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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan penelitian tentang identifikasi dan uji aktivitas antibakteri fraksi alkaloid 

kulit batang tumbuhan kumbi daerah suranadi Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi senyawa alkaloid yang terkandung pada ekstrak kulit batang kumbi (Voacanga 

foetida (B.I) Rolfe) yang berpotensi sebagai antibakteri. Ekstraksi sampel kulit batang kumbi 

dilakukan dengan ekstraksi maserasi dan asam basa, tahap identifikasi diuji secara fitokimia dan 

analisis senyawa menggunakan GC-MS pada variasi suhu program (40
0
C-260

0
C, 150

0
C-270

0
C, 

100
0
C-280

0
C dan 100

0
C-290

0
C) yang selanjutnya diuji aktivitas antibakterinya. Hasil uji 

fitokimia ekstrak kulit batang kumbi positif mengandung senyawa golongan alkaloid. Hasil ini 

sesuai dengan hasil analisis menggunakan GC-MS fraksi basa dengan variasi suhu program yaitu 

pada suhu 40
0
C–260

0
C teridentifikasi adanya tiga senyawa alkaloid yaitu ibogamine (9,77%), 

coronaridine (5,51%) dan lombine (6,06%). Pada suhu program 150
0
C-270

0
C teridentifikasi 

senyawa alkaloid ibogamine (48,19%). Uji aktivitas antibakteri pada setiap fraksi ekstrak 

metanol, fraksi asam dan fraksi basa kulit batang tumbuhan kumbi dengan berbagai konsentrasi 

(1000 ppm, 100 ppm dan 10 ppm) mampu menghambat bakteri gram positif (Staphylococcus 

aureus, Streptococcus mutans, Staphylococcus epidermidis) dan gram negatif (Escherichia coli 

dan Shigella dysenteriae). Perbandingan uji aktivitas antibakteri untuk fraksi basa kulit batang 

tumbuhan kumbi menunjukkan adanya aktivitas antibakteri, namun fraksi metanol memiliki 

aktivitas antibakteri lebih besar. Sedangkan hasil karakterisasi fraksi asam yang terdiri dari 

asam-asam lemak, ester dan golongan alkohol memilki aktivitas antibakteri paling kecil. 

Semakin tinggi variasi konsentrasi pada setiap jenis fraksi menyebabkan zona hambatan yang 

semakin tinggi.  

Kata Kunci : Voacanga foetida (B.I) Rolfe, ekstraksi, alkaloid, aktivitas antibakteri, GC-MS. 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu 

negara yang kaya akan keanekaragaman 

hayati. Salah satu keanekaragaman hayati 

Indonesia yaitu tumbuhan kumbi. Kumbi 

(Voacanga foetida (B.I) Rolfe) merupakan 

salah satu jenis tanaman obat yang tersebar 

hampir di seluruh wilayah Indonesia salah 

satu pusatnya terdapat di Pulau Lombok 

(Hadi, 2001). Secara tradisional kumbi 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

sekitar sebagai obat untuk berbagai penyakit 

antara lain untuk mengobati luka dan 

beberapa jenis penyakit kulit lainnya. Studi 

pendahuluan yang telah dilakukan (Hadi dan 

Bremmer, 2001) menunjukkan bahwa dari 

100 spesies tanaman obat dari pulau 
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Lombok 23% diantaranya positif 

mengandung alkaloid. Alkaloid merupakan 

sekelompok metabolit sekunder alami yang 

mengandung nitrogen, dan memiliki 

keaktifan biologis tertentu sehingga banyak 

digunakan sebagai bahan baku obat 

(Sudarma, 2009). 

Berbagai penelitian telah dilakukan 

untuk mengkarakterisasi dan memanfaatkan 

tumbuhan kumbi ini. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, yang dilakukan Hadi (2002) 

menunjukkan bahwa ekstrak kulit batang 

tumbuhan kumbi memiliki potensi untuk 

menghambat bakteri jenis Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus dengan 

konsentrasi 5 mg/mL yang teridentifikasi 

senyawa alkaloid jenis voacangine dan 

lombine. Selain itu, khususnya pada daun 

tumbuhan kumbi (Khuluq, 2010) isolasi 

senyawa alkaloid fraksi basa positif 

mengandung senyawa golongan alkaloid 

yang berpotensi sebagai antibakteri dengan 

konsentrasi 1% terhadap bakteri (S. 

pneumonia, B. cereus, S. aureus dan P. 

aeroginosa). Adapun metode isolasi yang 

digunakan yaitu metode fraksinasi dengan 

ekstraksi maserasi, penentuan pelarut 

dengan KLT dan fraksinasi lanjut dengan 

kromatografi kolom menggunakan pelarut 

DCM dan n-heksana dengan perbandingan 

8,8:1,2. Tetapi dalam hal ini belum 

dilakukan identifikasi senyawa alkaloid hasil 

metode ekstraksi asam basa menggunakan 

instrument GC-MS dengan berbagai variasi 

suhu program (40
0
C-260

0
C, 150

0
C-270

0
C, 

100
0
C-280

0
C dan 100

0
C-290

0
C), hal ini 

bertujuan untuk mengetahui keberadaan dari 

senyawa alkaloid berkaitan dengan titik 

didih dari masing-masing senyawa alkaloid 

tersebut. Alkaloid dapat dimurnikan dengan 

metode ekstraksi asam basa (Sudarma, 

2014). Pelarut yang digunakan adalah 

metanol pelarut ini bersifat universal dapat 

melarutkan semua jenis senyawa dalam 

ekstrak tersebut.  

Uji aktivitas antibakteri terhadap 

pengaruh variasi konsentrasi ekstrak 

metanol, fraksi asam dan fraksi basa kulit 

batang kumbi menggunakan bakteri gram 

positif (Staphylococcus aureus, 

Streptococcus mutans, Staphylococcus 

epidermidis) dan gram negatif (Escherichia 

coli dan Shigella dysenteriae) pada 

konsentrasi (1000 ppm, 100 ppm dan 10 

ppm) lebih kecil dari penelitian sebelumnya. 

Penggunaan bakteri tersebut didasarkan 

pada pemanfaatan tumbuhan kumbi secara 

tradisional sebagai obat infeksi luka dan 

berbagai jenis penyakit kulit lainnya. 

Mengingat bahwa tumbuhan ini mempunyai 

potensi yang sangat besar untuk 

dimanfaatkan sebagai obat secara luas oleh 

masyarakat.  Hal inilah yang menjadi alasan 

utama peneliti untuk melakukan penelitian 

ini. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat eksploratif dan eksperimental 

yang dilakukan di Laboratorium. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Maret 2018 sampai Juli 2018 di 

Laboratorium Kimia Dasar, Laboratorium 

Kimia Analitik dan Laboratorium Biologi 

Dasar Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Mataram. 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan antara lain: 

Alat-alat gelas, botol vial, corong kaca, 

oven, blender, neraca analitik, rotary 

evaporator, instrumen GC-MS QP 2010 

ULTRA SHIMADZU, lamina air flow, 

autoclave, inkubator, pisau steril, pinset, 

mikropipet, seker, ose dan gunting. 

Bahan-bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang antara lain: kulit 

batang kumbi, aquades, metanol teknis, 

DCM (p.a merk), asam asetat (CH3COOH) 

(p.a merk), sodium karbonat (Na2CO3) (p.a 
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merk), pereaksi meyer, wagner, spritus, 

media NA, NB, MHA, bakteri gram positif 

(Staphylococcus aureus, Streptococcus 

mutans, Staphylococcus epidermidis), gram 

negatif (Escherichia coli, Shigella 

dysenteriae) dan cyprofloaxin. 

Pelaksanaan Penelitian 

Persiapan Sampel 

Sampel kulit batang tumbuhan 

Kumbi diambil dari daerah Suranadi, 

Kabupaten Lombok Barat. Sampel kulit 

batang kumbi terlebih dahulu dibersihkan 

lalu dikeringanginkan selama ± 12 hari. 

Sampel yang sudah kering kemudian 

dihaluskan menggunakan blender hingga 

terbentuk serbuk halus. 

Ekstraksi Sampel 

Maserasi 

Masing-masing simplisia kulit 

batang kumbi yang telah halus ditimbang 

sebanyak 100 gram dan dimaserasi dengan 

250 mL metanol selama 3 hari sambil 

sesekali diaduk. Ekstraksi dilakukan dengan 

pengulangan sebanyak 3 kali terhadap 

masing-masing sampel dengan penambahan 

metanol dalam setiap ekstraksinya. Ekstraksi 

dilanjutkan hingga residu yang dihasilkan 

menunjukkan hasil negatif terhadap uji 

alkaloid. Filtrat kemudian dievaporasi 

dengan menggunakan rotary evaporator 

pada suhu 65
o
C dengan kecepatan 120 rpm, 

atau pada suhu 40
o
C dengan bantuan vakum.   

Ekstraksi Asam Basa 

Masing-masing ekstrak kental yang 

diperoleh diasamkan dengan menggunakan 

asam asetat (CH3COOH) 5% hingga pH 

larutan menjadi 3. Kemudian diekstraksi 

dengan menggunakan DCM hingga 

terbentuk 2 lapisan. Lapisan asam 

dipisahkan dengan lapisan DCM, kemudian 

ditambahkan sodium karbonat (Na2CO3) 

10% hingga pH larutan mencapai 10 

kemudian diekstraksi kembali menggunakan 

DCM hingga membentuk 2 lapisan kembali. 

Lapisan DCM dipisahkan dari lapisan basa 

dan dipekatkan kembali menggunakan 

rotary evaporator. 

Uji Alkaloid 

Uji fitokimia yang dilakukan pada 

penelitian ini dikhususkan pada uji alkaloid 

yaitu sampel sebanyak 3 mL diletakkan 

dalam cawan porselin kemudian 

ditambahkan 5 mL HCl 2 M, diaduk dan 

kemudian didinginkan pada suhu kamar. 

Setelah sampel dingin, ditambahkan 0,5 g 

NaCl lalu diaduk dan disaring. Filtrat yang 

diperoleh ditambahkan HCl 2 M sebanyak 3 

tetes, kemudian dipisahkan menjadi 3 bagian 

A, B, C. Filtrat A sebagai blangko, filtrat B 

ditambah pereaksi meyer, filtrat C ditambah 

pereaksi wagner. Apabila terbentuk endapan 

pada penambahan pereaksi mayer dan 

wagner maka identifikasi menunjukkan 

adanya alkaloid.  

Analisis GC-MS 

Masing-masing ekstrak yang 

dihasilkan yaitu (ekstrak kental metanol, 

fraksi asam dan fraksi basa kemudian 

diinjeksikan ke dalam alat GC-MS. Dengan 

spesifikasi alat yang digunakan yaitu GC-

MS QP2010 ULTRA SHIMADZU, dengan 

kolom semi polar dengan bahan pengisi 5% 

diphenyl 95% dimethyl polysiloxane. Gas 

pembawa He (1 mL/min), dan dilakukan 

empat  variasi suhu program yaitu (40-

260
o
C, 150-270

o
C, 100-280

o
C, dan 100-

290
o
C).  

Uji aktivitas antibakteri 

a. Pembuatan media Nutrient Agar (NA) 

Media bubuk NA disiapkan sebanyak 10 

g dan media bubuk agar granul sebanyak 10 

g. Dimasukkan ke dalam erlenmeyer 500 

mL dan diencerkan. Selanjutnya dipanaskan 

dengan suhu tertentu, kumudian didinginkan 

sampai suhu 30
o
C dan disterilkan 

menggunakan autoclave dan kemudian 

disimpan dalam lemari es. 

b. Pembuatan media Nutrient Broth (NB) 

NB ditimbang sebanyak 2 g, selanjutnya 

dituangkan ke dalam erlenmeyer dan 

ditambahkan dengan aquades. Media 
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kemudian disterilkan menggunakan 

autoclave. 

c. Pembuatan media Muller Hinton Agar 

(MHA) 

MHA ditimbang, ditambahkan dengan 

aquades dan kemudian dimasukkan ke 

dalam autoclave untuk disterilkan. 

d. Pemurnian bakteri 

Media yang telah dibuat dan disterilkan 

selanjutnya dicairkan dengan dipanaskan 

pada hot plate. Kemudian didinginkan 

sampai mencapai suhu 45 
o
C. Media padat 

NA dituang pada cawan petri yang telah 

disterilkan sebelumnya. Media tersebut 

kemudian diibiarkan sampai memadat dan 

selanjutnya diambil 1 ose bakteri stok strik 

ke dalam media yang baru. Cawan 

selanjutnya direkatkan dengan plastik wrap 

untuk mengurangi kontaminan. Hasil strik 

kemudian diinkubasi dengan suhu 37
o
 C 

selama 1x24 jam. 

e. Pembiakkan bakteri pada media Nutrient 

Broth (NB) 

Bakteri yang telah dibiakkan pada media 

padat NA dikeluarkan dari lemari es. 

Diambil 1 ose bakteri, dibiakkan pada media 

padat. Kemudian dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi yang telah berisi NB yang 

telah disterilkan sebanyak 9 ml. Tutup rapat 

dan diinkubasi dengan suhu 37 
o
C selama 

1x24 jam. 

f. Uji ektrak terhadap bakteri secara in 

vitro 

Media MHA dikeluarkan dari lemari es. 

Selanjutnya media dicairkan dengan cara 

dipanaskan di atas hot plate. Media MHA 

dituangkan pada cawan petri yang telah 

disterilkan. Selanjutnya diambil 1 buah sweb 

kapas, dicelupkan ke dalam bakteri biakan 

media cair dan digoreskan pada media MHA 

pada petri yang telah dilabel. Kemudian 

dibuat sumuran seluas 7 mm pada media. 

Masing-masing ekstrak dimasukkan sesuai 

formula ke dalam lubang sumur yang dibuat. 

Setiap perlakuan dilakukan pengulangan tiga 

kali dan diinkubasi dengan suhu 37
o
C 

selama 24 jam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Preparasi Sampel 

Kulit batang kumbi segar diperoleh 

dari daerah kawasan Hutan Lindung 

Suranadi, kulit batang kemudian dipotong 

kecil-kecil dan dikeringkan. Proses 

pengeringan dilakukan dengan meletakkan 

kulit batang kumbi ditempat yang tidak 

terkena sinar matahari secara langsung  atau 

pada suhu kamar selama 12 hari. Kulit 

batang yang sudah kering selanjutnya 

dihaluskan. Adapun berat sampel kulit 

batang yang basah yaitu sebesar ±2 kg dan 

kemudian dikeringkan, hasil penimbangan 

berat kering yaitu sebesar 850 gram. Setelah 

sampel di blender atau digiling dengan 

mesin didapatkan serbuk sampel dengan 

hasil penimbangan berat sebesar 350 gram.  

Ekstraksi Sampel 

Ekstraksi Maserasi   

Metode ekstraksi yang digunakan 

pada penelitian ini adalah ekstraksi maserasi 

jenis ekstraksi padat-cair. Ekstraksi maserasi 

merupakan metode sederhana yang paling 

banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik 

untuk skala kecil maupun skala industri 

(Agoes, 2007). Maserasi merupakan salah 

satu metode ekstraksi yang dilakukan 

melalui perendaman serbuk bahan dalam 

larutan pengekstrak dengan menambahkan 

pelarut baru setiap pergantian pelarut. 

Metode ini digunakan untuk mengekstrak 

zat aktif yang mudah larut dalam cairan 

pengekstrak. Selanjutnya dilakukan proses 

penyaringan yang bertujuan untuk 

memisahkan ekstrak metanol dan residunya. 

Berat simplisia yang digunakan dalam 

penelitian yaitu 100 gram. Pelarut yang 

digunakan dalam proses maserasi ini adalah 

metanol. Adapun penggunaan metanol ini 

bertujuan untuk menarik semua senyawa 

organik yang bersifat polar hingga non polar 

(Harborne, 1987). Kemudian ekstrak 
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metanol yang diperoleh dipekatkan 

menggunakan vacum rotary evaporator, 

sehingga diperoleh ekstrak kental metano1 

dengan % rendemen yang diperoleh dari 

ekstraksi simplisia kulit batang kumbi 

sebesar 17,5%. 

Ekstraksi Asam-Basa 
Ekstrak kental metanol yang 

dihasilkan selanjutnya dìekstrak lagi dengan 

menggunakan teknik ekstraksi asam-basa 

untuk mendapatkan fraksi basa. Ekstraksi ini 

dilakukan menggunakan asam asetat 

(CH3COOH) 5% hingga mencapai pH 2-3, 

sehingga alkaloidnya membentuk garam 

alkaloid yang terlarut dalam fase air. Tujuan 

digunakannya asam lemah yang dalam hal 

ini CH3COOH (asam asetat 5%) bukan dari 

golongan asam kuat seperti H2SO4 atau HCl 

dengan tujuan agar zat aktif yang terdapat 

dalam ekstrak tidak terdekomposisi atau 

mengalami kerusakan.  

Pemisahan filtrat asam dilakukan 

dengan menambahkan DCM. Pelarut ini 

merupakan pelarut organik yang bersifat 

semi polar sehingga dapat melarutkan 

senyawa organik semi polar yang ada 

didalam sampel. Selain itu juga DCM tidak 

larut sempurna dengan air, tapi dapat larut 

dengan pelarut organik lainnya sehingga 

baik digunakan untuk proses ekstraksi.  

Pada saat pemisahan menggunakan 

pelarut DCM terdapat dua lapisan yaitu fasa 

air dan fasa organik dimana fasa organik 

berada di bagian bawah. Hal ini disebabkan 

oleh berat jenis air lebih rendah dari berat 

jenis DCM yaitu sebesar 1,34 g/cm
3
. Hasil 

pemisahan fasa organik dan fasa air dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil ekstraksi sampel kulit 

batang 

Proses ekstraksi ini diulang 3 kali 

pada sampel dengan mengambil fase 

organik untuk disimpan sebagai fraksi asam 

dan dilakukan analisis GC-MS dan uji 

aktivitas antibakteri, sedangkan fase air yang 

bersifat garam (netral) akan di basa-kan 

dengan pencampuran larutan Na2CO3 10% 

dan di aduk sampai pH larutan mencapai 10 

(berifat basa). Tujuan penambahan larutan 

Na2CO3 10% adalah untuk membebaskan 

garam alkaloid yang terlarut dalam fase air. 

Pada saat penambahan larutan basa yang 

diikuti dengan pengadukan timbulnya reaksi 

pada masing-masing sampel yakni 

timbulnya buih-buih. Hal ini disebabkan 

oleh larutan basa (Na2CO3 10%) yang 

mengandung unsur karbonat yang biasa 

disebut sebagai soda yang dapat 

menimbulkan buih-buih yang diikuti dengan 

pengadukan untuk mempercepat reaksi. 

Setelah mencapai pH-10 dilanjutkan dengan 

proses ekstraksi dengan penambahan larutan 

DCM. Ekstraksi ini dilakukan untuk 

mendapatkan ekstrak alkaloid yang nantinya 

akan membentuk 2 fase kembali yakni fase 

organik yang merupakan ekstrak alkaloidnya 

bersifat basa dan fase air (netral). Alkaloid 

pada larutan tersebut akan berada pada 

lapisan organik, menghasilkan fraksi 

alkaloid (Jones dan Kinghorn, 2006). Pada 

tahap ekstraksi ini, bertujuan untuk menarik 

komponen kimia yang terdapat dalam 

simplisia. Pelarut yang digunakan harus 

dapat melarutkan substansi yang diinginkan 

tanpa melarutkan material lainnya 

(Sudarma, 2010). Gambar hasil ekstraksi 

fraksi basa pada masing-masing sampel 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses ekstraksi fraksi basa  

sampel kulit batang 
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Hasil ekstraksi dan perhitungan persentase 

rendeman dari kulit batang fraksi asam dan 

basa dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini : 

Tabel 1. Hasil ekstraksi kulit batang fraksi 

asam dan basa 
N

o

  

Sampel 

fraksi 

Warna 

fasa 

organik 

Warna fasa 

air 

% 

Rendemen 

1

. 

Fraksi 

asam 

Kuning 

bening 

Coklat 

kehijauan 

40,62 % 

2

. 

Fraksi 

basa 

coklat 

bening  

Merah 

kecoklatan, 

terdapat 

padatan gel 

23,37 % 

  Berdasarkan tabel diatas, diperoleh 

persentase rendemen dari fraksi asam dan 

fraksi basa kulit batang kumbi yaitu sebesar 

40,62% dan 23,37%.  

Uji Fitokimia Ekstrak Metanol, Fraksi 

Asam dan Fraksi Basa Tumbuhan Kumbi  

Uji fitokimia ini diutamakan pada 

jenis senyawa yang umumnya terdapat 

dalam senyawa bahan alam yang berpotensi 

sebagai tanaman obat yaitu salah satunya 

senyawa alkaloid. Berdasarkan hasil uji 

fitokimia ekstrak metanol, fraksi asam dan 

fraksi basa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil uji fitokimia ekstrak metanol, 

fraksi Asam dan fraksi basa kulit 

batang kumbi 
N

o 

Ekstrak  Hasil 

Uji  

Keterangan 

1

. 

Ekstrak 

metanol 

++ Terbentuknya endapan 

putih pada ekstrak ketika 

ditambahkan pereaksi 

2

. 

Ekstrak 

fraksi 

asam 

+ Terbentuknya endapan 

putih yang tidak terlalu 

banyak pada saat 

ditambahkan pereaksi 

3

. 

Ekstrak 

fraksi 

basa 

++ Terbentuknya endapan 

putih banyak pada dasar 

tabung ketika ekstrak 

ditambahkan pereaksi 

Uji alkaloid dilakukan dengan 

menggunakan uji Mayer dan Wagner yang 

menunjukkan hasil positif, ditandai dengan 

terbentuknya endapan putih pada ekstrak. 

Diperkirakan endapan tersebut adalah 

kompleks kalium-alkaloid. Pada pembuatan 

pereaksi Mayer, larutan merkurium (II) 

klorida ditambah kalium iodida akan 

bereaksi membentuk endapan merah 

merkurium(II)iodida. Jika kalium iodida 

yang ditambahkan berlebih maka akan 

terbentuk kalium tetraiodomerkurat(II) 

(Svehla, 1985). Alkaloid mengandung atom 

nitrogen yang mempunyai pasangan elektron 

bebas sehingga dapat digunakan untuk 

membentuk ikatan kovalen koordinat 

dengan ion logam. Diperkirakan nitrogen 

pada alkaloid akan bereaksi dengan ion 

logam K
+
 dari tetraiodomerkurat(II) 

membentuk kompleks kalium-alkaloid yang 

mengendap. Reaksi yang terjadi pada uji 

Mayer ditunjukkan sebagai berikut 

(Mariana, 2010). 

 
HgCl2 + 2KI  HgI2 + 2KCl 
HgI2 + 2KI   K2[HgI4] 

Kalium tetraiodomerkurat(II) 

 

 
Kalium-alkaloid endapan 

Gambar 3. Reaksi pada uji Mayer  

 

Analisis GC-MS 

Analisis Ekstrak Metanol 

Hasil kromatogram analisis GC-MS 

menunjukkan bahwa tidak terdapat senyawa 

alkaloid pada ekstrak metanol kulit batang 

kumbi dengan program suhu 40
o
C-260

o
C. 

Berikut ini adalah kromtogram GC 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.Kromatografi GC fraksi ekstrak metanol 

pada program suhu 40
o
C - 260

o
C. 

 

Hasil analisis yang didapatkan pada 

parameter ini yaitu waktu retensi selama 19 

menit didapatkan 5 puncak yang muncul 

pada kromatogramnya tidak ada satupun 

senyawa alkaloid yang teridentifikasi, 



Dino Julianto      Identifikasi dan uji antibakteri fraksi alkaloid kulit batang kumbi 

7 

 

sedangkan senyawa lainnya adalah asam 

lemak dan senyawa organik selain alkaloid. 

Hal ini tidak sesuai dengan hasil uji alkaloid 

menggunakan pereaksi Mayer dan Wagner 

yang menunjukkan hasil positif. Tidak 

teridentifikasinya senyawa alkaloid pada 

ekstrak tersebut diduga karena senyawa 

alkaloid tersebut memiliki persentasi area 

yang sangat kecil sehingga yang muncul 

pada hasil GC-MS adalah senyawa yang 

lebih dominan pada ekstrak tersebut. Selain 

itu berpengaruh terhadap pelarut yang 

digunakan yaitu DCM bersifat semi polar, 

Sedangkan alkaloid sendiri dilihat dari 

strukturnya bersifat non polar. Sehingga 

menggunakan pelarut yang lebih non polar 

akan memaksimalkan teridentifikasi 

senyawa alkaloid. 

Analisis GC-MS Fraksi Asam  

Hasil kromatogram analisis GC-MS 

menunjukkan bahwa terdapat 1 senyawa 

alkaloid yang teridentifikasi pada fraksi 

asam kulit batang tumbuhan kumbi dengan 

program suhu 40
o
C-260

o
C. Hasil lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada gambar 

kromatogram GC berikut ini : 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Kromatografi GC fraksi asam pada 

program suhu 40
o
C -260

o
C. 

Hasil analisis yang didapatkan pada 

parameter ini yaitu waktu retensi selama 19 

menit didapatkan 10 puncak yang muncul 

pada kromatogramnya, terdapat satu 

senyawa alkaloid pada waktu retensi 16,364 

yaitu senyawa alkaloid jenis coronaridine 

dengan persentasi area sebesar 6,79 

sedangkan senyawa-senyawa lain yang 

mendominasi fraksi asam ini yaitu 

teridentifikasi mengandung asam-asam 

lemak, ester dan golongan alkohol. Hal ini 

sesuai dengan hasil uji fitokimia alkaloid 

yang menunjukkan hasil positif satu. 

Seharusnya ekstraksi asam basa pada fraksi 

asam tidak teridentifikasi senyawa alkaloid 

hal ini disebabkan karena kurang bagusnya 

proses ekstraksi, kurang stabilnya proses 

pengocokkan dan proses pemisahannya yang 

kurang sempurna, sehingga senyawa yang 

seharunya berada pada fraksi basa ikut 

tercampur ke dalam fraksi asam. 

Analisis GC-MS Fraksi Basa (Optimasi 

program suhu GC-MS) 

Hasil kromatogram analisis GC-MS 

menunjukkan bahwa terdapat 3 senyawa 

alkaloid pada fraksi basa kulit batang 

tanaman kumbi dengan empat variasi 

program suhu yaitu (40
o
C-260

o
C, 150

o
C-

270
o
C, 100

o
C-280

o
C dan 100

o
C-290

o
C). 

Hasil lengkapnya dapat dilihat dibawah ini 
Tabel 3 Hasil GC-MS jenis alkaloid pada variasi 

suhu  

 Berdasarkan Tabel 3 terdapat tiga 

senyawa alkaloid teridentifikasi pada variasi 

suhu 40
o
C-260

o
C yaitu ibogamine, 

coronaridine, dan senyawa alkaloid lombine 

(senyawa alkaloid yang diperkirakan) yang 

muncul pada waktu retensi 15,965; 16,335 

dan 18,017. Pada variasi suhu 150
o
C-270

o
C 

teridentifikasi satu senyawa alkaloid, yaitu 

ibogamine yang muncul pada waktu retensi 

13,443. Kemudian pada variasi suhu 100
o
C-

280
o
C dan 100

o
C-290

o
C tidak teridentifikasi 

senyawa alkaloid. 

 Pembahasan lebih lanjut mengenai 

senyawa alkaloid yang teridentifikasi sbb: 

Suhu kolom 40
o
C - 260

o
C 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Kromatografi GC fraksi basa pada 

variasi suhu 40
o
C-260

o
C. 

N

o 

Senyawa 

alkaloid 

Suhu 

kolom (
o
C) 

Waktu 

retensi (min) 

1 Ibogamine 40-260 15,965 

  150-270 13,443 

2 Coronaridine 40-260 16,335 

3 Lombine 40-260 18,017 
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Tabel 4 Senyawa alkaloid yang teridentifikasi 

pada variasi suhu 40
o
C -260

o
C  

 

 

 Senyawa yang terdeteksi pada hasil 

GC-MS ini sesuai dengan hasil uji fitokimia 

yang telah dilakukan terhadap ekstrak fraksi 

basa kulit batang kumbi. Hasil uji fitokimia 

juga menunjukkan hasil positif terhadap 

metabolit sekunder golongan alkaloid. Dari 

analisis kromatogram GC-MS yang sudah 

dilakukan didapatkan 2 jenis alkaloid yang 

teridentifikasi yaitu ibogamine dan 

coronaridine alkaloid lainnya yang tidak 

teridentifikasi atau tidak terdapat pada 

database GC-MS diperkirakan yaitu lombine 

(Tabel 4). Senyawa alkaloid yang terdeteksi 

yang menjadi senyawa major adalah 

ibogamine dengan persen area sebesar 

9,77% yang muncul pada waktu retensi 

15,965. 

Senyawa alkaloid (hasil 

kromatogram GC-MS) yang pertama adalah 

senyawa ibogamine. Jenis alkaloid ini 

muncul pada waktu retensi 15,965 menit 

dengan persentase area sebesar 9,77 dan 

berat molekul (m/z) dari senyawa ini sebesar 

M
+
 280 dengan rumus molekul C19H24N2. 

Dalam pola fragmentasinya m/z 280 adalah 

puncak dasar dari senyawa ibogamine. 

Berikut adalah struktur senyawa dari 

ibogamine yang teridentifikasi: 

 
Gambar 7 Struktur ibogamine    

Senyawa alkaloid (hasil 

kromatogram GC-MS) yang kedua adalah 

senyawa coronaridine. Jenis alkaloid ini 

muncul pada waktu retensi 16,335 menit 

dengan persentase area sebesar 5,51 dan 

berat molekul (m/z) dari senyawa ini sebesar 

338 dengan rumus molekul C21H26N2O2. 

Berikut adalah struktur senyawa dari 

coronaridine yang teridentifikasi : 

 
Gambar 8. Struktur coronaridine    

Dalam pola fragmentasinya m/z 338 adalah 

puncak dasar dari senyawa coronaridine. 

Senyawa alkaloid (hasil 

kromatogram GC-MS) yang ketiga adalah 

senyawa yang diperkirakan yaitu lombine. 

Gambar 9 berikut adalah fragmentasi MS 

target pada waktu retensi 18,017 terhadap 

standar database yang tidak teridentifikasi 

pada komputer GC-MS yang digunakan : 

 

 

 

 
Gambar 9. Kromatogram Pola Fragmentasi Senyawa 

pada waktu retensi 18,017   

Jenis senyawa yang diperkirakan dari 

kromatogram pola fragmentasi GC-MS pada 

Gambar 9 adalah senyawa alkaloid yang 

muncul pada puncak 40 yaitu lombine. 

Lombine merupakan golongan alkaloid yang 

mempunyai berat molekul (m/z) yaitu 

sebesar 352. Alkaloid ini diperkirakan atas 

dasar kemiripan/kesamaan pola fragmentasi 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

sudah dilakukan oleh Hadi (2002). Seperti 

dinyatakan sebelumnya, lombine adalah 

alkaloid indole baru yang ditemukan pada 

kulit batang kumbi. Penelitian sebelumnya 

oleh Hadi (2002) memberikan karakteristik 

data dari lombine seperti Rf TLC, UV/Vis 

spectrum, dan Fragmentasi MS. Penelitain 

ini hanya fokus pada pola fragmentasi MS 

untuk mengidentifikasi keberadaan lombine 

pada fraksi basa kulit batang kumbi. Sebagai 

alkaloid indole, lombine memberikan 

fragmentasi karakteristik unik dari bagian 

indol yang tidak tersubtit pada m/z 130 dan 

140 (gambar 10). selain itu, memberikan 

puncak tinggi pada m/z 44 dan 180. Lebih 

penting lagi, ada karangka fragmen lombine 

R.Tim

e 

Area 

(%) 

Nama 

senyawa 

Berat 

molekul 

Rumus 

molekul 

15,965 9,77 Ibogamine 280 C19H24N2 

16,335 5,51 Coronarid

ine 

338 C21H26N2

O2 

18,017 6,06 Lombine 352 C21H24N2

O3 
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pada m/z 172 atau dan m/z 208 (gambar 10) 

dan m/z 352 sebagai tanda berat molekul 

dari lombine.  

 

 

 

 

 
Gambar 10. Pola fragmentasi lombine (Hadi, 

2002) 

Berdasarkan kemiripan pola fragmentasi 

lombine dari kulit batang kumbi 

menunjukkan bahwa lombine teridentifikasi 

hanya pada pengaturan program suhu 40-

260
0
C, senyawa ini muncul sebagai senyawa 

minor (6,06%). Namun, hal itu 

menunjukkan karakteristik fragmentasi 

lombine yang sangat mirip khusunya m/z 

spesifik dari 144, 180, 207 dan 352. 

Senyawa tersebut memiliki m/z 207 sebagai 

hasil resonansi dari m/z 208 untuk 

menemukan bentuk yang lebih stabil. 

Konsekuensinya, ada kemungkinan besar 

bahwa senyawa tersebut adalah lombine. 

Gambar 11 berikut struktur lombine 

 
Gambar 11. Struktur lombine (Hadi, 2002) 

Suhu kolom 150
o
C - 270

o
C 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Kromatogram GC fraksi basa 

pada suhu 150
o
C-270

o
C 

Hasil analisis yang didapatkan pada 

parameter ini yaitu waktu retensi selama 18 

menit didapatkan 4 puncak yang muncul 

pada kromatogramnya. Dari analisis 

kromatogram GC-MS yang sudah dilakukan 

didapatkan 1 jenis alkaloid diantara 3 

puncak yang teridentifikasi yaitu yang 

muncul pada waktu retensi 13,443 menit 

yaitu ibogamine dengan persentase area 

sebesar 48,19% dan berat molekul (m/z) dari 

senyawa ini sebesar 280 dengan rumus 

molekul C19H24N2.  

Suhu kolom 100
o
C - 280

o
C 

Hasil analisis yang didapatkan pada 

parameter ini yaitu waktu retensi selama 24 

menit didapatkan 10 puncak yang muncul 

pada kromatogramnya, tidak ada senyawa 

alkaloid yang teridentifikasi pada variasi 

suhu program tersebut. 

Suhu kolom 100
o
C - 290

o
C 

Hasil analisis yang didapatkan pada 

parameter ini yaitu waktu retensi selama 31 

menit didapatkan 30 puncak yang muncul 

pada kromatogramnya, tidak ada satupun 

teridentifikasi senyawa alkaloid.  

Dari hasil variasi suhu program 

ekstrak fraksi basa kulit batang kumbi yang 

telah dilakukan (40
o
C-260

o
C, 150

o
C-270

o
C, 

100
o
C-280

o
C dan 100

o
C-290

o
C). pengaturan 

suhu lebih tinggi >270
o
C fragmentasi 

alkaloid tidak teranalisis dan sebaliknya, 

menumpuk dengan asam lemak dan 

senyawa yang tidak diketahui. Suhu 270
o
C 

tampaknya menjadi suhu optimum untuk 

senyawa alkaloid, hal ini berkaitan dengan 

titik didih dari masing-masing senyawa 

alkaloid yang terdapat pada kulit batang 

kumbi.  
 

Uji Antibakteri 

Uji daya antibakteri ekstrak metanol, 

fraksi asam dan fraksi basa dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan metode 

difusi secara sumuran (whell defuse agar) 

dengan 3 konsentrasi larutan ekstrak yaitu 

dengan konsentrasi (1000 ppm, 100 ppm 

dan 10 ppm), dimana metode ini merupakan 

metode umum yang praktis, cepat dalam 

pembacaan hasil, mudah dan murah, efektif 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan 

zat aktif, sehingga cocok untuk digunakan di 

dalam penelitian pendahuluan, walaupun 

pada metode difusi tersebut kadar bunuh 

minimal tidak dapat ditentukan, sehingga 

hasil yang dapat dilihat bersifat kualitatif. 

Bakteri yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah bakteri gram positif yaitu 

Staphylococcus aureus, Streptococcus 

mutans, Staphylococcus epidermidis dan 

bakteri gram negatif Escherichia coli, 

Shigella dysenteriae. Sebagai pembanding 

adalah control (+) ciprofloxacin sedangkan 

control (-) yaitu Metanol dan DCM. 

Hasil uji aktivitas menunjukkan 

bahwa semua fraksi yang di uji (ekstrak 

metanol, fraksi asam dan fraksi basa) 

tersebut terdapat senyawa yang diindikasi 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 

Zona hambatan diukur setelah bakteri 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o
C, 

suhu ini merupakan suhu optimum bakteri 

untuk dapat bertahan hidup dan 

berkembang. 

Berikut adalah gambar hasil pengamatan 

kontrol negatif  

 

 

 

 

 
Gambar 13 Zona hambatan kontrol negatif (Pelarut 

DCM dan Metanol)  

Zona bening tidak terbentuk pada 

kontrol negatif yang menggunakan pelarut 

DCM dan Metanol, hal ini menunjukkan 

bahwa aktivitas antibakteri tidak 

dipengaruhi oleh faktor pelarut. Pemilihan 

DCM dan Metanol didasarkan pada sifatnya 

yang tidak mempengaruhi aktivitas tumbuh 

bakteri uji. Sedangkan kontrol positif yang 

digunakan dalam penelitian ini dalah 

ciprofloxacyne. Menurut Jawetz dkk. (2007) 

ciprofloxacyne memiliki efek antibakteri 

yang besar (sektrum luas).  

Berikut adalah gambar hasil pengamatan 

kontrol positif Cyprofloxacin 

 

 
 

 

 
Gambar 14 Zona Hambatan Cyprofloxacin (Kontrol 

Positif)  

Pada grafik dibawah ini 

diperlihatkan perbedaan kemampuan 

hambatan dari sampel ekstrak metanol pada 

berbagai jenis bakteri yang diujikan. 

 
Gambar 15 Perbandingan zona hambatan 

sampel ekstrak metanol terhadap 

berbagai bakteri uji 

Keterangan Grafik : 

S.A : Staphylococcus aureus 

E.C : Escherichia coli 

S.D : Shigella dysenteriae 

S.M : Streptococcus mutans 

S.E : Staphylococcus epidermidis 
 

Pada grafik zona hambatan ekstrak 

metanol, semua jenis bakteri mampu 

dihambat aktivitasnya dengan konsentrasi 

1000 ppm, 100 ppm dan 10 ppm. Bakteri 

yang paling besar dihambat aktivitasnya 

yaitu bakteri jenis S. mutans lebih besar dari 

bakteri yang lainnya.  

Pada Grafik zona hambatan fraksi 

asam jenis bakteri S. epidermidis  tidak ada 

zona hambat baik pada konsentrasi 1000 

ppm, 100 ppm maupun 10 ppm, tetapi pada 

sampel ekstrak asam tersebut jenis bakteri 

yang lainnya mampu dihambat aktivitasnya 

baik pada konsetrasi 1000 ppm, 100 ppm 

dan 10 ppm. 
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Gambar 16 Perbandingan zona hambatan sampel 

ekstrak fraksi asam terhadap berbagai 

bakteri uji 

 

Sedangkan pada grafik zona 

hambatan ekstrak fraksi basa, semua jenis 

bakteri mampu dihambat aktivitasnya  

 
Gambar 16 Perbandingan zona hambatan 

sampel ekstrak fraksi basa 

terhadap berbagai bakteri uji 

  

Grafik zona hambatan dari ke tiga 

sampel pada berbagai bakteri uji (ekstrak 

metanol, fraksi asam dan fraksi basa) bakteri 

yang paling besar dihambat aktivitasnya 

yaitu bakteri jenis S. mutans.Berdasarkan 

diameter zona hambat, ekstrak uji bekerja 

lebih baik pada bakteri Streptococcus 

mutans dari jenis bakteri gram positif. Hasil 

uji aktivitas antibakteri semua jenis bahan 

tersebut menunjukkan bahwa aktivitas 

terhadap Streptococcus mutans lebih besar 

dibandingkan bakteri yang lain. Untuk dapat 

membunuh bakteri mikroorganisme, bahan 

uji harus masuk ke dalam sel melalui 

dinding sel. Kedua jenis mikroorganisme uji 

tersebut memiliki komposisi dinding sel 

yang berbeda. Dinding sel kelompok bakteri 

gram positif memiliki struktur dengan 

banyak peptidoglikan dan relatif sedikit lipid 

sedangkan pada gram negatif relatif lebih 

banyak mengandung lipid (Hugo dan Russel 

et.al., 1983). 

Umumnya aktivitas antibakteri 

semua fraksi disebabkan karena adanya 

kemungkinan kandungan senyawa yang 

umum menghambat pertumbuhan bakteri 

yaitu seperti alkaloid, terpenoid, dan saponin 

(Mariana, 2010). Alkaloid dapat 

mengganggu terbentuknya komponen 

penyusun peptidoglikan pada bakteri 

sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk 

secara utuh dan menyebabkan kematian 

bakteri (Poeloengan dan Praptiwi, 2010). 

Hasil uji antibakteri yang diperoleh berbeda-

beda, hal ini tergantung pada jenis dan 

kekuatan senyawa antibakteri dari masing-

masing komponen. Menurut (Jawetz, 1996) 

aktivitas antibakteri dipengaruhi oleh 4 

faktor yaitu konsentrasi ekstrak, kandungan 

senyawa metabolit, daya difusi ekstrak dan 

jenis bakteri. Senyawa alkaloid memiliki 

aktivitas antibakteri dikarenakan adanya 

pasangan elektron bebas pada atom nitrogen, 

dan mempunyai gugus fungsi amina yang 

cukup reaktif dan dapat bereaksi dengan 

mudah terhadap penyusun dinding sel 

bakteri yaitu peptidoglikan pada saat uji 

aktivitas antibakteri.   

Perbandingan uji aktivitas antibakteri 

untuk fraksi basa kulit batang tumbuhan 

kumbi menunjukkan adanya aktivitas 

antibakteri, namun fraksi metanol memiliki 

aktifitas antibakteri lebih besar, hal ini 

dikarenakan ekstrak metanol merupakan 

ekstrak kasar hasil maserasi yang memiliki 

kandungan senyawa aktif sangat banyak 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri. 
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Sedangkan hasil karakterisasi fraksi asam 

yang terdiri dari asam-asam lemak, ester dan 

golongan alkohol memilki aktifitas 

antibakteri paling kecil. Namun, belum 

dapat dipastikan senyawa aktif mana yang 

terlibat dalam penghambatan tersebut. Hal 

ini disebabkan oleh fraksi-fraksi yang 

digunakan bukan merupakan senyawa 

tunggal melainkan campuran senyawa dari 

hasil ekstraksi asam basa yang telah 

dilakukan. 

 

KESIMPULAN 

   Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil penapisan fitokimia 

ekstrak kulit batang tumbuhan kumbi 

(Voacanga foetida (B.I) rolfe) positif 

mengandung senyawa golongan 

alkaloid. 

2. Hasil analisis fraksi basa menggunakan 

GC-MS menunjukkan bahwa senyawa 

alkaloid pada suhu program (40
0
C–

260
0
C) teridentifikasi adanya tiga 

senyawa alkaloid yaitu ibogamine 

(9,77%), coronaridine (5,51%) dan 

lombine (6,06%) sedangkan pada suhu 

program (150
0
C-270

0
C) teridentifikasi 

senyawa alkaloid ibogamine (48,19%).  

3. Uji aktivitas antibakteri fraksi basa kulit 

batang kumbi menunjukkan adanya 

aktivitas antibakteri, namun fraksi 

metanol memiliki aktivitas antibakteri 

lebih besar, sedangkan hasil 

karakterisasi fraksi asam yang terdiri 

dari asam-asam lemak, ester dan 

golongan alkohol memilki aktivitas 

antibakteri paling kecil. Semakin tinggi 

variasi konsentrasi pada setiap jenis 

fraksi menyebabkan zona hambatan pada 

uji aktivitas antibakteri yang semakin 

tinggi.  

SARAN 

1.  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk isolasi dan pemurnian senyawa 

metabolit sekunder kulit batang 

tumbuhan kumbi sebagai sumber 

senyawa aktif. 

2. Berdasarkan hasil penelitian ini perlu 

dikaji lebih lanjut pemanfaatan secara 

langsung (secara tradisional) kulit batang 

kumbi sebagai bahan aktif ramuan obat 

tradisional. 
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