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Sasaran Belajar; memahami :

• Definisi

• Jenis Ikatan

• Jenis Aglikon

• Kegunaan

• Penggolongan

• Contoh senyawa aktif yang terkandung dalam tumbuhan yang mengandung 
senyawa golongan glikosida
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DEFINISI



GLIKOSIDA

• Adalah senyawa bahan alam yang terdiri atas gabungan 2 bagian senyawa, 
yaitu GULA (GLIKON) dan BUKAN GULA (AGLIKON atau GENIN).
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ß-D-glukosa (paling sering); 
ramnosa; digitoksossa; 
simarosa

Triterpena; steroid; antrasena; 
senyawa yang mengandung 
gugus fenol, alkohol, aldehida, 
keton dan ester

Monosakarida---Oligosakarida

GLUKOSA GLUKOSIDA

GLIKOSIDA
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JENIS IKATAN



IKATAN GLIKOSIDIK

• Merupakan ikatan antara molekul gula dengan molekul non-gula.

• Dapat berupa ikatan eter, ikatan ester, ikatan sulfida dan ikatan C-C.

• Sangat mudah terurai oleh asam, basa, enzim, air, dan panas.

• Dalam bentuk glikosida, senyawa ini mudah larut dalam pelarut polar.

• Saat glikosida terurai, maka molekul akan mudan terurai menjadi 2 bagian 
(glikon dan aglikon).

• Bila telah terurai, maka aglikonnya tidak larut dalam air karena larut dalam 
pelarut nonpolar.
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Glikosida di alam berdasarkan ikatan glikosidik :

O-glikosida :

Rutin = 
ramnosil-
glukosil-
kuersetin 
(Manihot 

esculenta)

C-glikosida :

Vitexin, 
isovitexin (Vitex 

trifolia)

S-glikosida :

Sinigrin 
(alilglukosinolat) 

(Sinapsis alba)

N-glikosida :

Adenosin
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JENIS AGLIKON



HETEROSIDA

• Apabila senyawa glikon tidak sama 
dengan aglikon

• Contoh : dioscon (terdiri dari bagian 
gula dan aglikonnya diosgenin)

HOLLOSIDA

• Apabila glikonnya sama dengan 
aglikon

• Contoh : laktosa (terdiri dari glukosa 
dan gula galaktosa, sama2 gula)
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GLIKOSIDA



KEGUNAAN



Sumber utama energi

Regelator/ pengatur pertumbuhan

Memacu/ menghambat kerja enzim

Perlindungan terhadap luka dan infeksi

Flavor : Vanillae fructus; Steviosa 
(pemanis natural bukan gula)

Tonik : Ginseng radix

Ekspektoran : Glycyrrhizae 
radix; Abri folium

Laksan ringan : Sennae folium, 
Rhei radix, Aloe

Kardiotonik : Digitalis folium



PENGGOLONGAN
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Antrakuinon

Jantung

Saponin

Sianogenetik dan 
Sianofor

Tiosianat dan 
Isotiosianat

Flavon

Aldehid

Kumarin





SUMBER-SUMBER GLIKOSIDA (I)

(1) Glikosida Kardioaktif (jantung)
Contoh: Asetildigitoksin; adonitoksin; convalatoksin; simarin; 

deslanosida; digitoksin; digoksin; gitoloksin; hellebrin; K-
strofantosida; oleandrin; scillaren A.
Sumber tanaman: D. purpurea; D. ferruginea; D.lutea; D.lanata.
(2) Glikosida Antrakinon
a. Sifat: berwarna kuning sampai jingga, larut dalam air panas atau alkohol 

encer.
b. Struktur kimia: aglikon-nya sekerabat dengan antrasena dengan gugus 

karbonil pada kedua atom C yang berseberangan (C9 & C10) atau hanya C9 
(antron) dan gugus hidroksi pada C9  (antranol).

c. Fungsi:
 Laksatif onset ≥ 6 jam; ↑ tekanan otot polos dinding usus besar
 Pewarna
 Antibakteri, antifungi, dan antitusif.





SUMBER-SUMBER GLIKOSIDA (II)

(3) Glikosida Saponin
Tersebar luas dalam tumbuhan tinggi. 
Sifat seperti sabun, membentuk larutan koloid dalam air dan 

membentuk busa bila dikocok; berasa pahit menggigit.
Simplisia yang mengandung saponin menyebabkan bersin dan 

iritasi selaput lendir, hemolisis sel darah merah, dan toksik 
terhadap hewan berdarah dingin (racun ikan).
Saponin triterpen dan saponin mono-desmosida

menghemolisis darah; sedang saponin bis-desmosida tidak. 
Saponin yang lebih beracun disebut “sapotoksin”. 
Bila dihidrolisis menghasilkan aglikon yang disebut sapogenin. 

Sapogenin dapat diisolasi dalam bentuk kristal bila dilakukan 
asetilasi proses pemurnian.







SUMBER-SUMBER GLIKOSIDA (III)

(4) Glikosida Sianofora/ Sianogenik
 Beberapa glikosida bila dihidrolisis menghasilkan asam sianida, umumnya 

terdapat pada tumbuhan suku Rosaceae. Glikosida yang sering dijumpai 
adalah amigdalin (bila dihidrolisis, selain asam sianida juga dihasilkan 
benzaldehid amigdalin juga termasuk dalam glikosida aldehid).

 Glikosida sianofora yang lazim adalah turunan mandelonitril (benzaldehid-
sianohidrin). 

 Golongan ini diwakili oleh :
amygdalin, yang terdapat dalam kadar tinggi pada buah amandel pahit, biji 

apricot, cherries, peaches, plums dan banyak biji pada suku Rosaceae.
prunasin yang terdapat dalam Prunus serotina. 

 Baik amigdalin maupun prunasin bila dihidrolisis menghasilkan D-
mandelonitril sebagai aglikon, sedangkan sambunigrin dari Sambucus nigra 
menghasilkan L-mandelonitril sebagai aglikon.



Glikosida Sianofora/ Sianogenik (2)

• Bila amigdalin dihidrolisis akan menghasilkan 2 molekul glukosa bukan 
maltosa.

• Hidrolisis amigdalin berlangsung dalam tiga tahap, yaitu:

I. molekul dihidrolisis dan melepaskan satu molekul glukosa dan satu 
molekul mandelonitril glukosida;

II.molekul glukosa kedua dilepas dan menghasilkan mandelonitril;

III.mandelonitril terurai menjadi bebzaldehid dan asam sianida.
• Enzim emulsin yang terdapat dalam biji amandel terdiri dari 2 enzim:

(a) amigdalase hidrolisis sesuai tahap I
(b) prunase hidrolisis sesuai tahap II

• Fungsi:

sebagai flavoring agent pada makanan. 

Laetril atau vitamin B17 mengandung amigdalin dan berefek antikanker, 
dapat digunakan untuk mengontrol sickle cell anemia.



SUMBER-SUMBER GLIKOSIDA (IV)

(5) Glikosida Isotiosianat
Biji dari beberapa tumbuhan dari suku Cruciferae 

mengandung glikosida yang aglikonnya isotiosianat. 
Aglikon ini baik berupa turunan senyawa alifatik maupun 

aromatik. 
Contoh :
 sinigrin (mustar hitam),
 sinalbin (mustar putih), 
 glukonapin (biji sawi). 

Bila dihidrolisis dengan enzim myrosin, menghasilkan minyak 
mustar.
Biji: minyak lemak >>> minyak atsiri (hasil hidrolisis), namun 

yang memiliki aktivitas farmakologi ialah minyak atsiri-nya.



SUMBER-SUMBER GLIKOSIDA (V)

(6) Glikosida Flavonoid
Struktur C6-C3-C6, yaitu dua cincin benzena yang dipisahkan oleh tiga

rantai C yang terdiri dari tiga atom C.
Strukturnya sangat bervariasi sehingga dapat dikelompokkan menjadi

beberapa golongan: flavanon; flavanonol; flavonol; isoflavon; kalkon; 
dihidrokalkon; antosianidin; proantosianidin; auron; katekin.

Flavonoid mencakup banyak pigmen yang terdapat dalam tumbuhan, 
mulai dari fungus sampai angiospermae, terdapat dalam daun, batang
maupun bunga.

Fungsi dalam tumbuhan itu sendiri : 
• untuk menarik serangga penyerbuk bunga; menarik binatang-

binatang lain (burung)
• untuk pengatur pertumbuhan
• pengatur fotosintesis
• sebagai antimikroba dan antivirus
• sebagai fitoaleksin (anti infeksi atau luka dan menghambat fungus 

yang menyerangnya).



Khasiat Flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa pereduksi yang baik, 
menghambat banyak reaksi oksidasi;
Flavonoid bertindak sebagai penampung (penjebak) radikal 

hidroksi dan superoksida, dengan demikian melindungi lipid 
membran terhadap reaksi yang merusak.
Flavonoid bersifat antioksidan  untuk mengobati gangguan 

fungsi hati & melindungi membran sel hati (contoh: silimarin).
Flavonoid tertentu dalam makanan dpt menurunkan agregasi 

pletelet (mengurangi pembekuan darah); Pemakaian di kulit
menghambat perdarahan.
Flavonoid katekin bersifat antiskorbut bersama dengan 

Vitamin C dalam buah jeruk; isoflavon merangsang 
pembentukan estrogen dalam mamalia.  



Glikosida alkohol ditunjukkan oleh aglikonnya yang selalu memiliki gugus 

hidroksi



GLIKOSIDA ALDEHIDA

Salinigrin yang terkandung dalam Salix discolor terdiri dari glukosa yang diikat

oleh m-hidroksibenzaldehida sehingga merupakan glikosida yang aglikonnya

suatu aldehida.

GLIKOSIDA LAKTON

Meskipun kumarin tersebar luas dalam tanaman, tetapi glikosida yang

mengandung kumarin (glikosida lakton) sangat jarang ditemukan. Beberapa

glikosida dari turunan hidroksi kumarin ditemukan dalam bahan tanaman

seperti skimin dan Star anise Jepang, aeskulin dalam korteks horse chestnut,

daphin dalam mezereum, fraksin dan limettin.

GLIKOSIDA FENOL

Beberap aglikon dari glikosida alami mempunyai kandungan bercirikan

senyawa fenol. Arbutin yang terkandung dalam uva ursi dan tanaman Ericaceae

lain menghasilkan hidrokuinon sebagai aglikonnya. Hesperidin dalam buah

jeruk juga dapat digolongkan sebagai glikosida fenol. Uva ursi adalah daun

kering dari Arctostaphylos uva ursi (Famili Ericaceae). Tanaman ini merupakan

semak yang selalu hijau merupakan tanaman asli dari Eropa, Asia, Amerika

Serikat dan Kanada.



Sumber Glikosida Antrakinon

Daun Sena (Sennae Folium)
 Asal tumbuhan: Cassia acutifolia DeliIe (Alexandria senna) dan Cassia 

angustifolia Vahl. (Tinnevelly senna) (Suku Leguminosae).
 Tempat tumbuh:

C. acutifolia tumbuh liar di lembah sungai Nil (dari Aswan sampai 
Kordofan), sedangkan C. angustifolia tumbuh liar di Somalia, Jazirah 
Arab, dan India. Budidaya di India Selatan (Tinnevelly), Jammu dan 
Pakistan Barat Laut.

 Kualitas: Warna daun hijau kebiruan (terbaik), sedangkan daun
bewarna kuning yang terjelek.
ldentifikasi makroskopik dan mikroskopik terdapat antara lain dalam 
Trease & Evans Pharmacognosy (2002).

 Kandungan kimia: Kandungan aktif utama adalah merupakan glikosida
dimer yang aglikonnya terdiri dari aloe-emodin dan/atau rein. Senosida 
A & B (kadar terbesar), Senosida C & D.

 Kegunaan: katartika (2 g/ sekali pakai), dikombinasi dengan gom 
hidrokoloid  teh pelangsing.



Rhamni purshianae Cortex)

• AsaI tumbuhan: Kulit kayu Rhamnus purshianus DC/ Frangula purshiana 
(DC) A. Gray ex J.C.Cooper (suku Rhamnaceae).

• Kandungan kimia: antrakinon 6-9% dalam bentuk O-glikosida dan C-
glikosida. Empat glikosida primer, yaitu kaskarosida A, B, C, D. Senyawa 
Iain: barbaloin dan krisaloin. Turunan emodin oksantron, yaitu aloe 
emodin dan krisofanol (bentuk bebas maupun glikosida), serta derivat
diantron lainnya, yaitu palmidin A, B, dan C.

Rhei Radix (Rhubarb, Chinese Rhubarb)
 Asal tanaman: Bagian dalam tanah yang dikeringkan dari Rheum 

palmatum L. (suku Polygonaceae) R. officinale atau hibrida dari dua jenis
tanaman ini.

 Kandungan kimia: Antrakinon bebas sebagai krisofanol, aloe-emodin, 
rhein, emodin, dan emodin mono-etileter (physcion). Senyawa ini 
terdapat dalam bentuk glikosida.

 Kegunaan: bitter stomachic dalam pengobatan diare, efek purgatif 
diikuti dengan efek astringent.



Aloe (Jadam Arab)

 adalah getah yang dikeringkan dari daun Aloe barbadensis Miller 
(Aloe vera L.), dikenal dengan Curacao aloe atau Aloe ferox Miller 
dan hibridanya, yaitu A. spicata Baker.

 300 jenis Aloe, asli Afrika. Komersial: Cape aloe (Liliaceae).

 Aloe menghasilkan tidak kurang dari 50% bahan yang larut dalam air.

 Kandungan kimia: glikosida antrakinon, terutama barbaloin (aloe-

emodin-C-10 glukosida antron). O-glikosida dari barbaloin dengan 

gula tambahan berhasil diisolasi dari Cape aloe, senyawa ini disebut 

aloinosida. Bentuk bebas dari aloe-emodin dan antranol kombinasi 

dan bebas juga ditemukan, sedangkan asam krisofanat ditemukan 

dalam tipe aloe tertentu. Senyawa aktif dalam Curacao aloe lebih baik 

daripada Cape aloe, karena kandungan aloe-emodinnya dua 

setengah kali. Kandungan senyawa fisiologis aktif: 10-30%, 

sedangkan kandungan yang tidak aktif 16-63% (resin & minyak atsiri).

 Penggunaan: Katartik (beraksi pada usus besar). Glikosida aloe 

bersifat drastik yang kuat, lebih baik menggunakan bahan lain untuk 

tujuan katartik.



SUMBER  GLIKOSIDA  SAPONIN



(a) Liquiritiae Radix 
(akar kayu manis Cina)

Akar kering dari Glycyrrhiza glabra L. (Spanish licorice) atau G.
glabra L. var. glandulifera Waldstein et Kinabel (Russian
licorice).
Kandungan kimia:
 Glikosida saponin: glicyrrhizin (glicyrrhizic acid) berasa

manis 50 x sukrosa. Jika terhidrolisis menjadi asam
glisirisat (triterpen) & 2 molekul asam glukoronat (≠
manis).

 Glikosida flavonoid: likuiritin, isolikuiritin, likuiritosida, iso
likuiritosida, ramnoli-kuiritin, ramnoisolikuiritin;

 Turunan kumarin: herniarin & ubeliferon;
 Asparagine;
 22,23-dihidrostigmasterol;
 glukosa; manitol; dan amilum 20%.



Kegunaan (Liquiritae radix)

Demulsen (pelunak) dan ekspektoran (peluruh dahak). 
flavoring agent untuk menutupi rasa tak enak, misalnya dalam
minuman yang mengandung amonium klorida, Aloe, atau
Kinina.
Saponin dapat membantu kelarutan dan absorbsi obat, 

misalnya glikosida antrakinon.
Hasil penelitian di Eropa: asam glisirisat bersifat anti-

inflamasi, akar kayu manis untuk mengobati tukak lambung
dan penyakit Addison (chronic adrecortical insufficiency).
Glisirisin meningkatkan retensi cairan tubuh & natrium dan 

meningkatkan sekresi kalium 
Kontra indikasi: Penderita jantung & hipertensi !!

Produk komersial: tablet kunyah, permen, pastiles, campuran rokok, 
tembakau kunyah, dan minuman bir untuk meningkatkan pembuihan dan 
rasa pahit.



Sumber Glikosida Saponin

(b) Succus Liquiritiae (Ekstrak kayu manis)
 merupakan massa granular dengan rasa yang khas manis,

digunakan sbg komponen obat batuk hitam (OBH).
 Sifat: sangat higroskopis dan membentuk massa liat dan keras

sukar diperlakukan.
(c) Dioscorea (umbi Gadung)
• Jenis gadung yang enak dimakan dinamai Yam.
• Mexican yam mengandung prazat kortison, yaitu diosgenin & 

botogenin, keduanya berasal dari Disocorea spiculifora.
• Mexican yam dari D. floribunda sumber steroid yang terbaik 

(Departemen Pertanian AS).
• Dioscin  (hidrolisis) Diosgenin  (transformasi oleh mikroba)

Glukokortikoid.



SUMBER  GLIKOSIDA  
ISOTIOSIANAT



Mustar (mustard, moster)

1. Black mustard (Sinapis nigra) atau mustar coklat adalah biji masak 
yang dikeringkan dari berbagai varitas Brassica nigra (L.) Koch atau 
Brassica juncea (L.) Czerniaew (suku Cruciferae).
Budidaya: B. nigra di lnggris, sedangkan B. alba di India.
 Kandungan: meskipun mustar hitam mengandung minyak lemak 

(30-35%), kandungan berkhasiat adalah glikosida, sinigrin (kalium 
mirosinat) bersama dengan enzim mirosin. Biji ditambah air dan 
digerus: sinigrin  alilisotiosianat yang menguap (dihidrolisis oleh 
mirosin).

 Kegunaan: local irritant dan emetik. Sebagai obat luar untuk 
rubefacient dan vesicant, serta bumbu dalam perdagangan.

2. White mustard (Sinapis alba) adalah biji masak dikeringkan dari B. alba 
(L.) Hooker f. (suku Cruciferae).
 Kandungan: glikosida sinalbin yang dengan enzim mirosin 

menghasilkan akrinil isotiosianat, rasa menggigit, namun tidak 
berbau karena kurang menguap daripada aliltiosianat. Minyak 
Iemak 20-25%.


