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LANOSTANA DARl KULlT DANGLO (Macaranga javanica Muell. Arg) 
Lanostana from Bark of Danglo (Macaranga javanica Muell. Arg) 
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ABSTRACT 
Methanol extract obtained from danglo bark contains a triterpenoid compound that has been tentatively 

identified as 3acetoxy lanost-22-ene-24-on. The compound is able to be crystallized as white needle-like 
solid, soluble in chloroform and characterized to have melting point of 280-282% and LCm as low as 77 ppm 
toward brine-shrimp larvae. 

ABSTRAK 
Ekstrak metanol dari kulit kayu tumbuhan danglo mengandung senyawa triterpenoid yang secara tentatii 

diidentifikasi sebagai 3asetoksi lanost-22en-24-on. Senyawa ini berwujud kristal putih seperti-jarum, larut 
dalam kloroform dan dicirikan memlliki titik leleh 280-282% serta LC% sebesar 77 ppm terhadap larva udang. 

Kata kunci : Danglo, Lanostana, Macarangajavanica, 3-asetoksi lanost-22-en-260n 

PENDAHULUAN 

Tumbuhan danglo (Macaranga javanica Muell. 
Arg.) termasuk tumbuhan hutan tropis Indonesia 
yang mempunyai potensi bioaktif namun belum 
banyak diteliti. Penduduk daerah Jambi 
menggunakan kulit kayu tumbuhan ini sebagai bahan 
baku obat penyembuh penyakit malaria dan gatal- 
gatal. Spesies lain dari genus yang sama juga 
berkhasiat, misalnya M. involucmte Baill, yang 
daunnya berkhasiat untwk obat berak berdarah dan 
sariawan, sedangkan kulit kayunya digunakan untuk 
menyembuhkan sakit keputihan, kencing batu, dan 
Sebagai obat kumur untuk sakit amandel dan 
tenggomkan. Daun M. suMalcata Muell. Arg. 
berkhasiat sebagai obat luka; kulit kayu M. tanarius 
Muell. Arg. digunakan untuk obat berak darah; daun 
dan buah M. triloba Muell. Arg. digunakan untuk obat 
mums (Heyne 1987); M. hypoleuca digunakan 
sebagai ekspektoran dan antikejang; rebusan kayu 
M. grfithiana berkhasiat menyembuhkan demam; M. 
populifolia Muell. Arg. digunakan untuk obat malaria; 
M. hulletfii King, berkhasiat sebagai obat sakit perut 
(Burkill 1966). 

Danglo merupakan tumbuhan keras dengan 
tinggi 12-24 m yang tumbuh di ketinggian 10-1100 m 
di atas muka laut. Daun danglo berbentuk bulat 
panjang dengan dasar bulat, berambut ketika masih 
muda dengan panjang 6,525 cm dan lebar 2,5-9 cm. 
Tangkai daun berwarna merah kecoklatan, berambut 
dengan panjang 2,512 cm. Buah danglo berbentuk 
dua bulatan, berduri pendek dengan ukuran 3 mm x 
4-4,5 mm, dan bijinya berbentuk setengah lonjong, 
berwarna hitam mengkilat dengan panjang 2,5-2,75 
mm (Backer & Bakhuizen 1963). 

Berbagai spesies dari genus Macaranga 
diketahui mengandung triterpenoid. Dalam penelitian 
ini diupayakan mencari triterpenoid dari kulit kayu 
danglo. Beberapa senyawa triterpenoid dengan 
kerangka hidrokarbon lanostana telah banyak 
diketahui aktivitas hayatinya. tanostana rnerupakan 
salah satu jenis kerangka hidrokarbon triterpenoid 
yang rnempunyai tga cincin sikloheksana (cincin A, 
B, dan C) dan satu cincin siklopentana (cincin D), 
oleh karena itu termasuk ke dalam golongan 
triterpenoid tetrasiklik. 

Triterpenoid lanostana baru, yaitu asam 
anwuweizonat dan asam anwuweizat yang diisolasi 
dari Schisandm propinqua diketahui memperlihatkan 
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