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Abstrak 

 Bunga dari Chrysanthemum boreale selain sebagai bunga dekorasi juga dimanfaatkan secara tradisional 

sebagai herbal untuk meredam berbagai penyakit seperti allergic rhinitis, ulcer, cancer, dan juga gangguan fisiologis 

dan psikologis seperti stress, susah tidur (insomnia), dan juga kecemasan (anxiety). Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengidentifikasi senyawa aktif dan utama yang memberikan kontribusi peran farmakologi serta untuk 

memberikan bukti-bukti dasar ilmiah dari penggunaannya secara tradisional sebagai herbal melalui studi fitokimia dan 

analisis kuantitatif. Isolasi melalui kolom kromatografi telah berhasil mengidentifikasi lima senyawa dari golongan 

flavonoid dan asam fenolik, yaitu acacetin, linarin, acacetin 7-O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)[α-L-rhamnopyranosyl-

(1→6)]-β-D-glucopyranoside, chlorogenic acid, dan 3,5-di-O-caffeoylquinic acid. Senyawa-senyawa ini juga 

dianalisis secara kuantitatif menggunakan instrumen HPLC. Kandungan dari senyawa linarin, yang teramati sebagai 

senyawa dengan kuantitas yang dominan, adalah sebesar 10.87 mg/g pada bagian bunga. Kuantitas itu dihitung pada 

basis berat kering bahan. Walaupun jumlah linarin sangat dominan, keberadaan senyawa aglikonnya yaitu, acacetin, 

sangatlah terbatas (di bawah 0.05 mg/g). Hasil ini memberikan bukti awal bahwa linarin adalah senyawa flavonoid 

glikosida utama yang terkandung pada C. boreale yang diperkirakan sebagai penyumbang utama kemampuan 

farmakologisnya sebagai anti stress, anti insomnia, dan anti-anxiety. 

 

Kata kunci: Chrysanthemum boreale; Compositae; linarin; HPLC kuantifikasi. 
 

Abstract 

 

The flowers of Chrysanthemum boreale (Compositae) have been traditionally used as herb tea to reduce 

anxiety, insomnia and stress or as a medicinal plant to treat allergic rhinitis, ulcer, and cancer. This research was 

performed to identify the active principle and to find the scientific basis for the traditional use using phytochemical and 

quantitative analysis. Chromatographic isolation yielded the five compounds, acacetin, linarin, acacetin 7-O-β-D-

glucopyranosyl-(1→2)[α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)]-β-D-glucopyranoside, chlorogenic acid and 3,5-di-O-

caffeoylquinic acid. These compounds were also simultaneously analyzed by HPLC, and the method was validated. The 

contents of linarin, which were shown to be most abundant in C. boreale, were observed as much as 10.87 mg/g in the 

dried flower; however, acacetin, the aglycone of linarin was < 0.05 mg/g. It was suggested that linarin is the main 

flavone glycoside that contributes to those special activities of C. boreale. Therefore, the flowers or the leaves of this 

plant could be used to treat anxiety, insomnia, stress or convulsion. 

 

Keywords: Chrysanthemum boreale; Compositae; linarin; HPLC quantification. 

 

I. PENDAHULUAN 

Bunga Krisan (Chrysanthemum boreale) selain sebagai 

bunga dekorasi, digunakan juga sebagai bahan herbal. 

Bunga ini dikenal memiliki khasiat dalam mengurangi 

efek berbagai penyakit terutama penyakit yang berkaitan 

dengan sistem pusat syaraf (CNS), seperti susah tidur, 

stres, dan kegelisahan/kecemasan [1]. Selain itu, juga 

telah dilaporkan bahwa C. borelae efektif dalam melawan 

timbulnya sel kanker dan hipertensi [2]. Spesies lainnya 

dari keluarga bunga krisan juga dilaporkan memiliki 

beragam efek farmakologis, seperti anti bakteri, anti viral, 

dan anti inflamatori [3-5].  

Beberapa penelitian telah mengungkap senyawa-

senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam C. 

boreale. Kim et al. [6] melaporkan adanya beberapa 

senyawa atsiri golongan kampor, seperti α-thujone, cis-

chrysanthenol, 1,8-cineole, α-pinene, and β-caryophyllene 

melalui teknik kromatografi gas. Sementara itu Kim et al. 

[7] berhasil mengisolasi beberapa senyawa 

sesquiterpenoid yang termasuk dalam golongan 

guaianolides. Senyawa dari golongan flavonoid juga telah 

diisolasi oleh Shin et al. [8] dari C. boreale yang meliputi 

acacetin, apigenin, luteolin dan linarin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

senyawa-senyawa flavonoid lain dan menentukan 

kuantitasnya dalam berat kering tanaman melalui teknik 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC). 

Penentuan kandungan senyawa aktif sangat penting 

menyangkut keamanan dan standarisasi penggunaan 

bahan untuk bahan herbal. Selain itu juga dapat 

diidentifikasi senyawa utama yang bertanggung jawab 

dalam efek farmakologis C. boreale. 
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II. METODOLOGI 

A. Ekstraksi, Isolasi, dan Identifikasi Senyawa 

Pada penelitian ini bunga krisan (C. boreale) yang 

digunakan diperoleh melalui pembelian dari suplier dalam 

bentuk sediaan kering. Setelah melalui pengeringan ulang 

menggunakan freeze dryer, bahan tanaman digiling untuk 

memperkecil ukuran, kemudian ditimbang secara teliti 

sebanyak 550 gram dan dimasukkan dalam labu ekstraksi 

dengan diekstrak menggunakan metanol sebanyak 6 liter.  

Proses ekstraksi dilakukan pada suhu 80°C selama 5 

jam di atas sebuah heating mantel melalui proses reflux. 

Proses ekstraksi diulang sebanyak tiga kali untuk benar-

benar mendapat ekstrak secara maksimal. Larutan ekstrak 

yang ada disaring menggunakan kertas saring, dan 

kemudian dievaporasi menggunakan rotary vacuum 

evaporator untuk mendapatkan ekstrak metanol. Untuk 

mendapat ekstrak yang lebih solid, maka ekstrak tersebut 

kembali dikeringkan menggunakan freeze dryer. Ekstrak 

yang diperoleh sebesar 215 g atau dengan rendemen 

sebesar 39,1%. 

  Ekstrak metanol selanjutnya difraksinasi secara 

bertahap menggunakan pelarut kloroform dan butanol 

dengan masing-masing sebanyak 800 ml dan diulangi 

sebanyak tiga kali. Selama proses fraksinasi tahap 

pertama menggunakan kloroform, dijumpai sebuah fase 

antara (inter-phase) yang sangat melimpah jumlanya yang 

berada di antara kloroform (fase bawah) dan air (fase 

atas). Fase antara ini dikonsentrasikan dan menghasilkan 

42 g fraksi padat. Menggunakan kromatografi kolom HP 

Diaion, fraksi ini diseparasi menghasilkan 16 kelompok 

fraksi, di mana kelompok fraksi No. 5 merupakan sebuah 

senyawa tunggal, yang kemudian dianalisis menggunakan 

NMR dan dapat diidentifikasi bahwa fraksi tersebut 

merupakan senyawa linarin (acacetin 7-O-β-D-rutinoside, 

[9]). 

Selanjutnya hasil fraksinasi tahap kedua menggunakan 

butanol diperoleh fraksi sebanyak 42 gram. Fraksi ini juga 

dikromatografi menggunakan sebuah kolom HP Diaion 

dengan tiga jenis pelarut secara berturutan (aquades → 

50% aqueous metanol → 100% metanol, masing-masing 

sebanyak 2 liter) dan menghasilkan sebanyak 12 fraksi 

yang masing-masing bervolume 500 ml.  

Setelah dikonsentrasikan fraksi No. 5 dan No. 6 

digabungkan karena memiliki kemiripan pola berdasarkan 

analisis menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT). 

Setelah dikonsentrasikan, fraksi ini kembali 

dikromatografi menggunakan kolom ODS 

(octadecylsilane) dengan fase gerak berupa 50% metanol 

dan menghasilkan 60 fraksi. Setelah dicek pada KLT, 

fraksi No. 11 s.d. 25 digabungkan karena berpola sama 

dan setelah direkristalisasi dan dianalisis menggunakan 

beberapa teknik spektroskopi dan NMR dinyatakan 

bahwa senyawa tunggal ini adalah chlorogenic acid [10]. 

  Selanjutnya fraksi No. 9 s.d. No. 12 juga 

dikombinasikan dan dikonsentrasikan untuk mendapatkan 

sebanyak 9 gram fraksi padat. Fraksi ini kemudian 

dikromatografi menggunakan kolom silica gel  dengan 

fase gerak berupa CHCl3-MeOH-H2O (70:30:10, lower 

phase) dan menghasilkan 118 fraksi. Kemudian fraksi No. 

76 s.d. No. 89 dikromatografi kembali menggunakan 

kolom ODS di mana menghasilkan 55 fraksi. Fraksi No. 5 

s.d. No. 11 dikombinasikan yang menghasilkan  satu 

senyawa tunggal, yaitu 3,5-di-O-caffeoylquinic acid 

(melalui elusidasi dengan  
1
H- dan  

13
C-NMR, [11]). 

Sementara itu fraksi No. 23 s.d. No. 55 digabungkan 

untuk mendapatkan satu lagi senyawa tunggal. 

Berdasarkan proses elusidasi dengan 
1
H- dan 

13
C-NMR, 

senyawa ini adalah acacetin 7-O-β-D- glucopyranosyl - 

(1→2) [α-L-rhamnopyranosyl - (1→6)] – β – D –

glucopyranoside [12]. 

Hidrolisis senyawa linarin yang dihasilkan pada tahap 

awal fraksinasi menghasilkan senyawa aglikonnya yaitu 

acacetin. Proses ini dilakukan dengan menghidrolisis 

linarin dengan 5% HCl pada 40% MeOH (500 ml) pada 

suhu 75°C selama 5 jam. Setelah itu dilakukan presipitasi 

selama 24 jam. Hasil presipitasi yang diperoleh kemudian 

dicuci dengan aquades secara berulang untuk mendapat 

komponen dalam fase solid. 

B. Analisis Kuantitatif dengan HPLC 

Tahap selanjutnya pada penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif menggunakan metode HPLC. Instrumen HPLC 

yang digunakan adalah sebuah Varian HPLC yang terdiri 

dari dua buah pompa Prostar 210, sebuah UV-Vis 

detector Prostar 325, sebuah kolom kromatografi dari 

Shiseido (Tokyo, Japan) Capcell PAK C18 column (5 μm, 

4.6 mm ⅹ 250 mm) beserta pengendali temperaturnya. 

Data yang dihasilkan dikoleksi dan diolah menggunakan 

Varian Star Workstation. Fase gerak yang digunakan 

adalah metanol dan acetonitrile dengan grade HPLC yang 

dibeli dari J.T. Baker (Phillisburg, NJ, USA). Pelarut A 

adalah 0.05% trifluoroacetic acid (TFA) in H2O dan 

Pelarut B adalah0.05% TFA in MeOH-CH3CN (60 : 40). 

Elusi gradien dari fase gerak diprogram sebagai berikut 

(A)/(B) = 85/15 (0 min) → 35/65 (35 min, hold for 10 

min) → 0/100 (47 min; hold for 4 min to wash the 

column) → 85/15 (54 min; hold for 6 min to equilibrate 

the column condition) dengan kecepatan alir sebesar 1 

ml/menit. UV detektor dimonitor pada panjang 

gelombang 254 nm dan direkam selama 40 menit pada 

temperatur 40°C. 

Stok larutan standar disiapkan dengan konsentrasi 1000 

ppm dengan melarutkan senyawa standar dengan metanol. 

Kurva kalibrasi diperoleh dengan pengukuran peak area 

dari enam konsentrasi yang serial yang dikorelasikan 

dengan konsentrasi masing-masing. Larutan standar dan 

larutan sampel difiltrasi menggunakan syringe filter unit 

(0.50 µm, Dismic-25JP Advantec, Japan) sebelum diijeksi 

ke dalam HPLC.    

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Senyawa Teridentifikasi 

Lima senyawa telah teridentifikasi dari bunga krisan 

(C. boreale) melalui proses ekstraksi, fraksinasi, isolasi, 

dan elusidasi struktur kimia dengan instrumen 

spekstroskopi termasuk UV-Vis spectrometer, FTIR, MS, 

melting point identifier, serta 
1
H- dan  

13
C-NMR. Lima 

senyawa tersebut adalah sebagai berikut, dan struktur 

kimianya diberikan pada Gambar 1. 
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Senyawa 1  

(chlorogenic acid) 

ESI-MS/MS: MS1-377.0846 [M+Na]+, MS2-355.1014 

[M+H]+, 163.0385 [caffeoyl]+; 1H-and 13C-NMR: literature 

[10]. 

Senyawa 2  

(3,5-di-O-caffeoylquinic acid) 

ESI-MS/MS: MS1-539.1160 [M+Na]+, MS2-499.1235, 

319.0819, 163.0397; 1H-and 13C-NMR: literature [11]. 

Senyawa 3  

(acacetin-7-O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→6)]-β-D-glucopyranoside) 

 1H-and 13C-NMR: literature [12]. 

Senyawa 4  

(linarin) 

Pale yellowish powder, mp 270 - 272°C, ESI-MS/MS: MS1-

593.1876 [M+H]+, MS2-447.1297 [M+H-Rha]+, 285.0768 

[M+H-Rha-Glc]+; 1H-and 13C-NMR: literature [9]. 

Senyawa 5  

(acacetin) 

White powder, mp 266 - 268°C, 1H-and 13C-NMR: literature 

[13]. 

 
   

Gambar 1. Struktur kimia senyawa terisolasi. 

 

B. Kandungan Senyawa Terisolasi pada Ekstrak 

Kandungan lima isolat yang dilakukan menggunakan 

metode HPLC. Kromatogram dari lima senyawa standar 

dan kromatogram dari ekstrak metanol C. boreale 

ditampilkan pada Gambar 2. 

 
 

 
Gambar 2. Kromatogram ekstrak metanol C. boreale. 

Dari Gambar 2 terlihat tiga buah puncak (peak) yang 

cukup dominan, ketiga puncak tersebut berturut-turut 

mewakili senyawa chlorogenic acid, 3,5-dicaffeoylquinic 

acid, dan linarin. Proses pemilahan dengan HPLC cukup 

berhasil, terbukti masing-masing puncak dapat terpisah 

secara jelas, ini berarti metode HPLC yang dikembangkan 

dapat bekerja dengan baik pada ekstrak C. boreale. 

Meskipun dari kromatogram terlihat adanya tiga 

puncak yang dominan, tetapi kandungan riil dari senyawa 

tersebut perlu dianalisis secara detail karena masing-

masing senyawa memiliki tingkat sensitivitas yang 

berbeda terhadap panjang gelombang UV 254 nm. 

Analisis kuantitatif dilakukan dengan lebih dahulu 

menentukan persamaan kalibrasinya dengan regresi linear 

yang melibatkan enam tingkatan konsentrasi untuk 

masing-masing senyawa. Linearitas dan persamaan linear 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Nilai R
2
 terlihat lebih 

dari 0.99 yang berarti metode yang dikembangkan 

memiliki linearitas yang baik pada enam tingkatan 

konsentrasi.  

Tabel 1. Linearitas dan persamaan linear dari lima senyawa 

standar. 

No  

Seny.  

Persamaan kalibarasi 

(linear model) 

Rentang 

(µg/ml) 
R2 

1 y = 166.803x + 58.458 1.56-50.00 0.9998 

2 y = 157.866x + 75.015 1.56-50.00 0.9999 

3 y = 104.764x + 81.542 1.56-50.00 0.9999 

4 y = 309.176x + 30.857 1.95-62.50 0.9999 

5 y = 369.269x + 45.708 1.56-50.00 0.9999 

 

Tabel 2. Waktu retensi dan LOD/LOQ 

No  

Seny.  

Waktu retensi 

tR ± SD (min) 

LOD 

(µg/ml) 

LOQ 

(µg/ml) 

1 8.46 ± 0.132 0.25 0.83 

2 16.81 ± 0.128  0.27 0.90 

3 18.42 ± 0.127 0.30 1.01 

4 24.70 ± 0.096 0.23 0.76 

5 36.05 ± 0.083 0.15 0.50 

 

Tabel 3. Kandungan senyawa isolat pada bahan kering (mg/g) 

No 

Seny. 

Kandungan pada bahan 

kering (mg/g) 
RSD (%) for n: 5 

1 4.55 0.57 

2 10.59 0.28 

3 1.71 1.70 

4 10.87 0.59 

5 0.05 7.81 

 

Selain memiliki linearitas yang baik, metode HPLC 

yang dikembangkan juga memiliki tingkat LOD (limit of 

detection) dan LOQ (limit of quantitation) yang kecil 

sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Hal ini berarti metode 



 
 

Prosiding Seminar Nasional FKPTPI 2015    | 302  
Fakultas Pertanian – Universitas Lambung Mangkurat 

HPLC memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi sehingga 

analisis kuantitatif dapat dilakukan secara akurat. 

Dengan menggunakan persamaan linear yang 

dihasilkan dari sebuah metode HPLC yang akurat dan 

sensitif, maka kandungan lima senyawa isolat dapat 

dikuantifikasi. Hasil kuantifikasi lima senyawa isolat pada 

basis bahan kering bunga krisan (C. boreale) 

diperlihatkan pada Tabel 3. Terlihat bahwa senyawa No. 

4 (linarin) memiliki kandungan yang paling tinggi pada 

bahan kering bunga krisan yaitu sebesar 10.87 mg/g, 

disusul senyawa No. 2 (3,5-dicaffeoylquinic acid) sebesar 

10.59 mg/g, dan senyawa No. 1 (chlorogenic acid) 

sebesar 4.55 mg/g. Sementara itu senyawa No. 3 dan No. 

5, acacetin trigliserida dan acacetin memiliki konsentrasi 

yang relatif kecil. 

 

IV. KESIMPULAN 

Isolasi melalui kolom kromatografi telah berhasil 

mengidentifikasi lima senyawa dari golongan flavonoid 

dan asam fenolik, yaitu acacetin, linarin, acacetin 7-O-β-

D-glucopyranosyl-(1→2)[α-L-rhamnopyranosyl-

(1→6)]-β-D-glucopyranoside, chlorogenic acid, dan 3,5-

di-O-caffeoylquinic acid. Senyawa-senyawa ini juga 

dianalisis secara kuantitatif menggunakan instrumen 

HPLC. Kandungan dari senyawa linarin, yang teramati 

sebagai senyawa dengan kuantitas yang dominan, adalah 

sebesar 10.87 mg/g pada bagian bunga pada basis berat 

kering bahan. Walaupun jumlah linarin sangat dominan, 

keberadaan senyawa aglikonnya yaitu, acacetin, sangatlah 

terbatas (di bawah 0.05 mg/g). Hasil ini memberikan 

bukti awal bahwa linarin adalah senyawa flavonoid 

glikosida utama yang terkandung pada C. boreale yang 

diperkirakan sebagai penyumbang utama kemampuan 

farmakologisnya sebagai anti stress, anti insomnia, dan 

anti-anxiety. 
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