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ABSTRACT  

Secondary metabolite compounds are organic compounds derived from plants and generally have 

bioactive abilities. the purpose of this study was to identify secondary metabolic compounds found 

in the skin extracts of duku. The method used to identify secondary metabolites is to use 

qualitative tests. Based on the results of research that has been carried out the presence of 

flavonoids is characterized by changes in color from orange, pink to red. The presence of 

saponins is marked by the presence of foam while the triterpenoid is characterized by the 

formation of orange red. The results of this study can be concluded that in the skin extract duku 

contained secondary metabolites which can be used as natural pediculosides. 
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ABSTRAK 

Senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa-senyawa organik yang berasal dari tanaman 

dan secara umum memiliki kemampuan bioaktif. tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi senyawa metabolist sekunder yang terdapat di dalam esktrak kulit duku. Metode 

yang digunakan untuk mengidentifikasi metabolit sekunder adalah dengan menggunakan uji 

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapatnya kandungan flavonoid 

yang ditandai dengan perubahan warna dari jingga, merah muda sampai merah. Terdapatnya 

saponin di tandai dengan adanya busa sedangkan dan triterpenoid ditandai dengan terbentuknya 

warna merah jingga. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam ekstrak kulit duku 

terkandung senyawa metabolit sekunder yang dapat dimanfaatkan sebagai pedikulosida alami.  

 

Kata Kunci: metabolit sekunder, ekstrak kulit duku, Falvonoid, Saponin, Triterpenoid 

 

PENDAHULUAN 

 Indonesia terletak di wilayah yang 

beriklim tropis memiliki sumber daya alam 

berupa tanaman yang sangat beranekaragam. 

Dari segi kimia, tanaman merupakan sumber 

senyawa kimia yang tak terbatas jenis 

maupun jumlahnya. Tanaman menghasilkan 

metabolit sekunder yang berpotensi sebagai 

zat perwarna, penambah aroma makanan, 

parfum, insektisida dan obat [1]. Senyawa 

metabolit sekunder merupakan zat kimia 

bukan nutrien yang berperan penting dalam 

lingkungan. Pada umumnya, senyawa 

metabolit sekunder yang ditemukan pada 

tanaman adalah alkaloid, flavonoid, 

triterpenoid, steroid, saponin dan tanin. 

Senyawa-senyawa tersebut berperan sebagai 

bioaktif yang digunakan dalam dunia 

pengobatan [2].Informasi kandungan 

senyawa metabolit sekunder diperlukan 

karena senyawa aktif yang terdapat dalam 

tanaman dapat bersifat toksik.Pengujian 

toksisitas merupakan pengujian awal untuk 
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mengetahui apakah suatu bahan bersifat 

toksik atau tidak [3]. 

 Tanaman sering dimanfaatkan secara 

langsung oleh masyarakat Indonesia sebagai 

obat tradisional karena bersifat alami 

sehingga efek sampingnya dapat ditekan 

seminimal mungkin. Di pulau sumatera 

tepatnya di Propinsi sumatera selatan kota 

Palembang yang  merupakan salah satu kota 

penghasil duku (Lancium domesticum corr), 

menyusul kedua kota jambi. Duku yang 

terdapat dikota tersebut akan diditribusi ke 

Riau dan sekitarnya khususnya di kota 

Pekanbaru. Saat musim duku, sangat banyak 

sekali kulit duku (Lancium domesticum corr) 

yang dibuang begitu saja sehingga 

menambah sampah yang telah ada. Pada 

umumnya setiap jenis tumbuh-tumbuhan dan 

buah-buahan memiliki senyawa metabolit 

yang bisa digunakan sebagai herbasida. 

 Sehubungan dengan pemanfaatan limbah 

kulit duku (Lancium domesticum corr) 

tersebut, saya tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap kulit duku untuk melihat 

senyawa metabolit apa saja yang terkandung 

di dalamnya, sehingga kandungan metabolit 

tersebut berpotensi sebagai herbasida dalam 

hal ini digunakan sebagai pedikulosida alami 

pada anak yang terinfestasi oleh Pediculus 

humanus capitis.  

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan kegiatan  

Objekpenelitian 

 Objek yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kulit duku (Lansium 

domesticum corr).  

Bahan dan alattempat  

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Evaporator, blender, kertas saring, alat 

soxhlet, neraca digital, gelas kimia, labu 

Erlenmeyer, gelas ukur, corong pisah, 

batang pengaduk, penyaring maserasi, kertas 

label, kapas. 

 Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Kulit buah duku 

(Lansium domesticum corr) yang 

diperoleh dari pasar pagi Panam 

Pekanbaru, Metanol absolut, aquades, 

Nacl fisiologis. 

Tempat Penelitian  

 Maserasi dan Ekstraksi sampel dilakukan 

di Laboratorium Kimia Analis Kesehatan 

Pekanbaru dan Laboratorium Kimia 

Universitas Riau. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Februari 2018 – Agustus 2018. 

 

Prosedur penelitian  

Menurut Lailatul dkk, uji fitokimia dapat 

dilakukan dengan cara  sebanyak 5 gram 

sampel ekstrak kulit duku ditambahkan 

masing–masing 5 mL air suling dan 

kloroform lalu dikocok kuat dan dibiarkan 

selama 8 menit sampai terbentuk dua lapisan 

[4]. Lapisan air ekstrak kulit duku digunakan 

untuk uji senyawa flavonoid, dan saponin. 

Lapisan kloroform ekstrak kulit duku 

digunakan untuk uji senyawa triterpenoid, 

dan steroid 

 

Uji Flavonoid    

Beberapa tetes lapisan air ekstrak kulit 

duku dimasukkan pada plat tetes lalu 

tambahkan 1–2 butir logam magnesium dan 

beberapa tetes asam klorida pekat. 

Terbentuknya warna jingga, merah muda 

sampai merah menandakan adanya senyawa 

flavonoid [5]. 

 

Uji Saponin  

Lapisan air ekstrak kulit duku 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu di 

kocok.Apabila terbentuk busa yang bertahan 

selama 5 menit, menandakan positif adanya 

saponin[5]. 

 

Uji Triterpenoid dan Steroid 

 Lapisan kloroform ekstrak kulit duku 

disaring melalui pipet yang diujungnya 

diberi kapas. Hasil saringan dipipet 2–3 tetes 

dan dibiarkan mengering pada plat tetes. 

Setelah kering ditambahkan pereaksi 



Prosiding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau ke-3 2018 
Pekanbaru, 29 September 2018 

ISBN : I978-979-792-691-5 

 

85 ID 3007 

Liebermann-Burchard (2 tetes asam asetat 

anhidrat dan 1 tetes asam sulfat 

pekat).Terbentuknya warna merah jingga 

menandakan bahwa positif adanya 

triterpenoid dan warna hijau-biru positif 

adanya steroid[5]. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekstrak kulit duku (Lansium domesticum 

corr) 

 Bagian ini menyajikan hasil penelitian. 

Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan 

tabel, grafik Kulit Duku yang akan dijadikan 

bahan pengujian dalam penelitian ini 

adalahdiperoleh dari pedagang yang 

berjualan dipinggir jalan. Informasi yang 

didapat sumber duku berasal dari salah satu 

daerah di kota Jambi.Setelah kulit duku 

dipisahkan dari isinya, selanjutnya kulit 

dikering dan diangin-anginkan tanpa disinari 

oleh sinar matahari. Kulit duku yang sudah 

dianggap kering, selanjutnya diovenkan pada 

suhu 400
0
C selama 48 jam untuk 

menghilangkan kadar air. Selanjutnya kulit 

duku diblender dan dihaluskan. Kemudian 

direndam dengan pelarut Metanol untuk 

proses maserasi. Hasil maserasi selanjutnya 

dilakukan proses penguapan atau evaporasi 

menggunakan rotary evaporator selama 

kurang lebih 48 jam, untuk mendapatkan 

ekstrak kulit duku. Proses ekstraksi dengan 

menggunakan pelarut methanol 

menghasilkan ekstrak kulit duku yang kental 

dan berwarna cokelat tua. 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Hasil Ekstrak Metanol Kulit 

Duku 

 

Hasil uji fitokimia ekstrak kulit duku 

 Setelah diperoleh ekstrak kulit duku, 

selanjutnya ekstrak diuji fitokimia untuk 

mengetahui senyawa metabolit sekunder 

yang terdapat di dalam ekstrak tersebut. 

Hasil pengujian fitokimiadiperoleh beberapa 

senyawa metabolit sekunder, diantaranya 

flavonoid, saponin dan triterpenoid. Hasil uji 

dapat di lihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Senyawa metrabolit sekunder, 

flavonoid, saponin dan triterpenoid 

 

PEMBAHASAN  

 Uji fitokimia dilakukan pada senyawa 

metabolit diantaranya flavonoid, triterpenoid 

dan saponin. Uji flavonoid menggunakan 

regensia logam magnesium dengan 

penambahan asam klorida (HCl) pekat. Uji 

positif apabila ekstrak berubah menjadi 

warna jingga, merah muda sampai merah. 

Selanjutnya dilakukan uji fitokimia terhadap 

senyawa saponin. Pengujian dilakukan 

dengan cara memasukan ekstrak kulit duku 

ke dalam tabung reaksi lalu dikocok. Hasil 

uji positif yaitu terbentuknya busa putih 

yang tetap bertahan selama lebih kurang 5 

menit.Sedangkan uji senyawa triterpenoid, 

dengan cara lapisan kloroform ekstrak kulit 

duku disaring melalui pipet yang diujung 

diberi kapas. Hasil saringan dipipet 2-3 tetes 

dan dibiarkan mongering pada plat tetes. 

Setelah kering ditambah dengan pereaksi 

Lieberman-Burchard (2 tetes asam asetat 

anhidrat dan 1 tetes asam sulfat pekat. Hasil 

menunjukkan positif dengan perubahan 

warna ekstrak menjadi warna merah jingga. 

Uji fitokimia ini sesuai dengan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lailatul 

dkk,terhadap ekstrak methanol jenruk nipis 

[4]. 

 Mustikasari, K dan Ariyani, D,juga telah 

melakukan uji yang sama terhadap flavonoid 
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dan saponin pada ekstrak methanol biji 

kalangkala [7]. Flavonoid dinyatakan positif 

dengan terbentuknya warna merah jingga 

sedangkan uji saponin terbentuknya busa 

yang mampu bertahan selama lima menit.   

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji fitokima yang telah 

dilakukan, maka diperoleh hasil  uji terhadap 

senyawa metabolit sekunder diantaranya 

adalah senyawa flavonoid, saponin dan 

triterpenoid. 
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