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ABSTRACT 
 
 

Dalam penelitian berkelanjutan untuk mencari senyawa antimakan baru dari tumbuhan 
tropis Indonesia, ekstrak methanol dari biji buah dan kulit batang L. domesticum 
menunjukkan aktivitas antimakan yang kuat terhadap instar ke empat larva Epilachna 
vigintiotopunctata Fab. Ekstrak metanol dari kulit batang  kering L. domesticum 
dipekatkan dan diekstraksi berturut-turut dengan n-heksan dan etil asetat. Ekstrak etil 
asetat dipisahkan dengan metode kromatografi dan dihasilkan senyawa aktif 1-3. Struktur 
kimia senyawa aktif 1-3 ditetapkan berdasarkan data-data spektroskopi dan dengan 
perbandingan data-data spectra yang telah diperoleh sebelumnya, dengan demikian 
senyawa 1 dan 2 diidentifikasikan berturut-turut sebagai senyawa triterpenoid (8,14-
secogammacera-7,14-dien-3,21-dion dan 8,14-secogammacera-7-en-14-hidroksi-3,21-
dion) sedangkan senyawa 3 merupakan suatu campuran yang terdiri dari  8,14-
secogammacera-7,14(27)-dien-3,21-dion (0,75%) dan 8,14-secogammacera-7,14-dien-
3,21-dion (0,25%). Aktivitas antimakan senyawa 1-3 dievaluasi menggunakan metode 
cakram pilihan terhadap instar ke empat larva E. vigintiocopunctata dan ditunjukkan 
dengan aktivitas antimakan berturut-turut adalah 99%, 85% dan 56%, dengan demikian 
keberadaan gugus keton dan olefinik merupakan gugus fungsi yang penting dalam 
aktivitas makan. 
 
 
 
 
Kata kunci: Lansium domesticum, Meliaceae, antimakan, triterpenoid. 
 
 
 
1 Judul makalah yang dipresentasikan pada Simposium Nasional Kimia Bahan Alam XVII 
(SimNasKBA-2009), Semarang, 27-28 Oktober 2009  
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PENDAHULUAN 

 

      Pada saat ini pengembangan bahan pengendali hama diarahkan pada penemuan 

senyawa-senyawa yang berasal dari bahan alami karena mudah terurai sehingga tidak 

membahayakan lingkungan. Senyawa antimakan, sebagai salah satu kelompok bahan 

pengendali hama, merupakan suatu senyawa yang apabila diujikan terhadap serangga 

dapat menghentikan aktivitas makan baik sementara maupun permanen tergantung pada 

potensi zat tersebut (Miles et al., 1985). Senyawa antimakan telah menjadi perhatian yang 

menarik sebagai salah satu alternatif dalam perlindungan tanaman oleh karena senyawa ini 

tidak membunuh, mengusir atau menjerat serangga hama tetapi hanya menghambat makan 

(Tjokronegoro, 1987).  

      Tumbuhan L. domesticum Corr dari suku Meliaceae terdiri atas beberapa kultivar yang 

khas sebagai tumbuhan tropis Indonesia. Suku Meliaceae dikenal sebagai penghasil zat-zat 

bermanfaat dari golongan limonoid sebagai substansi antimakan serangga dan penghambat 

pertumbuhan dengan toksisitas rendah terhadap mamalia (Omar et al., 2005). L. 

domesticum merupakan sumber senyawa-senyawa limonoid dengan berbagai aktivitas 

hayati yang menarik. Kandungan kimia dan bioaktivitas terutama yang berkaitan dengan 

antimakan dari kokosan yang merupakan salah satu kultivar L. domesticum, belum banyak 

diungkap. Dalam artikel ini akan disampaikan penemuan tiga senyawa triterpen 

onoceranoid yaitu 8,14-secogammacera-7,14-dien-3,21-dion (1); 8,14-secogammacera-7-

en-14-hidroksi-3,21-dion (2) dan 8,14-secogammacera-7,14(27)-dien-3,21-dion (3) dari 

ekstrak kulit batang kokosan yang memiliki aktivitas antimakan terhadap larva E. 

vigintioctopunctata.  

 

 

PERCOBAAN 

 

     Umum. Titik leleh ditentukan dengan ’micro melting point apparatus’. Spektrum UV 

dan IR diukur dengan spektrometer Cary Varian 100 Conc. dan IR Shimadzu FT-IR 8400. 

Spektrum 1H-NMR dan 13C-NMR diukur dengan alat JEOL JNM ECA-500 yang bekerja 

pada 500 MHz (1H) dan 125 MHz (13C) menggunakan pelarut CDCl3. Kromatografi cair 

vakum (KCV) menggunakan silika gel 60 (Merck) dan analisis KLT menggunakan plat 
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KLT Kieselgel 60 GF254, 25 mm (Merck). Pelarut yang digunakan berkualitas teknis yang 

telah didestilasi. 

     Bahan Tanaman. Sampel yang digunakan adalah kulit batang L. domesticum cv 

kokossan yang diperoleh dari daerah Cililin Kabupaten Bandung Jawa Barat pada bulan 

Maret dan September 2005. Determinasi di Laboratorium Taksonomi Tumbuhan Jurusan 

Biologi FMIPA Universitas Padjadjaran. Serangga uji yang digunakan adalah E. 

vigintioctopunctata  instar ke-4 awal yang diperoleh dari kawasan Arboretum Jatinangor 

dan selanjutnya dipelihara (rearing) di Laboratorium Taksonomi Hewan, Jurusan Biologi 

FMIPA Universitas Padjadjaran.   

     Ekstraksi dan Isolasi. Sebanyak 2,98 kg serbuk kulit batang kokosan  dimaserasi 

dengan metanol hingga diperoleh 225,19 g ekstrak metanol pekat     (akt. 51% pada kons. 

1% b/v) yang selanjutnya dipartisi dengan n-heksana dan etilasetat. Diperoleh sebanyak 

70,7 g ekstrak n-heksan (akt. 16% pada kons. 1% b/v); 41,9 g ekstrak etil asetat (akt. 74% 

pada kons. 1% b/v) dan 86,5 g ekstrak metanol-air (akt. 0% pada kons. 1%).  

     Terhadap fraksi etilasetat kulit batang kokosan dilakukan pemisahan dengan KKCV   

menggunakan  fasa  diam  silika  gel  G-60  dengan  campuran fasa gerak n-heksan, etil 

asetat dan metanol yang ditingkatkan kepolarannya hingga diperoleh tujuh fraksi (KA 

sampai KG). Terhadap fraksi KB (1,5 g; akt. 98% pada kons. 1% b/v) selanjutnya 

dilakukan pemisahan dengan kromatografi kolom terbuka menggunakan adsorben silika 

gel G-60 (70-230 mesh) dan fasa gerak n-heksan:etil asetat (95:5) hingga diperoleh 8 

fraksi (KB-1 sampai KB-8). Fraksi KB-3 dipisahkan kembali dengan kromatografi kolom 

terbuka menggunakan   fasa   diam   silika  gel  G-60   (70-230  mesh)   dan   fasa   gerak 

n-heksan:aseton (99,95:0,05) hingga diperoleh 7 fraksi (KB-3.1 sampai KB-3.7). Fraksi  

KB-3.2   selanjutnya  rekristalisasi dalam kloroform hingga diperoleh senyawa 1 (52,5 mg; 

akt. 99% pada kons. 1%). Terhadap fraksi KD dilakukan pemisahan dengan kromatografi 

kolom terbuka menggunakan adsorben silika gel G-60 (70-230 mesh) dan fasa gerak 

berupa campuran n-heksan:etil asetat (95:5) dan n-heksan:aseton dengan perbandingan 

berturut-turut 9:1; 4:1; 3:1 dan 1:1 hingga diperoleh 10 fraksi (KD-1 sampai KD-10). 

Fraksi KD-3 dipisahkan kembali dengan kromatografi kolom terbuka menggunakan silika 

gel G-60 (70-230 mesh) dan campuran diklorometan dan etil asetat dengan kepolaran 

bertingkat hingga diperoleh 5 fraksi (KD-3.1 sampai KD-3.5). Dari fraksi KD-3.2 

diperoleh senyawa 2 (10,7 mg; akt. 85% pada kons. 1%). Terhadap fraksi n-heksan 

dilakukan pemisahan dengan KKCV menggunakan silika gel G-60 dengan n-heksan, etil 

asetat dan metanol yang ditingkatkan kepolarannya hingga diperoleh dua belas fraksi (HA 
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sampai HL). Terhadap fraksi HC selanjutnya dilakukan pemisahan dengan KKCV 

menggunakan silika gel dan fasa gerak n-heksan dan etil asetat dengan kepolaran yang 

ditingkatkan, hingga diperoleh 6 fraksi (HC-1 sampai HC-6). Fraksi HC-2 direkristalisasi 

hingga diperoleh isolat 3 (24 mg; akt. 56% pada kons. 1%). 
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     Uji Antimakan. Uji aktivitas antimakan dilakukan dengan metode uji pilihan 

(Schwinger, 1983). Ekstrak uji dioleskan di bagian kiri daun leunca (Solanum nigrum) 

sedangkan di bagian kanan dioles dengan metanol sebagai kontrol. Selanjutnya daun 

diletakkan dalam cawan petri dan dibiarkan hingga pelarut menguap. Dua ekor larva E. 

vigintioctopunctata instar ke-4 awal yang telah dipuasakan selama dua jam lalu diletakkan 

di atas daun di bagian kiri. Pengamatan dilakukan setelah 24 jam dan keaktifan dihitung 

dengan cara mengukur luas daun yang dimakan oleh larva  menggunakan lingkaran yang 

dibagi dalam 32 sektor.   Aktivitas antimakan diukur dengan rumus: 

 

 % luas kontrol yang dimakan – % luas perlakuan yang dimakan 

Aktivitas = ----------------------------------------------------------------------------- x 100 

 % luas kontrol yang dimakan + % luas perlakuan yang dimakan 
 
 
8,14-secogammacera-7,14-dien-3,21-dion (1), diperoleh berupa kristal jarum putih, titik 

leleh 143-144 oC, rumus molekul C30H40O2 berdasarkan data NMR. IR (KBr) νmaks (cm-1): 
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3042 (C=C), 2962 (C-H), 1708 (C=O), 1662 (C=C), 1384 (gem dimetil). 1H- dan 13C- 

NMR (CDCl3) δ ppm: lihat Tabel 1. 

8,14-secogammacera-7-en-14-hidroksi-3,21-dion (2), diperoleh berupa kristal kubus, 

terdekomposisi, rumus molekul C30H42O3 berdasarkan data NMR. UV (metanol)  λmaks nm: 

243,8 nm (0,747); IR (KBr) ν cm-1:   3749 (OH), 1705 (C=O), 1384 (gem dimetil), 1261 

(C-O). 1H- dan 13C-NMR (CDCl3) δ ppm: lihat Tabel 2. 

8,14-secogammacera-7,14(27)-dien-3,21-dion (3), diperoleh dalam bentuk kristal jarum 

tak berwarna, titik leleh 152-153 oC. IR (KBr) ν cm-1:  3085 (C=C), 1708 (C=O), 1647 

(C=C); 1384 (gem dimetil) dan 1261 (C-O). Spektrum 1H-dan 13C-NMR δ ppm: lihat teks. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

     Fraksinasi dan pemurnian terhadap ekstrak etil asetat kulit batang kokosan 

menghasilkan dua senyawa triterpen onoceranoid, yaitu 8,14-secogammacera-7,14-dien-

3,21-dion (1) dan 8,14-secogammacera-7-en-14-hidroksi-3,21-dion (2); sedangkan dari 

ekstrak n-heksan dihasilkan 8,14-secogammacera-7,14(27)-dien-3,21-dion (3). Struktur 

molekul ketiga senyawa ditetapkan berdasarkan data spektrokopi yang meliputi UV, IR 

dan NMR, serta dengan membandingkan data NMR penelitian sebelumnya. 

     8,14-secogammacera-7,14-dien-3,21-dion (1), diperoleh berupa kristal jarum putih, 

titik leleh 143-144 oC, rumus molekul C30H40O2 berdasarkan data NMR. Spektrum IR 

menunjukkan kehadiran gugus-gugus (KBr) C=C (3042 cm-1),  C-H (2962 cm-1), C=O 

(1708 cm-1), C=C (1662 cm-1) dan gem dimetil (1384 cm-1). 1H-NMR menunjukkan 

adanya empat sinyal singlet (δH 0,97; 1,04, 1,09 dan 1,72 ppm) yang berasal dari gugus 

metil tersier. Sebuah metil (δH 1,72 ppm) diperkirakan  terikat pada gugus olefin sehingga 

mengalami pergeseran ke arah medan yang lebih rendah dibanding gugus metil lain. Dua 

gugus metil (δH 1,04 dan 1,09 ppm) diperkirakan terikat pada satu atom karbon (gem 

dimetil). Sebuah sinyal proton olefin trisubstitusi dijumpai pada pergeseran kimia 5,48 

ppm (1H, d). Spektrum 13C-NMR dan DEPT 135o menunjukkan lima belas sinyal yang 

terdiri atas: empat metil (δC 13,40; 22,19; 22,41 dan 25,07  ppm), empat metilen (δC 24,21; 

34,77; 34,85 dan 38,49 ppm), dua metin (δC 51,58 dan 55,57 ppm), dua atom C kuartener 

(δC 36,67 dan 47,61 ppm), sebuah karbonil (δC 216,95 ppm) sebuah metin olefin (δC 

122,00 ppm) dan sebuah atom C kuartener olefin (δC 135,27 ppm). Jumlah hidrogen yang 
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ganjil menunjukkan bahwa sinyal-sinyal yang muncul diduga berasal dari atom karbon 

monomer dari suatu senyawa dimer yang simetris. Dengan demikian disimpulkan bahwa 

senyawa 1 merupakan suatu senyawa simetris yang terdiri atas 30 atom karbon. 

Berdasarkan data-data spektroskopi UV, IR dan NMR dan identifikasi dengan senyawa A 

(Tabel 1) yang telah diisolasi oleh Kosela et al. (2001) maka ditetapkan senyawa 1 adalah 

8,14-secogammacera-7,14-dien-3,21-dion (γ-onoceradiendion). 

 

Tabel 1. Data NMR senyawa 1 dalam CDCl3 pada 500 Hz 

               δC A δH (Σ H,    
Posisi C          δC  (Kosela       multiplisitas,  HMBC  COSY 
                             et al.,2001)  J dalam Hz 

 
  1, 19         38,49 38,33 1,46;2,09 (2H, m)                     H-2  
  2, 20         34,85 34,58   2,24 (2H, dt, J = 15)    H-1 
  3, 21       216,95      216,51 -     
  4, 22          47,61 47,41 -    
  5, 17         51,58 55,45   1,59 (1H, dd, J = 10)   H-6     
  6, 16         30,08 29,92   1,33 (2H,m)    H-5 
  7, 15       122,09      122,94 5,43 (1H,m)     C-5, C-9, C-25 H-26 
  8, 14       135,27      135,08 -   
  9, 13         55,57        51,46  1,65 (1H, m)   
10, 18         36,67 36,52 - 
11, 12         24,21 24,05 1,93 (2H, m)      
23, 29         25,14 25,01 1,04 (3H, s)     C-3, C-4, C-5, C-24   
24, 30         22,26 22,07 1,09 (3H, s)     C-3, C-4, C-5, C-23 
25, 28         13,49 13,33 0,97 (3H, s)     C-5, C-9, C-10 
26, 27         22,49 22,28 1,72 (3H, s)     C-7, C-8, C-9  
 
 

     8,14-secogammacera-7-en-14-hidroksi-3,21-dion (2), diperoleh berupa kristal kubus, 

terdekomposisi, rumus molekul C30H42O3 berdasarkan data NMR.  Spektrum UV 

memberikan serapan λmaks pada 243,8 nm dengan absorbansi sebesar 0,747 yang berasal 

transisi π  π* dan transisi n  π*. Spektrum IR menunjukkan kehadiran  gugus-gugus  

OH  (3749 cm-1),  C=O  (1705 cm-1), gem dimetil (1384 cm-1), C-O (1261 cm-1). Spektrum 

menunjukkan adanya delapan sinyal singlet (δC 0,93; 0,97; 1,01; 1,04; 1,08; 1,09; 1,21 dan 

1,72 ppm) yang berasal dari tujuh gugus metil tersier dan sebuah metil (δC 1,72 ppm) 

diperkirakan  terikat pada gugus olefin sehingga mengalami pergeseran ke arah medan 

yang lebih rendah dibanding gugus metil lain. Dua pasang gugus gem dimetil memberikan 

sinyal pada δC 1,04; 1,08 dan 1,01; 1,09 ppm. Sebuah sinyal proton olefin trisubstitusi 
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dijumpai pada pergeseran kimia 5,41 ppm (1H, d). Spektrum 13C-NMR dan DEPT 45o 

menunjukkan dua puluh enam sinyal atom karbon (Tabel 2). Sinyal-sinyal yang dapat 

diidentifikasi adalah: delapan sinyal metil, dua atom C kuartener (δC 36,58; dan 47,62 

ppm), sebuah karbon kuartener teroksigenasi (δC 74,03 ppm); sebuah karbonil (δC 216,95 

ppm), sebuah metin olefin (δC 121,70 ppm) dan sebuah atom C kuartener olefin (δC 135,27 

ppm). Pergeseran kimia 1H- dan 13C-NMR yang ditunjukkan senyawa 2 mirip dengan 

senyawa 1 sehingga diperkirakan kedua senyawa memiliki kerangka struktur yang sama. 

Sebuah karbon kuartener teroksigenasi (δC 74,03 ppm) yang teridentifikasi menunjukkan 

bahwa salah sebuah gugus olefin pada posisi C-14 mengalami adisi menjadi gugus 

hidroksi . Berdasarkan data-data dari spektrum UV, IR dan NMR maka ditetapkan bahwa 

senyawa 2 adalah 8,14-secogammacera-7-en-14-hidroksi-3,21-dion. 

    8,14-secogammacera-7,14(27)-dien-3,21-dion (3), diperoleh dalam bentuk kristal jarum 

tak berwarna, titik leleh 152-153 oC. Spektrum IR menunjukkan kehadiran gugus-gugus 

C=C (3085 cm-1), C=O  (1708 cm-1), C=C (1647 cm-1),  gem dimetil (1384 cm-1 ) dan C-O 

(1261 cm-1 ). Spektrum 1H-NMR isolat  menunjukkan komponen terdapat dalam bentuk 

campuran dua senyawa. Kedua senyawa tersebut memberikan nilai pergeseran kimia yang 

berdekatan sehingga diduga keduanya merupakan isomer satu sama lain. Identifikasi nilai 

pergeseran kimia 1H- dan 13C-NMR pada isolat  menunjukkan bahwa salah satu komponen 

penyusun isolat adalah senyawa 1. Pada spektrum APT senyawa 3 terdapat sinyal karbon 

metilen sp2 (δC 108,90 ppm) yang berkorelasi dengan H-27 (2H, δH 4,60 dan 4,91 ppm, s) 

pada spektrum HMQC. Berdasarkan hal tersebut diduga komponen lain yang menjadi 

penyusun isolat memiliki ikatan rangkap dua eksosiklik. Penetapan struktur kimia kedua 

komponen penyusun isolat dilakukan dengan metode difraksi sinar X. Komponen utama 

dalam isolat ditetapkan sebagai 8,14-secogammacera-7,14(27)-dien-3,21-dion   (α,γ-

onoceradiendion)   (3)  dan   8,14-secogammacera-7,14-dien-3,21-dion (γ-

onoceradiendion) (1) sebagai komponen tambahan dengan perbandingan 75%:25% 

(Tjokronegoro et al., 2009). 
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Tabel 2. Data NMR senyawa 2 dalam CDCl3 pada 500 Hz 

         δH (Σ H,    
Posisi C          δC                    multiplisitas,   HMBC     COSY 
                                                J dalam Hz 

 
1/19     38,54/ 38,37         2,08; 1,91 (2H,m)      H-2/H-20 
  2  34,82      2,23; 2,41 (2H, dt, dq, J=15)     H-1 
  3            216,96   -     
  4/22             47,62  -    
  5           51,57  1,57 (1H, m)             C-9,C-10,C-24   H-6 
  6                  28,98              1,12 (2H, m)       H-5/H-17 
  7            121,70  5,41 (1H, m)  C-5, C-9, C-25   H-26 
  8            135,27  -   
  9           55,47             1,59 (1H, m)  C-26 
10/18           36,58  - 
11/12             21,54  1,61 (1H, m)  C-9 
13           61,80  1,12 (1H, m)  C-17 
14           74,03  - 
15           44,23  1,46 (2H, m)  C-14, C-17    H-16 
16           31,41  1,51 (2H, m)  C-1,C-4    H-15 
17                  55,23  1,42 (1H, m)  C-18, C-22 
20                  34,13               2,26;2,73   C-19     H-19 
                                             (2H, dt; td, J=15)  
21                 217, 12  -    
23                  25,14  1,04 (3H, s)  C-5, C-24   
24                  22,25  1,08 (3H, s)  C-3, C-23 
25           13,43  0,96 (3H, s)  C-5, C-9, C-10 
26                  22,33  1,77 (3H, s)  C-9  
27                  24,20             1,21 (3H, s)  C-13,C-14,C-15 
28                  15,13              0,93 (3H, s)  C-13,C-16,C-17 
29                  21,43              1,02 (3H, s)  C-17,C-22,C-30 
30                  26,49  1,09 (3H, s)  C-17,C-29 
 
 
 

KESIMPULAN 

 

      Tiga senyawa triterpen onoceranoid yang berkeaktifan antimakan telah berhasil 

diisolasi dari ekstrak metanol kulit batang kokosan yaitu: 8,14-secogammacera-7,14-dien-

3,21-dion (1) (52,5 mg; akt. 99% pada kons. 1%); 8,14-secogammacera-7-en-14-hidroksi-

3,21-dion (2) (10,7 mg; akt. 85% pada kons. 1%) dan 8,14-secogammacera-7,14(27)-dien-

3,21-dion (3) (24 mg; akt. 56% pada kons. 1%). Senyawa 1 dan 3 merupakan senyawa 

yang telah dilaporkan sebelumnya namun baru pertama kali dilaporkan dari kulit batang 

kokosan. Senyawa 2 baru pertama kali dilaporkan dari jenis L. domesticum. 



9 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak Dirjen Dikti Depdiknas atas beasiswa BPPS, 

Proyek IM-HERE Universitas Padjadjaran atas kesempatan overseas non degree training 

dan Department of Chemistry, University of Malaya atas pengukuran difraksi sinar X. 

 

 

Daftar Pustaka 

Kosela, S., N. Wendri dan Riswanto. 2001. Studi isolasi dan penentuan struktur molekul 
senyawa kimia dalam fraksi n-heksan kulit buah kokosan (L. domesticum Var). 
Jurnal Penelitian. 5(1): 329-335. Jurusan Kimia FMIPA UI. Depok 

 
Miles, D. H., B.L Hankinson dan S.A Randle. 1985. Insect antimakan from the peruvian 

plant Alchornea triplinerva,  dalam Paul Hedin (Editor): Bioregulator for pest 
control. Washington DC: American Chemical Society. 

 
Omar, S., M. Marcotte, P. Fields, P.E.Sanchez, L.Poveda, R. Matta, A. Jimenez, T. Durst, 

J.Zhang, S. Mac Kinnon, D.Leaman, J.T.Arnason, dan B.J.R.Philogene. 2005. 
Antimakan activities of terpenoids isolated from tropical Rutales. Journal of  
Stored Products Research. 

 
Tjokronegoro, R. 1987. Penelusuran senyawa kandungan tumbuhan Indonesia bioaktif 

terhadap serangga. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran. 
 
Tjokronegoro, R., T. Mayanti, U. Supratman, M.R. Mukhtar dan S.W. Ng. 2009. 8,14-

secogammacera-7,14(27)-diene-3,21-dione; 8,14-secogamma-7,14-diene-3,21-
dione (1.5/0.5) from the bark of Lansium domesticum Corr. Acta 
Crystallographica. E65, o1448. 

 

 

 

 

      

 
 

 
 
 

 
 


