
PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DAN PENDIDIKAN SAINS UKSW 

AKTIFITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK FLAVONOID 

BUI MAHONI (Sweitenia mahagoni Jacq.) 

Hartati Soetjipto, A.Ign Kristijanto, Ferry Endra Tri Nugroho 
Fakultas Sains dan Matematika Juntsan Kimia 

Universitas Kristen Satya Wacana 
Jin Diponegoro 52-60 Salatiga 

e-mail: hartatis2003@yahoo.com 

ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian kandungan dan aktivitas antibakteri flavonoid ekstrak kasar biji mahoni (Sweitenia 
mahagoni Jacq.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus (gram positif) dan Eschericia coli (gram negatif). 
Tujuan penelitian adalah : 1). Menentukan kadar total flavonoid biji mahoni, 2). Menguji aktivitas antibakteri 
flavonoid ekstrak kasar biji mahoni fraksi etil asetat hasil hidrolisis fraksi air, 3). Menentukan profil KLT dan 
Rf jenis senyawa flavonoid berdaya antibakteri. 

Diameter Daerah Hambatan (DDH) sebagai petunjuk adanya aktivitas antibakteri dianalisa dengan 
menggunakan rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok (RAK) Sub Sampling dengan 6 perlakuan, 5 kali 
ulangan, dan 3 sub sampel. Sebagai perlakuan adalah dosis fraksi etil asetat hasil hidrolisis fraksi air yaitu 300, 
600, 900, 1200, dan 1500 pg/cakram terhadap bakteri S. aureus dan E. coli. Untuk mengetahui beda purata antar 
perlakuan digunakan uji BedaNyata Jujur (BNJ) dengan tingkat kebermaknaan 5%. 

Rataan kadar total flavonoid (% ± SE) biji mahoni adalah sebesar 0,06 ± 0,01 %. Hasil uji aktivitas antibakteri 
metode difusi agar menunjukkan bahwa fraksi etil asetat biji mahoni hasil hidrolisis fraksi air berpotensi sebagai 
antibakteri kuat terhadap bakteri S. aureus dengan dosis 900 pg/cakram dan bakteri E. coli dengan dosis 1.200 
ug/cakram. Hasil bioautografi menunjukkan ada satu senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri pada Rf0,75 , 
lebih lanjut dari hasil analisa spektroskopi UV-Tampak dan infra merah (IR) serta KLT membuktikan bahwa 
senyawa yang berperan sebagai antibakteri tersebut adalah golongan flavonoid jenis isoflavon. 
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PENDAHULUAN 

Penggunaan antibiotik memiliki peran yang besar untuk mencegab dan menyembubkan penyakit- 
penyakit yang disebabkan oleh bakteri, seperti bisul pada kulit, pneumonia pada paru-paru, sakit gigi 
dan lain lain. Mekanisme ketja antibiotik dalam mengatasi penyakit tersebut dengan cara 
menghambat pertumbuban dan membunub bakteri penyebab penyakit. Namun demikian beberapa 
bakteri mampu bertaban, berkembang dan berubab sifat menjadi resisten terhadap antibiotik yang 
dikenal dengan istilah bakteri resisten. 

Bakteri resisten adalah bakteri yang berhasil membentuk pertahanan did terhadap antibiotika sehingga 
dapat tetap hidup dan berkembang. Para ahli menyebutkan bahwa penyakit infeksi yang disebabkan 
oleh bakteri resisten akan menyebabkan penyakit tersebut menjadi lebih parah dari pada penyakit 
infeksi sebelumnya (Anonim, 2004). Oleh karena itu masih dirasa perlu adanya pencarian sumber- 
sumber antibakteri baru yang mungkin dapat menjadi altematif dalam memperkuat kemampuan 
antibiotik dalam mengatasi penyakit. 
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Salah satu senyawa fitokimia yang penting dan memiliki potensi sebagai antibakteri adalah Flavonoid. 
Flavonoid yang terkandung pada tanaman memiliki beberapa fungsi bagi tanaman itu sendiri seperti: 
sebagai pengatur tumbuh, perlindungan diri yakni antimikroba, antifungal, perlindungan dari 
serangga dan binatang perusak (Harbome, 1967). 

Mahoni (Sweitenia mahagoni Jacq.) adalah tanaman yang termasuk dalam golongan tanaman obat. 
Bagian dari tanaman yang sering dipakai sebagai obat oleh masyarakat adalah biji. Biji mahoni dapat 
mengobati berbagai penyakit seperti : diabetes millitus, tekanan darah tinggi, reumatik, masuk angin, 
demam dan eksim (Anonim, 2002). Kandungan senyawa kimia utama yang dimiliki biji mahoni yakni 
saponin dan flavonoid. Kehadiran flavonoid didalamnya menjadi dasar pemikiran apakah flavonoid 
biji mahoni tersebut bisa menjadi sumber antibakteri. 

Masjhoer (2001) melaporkan bahwa ekstrak etanol biji mahoni sebagai bahan hipoglikemia yang 
dapat menurunkan kadar gula dalam darah pada manusia serta menunjukkan adanya daya toksisitas 
terhadap tikus galur Weistar. Penelitian lain tentang biji mahoni yakni ekstrak etanol biji mahoni 
terbukti memiliki aktivitas antiinflamatori, antimutagenik dan antitumor (Guevara dkk., 1996). 
Mengingat salah satu kandungan senyawa utama mahoni adalah flavonoid maka penelitian ini 
bertujuan untuk: 

1. Menentukan kadar total flavonoid biji mahoni hS". mahagoni). 
2. Menguji aktivitas antibakteri ekstrak kasar flavonoid terhadap bakteri gram positif 

Staphylococcus auretis dan bakteri gram negatif Escherechia coli ditinjau dari Diameter 
Daerah Hambatan (DDFI). 

3. Menentukan jenis senyawa flavonoid isolat antibakteri ekstrak biji mahoni (S. mahagoni) 
melalui analisa Kromatografi dan Spektrofotometri. 

BAHAN DAN METODA 

Bahan 

Serbuk biji Mahoni (5. mahagoni) diperoleh dari daerah Purwodadi dan Boyolali. Bakteri yang 
digunakan untuk pengujian adalah bakteri Eschericia coli IFO 0091 untuk bakteri gram negatif dan 
Staphylococcus aureus INCC 0047 untuk bakteri gram positif. 

Bahan kimiawi yang digunakan antara lain: n-heksana, metanol, etanol, etil asetat, klorofonn, 
akuades, aseton, HC1, logam Mg, FeCU, H2SO4, NaOH, natrium asetat, Mueller Hinton (MH), 
iodonitrotetrazolium (INT), AICI3, plat KLT silika (np, Merck), gel silika, paper disk, natrium sitrat, 
dan asam asetat. 

Piranti 
Piranti yang digunakan untuk penelitian ini adalah piranti gelas laboratorium, rotary evaporator, 
neraca analitik Mettler H80, inkas, autoclave, spektrofotometer UV Mini Shimadzu U-1240, refluks. 

Metode 
Penentuan Kadar Air (Sudarmaji dkk., 1977) 
Penentuan kadar air dilakukan dengan menggunakan 1 gr biji mahoni yang telah 
digrinder, kemudian dikeringkan dalam oven selama 3 jam pada suhu 100 - 105 0C. Sampel 
dimasukkan desikator sampai dicapai suhu ruang , kemudian ditimbang dengan menggunakan neraca 
analitis (Mettler H80). Perlakuan ini diulang sampai diperoleh bobot konstan. 

Penentuan Kadar Total Flavonoid (Diijen POM, 2000) 
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Setengah gram sampel serbuk ditambah 20 ml aseton dan 20 ml HC1 25 % kemudian direfluks 30 
menit, lain didinginkan dan disaring. Selanjutnya residu direfluk kembali sebanyak 2 kali dengan 30 
ml aseton tanpa HC1 25 %. Semua filtrat dicampur dan ditambah aseton hingga volume total 100 ml. 

Larutan aseton tersebut diambil 20 ml kemudian dipartisi dengan 20 ml aquades dan 15 ml etil asetat. 
Fraksi air dipisahkan dan dipartisi lagi sebanyak dua kali dengan 10 ml etil asetat. Semua fraksi etil 
asetat dicampur dan dicuci dengan 40 ml akuades sebanyak 3 kali. Fraksi etil asetat tersebut ditambah 
etil asetat sampai volume total 50 ml. 

Dari 50 ml fraksi etil asetat diambil 10 ml untuk sampel dan 10 ml untukblanko. Sebagai blanko, 10 
larutan etil asetat tersebut ditambah 0,5 ml natrium sitrat (5 % dalam aquades), dan ditambah asam 
asetat (5 % dalam metanol) sampai volume total mencapai 25 ml. Tahapan pembuatan larutan sampel 
sama seperti pada pembuatan blanko, namun terlebih dahulu ditambahkan 2 ml larutan AlClj (2 % 
dalam campuran asam asetat 5 % dalam metanol) sebelum penambahan asam asetat hingga volume 
mencapai 25 ml. Serapan sampel diukur dengan spektrofotometer UV-tampak pada panjang 
gelombang425 nm dan absorbansi yang diperoleh dimasukkan dalam rumus : 

n/ n , ^42V0,735 % flavonoid = ——  
g 

(g adalah massa sampel mula - mula yang digunakan dalam gram). 

Ekstraksi dan Partisi (Markham,1988 telah dimodifikasi) 
Satu kg serbuk biji Mahoni didefatisasi dengan pelarut n-heksana sampai semua 
minyak dan lemak dari biji larut. Sampel yang telah didefatisasi dikeringkan dalam cabinet dryer 
sampai semua pelarut yang tersisa menguap. Setelah sampel kering kemudian dimaserasi dengan 
metanol 90 % dalam waktu 12 jam, kemudian disaring. Residu dimaserasi lagi dengan metanol 50 %, 
lalu kedua filtrat disatukan. Hasil maserasi dipekatkan menggunakan penguap putar (Rotary 
evaporator). 
Ekstrak pekat dipartisi menggunakan pelarut kloroform sehingga diperoleh fraksi 
kloroform dan fraksi air. Fraksi air diuji keberadaan flavonoidnya dan sisanya dihidrolisis. 

Skrining Flavonoid (Siregar, 1995) 
Fraksi dipekatkan, kemudian masing-masing diambil sedikit dan ditambah dengan 
metanol 50 % kemudian dipanaskan. Setelah panas ditambahkan logam magnesium dan diberi 5 tetes 
HC1 pekat. Uji positif mengandung flavonoid jika larutan sampel berubah wama menjadi merah, 
merah jambu, atau oranye. 

Hidrolisis Asam ( Markham 1988 yang dimodifikasi) 
Fraksi air dengan uji flavonoid yang positif dihidrolisis untuk memutus ikatan gula 
dari aglikon flavonoid dan sekaligus memisahkan senyawa lain yang mungkin terkandung dan terikat 
pada flavonoid. Hidrolisis dilakukan dengan menambahkan HC1 2 M pada fraksi air, dengan 
perbandingan volume HC1 : fraksi air yaitu 1 : 1 dan direfluks selama 15 menit. Setelah proses 
hidrolisis selesai, larutan dipartisi dengan etil asetat untuk mengikat flavonoid hasil hidrolisis lalu 
dipekatkan dan disimpan dalam botol sampel. 

Uji Aktivitas Antibakteri dengan Metode Difusi Agar (MeFarland, 2005) 
Fraksi etil asetat hasil hidrolisis fraksi air diujikan terhadap bakteri Eschericia coli 
IFO 0091 dan Staphylococcus aurens INCC 0047 dengan metode difusi agar. 

Pembuatan Konsentrasi Fraksi Etil Asetat Hasil Hidrolisis Fraksi Air 
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Dosis fraksi etil asetat untukuji aktivitas antibakteri adalah 300 , 600, 900, 1.200. loOO ng/cakram. 
Larutan induk dibuat dengan cara menimbang 0,3 gram fraksi pekat ditambah dengan metanol 100 % 
sampai batas tera labu takar 5 ml. Sedangkan sebagai kontrol positif digunakan antibiotik tetracycline 
paper disk yang berisi 30 pg/cakram tertracyclin. Sedangkan kontrol negatlfnya digunakan metanol 
100%. 

Persiapan Media Agar 
Agar MH (Mueller Hinton) dilarutkan dalam akuades dengan perbandingan 28 gram/liter, kemudian 
dipanaskan hingga larut, disterilisasi pada suhu 121 0C dan tekanan 1 atm selama 15 menit. 

Pengujian Aktivitas Antibakteri 
Ke dalam larutan NaCl 0,85 %, ditambahkan beberapa tetes NB (Nutrient Broth) 
tersuspensi bakteri uji ( Staphylococcus aureus atau Eschericia coli ) dengan OD 0,131 sampai 0,135 
pada X$oo nm. Satu ml suspensi bakteri diinokulasikan pada 9 ml larutan MH dalam cawan petri, 
kemudian digoyang dan dibiarkan memadat. Cakram kertas dengan diameter 6 mm yang sudah 
ditetesi dengan larutan uji dengan dosis tertentu juga kontrol positif dan kontrol negatif diletakkan 
pada permukaan medium agar yang telah memadat. Selanjutnya cawan petri dibalik dan diinkubasi 
selama 18 jam pada suhu ruang 37 0C. Pengukuran dilakukan dengan melihat Diameter Daerah 
Hambatan (DDH). Daerah terang di sekitar cakram menunjukkan adanya aktivitas antibakteri. 

lolasi Senyawa Flavonoid 

Metode Kromatografi l.apis Yipis IKD Y) 

Fraksi etil asetat pekat di KLT dengan silika gel dan fase gerak klorotorn:metanol (75:10). Visualisasi 
yang digunakan untuk identifikasi senyawa flavonoid antara lain UY kj50 nm dan nm, uap NH3 
dan UV kjsonm. Pola KLT yang terbentuk dibandingkan dengan liieratur (Markham. 1988) untuk 
mengetahui kemungkinan senyawa flavonoid apa saja yang dapat dipisahkan. 

Metode Kromatografi Kolom (Markham, 1988) 
Fraksi etil asetat pekat dikolom dengan menggunakan silika gel dan dielusi menggunakan campuran 
pelarut klorofom : metanol (75:10). Hasil fraksinasi kolom yang mengandung flavonoid dipekatkan 
dan digunakan untuk analisa selanjutnya. 

Bioautografi 

Penentuan nilai Rr terhadap senyawa antibakteri dalam sampel dianalis menggunakan metode 
bioautografi. Hasil kolom fraksi etil asetat disemprot dengan media agar cair yang mengandung 
suspensi bakteri dengan OD 0,5 pada 7.550 nm dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu sekitar 37 C 
dalam wadah kaca. Untuk mengetahui adanya senyawa antibakteri, dilakukan visualisasi dengan 
pewama lodonitrotetrazolium 5 mg/ml. Spot senyawa antibakteri ditunjukkan dengan munculnya 
daerah berwama putih akibat tidak tereduksinya warna lodonitrotetrazolium menjadi merah 
keunguan. 

Analisa Spektroskopi Senyawa Golongan Flavonoid ( Markham, 1988) 

Isolat hasil isolasi flavonoid dianalisa menggunakan spektroskopi UY-Tampak tanpa pereaksi geser 
dan dengan pereaksi geser serta IR {Infra Red). Spektra UV-Tampak yang terbentuk berupa 
pergeseran dari tiap-tiap tahap dalam penambahan reaksi geser dibandingkan dengan literatur 
sehingga kemungkinan senyawa flavonoid yang terkandung dalam isolat dapat diketahui. Sedangkan 
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spektra IR dianalisa dengan melihat literatur yang memuat ciri-ciri baiWetak panjang gelombang 
maupun pola spektra dari beberapa gugus fungsional yang mungkin ada. 

Isolat flavonoid dilarutkan dalam metanol kemudian larutan tersebut diukur spektrumnya pada 
panjang gelombang 250 - 600 nm. Spektra yang terbentuk selanjutnya disebut sebagai spektrum 
MeOH. Setelah spektrum MeOH diketahui, maka dilakukan pengukuran spektrum selanjutnya dengan 
menambahkan beberapa pereaksi geser. Pereaksi geser yang digunakan antara lain: 2 tetes NaOH 2 
M,-, 6 tetes AlClj (5% w/v dalam metanol), dan 6 tetes AlClj ditambah 3 tetes HC1 50 %, natrium 
asetat (NaOAc), serta NaOAc ditambah H3BO3, sehingga akan didapatkan empat yaitu : spektrum 
NaOMe, spektrum AICI3, spektrum AICI3/HCI, dan spektrum NaOAc/l-^BCb. Jenis senyawa 
flavonoid yang terdapat dalam ekstrak dapat diidentifikasi dengan membandingkan pola spektrum 
yang terbentuk dengan literatur (Markham, 1988). 

Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) Sub Sampling dengan 6 perlakuan, 5 kali ulangan, dan 3 sub sampel. Sebagai perlakuan 
adalah dosis fraksi etil asetat basil hidrolisis fraksi air yaitu 300, 600, 900, 1.200, dan 1.500 
pg/cakram. Selanjutnya untuk mengetahui beda purata antar dosis digunakan uji Beda Nyata Jujur 
(BNJ) dengan tingkat kebermaknaan 5% (Steel and Torie, 1981). 

HASIL DAN DISKUSI 

Basil Ekstraksi dan Deteksi Awal Kandungan Flavonoid Biji Mahoni (S. mahagoni) 

Basil defatisasi 1.000 gram serbuk biji mahoni dengan n-heksana diperoleh sebanyak 526,4 gram, 
sedangkan hasil partisi kloroform sebanyak 48,61 gram dan fraksi air langsung dihidrolisis . Fraksi air 
sebelum hidrolisis positif mengandung flavonoid. Setelah hidrolisis fraksi air dipartisi dengan etil 
asetat untuk mengikat aglikon flavonoid. 

Kadar Total Flavonoid Biji Mahoni (S. mahagoni) 

Hasil pengukuran Kadar Total Flavonoid biji Mahoni (% ± SE) yang diperoleh adalah sebesar 0,06 ± 
0,01 % dengan kadar air (% ± SE) 9,38 ± 0,51 %. 

Uji Aktivitas Antibakteri 

Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak kasar flavonoid biji mahoni (S. mahagoni) fraksi etil asetat, 
menunjukkan adanya penghambatan terhadap bakteri baik gram positif maupun negatif. Terbentuknya 
zona terang di sekitar cakram adalah bukti nyata adanya penghambatan terhadap bakteri, dan diukur 
sebagai Diameter Daerah Hambatan (DDH). Zona terang ini terbentuk akibat ketidakmampuan 
bakteri untuk tumbuh di sekitar cakram tempat senyawa antibakteri terdifusi (Gambar 1). 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada pemberian ekstrak dengan dosis 300 pg/cakram sudah 
menunjukkan adanya daya hambat terhadap kedua bakteri uji tersebut, dengan rata-rata DDH sebesar 
0,63 ± 0,01 cm (E. coli) dan 0,68 ± 0,01 cm (5. aitreus). Sedangkan untuk kontrol negatif (metanol 
100%) maupun kontrol positif (terasiklin 30 pg/cakram), keduanya menunjukkan hasil yang 
memuaskan. 
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Gambar 1. Uji Antibakteri Metode Difusi Agar 
a. Dosis 600 (ag/cakram terhadap S.aureus INCC 0047 
b. Dosis 1500pg/cakram terhadap S.aureus INCC 0047 
c. Kontrol positif dan negatif terhadap S.aureus INCC 0047 
d. Dosis 600 pg/cakram E. coli IFO 0091 
e. Dosis 1500 pg/cakram terhadap S.aureus INCC 0047 
f. Kontrol positif dan negatif terhadap S.aureus INCC 0047 

Pada cawan yang berisi kontrol negatif bakteri tetap dapat tumbuh subur, artinya jika ada pelarut yang 
mungkin tersisa pada cakram kertas tidak sampai menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan pada 
cakrani yang berisi tetrasiklin (kontrol positif) menunjukkan adanya DDH yang cukup kuat yakni 
memiliki rata-rata DDH (cm ± SE) 2,34 ± 0,03 cm terhadap E. coli dan 3,03 ± 0,04 cm terhadap S. 
aureus .Alasan pemilihan tertrasiklin sebagai antibiotik pembanding adalah karena tetrasiklin 
merupakan antibiotik kuat (Pelczar dan Chan, 1988). 

Tabel. Purata Diameter Daerah Hambatan (cm ± SE) Antar Berbagai Kdnsentrasi Ekstrak 
Kasar Elavonoid Eraksi Etil Asetat Biji Mahoni (S., maltagoni Jacq) terhadap 
Bakteri S. Aureus (Gram Positif) dan E. coli (Gram Negatif) 

Dosis pg/cakram 
Bakteri 7 ~ TTT CCC 

0,00 ± 0,68 d 
0,00 0,01 

0,87 ± 1,08 ± 1,36 ± 1,56 ± 
0.01 0,01 0,01 0,02 

W=0.02 
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E.coli 0,00 ± . 0,63 ± 0,75 ± 0,97 ± 1,27 ± 1,44 ± 
0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

W=0,02 (a) (b) (c) (d) (e) (0 

Keterangan :*W = BNJ 5 % 
*Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan antar peilakuan tidak 
berbeda nyata, sedangkan angka- angka yang diikuti huruf yang tidak sama 
menunjukkan antar perlakuan berbeda nyata. 

Penyebab penghambatan bakteri adalah karena masuknya senyawa antibakteri ke dalam sel bakteri 
yang kemudian merusak proses-proses intraseluler. Aktivitas antibakteri dari ekstrak tumbuhan sering 
dihubungkan dengan adanya kandungan senyawa fenolik (Erindyah dan Maryati, 2002). Adanya 
senyawa flavonoid yang juga merupakan senyawa fenolik terhidroksilasi diduga sebagai senyawa 
yang bertanggungjawab menghambat pertumbuhan bakteri. 

Cowan (1999) menyebutkan bahwa aktivitas flavonoid sebagai antibakteri disebabkan oleh 
kemampuannya membentuk komplek dengan ekstraseluler dan protein-protein terlarut serta dinding 
sel bakteri, sehingga bagian sel tersebut akan rusak dan kehilangan fungsinya. Beberapa flavonoid 
lipofilik mungkin juga merusak membran sel, pusat teijadinya beberapa reaksi enzimatis sehingga 
dapat menuju kepada kematian sel. 

Penghambatan ekstrak kasar flavonoid terhadap bakteri E. coli relatif lebih lemah dibanding dengan S. 
aureus. Perbedaan penghambatan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kepekaan yang 
disebabkan karena perbedaan struktur dinding sel antara bakteri gram positif dan gram negatif. 
Komponen penyusun dinding sel S. "aureus (gram positif) lebih tipis dibanding dengan E. coli (gram 
negatif). Oleh karena itu ketahanan bakteri gram positif terhadap senyawa antibakteri akan jauh lebih 
lemah dari pada gram negatif. 

Jka disesuaikan dengan standar Proestos (2005), maka kekuatan ekstrak kasar flavonoid fraksi etil 
asetat pada pemberian dosis di bawah 600 pg/cakram adalah "lemah" terhadap kedua bakteri uji, 
"sedang" untuk dosis 900 pg/cakram terhadap bakteri E. coli dan "kuat" terhadap bakteri S. aureus, 
lebih dari 1200 pg/cakram termasuk "kuat" untuk kedua jenis bakteri uji. 

Bioautografi 

Basil separasi awal fraksi etil asetat hasil hidrolisis fraksi air biji mahoni (S. mahagoni), di atas plat 
KLT menunjukkan adanya 7 spot. Sedangkan melalui analisa hasil bioautografi, menunjukkan adanya 
1 spot yang bersifat antibakteri yang diperoleh dari fraksi etil asetat yaitu spot dengan Rf 0,75 . 

Dari hasil KLT, senyawa antibakteri yang terdeteksi membentuk spot berwama biru muda pendar, 
jika diuapi dengan uap NH3 warna tersebut tetap berpendar. Dugaan awal menurut pustaka (Markham, 
1988) spot yang memiliki sifat dan warna seperti itu dimiliki oleh senyawa flavonoid jenis isoflavon. 
Hasil pengecekan ulang bioautografi terhadap isolat "isoflavon" dengan Rf 0.75 memang betul 
bersifat antibakteri (Gambar 2). Untuk membuktikan dugaan tersebut maka dilakukan analisa 
selanjutnya yakni spektroskopi UV dan IR. 
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Gambar 2. Bioautografi 
a. fraksi Etil Asetat terhadap S. Aureus 
b Isolat Rf = 0,75 terhadap S. aureus 
c. fraksi Etil Asetat terhadap E. coli 
d. isolat Rf = 0,75 terhadap E. coli 

Rf = 0,75 

abed 

Analisa SpektrofotometriUV-Tampak dan IR 

Analisa spektroskopi UV-Tampak (Ultra Violet-Tampak) untuk senyawa dengan Rf = 0,75, 
menunjukkan bahvva senyawa tersebut memilki puncak spektra pada X = 272 nm (pita II). Menurut 
Markham (1988) panjang gelombang dan pola spektra yang terbentuk tersebut, masuk dalam jenis 
isoflavon (Gambar 3). Penafsiran tersebut diperkuat dengan wama spot pada KLT yakni berwama 
biru muda pendar yang setelah diuapi NHj tidak menunjukkan perubahan wama. 

Gambar 3. Kerangka Dasar Isoflavon 

Untuk mengetahui pola letak gugus hidroksil fenolnya maka digunakan pereaksi geser dan 
selanjutnya dilakukan analisa perubahan puncak peak spektroskopi UV-Tampak akibat penambahan 
pereaksi geser tersebut. Hasil spektroskopi UV-Tampak menggunakan pereaksi geser ditampilkan 
dalam Tabel 3. 

Pada penambahan NaOH terbentuk spektra NaOMe dan tidak terjadi pergeseran. Penafsiran mengarah 
kepada tidak adanya OH di cincin A pada struktur dasar isoflavon. Dengan pereaksi NaOAc terjadi 
pergeseran hipsokrom sebesar -16 nm yang ditafsirkan sebagai adanya gugus 7 - OH dengan 
oksigenasi pada posisi nomor 6 atau 8 struktur isoflavon. Dengan penambahan H3BO3 yang hasilnya 
menggeser batokrom sebanyak 14 nm, pergeseran ini disebabkan karena adanya posisi orto pada OH 
nomor 6.7 atau 7,8 (Markham, 1988). 

Penambahan pereaksi AlClj menghasilkan pergeseran yang kecil yakni 4 nm, sedangkan penambahan 
HC1 lumya menambah pergeseran 1 nm. Pergeseran 4 nm tersebut dimungkinan oleh adanya gugus 
hidroksil pada posisi orto atom C nomor 3' dan 4 . Sedangkan pergeseran 1 nm dianggap tidak 

90 



PROSIDISG SEMINAR NASIONAL SAINS DAN PENDIDIKAN SAINS UKSW 

bergeser yang ditafsirkan sebagai adanya OH pada C nomor 5 dengan gugus preml pada atom C 
nomor 6 (Wijono, 2003). 

Tabel 3. Rekaoitulasi Data Soektra UV-TamDak Senvawa Flavonoid 
X (nm) 

Pita I ! P 
Pergeseran X (nm 

Pita I I Pita II 
Pereaksi Interpretasi Jems Flavonoid 

j Pita II 
272 ivieOH Isoflavon dan 

Dihidroksiflavonol 
MeOH+NaOH 

5 menit 
+25 nm 

kekuatan Tidak ada OH di cmcin A 
o- di OH cincin B 

MeOH+NaOAc 
5 menit -16 nm 

7-OH (oksigenasi di 6 atau 8) 
MeOH+NaOAc 

+H3BO3 o-di OH pada cincin A (6,7 atau 
7,8) 

MeOH+AlClj 
MeOH+AlCI3 

+HC1 5-OH dengan gugus preml 
di C nomor 6 

Keterangan : o- = orto. 

Data spektrum ultraviolet senyava flavonoid tersebut mengarah pada jenis isoflavon dengan subtitusi 
OH pada C nomor 3', 4', 5. 7 dan tersubtitusi (OCH3) pada atom C nomor 8 serta tersubtitusi oleh 
gugus prenil (C5H9) pada atom C nomor 6. Jika pada posisi C nomor 6 tersubtitusi oleh gugus prenil, 
maka penafsiran pada basil spektra NaOAc H3BO3 tentang adanya oksigenasi letaknya mengarah 
pada posisi C nomor 8. Tampaknya dugaan struktur flavonoid yang ada tidak bertentangan dengan 
basil spektroskpi Infra Merah (IR). 
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Gambar 4. Spcktrum IR struktur flavonoid senyawa antibakteri ckstrak mahoni 

Dari data hasil spektroskopi UV-Tampak dan IR diatas, diduga bahwa isolat yang diperiksa adalah 
jenis isoflavon . 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kadar Total Flavonoid (% ±SE) biji mahoni (S. mahagom) adalah sebesar 0,06 ± 0,01 %. 
2. Ekstrak kasar flavonoid fraksi etil asetat biji mahoni (S. mahagoni) berpotensi kuat 

menghambat pertumbuhan bakteri gram positif Staphylococcus aureus pada dosis 900 
pg/cakram dengan DDH (cm ± SE) 1,08± 0,01 cm dan bakteri gram negatif Escherechia coli 
pada dosis 1.200 pg/cakram dengan DDH (cm ± SE) 1,27 ± 0,01 cm. 

3. Hasil bioautografi menunjukkan senyawa antibakteri pada fraksi etil asetat hasil hidrolisis 
memiliki Rf = 0,75 sedangka isolat senyawa antibakteri tersebut diduga adalah senyawa 
flavonoid jenis Isoflavon. 
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