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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah tmtuk mengetahui proses agregasi fukosantin dan menentukan kestabilan 
fukosantin terhadap perlakuan iradiasi pada berbagai perbandingan pelarut aseton dan air (10:0, 8:2, 5:5 
dan 2:8, v/v). Larutan fukosantin dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang tertutup dan diiradiasi (4450 
Lux, 42 "C) menggunakan 4 buah lampu bohlam (Philip, 100 W). Lama waktu penyinaran adalah 0, 10, 
30, 40, 50, dan 60 menit. Pola spektra larutan fukosantin, sebelum dan setelah penyinaran, diukur 
menggunakan spektrofotometer UV-Tampak, MultiSpec-1501 (Shimadzu, Kyoto) pada panjang 
gelombang 300-600 run. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses agregasi fukosantin terjadi dalam campuran pelarut aseton 
dan air yang ditunjukan dengan perubahan pola spektra serapan fukosantin setelah ditambah dengan air. 
Agregat fukosantin jenis J yang terbentuk pada perbandingan pelarut aseton dan air 8:2 dan 5:5 (v/v) 
memiliki kestabilan yang lebih tinggi jika dibandingan dengan monomer fukosantin dalam pelarut aseton 
mumi dan agregat fukosantin jenis H pada perbandingan pelarut aseton dan air 2:8 (v/v) selama 60 menit 
perlakuan iradiasi dengan cahaya day light secara berturut-turut. Produk degradasi fukosantin dapat 
dideteksi secara kasar dari perbedaan spektra serapan dan identifikasi produk degradasinya dapat 
diperkirakan. Arab dan kecepatan penurunan atau kenaikan absorbansi fukosantin selama perlakuan 
iradiasi dianalisa dengan metode two-dimensional correlation spectroscopy (2D COS). 

Kata kunci : Fukosantin, proses agregasi, fotostabilitas, aseton, air. 

PENDAHULUAN 

Sumber daya alam laut merupakan sumber pangan yang sangat melimpah karena 
didukung oleh kondisi perairan Indonesia yang kaya dan komplek [1], Salah satu 
sumber daya tersebut adalah rumput laut. Berdasarkan kandungan pigmen yang terdapat 
dalam thallus, rumput laut dapat digolongkan menjadi rumput laut hijau 
(Chlorophyceae), rumput laut merah (Rhodophyceae) dan rumput laut coklat 
(Phaeophyceae) [2], Pada umumnya, rumput laut coklat telah dimanfaatkan sebagai 
sumber alginat namun pigmen yang terdapat pada alga coklat hingga saat ini belum 
dimanfaatkan secara optimal [3]. 

Fukosantin mempakan karotenoid utama pada rumput laut cokelat. Fukosantin memiliki 
pengaruh yang menguntungkan pada kemopreventif kanker yaitu dengan menghambat 
pertumbuhan sel GOTO neuroblastoma manusia [4] dan mempengaruhi proses kematian sel 
pada eel HL-60 leukemia manusia [5], memiliki sifat sebagai antioksidan [6], antiobesitas [7], 
anti peradangan [8] dan anti diabetes [9]. 

Aplikasi pigmen baik sebagai suplemen makanan, pewarna alami maupun di bidang lainnya, 
tidak terlepas dari penggunaan senyawa lain yang sangat penting yaitu air. Air mempakan salah 
satu pelarut polar yang banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan karena sifatnya 
yang relatif aman jika dikonsumsi oleh tubuh. Kehadiran air dalam suatu pigmen dapat 
menyebabkan pigmen tersebut mengalami agregasi. Ketertarikan para peneliti dan praktisi 
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industri pada karotenoid yang larut air terus meningkat sejak munculnya banyak paten formulasi 
karotenoid untuk pewama makanan dalam minuman ringan [10], Sekarang ini, sebagian besar 
dari pewama karotenoid berbasis air diproduksi dalam skala industri dan telah diformulasikan 
dengan makromolekul [11,12], 

Cahaya mempakan salah satu komponen penting yang dapat mempengaruhi kestabilan pigmen 
[13], Kestabilan pigmen dapat dilihat dari penurunan absorbansi atau pembahan pola spektra 
dan secara visual dari perubahan wama larutan pigmen. Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses agregasi fiikosantin dan menentukan 
kestabilan fukosantin terhadap proses iradiasi pada berbagai perbandingan pelarut aseton dan 
air. • 

Bahan dan Metode 

Bahan 
Rumput laut cokelat, Padina australis, digunakan sebagai sampel untuk isolasi fukosantin, 
sedangkan pelarut yang digunakan adalah aseton (PA, Merck) dan akuades. 

Metode 
Ekstraksi dan Isolasi Fukosantin 
Padina australis dipotong kecil-kecil, kemudian ditambah CaCOj sebagai agen penetral dan 
ditumbuk sampai halus dengan mortar. Selanjutnya sampel diekstraksi menggunakan campuran 
pelarut aseton dan metanol (3:7, v/v) selama 20 menit. Ekstrak disaring menggunakan kertas 
saring, kemudian filtrat yang diperoleh dipartisi dengan dietil eter dan ditambah larutan saturasi 
garam dapur serta air ledeng untuk memperjelas pemisahan. Lapisan atas yang mengandung 
ekstrak pigmen dipekatkan menggunakan rotary evaporator dan dikeringkan dengan gas argon. 
Fukosantin diisolasi dari ekstrak kasar pigmen dengan kromatografi kolom menggunakan fase 
diam silika gel dan campuran pelarut heksana dan etil asetat sebagai fase geraknya. 
Agregasi Fukosantin 

Fukosantin dilamtkan dalam pelarut aseton dan absorbansi pada serapan maksimumnya 
disetarakan menjadi 1. Sepuluh mL larutan fukosantin dalam aseton dikeringkan dengan gas 
argon dan dilarutkan kembali dengan 10 mL campuran pelarut aseton dan air pada berbagai 
perbandingan (10:0, 8:2, 5:5 dan 2:8, v/v). 

Iradiasi Fukosantin 
Larutan fukosantin dimasukkan dalam tabung reaksi yang dapat ditutup dan diiradiasi (4450 
Lux, 42 °C) menggunakan 4 buah lampu bohlam (Philip, 100 W) dengan lama waktu 
penyinaran adalah 0, 10, 30, 40, 50, dan 60 menit. 
Spektroskopi 

Pola spektra larutan fukosantin sebelum dan setelah penyinaran diukur menggunakan 
MultiSpec-1501, spektrofotometer UV-Tampak (Shimadzu, Kyoto) pada panjang gelombang 
600-300 nm. 

Analisa Data 
Posisi dan intensitas serapan maksimum serta perbedaan spektra serapan dianalisa 
menggunakan program Spina3x23 (dibuat oleh Y. Katsumoto, Hiroshima University, Jepang). 
Synchronous dan ansynchronous spektra dianalisa menggunakan program 2Dshige versi 1.3 
(dibuat oleh Shigeaki Morita, Kvvansei Gakuin University, Jepang, 2004-2005). 
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IlASIL DAN PEMBAIIASAN 

A«re«asv Y uVosawUw 
Po\a spektra fukosantin pada berbagai prosentase pel ana aseton dan air ditunjukkan pada 
Gambar 1. Pola spektra fukosantin mengalami penurunan absorbansi (Hipokromik), pergeseran 
serapan maksimum, struktur halus karotenoid menjadi tidak jelas dan terjadi pelebaran spektra 
setelah air ditambahkan sebagai campuran pelarut dengan aseton. Perubahan pola spektra ini 
menandakan bahwa fukosantin mengalami proses agregasi. Giovannetti et al. [14] menyatakan 
bahwa keberadaan air dalam larutan karotenoid merupakan salah satu kondisi untuk 
pembentukan agregat karotenoid. Banyak karotenoid diketahui mengalami agregasi dalam 
campuran larutan yang mengandung air karena gaya hidrofobik yang kuat [15]. 

Jelley [16] mengamati perubahan spektra serapan molekul yang beragregasi ditandai dengan 
pergeseran serapan ke arah panjang gelombang yang lebih panjang atau biasa disebut 
pergeseran ke arah merah, hal ini dihubungkan dengan penggabungan jenis longgar (jenis J atau 
kepala dengan ekor). Sedangkan pergeseran pola spektra scrap ke panjang gelombang yang 
lebih pendek atau ke arah biru menunjukkan penggabungan yang ketat disebut jenis H atau 
card-pack aggregate [17, 18], 
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Gambar 1. Pola spektra fukosantin pada berbagai perbandingan pelarut 
aseton dan air. 

Pergeseran serapan maksimum yang khas dipengaruhi oleh proses agregasi jenis H atau J telah 
ditemukan pada beberapa karotenoid [15, 19, 20]. Pergeseran serapan maksimum fukosantin ke 
arah merah (446 menjadi 453 nm) menunjukkan bahwa fukosantin mengalami agregasi jenis H 
dalam perbandingan pelarut aseton dan air yaitu 5:5 (v/v) dengan semakin rendahnya prosentase 
aseton dalam air, sedangkan pada perbandingan pelarut 2:8 (v/v) terjadi pergeseran serapan 
maksimum ke arah biru (446 menjadi 443 nm) yang menandakan terjadi agregasi fukosantin 
jenis J. Keberadaan gugus hidroksi pada molekul karotenoid mendortmg pembentukan agregat 
jenis H, sedangkan agregat jenis J terbentuk ketika karotenoid tidak memiliki gugus fungsional 
pada cincin (misalnya: P-karoten) atau ketika pembentukan ikatan hidrogen dihambat oleh 
proses esterifikasi [19] dan perubahan pH [15]. 

Foto-stabilitas Fukosantin 
Kestabilan fukosantin selama perlakuan iradiasi dapat diamati berdasarkan perubahan wama 
larutan fukosantin secara langsung dan pola spektra fukosantin. Wama larutan fukosantin 
mengalami perubahan dari laming pekat menjadi kuning muda atau terjadi pemucatan (gambar 
larutan fukosantin tidak ditampilkan). Hal ini menandakan bahwa fukosantin mengalami 
degradasi menjadi turunannya selama perlakuan iradiasi dengan cahaya day light. Pola spektra 
fukosantin selama 60 menit perlakuan iradiasi dalam berbagai perbandingan pelarut aseton dan 
air ditunjukkan pada Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan bahwa pola spektra fukosantin dalam 
beberapa perbandingan pelarut aseton dan air yaitu 10:0, 8:2 dan 5:5 (v/v) ditemukan titik 
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isobestik, sedangkan pada perbandingan 2:8 (v/v) tidak terdapat titik isobestik. Titik isobestik 
merupakan titik dimana senyawa yang berbeda berada di dalam kesetimbangan. Keberadaan 
titik isobestik menandakan bahwa telah terbentuk produk degradasi fukosantin selama proses 
iradiasi yang ditandai dengan pergeseran serapan maksimum fukosantin ke arah biru, penurunan 
absorbansi pada serapan maksimum fukosantin dan teijadi kenaikan absorbansi pada panjang 
gelombang di bawah titik isobasetik. Ketiga bukti di atas merupakan ciri terbentuknya produk 
degradasi karotenoid dalam bentuk cis-isomer karotenoid [21]. Niedzwiedzki et al. [22] 
menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi cis-isomer violaxantin teijadi ketika diberi 
perlakuaan pencahayaan selama 5 menit dengan intensitas cahaya 250 pmol m"2 s"1. 

Prosentase penurunan absorbansi pada serapan maksimum fukosantin selama 60 menit 
perlakuan iradiasi dalam pelarut aseton mumi, yaitu sebesar 52,3%, lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan fukosantin yang dilarutkan dalam pelarut aseton yang mengandung air, 
yaitu sebesar 34,0% dan 44,0% dengan perbandingan pelarut aseton dan air 8:2 serta 5:5 (v/v) 
secara berturut-turut. Pada perbandingan pelarut aseton dan air adalah 2:8 (v/v), prosentase 
penurunan absorbansinya lebih besar, mencapai 85,9% selama 30 menit perlakuan iradiasi. 
Berdasarkan hasil tersebut, agregat fukosantin jenis J memiliki kestabilan yang lebih baik 
dibandingkan dengan agregat jenis H. Hal ini disebabkan karena agregat jenis H terbentuk 
ketika tidak adanya ikatan hidrogen antara karotenoid dan pelarut yang mengandung air, 
sehingga agregat jenis ini memiliki kestabilan yang lebih rendah terhadap perlakuan iradiasi. 
Karotenoid yang berada dalam air sebagai larutan monomer atau agregat, memmjukkan 
perbedaan stabilitas dan reaktifitas [23, 24], Lavelli et al. [25] menyatakan bahwa peningkatan 
kandungan air pada bahan kering kemungkinan dapat meningkatkan laju oksidasi. Penurunan 
nilai aktifitas air sampai 6-11 % pada wortel menunjukkan terhambatnya pertumbuhan mikrobia, 
aktifitas ensimatik menjadi minimum dan kestabilan karotenoid menjadi maksimum. 
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Gambar 2. Pola spektra fukosantin selama 60 menit perlakuan iradiasi dengan 
perbandingan pelarut aseton dan air (a) 10:0, (b) 8:2, (c) 5:5 dan (d) 
2:8 (v/v). 
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Produk degradasi fukosantin selama perlakuan iradiasi dapat diidentifikasi secara kasar 
berdasar hasil perbedaan spektra serapan fukosantin pada 60 menit dengan 0 menit iradiasi 
(Gambar 3). 
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Gambar 3. Perbedaan spektra serapan fukosantin pada 60 menit dengan 0 

menit perlakuan iradiasi pada berbagai perbandingan pelarut 
aseton dan air 

Positif absorbansi yang terdapat pada perbedaan spektra serapan berasal dari serapan produk 
degradasi. Isomer cis karotenoid mudah terbentuk karena proses isomerisasi yang dipicu oleh 
cahaya, suhu, asam dan sebagainya [26]. Degradasi karotenoid oleh proses termal dan fotokimia 
mungkin menghasilkan isomer (trans, mono-cis dan di-cis) dan produk degradasi (komponen 
yang teroksidasi, komponen dengan rantai pendek yang mudah menguap dan tidak mudah 
menguap). Isomer cis tetap mempertahankan sifat wama dari karotenoid asalnya, sedangkan 
produk degradasi tidak berwama karena menghasilkan kromofor yang lebih pendek. Kestabilan 
karotenoid dan distribusi produk degradasi tergantung pada sifat medianya yaitu seperti 
kepolaran pelarut, kemampuan memberi dan menerima elektron, pH dan konsetrasi. 

Two Dimensional Correlation Spectra 
2D COS pertama kali diperkenalkan oleh Isao Nonda pada tahun 1986 [27], Pada saat ini 
penggunaan konsep 2D COS telah banyak ditemukan pada berbagai metode spektroskopi 
molekuler antara lain IR, NIR, Raman, fluoresensi, UV-Tampak dan RMI. 2D COS merupakan 
metode yang sangat berguna untuk mengekstrak informasi dari data spektroskopi. Terdapat 2 
jenis spektra yang dihasilkan dalam metode 2D COS yaitu synchronous dan ansynchronous 
spektra. Pada spektrum synchronous, tanda positif (berwama putih) cross peak menunjukkan 
bahwa pembahan intensitas pada dua panjang gelombang dengan arah yang sama. Tanda positif 
cross peak pada asynchronous spektrum memiliki arti bahwa p'erub'ahan spektra pada panjang 
gelombang ke-I terjadi lebih cepat dibandingkan pada panjang gelombang ke-2. Tanda negatif 
cross peak pada synchronous dan asynchronous spektra mengindikasikan hasil yang berlawanan 
[28]. 

Synchronous spektrum fukosantin selama 60 menit perlakuan iradiasi pada berbagai 
perbandingan aseton dan air diperlihatkan pada Gambar 4. Puncak yang berada pada posisi 
garis diagonal disebut sebagai autopeak, sedangkan puncak lainnya adalah cross peak. Autopeak 
mewakili daerah spektra yang mengalami perubahan intensitas selama perlakuan. Gambar 4a, 
b, c menunjukkan bahwa terdapat dua buah autopeak pada synchronous spektrum dimana 
autopeak ke-1 terdapat pada 448 dan 462 nm, sedangkan autopeak ke-2 pada 345 nm. Cross 
peak terletak di luar posisi diagonal dari synchronous spektrum mewakili pembahan secara 
bersama intensitas spektra yang diamati pada dua variabel spektra yang berbeda. Tanda negatif 
(berwarna abu-abu) cross peak mengindikasikan bahwa pembahan intensitas terjadi dengan arah 
yang berlawanan pada dua daerah spektra (autopeak ke-1 dan autopeak ke-2). Sedangkan 
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perubahan intensitas pada autopeak ke-1 dan autopeak ke-2 dengan arah yang sama diamati 
pada synchronous spektrum fukosantin pada perbandingan pelarut aseton dan air 2:8 (v/v), 
dimana tanda cross peak adalah positif (berwama putih) (Gambar 4d). Perubahan intensitas ini 
juga dapat diamati dari pola spektra fukosantin selama perlakuan iradiasi. 
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4. Synchronous spectra dan pola spektra fukosantin selama 60 memt 
perlakuan iradiasi pada berbagai perbandingan aseton dan air 10:0 
(a), 8:2 (b), 5:5 (c), dan 2:8 (d) (v/v). Puncak positif pada synchronous 
spektrum adalah puncak yang berwarna putih. 

Gambar 
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Informasi yang akan diperoleh dan ansynchronous spektrum adalah iriormasi mengenai 
kecepatan penurunan atau peningkatan intensitas antara dua buah puncak. Gambar 5 
memperlihatkan ansynchronous spektra fukosantin selama 60 menit perlakuan iradiasi pada 
perbandingan pelarut asetondan air 10:0 (v/v). 
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Gambar 5. Ansynchronous spektrum (bawah) dan pola spektra (atas) fukosantin 
selama 60 menit perlakuan iradiasi pada perbandingan pelarut aseton 
dan air 10:0 (v/v). Puncak positif pada ansynchronous spektrum adalah 
puncak yang berwarna putih. 

Tanda positif cross peak (lingkaran putih) menunjukan bahwa perubahan intensitas pada v, 
terjadi sebelum V2. maka puncak pada 474 nm mengalami penurunan intensitas yang lebih cepat 
jika dibandingkan dengan puncak yang terdapat pada 408 dan 426 nm serta mengalami 
penurunan intensitas yang lebih cepat jika dibandingkan dengan kenaikan intensitas pada 333 
nm. Hal yang sama juga diamati untuk puncak pada 450 nm, dimana puncak ini mengalami 
penurunan intensitas yang lebih cepat jika dibandingkan dengan puncak pada 425, 402 dan 381 
nm serta penurunan intensitas yang lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan intensitas pada 
364 dan 333 nm. Puncak pada 334 nm mengalami kenaikan intensitas yang lebih cepat 
dibandingkan dengan puncak pada 349 nm. Hasil analisa ansynchronous spektrum 
menunjukkkan bahwa penurunan intensitas fukosantin khususnya pada 474 dan 450 nm lebih 
cepat dari kenaikan intensitas yang terjadi pada daerah di bawah titik isobestik yaitu pada 334 
nm. Hal ini mengindikasikan bahwa isomer cis fukosantin bukan merupakan satu-satunya 
produk degradasi fukosantin, namun terdapat juga turunan fukosantin yang lain. 

Kesimpulan 

1. Fukosantin mengalami agregarasi dalam campuran pelarut aseton dan air yang ditandai 
dengan perubahan pola spektra serapannya, ditunjukkan dari pergeseran dan penurunan 
intensitas serapan maksimum, pelebaran spektra serap dan ketidak jelasan struktur halus 
pola spektrum fukosantin. 

2. Fukosantin pada perbandingan pelarut aseton dan air 8:2 serta 5:5 (v/v) membentuk 
agregatjenis J, sedangkan agregat jenis H terbentuk pada perbandingan 2:8 (v/v). 

3. Prosentase penurunan absorbansi selama 60 menit perlakuan iradiasi pada serapan 
maksimum fukosantin untuk agregat fukosantin jenis J (34,0% dan 44,0%) lebih rendah 
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jika dibandingkan dengan monomer flikosantin (52,3%) dalam pelarut aseton mumi dan 
agregat fukosantin jenis H (68,6%). 

4. Isomer cis fukosantin dan senyawa tidak berwama yang memiliki ikatan terkonjugasi 
pendek mempakan produk degradasi fukosantin selama perlakuan iradiasi. 

5. Perubahan intensitas yang teijadi pada pola spektra fukosantin selama proses iradiasi 
dapat diamati dengan synchronous spektrum pada 2D COS. 

6. Ansynchronous spektrum pada 2D COS memberikan informasi mengenai penumnan 
intensitas fukosantin khususnya pada 474 dan 450 nm lebih cepat jika dibandingkan 
dengan kenaikan intensitas yang terjadi pada daerah dibawah titik isobestik yaitu pada 
334 nm. 
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