpang basah. Bahan kimia: etanol 96% teknis, etanol 

absolute p.a, asetonitril for liquid chromatography (Merck), metanol for 

chromatography preparative (Merck), asam fosfat 0,05%, aquabidest 

(Ikapharmindo)  

Jalannya Penelitian  

1. Determinasi tanaman 

Rimpang lempuyang gajah diperoleh dari tiga tempat yaitu dari 

B2P2TOOT Tawangmangu, Merapi Farma Yogyakarta, dan Pasar Gede Surakarta 

kemudian rimpang dideterminasikan di laboratorium Biologi Fakultas Farmasi 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta dan laboratorium Fakultas Biologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Otentifikasi Simplisia  

a. Identifikasi secara mikroskopik  

b. Identifikasi secara uji kimia  

3. Persiapan bahan  

Rimpang lempuyang gajah disortasi secara basah selanjutnya dicuci 

sebanyak 3 kali dengan air mengalir. Setelah itu dibiarkan 2 hari kemudian 

dirajang dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60°C hingga kering dan 

disortasi kering. Rimpang yang telah dik eringkan diserbuk menggunakan blender. 

4. Pembuatan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

Ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dibuat dengan cara maserasi 

menggunakan etanol 96% (1:10). Serbuk kering rimpang lempuyang gajah 

sebanyak 500 g direndam dengan etanol 96% sebanyak 5000 mL. Serbuk 

direndam sambil sekali-kali diaduk dan didiamkan selama 24 jam. Maserat 

dipisahkan dan proses diulangi 2 kali dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama. 

Semua maserat dikumpulkan dan diuapkan dengan vacuum rotary evaporator. 

Hasil penguapan, diuapkan kembali menggunakan water bath  untuk memperoleh 

ekstrak yang kental. Rendemen yang diperoleh ditimbang dan dicatat.  

5. Pemeriksaan organoleptis 

Pemeriksaan warna, rasa dan bau terhadap ekstrak etanol rimpang 

lempuyang  gajah dari 3 daerah. 

6. Analisis Profil Metabolit Sekunder dengan KLT 

Sebanyak 100 mg ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dari 3 daerah 

masing-masing dilarutkan dalam 1 mL etanol Pa. Larutan sampel tersebut 

ditotolkan sebanyak 0,5 µL pada lempeng KLT. Plate dielusi pada bejana yang 

telah jenuh dengan fase gerak heksana:etil asetat (8:2) dengan jarak 

pengembangan 5 cm. Bercak diamati pada UV254nm dan UV366nm . Deteksi 

komponen spesifik golongan minyak atsiri menggunakan anisaldehid-H2SO4; 

FeCl3; dragendrof; dan sitroborat.  
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7. Analisis Profil Metabolit Sekunder dengan KCKT 

Sebanyak 100 mg ekstrak lempuyang gajah dilarutkan dalam 10 ml etanol, 

kemudian disaring menggunakan filter dengan ukuran pori membran 0,22 µm. 

Sebanyak 10 µl sampel diinjeksikan dalam fase terbalik KCKT dengan fase diam 

silica C18 dan fase gerak campuran asetonitril:metanol:asam phospat 0,05%. Elusi 

gradien dimulai dari menit ke-0 perbandingan (25:25:50), menit ke -2 (30:30:40), 

menit ke-4 (35:20:45), menit ke -6 (50:10:40), menit ke-7 (35:10:55), menit ke-9 

(50:10:40). Kecepatan alir 1,0 ml/menit, Rt 15 menit. Peak  dibaca pada panjang 

gelombang 254 nm. Tiap daerah dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Analisis data 

tiga dimensi untuk mendapatkan ?max dari masing-masing peak . 

8. Analisis data 

Data yang dipe roleh pada analisis dengan KCKT berupa pola, dan puncak 

serapan spektra, peak purity, % area dan luas peak area. Peak menunjukkkan jenis 

metabolit dan intensitas peak yang menunjukkan kadar. Kemurniaan tiap peak 

dilihat dari nilai purity angle  dan purity threshold. Jika nilai purity angle lebih 

besar dari nilai purity threshold maka peak murni. Nilai ?max masing-masing peak 

diperoleh spectrum index plot. 

Analisis data KLT dengan menghitung Rf (Retention Factor) dari masing-

masing bercak menggunakan rumus: 

Retention Factor (Rf) = Jarak titik bercak pada awal titik penotolan  

Jarak elusi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Otentifikasi rimpang Zingiber zerumbet  

Rimpang Z. zerumbet yang digunakan pada penelitian ini berasal dari tiga 

daerah yang berbeda, yaitu Merapi Farma Yogyakarta, Pasar Gede Surakarta dan 

B2P2TOOT Tawangmangu. Rimpang lempuyang gajah yang diperoleh dari 

Merapi Farma Yogyakarta dalam bentuk rimpang kering. Determinasi rimpang 

kering Z. zerumbet dengan uji mikroskopik dan identifikasi kimia.  

Rimpang Z. zerumbet asal Pasar Gede Surakarta dan B2P2TOOT 

Tawangmangu diperoleh dalam bentuk rimpang basah. Determinasi Rimpang Z. 

zerumbet asal Pasar Gede Surakarta dilakukan dengan bentuk rimpang sedangkan 
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determinasi B2P2TOOT Tawangmangu dengan mengidentifikasi tanaman utuh Z. 

zerumbet. Berdasarkan determinasi diperoleh kepastian bahwa tanaman yang 

digunakan adalah rimpang Z. zerumbet. 

Ekstrak etanol rimpang Zingiber zerumbet 

Metode ekstraksi yang digunakan yaitu maserasi dengan pelarut etanol 

96%. Pemilihan metode ekstraksi penting untuk mendapatkan zat utama dari suatu 

bahan (Ansel, 1989). Maserasi mudah dilakukan, murah dan sederhana, tetapi 

membutuhkan waktu yang cukup lama (Anonim, 1986). Rendemen yang 

diperoleh dari ekstraksi rimpang lempuyang gajah yang berasal dari Merapi 

Farma Yogyakarta sebanyak 7,254%, rimpang lempuyang gajah dari Pasar Gede 

Surakarta sebanyak 7,917%, sedangkan yang berasal dari B2P2TOOT 

Tawangmangu memberikan rendemen terbesar sebanyak 8,223% (Tabel 1).  

Uji organoleptis dilakukan untuk mengetahui sifat fisik dari ekstrak 

dengan panca indera meliputi bau, rasa, dan warna (Tabel 1). 

Tabel 1. Rendemen dan uji organoleptis ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

No Keterangan Merapi Farma Pasar Gede B2P2TOOT 
1 Rendemen (%) 7,254 7,917 8,223 
2 Warna Coklat  Coklat kehitaman Coklat kehitaman  
3 Bau  Khas, aromatik Khas, aromatik Khas, aromatik 
4 Rasa Pahit  Pahit Pahit  

 

Analisis Profil Metabolit Sekunder dengan KLT 

Profil KLT dapat digunakan untuk identifikasi golongan senyawa 

metabolit sekunder. Identifikasi menunjukkan adanya kandungan senyawa minyak 

atsiri, fenolik, alkaloid dan flavonoid. Ekstrak etanol rimpang Z. zerumbet dari 

ketiga daerah menunjukkan kemiripan profil kromatografi dengan KLT (Gambar 

1). Secara semikuantitatif berdasarkan intensitas bercak diketahui ekstrak asal 

B2P2TOOT Tawangmangu memiliki intens itas tinggi dari ketiga ekstrak. 

Identifikasi polifenol pada ekstrak memberikan hasil positif ditandai dengan 

adanya 3 bercak berwarna coklat-hitam pada pengamatan secara visual setelah 

disemprot dengan FeCl3. Bercak dengan intensitas tinggi ditunjukkan pada ekstrak 

asal Merapi Farma.  
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Identifikasi alkaloid menunjukkan hasil negatif, alkaloid jika disemprot 

denga n dragendrof akan memberikan warna kuning-coklat yang stabil (Wargner, 

1996). Identifikasi flavonoid menggunakan reagen penyemprot sitroborat 

memberikan hasil yang positif pada ketiga eksrak. Pemisahan flavonoid belum 

optimal karena komposisi fase gerak yang digunakan perbandingan antara etil 

asetat:heksana (2:8) bersifat non polar sehingga flavonoid tertahan pada fase diam 

KLT dan tidak ikut terelusi (Gambar 1 dan tabel 2).  

Analisis metabolit sekunder dengan KLT hanya memberikan informasi 

mengenai metabolit sekunder dan hasil analisis belum dapat menunjukkan 

perbedaan profil metabolit sekunder ekstrak dari tiga daerah.  Analisis penentuan 

kromatogram ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah selanjutnya dilakukan 

menggunakan KCKT karena metode KCKT lebih sensitif, selektif dan resolusi 

tinggi. 

 
(1)           (2)        (3)        (4)              (5)  (6)  

 
Gambar 1. Penam pakan bercak pada ekstrak etanol rimpang Zingiber zerumbet secara TLC. 

Keterangan: (1) UV254nm; (2) UV366nm; dan setelah penyemprotan reagen (3) 
Anisaldehid-H2SO 4; (4) FeCl3; (5) dragendrof; serta (6 ) Sitroborat. MF= 
Merapi Farma Yogyakarta, PG= Pasar Gede Solo, BPTO= B2P2TOOT 
Tawangmangu. 
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Tabel 2. Nilai Rf dari bercak ekstrak rimpang Zingiber zerumbet  

No.           Sebelum penyemprotan  Setelah penyemprotan  Interpretasi 
senyawa 

 UV254nm UV366nm  Anisaldehid-
H2 SO4  

FeCl3  Dragendrof  Sitroborat 

Rf  Warna Rf  Warna  Rf Warna  Rf  Warna Rf Warna Rf  Warna  
1 0,04 

 
Pemadaman 0,04 Flou. 

Kuning  
- - - - - - 0,04 Kuning Flavonoid 

2 0,14 Pemadaman - - - - - - - - - - M. Atsiri 
3 0,32 Pemadaman 0,32 Flou. 

Hijau 
0,32  Ungu - - - - - - M. Atsiri 

4 - - 0,39 Flou. 
Biru 

0,39  Ungu - - - - - - M. Atsiri 

5 0,46 Pemadaman 0,46 Flou. 
Hijau 

0,46  Biru 0,46 Coklat-
hitam 

- - 0,46 Flou. 
biru  

Polifenol 

6 0,66 Pemadaman - - 0,66  Biru-
hijau 

0,66 Coklat-
hitam 

0,66  Kuning-
coklat 

- - Polifenol 

7 0,8 Pemadaman - - 0,79  Ungu - - - - - - M. Atsiri 
8 - - - - 0,88  Hijau - - - - - - M. Atsiri 
9 - - - - 0,97  Ungu 0,97 Coklat-

hitam 
- - - - Polifenol 

 
Analisis Profil Metabolit Sekunder dengan HPLC 

Optimasi fase gerak KCKT dilakukan untuk mendapatkan pemisahan yang 

optimal dari senyawa dalam ekstrak. Elusi secara isokratik dengan fase gerak 

asetonitril:metanol:asam fosfat 0,05% (35:20:45) belum memberikan resolusi 

yang baik (Gambar 4 A). Elusi gradien dilakukan untuk meningkatkan resolusi 

dan mempersingkat waktu retensi dengan cara meningkatkan komposisi asetonitril 

karena kekuatan elusinya paling tinggi di antara ketiga fase gerak tersebut. Peak 

pada Rt 7 belum memiliki resolusi yang baik sehingga perbandingan asetonitril 

diturunkan setelah menit ke 7 agar mendapatkan resolusi yang lebih baik. 

Komposisi perbandingan yang optimal didapatkan pada gambar D dimana antar 

peak memiliki resolusi yang baik (Gambar 4 D). Komposisi fase gerak yang 

diperoleh dari optimasi yaitu campuran fase gerak antara asetonitril: metanol: 

asam fosfat 0,05% dengan elusi gradien dimulai dari menit ke -0 perbandingan 

(25:25:50), menit ke -2 (30:30:40), menit ke-4 (35:20:45), menit ke -6 (50:10:40), 

menit ke-7 (35:10:55), menit ke-9 (50:10:40) dengan kecepatan alir 1,0 ml/menit, 

Rt 15 menit, dan volume injeksi 10 µl. 

 



 
 

 Acetonitril:Metanol:As. Fosfat 0,05% (35:20:45) 
 
       Tabel fase gerak gradien B 

         Tabel fase gerak gradien C 

  
       Tabel fase gerak gradien D 

 
 

Gambar 2 . O ptimasi fase gerak KCKT pada ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 
Keterangan: Gambar A= optimasi elusi isokratik; B= optimasi elusi gradien dengan 

komposisi tabel B; C= optimasi elusi gradien dengan komposisi tabel C; D= 
optimasi elusi gradien dengan komposisi tabel D  

 

Menit  Asetonitril Metanol Asam 
fosfat 
0,05% 

0 25 25 50 
2 30 30 40 
4 35 20 45 
5 35 20 45 
6 50 10 40 
7 35 10 55 

Menit  Asetonitril Metanol Asam 
fosfat 
0,05% 

0 25 25 50 
2 30 30 40 
4 35 20 45 
5 20 10 70 
7 30 10 60 
9 45 15 40 
10 50 10 40 

Menit  Asetonitril Metanol Asam 
fosfat 
0,05% 

0 25 25 50 
2 30 30 40 
4 35 20 45 
5 35 20 45 
6 50 10 40 
7 35 10 55 
9 50 10 40 

A 

B 

C 

D 



 
 

Ekstrak lempuyang gajah yang menunjukkan peak paling banyak 

diperoleh dari rimpang asal Merapi Farma Yogyakarta (11 peak) kemudian Pasar 

Gede Surakarta (10 peak) dan B2P2TOOT Tawangmangu (7 peak). Peak 

karakteristik yang selalu muncul pada ketiga ekstrak sebanya k 6 peak pada waktu 

retensi 2,62; 3,26; 4,31; 8,14; 12,21 dan 13,25 menit. Setiap ekstrak memiliki 

jumlah peak yang berbeda dengan % area yang berbeda pula (Tabel 3).  

Keberadaan senyawa pada ketiga ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

bedasarkan prosentase areanya dibagi 2 yaitu senyawa mayor untuk prosentase 

senyawa > 4% dan senyawa minor untuk senyawa yang memiliki prosentase 

senyawa < 4%. Ekstrak asal Merapi Farma menunjukkan adanya 6 senyawa 

mayor sedangkan pada ekstrak asal Pasar Gede menunjukkan 9 peak mayor serta 

pada ekstrak asal B2P2TOOT Tawangmangu menunjukkan 7 peak mayor 

(gambar 3). Hal ini menunjukkan adanya variasi kandungan metabolit sekunder 

dalam ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah. 

 
Gambar 3. Pola kromatogram ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah asal 

Merapi Farma Yogyakarta, Pasar gede Solo dan BP2T2OO T 
Tawangmangu 

Keterangan: peak yang dilingkari adalah peak yang selalu muncul 
pada ketiga ekstrak 
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Tabel 3. Hasil Kromatogram Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah  

Peak Rt 
(menit)  

Merapi Farma  Pasar Gede  B2P2TOOT 
?max 
(nm)  

Interpretasi 
senyawa  Luas area 

rata-rata  
% Area  rata-

rata  
Luas area 
rata-rata  

% area rata-
rata  

Luas area 
rata-rata  

% area rata-
rata  

1 2.33  - - 206941.7 7.043 418207.7 8.75 267 Glikosida 
2 2.62  132862.3 0.94 123877.3 4.12  298968.3 6.06 260 Glikosida 
3 3.26  342888 2.36 221428.7 8.49  232006 6.52 255 Glikosida 
4 4.31  873886.7 6.15 389922.3 12.73 1185179 33.13 264 Glikosida 
5 5.19  892244 6.28 231124.3 7.47  - - 264 Glikosida 
6 5.79  2657032 18.70 473842.3 15.28 - - 264 Glikosida 
7 7.21  428499 3.02 - - - - 364 Glikosida 
8 8.14  3482254 24.51 437136  20.56 780653 22.15 264 Glikosida 
9 8.54  1449191 10.20 118516  3.86  - - 264 Glikosida 
10 11.17  75008.67 0.53 - - - - 231 Seskuiterpen  
11 12.21  3154646 22.22 568445  18.19 626133.7 18.18 237 Seskuiterpen  
12 13.25  483048.3 3.40 144240.3 4.58  167734 5.01 229 Seskuiterpen  

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya senyawa polar dan nonpolar pada 

ketiga ekstrak lempuyang gajah. Hal ini menunjukkan variasi kandungan 

metabolit sekunder. Reversed -phase KCKT yaitu fase diam lebih bersifat non 

polar dari fase gerak (Dong, 2006) sehingga dimungkinkan senyawa yang lebih 

kuat tertahan oleh fase diam adalah senyawa yang bersifat non polar.  

Hasil KLT menunjukkan ketiga ekstrak positif mengandung flavonoid 

yang merupakan senyawa yang bersifat polar. Chien (2011) berhasil mengisolasi 

senyawa 3-O-methyl kaempferol, kaempferol-3-O-(2, 4-di-O-acetyl-a-? -

rhamnopyranoside) dan kaempferol-3-O-(3, 4-d i-Oacetyl-a-? -

rhamnopyranoside) dari ekstrak metanol rimpang Z. zerumbet yang merupakan 

senyawa golongan flavonoid. Analisis KCKT menggunakan 3D diperoleh ?max  

dari masing-masing peak  (Tabel 3). Karakteristik absorpsi kromofor dari flavonol 

pada ?max 265 dan 345 nm (Ruslay et al., 2007), maka dimungkinkan kandungan 

flavonoid dalam ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah cukup tinggi. Ekstrak 

asal Merapi Farma dan Pasar Gede menunjukkan 8 peak glikosida sedangkan 

ekstrak asal B2P2TOOT 5 peak glikosida yang memiliki serapan ?max 265 dan 365 

nm. 

Yob (2011) melaporkan Z. zerumbet memiliki kandungan kaempferol 

tertinggi jika dibandingkan de ngan spesies zingiberaceae lainnya yaitu 240 

mg/100 g. Hal ini akan mempengaruhi aktivitas dari ekstrak etanol rimpang 

lempuyang gajah dari masing-masing daerah. Perbedaan kadar senyawa masing-

masing peak terlihat ditentukan dengan nilai area. Ekstrak asal Merapi Farma 

dimungkinkan memiliki kandungan senyawa glikosida flavonoid tertinggi dari 
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ekstrak lainnya dan memiliki variasi senyawa flavonoid terbanyak diantara 

ekstrak Pasar Gede dan B2P2TOOT Tawangmangu. Senyawa glikosida flavonoid 

telah banyak dipublikasikan memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Ruslay et al., 

2007). 

Hasil identifikasi komponen pada KLT menunjukkan ketiga ekstrak positif 

mengandung senyawa minyak atsiri dan polifenol. Penelitian sebelumnya 

menyebutkan ekstrak metanol rimpang Z. zerumbet mengandung zerumbone 

(Chien et al., 2011) yang merupakan golongan seskuiterpen.  Senyawa golongan 

terpenoid mempunyai ?max < 220 nm atau lebih tergantung struktur dan gugus 

kromofor. Analisis KCKT dengan data 3D menunjukkan ?max 236 nm 

dimungkinkan merupakan senyawa seskuiterpen. Senyawa seskuiterpen bersifat 

non polar sehingga pada sistem KCKT  fase terbalik akan lebih kuat tertahan pada 

fase diam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 3 peak seskuiterpen dengan % area 

yang kecil yang memiliki ?max sekitar 237 nm yaitu pada Rt 11,17; 12,21 dan 

13,25 menit. Ekstrak Merapi farma menunjukkkan ada 3 peak, Pasar Gede dan 

B2P2TOOT Tawangmangu menunjukkan 2 peak yang memiliki ?max 230 nm. Hal 

ini menunjukkan perbedaan variasi metabolit sekunder pada masing-masing 

ekstrak.  

Senyawa mayor zerumbone kemungkinan belum terelusi pada waktu elusi 

15 menit. Eid et al (2010) menyebutkan zerumbone memiliki Rt 8,75 menit tetapi 

analisis senyawa marker zerumbone dengan fase gerak asam trifluoroasetat 

0,05%:asetonitril menunjukkan Rt sekitar 29,24 menit (Chien et al., 2011). 

Zerumbone dapat digunakan sebagai marker atau senyawa penanda tetapi pada 

penelitian ini tidak digunakan marker zerumbone. Zerumbone memiliki aktivitas 

penghambatan proliferasi pada sel kanker usus dan kulit (Murakami et al., 2002), 

dan memiliki aktivitas sitotoksik pada sel kanker hati (Sakinah et al, 2007). 

Penurunan atau peningkatan aktivitas farmakologi dipengaruhi oleh keberadaan 

metabolit sekundernya.  

Bhuiyan (2009) menyebutkan bahwa kondisi geografi dan ekologi yang 

berbeda mempengaruhi komposisi dan presentasi minyak atsiri dalam rimpang 

lempuyang gajah. Pada familia zingiberaceae presentasi kandungan flavonoid 
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dipengaruhi oleh lama tumbuh, metabolit sekunder terakumulasi dalam rimpang. 

Sehingga terjadi peningkatan kadar flavonoid dalam rimpang selama periode 

pertumbuhan (Ghasemzadeh et al., 2010). Chien (2011) menyebutkan kandungan 

zerumbone tertinggi terdapat pada rimpang dengan periode pertumbuhan 5 bulan.  

Rimpang lempuyang gajah asal Merapi Farma diketahui umur tanaman saat 

dipanen adalah 12 bulan memiliki kandungan terpenoid tertinggi tetapi kondisi 

geografi penanaman rimpang lempuyang gajah asal Merapi Farma tidak diketahui, 

sedangkan rimpang asal Pasar Gede Surakarta dan B2P2TOOT tidak diketahui 

waktu pemanenannya . Cara pembuatan simplisia untuk ekstraksi juga dapat 

mempengaruhi variasi kandungan dalam simplisia. Kandungan senyawa dalam 

simplisia akan mempengaruhi keamanan dan kemanjuran suatu obat herbal, maka 

perlu dilakukan kontrol kualitas untuk pengendalian obat herbal sehingga 

didapatkan obat herbal kualitas tinggi (Liang et al., 2004).  

Analisis profil metabolit sekunder ekstrak lempuyang gajah menggunakan 

KCKT dengan detektor PDA berdasarkan ?max diketahui mengandung flavonoid 

dan senyawa seskuiterpen.  Kandungan tertinggi metabolit sekunder glikosida 

flavonoid dan senyawa seskuiterpen terdapat pada ekstrak asal Merapi Farma.  

Penentuan senyawa dengan KCKT detektor PDA masih terbatas yaitu hanya 

diperoleh spektrum UV tiap puncak yang terpisah sehingga didapatkan ?max  

(Gandjar, 2007). Analisis lebih lanjut untuk pemastian senyawa dapat digunakan 

LC-MS. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Profil metabolit sekunder dari ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

dari tiga daerah yaitu Merapi Farma Yoyakarta, Pasar Gede Surakarta  dan 

B2P2TOOT Tawangmangu yang dianalisis menggunakan metode KLT memiliki 

profil yang mirip dan diketahui mengandung minyak atsiri, polifenol, dan 

flavonoid.  

Berdasarkan hasil analisis profil metabolit sekunder dengan KCKT ekstrak 

etanol Z. zerumbet asal Merapi Farma menunjukkan 11 peak, Pasar Gede 10 peak, 
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B2P2TOOT Tawangmangu 7 peak dan ketiga ekstrak menunjukkan 6 peak 

karakteristik. Ekstrak etanol lempuyang gajah diketahui mengandung glikosida 

flavonoid dan seskuiterpen.  

Saran 

Berdasarkan penelitian disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui korelasi antara keberdaan metabolit sekunder dan aktivitas 

farmakologi ekstrak lempuyang gajah.  
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