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PERCOBAAN 4 

KROMATOGRAFI KOLOM DAN KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS 

Isolasi Kurkumin dari Kunyit (Curcuma longa L.) 
 
 
 

I. Tujuan Percobaan 

 Menentukan nilai Rf kurkumin 

 Menentukan urutan kepolaran kurkumin dan turunannya 

 

II. Pengamatan 

 

Residu kunyit setalah destilasi berwarna kuning kecoklatan. 

Saat pemisahan menggunakan kromatografi kolom, terbentuk tiga fraksi dalam 

tabung dengan warna yang berbeda: kuning, oranye, merah.  

Setelah diuji dengan kromatografi lapis tipis, di bawah sinar Ultraviolet, terlihat 

noktah warna kuning kecoklatan yang berderet pada plat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eluen CH2Cl2 : MeOH = 99:1 

 

 Jarak 
tempuh 
eluen (cm) 

Jarak 
tempuh titik 
1 (cm) 

Jarak 
tempuh titik 
2 (cm) 

Jarak 
tempuh 
titik 3 (cm) 

Jarak 
tempuh 
titik 4 (cm) 

ekstrak 

4 

1 1.5 2.4 3.4 

kuning    3.4 

orange 1 1.5 2.4 3.4 

merah   2.4  

 

Eluen CH2Cl2 : MeOH = 99 : 1 Eluen CH2Cl2 : MeOH = 97 : 3 
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 Eluen CH2Cl2 : MeOH = 97:3 

 Jarak 
tempuh 
eluen (cm) 

Jarak 
tempuh titik 
1 (cm) 

Jarak 
tempuh titik 
2 (cm) 

Jarak 
tempuh 
titik 3 (cm) 

Jarak 
tempuh 
titik 4 (cm) 

ekstrak 

4 

0.9 1.3 2.2 3 

kuning    3 

orange 0.9 1.3 2.2  

merah   2.2  

 

III. Pengolahan Data 

Plat dengan eluen CH2Cl2 : MeOH = 99 : 1 

Rf1 =  = 0.25 

 

Rf2 =  = 0.375 

 

Rf3 =  = 0.6 

 

Rf4 =  = 0.85  

Plat dengan eluen CH2Cl2 : MeOH = 97 : 3 

Rf1 =  = 0.225 

 

Rf2 =  = 0.325 

Rf3 =  = 0.55 

 

Rf4 =  = 0.75 

 

 

IV. Pembahasan 

Serbuk rimpang kunyit dilarutkan dalam CHCl2, namun saat percobaan digunakan 

kloroform karena persediaan CHCl2 sudah habis. Baik kloroform maupun 

diklorometan merupakan pelarut organik yang baik, mudah menguap dan mudah 

didapat. Setelah semua larut, untuk memekatkan kurkumin dalam larutan, 

refluks selama 1 jam agar dan lakukan destilasi untuk menguapkan kloroform 

hingga sedikit saja campuran yang tersisa, agar tidak membentuk kerak pada 

labu didih. Campuran tersebut ditambahkan n-heksana untuk menggumpalkan 

menjadi agak padat, aduk dan saring dengan saringan vakum agar residu yang 

tertinggal hanya padatan saja, karena kurkumin yang akan diisolasi ada dalam 

residunya, maka kita ambil residunya, sedangkan filtratnya (hasil saringan) tidak 

dipergunakan.   

Setelah didapat ekstrak kurkumin, lakukan kromatografi kolom. Kromatografi 

adalah cara pemisahan dua atau lebih senyawa atau ion berdasarkan perbedaan 

migrasi dan distribusi senyawa atau ion-ion tersebut di dalam dua fasa yang 
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berbeda. Fasa diam merupakan fasa yang tidak bergerak, senyawa yang 

digunakan adalah silica gel (SiO2) atau alumina (Al2O3). Fasa gerak merupakan 

fasa yang bergerak melalui fasa diam dan membawa komponen-komponen yang 

akan dipisahkan, menggunakan suatu pelarut organik atau campuran beberapa 

pelarut organik. 

Dalam praktikum kali ini digunakan 2 macam kromatografi. Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT) yaitu kromatografi yang menggunakan lempeng gelas atau 

alumunium yang dilapisi dengan lapisan tipis alumina, silika gel, atau bahan 

serbuk lainnya. Kromatografi kolom menggunakan adsorben sillika gel karena 

kolom yang dibentuk dengan silika gel memiliki tekstur dan struktur yang lebih 

kompak dan teratur. Silika gel memadat dalam bentuk tetrahedral raksasa, 

sehingga ikatannya kuat dan rapat. Dengan demikian, adsorben silika gel mampu 

menghasilkan proses pemisahan yang lebih optimal. 

Keakuratan hasil pemisahan dengan metode kromatografi bergantung pada 

beberapa faktor berikut: 

1. Pemilihan adsorben sebagai fasa diam 

2. Kepolaran pelarut atau pemilihan pelarut yang sesuai sebagai fasa gerak 

3. Ukuran kolom (panjang dan diameter) relatif terhadap jumlah material 

yang akan dipisahkan 

4. Laju elusi atau aliran fasa gerak 

Semua jenis kromatografi melibatkan proses kesetimbangan molekul-molekul 

yang dinamis dan cepat diantara dua fasa. Kesetimbangan tersebut bergantung : 

 Kepolaran dan ukuran molekul yang akan dipisahkan 

 Kepolaran fasa diam 

 Kepolaran fasa gerak 

Oleh karena silica gel memiliki gugus hidroksil pada permukaan menyebabkan 

sifatnya sangat polar, silica gel dapat membentuk ikatan hidrogen di permukaan. 

Sementara itu, fasa gerak yang digunakan yaitu CH2Cl2 : CH3OH = 97 : 3 sifatnya 

non-polar. Maka pada saat campuran dimasukkan, senyawa-senyawa yang 

semakin polar dalam ekstrak akan semakin lama tertahan di fasa diam, dan 

senyawa-senyawa yang semakin kurang polar akan terbawa keluar kolom lebih 

cepat. 

Ekstrak kasar kurkumin yang ditotolkan pada KLT menghasilkan 4 noktah, di 

dalam ekstrak ini masih terkandung senyawa kurkumin beserta senyawa lainnya 
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yang terkandung dalam kunyit. Ketiga totolan lain diambil dari hasil pemisahan 

ekstrak kunyit menggunakan kromatografi kolom, berturut-turut fraksi kuning, 

oranye dan merah. Fraksi berwarna kuning menunjukkan noktah yang memiliki 

jarak tempuh terjauh. Karena pelarutnya merupakan Eluen CH2Cl2 : MeOH = 99:1 

yang nonpolar dan fase diamnya merupakan silica yang polar, maka dapat 

disimpulkan senyawa dalam noktah tersebut nonpolar. Sedangkan, fraksi warna 

oranye menunjukkan 4 noktah yang berderet, pada fraksi ini masih terdapat 

senyawa-senyawa dalam kunyit. Hal ini menunjukkan pemisahan senyawa 

menggunakan kromatografi kolom tidak sempurna karena seharusnya, pada 

fraksi ini menunjukkan senyawa semi polar dengan jarak tempuh kurang atau 

hampir sama dengan noktah berwarna kuning. Kemudian, noktah dari fraksi 

warna merah jarak tempuhnya lebih kecil dibandingkan dengan noktah dari 

fraksi warna kuning. Hal ini dikarenakan senyawa dari fraksi tersebut lebih polar 

dari senyawa dari fraksi warna kuning. Ikatan antara silica yang polar dengan 

senyawa dari noktah ini lebih kuat dibandingkan dengan ikatannya dengan 

pelarut yang nonpolar.  

Jika dilihat dari struktur kurkumin dan turunannya, kurkumin yang memiliki 

struktur simetris merupakan senyawa nonpolar, hal ini ditunjukkan dari nilai Rf 

yang paling besar, yaitu noktah dari fraksi warna kuning. Sedangakn turunannya 

yaitu desmetoksi kurkumin yang merupakan senyawa polar terkandung dalam 

fraksi warna merah dan bidesmetoksi kurkumin yang mrupakan senyawa 

semipolar terkandung dalam fraksi berwarna oranye. Desmetoksi kurkumin yang 

polar akan lebih terikat dengan silica gel dari kromatografi kolom dibandingkan 

dengan kurkumin dan bidesmetoksi kurkumin. 

Nilai Rf yang sedikit berbeda antara KLT yang menggunakan eluen CH2Cl2 : MeOH 

= 99:1 dengan CH2Cl2 : MeOH = 97:3 dikarenakan eluen CH2Cl2 : MeOH = 97:3 

lebih polar, sehingga ikatan antara eluen dengan senyawa kurkumin yang 

nonpolar tidak sekuat ikatannya dengan eluen CH2Cl2 : MeOH = 99:1 sehingga 

nilai Rf-nya pun tidak sebesar nilai Rf menggunakan CH2Cl2 : MeOH = 99:1. Nilai 

Rf yang digunakan adalah nilai Rf dari KLT dengan menggunakan eluen CH2Cl2 : 

MeOH = 97:3. Pada fraksi warnakuning, terdapat lebih dari satu noktah, 

dikarenakan adanya pengotor dan pemisahan menggunakan kromatografi kolom 

tidak sempurna, jadi diambil nilai Rf untuk senyawa bidesmetoksi kurkumin 

mendekati nilai Rf kurkumin. 
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V. Simpulan 

Rf kurkumin = 0.75 

Rf desmetoksi kurkumin = 0.55 

Rf bidesmetoksi kurkumin ≈ 0.75 

Berdasarkan kepolarannya, urutan dari yang paling polar adalah: 

 Desmetoksi kurkumin 

 Bidesmetoksi kurkumin 

 Kurkumin 

 

VI. Daftar Pustaka 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kurkumin [tanggal diakses 24 Oktober 2010, 5:41] 

http://shinysunshine.files.wordpress.com/2009/11/kromatografi-kolom-dan-klt-

isolasi-kurkumin-dari-kunyit.pdf [tanggal diakses 24 Oktober 2010, 4:27] 

  



6 

 

LAMPIRAN 

Kurkumin 

Kurkumin adalah senyawa aktif yang ditemukan pada kunir, berupa polifenol dengan rumus 

kimia C21H20O6. Kurkumin memiliki dua bentuk tautomer: ketondan enol. Struktur keton lebih 

dominan dalam bentuk padat, sedangkan struktur enol ditemukan dalam bentuk cairan. Senyawa 

turunan kurkumin disebut kurkuminoid, yang hanya terdapat dua macam, 

yaitu desmetoksikurkumin dan bis-desmetoksikurkumin. 

Kurkumin merupakan senyawa yang berinteraksi dengan asam borat menghasilkan senyawa 

berwarna merah yang disebut rososiania. 

Kurkumin dikenal karena sifat antitumor dan antioksidan yang dimilikinya, selain banyak 

kegunaan medis seperti; 

 melindungi saraf, mengurangi risiko radang otak vasospasma dan mengembali-

kan homeostasis energi pada sistem otak yang terganggu akibat terluka atau trauma. 

 menghambat dan mengurangi penumpukan plak amiloid-beta pada penderita Alzheimer.  

 melindungi hati, antara lain dari  hemangioendotelioma, hepatokarsinoma Hepatitis B.  

 melindungi pankreas dari akibat rasio sitokina yang berlebihan, bahkan 

setelah transplantasi, serta menurunkan resistansi terhadapinsulin dan leptin 

 melindungi sel Leydig dari pengaruh alkohol.  

 menurunkan peradangan pada jaringan adiposa.  

 menghambat indoleamina 2,3-dioksigenase, sebuah enzim yang berperan dalam 

degradasi triptofan pada sel dendritik yang distimulasi oleh LPS atau interferon, dan 

menghambat matangnya sel dendritik. Ekspresi siklo oksigenase-2 yang diinduksi oleh LPS 

dan produksiprostaglandin E2 akan meningkat, dan mengakibatkan de-

ekspresi molekul CD80, CD86 dan MHC I dan menghambat produksisitokina IL-12 

p70 dan TNF-α.  

 menghambat angiogenesis.  

 menghambat lintasan COX dan LO pada metabolisme eikosanoid. Kurkumin sangat efektif 

untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, seperti kanker payudara, namun menunjukkan 

sifat toksik terhadap kultur sel punca.  

Defisiensi COX dapat mengakibatkan  sindrom Leigh, SCO2 (hypertrophic cardiomyopathy), SCO1 

(gagal hati, koma ketoasidosis), dan COX10 (encephalopathy, tubulopathy).  

http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kunir
http://id.wikipedia.org/wiki/Polifenol
http://id.wikipedia.org/wiki/Tautomer
http://id.wikipedia.org/wiki/Keton
http://id.wikipedia.org/wiki/Enol
http://id.wikipedia.org/wiki/Padat
http://id.wikipedia.org/wiki/Cairan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Desmetoksikurkumin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bis-desmetoksikurkumin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asam_borat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Merah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rososiania&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antitumor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Antioksidan
http://id.wikipedia.org/wiki/Saraf
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radang_otak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasospasma&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://id.wikipedia.org/wiki/Alzheimer
http://id.wikipedia.org/wiki/Hati
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemangioendotelioma&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hepatokarsinoma&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
http://id.wikipedia.org/wiki/Pankreas
http://id.wikipedia.org/wiki/Sitokina
http://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Insulin
http://id.wikipedia.org/wiki/Leptin
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_Leydig
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indoleamina_2,3-dioksigenase&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Triptofan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_dendritik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Liposakarida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Interferon
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siklo_oksigenase-2&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prostaglandin_E2&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=CD80&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=CD86&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks_histokompatibilitas_utama
http://id.wikipedia.org/wiki/Sitokina
http://id.wikipedia.org/wiki/Interleukin-12
http://id.wikipedia.org/wiki/Interleukin-12
http://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_nekrosis_tumor-alfa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angiogenesis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metabolisme_eikosanoid&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_punca
http://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom_Leigh
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gagal_hati&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Koma_ketoasidosis&action=edit&redlink=1
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Struktur Kurkumin 

Struktur desmetoksi Kurkumin 

Struktur bidesmetoksi Kurkumin 


