
MAKALAH KIMIA ORGANIK BAHAN ALAM

FLAVONOID (Quercetin)

OLEH: 

KELOMPOK VI

RESI AGESTIA WAJI
ANDIS SUGRANI

PROGRAM S2 KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN
2009



1

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara tropis memiliki beraneka ragam tumbuhan 

yang dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan manusia. 

Masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu telah mengenal tanaman yang 

mempunyai khasiat obat atau menyembuhkan berbagai macam penyakit. 

Tanaman yang berkhasiat obat tersebut dikenal dengan sebutan tanaman 

obat tradisional.

Eksplorasi bahan alami yang mempunyai aktivitas biologis menjadi 

salah satu target para peneliti,setelah senyawa-senyawa sintetik yang 

mempunyai aktivitas biologis seperti senyawa antioksidan sintetik (butylated 

hydroxytoluen (BHT), butylated hydroxyanisole (BHA), dan tert-

butylhydroxyquinone (TBHQ)) dilarang penggunaannya karena bersifat 

karsinogenik. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dikembangkan,

senyawa-senyawa yang mempunyai potensi sebagai antioksidan umumnya 

merupakan senyawa flavonoid, fenolat dan alkaloid.

Anti oksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat oksidasi 

molekul lain. Tubuh tidak mempunyai system pertahanan antioksidatif yang 

berlebihan, sehingga jika terjadi paparan radikal berlebih, tubuh 

membutuhkan antioksidan eksogen. Kekhawatiran terhadap efek samping 
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antioksidan sintetik menjadikan antioksidan alami menjadi alternatif yang 

terpilih.

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat 

pada tanaman hijau, kecuali alga. Flavonoid yang lazim ditemukan pada 

tumbuhan tingkat tinggi (Angiospermae) adalah flavon dan flavonol dengan 

C- dan O-glikosida, isoflavon C- dan O-glikosida, flavanon C- dan O-

glikosida, khalkon dengan C- dan O-glikosida dan dihidrokhalkon, 

proantosianidin dan antosianin, auron O-glikosida dan dihidroflavonol O-

glikosida. Golongan flavon, flavonol, flavanon, isoflavon,dan khalkon juga 

sering ditemukan dalam bentuk aglikonnya.

Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai 

antioksidan dan mempunyai bioaktifitas sebagai obat.  Senyawa-senyawa ini 

dapat ditemukan pada batang, daun, bunga dan buah. Flavonoid dalam 

tubuh manusia berfungsi sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk 

pencegahan kanker. Manfaat flavonoid antara lain adalah untuk melindungi 

struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, anti-inflamasi, mencegah 

keropos tulang dan sebagai antibiotik

Kuersetin (Quercetin) adalah salah satu zat aktif kelas flavonoid yang 

secara biologis amat kuat. Bila vitamin C mempunyai aktivitas antioksidan 1, 

maka kuersetin memiliki aktivitas antioksidan 4,7. Flavonoid merupakan 

sekelompok besar antioksidan bernama polifenol yang terdiri atas 
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antosianidin, biflavon, katekin, flavanon, flavon, dan flavonol. Kuersetin 

termasuk kedalam kelompok flavonol.

Kuersetin dipercaya dapat melindungi tubuh dari beberapa jenis 

penyakit degenerative dengan cara mencegah terjadinya proses peroksidasi 

lemak. Kuersetin memperlihatkan kemampuan mencegah proses oksidasi 

dari Low Density Lipoproteins (LDL) dengan cara menangkap radikal bebas 

dan menghelat ion logam transisi.
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PEMBAHASAN

FLAVONOID

Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol terbesar yang 

ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu 

dan biru, dan sebagian zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-

tumbuhan.

Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom 

karbon, dimana dua cincin benzene (C6) terikat pada suau rantai propane 

(C3) sehingga membentuk suatu susunan C6-C3-C6. Susunan ini dapat 

menghasilkan tiga jenis struktur, yakni 1,3-diarilpropan atau flavonoid, 1,2-

diarilpropan atau isofalvonoid, dan 1,1-diarilpropan atau neoflavonoid. Ketiga 

struktur tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Flavonoid (a) Flavonoid, (b) Isoflavonoid, 
(c) Neoflavonoid.

(a) (b) (c)
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Istilah “flavonoid yang diberikan untuk senyawa-senyawa fenol ini 

berasal dari kata flavon, yakni nama dari salah satu jenis flavonoid yang 

terbesar jumlahnya dan juga lazim ditemukan. Senyawa-senyawa flavon ini 

mempunyai kerangka 2-fenilkroman (gambar 2), dimana posisi orto dari 

cincin A dan atom karbon yang terikat pada cincin B dari 1,3-diarilpropan 

dihubungkan oleh jembatan oksigen, sehingga membentuk suatu cincin 

heterosiklik yang baru (cincin C).

C4

C3

C2

O

A

B1

O

Gambar 2. 2-fenilkroman

Senyawa-senyawa flavonoid terdiri atas beberapa jenis, bergantung 

pada tingkat oksidasi dari rantai propan dan system 1,3-diarilpropan. Dalam 

hal ini, flavan mempunyai tingkat oksidasi yang terendah sehingga senyawa 

ini dianggap sebagai senyawa induk dalam tatanama senyawa-senyawa 

turunan flavon. Flavon terbagi menjadi 4 kelompok seperti yang ditunjukkan 

pada table 1.

Salah satu cincin benzene (cincin A) dari flavonoid mempunyai pola 

oksigenasi yang berselang-seling, seperti fologlusinol, sedangkan cincin 

benzene yang lain (cincin B) mempunyai pola oksigenasi dari fenol, katekol, 

atau pirogalol (satu para plus dua meta).

A C

B
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Skeleton

Functional 
groups

Group
Description 3-

hydroxy
l

2,3-
dihydro

Structural formula
Dan Examples

Flavone
2-phenylchromen-4-

one

Luteolin, Apigenin, 
Tangeritin

Flavonol
or

3-hydroxyflavone

3-hydroxy-2-
phenylchromen-4-one Qu

ercetin, Kaempferol, 
Myricetin, Fisetin, 
Isorhamnetin, 
Pachypodol, Rhamnazin

Flavanone
2,3-dihydro-2-

phenylchromen-4-one
Hes

peretin, Naringenin, 
Eriodictyol, 
Homoeriodictyol

Flavanonol
or

3-Hydroxyflavanone
or

2,3-dihydroflavonol

3-hydroxy-2,3-
dihydro-2-

phenylchromen-4-one Tax
ifolin (or 
Dihydroquercetin), 
Dihydrokaempferol

Table 1. Kelompok senyawa Flavon
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Senyawa-senyawa flavonoid terdapat dalam semua bagian tumbuhan 

tinggi, seperti bunga, daun, ranting, buah, kayu, kulit kayu dan akar. Akan 

tetapi, senyawa flavonoid tertentu seringkali terkonsentrasi dalam suatu 

jaringan tertentu, misalnya antoisianidin adalahzat warna dari bunga, buah, 

dan daun.

Sebagian besar flavonoid alam ditemukan dalam bentuk glikosida, 

dimana unit flavonoid terikat pada suatu gula. Flavonoid dapat ditemukan 

sebagai mono-, di-, atau triglikosida, dimana satu, dua, atau tiga gugus 

hidroksil dalam molekul flavonoid terikat oleh gula. Poliglikosida larut dalam 

air dan hanya sedikit larut dalam pelarut-pelarut organic seperti eter,benzene, 

kloroform, dan aseton.

ANTI OKSIDAN

Antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir 

radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas

terhadap sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan menstabilkan radikal 

bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas, 

dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas

yang dapat menimbulkan stres oksidatif. Ada beberapa bentuk antioksidan, di 

antaranya vitamin, mineral, dan fitokimia. Berbagai tipe antioksidan berkerja 

bersama dalam melindungi sel normal dan menetralisir radikal bebas. Anti
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oksidan adalah suatu inhibitor yang bekerja menghambat oksidasi dengan 

cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif membentuk radikal bebas tak 

reaktif yang relative lebih stabil.

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat 

reaktif karena memiliki satu atau lebih electron tak berpasangan pada orbital 

terluarnya. Untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas akan 

bereaksi dengan molekul disekitarnya untuk memperoleh pasangan electron. 

Reaksi ini akan berlangsung terus menerus dalam tubuh dan bila tidak 

dihentikan akan menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, 

katarak, penuaan dini, serta penyakit degenerative lainnya. Oleh karena itu 

tubuh memerlukan suatu substansi penting yaitu antioksidan yang mampu 

menangkap radikal bebas tersebut sehingga tidak dapat menginduksi suatu 

penyakit.

Dari sejumlah penelitian pada tanaman obat dilaporkan bahwa banyak 

tanaman obat yang mengandung antioksidan dalam jumlah besar. Efek 

antioksidan terutama disebabkan karena adanya senyawa fenol seperti 

flavonoid,asam fenolat. Biasanya senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas 

antioksidan adalah senyawa fenol yang mempunyai gugus hidroksi yang 

tersubstitusi pada posisi orto dan para terhadap gugus –OH dan –OR.
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Berikut akan ditampilkan contoh mekanisme reaksi senyawa 

antioksidan dengan DPPH. DPPH merupakan radikal bebas yang stabil pada 

suhu kamar dan sering digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan 

beberapa senyawa atau ekstrak bahan alam. DPPH menerima elektron atau 

radikal hidrogen akan membentuk molekul diamagnetik yang stabil. Interaksi 

antioksidan dengan DPPH baik secara transfer elektron atau radikal hidrogen 

pada DPPH, akan menetralkan karakter radikal bebas dari DPPH, 

mekanisme reaksi dapat dilihat pada gambar 3. Jika semua elektron pada 

radikal bebas DPPH menjadi berpasangan, maka warna larutan berubah dari 

ungu tua menjadi kuning terang dan absorbansi pada panjang gelombang 

517 nm akan hilang. Perubahan ini dapat diukur secara stoikiometri sesuai 

dengan jumlah elektron atau atom hidrogen yang ditangkap oleh molekul 

DPPH akibat adanya zat antioksidan.

Flavonoid dalam tubuh manusia berfungsi sebagai antioksidan 

sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker. Manfaat flavonoid antara 

lain adalah untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, 

anti inflamasi, mencegah keropos tulang, dan sebagai antibiotic.

Dalam beberapa kasus, flavonoid dapat berperan secara langsung 

sebagai antibiotic dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti 

bakteri atau virus. Fungsi flavonoid sebagai anti virus telah banyak 

dipublikasikan termasuk untuk virus HIV/AIDS dan virus herpes. Selain itu, 



10

flavonoid juga berperan dalam pencegahan dan pengobatan beberapa 

penyakit lain.

Gambar 3. mekanisme reaksi senyawa antioksidan dengan DPPH
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KUERSETIN

Kuersetin adalah senyawa kelompok flavonol terbesar, kuersetin dan 

glikosidanya berada dalam jumlah sekitar 60-75% dari flavonoid. Kuersetin 

dipercaya dapat melindungi tubuh dari beberapa jenis penyakit degenerative 

dengan cara mencegah terjadinya proses peroksidasi lemak. Kuersetin 

memperlihatkan kemampuan mencegah proses oksidasi dari Low Density 

Lipoproteins (LDL) dengan cara menangkap radikal bebas dan menghelat ion 

logam transisi. 

Quercetin

IUPAC Name
3,5,7,3’,4’-

pentahydroxyflavone
Identifiers

CAS number 117-39-5
PubChem 5280343

Properties
Molecular Formula C15H10O7

Molar Mass 302.236 g/mol
Density 1.799 g/cm3

Melting Point 316 °C
Except where noted otherwise, data are 
given for materials in their standard state

(at 25 °C, 100 kPa)

Table 2. Karakteristik Kuarsetin
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Ketika flavonol kuersetin bereaksi dengan radikal bebas, kuersetin 

mendonorkan protonnya dan menjadi senyawa radikal, tapi elektron tidak 

berpasangan yang dihasilkan didelokaslisasi oleh resonansi, hal ini membuat 

senyawa kuersetin radikal memiliki energi yang sangat rendah untuk menjadi 

radikal yang reaktif. 

Gambar 4. Struktur Kuersetin

Tiga gugus dari struktur kuersetin (Gambar 4) yang membantu dalam 

menjaga kestabilan dan bertindak sebagai antioksidan ketika bereaksi 

dengan radikal bebas antara lain:

1. Gugus O-dihidroksil pada cincin B

2. Gugus 4-oxo dalam konjugasi dengan alkena 2,3

3. Gugus 3- dan 5- hidroksil

Gugus fungsi tersebut dapat mendonorkan elektron kepada cincin yang akan 

meningkatkan jumlah resonansi dari struktur benzene senyawa kuersetin.
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Kebanyakan flavonoid terikat pada gula dalam bentuk alamiahnya 

yaitu dalam bentuk O-glikosida, dimana proses glikosilasi dapat terjadi pada 

gugus hidroksil mana saja untuk menghasilkan gula. Bentuk glikosida 

kuersetin yang paling umum ditemukan adalah kuersetin yang memiliki gugus 

glikosida pada posisi 3 seperti kuersetin-3-O- -glukosida (gambar 5).

Gambar 5. Quercetin-3-O-ß-glucoside

Para ilmuan telah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan 

mengetahui jumlah kandungan flavonoid dari berbagai jenis makanan. 

Konsentrasi tertinggi dari flavonol ditemukan dalam sayuran seperti pada 

bawang dan brokoli, dalam buah seperti apel, ceri, beri, dan pada minuman 

eperti anggur merah. Pada tabel 3 ditunjukkan kandungan kuersetin pada 

beberapa makanan.

Preparasi dan penyimpanan makanan dapat mempengarhi 

konsentrasi kuersetin dalam makanan. Makanan yang telah digoreng atau 

dimasak memiliki kandungan kuersetin yang lebih rendah. Pemasakan 

makanan dapat menyebabkan terjadinya proses degradasi   oleh   panas dan
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Tabel 3. Kandungan kuersetin pada beberapa jenis makanan

dapat melarutkan kuersetin dari air yang mendidih. Hal ini bervariasi untuk 

tiap jenis makanan, misalnya pada bawang yang memiliki kandungan 

kuersetin konjugasi yang dapat mempertahankan kestabilannya hingga 

temperature diatas 100

EKSTRAKSI SENYAWA KUERSETIN

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bahman Nickavar,, 

Gholamreza Aminb, Nacim Mehreganb dari Pharmaceutical Sciences 

Research Center, Shaheed Beheshti University of Medicaln Sciences, 

Tehran, Iran. Dan Pharmacognosy Department, Faculty of Pharmacy, Tehran 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran, adalah mengekstraksi dan 

mengidentifikasi jenis senyawa flavonoid yang terkandung dalam tanaman 

Tanacetum balsamita L (Gambar 6)
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Gambar 6. Tanaman Tanacetum balsamita L

500 gr bahan kering

Ekstrak metanol Residu

Diekstraksi dengan MeOH 90%

Diencerkan dengan air

Ekstrak kental MeOH

Dipekatkan

Ekstrak MeOH-H2O

Padatan amorf kuning

Fraksi n-heksan

Ekstraksi bertahap (n-heksan, CH2Cl2, CHCl3, EtOAc)

KLTP (EtOAc:CH3COOH:HCOOH:H2O), AlCl3 5% dlm MeOH 

QUERCETIN

UV, H-NMR, MS

Fraksi CH2Cl2 Fraksi CHCl3 Fraksi EtOAc

Gambar 7. Skema kerja ekstraksi senyawa kuersetin 
dari Tanacetum balsamita L.
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Teknik ekstraksi dan pemurnian

500 gram bahan kering (Tanacetum balsamita L.) diekstraksi 

menggunakan teknik maserasi, cara ini merupakan metoda yang mudah 

dilakukan dan menggunakan alat-alat sederhana, cukup dengan merendam 

sampel dalam pelarut. Pelarut yang digunakan adalah metanol 90% 

kemudian ekstrak yang diperoleh dipekatkan dalam evaporator vakum. 

Metanol digunakan sebagai pelarut awal karena metanol memiliki struktur 

molekul kecil yang mampu menembus semua jaringan tanaman untuk 

menarik senyawa aktif keluar. Metanol dapat melarutkan hamper semua 

senyawa organic, baik senyawa polar maupun non-polar, metanol mudah 

menguap sehingga mudah dipisahkan dari ekstrak. Ekstrak kental metanol

yang diperoleh diencerkan dengan air. Senyawa flavonoid umumnya mudah 

larut dalam air, terutama bentuk glikosidanya, senyawa tersebut dapat 

diekstraksi dengan menggunakan pelarut air.

Ekstrak metanol kemudian diekstraksi bertahap dengan tujuan 

menyederhanakan komponen dalam fraksi, ekstraksi ini menggunakan 

pelarut n-heksan, CH2Cl2, CHCl3, dan EtOAc secara bertururut-turut (partisi 

cair-cair). Ekstraksi dengan n-heksan untuk memisahkan fraksi non-polar dari 

ekstrak metanol. Ekstraksi dengan CH2Cl2 bertujuan untuk memisahkan 

senyawa flavon sedangkan ekstraksi dengan CHCl3 bertujuan untuk 

memisahkan lipid dan terpenoid. Ekstraksi terakhir menggunakan pelarut 
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EtOAc yang bersifat semi-polar. Fraksi n-heksan menunjukkan bahwa 

komponen non-polar dari tanaman Tanacetum balsamita L. sangat banyak 

yang kemungkinan merupakan senyawa minyak atsiri, lemak atau minyak. 

Fraksi etilasetat diharapkan akan mengekstrak komponen yang bersifat semi 

polar. Penggunaan pelarut n-heksan sebagai pelarut pengekstrak awal 

berhasil memfraksinasi komponen non-polar. Metode ekstraksi bertahap 

memperlihatkan efektivitas dalam memfraksinasi senyawa kandungan 

Tanacetum balsamita L.

Kromatografi lapis tipis merupakan cara sederhana pada identifikasi 

pendahuluan senyawa flavonoid. Data yang diperoleh berupa harga Rf dan 

warna bercak kromatogram yang diperoleh dari pengembangan bercak pada 

plat kromatografi lapis tipis. Berdasarkan hasil uji KLT diketahui bahwa fraksi 

EtOAc memiliki kandungan flavonoid paling tinggi, maka fraksi EtOAc yang 

dilanjutkan.

Identifikasi pendahuluan flavonoid dengan KLT berguna dalam 

pemisahan flavonoid menggunakan KLT preparative. Berdasarkan uji 

fitokimia, fraksi EtOAc merupakan fraksi yang paling positif dilihat dari 

intensitas warnanya yang paling tajam dan kuantitasnya yang paling banyak. 

Fraksi EtOAc ini kemudian dimurnikan lebih lanjut menggunakan kromatografi 

lapis tipis preparatif, dengan fasa gerak EtOAc-CH3COOH-HCOOH-H2O 

(100:11:11:26). Bercak yang diperoleh kemudian dideteksi dengan lampu UV 
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366 nm dengan visualizer (penampak noda) AlCl3 (5%) dalam MeOH. Bercak 

yang dihasilkan berupa pita dan bercak yang mempunyai warna sama 

dengan bercak pada identifikasi pendahuluan dan akan mempunyai harga Rf 

yang sama. Senyawa yang paling jelas dan banyak (senyawa 1 Rf= 0,48, 15

mg) dikumpulkan berbentuk serbuk amorf berwarna kuning pucat.

Senyawa 1 memperlihatkan warna magenta dengan Mg/HCl dan 

memperlihatkan pita serapan UV yang spesifik flavonoid. Spektrum UV dari 

senyawa dalam metanol memperlihatkan 2 pita serapan yang paling jelas 

yaitu pada 260nm (pita II) dan 380nm (pita I) yang spesifik untuk kelompok 

flavonol. Pita I dari spektrum isolate terjadi pada panjang gelombang 380nm, 

maka dapat diperkirakan adanya ikatan – *, seperti ikatan C=C 

terkonjugasi. Pita II dari spektrum isolat terjadi pada panjang gelombang 

275nm, maka dapat diperkirakan adanya ikatan – *, seperti C=C 

terkonjugasi serta ikatan – *, berupa kromofor tunggal seperti ikatan C=O.

Pola oksigenasi dari flavonoid dapat ditentukan dengan penambahan 

pereaksi geser. Bahu pada pita II (275nm) menunjukkan adanya system 3’,4’-

ortodihidroksi. Sistem ini juga memperlihatkan adanya geseran hipsokromik 

dalam cincin B (-30nm, pita I) oleh senyawa AlCl3/HCl yang dibandingkan 

dengan posisi pita dalam AlCl3, dan dengan geseran batokromik (+15nm, pita 

I) dalam senyawa NaOAc/H3BO3. Keberadaan gugus hidroksil bebas pada 

posisi 5 atau 3 ditunjukkan dengan adanya geseran batokromik (+75nm, pita 
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I) dalam AlCl3. Geseran batokromik (+15nm, pita II) terjadi sesaat setelah 

penambahan NaOAc yang menunjukkan adanya gugus 7-OH bebas. 

Spektrum UV terlihat jelas setelah penambahan NaOMe yang menunjukkan 

adanya gugus hidroksil bebas pada posisi 3,3’ dan posisi 4’.

Pergeseran batokromik yang terjadi pada pita I dan pita II, setelah 

penambahan pereaksi geser AlCl3 dan AlCl3 yang ditambahkan HCl, 

menunjukkan adanya gugus orto dihidroksi pada C-3’, C-4’ dan adanya 

gugus hidroksi pada atom C-3 dan C-5 yang dapat membentuk kompleks 

apabila berikatan dengan gugus keto dengan bantuan AlCl3. Adanya gugus 

hidroksi pada atom C-3 dan C-5 menandakan bahwa senyawa flavonoid 

dalam isolat merupakan golongan dihidroflavonoid.

Spektrum H-NMR juga mendukung struktur flavonol dan menunjukkan 

adanya proton H-6, H-8, H-2’, H-5’, dan proton H-6’.  Spektrum PMR dari 

senyawa dalam DMSO-d6 memperlihatkan dua kelompok resonansi yang 

berbeda. Spektrum tersebut menunjukkan dua doublet pada δ 7.78 (1H, 

J=1.8Hz) dan δ 6.95 (1H, J=9Hz) , satu doublet dari doublet-doublet pada  δ

7.65 (1H, J=9, 1.8Hz), menunjukkan karaketristik cincin benzene 1,2,4-

tersubstitusi (system ABC dengan kopling orto dan meta, cincin B dari 

flavonol) dan dua doublet pada δ 6.41 (1H, J=2Hz) and δ 6.26 (1H, J=2Hz), 

karakteristik dari cincin benzene 1,2,3,5-tetratersubstitusi (system AB dengan 

kopling meta, cincin A dari flavonol). Kombinasi pola substitusi dari cincin A 
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dan cincin B menunjukkan bahwa senyawa tersebut merupakan 3',4',5,7-

Tetrahydroxy flavonol.

Spektrum EI-MS dari senyawa menunjukkan data yang bersesuaian 

dengan struktur yang diperkirakan. Data menunjukkan rumus empiris dari 

senyawa tersebut adalah C15H10O7 dengan puncak ion molekul pada m/z 302 

(M+, puncak basa) dan puncak ion pada m/z 153 (A1+H)+ dan m/z 150 (B1)+

terhadap fragmentasi jenis retro-Diel's-Alder dan fragmen m/z 137 (B2)+

Gambar 8.  fragmen (A1+H)+, (B1)+ and (B2)+

Data dari UV, H-NMR dan EI-MS mengarahkan kita pada penentuan 

struktur senyawa 3',4',5,7-Tetrahydroxy flavonol or Quercetin.

Data spektroskopis yang diperoleh:

UV  λmax (in MeOH): 260, 275sh, 380nm; + AlCl3: 265, 455nm; + 

AlCl3 + HCl: 265, 425nm; + NaOAc: 275, 380nm (degradation); + NaOAc + 

H3BO3: 260, 395nm; + NaOMe: pemisahan yang jelas.
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H-NMR (400MHz, in DMSO-d6): δ 7.78 (1H, d, J=1.8Hz, H-2'), 7.65 

(1H, dd, J=9, 1.8Hz, H-6'), 6.95 (1H, d, J=9Hz, H-5'), 6.41 (1H, d, J=2Hz, H-

8), 6.26 (1H, d, J=2Hz, H-6).

EI-MS 70eV, m/z: 302 (M+, 100%), 301 (46%), 285 (4%), 284 (3%), 

274 (6%), 273 (9%), 153 (5%), 152 (10%), 150 (4%), 137 (6%), 136 (17%).
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KESIMPULAN

1. Efek antioksidan terutama disebabkan karena adanya senyawa fenol 

seperti flavonoid,asam fenolat. Biasanya senyawa-senyawa yang 

memiliki aktivitas antioksidan adalah senyawa fenol yang mempunyai 

gugus hidroksi yang tersubstitusi pada posisi orto dan para terhadap 

gugus –OH dan –OR.

2. Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai 

antioksidan dan mempunyai bioaktifitas sebagai obat.  Senyawa-

senyawa ini dapat ditemukan pada batang, daun, bunga dan buah.

3. Kuersetin adalah senyawa kelompok flavonol terbesar, kuersetin dan 

glikosidanya berada dalam jumlah sekitar 60-75% dari flavonoid. 

Kuersetin dipercaya dapat melindungi tubuh dari beberapa jenis 

penyakit degenerative dengan cara mencegah terjadinya proses 

peroksidasi lemak.
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