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ABSTRAK 
 

Yuniastuti, Katria, Winarni Pratjojo, Sri Wardani, 2006. Ekstraksi dan Identifikasi 
Komponen Sulfida pada Bawang Putih (Allium sativum). Tugas Akhir II. 
Jurusan Kimia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 
Universitas Negeri Semarang. 

 
Bawang putih merupakan salah satu jenis tanaman berumbi yang 

mempunyai banyak kegunaannya, terutama bidang kesehatan, karena pada umbi 
bawang putih mengandung banyak zat-zat yang mengandung komponen sulfida, 
yang sangat berguna untuk kesehatan.  

Kegunaan bawang putih di bidang kesehatan berkaitan dengan adanya 
komponen-komponen sulfida di dalamnya, dimana komponen sulfida utamanya 
adalah allisin, diallil disulfida, diallil trisulfida, dan metil allil trisulfida. Masih 
ada komponen sulfida yang lain dalam bawang putih, tetapi jumlahnya lebih kecil 
dari komponen sulfida utama.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisolasi komponen sulfida 
yang ada dengan cara ekstraksi menggunakan sistem maserasi, dan 
mengidentifikasi dengan IR dan GC-MS. 

 Isolasi komponen sulfida dilakukan dengan cara merendam (maserasi) 
bawang putih dengan etanol p.a yang telah dikupas, dicuci dan dihancurkan 
terlebih dahulu. Rendaman tersebut dibiarkan selama 24 jam dalam keadaan 
tertutup. Setelah 24 jam, rendaman didekantasi untuk memisahkan residu dan 
filtratnya. Filtrat yang ada kemudian dianalisis menggunakan GC-MS. 

Analisis menggunakan kromatografi gas (Gas Chromatography) 
menunjukkan bahwa dalam sampel yang diuji terdapat dua jenis senyawa terlihat 
dengan munculnya dua puncak. Puncak pertama muncul pada waktu retensi 8,117 
dengan puncak dasar 41 dan mempunyai persentase 42,73%. Puncak kedua 
muncul pada waktu retensi 12,150 dengan puncak dasar 39 dan mempunyai 
persentase 57,27%.   

Analisis menggunakan spektrometri massa menunjukkan bahwa 
komponen sulfida yang ada mempunyai berat molekul 146. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa dalam larutan hasil ekstraksi bawang putih terdapat diallil 
disulfida (C6H10S2) dan suatu senyawa yang mempunyai kemiripan dengan allil 
sulfida (C6H10S). 

Untuk membuktikan gugus apa saja yang ada di dalam filtrat bawang putih 
yang diujikan, diadakan kembali analisis menggunakan spektrofotometri IR. 
Pengujian menggunakan spektrofotometri IR telah membuktikan bahwa gugus-
gugus fungsi dalam komponen sulfida yang teranalisis dalam spektrofotometri IR 
sesuai dengan yang teranalisis oleh GC-MS.   
 

Kata Kunci : komponen sulfida, maserasi, bawang putih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebanyakan orang menganggap bahwa bawang putih hanya dapat digunakan 

sebagai bumbu dapur saja. Padahal selain untuk penyedap dan pewangi dalam 

masakan, bawang putih ternyata menyimpan banyak sekali khasiat, terutama di 

bidang pengobatan, karena pada umbinya mengandung zat-zat yang berkhasiat 

untuk penyembuhan penyakit. Selain itu, bawang putih juga digunakan sebagai 

makanan suplemen, yang berguna sebagai penambah tenaga (Abubakar, 2000 

www.geocities.com). Dari segi ekonomi, bagi para petani bawang putih, bawang 

putih merupakan tanaman yang dapat memberikan keuntungan yang besar. 

Meskipun modal budidayanya relatif tinggi, hasil panen per hektarnya dapat 

mencapai jutaan rupiah. 

Menurut beberapa pustaka, genetika bawang putih berasal dari Eropa Selatan. 

Penduduk Romawi sudah mengetahui sejak lama dan diantara mereka ada yang 

membenci karena baunya yang tajam, tetapi para laboratoris dan serdadu Romawi 

justru memeliharanya secara baik-baik (Santoso, 1989). 

Theodor Wertheim, seorang ahli kimia bangsa Jerman, adalah orang pertama 

yang melakukan studi kimia terhadap bawang putih. Tahun 1844, dia mengekstrak 

“minyak bawang” dari bawang putih menggunakan destilasi uap. Dari penelitian 

yang dilakukannya, Theodor Wertheim hanya dapat menemukan suatu bahan 
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alami yang mengandung sulfur yang disebut dengan “allyl”. Setelah Theodor 

Wertheim, seorang ilmuwan yang bernama Semmler (1892) berhasil 

mengidentifikasi suatu bahan dari minyak bawang yang disebut dengan “diallyl 

disulfide”. Dari penelitian yang dilakukan oleh kedua ahli diatas, belum ada yang 

menemukan suatu bahan yang menyebabkan bau khas pada bawang putih (NN, 

www. chm. bris. ac. uk). 

Menurut Abubakar (2000), dikemukakan bahwa senyawa kimia alamiah yang 

ikut menentukan bau khas bawang putih adalah allicin, hal ini juga dibuktikan oleh 

Cavallito, sarjana dari Amerika Serikat. Menurutnya, zat “allicin”dari bawang 

putih bahkan mampu membunuh mikroba penyebab timbulnya tuberkolusa, difteri, 

desentri, dan gonorrhoe. Sifat antibakteri pada bawang putih ini sebenarnya sudah 

lama diamati di Indonesia, yang kebanyakan dipakai sebagai obat sakit 

tenggorokan akibat infeksi bakteri (Abubakar, 2000, www. geocities. com). 

Masih dalam artikel yang sama, bukti baru ditemukan pula oleh Myungchi, 

seorang sarjana keturunan Cina, bahwa bawang putih mampu meningkatkan 

konsentrasi HDL (High Density Lipoprotein) dalam darah yang berfungsi 

menghilangkan kolesterol dari sistem tubuh. Juga ditemukan “allicin” dapat 

membunuh eryptococus neoforman, jenis jamur yang sering menyebabkan infeksi 

pada vagina manusia (Abubakar, 2000, www. geocities. com). 

Unsur lain yang ditemukan dalam bawang putih yaitu gurwitch rays (sinar 

gurwitch), merupakan sinar radiasi mitogenetik yang merangsang pertumbuhan sel 

tubuh dan mempunyai rejuvenating effect (daya peremajaan) pada semua fungsi 
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tubuh; antihemolytic factor, faktor anti lesu atau anti kekurangan sel-sel darah 

merah; antiarthritic factor (faktor antirematik); sugar regulating factor, yaitu 

faktor pengatur pembakaran gula secara normal efisien dalam tubuh; selenium, 

suatu mikro mineral yang merupakan faktor yang bekerja sebagai antioksidan dan 

berguna mencegah terbentuknya gumpalan darah (bloodclot; thrombus) yang dapat 

menyumbat pembuluh jantung dan otak ; scordinin, zat aktif yang mempercepat 

petumbuhan tubuh ; methylallyl trisulfide, zat pencegah pengentalan darah atau 

mencegah penggumpalan piringan-piringan yang dapat menyumbat pembuluh 

darah jantung dan otak. 

Dari uraian di atas, peneliti ingin mencoba mengisolasi komponen sulfida 

pada bawang putih, dengan pertimbangan bahwa bawang putih merupakan bahan 

yang dapat diperoleh, baik itu di warung-warung sekitar rumah tinggal kita, pasar 

tradisional, maupun di supermarket. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan: 

1. Apakah komponen sulfida pada bawang putih dapat diisolasi menggunakan 

metode ekstraksi? 

2. Apakah komponen sulfida dapat diidentifikasi menggunakan IR dan GC-MS? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka peneliti mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 
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1. Mengisolasi komponen sulfida pada bawang putih menggunakan metode 

ekstraksi dengan cara maserasi (perendaman). 

2. Mengidentifikasi komponen sulfida menggunakan IR dan GC-MS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui adanya komponen sulfida dalam bawang putih (Allium sativum) 

melalui metode ekstraksi dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol p.a 

dan identifikasi menggunakan IR dan GC-MS. 

2. Bagi peneliti, disamping dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh di bangku perkuliahan, juga dapat mengetahui adanya komponen 

sulfida dalam bawang putih (Allium sativum). 

3. Bagi para pembaca, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan 

tentang bawang putih yang banyak manfaatnya, karena di dalam bawang putih 

terkandung berbagai zat yang berguna untuk kesehatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bawang Putih 

Bawang putih atau garlic berasal dari bahasa Inggris kuno “gar” 

yang berarti tombak atau ujung tombak, dan “lic” yang berarti umbi atau 

bakung. Terkadang garlic juga dinamakan dengan Allium sativum yang 

berasal dari bahasa Celtic “All” yang berarti berbau tidak sedap, dan 

“sativum” yang berarti tumbuh (Atmadja, 2002). 

Menurut Tjitrosoepomo (1989) dalam Mariyono, dkk (2002) 

klasifikasi bawang putih adalah sebagai berikut: 

Devisi                   :   Spermatophyta 

Kelas                    :   Monocotyledone 

Ordo                    :   Liliiflorae 

Famili                  :   Liliiaceae 

Genus                  :   Allium 

Spesies                :   Alllium sativum 

Bawang putih adalah tanaman yang hampir selalu tumbuh 

sepanjang tahun. Tanaman ini merupakan bagian dari famili bawang yang 

paling berbau tajam dan pedas (Hermes, 2001). 

Bawang putih merupakan tanaman yang berbentuk umbi – umbian 

yang berwarna putih ini sudah sangat akrab di telinga kita selain sebagai 

bumbu andalan masakan, bawang putih juga digunakan sebagai bahan 
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untuk pengobatan alternatif dan ini berlangsung sejak nenek moyang kita. 

Menurut catatan sejarah, bawang putih ditanam 5000 tahun yang lampau. 

Para ilmuwan dari Amerika dan Rusia menemukan bahwa bawang putih 

mengandung minyak atsiri yang bersifat antibakteri dan antiseptik. 

Kandungan allisin dan alliin merupakan antioksidan yang manjur untuk 

mengurangi rasa sakit pada tubuh dan membuat kolesterol tetap terjaga 

normal. Umbi bawang putih mengandung kalsium yang bersifat 

menenangkan sehingga cocok sebagai pencegah hipertensi, saltivine dapat 

mempercepat pertumbuhan sel dan jaringan serta merangsang susunan 

saraf, diallyl disulfide sebagai obat cacing. 

Dr Gilles Fillon dari Institute Pasteur di Perancis berpendapat 

bahwa bawang putih dapat membantu meredakan stress, kecemasan dan 

depresi, tentu dengan efek yang lama. Bawang putih juga membantu 

melepaskan serotonin, yaitu bahan kimia yang terlibat dalam pengaturan 

suasana hati, tingkah laku, rasa sakit, pola tidur dan ingatan (NN, 2000, 

www.hanya wanita.com). 

Dr Allen McAnwyll dari Darwin Medical Center menyebutkan 

obat yang mengandung bawang putih dapat mengatasi infeksi usus, infeksi 

saluran pernafasan, kulit dan luka – luka akibat gigitan binatang, obat 

batuk, cacingan, tekanan darah tinggi, diabetes, tifus, maag, untuk 

menghambat penuaan dan menguatkan otot – otot badan. De Bray dan 

Loeperd (1921) ilmuwan Belanda, juga Povilaard (1929) ilmuwan 

Perancis, telah membuktikan khasiat bawang putih untuk pengobatan 
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darah tinggi. Prof. E. Roos dari Rumah Sakit St. Joseph di Freberg Jerman, 

pada tahun 1925, menyimpulkan bahwa dengan dua gram umbi bawang 

putih setiap hari selama seminggu dapat menyembuhkan penyakit desentri. 

Emil Weiss MD dari Chicago menemukan bahwa sari bawang putih 

merupakan obat mujarab untuk penyakit maag (NN, www3.mistral.co.uk, 

diakses, 8 September 2003).  

Michelle H. Loy dan Dr. Richard S. Rivlin (2000) dari Memorial 

Sloan – Kettering Cancer Center and Weil Medical College, New York, 

mengemukakan bahwa bawang putih dapat menurunkan resiko penyakit 

jantung, dimana bawang putih dapat menurunkan kadar LDL, yaitu 

kolesterol jahat dalam darah dan dapat meningkatkan kadar HDL, yaitu 

kolesterol yang baik (NN, http://www.learn2.com).  

Belman, dkk melaporkan bahwa zat “allicin” yang terkandung 

dalam bawang putih mampu mencegah timbulnya sel-sel tumor dan juga 

dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Mekanisme dari efek 

pencegahan tersebut oleh bawang putih diteliti oleh Jean Piere, dkk, yang 

dapat disimpulkan bahwa bawang putih dapat digunakan untuk mencegah 

timbulnya kanker (NN, http://www. botanical.com).  

Cavallito, sarjana dari Amerika Serikat, menemukan senyawa 

alamiah dalam bawang putih yang disebut “allicin”, dan kemudian 

meneliti zat tersebut. Menurut Cavallito, “allicin” mampu membunuh 

mikroba penyebab timbulnya tuberkolusa, difteri, tipoid, disentri dan 

gonorrhoe. Tadashi Watanabe dari Jepang, melalui riset yang telah 
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dilakukan mengungkapkan bahwa bawang putih dapat mengobati penyakit 

asma, demam, tuberkolusa, penyakit 4L (lemah, letih, lesu, lelah), 

cacingan, gatal-gatal dan korengan. Dr. Kominoto, menemukan 

“scordinin” yaitu suatu zat yang dapat meningkatkan stamina tubuh (NN, 

http://www.hammock. ifas.ufl. edu). 

Uraian makroskopis bawang putih adalah sebagai berikut 

(Kartasapoetra, 1992): 

1. Merupakan umbi majemuk dengan bentuk rata-rata hampir bulat, 

bergaris tengah sekitar 4 sampai 6 cm. 

2. Berwarna putih, terdiri dari beberapa siung (8-20 siung), yang 

seluruhnya terbungkus oleh 3-5 selaput tipis berwarna putih. 

3. Tiap siungnya diliputi atau terbungkus pula dalam selaput tipis, selaput 

luar berwarna mendekati putih dan agak longgar, sedangkan selaput 

dalam membungkus ketat-melekat pada bagian luar daging siung, 

berwarna merah jambu yang mudah dilepas atau dikupas. 

Akar bawang putih berbentuk serabut dengan panjang maksimum 1 

cm. Akar yang tumbuh pada batang pokok redumenter (tidak sempurna) 

berfungsi sebagai alat penghisap makanan. Daunnya panjang, pipih dan 

tidak berlubang, dengan banyak daun 7-10 helai pertanaman. Pelepah 

daunnya yang memanjang merupakan batang semu. Bentuk bunga bawang 

putih adalah majemuk bulat dan dapat membentuk biji. Biji tersebut tidak 

bisa digunakan untuk pembiakan. Tidak semua jenis bawang putih dapat 

berbunga (Santoso, 1989). 
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Bawang putih ada beberapa jenis. Namun, secara umum 

penampilannya mirip satu sama lain, kecuali pada bentuk umbi dan daya 

produksi. Umumnya bawang putih ditanam di daerah dataran tinggi, tetapi 

sekarang ini ada juga jenis yang mampu berproduksi di dataran sedang 

(Muhlisah dan Hening, 1999). Penampang umbi, suing dan gambar bawang 

putih masing-masing akan ditunjukkan pada gambar 1, 2, dan 3. 

Kadar gizi umbi bawang putih terdiri dari zat organis (protein, 

lemak, 

hidrat arang) dan zat hara (kalsium, besi, fosfor, vitamin, belerang) yang 

secara  

rinci dapat dilihat pada tabel 1 : 

Tabel 1 Nilai Gizi dari Bawang Putih 

Zat Gizi Nilai Gizi Keterangan 
Protein 
Lemak 

Hidrat arang 
Kalsium 
Fosfor 
Besi 

Vitamin B1 
Vitamin C 

Air 
Kalori 

4,50 gram 
0,20 gram 
23,1 gram 
42 mgram 
134 mgram 
1 mgram 

0,22 mgram 
15 mgram 
71 gram 
95 kal 

 

Bagian yang dapat 
dimakan 88 % 

 
Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, 1979 dalam Santoso, 

1989 
 

Bawang putih merupakan tanaman yang dapat dikatakan tidak 

mudah tumbuh di sembarang tempat. Oleh karenanya ada beberapa syarat 

tumbuh ba- 
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wang putih (Santoso, 1989): 

 

1. Tanah 

Bawang putih cocok tumbuh di tanah yang subur, gembur dan 

banyak mengandung bahan organis. Jenis tanahnya regosol, latosol dan 

aluvial, dimana tanah-tanah tersebut berstruktur lempung berpasir atau 

lempung berdebu. pH tanah antara 6-7, lahan tanaman bawang putih tidak 

boleh tergenang air. 

2. Ketinggian tempat 

Bawang putih dapat tumbuh secara baik pada ketinggian antara 700 

sampai lebih dari 1100 meter di atas permukaan laut (kecuali untuk jenis 

bawang putih dataran rendah yang cocok ditanam pada ketinggian 200-250 

meter di atas permukaan laut). 

3. Iklim 

Bawang putih memerlukan suhu yang paling baik antara 20-25˚ C, 

de- 

ngan curah hujan sekitar 1200-2400 mm setiap tahunnya. 

Gambar 1.Penampang Umbi Bawang Putih 
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Gambar 2.Penampang siung Bawang Putih 

 

Gambar 3 Bawang Putih 

B. Komponen – komponen Sulfida dalam Bawang Putih 

Dalam bawang putih terdapat banyak komponen, dimana sebagian 

besar komponen tersebut mengandung sulfur. Komponen yang 

mengandung sulfur yang analog (dapat disamakan) alkohol dan fenol 

disebut dengan merkaptan atau tiol, sehingga merkaptan dapat juga disebut 

sebagai tioalkohol. Komponen sulfida yang analog dengan eter disebut 

dengan tioeter atau sulfida (Mayo, dkk, 1999).  

Sulfida lebih reaktif dibanding dengan eter. Di dalam sulfida, 

valensi sulfur dapat terisi atau juga tidak. Sulfur dapat membuat ikatan 

tambahan dengan atom lain dan dapat membentuk ikatan yang kuat 

dengan oksigen, sedangkan sulfida dapat dengan mudah teroksidasi 

menjadi sulfoksida dan sulfon (Wade, 2003). Bawang putih yang 

dihancurkan akan mengubah thiosulfinat secara spontan menjadi sulfida. 

Komponen sulfida utama yang terbentuk adalah allisin, diallil disulfida, 

diallil trisulfida dan metil allil trisulfida. Komponen lain yang terbentuk, 
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dengan jumlah yang lebih kecil dari komponen utama, diantaranya yaitu 

metil allil disulfida, diallil tetrasulfida, metil allil tetrasulfida, diallil mono-

; penta-; dan heksasulfida, allil mono-; penta-; dan heksasulfida, dimetil 

di-; tri-; penta-; dan heksasulfida, allil 1-propenil di-; dan trisulfida (NN, 

www. herbalchem. net/ garlic advanced. html). 

a. Allisin (C6H10OS ) 

Allisin merupakan salah satu komponen aktif utama dalam 

bawang putih yang mempunyai efek antibakteri, antioksidan, dan 

antikarsinogenik (Nicolic, dkk, 2004, www. marketing extenza-eps. com/  

RSS/ phmz. xml). 

Allisin berhasil disintesis oleh Cavallito pada tahun 1944, dari 

bawang putih mentah yang telah dihancurkan terlebih dahulu. Allisin 

terbentuk dari reaksi antara enzim alliinase dan suatu bahan asam amino 

nonprotein yang disebut dengan alliin. Reaksinya ditunjukkan pada 

gambar 4 sebagai berikut: 

         O             NH                    Alliinase                                                   O                

          S                                                                                                          S 

                                      COOH                                                          S 

            Alliin                                                                                  Allicin 

Gambar 4 Struktur Alliin dan Allisin 

Allicin merupakan suatu bahan cair berminyak yang berwarna kuning, 

dimana gugus SO yang dimilikinya menyebabkan bau yang khas pada 

bawang putih (North and Quadrini, 2001, 

www.chem.ox.ac.uk/mom/allicin/ALLICIN mol). 
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Allisin bersifat tidak stabil, dimana allisin hanya bertahan sebentar 

dan mulai berdegradasi pada saat terbentuk. Pada saat terurai, allisin akan 

mengambil oksigen dari udara dan berubah menjadi bahan kimia yang 

kaya sulfur, diantaranya ada yang bersifat stabil, tetapi ada juga yang tidak 

stabil dan akan segera terurai kembali menjadi senyawa sulfur lain 

(Atmadja, 2002). 

Menurut Wiryowidagdo (2000), allisin tidak stabil dan dapat 

terurai pada saat penyulingan atau dihidrolisis dengan air atau natrium 

karbonat membentuk senyawa polisulfida, dialil disulfida, yang 

menyebabkan bau tidak enak dari minyak atsirinya. Hasil peruraian 

hidrolisis yang dapat diisolasi adalah senyawa trans- dan atau cis- ajoen; 2-

vinil-[4H]-1,3-ditiin; 3-vinil-[4H]-1,2-ditiin, dialil trisulfida dan metil alil 

trisulfida, seperti yang tertera dalam gambar 5. Alliin adalah senyawa 

hemihidrat yang tidak berwarna, terkristalisasi dari pelarut aseton dalam 

bentuk jarum. Molekulnya mempunyai dua pusat asimetri sehingga dapat 

mempunyai 4 isomer, 2 diantaranya diturunkan dari L-sisteina dan D-

sisteina alam. 
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S                                                                            (S-alil-L-sisteina) 
COOH   
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S 
S              S                                                S 

S                                                                                   S 
Metil alil trisulfida                                               cis-ajoen 

S 
S 

 

 
3 vinil-[4H]-1,2-

ditiin 
 
 
 

Gambar.5  Alliin dan Hasil Uraiannya 
Sumber : Wiryowidagdo, 2000 
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 b. Diallil Disulfida (C6H10S2) 

Diallil disulfida mempunyai sinonim allil disulfida yang 

mempunyai berat molekul 146,3. Diallil disulfida merupakan suatu 

bahan berbentuk cair dan volatil yang berwarna kuning. Bahan ini 

merupakan campuran organosulfur lipofilik, bersifat antikarsinogenik, 

aktif di dalam beberapa jaringan terutama mikrosom hati (NN, 

www.axxora.com/ natural _ product _ LKT A4544/opfa 1.1 LKT 

A4544.460.4.1.htm). Diallil disulfida juga merupakan komponen 

sulfida dalam bawang putih yang dapat digunakan sebagai obat cacing 

(Tampubolon, 1981). Struktur diallil disulfida ditunjukkan pada gambar 

6. 

S 

S 

Gambar 6 Struktur Diallil Disulfida 

 

c. Diallil Trisulfida (C6H10S3) 

Diallil trisulfida merupakan salah satu komponen dalam bawang 

putih yang ditemukan oleh Semmler (1892) melalui destilasi fraksinasi. 

Disamping diallil trisulfida, Semmler juga menemukan diallil disulfida 

dan diallil tetrasulfida (NN, 

www.henriettesherbal.com/eclectis/usdips/allium– sati.html). Diallil 

trisulfida mempunyai berat molekul 178,34 dengan kemurnian 95% 

(NN, www.lgcpromochem.com/ShowProduct. aspx).  
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Sesuai dengan nama IUPAC-nya, di – 2 – propeniltrisulfid, kita 

dapat menyebut diallil trisulfid dengan sebutan allil trisulfid atau 

alitridin. Struktur kimia dari diallil trisulfida dapat dilihat pada gambar 

7. 

                              

                                            

                                                 S                   S 

                                                            S 

                         Gambar 7 Struktur kimia diallil trisulfida 

Kegunaan dari diallil trisulfida antara lain dapat membantu 

mengatur kadar glukosa dalam darah, sebagai antimikroba, digunakan 

untuk campuran dalam insektisida dan larvasida untuk membunuh hama 

dan larva yang mengganggu tanaman (NN, www.ntfki–uni–lj–si/etolja/ 

dialliltrisul. htm).     

 

d. Diallil Tetrasulfida (C6H10S4)                                                       

Diallil tetrasulfida juga merupakan salah satu komponen dalam 

bawang putih yang ditemukan oleh Semmler (1892) melalui destilasi 

fraksinasi . Diallil tetrasulfid merupakan suatu bahan yang berbentuk 

cair berminyak berwarna kuning, bersifat volatil, berbau, dan tidak optis 

aktif (NN, www. henriettesherbal. Com/ electis/ usdips/ allium – sati. 

html).  

Diallil tetrasulfida mempunyai kegunaan diantaranya untuk 

mengobati batuk / asma dan bronkhitis kronis (NN, 

www.herbadatanz.com / garlic_ picture_monograph.htm). 
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e. Allil Sulfida (C6H10S) 

Allil sulfida merupakan salah satu komponen dalam bawang putih 

yang mempunyai berat molekul 114,21 dengan kemurnian lebih dari 

97% yang berbentuk cair (NN, 

www.lgpromochem.Com/ShowProduct.Aspx). Allil sulfida ini juga 

merupakan cairan yang mudah terbakar (NN, www. 

sciencelab.com/page/S/PVAR/23051/SLA471), dan berwarna kuning 

pucat (NN, www.factmonster.com/ipd/A0313602.html). 

e. Metil Allil Trisulfida 

Metil allil trisulfida merupakan salah satu komponen sulfida 

dalam bawang putih yang terbentuk dari pemecahan langsung allisin 

yang diakibatkan oleh panas. Metil allil trisulfida sangat efektif untuk 

mengurangi kecenderungan penggumpalan trombosit (Atmadja, 2002). 

Komponen – komponen bawang putih ini secara umum bersifat 

antibiotik, antioksidan, antikanker, antiparasit, sehingga dapat digunakan 

untuk mencegah penyakit jantung, kanker, rematik, dan juga dapat 

digunakan untuk mencegah pembekuan darah, serta berguna untuk 

membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita (NN, 

www.herbalchem.net/garlic advanced.html). 

C. Metode Kromatografi 

Orang pertama yang menggunakan metode kromatografi adalah 

Michael Tswett (1872-1919) yang merupakan ahli kimia berkebangsaan 

Rusia. Kata chromatography (kromatografi) berasal dari bahasa Yunani 
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yang terdiri atas chroma yang berarti warna dan graphein yang berarti 

menulis. (Braithwaite and Smith, 1985). 

Kromatografi yaitu cakupan dari bermacam-macam proses yang 

berdasarkan pada perbedaan distribusi komponen-komponen sampel antara 

dua  

fase, yaitu fase diam dan fase gerak, yang memperkolasi melalui celah atau 

seluruh permukaan dari fase tertentu. Pergerakan dari fase gerak 

menyebabkan suatu migrasi differensial dari komponen-komponen sampel 

(Pecsok, et.al, 1968). 

Menurut Sudjadi (1988), kromatografi mencakup berbagai proses 

yang berdasarkan pada perbadaan distribusi dari penyusun cuplikan antara 

dua fase. 

Sedangkan menurut Sastrohamidjojo (1991), pada dasarnya semua cara 

kromatografi menggunakan dua fase yaitu fase tetap (stationary phase) dan 

yang lain fase gerak (mobile phase); pemisahan-pemisahan tergantung pada 

gerakan relief dari dua fase ini. Cara-cara kromatografi dapat digolongkan 

sesuai dengan sifat-sifat dari fase tetap yang dapat berupa zat padat atau zat 

cair. 

Menurut Sastrohamidjojo (1991) ada empat macam sistem 

kromatografi 

yaitu: 

1. Fase gerak zat cair-fase tetap zat padat (kromatografi serapan), meliputi : 

• Kromatografi lapisan tipis 
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• Kromatografi penukar ion 

2. Fase gerak gas-fase tetap padat (kromatografi gas-padat) 

3. Fase gerak zat cair-fase tetap zat cair (kromatografi partisi), contohnya 

kromatografi kertas. 

4. Fase gerak gas-fase tetap zat cair (kromatografi gas-cair), contohnya 

kromatografi kolom kapiler. 

Kromatografi cairan – padat atau kromatografi serapan, ditemukan 

oleh Tswett dan dikenalkan kembali oleh Kuhn dan Lederer pada tahun 

1931, digunakan sangat luas untuk analisis organik dan biokimia. 

Kromatografi gas padat digunakan sebelum tahun 1800 untuk memurnikan 

gas. Kromatografi gas-cair diperkenalkan pertama kali oleh James dan 

Martin pada tahun 1941, dimana teknik ini menyebabkan revolusi dalam 

kimia organik (Sudjadi, 1988). 

D. Kromatografi Gas – Spektrometri Massa (GC – MS) 

D.1. Kromatografi Gas (Gas Chromatography) 

Dalam kromatografi gas, campuran terpisah dalam bentuk uap dan 

kemudian dibawa melalui kolom dengan aliran gas inert seperti nitrogen 

atau helium (gas pembawa). Fase gerak dapat juga berupa campuran gas. 

Kolom berisi suatu padatan halus, akan memisahkan bahan (substance), 

yang berupa cairan dan mempunyai volatilitas yang rendah. Cairan / zat cair 

ini bertindak sebagai fase diam, yang di dalam kolom akan diperkolasikan 

pada padatan pendukung. Karena distribusi fase yang selektif dari 

komponen-komponen campuran diantara fase gerak dan fase diam, 
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komponen-komponen ini bisa bergerak melalui kolom pada kecepatan-

kecepatan yang berbeda dan kemudian terpisah. Proses fisik yang termasuk 

dalam pemisahan komponen campuran dalam kromatografi gas adalah 

memisahkan komponen-komponen diantara fase gas dan fase cair (Robert, 

et.al, 1974). 

Sistem kromatografi gas memerlukan sistem tertutup sempurna 

kecuali pada tempat keluarnya gas. Gas pembawa dari tangki bertekanan, 

mengalir melalui pengatur tekanan yang mengatur kecepatan alir gas dalam 

alat tersebut. Cuplikan dimasukkan ke dalam suatu kamar pemanas melalui 

sekat karet silikon dengan “syringe” jika cuplikan berupa cairan, atau jika 

cuplikan berupa gas digunakan katup khusus untuk cuplikan. Dari sini gas 

pembawa membawa cuplikan melalui kolom, dimana mereka dipisahkan, 

dan kemudian melalui detektor dikirimkan isyarat ke pencatat. Kolom perlu 

dipanasi pada suhu tertentu, demikian juga tempat injeksi dan detektor 

(Sudjadi, 1988). 

Peralatan dalam kromatografi gas tidak dapat dipisahkan antara satu 

dan yang lain, karena semuanya akan membentuk satu kesatuan dalam 

kromatografi, yang terdiri atas fase gerak, fase diam, dan suatu sistem 

deteksi. 

Kromatografi gas menggunakan suatu kolom yang berisi fase diam, tetapi 

juga membutuhkan suatu fase gerak. Detektor memerlukan suatu amplifier 

untuk memproses sinyal. 

Peralatan kromatografi gas terdiri atas 4 bagian : 



 21

a. Gas Pembawa 

Gas pembawa berperan sebagai fase gerak dan membawa 

komponen-komponen sampel melalui kolom menuju detektor. Partisi 

tunggal atau persamaan penyerapan zat-zat dari komponen-komponen 

menentukan kecepatan dimana mereka bergerak melalui sistem. Pemilihan 

gas pembawa yang tepat sangatlah penting, karena mempengaruhi proses 

pemisahan dalam kolom dan hasil / performa / bentuk yang dihasilkan 

detektor. 

Gas pembawa yang memberikan performa kolom optimum 

disesuaikan dengan detektor yang digunakan. Gas pembawa harus inert pada 

kolom bahan dan komponen sampel; gas dengan koefisien difusi terkecil 

akan memberikan performa kolom yang terbaik; contohnya, gas-gas dengan 

berat molekul tinggi; N2, CO2, Ar, memberikan kecepatan dorongan yang 

rendah daripada Hidrogen atau Helium. Viskositas mempengaruhi tekanan 

gas untuk menentukan kecepatan dorongan. Untuk analisis kecepatan rasio 

viskositas pada koefisien difusi harus minimum dan untuk itu, H2 dan He 

menjadi gas pembawa yang ideal (Braithwaite and Smith, 1985). 

Pada tabel 2 akan ditunjukkan viskositas dan konduktifitas thermal dari gas 

pembawa yang biasa digunakan. 
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         Tabel 2 Viskositas dan Konduktifitas Thermal dari beberapa Gas Pembawa 
 

Gas Berat Molekul Viskositas 
μP,η x 106 

Konduktifitas thermal 
cal/sec.cm 

( ˚C/cm x 10-6) 
CO2 44,01 189 49 
Ar 39,95 269 50 
O 32,00 256 77 
N 28,01 219 73 
He 4,00 228 388 
H2 2,02 108 490 

 
Sumber: Braithwaite and Smith, 1985 

Berdasarkan pada kondisi pengoperasian yang ada pada hasil identifikasi 

mengunakan GC-MS, gas pembawa yang digunakan adalah helium, hal ini 

karena helium merupakan suatu gas yang pada suhu dan tekanan normal 

tidak reaktif dan tidak berbahaya, selain itu gas helium merupakan gas yang 

inert yaitu gas yang tidak mudah bereaksi dengan cuplikan, cuplikan pelarut 

dan material dalam kolom (Sastrohamidjojo, 1991).  

b.  Sistem Injektor 

Suatu sampel mungkin akan berwujud suatu gas (digunakan suatu 

katup sampel gas) atau berwujud cair yang akan dianalisis melalui 

kromatograf. 

Penginjeksian sampel ke dalam kromatograf biasanya akan lewat suatu 

penyekat, dimana penyekat ini adalah suatu penghalang yang dapat menutup 

sendiri setelah sampel diinjeksikan. Dapat menutupnya sendiri penyekat ini 

tergantung pada suhu, fleksibilitas karet silikon, ketajaman jarum “syringe” 

dan posisi injektor. Sistem injeksi otomatis yang yang berulangkali 

menginjeksi melalui lubang yang sama membuat daya pakai penyekat 

berumur lebih panjang daripada metode injeksi manual yang menimbulkan 
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aliran mekanik yang lama-kelamaan akan rusak. Suatu tempat penyekat 

biasanya dilengkapi suatu jarum yang dapat mengurangi kerusakan mekanik 

(Braithwaite and Smith, 1985). 

c. Kolom Kromatografi dan Oven 

 Kolom merupakan suatu bagian yang terpenting dari instrumen 

kromatografi gas. Kolom terdiri atas media fase diam, yang nantinya akan 

berpengaruh pada pemisahan komponen-komponen dalam campuran. Suatu 

paket kolom mengandung paartikel-partikel padat yang berukuran sama, 

yang secara umum terbungkus dalam kolom. Aluminium dan tembaga bisa 

digunakan untuk kolom, bagaimanapun lapisan oksida aktif bisa terbentuk 

pada permukaan paling dalam, yang dapat mengkatalisis reaksi-reaksi dalam 

beberapa molekul yang sensitif dan itu umumnya dihindari.  Stainless steel 

atau tabung kaca / gelas yang kemudian digunakan untuk sebagian besar 

kolom. Tabung kapiler atau kolom tabung terbuka terdiri atas tabung sempit 

yang panjang, yang terbungkus seluruh permukan dalamnya dengan ± 1 μm 

fase diam yang dikenal dengan “wall-coated open tubular columns 

(WCOT)” (Braithwaite and Smith, 1985). Kelemahan utama kolom pipa 

terbuka (WCOT) ialah kecilnya jumlah fase stasioner yang dapat melapisi 

dinding di dalam pipa yang dipakai. Kelemahan ini dapat diatasi dengan 

meningkatkan luas permukaan pipa bagian dalam dengan melapisinya 

dengan partikel-partikel penyangga yang halus, meskipun tanpa menaikkan 

tebal film lapisan fase stasioner. Kolom semacam ini dinamakan “Support 

Coated Open Tubular Column (SCOT)”. Keuntungan kolom terbuka yang 
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berupa kecilnya penurunan tekanan gas pembawa masih dapat 

dipertahankan, disamping lebih besar (sekitar 0,5 mm), dapat digunakan 

kecepatan alir gas pembawa yang lebih besar (4-10 ml / menit). Penggunaan 

sampel splitter tidak perlu, meskipun lebih baik bila menggunakannya. 

Volume sampel yang diinjeksikan biasanya 0,5 μl atau lebih kecil. Bila 

pemisahan memerlukan 1000 plat atau lebih, penggunaan kolom SCOT 

merupakan pemecahan yang paling baik (Adnan, 1997). Sebuah kolom bisa 

terbuat dari kaca / gelas atau logam dengan panjang 1-3 m ; 2-6 mm ID 

ketika terbungkus dengan fase diam, atau panjang 10-100 m : 0,2-0,5 mm 

ID jika berbentuk kolom kapiler. Pada penelitian ini digunakan kolom 

kapiler  jenis CP Sil 5 CB dengan panjang 25 m dan berdiameter 0,25 mm.  

Pada tabel 3 akan ditunjukkan jenis-jenis fase diam yang digunakan dalam 

kromatografi gas. 

Tabel 3 Jenis-jenis Fase Diam 
 

Fase diam 
Temperatur 
Maksimum 

(˚C) 

Angka McReynolds 
X         Y         Z         U         S         P/5 

 

Squalane 150 000      000      000      000      000      000 
Apiezone L 300 32       22         15        32        42        27 

SE 30 (metil silikon) 300 15       53         44       64         41       43 
SE 54 (1% Vinil, 5% 
phenil metil silikon) 300 33       72         66       99         67       67 

Deksil 300 GC(metil 
silikon karboran) 400 47       80        103     148        96        95 

OV-7 (20% phenil 
metil silikon) 350 69     113        111     171       128      118 

Dinonil ftalat 150 83     183        147     231       159      161 
OV-17 (50% phenil 

metil silikon 350 119    158        162     243       202      177 

Trikresil Phospat 125 176    321        250     374       299      284 
OV-210 (50% 280 146    238        358     468       310      304 
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trifloro propil 
silikon) 

GE-XE 60 (25% 
cyanoethyl methyl 

silikon) 
250 204    381        340      439     367       357 

OV-225 (25% phenil 
metil silikon) 250 228    369        338       492     386       363

Carbowax 20 M 225 322    536        368       572      510      462
FFAP (Fatty Acid 

Free Phase) 250 340    580        397       602      627      509

Carbowax 1000 150 347    607         418      626      589      517
Dietilen glikol 

suksinat 180 496    746         590      837      835      701

 
Ket: P adalah ukuran polaritas dan jumlah-jumlah faktor McReynolds yang lain 

X : Benzena, Y : Butanol, Z : 2-Pentanon, U : Nitropropana, S : Piridin 
Sumber : Braithwaite and Smith, 1985 
 

Pengendalian/ kontrol dari temperatur kolom penting supaya 

memperoleh kromatogram yang yang baik. Oven GC dapat di rangkai untuk 

dioperasikan kira-kira 10˚C sampai lebih dari 450˚C dengan perolehan 

kembali (reproduksibilitas) yang lebih baik daripada 0,1˚C. Suhu 

pemanasan elemen dikontrol dengan hati-hati oleh suatu pengontrol listrik 

yang proporsional, dan oven dirancang supaya temperatur yang melalui 

oven sama / stabil (Braithwaite and Smith, 1985). 

d. Detektor 

Hasil pemisahan di dalam kolom harus “dilihat” dan dicatat. Semua 

senyawa terdapat dalam keadaan sangat encer di dalam gas pembawa. 

Kemudian kurang dari satu detik suatu puncak tajam melalui detektor, 

sedangkan puncak terakhir dapat muncul setelah satu jam pemisahan dan 

akan muncul sebagai suatu pita lebar di atas garis dasar. Karena itu, detektor 
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harus tidak memberikan tanggapan terhadap cuplikan yang terdapat dalam 

jumlah kecil. 

Detektor universal belum ditemukan. Detektor itu mempunyai 

persyaratan yaitu batas deteksi rendah, tanggapan linier pada rentang kadar 

lebar, tanggapan seragam pada semua senyawa, kalibrasi sederhana, waktu 

tanggapan pendek, volume dalam kecil, bisingan rendah, stabil, sederhana, 

murah, aman (Sudjadi, 1988). 

Sampai saat ini detektor yang mempunyai sifat universal masih 

belum ditemukan, disebabkan karena memenuhi semua syarat diantaranya : 

daya deteksi yang tinggi, mempunyai respon yang lurus pada beda kadar 

yang besar, mempunyai respon yang seragam untuk semua senyawa, mudah 

diadakan kalibrasi, waktu respon yang cepat, volume internalnya kecil, 

noisnya rendah, stabil, sederhana, murah dan aman dipakai (Adnan, 1997). 

Level Deteksi Minimum (LDM) atau Minimum Detection Level 

(MDL) 

adalah tingkatan (level) sampel yang dapat diukur oleh detektor pada peak/ 

puncak maksimum, yaitu konsentrasi maksimum ketika sinyal detektor (S) 

setidaknya dua kali rata-rata noise level sinyal (N). 

S/N ≥ 2 

Konsentrasi MDL dinyatakan dalam μg mL-1 atau g mL-1, MDL detektor 

disajikan pada table 4 : 

Tabel 4 MDL Detektor 

 
Jenis Detektor MDL (g mL-1) 

FID (Flame Ionization Detector) 10-12 
NPD (Nitrogen Phosphorus Detector) 10-14 
Flame Photometric 10-11 
Katherometer 10-9 
ECD (Electron Capture Detector) 10-14 
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Sumber : Braithwaite and Smith,1985 
Flame Ionization Detector (FID) merupakan detektor yang sangat 

popular karena kepekaan dan reliabilitasnya yang tinggi. Pada dasarnya 

detektor ini terdiri dari nyala gas hidrogen dengan pengaliran O2 dalam 

keadaan berlebihan (Adnan, 1997). FID adalah jenis detektor yang hampir 

peka terhadap semua senyawa yang dalam kromatogram tidak akan 

memberikan puncak udara. Keuntungan utama dari penggunaan FID sebagai 

detektor adalah sangat sensitif, sedangkan kerugiannya adalah jika kita 

menggunakan FID maka sampel akan menjadi rusak karena sampel harus 

dibakar terlebih dahulu (Sastrohamidjojo, 1991). 

D.2. Spektroskopi Massa (Mass Spectroscopy / MS) 

Spektroskopi massa yaitu metode yang meliputi produksi ion-ion 

dalam fase gas dari suatu sampel dan hasil pemisahan ion-ion tersebut 

menurut massanya untuk menghitung rasio (m/e) – suatu proses yang analog 

dengan dispersi (penguraian) cahaya oleh prisma menurut panjang 

gelombang. Wien (1898) dalam Pecsok, dkk, 1968, yang pertama  kali 

melaporkan percobaannya, bahwa ion-ion positif dapat dibelokkan 

(didefleksi) menggunakan medan listrik dan medan magnet. Empat tahun 

kemudian, Thompson membuktikan adanya isotop-isotop neon 

menggunakan alat pembelokan magnetik sederhana. Pada tahun 1918, 

Aston dan Dampster telah berhasil membuat suatu alat penelitian yang tidak 

hanya dapat memisahkan macam-macam isotop, tetapi juga dapat mengukur 

kelimpahan relatifnya dengan akurat. Alat ini diperdagangkan pada tahun 

1940, dimana yang menggunakan pertama kali adalah perusahaan 
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petroleum. Sekarang ini, desain alat sudah mempunyai beberapa 

percabangan yang hampir beberapa jenis materi telah berhasil diuji. Teknik-

teknik tambahan data terkomputerisasi telah diberikan suatu dimensi baru, 

untuk spektroskopi massa, dengan mengurangi perhitungan yang 

membosankan dan menghabiskan waktu (Pecsok, dkk, 1968). 

Dalam spektroskopi massa, molekul-molekul organik ditembak 

dengan berkas elektron dan diubah menjadi ion-ion bermuatan positif 

bertenaga tinggi (ion-ion molekuler / ion-ion induk), yang dapat pecah 

menjadi ion-ion yang lebih kecil (ion-ion pecahan / ion-ion anak). Lepasnya 

elektron dari molekul menghasilkan radikal kation yang dinyatakan sebagai 

M      M+. Ion molekuler M+ biasanya terurai menjadi sepasang pecahan / 

fragmen, yang dapat berupa radikal dan ion, atau molekul yang kecil dan 

radikal kation. 

M+           m1
+    +    m2°          atau       m1

+    +    m2  ;  m2 netral 

atau m1°    +    m2
+    atau      m1°+    +    m2 

Ion-ion molekuler, ion-ion pecahan, dan ion-ion radikal pecahan dipisahkan 

oleh pembelokan dalam medan magnet yang dapat berubah sesuai dengan 

massa dan muatan mereka, dan menimbulkan arus (arus ion) pada kolektor 

yang sebanding dengan limpahan relatif mereka. Spektrum massa adalah 

gambaran antara limpahan relatif lawan perbandingan massa / muatan (m/e 

atau m/z). Ion limpahan yang paling utama (puncak dasar / base peak) diberi 

angka 100 dan intensitas yang lain dinyatakan sebagai persentase dari 

puncak dasar (limpahan-limpahan relatif). Partikel-partikel netral yang 
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dihasilkan dalam pemecahan (fragmentasi), yaitu molekul tak bermuatan 

(m2) atau radikal (m2°) tidak dapat dideteksi dalam spektrometer massa 

(Sastrohamidjojo, 2001). Puncak dengan kelimpahan tertinggi belum tentu 

ion molekul, tetapi dapat juga sebagai senyawa pengotor, karena menurut 

Sudjadi (1985) latar belakang yang diperoleh sebelum cuplikan dimasukkan 

sering kali terdapat puncak kecil  pada m/e 41, 43, 55, 57 yang merupakan 

latar belakang hidrokarbon (Sudjadi, 1985). 

Suatu spektrometer massa terbagi atas empat (4) bagian, yaitu: 

1. Sumber ion dan sistem pemasukan sampel (ion source and sample 

inlet system). 

 Sumber ion pada spektrometer massa dipertahankan pada tekanan 

10-3 τ atau dibawahnya. Sistem pemasukan sampel / cuplikan 

dibuat/didesain untuk melepaskan sampel ke dalam pusat sumber pada 

kecepatan yang terkontrol secara hati-hati. Hal ini tergantung pada 

konsentrasi sampel dan sifat-sifat fisiknya. Pada bagian luar (interface) 

kromatografi, sistem pemasukan terdiri dari suatu tabung kapiler stainless 

steel yang agak pendek atau suatu lubang yang menghubungkan pemasukan 

sumber ion dengan effluent setelah penghilangan sebagian fase gerak. 

 

 

 

 

Gambar 8  Diagram skematik sistem spektrometer massa 

1 2
3 

4

5 
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Keterangan untuk gambar 8 : 

  1.    Interface dan sistem sampel 

2.   Sumber ion 

3. Penganalisis massa 

4. Pendeteksi sinar elektron dan molekul sampel yang masuk 

5. Sistem kontrol dan sistem data 

 

Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghasilkan ion-ion 

dalam spektrometer massa, dengan proses tumbukan elektron (elektron 

impact / EI) merupakan proses yang sering digunakan, meskipun ionisasi 

kimia dan ionisasi medan telah menjadi daya tarik tersendiri. Ionisasi kimia 

merupakan suatu variasi pada sumber tumbukan elektron. Seringkali spectra 

tumbukan elektron terdiri atas molekul ion yang lemah atau bahkan tidak 

ada sama sekali karena energi molekul bertambah secara berlebihan pada 

potensial ionisasinya. Pada ionisasi kimia, proses transfer energi rendah 

terjadi dan ion molekuler terbentuk dengan mengurangkan atau 

menambahkan ion hidrogen dengan fragmentasi sedikit. Ionisasi medan 

merupakan jenis sumber ionisasi yang biasa digunakan pada kerja GC-MS. 

Ion-ion terbentuk pada sumber ionisasi medan dengan cara menghasilkan 

medan listrik positif yang sangat tinggi (± 10 v cm-1) 

antara kabel dan pemecahnya. Sumber ion dari tumbukan elektron lebih 

efisien, mudah untuk dibuat, stabil dan menghasilkan ion-ion dengan 

penyebaran energi kinetik rendah. 

Interaksi antara sinar elektron dan molekul organik (M) menghasilkan 

energi transfer 10 – 20 eV yang cukup untuk mengionisasi sebagian besar 
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molekul; dalam beberapa kasus, fragmen ion-ion yang paling kecil juga 

terbentuk. 

M  +  e           M+    +    2e             A+    +    B+            dan 
sebagainya 

(Ion molekuler)              (hasil fragmentasi primer) 
 
 
 

Karaterisasi set fragmentasi 
 
 
 
Ion-ion yang tampak di spektrum massa 

Ion-ion positif yang dihasilkan meninggalkan area ionsasi melalui celah dan 

suatu sistem lensa ion, menuju analiser massa, dibawah suatu potensial 

penolak positif yang kecil (small positive repelling potential) di dalam 

sumber. Tingkat fragmentasi dan pola spektra, tergantung pada energi dari 

tembakan sinar elektron. Tingkat energi 60-80 eV lebih sering digunakan 

dan spektra sesuai referensi akan diperoleh dengan tingkat energi itu. 

6. Penganalisis Massa (Mass Analyser) 

Penganalisis massa menghasilkan pemisahan sinar ion menurut 

massa ion-ion. Dalam hal ini ada beberapa macam dan bentuk penganalisis 

massa, tetapi yang relevan untuk GC-MS ada 2 yaitu penganalisis magnetik 

dan non-magnetik. Pada penganalisis magnetik, mempunyai fokus tunggal 

(single focusing magnetic analyser) dengan resolusi 500-3000 adalah yang 

biasa digunakan di analisis organik. Sedangkan penganalisis non-magnetik, 

digunakan penganalisis massa quadrupole (The Quadrupole Mass 

Analyser). “Quadrupole mass analyser” terdiri atas satu set dari empat 

putaran atau batang-batang hiperbolik dalam bentuk seperempat lingkaran. 
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Batang-batang yang sebaliknya terhubung bersama oleh listrik dan 

digunakan tegangan (voltage) yang terdiri atas komponen DC dan RF (1-2 

MHz). Jadi suatu medan bolak-balik (oscillating field) diletakkan diantara 

batang-batang dan ketika ion bergerak ke dalam medan quadrupole, ion-ion 

akan bergerak bolak-balik diantara elektrode-elektrode. Jika massa ion 

stabil, sebagaimana gerakan bolak-balik ini, kemudian ion akan bergerak 

melalui analiser menuju elektron multiplier. Ion-ion yang berharga selain m 

/ e akan mengalami gerak bolak-balik yang tidak stabil pada peningkatan 

amplitudo sampai mereka meninggalkan medan quadrupole. Karena tidak 

ada pemaksaan / penekanan sepanjang sumbu batang-batang, maka 

potensial percepatan ion-ion hanya dibutuhkan sebesar 20-30 Volt. 

Pengamatan sekilas (scanning) dicapai dengan memvariasi jarak tegangan 

DC dan RF; bagaimanapun dengan menjaga rasio yang konstan, spektrum 

massa linier dapat dihasilkan. Kisaran lebar dari spektrometer quadrupole 

telah dibuat dengan memvariasi resolusi, dari 100 untuk analisis campuran 

gas menjadi quadrupole organik dengan resolusi dari 2000 dan kisaran 

massa pada 1000. Kemampuan untuk menghasilkan waktu pengamatan 

sekilas (scan) yang sangat cepat dibawah 1 ms, spektra linier dan 

kemudahan untuk melihat kontrol listrik telah menyumbangkan popularitas 

analiser ini untuk sistem GC-MS, khususnya setelah pengontrol mikro 

komputer digunakan. 

3. Detektor 
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Fungsi detektor disini adalah untuk mendeteksi ion-ion yang masuk 

dari sumber ion dan selanjutnya di quadrupole dijadikan ion stabil. 

4. Pengontrol dan Pemroses Sinyal Elektronik 

Dari keseluruhan perjalanan sampel dalam alat, tentunya hal terakhir 

yang diperoleh adalah hasil dari pengujian sampel. Pengontrol diperlukan 

untuk mengontrol sinyal-sinyal dari analisis sampel, yang selanjutnya akan 

diteruskan ke pemroses sinyal, dan sinyal-sinyal akan diperlihatkan dalam 

hasil akhir berupa kromatogram dan spektra massa (Braithwaite and Smith, 

1985). 

Spektrometer mampu menganalisis cuplikan yang jumlahnya sangat 

kecil dan menghasilkan data mengenai struktur dan identitas senyawa 

organik. Jika effluen dari kromatografi gas diarahkan ke spektrometri 

massa, maka informasi mengenai struktur untuk masing puncak pada 

kromatogram dapat diperoleh. Bagan alat kromatografi gas dan 

spektrometer massa akan ditunjukkan pada gambar 9 dan 10. 

 
Gambar 9 Bagan alat kromatografi gas 
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Gambar 10 Bagan alat Spektrometer Massa dengan menggunakan 

Analisis Quadrupole 
 

E. Metode Ekstraksi 

Ekstraksi memanfaatkan pembagian suatu zat terlarut antara dua 

pelarut yang tidak bercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu 

pelarut ke pelarut yang lain (Setiati, 2001). 

Sebagian metode untuk memisahkan komponen-komponen organik 

dari campurannya, yang dikenal dengan ekstraksi cair-cair. Kenyataannya, 

sebenarnya setiap reaksi organik membutuhkan ekstraksi dalam beberapa 

tingkatan untuk pemurnian produknya. Dalam bentuk sederhana, ekstraksi 

meliputi distribusi zat terlarut yang tidak bercampur (Robert, et.al, 1974). 

Hal yang sama juga ditulis oleh Adam dan Johnson (1958), bahwa 

proses ekstraksi dengan pelarut digunakan dalam kimia organik untuk 

pemisahan dan isolasi zat-zat dari campurannya yang terdapat di alam, 



 35

untuk isolasi zat-zat yang tidak larut dari larutan dan untuk menghilangkan 

pengotor yang terlarut dari campuran. 

 

F. Spektroskopi Infra Merah (IR) 

Radiasi Infra Merah merupakan bagian dari spektrum radiasi 

elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih panjang daripada 

daerah sinar tampak, tetapi lebih pendek daripada daerah gelombang mikro 

(Hadjar, 1987). 

Bila sinar Infra Merah dilewatkan melalui cuplikan senyawa organik, 

maka sejumlah frekuensi diserap sedang yang lain diteruskan / 

ditransmisikan tanpa diserap. Penggunaan spektroskopi Infra Merah pada 

bidang kimia organik hampir menggunakan daerah dari 650-4000 cm-1 (15,4 

– 2,5 μm). Daerah dengan frekuensi lebih rendah 650 cm-1 disebut Infra 

Merah Jauh dan daerah dengan frekuensi lebih tinggi 4000 cm-1 disebut 

Infra Merah Dekat. Masing-masing daerah tersebut lebih jauh dan lebih 

dekat dengan spektrum tampak (Sastrohamidjojo, 2001). 

Letak dan kekuatan spektrum vibrasi dari jenis-jenis ikatan dapat 

dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5 Letak dan Kekuatan Spektrum Vibrasi 

Ikatan Bilangan Gelombang 
(cm-1) Keterangan 

C-H 2960 CH3/CH2 asimetri 
 2810-2850 CH3/CH2 simetri 
 2720 C-H uluran dengan H diikat 

aldehida 
 1460 CH3/CH2 tekukan (bending) 
 1380 Ada cabang (gugus gem dimetil) 
 720 -(CH2)n 
C=C 3000-1650 Adanya ikatan rangkap 
C=C 3200-2900-2100 Ikatan rangkap tiga 
C=O 1700 Gugus karbonil 
 1740 C=O pada keton 
 1710 C=O pada aldehida 
C-O-C 1100-1200 Puncak kuat atau runcing pada eter 
C-O2C 1150-1250 Kuat pada ester 
-OH 3100-3400 Melebar (ada ikatan hidrogen) 
-NH 3200-3500 Ada 2 puncak (amina primer) 
 3200 Ada 1 puncak (amina sekunder) 
 3450 Tidak ada puncak (amina tersier) 
 1600 Puncak kuat 
 3000 Puncak medium 
Inti Aromatis 3000-3100  
Isotiosianat   
N=O 1550 dan 1350 kuat 
S-H Merkaptan 2550 sedang 
S=O sulfoksida 1050 kuat 
Sulfon, sulfonil 
klorida 

1375 dan 1300 kuat 

Sulfat, 
sulfonamida 

1200 - 1140 kuat 

C-X Florida 1400 - 1000 Kuat 
Klorida 800 - 600 kuat 
Bromida, iodida 667 lemah 

 
Sumber : Widodo dan Nanik, 2002 

Beberapa penjelasan mengenai senyawa sulfur organik dan senyawa 

yang mengandung ikatan sulfur-oksigen berkaitan dengan 

pengidentifikasiannya menggunakan Infra Merah : 



 37

a. Senyawa sulfur organik 

1. Merkaptan 

Merkaptan alifatik dan tiofenol sebagai cairan atau larutan 

memperlihatkan serapan ulur S-H dalam daerah bilangan gelombang 

2600-2550 cm-1. Pita ulur S-H sangat khas, yaitu lemah di dalam lapisan 

film yang tipis dan larutan yang encer tidak terlihat spektrumnya. Ikatan 

hydrogen lebih lemah untuk gugus S-H daripada dalam gugus O-H dan 

N-H. Gugus S-H dari asam tiol menyerap di dalam daerah yang sama 

seperti merkaptan dan tiofenol. 

2. Sulfida 

Getaran ulur untuk rangkaian C-S muncul dalam daerah 700-600 cm-1. 

Lemahnya serapan dan keragaman letak membuat pita ini mempunyai 

arti yang kecil dalam penetapan struktur. 

3. Disulfida 

Getaran ulur S-S sangat lemah dan terletak antara 500-400 cm-1 di luar 

daerah optik natrium klorida. 

4. Senyawa tiokarbonil 

Tial alifatik atau tiona terdapat dalam bentuk trimerik, sulfida siklik. 

Gugus C=S lebih kurang polar daripada gugus C=O dan mempunyai 

ikatan yang lebih lemah. Akibatnya, spektrumnya tidak tampak jelas 

sehingga identifikasinya sukar dan menjadi tidak pasti. Senyawa yang 

mengandung tiokarbonil memperlihatkan serapan di dalam daerah 

bilangan gelombang 1250-1020 cm-1. Tiobenzofenon dan turunannya 
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menyerap dengan intensitas sedang pada daerah 1224-1207 cm-1. 

Terkadang gugus C=S terdapat juga pada daerah bilangan gelombang 

1563-700 cm-1 karena terjadi getaran yang melibatkan interaksi antara 

uluran C-S dan C-N. 

b. Senyawa yang mengandung ikatan sulfur-oksigen : 

1. Sulfoksida 

Sulfoksida alkil dan aril sebagai cairan atau di dalam larutan 

memperlihatkan serapan yang kuat pada daerah bilangan gelombang 

1070-1030 cm-1. 

2. Sulfon 

Spektrum sulfon diperlihatkan pada pita serapan kuat pada bilangan 

gelombang 1350-1300 cm-1. 

3. Sulfonil klorida 

Sulfonil klorida memberikan serapan yang kuat pada bilangan 

gelombang 1410-1380 cm-1. 

4. Sulfonamida 

Larutan sulfonamida menyerap kuat pada daerah bilangan gelombang 

1370-1355 cm-1 dan pada daerah bilangan gelombang 1170-1155 cm-1. 

Pada fase padat dapat dijumpai pada daerah bilangan gelombang 10-20 

cm-1. Sulfonamida primer memperlihatkan pita ulur N-H pada serapan 

kuat, pada daerah bilangan gelombang 3390-3330 cm-1 dan 3300-3247 

cm-1. Pada fase padat, sulfonamida sekunder menyerap pada daerah 

bilangan gelombang dekat 3265 cm-1. 
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5. Sulfonat, sulfat, dan asam sulfonat 

Untuk sulfonat, serapan terjadi pada bilangan gelombang 1372-1365 cm-

1. Untuk senyawa sulfat (organik), serapan terjadi pada daerah bilangan 

gelombang1415-1380 cm-1. Untuk asam sulfonat, serapan terjadi pada 

daerah bilangan gelombang 1350-1342 cm-1. Untuk garam sulfonat, 

serapan terjadi pada daerah bilangan gelombang 1175 cm-1 (Hartomo dan 

Purba, 1986). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Alat 

1. Lumpang dan alu porselin 

2. Beaker glass / gelas piala 250 mL 

3. Plastik 

4. Botol sampel 

5. Seperangkat peralatan GC-MS Shimadzu QP - 5000 

6. Gelas ukur 

7. Seperangkat peralatan IR Shimadzu FTIR – 8201PC 

8. Batang pengaduk 

 

B. Bahan 

1. Bawang putih 100 gram (dikupas dan dicuci) 

2. Etanol p.a 200 mL 

3. n-Heksana p.a 

4. Iso-propanol p.a 

 

C. Cara Kerja 

Tahap I 

1. Mengambil bawang putih, dikupas, dicuci, dan ditimbang sebanyak 

100 gram. 
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2. Bawang putih yang telah ditimbang, dihancurkan menggunakan 

lumpang porselein. 

3. Hasil no. (2) dipindahkan ke dalam beaker glass dan ditambahkan 

200 mL etanol p.a, kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk, 

ditutup menggunakan plastik, setelah itu didiamkan selama 24 jam 

hingga terbentuk campuran etanol-bawang putih. 

4. Campuran etanol-bawang putih dari hasil no. (3) didekantasi hingga 

dihasilkan residu dan larutan hasil ekstraksi. 

5. Larutan hasil ekstraksi dari no. (4) diambil ± 10 mL untuk kemudian 

diuji menggunakan GC-MS (Lagnado, 2001). 

 

Tahap II 

1. Mengambil larutan hasil ekstraksi (tahap I) sebanyak 1 ml kemudian 

dicampur dengan larutan heksana–isopropanol dengan perbandingan 

3:1. 

2. Campuran di atas dianalisis menggunakan spektrometer IR untuk 

mengetahui gugus – gugus fungsi dalam larutan hasil ekstraksi. 
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SKEMA KERJA 

 
 
 

Dikupas 
Dicuci 

 
Dihancurkan 
 

-Dimasukkan 
beaker glass  

 
   -ditambah etanol p.a 
    200 ml, ditutup 
    didiamkan 24 jam 

 
 
 
 
 

Didekantasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Ditambah larutan  
Diambil 10 ml                                       heksana - isopropanol 

                                                                          3:1 
 
 
 
 
(Lagnado, 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bawang putih 
mentah 100 g 

Bawang putih hancur 

Campuran bawang putih-etanol 

residu filtrat 

GC -MS IR
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Bawang putih merupakan salah satu umbi – umbian yang banyak 

digunakan untuk pengobatan maupun sebagai bumbu masakan, karena di 

dalamnya banyak mengandung berbagai komponen, khususnya komponen 

sulfida, yang sangat berkhasiat. 

Setelah 100 gram bawang putih diekstraksi dengan cara maserasi 

menggunakan etanol p.a sebanyak 200 ml, gelas piala yang digunakan untuk 

wadah ditutup menggunakan plastik, kemudian didiamkan selama 24 jam. 

Selanjutnya campuran bawang putih didekantasi hingga diperoleh hasil residu 

dan filtrat. Filtrat yang ada diambil 10 ml kemudian diuji menggunakan GC-

MS. 

Hasil pengujian dengan GC ditunjukkan dengan kromatogram pada 

gambar 11. 

 

Gambar 11 Kromatogram Hasil Analisis 
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Hasil pengujian dengan MS ditunjukkan dengan spektrum massa pada 

gambar 12. 

 

Gambar 12  Spektrum Massa Diallil disulfida Hasil Identifikasi MS 

Dari spektrum massa yang tampak dapat diketahui bahwa komponen 

sulfida dari bawang putih yang muncul adalah suatu komponen sulfida dengan 

berat molekul 146. 

Pada gambar 13 akan ditunjukkan spektrum massa komponen sulfida 

kedua pada bawang putih dari hasil analisis. Spektrum massa ini menunjukkan 

bahwa komponen sulfida yang terdapat dalam sampel yang dianalisis 

mempunyai berat molekul 113. 

 

Gambar 13  Spektrum Massa Allil sulfida Hasil Identifikasi MS 

Disamping menggunakan GC-MS, Larutan hasil ekstraksi juga diuji 

menggunakan IR, dimana larutan hasil ekstraksi yang ada diambil sebanyak 1 

ml dan dicampur dengan larutan n – heksana : isopropanol dengan 

perbandingan 3:1. Hasil pengujian dengan IR akan ditunjukkan dengan 

spektrum IR pada gambar 14 

.  
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Gambar 14  Spektrum hasil identifikasi IR                                  

1/cm 

Pengujian dengan spektrum IR ini bertujuan untuk mengetahui jenis – jenis 

gugus fungsi komponen sulfida yang ada di dalam larutan hasil ekstraksi 

bawang putih, yang interpretasinya akan diperlihatkan pada tabel 6. 

Tabel 6 Interpretasi Hasil Identifikasi IR 
 

No Bilangan gelombang 
(1/cm) 

Intensitas ( % 
) Jenis Gugus Fungsi 

1 408,9 0,328 Gugus S -  S (disulfida ulur) 
2 879,5 40,356 Sulfida ulur C - S 
3  948,9 37,363 Alkena tekuk C = C 

4 1049,2 
1087,8 

36,213 
43,668 Gugus  C - C 

5 1130,2 
1161,1 

42,164 
44,746 Gugus S – H sulfonamida 

6 1307,6 46,535 Gugus S - H 

7 1380,9 
1458,1 

41,377 
46,864 - CH3 tekuk 

8 1647,1 31,816 Gugus C = C 
9 2129,3 63,613 Gugus S - H 
10 2665,4 64,634 Gugus aldehide 
11 2900,7 41,493 Gugus C - H 

12 2935,5 
2974,0 

39,806 
29,180 

Gugus C – H alkana ulur 

13 3421,5 10,765 Adanya ikatan hidrogen 
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B. Pembahasan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bawang putih sebagai 

bahan penelitiannya. Peneliti ingin mengetahui jenis – jenis komponen sulfida 

pada bawang putih (Allium sativum) dengan menggunakan GC-MS sebagai alat 

identifikasi utamanya.  

Hasil identifikasi menggunakan GC dapat dilihat bahwa diperoleh 

kromatogram dengan dua puncak. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam 

sampel yang dianalisis terdapat 2 jenis senyawa (komponen sulfida). Senyawa 

yang pertama muncul pada waktu retensi 8,117 dengan base peak 41. Senyawa 

pertama mempunyai persentase 42,73%. Senyawa yang kedua muncul pada 

waktu retensi 12,150 dengan base peak 39,05 dan mempunyai persentase 

57,27%.  

Hasil identifikasi menggunakan MS yang pertama diperoleh hasil 

sesuai dengan gambar 12, tampak adanya puncak – puncak dengan m/e 41, 64, 

81, 103, dan 146, sebagai puncak dasar (base peak) adalah puncak dengan m/e 

41 yang bernilai 100%. Melalui pencocokan dengan hit list, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komponen sulfida yang muncul adalah diallil disulfida 

dengan m/e 146 dan mempunyai rumus molekul C6H10S2. 

Hasil identifikasi menggunakan MS yang kedua diperoleh hasil sesuai 

dengan gambar 13, tampak adanya puncak-puncak dengan m/e 39, 47, 73, 79, 

99 dan 113, sebagai puncak dasar (base peak) adalah puncak dengan m/e 39 

yang bernilai 100%. Melalui pencocokan dengan hit list, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komponen sulfida yang muncul adalah suatu senyawa 
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yang mempunyai kemiripan dengan allil sulfida (3,3’-tiobis-1-propena) 

dengan rumus molekul C6H10S.  

Sebenarnya ada banyak komponen sulfida dalam bawang putih seperti 

allisin, diallil trisulfida, metil allil trisulfida, allil sulfida, diallil tetrasulfida dan 

lain sebagainya. Tetapi dalam dalam pengujian ini hanya diallil disulfida yang 

muncul, kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak 

munculnya komponen sulfida yang lain. Kemungkinan faktor tersebut antara 

lain pelarut yang digunakan sudah mengalami penguapan sehingga tidak dapat 

mengikat kuat komponen – komponen sulfida yang lain, suhu yang tidak stabil 

yang mungkin mengakibatkan komponen – komponen sulfida terdegradasi 

menjadi komponen bentuk lain; tidak segera melakukan uji identifikasi yang 

kemungkinan menyebabkan larutan rusak atau telah terdegradasi dan terurai 

menjadi komponen lain sebelum diidentifikasi. Selain faktor-faktor tersebut, 

faktor lain yang menyebabkan tidak munculnya komponen sulfida yang lain 

adalah :  

1. Penghancuran bawang putih yang kurang halus sehingga komponen-komponen     

sulfida yang lain yang seharusnya muncul menjadi tidak muncul karena 

penyerapan komponen sulfida oleh pelarut kurang optimum. 

2. Pada proses ekstraksi bawang putih menggunakan cara maserasi (perendaman), 

pelarut yang digunakan adalah etanol p.a. Bawang putih yang merupakan salah 

satu jenis umbi-umbian, didalamnya tentu mengandung air. Dari sifatnya, air 

dan alkohol merupakan dua jenis larutan yang mudah bercampur. Karena 

percampuran air dan alkohol selama proses maserasi, kemungkinan zat/ 
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komponen sulfida yang seharusnya muncul menjadi tidak muncul karena telah 

rusak, terurai, ataupun berdegradasi menjadi bentuk/ zat/ komponen yang lain. 

3. Analisis dilakukan saat senyawa masih dalam keadaan bercampur dengan 

pelarut. Setelah proses maserasi berlangsung, untuk memisahkan larutan hasil 

ekstraksi dan residu dilakukan dengan cara dekantasi. Setelah didekantasi, 

selanjutnya larutan hasil ekstraksi dianalisi menggunakan IR dan GC-MS. Hal 

ini ternyata langkah yang tidak benar, karena seharusnya sebelum dianalisis 

sampel terlebih dahulu harus dievaporasi untuk menguapkan pelarutnya. 

Dengan menguapnya pelarut, diharapkan yang diperoleh adalah ekstrak 

bawang putih murni yang sudah tidak bercampur dengan pelarut. Dengan 

masih adanya pelarut, jika kita menguji larutan dengan IR gugus-gugus yang 

muncul dan berjumlah banyak justru gugus-gugus fungsi dari pelarut yang 

digunakan, sedangkan ekstrak bawang putih yang dianalisis berjumlah lebih 

kecil dibandingkan pelarutnya sehingga komponen yang akan dicari menjadi 

tidak terdeteksi ataupun terdeteksi tetapi dalam serapan yang sangat lemah. 

Semmler (1892) berhasil mengidentifikasi suatu bahan dari minyak 

bawang yang disebut “diallyl disulfide” menggunakan destilasi uap (North; 

Quadrini, 2001). Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa kita dapat 

mengisolasi bawang putih menggunakan metode maserasi untuk memperoleh 

diallil disulfida (C6H10S2) maupun menggunakan  destilasi uap seperti yang 

dilakukan oleh peneliti pendahulu. Selain diallil disulfida, dalam penelitian ini 

juga diperoleh suatu senyawa dengan m/e 113 yaitu suatu senyawa yang 

mempunyai kemiripan dengan allil sulfida (C6H10S). 
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Pengujian menggunakan IR, sesuai gambar 14, diperoleh hasil bahwa 

pada bilangan gelombang 1307 muncul gugus S-H; pada bilangan gelombang 

408,9 muncul gugus S-S; pada bilangan gelombang 1647 muncul gugus C = C; 

dan pada bilangan gelombang 2900 muncul gugus C-H. Hal ini membuktikan 

bahwa di dalam sampel yang dianalisis terdapat gugus-gugus fungsi sesuai 

dengan komponen sulfida yang teridentifikasi oleh GC-MS. 

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang bawang 

putih yaitu Theodor Wertheim (1844), Theodor Wertheim telah mengekstrak 

“minyak bawang” dari bawang putih menggunakan destilasi uap dan 

menemukan suatu bahan yang mengandung sulfur yang disebut dengan 

“allyl”. Pada tahun 1944, Cavallito, seorang sarjana berkebangsaan Amerika 

berhasil menemukan “allicin”, suatu bahan yang mengandung sulfur dalam 

bawang putih yang menyebabkan bau khas pada bawang putih (North; 

Quadrini, 2001). 

Pada penelitian yang dilakukan ini, melalui identifikasi menggunakan 

GC-MS dan IR diperoleh diallil disulfida (C6H10S2) yang merupakan suatu 

komponen sulfida dalam bawang putih dengan berat molekul 146 dan suatu 

senyawa yang mempunyai kemiripan dengan allil sulfida (3,3’-tiobis-1-

propena), yang mempunyai rumus molekul C6H10S dengan berat molekul 113. 

Fragmentasi senyawa diallil disulfida dan allil sulfida akan ditunjukkan pada 

gambar 15 dan 16. 
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CH2=CH-CH2-S-S-CH2-CH=CH2]+ 
m/e = 146 

 
      -  CH2-CH=CH2•                                                      -  S2•                                             -  S-S-CH2-
CH=CH2• 
 
  
+  S-S-CH2-CH=CH2                      +  CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2                        +  CH2=CH-CH2 
        m/e = 105                                                   m/e = 82                                                   m/e = 41 
 
              -  H2•                                                                    -  H• 
 
+  S-S-CH2-CH=C                               +  CH2=CH-CH2-CH=CH 
         m/e = 103                                                   m/e = 81 
 
                                        -  CH2-CH=C• 
                                                                     +  S-S 
                                                                    m/e = 64 

 
 
 

Gambar 15  Fragmentasi Senyawa Diallil disulfida Hasil Uji GC-MS 
 
 
 
 

CH2=CH-CH2-S-CH2-CH=CH2]+ 
m/e = 114 

 
                                                                                 -  H• 

 
+ CH2=CH-CH2-S-CH2-CH=CH 

m/e = 113 
          -  CH2•                                                                                                                              -  CH2-CH=CH• 
 
  +  CH-CH2-S-CH2-CH=CH2                                                                                  +  CH2=CH-CH2-
S 
                m/e =99                                                                                                              m/e = 73 
                                                                                                                                                                 -  CH    
CH• 
 
                         -  CH2=CH-CH2-S•                             - S•                                              +  S-CH3 
                                                                                                                                                            m/e = 47 
              +  CH2-CH=CH                              +  CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH  
                     m/e = 40                                                     m/e = 81 
 
                             -  H•                                                                     -  H2• 
 
                  +  CH2-CH=C                                          +  C=CH-CH2-CH2-CH=CH 
                       m/e = 39                                                               m/e = 79   
 
 

 
 
 

Gambar 16  Fragmentasi Senyawa Allil sulfida Hasil Uji GC-MS 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Komponen sulfida dalam bawang putih dapat diisolasi menggunakan 

metode ekstraksi yang dalam penelitian ini menggunakan cara maserasi. 

2. Melalui identifikasi dengan IR dan GC-MS diperoleh hasil bahwa 

komponen sulfida yang terdapat dalam larutan hasil ekstraksi bawang putih 

adalah diallil disulfida (C6H10S2) dan suatu senyawa yang mempunyai 

kemiripan dengan allil sulfida (C6H10S).  

B. Saran 

1. Hendaknya mencoba mengekstrak bawang putih menggunakan pelarut lain 

misalnya kloroform, benzena, eter, aseton, metanol, dan lain sebagainya. 

2. Penghancuran bawang putih dilakukan sehalus mungkin sehingga pelarut 

dapat menyerap komponen-komponen dalam bawang putih secara 

optimum. 

3. Mencoba mengidentifikasi hasil penelitian dengan alat uji HPLC. 

4. Mengusahakan untuk segara mungkin menguji dan mengidentifikasi larutan 

hasil ekstraksi supaya tidak terdegradasi dan berubah atau terurai menjadi 

bentuk ataupun komponen lain, jika tidak segera diujikan, simpan dulu 

larutan yang akan dianalisis dalam lemari pendingin pada suhu yang stabil. 

5. Sebelum menganalisis sampel, sebaiknya sampel dievaporasi terlebih 

dahulu supaya mendapatkan sampel yang murni yang sudah terbebas dari 

pelarut. 
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