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RINGKASAN

Prevalensi Penderita DM di dunia meningkat terus dari tahun ke tahun, saat
ini diduga secara global jumlah penderita DM sebesar 200 juta, hampir lima kali
dibanding 10 tahun yang lalu, jumlah ini akan mengalami peningkatan dua kali lipat
pada tahun 2030. Penggunaan obat kimia dalam jangka penjang dapat menimbulkan
berbagai efek samping, oleh karena itu saat ini penggunaan tanaman obat menjadi
pengobatan alternatif yang terus dikembangkan mengingat sedikitnya efek samping
yang ditimbulkan. Kacang koro merupakan tanaman tropis yang terdapat di
Indonesia. Kacang koro telah diketahui mengandung fenolik yang berperan sebagai
antioksidan dan memiliki efektifitas yang tinggi. Kacang koro diduga mengandung
banyak senyawa aktif, namun belum pernah dilakukan penelitian pencarian senyawa
dalam aktivitas biji koro ini sebagai antidiabetes. Pada penelitian dilakukan pencarian
senyawa baru dari kacang koro yang dapat menghambat aktivitas α-amilase, αglikosidase dan β-glikosidase sebagai antidiabetes secara in vitro. Hasil penelitian
pada tahun pertama didaptkan senyawa lupeol dan stigmasterol dari fraksi n-heksana
kacang koro. Aktivitas antioksidan ekstrak metanol kacang koro menunjukkan nilai
IC50 0,26%.

Kata kunci : diabetes, antidiabetes, biji kacang koro
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Diabetes Militus (DM) merupakan suatu penyakit gangguan metabolisme karbohidrat
yang disebabkan oleh kekurangan insulin absolut maupun relatif sehinga
menimbulkan hiperglisemia dan glukosuria kemudian disertai gangguan metabolisme
protein, lemak, elektrolit dan air. Penyebab DM sangat kompleks, banyak faktor
dapat menjadi pemicu timbulnya DM antara lain : 1). Keturunan, diperkirakan 14 –
19 % penderita DM berasal dari keluarga DM; 2). Virus, dapat menyerang sel-β
pankreas; 3). Faktor kegemukan mengakibatkan aktivitas insulin di jaringan lemak
dan otot menurun; 4). Usia, kelompok NIDDM pada umumnya menyerang orang
yang sudah berumur lebih dari 40 tahun; 5). Diet, pola makan tidak sesuai dapat
menyebabkan DM, konsumsi tinggi serat pangan, tinggi protein serta rendah
karbohidrat dapat mengurangi risiko terserang DM; 6). Hormon seperti glukagon,
hormon pertumbuhan, hormon tiroid, epinephrin dan kortison, memiliki aktivitas
berlawanan dengan insulin. (Katzung, 2002; Tjay dan Rahardja, 2003).
Diabetes Mellitus (DM) adalah sindroma yang ditandai oleh gula darah yang tinggi
(hiperglikemia) merupakan penyakit gangguan metabolisme karbohidrat akibat
kekurangan insulin yang menimbulkan glikosuria, diikuti gangguan metabolisme
lemak, protein, elektrolit dan air. Gejalanya meliputi poliuria (banyak kencing),
polidipsia (banyak minum) dan polifagia (banyak makan). Gejala DM apabila kadar
glukosa darah pada manusia dalam status berpuasa lebih dari 120 mg/dl (Burtis et al.,
1988).

DM dibedakan atas DM tipe 1 (DM-1) atau insulin-dependent diabetes

mellitus (IDDM) dan DM tipe 2 (DM-2) atau noninsulin-dependent diabetes mellitus
(NIDDM). DM-1 terjadi gangguan katabolisme yang disebabkan tidak terdapat
insulin dalam sirkulasi, glucagon plasma meningkat, sel β pankreas gagal merespon
semua stimulus insulogenik, sehingga diperlukan pemberian insulin eksogen untuk
memperbaiki katabolisme, mencegah ketosis dan menurunkan hiperglukagonemia
dan menurunkan kadar glukosa darah (Katzung, 2002; Tiwari dan Rao, 2002).
Penderita DM cenderung meningkat terus, di Indonesia sekitar 1,5 % penduduk

4

menderita DM, diperkirakan tahun 2020 meningkat sebesar 86-138 % dari jumlah
penderita DM sekarang. (Tjay dan Rahardja, 2003).
Berbagai jenis buah digunakan sebagai obat DM oleh masyarakat adalah Jamblang
(Syzygium cumini [Linn.] Skeels.), Rambutan (Nephelium lappaceum L.), Semangka
(Citrullus vulgaris Schard.), Jambu Mede (Anacardium occidentale L.), (Dalimartha,
2005a; Dalimartha, 2005b). Senyawa aktif antioksidan pada buah-buahan tersebut
dapat menghambat hidrolisis karbohidrat dan absorpsi glukosa, meregenerasi sel-β
sehingga meningkatkan pelepasan insulin, menghambat enzim α-glukosidase,
menghambat aldose reduktase sehingga dapat mengontrol kadar glukosa darah
(Dalimartha, 2005c). Kacang koro merupakan tanaman tropis yang terdapat di
Indonesia. Biji kacang koro mengandung senyawa bioaktif alkaloid, alkilamin,
arakidat, asam behenat, betakarbolin, bufotenin, sistin, dopamine, asam lemak, asam
galat, genistin, asam glutamant, glutation, glisin, histiin, isoleusin, L-opa, asam
linoleat, lisin, d-manosa, mukunadin, mukunin, asam miristat, niasin, nikotin, asam
palmitat, asam palmitolik, fenilalanin, prurienidin, prurienin, riboflavin, saponin,
serotonin, asam stearat, stizolamin, treonin, tirosin, valin (Taylor, 2005; Retnaningsih
et al., 2007). Kacang koro pun telah diketahui mengandung fenolik yang berperan
sebagai antioksidan dan memiliki efektifitas yang tinggi. Koro mengandung banyak
senyawa aktif, namun belum pernah dilakukan penelitian pencarian senyawa
metabolit sekunder dalam aktivitas biji koro ini sebagai antidiabetes. Dari latar
belakang tersebut akan dilakukannya penelitian pencarian senyawa metabolit
sekunder untuk mengetahui efektivitas biji koro sebagai inhibitor α-amilase, βglikosidase dan α-glikosidase secara in vitro.

1.2. Urgensi (Keutamaan) penelitian
Penderita DM di dunia meningkat terus dari tahun ke tahun, saat ini diduga secara
global jumlah penderita DM sebesar 200 juta, hampir lima kali dibanding 10 tahun
yang lalu, jumlah ini akan mengalami peningkatan dua kali lipat pada tahun 2030.
Jumlah penderita DM di Indonesia terus meningkat, tahun 1995 Indonesia menempati
urutan ke enam menjadi urutan ke empat terbesar dunia setelah India, China dan
Amerika Serikat. Penyakit DM menjadi sangat penting karena dapat mengakibatkan
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komplikasi yaitu komplikasi menahun DM terutama didasari oleh kelainan vaskuler
sehingga diperlukan berbagai usaha untuk mencegah dan mengobati penyakit DM.
Beberapa terapi bagi penderita DM yaitu melalui diet rendah kalori, pemberian
insulin, menggunakan antidiabetika oral berupa sekretagog insulin; inhibitor αglukosidase. Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit kronis, apabila tidak
ditangani, diobati secara tepat dapat mengakibatkan komplikasi vaskuler yang lebih
berbahaya

berupa

mikroangiopati dan makroangiopati yang memerlukan

penanganan, pengobatan yang lebih sulit. Masyarakat Indonesia telah lama mengenal
tanaman obat tradisional untuk mengobati berbagai jenis penyakit diantaranya untuk
pengobatan diabetes, berbagai jenis tanaman telah dikenal masyarakat untuk
mengobati diabetes berdasarkan pengalaman dan keyakinan namun belum terdapat
bukti ilimiah mekanisme kerja serta kandungan senyawa dari tanaman-tanaman
tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui ekstrak dan fraksi-fraksi kacang koro
yang mencegah penyakit diabetes melalui 5 mekanisme penyebab diabetes yaitu : 1)
Penyebab stres oksidatif oleh

radikal bebas, dengan menggunakan parameter

aktivitas antioksidan (pemerangkapan radikal DPPH) dapat menentukan ekstrak aktif
antioksidan, fraksi aktif-antioksidan dan isolat aktif-antioksidan berspektrum luas
yang akan mencegah penyakit DM. Penelitian aktivitas antioksidan dilakukan secara
in vitro; 2) Penyebab resistensi insulin dikarenakan gangguan fungsi reseptor insulin,
penelitian dilakukan pada kultur sel (3T3-L1) dengan parameter lipogenesis,
penderita DM mengalami resistensi insulin sehingga tidak mampu merubah glukosa
menjadi trigliserida, pada kultur sel HepG2 untuk mengetahui kemampuan glucose
up take, penderita DM dikarenakan mengalami resistensi insulin makan hati tidak
mampu mengambil glukosa. Diharapkan penelitian antidiabet dapat menentukan
ekstrak aktif, fraksi aktif dan isolate yang memiliki kemampuan lipogenesis merubah
glukosa menjadi trigliserida dan kemampuan mengambil glukosa darah yang akan
dirubah menjadi glikogen, sehingga diperoleh ekstrak aktif yang mampu
memperbaiki resistensi insulin sehingga dapat memperbaiki kerusakan fungsi reseptor
insulin; 3) Penyebab tingginya aktivitas enzim α-glukosidase yang menghidrolisis
karbohidrat menghasilkan glukosa, penelitian dilakukan secara in vitro dengan
parameter penghambatan α-glukosidase mukosa duodenum sehingga menghambat
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pelepasan dan absorpsi glukosa darah. Diharapkan penelitian dapat menentukan
ekstrak aktif, fraksi aktif dan isolat yang memiliki aktivitas penghambat αglukosidase.
Penelitian yang dilakukan secara komprehensif yaitu pencarian senyawa metabolit
sekunder dengan cara ekstraksi, fraksionasi, isolasi dan pemurnian senyawa dan
elusidasi struktur berdasarkan spekroskopi dengan UV, IR, H-NMR, C-NMR,
HMQC, HMBC dan pengujian

penghambatan α-amilase, β-glikosidase dan α-

glikosidase secara in vitro,. Penemuan ekstrak aktif-antioksidan, fraksi-aktif dan
isolat antidiabetik (inhibisi α-glukosidase), antidiabetik (perbaikan resistensi insulin),
antidiabetik (perbaikan sel-β pankreas) secara in vitro dari kacang koro dapat
menyembuhkan penyakit DM maka pengobatan DM akan lebih efektif karena
pengobatan didasarkan penyebab DM.
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BAB II
STUDI PUSTAKA

2.1 Diabetes Militus (DM)
DM merupakan suatu penyakit gangguan metabolisme karbohidrat yang disebabkan
oleh kekurangan insulin absolut maupun relatif sehinga menimbulkan hiperglisemia
dan glukosuria kemudian disertai gangguan metabolisme protein, lemak, elektrolit
dan air. Penyebab DM sangat kompleks, banyak faktor

dapat menjadi pemicu

timbulnya DM antara lain : 1). Keturunan, diperkirakan 14 – 19 % penderita DM
berasal dari keluarga DM; 2). Virus, dapat menyerang sel-β pankreas; 3). Faktor
kegemukan mengakibatkan aktivitas insulin di jaringan lemak dan otot menurun; 4).
Usia, kelompok NIDDM pada umumnya menyerang orang yang sudah berumur lebih
dari 40 tahun; 5). Diet, pola makan tidak sesuai dapat menyebabkan DM, konsumsi
tinggi serat pangan, tinggi protein serta rendah karbohidrat dapat mengurangi risiko
terserang DM; 6). Hormon seperti glukagon, hormon pertumbuhan, hormon tiroid,
epinephrin dan kortison, memiliki aktivitas berlawanan dengan insulin. Bila produksi
hormon-hormon tersebut meningkat mengakibatkan timbulnya DM (Katzung, 2002;
Tjay dan Rahardja, 2003).
Karbohidrat dari makanan dalam usus dirombak menjadi glukosa lalu diabsorpsi ke
dalam darah dan diangkut ke sel-sel tubuh, penyerapan glukosa ke dalam sel-sel
tubuh memerlukan insulin sebagai ”kunci untuk pintu sel”. Glukosa dalam sel akan
dioksidasi menjadi CO2 dan H2O dengan menghasilkan energi atau glukosa disimpan
sebagai cadangan (glikogen) dalam sel otot atau sebagai lemak dalam sel lemak yang
akan digunakan saat tubuh kekurangan energi. Setiap orang selesai makan
karbohidrat maka kadar gula darah meningkat, sebagai reaksi pankreas akan
memproduksi dan melepaskan insulin agar glukosa dapat diabsorpsi oleh sel sehingga
kadar glukosa darah berkurang dan pankreas mengurangi produksi insulin sehingga
kadar glukosa dalam batas normal yaitu 4 – 8 mmol/L (Tjay dan Rahardja, 2003).
Penyebab DM adalah kekurangan hormon insulin yang berfungsi memanfaatkan
glukosa sebagai sumber energi dan mensintesa lemak sehingga glukosa bertumpuk
dalam darah (hiperglikemia) yang akhirnya diekskresikan melalui urin tanpa
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digunakan (glycosuria). Produksi urin penderita DM meningkat dan sering kencing,
merasa haus, berat badan menurun dan cepat lelah (Tjay dan Rahardja, 2003). Insulin
memiliki peran atas metabolisme pangan yaitu karbohidrat, lemak dan protein. Insulin
memiliki efek atas metabolisme pangan yaitu : (1) Efek karbohidrat yaitu insulin
bertugas mengatur utilisasi glukosa oleh sel sebagai sumber energi dengan
melancarkan perlintasannya melalui membran sel dan resorpsinya ke dalam sel-sel
otot dan lemak, insulin bertugas sebagai hipoglikemis yaitu menurunkan kadar
glukosa darah dengan jalan menstimulasi perubahan kelebihan glukosa menjadi
glikogen di hati dan otot, insulin menghambat gluconeogenesis yaitu merintangi
perubahan glikogen hati menjadi glukosa; (2) Efek lemak yaitu insulin bertugas
menstimulasi lipogenesis yaitu menstimulasi sintesa lemak dari glukosa dan masuk
ke dalam sel serta menghambat lipolisis yaitu menghambat penguraian lemak; (3)
Efek protein yaitu insulin bertugas menstimulasi sintesa protein dari glukosa
(Katzung, 2002; Tjay dan Rahardja, 2003).
Resistensi insulin adalah keadaan dimana pemasukan insulin ke dalam sel menurun
terjadi pada penderita DM-2 disebabkan berkurangnya jumlah reseptor yang harus
mengikat insulin atau reseptor tidak bekerja semestinya, adanya gangguan pada
sistem transpor insulin di dalam sel ke tempat pembakaran. Bila pemasukan glukosa
berlangsung terus (asupan berlebih) mengakibatkan meningkatnya jumlah sel-sel
lemak berakibat overwight dan adipositas. Bila jumlah reseptor insulin berkurang
atau fungsi reseptor berkurang serta pengikatan insulin dipersulit mengakibatkan
jumlah glukosa yang dapat masuk ke dalam sel berkurang, sedangkan glukosa dan
insulin

beredar

dalam

darah

dalam

jumlah

besar

(hiperglikemia

dan

hiperinsulinemia). Peristiwa dimana organ tujuan menjadi kebal bagi insulin disebut
resistensi insulin. Ressistensi insulin diakibatkan oleh berbagai penyebab yaitu : (1)
obesitas, orang gemuk membutuhkan lebih banyak insulin dari pada orang biasa; (2)
gangguan jantung (infark); (3) obat-obat kortikosteroida, diuretika tiazida dan
betablockers; (4) stimulasi aktivitas sistem simpatikus secara akut (Katzung, 2002;
Tjay dan Rahardja, 2003)
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2.2. Glikasi non-enzimatik dan glikooksidasi
Glukosa dapat teroksidasi sebelum berikatan dengan protein demikian juga glukosa
setelah berikatan dengan protein (glycated protein) dapat teroksidasi menghasilkan
Recative Oxygen Species (ROS). Kombinasi glikasi dan oksidasi glukosa
menghasilkan pembentukan AGEs (advanced glycogen end-products). Oleh karena
itu ROS disebut fixatives of glycation. Akumulasi AGEs pada protein lebih lanjut
diikuti

dengan browning, peningkatan fluorescence dan cross-linking. Proses

pembentukan AGEs merupakan proses irreversible yang berlangsung lama dan dapat
menimbulkan kerusakan jaringan seperti tampak pada gambar 1. (Halliwell dan
Gutteridge, 1999).
Pada penderita diabetes mellitus AGEs juga dijumpai pada LDL dalam sirkulasi dan
lesi aterosklerotik (athesclerotic lesion). Pembentukan AGEs diduga berperan dalam
kerusakan endoteial sel (jejas endotel). Ikatan glukosa pada gugus amino LDL akan
memfasilitasi oksidasi dan pembentukan aldehid sitotoksin

seperti 4-HNE yang

dapat memodifikasi apoB. Produk-produk AGEs juga dapat terbentuk langsung pada
apoB. Pembentukan AGEs cara lain dengan mengoksidasi glukosa kemudian produk
oksidasi bereaksi dengan protein. Monosakarida dapat dioksidasi dan dikatalisis oleh
ion Fe dan Cu menghasilkan O2*- , H2O2, *OH dan karbonil toksik yang dapat
merusak protein, reaksi ini disebut Maillard browning. Struktur kimia AGEs meliputi
carboxymethyllysine dan pentosidine suatu fluorescent cross-link residu lisin dan
arginin dalam AGEs modified protein. Pada diabetes kadar methylglyoxal yang
terbentuk dari intermediate glikolisis meningkat dan berperan dalam pembentukan
AGEs (Halliwell dan Gutteridge, 1999) .
Glycated protein dan AGEs modified protein dapat mengakibatkan stres oksidatif,
keduanya dapat melepaskan O2*- , H2O2 secara langsung dan dapat mengaktifkan
fagosite. Berbagai sel seperti makrofag, monosit dan endotel mampu mengenal AGEs
melalui cell-surface receptor (RAGE=receptor for AGE). Dalam keadaan normal
RAGE menyebabkan makrofag mampu mengenali dan menelan sel-sel yang
mengalami glikosilasi (AGEs-modified erythrocytes). RAGE juga ditemukan pada sel
endotel, paparan AGE terhadap RAGE dapat mengaktifkan faktor transkripsi NF-κB,
aktivasi ini dapat menurunkan GSH. AGEs modified protein diduga mempengaruhi
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proliferasi pembuluh darah yang berlebihan pada retinopati diabetik (Halliwel dan
Gutteridge, 1999).
Glycated
protein

Glikasi

O2

AGEs

oksidasi

Glukosa

oksidasi

protein

Dikarbonil
reaktif

Gambar 1. Reaksi glikooksidasi (Halliwell dan Gutteridge, 1999)

2.3. Hubungan penyakit DM dan radikal bebas
Sumber stres oksidatif pada diabetes berasal dari perpindahan keseimbangan reaksi
redoks karena perubahan metabolisme karbohidrat dan lipid yang meningkatkan
pembentukan ROS dari reaksi glikasi dan oksidasi lipid sehingga menurunkan sistem
pertahanan antioksidan (Halliwell dan Gutteridge, 1999).
Hiperglisemia

akan memperburuk dan memperparah pembentukan ROS melalui

beberapa mekanisme. ROS akan meningkatkan pembentukan ekspresi Tumour
necrosis factor-α (TNF-α) dan memperparah stres oksidatif. TNF- α dapat
mengakibatkan

resistensi

insulin

melalui

penurunan

autofosforilasi

(autophosphorylation) dari reseptor insulin, perubahan reseptor insulin substrat-1
menjadi inhibitor insuline receptor tyrosine kinase activity, penurunan insulinesensitive glucose transporter (GLUT-4), meningkatkan sirkulasi asam lemak (fatty
acids), merubah fungsi sel β, meningkatkan kadar trigliserida dan menurunkan kadar
HDL.
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Gambar 2. Metabolisme karbohidrat dan proses yang menyebabkan timbulnya
diabetes S-Glut-1: Sodium glucose co-transporter-1; GIP: gastrointestinal peptide; VIP : Vasoactive intestinal peptide; EIA : Enteroinsular axis; glu-R: Glucose receptor; IR: Insulin receptor; IR-s : Insulin
receptor substrate; Tk : Tyrosine kinase enzyme; PTP : Protein
phosphotyrosin phosphatase; TNF : Tumour necrosis factor; Ald-Red :
Aldose reductase; Hk: Hexokinase; LPL: Lipoprotein lipase (Tiwari dan
Rao, 2002)
Hasil penelitian menunjukkan injeksi TNF pada hewan uji sehat akan menurunkan
sensitifitas insulin yang diakibatkan karena hiperglisemia tanpa disertai penurunan
kadar insulin plasma (Tiwari dan Rao, 2002).

Gambar 3. Mekanisme stres oksidatif pada hiperglisemik (Tiwari dan Rao, 2002).
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Menurut Tiwari dan Rao (2002) stres oksidatif pada penderita diabetes akan
meningkatkan pembentukan ROS di dalam mitokondria yang akan mengakibatkan
berbagai kerusakan oksidatif berupa komplikasi diabetes dan akan memperparah
kondisi penderita diabetes, untuk itu perlu menormalkan kadar ROS di mitokondria
untuk mencegah kerusakan oksidatif (Gambar 3).
Menurut Anonimus (2001) hiperglisemia akan mengkatalisis pembentukan radikal
anion superoksida (O2*-) dari sumber mitokondria dan sitoplasma yang akan
menyebabkan terjadinya lipoksidasi dan menghasilkan glyoxal merupakan prekusor
carboxymethyllise (CML). Penderita diabetes kadar methylglyoxal yang terbentuk
dari intermediate glikolisis meningkat selanjutnya membentuk carboxyethyllysine
(CEL). Baik CEL maupun CEL akan berikatan dengan Cu atau Fe menghasilkan
CML/CL-metal-protein complex (Gambar 4).

Gambar 4. Hubungan diabetes dan hiperlipidemia dalam produksi radikal bebas *OH
(Anonimus, 2002).
2.4. Resistensi insulin
Resistensi insulin adalah keadaan dimana pemasukan insulin ke dalam sel menurun
terjadi pada penderita DM-2 disebabkan berkurangnya jumlah reseptor yang harus
mengikat insulin atau reseptor tidak bekerja semestinya, adanya gangguan pada
sistem transpor insulin di dalam sel ke tempat pembakaran. Bila pemasukan glukosa
berlangsung terus (makan terlalu banyak) mengakibatkan meningkatnya jumlah selsel lemak berakibat overwight dan adipositas. Bila jumlah reseptor insulin berkurang
atau fungsi reseptor berkurang serta pengikatan insulin dipersulit mengakibatkan
jumlah glukosa yang dapat masuk ke dalam sel berkurang, sedangkan glukosa dan
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insulin

beredar

dalam

darah

dalam

jumlah

besar

(hiperglikemia

dan

hiperinsulinemia). Peristiwa dimana organ tujuan menjadi kebal bagi insulin disebut
resistensi insulin. Ressistensi insulin diakibatkan oleh berbagai penyebab yaitu : (1)
obesitas, orang gemuk membutuhkan lebih banyak insulin dari pada orang biasa; (2)
gangguan jantung (infark); (3) obat-obat kortikosteroida, diuretika tiazida dan
betablockers; (4) stimulasi aktivitas sistem simpatikus secara akut (Katzung, 2002;
Tjay dan Rahardja, 2003).

2.5. Mekanisme penurunan kadar glukosa darah
Menurut Suryowinoto (2005) mekanisme kerja berbagai tanaman sebagai antidiabet
adalah : 1). Mempunyai kemampuan sebagai astringen yaitu dapat mempresipitasikan
protein selaput lendir usus dan membentuk suatu lapisan yang melindungi usus,
sehingga menghambat asupan glukosa sehingga laju peningkatan glukosa darah tidak
terlalu tinggi. Beberapa tanaman yang termasuk dalam kelompok ini adalah : alpukat
(Persia americana Mill.), buncis (Phaseolus vulgaris), jagung (Zea may L.), jambu
biji (Psidium guajava L.), lamtoro atau kemlandingan (Lecauna glauca sensu Bth.),
mahoni (Swietenia mahagoni Jacq. ), salam (Eugenia polyantha Wight.); 2).
Mempercepat keluarnya glukosa dari sirkulasi, dengan cara mempercepat peredaran
darah yang erat kaitannya dengan kerja jantung dan dengan cara mempercepat filtrasi
ekskresi ginjal sehingga produksi urin meningkat, laju ekskresi glukosa melalui ginjal
meningkat sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Beberapa tanaman yang
termasuk dalam kelompok ini adalah bawang putih (Allium sativum L.), daun sendok
(Plantago mayor L.), duwet atau jamblang (Eugenia cumini L.), keji beling
(Strobilanthus crispus L), kumis kucing (Orthosiphon aristatus L.), labu parang
(Cucurbita moschata L.); 3). Mempercepat keluarnya glukosa melalui peningkatan
metabolisme atau memasukan ke dalam deposit lemak. Proses ini melibatkan
pankreas untuk memproduksi insulin. Beberapa tanaman yang termasuk kelompok ini
adalah : lidah buaya (Aloe vera L.), brotowali (Tinospora crispa L.), pare
(Momordica charantia L.), sambiloto (Andrographis paniculata Nees).
Hasil penelitian ekstrak kasar buncis (Phaseolus vulgaris)

memberikan efek

hipoglisemik pada kelinci diabetes yang diinduksi alloxan dan mampu menurunkan
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kadar glukosa darah sampai 30 % (Andayani, 2000). Hasil penelitian pada tikus
menunjukkan bahwa ekstrak daun sambiloto (Andrographis paniculata Ness) 0,5
g/kg bb, 1 g/kg bb

1,5 g/kg bb dapat menghambat kenaikan kadar glukosa

(Suryadhana, 2000).

2.6. Terapi diabetes
Tindakan umum penanganan DM adalah dengan pengaturan diet dengan pembatasan
kalori terutama pembatasan lemak total dan lemak jenuh untuk mencapai normalitas
kadar glukosa dan lipida darah (Tjay dan Rahardja, 2003). Tujuan pengaturan diet
adalah : 1). Mengendalikan dan menurunkan kadar glukosa darah (Wuryastuti, 1992);
2). Mencapai berat badan ideal, melaui diet kalori yang terukur sesuai dengan berat
badan, aktivitas fisik, umur dan jenis kelamin (Alzaid dan Rizza, 1993; Tjay dan
Rahardja, 2003); 3). Meningkatkan sensitivitas sel – sel target terhadap insulin dan
meningkatkan sensitivitas sel β pankreas terhadap rangsangan – rangsangan
insulinologenik, sehingga tercapai sistem hormonal yang normal (Moses dan
Abrahamson, 1993); 4). Mencegah, menunda berkembangnya komplikasi kronis
(Wuryastuti, 1992); 5). Mengubah abnormalitas pola makan, mencegah malnutrisi
(Jubiz, 1979).
Selain diet adalah gerak badan yang dapat mengurangi resistensi insulin sehingga
insulin dapat digunakan lebih baik oleh sel tubuh, berhenti merokok karena nikotin
dapat mempengaruhi absorpsi glukosa oleh sel (Tjay dan Rahardja, 2003). Pemberian
antioksidan seperti asam liponat, vitamin E, vitamin C karena gangguan metabolism
glukosa terganggu menghasilkan radikal bebas dalam jumlah besar yang dapat
mengakibatkan stress oksidatif serta menimbulkan komplikasi lamabt pada mata,
ginjal, pembuluh dan system syaraf (Tjay dan Rahardja, 2003).

2.7. Kacang Koro (Canavalia ensiformis)
Perhatian penelitian untuk antidiabetes pada obat baru yang memiliki aktivitas
farmakologi lebih baik terus berkembang dan tanaman herbal masih merupakan
sumber utama untuk terapi dan treatment modern maupun tradisional. Senyawa bahan
alam yang diisolasi dari berbagai tanaman dan mikroorganisme, memiliki bioaktivitas
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yang terdapat dalam makanan yang digunakan untuk terapi berbagai jenis penyakit.
Berbagai senyawa bahan alam untuk mengurangi berat badan melaui mekanisme : 1).
Penurunan absorpsi lipid, penurunan intake energi, penurunan diferensiasi dan
proliferasi, dan penurunan lipogenesis (Kaur dan Chintamaneni, 2012).
Koro pedang termasuk tanaman polong-polongan (family Fabaceae) yang
banyak terdapat di Indonesia. Tanaman koro pedang termasuk perdu, tingginya
mencapai 1 m, berakar tunggang, daun majemuk trifoliata, bunga majemuk tandan
warna korola ungu, dan buah polong (Suharsi et al., 2013).

Gambar 5. Tumbuhan kacang koro pedang dan biji kacang koro (Suharsi et al.,2013).
Seperti kedelai dan kacang-kacangan pada umumnya, koro pedang juga mengandung
zat anti gizi, namun zat-zat tersebut hampir pasti dapat dihilangkan selama proses
pengolahannya. Con A disatu sisi memang merupakan zat anti gizi, namun Con A
juga memiliki manfaat luas. Con A dilaporkan sebagai molekul anti viral dan imuno
modulator untuk terapi kanker (Sridhar dan Seena, 2006). Con A pada kacang koro
dilaporkan sebagai molekul anti viral dan imuno modulator untuk terapi kanker
(Sridhar dan Seena, 2006).
Doss et al., (2011) telah melaporkan pada penelitian sebelumnya mengenai nutrisi
yang terkandung didalam biji kacang koro, kandungan total protein biji kacang koro
(29,8 g/kg DM) lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan pada kacang-kacang
lainnya seperti pada Mucuna pruriens (24,9 g/kg DM) (Udedibie & Carlini, 1998);
Canavalia gladiata (29,3 & 2,46 g/kg DM) (Siddhuraju & Becker, 2001), dan Entada
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sanens (26.82 g/kg DM) (Vadivel et al., 2008). Menurut Bressani (2002), tingginya
total protein yang terkandung dalam biji C. ensiformis (kacang koro) sangat berarti
pada nilai gizi yang terkandungnya. Kacang koro ini dapat disajikan sebagai asupakan
makanan protein untuk diet. Total kandungan lipid pada biji kacang koro (4,2 g/kg
DM) kandungan ini lebih besar jika dibandingkan dengan Cassia floribunda (2.13.1%) (Vadivel & Janardhanan, 2001); Canavalia gladiata (2,46%) (Siddhuraju &
Becker, 2001), namun kandungan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Mucuna
pruriens var. pruriens (9,6%) (Adebowale et al., 2005) dan Entada scandens (9,53%).
(Vadivel et al., 2008). Total serat yang terkandung dalam biji kacang koro (7,37 g/kg
DM), hasil ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan juga
kandungan serat dalam biji kacang koro (4,71-11,41%) (Sridhar & Seena, 2006).
Koro pedang dilaporkan merupakan sumber senyawa fenolik dan flavonoid dimana
keduanya memiliki aktifitas anti oksidan sebagai penangkal radikal bebas yang sangat
efektif (Doss et al., 2011). Selain terkandung zat gizi baik yang punya kesimbangan
antara protein, karbohidrat, lemak, serta kandungan mineral yang tinggi terutama
kadar potassium dan zat besi, biji koro pun mengandung komponen aktif kelompok
fenolik (Rajeshwar et.al. 2005.; Sridhar,K.R & Bhat,R. 2007). Senyawa fenolik
memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang berguna untuk menangkal radikal bebas
yang ada di dalam tubuh. Antioksidan dari koro tersebut memiliki berbagai manfaat
antara lain mampu menekan apoptosis pada sel beta pankreas yang dapat membuat
hiperglisemia. Kondisi hiperglisemia dan apoptosis tersebut disebabkan oleh adanya
stress oksidatif yang selanjutnya akan menurunkan massa sel beta pankreas (Kaneto
et al., 1999; Retnaningsih). Ekstrak alkohol dari biji koro menunjukkan aktivitas
antioksidan yang kuat terhadap peroksidasi lipid dalam pengujian secara in vivo pada
model yang diberi alloxan (Rajeshwar et al., 2005). Senyawa L-dopa yang ada pada
koro juga dapat dimanfaatkan untuk terapi Parkinson serta kandungan isoflavon yang
ada pada koro maupun kacang-kacangan secara umum dapat digunakan untuk
meringankan penyakit kanker. Senyawa aktif yang terdapat di dalam koro dapat
diisolasi dan dikemas dalam bentuk suplemen. Mengetahui banyaknya kandungan
senyawa aktif dalam biji kacang koro, penelitian ini bertujuan untuk menggali
kemampuan atau aktivitas ekstrak biji kacang koro sebagai antidiabetes.
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menemukan senyawa metabolit
sekunder dalam ekstrak biji kacang koro sebagai antidiabetes melalui penghambatan
α-amilase, β-glikosidase dan α-glikosidase secara in vitro.

3.2 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat:
1. Memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
dalam bidang pangan mengenai bahan pangan fungsional dan bidang
kesehatan mengenai metode penyembuhan yang efektif untuk mengobati
penyakit DM,
2. Mengembangkan potensi sumber daya alam Indonesia khususnya kacang koro
sebagai bahan pangan yang bermanfaat dalam menyembuhkan penyakit DM.

18

BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1 Ekstraksi dan Fraksinasi
Sampel kacang koro, dikupas dan dipotong-potong sehingga didapatkan kacang koro
tanpa kulit sebanyak 10 kg. Kemudian diekstraksi dengan cara maserasi dengan
menggunakan pelarut metanol. Ekstrak metanol yang dihasilkan, diuapkan dengan
menggunakan alat rotary evaporator dengan tekanan vakum pada suhu ± 40°C
sehingga diperoleh ekstrak pekat metanol. Ekstrak ini kemudian dipartisi dengan
pelarut n-heksana, etil asetat, dan air.

4.2 Pemurnian
Fraksi etil asetat diuapkan pelarutnya hingga didapatkan fraksi etil asetat pekat,
kemudian fraksi ini dimurnikan dengan metode kromatografi fasa diam silika gel 60
(70–230 mesh) dengan fasa gerak pelarut bergradien 10% (v/v) yaitu n-heksana, etil
asetat, dan metanol.

4.3 Karakterisasi
Isolat murni yang diperoleh dari hasil pemurnian senyawa, selanjutnya dikarakterisasi
dengan menggunakan metode spektroskopi yang meliputi, spektrofotometer, 1HNMR, 13C-NMR, HMQC, HMBC dan MS.

4.4 Pengujian Antioksidan DPPH
Dipipet 1 mL DPPH dan ditambahkan metanol sampai 5 mL. Sampel ekstrak, fraksifraksi dan isolat dibuat dengan variasi konsentrasi. Tiap sampel ditakar dengan
volume yang sama, ditambahkan 1 mL DPPH kemudian diencerkan dengan metanol
hingga volumenya menjadi 5 mL. Diinkubasi pada suhu 37 °C. Uji serapan dilakukan
pada panjang gelombang λ 517 nm. Blanko yang digunakan yaitu metanol dengan
sampel tanpa penambahan DPPH.
Perhitungan kapasitas antiradikal bebas DPPH diukur dari peredaman warna
ungu merah DPPH, yaitu puncak 517 nm dengan perhitungan sebagai berikut:
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Absorban hitung λ 517 nm = A517 –
Perhitungan kapasitas antiradikal bebas sebagai % (persen) peredaman absorban pada
puncak 517 nm menggunakan perhitungan sebagai berikut:
Absorban hitung λ 517 nm = 1 –
Selanjutnya dibuat kurva linear antara konsentrasi larutan uji dengan % peredaman
DPPH dan ditentukan harga IC50, yakni konsentrasi larutan uji yang memberikan
peredaman DPPH sebesar 50%. Harga IC50 umum digunakan untuk menyatakan
aktivitas antioksidan suatu bahan uji dengan metode peredaman radikal bebas DPPH.
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BAB V
HASIL YANG DICAPAI

Pada penelitian ini didapatkan dua senyawa golongan terpenoid, salah satunya berupa
triterpenoid (lupeol, 1) dan steroid (stigmasterol, 2). Dua senyawa ini didapatkan dari
fraksi n-heksana kacang koro dengan bagan alir penelitian sebagai berikut:

Gambar 5.1 Proses ektraksi dan partisi koro

Gambar 5.2 Pemurnian senyawa 1 dan 2 dari fraksi n-heksana koro

Sebanyak 1 kg bubuk kering kacang koro diekstraksi dengan cara maserasi dengan
menggunaan metanol selama 3 x 24 jam pada suhu ruang. Penggunaan metanol dalam
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proses maserasi karena metanol dapat melarutkan senyawa-senyawa nonpolar dan
polar sehingga sangat baik untuk mengekstrak komponen metabolit sekunder dalam
sampel (Cordell, 1981). Teknik maserasi dipilih untuk mencegah terdekomposisinya
komponen-komponen senyawa yang terdapat dalam sampel jika diberi pemanasan
seperti halnya yang terjadi pada tekni sokletasi dan refluks. Selanjutnya filtrat hasil
sokletasi disaring, kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada
tekanan rendah dan suhu ± 40°C. Ekstrak pekat etil asetat yang diperoleh sebanyak
30,0 g. Teknik penguapan pelarut tersebut dilakukan untuk mendapatkan ekstrak
pekat etil asetat dengan cepat dan efektif. Penguapan dilakukan pada suhu ± 40°C
bertujuan untuk mencegah dekomposisi senyawa yang terkandung di dalamnya.
Evaporator dilengkapi pompa vakum atau aspirator, sehingga tekanan dalam sistem
menjadi rendah. Pada tekanan yang rendah, titik didih suatu senyawa menjadi lebih
rendah, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menguapkan pelarut menjadi lebih
cepat.
Selanjutnya ektrak pekat metanol dilarutkan dalam akuades dan dipartisi dalam
corong pisah dengan menggunakan pelarut n-heksana sehingga didapatkan fraksi nheksana dan fraksi air. Fraksi air dipartisi kembali menggunakan etil asetat sehingga
dihasilkan fraksi etil asetat dan fraksi air. Penggunaan metode partisi dengan berbagai
pelarut pada tingkat kepolaran yang berbeda-beda dalam isolasi senyawa bertujuan
untuk memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya (Harbone,
1978). Fraksi-fraksi hasil partisi (n-heksana, etil asetat, dan air) diuapkan pelarutnya
dengan menggunakan rotary evaporator.

5.1 Isolasi dan pemurnian fraksi n-heksana
Ekstrak pekat n-heksana (30 g) dipisahkan komponen senyawa kimia penyusunnya
menggunakan metode kromatografi cair kolom terbuka dengan fasa diam silika gel
G60 (70-230 mesh), dan fase geraknya adalah n-heksana dan etil asetat, sistem
pelarut bergradien dan kenaikan kepolaran sebesar 10% (v/v). Komposisi pelarut
dapat dilihat pada Tabel 5.1.

22

Tabel 5.1 Komposisi pelarut kromatografi kolom ke-1
Fraksi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Volume pelarut (mL)
n-Heksana
Etil asetat
120
0
108
12
96
24
84
36
72
48
60
60
48
72
36
84
24
96
12
108
0
120

Untuk melihat hasil pemisahan, dilakukan analisis kromatografi lapis tipis (KLT)
dengan fasa diam silika gel G 60 F254. Fraksi 3 terlihat mengandung terpenoid karena
berwarna merah kecoklatan dan warna ungu di fraksi 4 menunjukkan steroid (Gambar
5.3).

Gambar 5.3 Kromatogram KLT f-1 s/d f-11 dengan pelarut n-heksana-etil asetat (3:7,
v/v): dilihat di bawah sinar UV 254 nm (a), dilihat di bawah sinar UV
365 nm (b) dan setelah disemprot dengan larutan penampak noda H2SO4
10% dalam etanol (c).

Selanjutnya fraksi 3 dimurnikan lebih lanjut menghasilkan isolat 1, sedangkan dari
fraksi 4 didapatkan isolat 2. Untuk mengetahui kemurnian, ketiga isolat ini dianalisis
KLT dengan dua kondisi, KLT fasa normal dan terbalik.
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Gambar 5.4 Kromatogram senyawa 1 dilihat di bawah sinar UV 254 nm (a), dilihat di
bawah sinar UV 365 nm (b) dan setelah disemprot dengan larutan
penampak noda H2SO4 10% dalam etanol (c).

Gambar 5.5 Kromatogram senyawa 2 dilihat di bawah sinar UV 254 nm (a), dilihat di
bawah sinar UV 365 nm (b) dan setelah disemprot dengan larutan
penampak noda H2SO4 10% dalam etanol (c).
5.2 Karakterisasi Senyawa
Kedua isolat berbentuk kristal putih yang larut baik dalam kloroform maupun etil
asetat. Bentuk fisik dan warna dari profil noda pada kromatogram mengindikasikan
kedua senyawa ini merupakan kelompok terpenoid. Untuk mengetahui struktur dari
kedua senyawa ini dilakukan pengukuran spektroskopi NMR.
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Spektrum 13C-NMR senyawa 1 (Gambar 5.6 a) menunjukkan adanya 30 sinyal
karbon yang terdiri dari dua karbon sp2 dan 28 sp3. Dua karbon sp2 yang dimiliki
senyawa 1 ini berupa metilen dan karbon kuarterner, oleh karena itu diduga bahwa
senyawa ini merupakan triterpeneoid yang memiliki ikatan rangkap di luar siklik.
Pemecahan sinyal kabon yang ditunjukkan pada spektrum DEPT (Gambar 5.6 b)
memperlihatkan senyawa 1 memiliki tujuh metil (CH3), sebelas metilen (CH2), enam
metin (CH) dan enam karbon kuartener (Cq).

Gambar 5.6 Spektrum: a. 13C-NMR senyawa 1 dan b. DEPT senyawa 1

Data dari spektrum DEPT ini didukung dengan data spectrum HMQC (Gambar 5.7)
yang menunjukkan jumlah hidrogen kepemilikan setiap karbonnya. Salah satu
contohnya pada spektrum DEPT, sinyal karbon no 2 (109,5 ppm) menunjukkan sinyal
ke bawah yang berarti karbon tersebut merupakan karbon metilen. Hal ini sesuai
dengan data pada spectrum HMQC (Gambar 5.7) yang memperlihatkan bahwa
karbon tersebut berkolerasi dengan dua hydrogen (warna biru). Begitu pula untuk
karbon nomor 3 (79,1 ppm) menunjukkan sinyal ke atas pada spektrum DEPT yang
mencirikan sinyal untuk metil atau metin. Sedangkan pada spektum HMQC sinyal
karbon tersebut berkolerasi dengan satu hydrogen sehingga dapat dipastikan bawan
karbon nomor 3 (C3) adalah metin.
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Gambar 5.7 Spektrum HMQC senyawa 1
Selanjutnya data berdasarkan spektrum 1H-NMR (Gambar 5.8) memperlihatkan
senyawa 1 memiliki satu ikatan rangkap di luar siklik, satu metin teroksigenasi yang
mennjukkan adanya gugus hidroksil dan tujuh hidrogen metil. Data ini semakin
memperkuat dugaan bawha senyawa 1 merupakan triterpenoid.

Gambar 5.8 Spektrum 1H-NMR senyawa 1 (CDCl3, 500 MHz)
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Untuk mengetahui posisi gugus fungsi yang terdapat pada senyawa, diperlukan
analisis 2D-NMR HMBC. Berikut beberapa spektrum HMBC senyawa 1. Pada
spektrum HMBC 1 (Gambar 5.9), menginformasikan bahwa posisi ikatan rangkap
ada di luar cincin. Adanya korelasi dari C-24 (metil) terhadap C-2 (metilen).
Sedangkan posisi hidroksil ditunjukkan dengan spektrum HMBC 2 (Gambar 5.10),
C-3 berkorelasi dengan gem dimetil yang ada di cincin A.

Gambar 5.9 Spektrum HMBC 1 senyawa 1

Gambar 5.10 Spektrum HMBC 2 senyawa 1
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Spektrum 2D-NMR lainnya adalah 1H-1H COSY yang menunjukkan proton-proton
yang saling bertetangga (korelasi ikatan 3 J).

Gambar 5.11 Spektrum 1H-1H COSY senyawa 1

Berdasarkan data spectrum NMR yang telah diuraikan di atas, maka dugaan struktur
senyawa 1 adalah sebagai berikut (Gambar 5.12). Dugaan struktur senyawa 1 ini
sama dengan struktur luepol. Untuk memastikan dugaan struktur, kami bandingkan
data pergeseran kimia senyawa 1 dan lupeol (Tabel 5.4).

HO

Gambar 5.12 Dugaan struktur senyawa 1
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Tabel 5.2 Data pergeseran kimia 1H-, 13C- dan 2D-NMR Senyawa 1
No.
C

Posisi
C

δC
(ppm)

1

20

151,3

δH (ppm)
(∑H; multiplisitas; J (Hz))

HMBC
2

J

-

-

H-7, H-24

H-24

H-20

29

109,0

3

3

79,2

3,20 (1H; m)

4

5

55,5

5
6
7
8

9
18
19
17

50,6
48,5
48,1
43,2

H-7
H-11

9

14

43,0

H-21, H-30

10
11
12
13
14
15
16
17
18

8
22
4
1
13
10
16
7
21

41,0
40,2
39,0
38,9
38,2
37,4
35,8
34,5
30,0

H-5, H-17
H-5
H-25
H-7

19

23

28,1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2
15
12
11
30
6
28
25
26
24
27

27,6
27,6
25,3
21,1
19,5
18,5
18,1
16,3
16,2
15,6
14,7

-

0,97 (3H; s)
0,94 (3H; s)
0,83 (3H; s)
0,79 (3H; s)
0,76 (3H; s)

COSY

-

2

1,68 (3H; s)

J

H-7, H-24
4,69 (1H; d; 2,6 Hz)
4,57 (1H; s)

1,03 (3H; s)

3

H-23
H-17
-

H-4, H-13,
H-19, H-29
H-5, H-19,
H-29
H-27, H-28
H-26
H-2, H-24
H-21, H-26
H-5, H17,
H-28
H-25, H-30
H-26
H-19, H-29
H-28, H-30
H-25
H-26
H-5, H-28
H-3, H-4, H29
H-30
H-5
H-2
H-5
H-5, H-17
H-3, H-19
-

H-20
H-25
H-23
H-18
H-18
H-6, H-7
H-3
H-5
H-2
H-4
-

Karakterisasi senyawa 2 dilakukan seperti halnya pada senyawa 1. Hasil karakterisasi
senyawa 2 menunjukkan pola spektrum NMR yang mirip dengan senyawa 1, diduga
bahwa keduanya termasuk golongan metabolit sekunder yang sama. Berikut data
pergeseran spektroskopi NMR senyawa 2 yang menunjukkan bahwa senyawa 2
merupakan stigmasterol.
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Gambar 5.12 Dugaan struktur senyawa 2
Tabel 5.3 Data pergeseran kimia 1H-, 13C- dan 2D-NMR Senyawa 2
No.
C

Posisi
C

δC
(ppm)

δH (ppm)
(∑H; multiplisitas; J (Hz))

1
2
3
4

5
20
21
6

140,9
138,5
129,4
121,9

5,31 (t, 1H. J=6,1 Hz)
5,11 (m, 1H)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

3
14
17
9
22
4
13
18
12
1
10
2
7
8
25
16
23
15
19
11
26
27
28
29
24

71,9
57,0
56,1
50,3
45,9
42,4
42,3
40,7
39,9
37,4
36,7
32,1
31,8
31,8
29,9
29,1
25,6
24,4
21,4
21,2
20,0
19,6
19,1
12,2
12,1

3,53 (tdd, 1H, J=4,5; 4,2; 3,8
Hz)

0,85 (d, 3H, J=6,2 Hz)

0,79 (t, 3H, J=6,6 Hz)
0,78 (t, 3H, J=6,6 Hz)
0,68 (s, 3H)
1,00 (s, 3H)
0,80 (t, 3H, J=7,1 Hz)
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Untuk memperkuat dugaan struktur senyawa 1 dan 2, dilakukan perbandingan data
pergeseran 1H dan 13C NMR dengan literatur.
Tabel 5.4 Perbandingan data pergeseran 1H dan
lupeola dan stigasterolb.
δC (ppm)
Posisi

δH (ppm)
(∑H; multiplisitas; J (Hz)

13

C NMR senyawa 1 dan 2 dengan
δH (ppm)
(∑H; multiplisitas; J (Hz)

δC (ppm)

1

Senyawa
1
38,9

38,7

Senyawa
2
37,4

2

27,6

27,4

32,1

32,1

3

79,2

78,9

71,9

72,1

4

39,0

38,8

42,4

42,4

5

55,5

55,3

140,9

141,1

6

18,5

18,3

121,9

121,8

7

34,5

34,2

31,8

31,8

8

41,0

40,8

31,8

31,8

9

50,6

50,4

50,3

50,2

10

37,4

37,1

36,7

36,6

11

21,1

20,9

21,2

21,5

12

25,3

25,1

39,9

39,9

13

38,2

38,0

42,3

42,4

14

43,0

42,8

57,0

56,8

15

27,6

27,4

24,4

24,4

16

35,8

35,5

29,1

29,3

17

43,2

43,0

56,1

56,2

18

48,5

48,2

40,7

40,6

19

48,1

47,9

21,4

21,7

20

151,3

150,9

138,5

138,7

0,85 (d, 3H,
J=6,2 Hz)
5,11 (m, 1H)

21

30,0

29,8

129,4

129,6

5,33 (m, 1H)

5,14 (m, 1H)

22

40,2

40,0

45,9

46,1

23

28,1

28,0

1,03 (3H; s)

1,02 (3H; s)

25,6

25,4

24

15,6

15,4

0,79 (3H; s)

0,78(3H; s)

12,1

12,1

0,80 (t, 3H,
J=7,1 Hz)

0,83 (t, 3H,
J=7,1 Hz)

25

16,3

16,1

0,94 (3H; s)

0,94 (3H; s)

29,9

29,6

16,2

15,9

0,83 (3H; s)

0,82 (3H; s)

20,0

20,2

14,7

14,5

0,76 (3H; s)

0,76 (3H; s)

19,6

19,8

28

18,1

18,0

19,1

18,9

109,0

109,3

0,96 (3H; s)
4,68 (1H; d;
2,6 Hz)
4,56 (1H; s)
1,68 (3H; s)

0,82 (t, 3H,
J=6,6 Hz)
0,80 (t, 3H,
J=6,6 Hz)
0,71 (s, 3H)
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0,97 (3H; s)
4,69 (1H;
d; 2,6 Hz)
4,57 (1H; s)
1,68 (3H; s)

0,79 (t, 3H,
J=6,6 Hz)
0,78 (t, 3H,
J=6,6 Hz)
0,68 (s, 3H)

12,2

12,2

1,00 (s, 3H)

1,03 (s, 3H)

-

-

-

-

26
27

30

lupeol

19,5
19,3
a) Lupeol:
b) Stigmasterol:

Senyawa 1

3,20 (1H;
m)

lupeol

3,18 (1H;
m)

stigmasterol

Senyawa 2

stigmasterol

3,53 (tdd, 1H,
J=4,5; 4,2; 3,8
Hz)

3,51(tdd, 1H,
J=4,5; 4,2; 3,8
Hz)

5,31 (t, 1H.
J=6,1 Hz)

5,31 (t, 1H,
J=6,1 Hz)

0,91 (d, 3H,
J=6,2 Hz)
4,98 (m, 1H)

37,6
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5.3 Pengujian antioksidan
Potensi aktivitas antioksidan senyawa yang terkandung dalam koro bisa terlihat
dengan menguji aktivitas antioksidan ekstrak metanolnya. Berikut grafik pengujian
antioksidan ekstrak metanol koro sehingga menghasilkan nilai IC50 0,26 %.

Gambar 5.7 Grafik aktivitas antioksidan ekstrak metanol koro

5.4 Capaian Publikasi
Pada tahun pertama ini telah dilakukan penulisan draft artikel untuk jurnal ilmiah,
melalui Pelatihan Penulisan artikel Nasional yang diselengarakan oleh DIKTI, pada
tanggal 8 s.d. 10 September di Hotel harris Ciumbuleuit Bandung
Draft Artikel tersebut berjudul “ POTENSI TERPENOID KACANG KORO
PEDANG (Canavalia ensiformis) SEBAGAI ANTIDIABETES “ dan telah
disubmitted ke Jurnal AGRITECH Universitas Gajah Mada serta dalam proses
seleksi.
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BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pada tahun selanjutnya akan dilakukan pengujian antioksidan pada fraksi terpilih dan
pengujian antioksidan pada kedua senyawa terpenoid (triterpenoid, 1 dan steroid, 2).
Pengujian antioksidan yang dilakukan menggunakan pengujian antioksidan enzimatik
(super oxide dismutase) dan nonenzimatik (radikal DPPH), ataupun direncanakan
pengujian antidiabetes secara in vitro pada kedua senyawa tersebut.
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan
Pada kacang koro terdapat lupeol dan stigmasterol yang merupakan kelompok
senyawa golongan terpenoid. Sedangkan aktivitas antioksidan ekstrak metanol koro
mendapat nilai IC50 0,26%.

7.2 Saran
7.2.1 Perlu dilakukan pengujian antioksidan fraksi kacang koro
7.2.2 Perlu dilakukan pengujian antioksidan senyawa 1 dan 2 hasil isolasi
7.2.3 Perlu dilakukan pengujian antidiabetes secara in vitro
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