
 
 

Novi Nurlaeli, 2015 
KRAKTERISASI FRAKSI EKSTRAK AGF MELALUI SKRINING FITOKIMIA DAN SPEKTROSKOPI FTIR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tanaman yang berpotensi sebagai bionutrien sebagian besar memiliki 

kemiripan ciri-ciri tanaman, seperti daun lebat dan berwarna hijau mengkilap, 

memiliki bau yang khas, memiliki daya tahan yang cukup tinggi dan memiliki 

kandungan N, P, dan K (Taufik, I., 2011:3). Sampai saat ini bionutrien yang telah 

ditemukan antara lain berasal dari tanaman AGF, CAF, KPD, MHR, RPS-GE, 

BCS, BGI, RSR, JPR, dan ARH (Nurmala, A.R., 2013:1). 

 Salah satu bionutrien yang baru-baru ini dikaji adalah bionutrien dengan 

kode AGF. Fadlie, M., (2011) mengekstrak tanaman AGF dengan pelarut etanol, 

etil asetat, diklorometana, dan n-heksana. Hasil menunjukkan bahwa ekstrak 

tanaman AGF berpotensi sebagai bionutrien karena mengandung kadar NPK yang 

tinggi. Hasil analisis terhadap kadar NPK untuk ekstrak AGF etil asetat yaitu 

kadar nitrogen sebesar 357 ppm, kadar fosfor sebesar 930 ppm, dan kadar kalium 

sebesar 10,255 ppm. Berdasarkan penelitian yang telah dikaji sebelumnya, bahwa 

pelarut etil asetat merupakan pelarut yang dapat mengekstrak senyawa metabolit 

sekunder yang terdapat pada tanaman AGF yang berpotensi sebagai bionutrien 

dan biopestisida (Fadlie, M., 2011:100-101). Etil asetat ialah senyawa aromatik 

yang bersifat semipolar dengan rumus struktur CH3CH2OC(O)CH3 sehingga dapat 

menarik analit-analit yang bersifat polar dan nonpolar (Snyder, 1997). Hal ini 

berarti pelarut etil asetat mampu menarik komponen senyawa kimia yang 

terkandung didalam ekstrak (Artini, P. E. U. D., dkk. 2013 : 1). Ekstrak AGF etil 

asetat berpotensi sebagai biopestisida karena kelompok tanaman yang diberi 

ekstrak AGF etil asetat tidak terserang layu dan busuk, serta menunjukkan hasil 

panen yang baik (Fadlie, M., 2011).  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemisahan terbaik metabolit 

sekunder hasil fraksinasi pada ekstrak AGF terjadi pada eluen etil asetat dan n-

heksana dengan perbandingan 3:7, yaitu dapat meningkatkan daya tahan tanaman 

khususnya  cabai merah keriting (Nurmala, A.R., 2013 :37). Karena keberhasilan 

ekstrak AGF sebagai pupuk organik dan biopestisida sehingga ekstrak AGF 
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tersebut dianggap memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan (Nur, 

A.A., 2013:2). Oleh karena itu perlu adanya penelitian lanjutan untuk 

mengkonfirmasi hasil fraksinasi pada ekstrak AGF etil asetat dengan 

perbandingan etil asetat dan n-heksna 3:7 serta mengetahui senyawa metabolit 

sekunder dan gugus fungsi yang terkandung di dalamnya. 

Penelitian ini terdiri dari tahap preparasi sampel tanaman AGF, tahap 

ekstraksi dengan metode maserasi padat-cair, selanjutnya tahap analisis dan 

karakterisasi dengan kromatografi lapis tipis (KLT), skrining fitokimia, dan 

spektroskopi FTIR. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah :  

Golongan metabolit sekunder dan gugus fungsi apa sajakah yang terkandung 

dalam ekstrak AGF hasil fraksinasi pada komposisi etil asetat dan n-heksana 

dengan perbandingan 3:7 berdasarkan skrining fitokimia, dan spekroskopi FTIR?  

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada fraksinasi yang dilakukan menggunakan ekstrak 

etil asetat dan n-heksana dengan perbandingan 3:7. Hal ini mengacu pada 

penelitian terdahulu (Nurmala, A.R., 2013) yang menunjukan bahwa hasil 

fraksinasi ini berpotensi sebagai biopestisida. Serta analisis dan karakterisasi 

hanya meliputi skrining fitokimia dan spektroskopi IR.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui golongan 

metabolit sekunder dan gugus fungsi yang terkandung dalam ekstrak AGF hasil 

fraksinasi pada komposisi etil asetat dan n-heksana dengan perbandingan 3:7 

berdasarkan skrining fitokimia, dan spekroskopi FTIR. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan : 

1. Memberikan informasi mengenai metabolit sekunder dan gugus fungsi 

yang terkandung pada ekstrak AGF. 

2. Menjadi rujukan referensi mengenai golongan metabolit sekunder dan 

gugus fungsi yang terdapat dalam tanaman AGF untuk peningkatan 

kualitas dan keefektifitasan sebagai biopestisida.  

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang meliputi bab I tentang pendahuluan, bab 

II tentang tinjauan pustaka, bab III tetntang metode penelitian, bab IV tentang 

hasil dan pembahasan, dan bab V tentang kesimpulan dan saran. Bab I yang 

merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. Latar belakang penelitian membahas tentang kerangka pemikiran 

mengenai penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah mencakup masalah-

masalah yang dimunculkan pada penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang 

manfaat penelitian secara keseluruhan. Sistematika penulisan berisi tentang 

sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. 

Bab II yang mencakup tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang 

melandasi penelitian yang dilakukan, serta telaah pustaka mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Bab III berisi tentang metode 

penelitian yang dilakukan termasuk tahapan-tahapan penelitian untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang dibahas. 

Bab IV berisi tentang hasil penelitian beserta pembahasan mengenai hasil yang 

diperoleh. Bab V berisi tentang kesimpulan penelitian dan menjawab 

permasalahan yang dibahas pada penelitian, serta saran untuk penelitian yang 

dapat dilakukan selanjutnya. Pada akhir bagian dari skripsi ini terdapat daftar 

pustaka yang merupakan rujukan-rujukan dari jurnal ilmiah maupun buku untuk 

mendukung dasar-dasar penelitian. 

 


