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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Lipid merupakan salah satu senyawa organik yang sangat berguna bagi 

kehidupan manusia. Ikatan rangkap yang terdapat dalam lipid membuat lipid 

berada pada kondisi tidak jenuh sehingga menyebabkan lipid rentan terhadap 

penyerangan oksigen atau mudah teroksidasi (Madhavi et al, 1996).  

Proses oksidasi dapat terjadi karena asam lemak tidak jenuh memiliki 

atom H yang tidak stabil terutama yang terikat oleh atom C dekat dengan ikatan 

rangkap, sehingga terbentuk radikal bebas baru yang peka terhadap oksigen dan 

dapat membentuk radikal bebas peroksi. Radikal bebas inilah yang bereaksi 

dengan lemak sehingga menghasilkan hidroperoksida dan radikal bebas lemak 

yang baru (Astuti, 1997). Salah satu bentuk radikal bebas adalah ROS (Reactive 

Oxygen Species) yang menginisiasi proses peroksidasi lipid. Proses peroksidasi 

lipid ini akan menghasilkan produk aldehid, keton, asam karboksilat dan 

menghasilkan produk yang dikenal sebagai malonaldehid (Josephy, 1997). 

Malonaldehid (MDA) bersifat toksik dan membahayakan kehidupan sel 

tubuh (Astuti, 1997). Akibatnya membran sel mengalami kerusakan dan berkibat 

timbulnya berbagai penyakit degeneratif, kanker, penuaan dan lain-lain (Gulcin et 

al., 2007). Oleh karena itu diperlukan suatu senyawa yang mampu menangkap 

MDA sehingga diharapkan tidak terjadi kerusakan membran sel dan penyakit 
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degeneratif yang disebabkan oleh kerusakan membran sel tersebut dapat 

diminimalkan. 

Salah satu faktor yang ikut berperan dalam proses peroksidasi lipid adalah 

adanya logam transisi seperti Fe atau Cu yang merupakan katalisator kuat meski 

dalam jumlah kecil (Trilaksani, 2003). Logam transisi memiliki elektron yang 

tidak berpasangan yang sangat reaktif dalam mengkatalisis reaksi oksidasi dan 

reduksi dalam tubuh. Adanya ion logam transisi yang berlebihan dalam tubuh 

misalnya ferro sangat berpotensi dalam pembentukan ROS (Reactive oxygen 

species), ROS inilah yang akan berinteraksi dengan Fe membentuk peroksidasi 

lipid (Winarsi, 2005). Proses ini dapat diperlambat dengan mengurangi jumlah ion 

logam Fe yang berlebih menggunakan suatu agen pengkhelat. Jika suatu logam 

telah dikhelat maka akan terbentuk suatu komplek yang stabil dan reaksi yang 

dikatalisirpun dapat terhambat (Berlett et al., 2001).  

Agen pengkhelat logam sintetik yang biasa digunakan adalah EDTA, 

ferozine, a,a-dipiridil atau asam nitrilotriasetat dan juga dapat digunakan 

ortofenantrolin sebagai agen pengkhelat logam. Selain menggunakan senyawa 

sintetik, agen pengkhelat logam dapat juga diperoleh dari komponen organik yaitu 

golongan senyawa fenolik atau polifenolik. Senyawa fenolik dapat berupa 

golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol dan asam-asam 

organik polifungsional (Madhavi, et al., 1996). Komponen organik tersebut dapat 

berfungsi sebagai agen pengkhelat logam karena adanya satu gugus kaboksil dan 

satu gugus fenolik atau dua gugus hidroksil yang berdekatan bereaksi dengan ion 

logam membentuk suatu kompleks yang stabil (Belett et al., 2001) dan diduga 
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mampu bertindak sebagai agen penangkap MDA. Dalam tulisan Winarsi (2005) 

disebutkan bahwa salah satu bentuk flavonoid yaitu quersetin mampu 

menurunkan kadar MDA plasma pada  4 wanita dan 1 laki-laki yang 

mengkonsumsi jus buah yang mengandung quercetin. 

Dewandaru merupakan tanaman yang hidup tersebar di pulau Jawa dan 

Sumatera (Hutapea, 1991). Tanaman ini mengandung senyawa seperti sitronela, 

sineol, terpentin, sesquiterpen, vitamin C, saponin, flavonoid, tannin dan 

antosianin (Einbond et al., 2004).  

Kandungan antosianin pada bagian buah dewandaru telah diteliti oleh 

Einbond et al., (2004) sebagai antiradikal yang sangat aktif dengan nilai IC50 (4 + 

0,2) µg/ml. Hasil penelitian Utami dkk (2005) menunjukkan aktivitas penangkap 

radikal pada ekstrak etanol, etil asetat, dan kloroform daun dewandaru dengan 

nilai IC50 berturut-turut 8,87; 12,01; dan 53,30 µg/ml dengan kandungan fenolik 

ekstrak ekivalen dengan asam galat berturut-turut untuk ekstrak etanol, etil asetat, 

dan kloroform sebesar 105,81; 33,77; dan 10,973 mg/g sedangkan kandungan 

flavonoid ekstrak ekivalen dengan rutin berturut-turut sebesar 28,78; 32,66; dan 

2,63 mg/g. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa daun dewandaru memiliki 

aktivitas menangkap radikal bebas dengan nilai IC50 ekstrak heksana, kloroform, 

etil asetat dan air masing-masing 13,0; 21,4; 1,3; dan 7,0 µg/ml (Velazquez et al., 

2003)   

Berdasarkan hasil penelitian diatas diduga tanaman dewandaru (Eugenia 

uniflora L.) juga dapat berpotensi sebagai agen pengkhelat logam sehingga 
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mampu mengurangi pembentukan peroksidasi lipid dan sebagai agen penangkap 

MDA yang merupakan produk toksik dari peroksidasi lipid.  

Sampai saat ini belum ada data ilmiah mengenai potensi aktivitas ekstrak 

kloroform daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) sebagai agen pengkhelat logam 

Fe dan penangkap MDA. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah ekstrak kloroform daun dewandaru (Eugenia uniflora L) 

mampu bertindak sebagai agen pengkhelat logam dan penghambat malonaldehid 

(MDA). 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Apakah ekstrak kloroform daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) memiliki 

potensi sebagai agen pengkhelat logam? 

2. Apakah ekstrak kloroform daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) memiliki 

potensi sebagai agen penangkap MDA ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Membuktikan aktivitas ekstrak kloroform daun dewandaru (Eugenia uniflora 

L.) sebagai agen pengkhelat logam. 

2. Membuktikan aktivitas ekstrak kloroform daun dewandaru (Eugenia uniflora 

L.) sebagai agen penangkap MDA. 
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D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tanaman Dewandaru (Eugenia uniflora L.) 

a. Uraian Tanaman 

  Eugenia uniflora L. merupakan tanaman perdu yang tumbuh tahunan. 

Tingginya ± 5 meter. Batangnya tegak, berkayu, berbentuk bulat dan berwarna 

coklat. Daunnya tunggal, tersebar, berbentuk lonjong, dengan ujung yang runcing 

dan bagian pangkalnya meruncing dengan tepi yang  rata, pertulangannya 

menyirip, yang panjangnya ± 5 centimeter dengan lebar ± 4 centimeter dan 

berwarna hijau. Bunga berkeping tunggal, berkelamin dua, daun pelindung kecil, 

banyak, berwarna putih, putik berbentuk silindris, mahkota berbentuk kuku, 

berwarna kuning. Buah berbentuk bulat, dengan diameter ± 1,5 centimeter, 

berwarna merah. Bijinya kecil, keras dan berwarna coklat. Akar tanaman 

merupakan akar tunggang dan berwarna  coklat. 

b. Klasifikasi dan Sistematika Tanaman 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledoneae 

Bangsa : Myrtales 

Suku : Myrtaceae 

Marga : Eugenia 

Jenis : Uniflora L 

Nama Umum : Dewandaru 
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Nama Daerah                  :    Cereme asam (Melayu, Sumatera), asem selong, 

belimbing londo, dewandaru (Jawa). 

( Hutapea, 1994 )   

c. Kandungan Kimia 

  Eugenia uniflora mengandung saponin, tannin, vitamin C, senyawa atsiri 

seperti sineol, sitronella, terpenin, sesquiterpen, flavanoid dan antisianin suatu 

turunan fenil benzo pirilium (Einbond et al., 2004;  Hutapea, 1991). Kegunaan 

sebagai obat diare dan obat flu (Hutapea, 1991). 

d. Potensi Tanaman Dewandaru 

Einbond et al., (2004) yang membuktikan adanya aktivitas antiradikal 

fraksi air etanol dari ekstrak etanol buah dewandaru mempunyai IC50 sebesar 4,0 

µg/ml dan senyawa yang bertanggungjawab terhadap aktivitas tersebut adalah 

senyawa antosianin. Khotimah (2004) membuktikan bahwa ekstrak kloroform dan 

metanol daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus, Shigella disentriae dan Escherichia coli. Hasil 

penelitian Utami dkk (2005) menunjukkan aktivitas penangkap radikal pada 

ekstrak etanol, etil asetat, dan kloroform dengan nilai IC50 berturut-turut 8,87; 

12,01; dan 53,30 µg/ml dengan kandungan fenolik ekstrak ekivalen dengan asam 

galat berturut-turut untuk ekstrak etanol, etil asetat, dan kloroform sebesar 105,81; 

33,77; dan 10,973 mg/g sedangkan kandungan flavonoid ekstrak ekivalen dengan 

rutin berturut-turut sebesar 28,78; 32,66; dan 2,63 mg/g. Penelitian lain juga 

menyebutkan bahwa daun dewandaru memiliki aktivitas menangkap radikal bebas 
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dengan nilai IC50 ekstrak heksana, kloroform, etil asetat dan air masing-masing 

13,0; 21,4; 1,3; dan 7,0 µg/ml (Velazquez et al., 2003)   

2. Proses Peroksidasi Lipid 

Proses peroksidasi lipid diperoleh dari hasil reaksi radikal bebas yang 

diawali dengan reaksi tunggal yang dapat menghasilkan peroksidasi dalam jumlah 

besar molekul target. Proses ini menghasilkan produk degradasi lipid dalam 

jumlah besar (Josephy, 1997).  

Proses ini diawali dengan tahap inisiasi, yaitu terbentuknya radikal bebas 

(R*) bila lipid yang bersifat tidak jenuh kontak dengan panas, cahaya, ion metal 

dan oksigen. Reaksi ini terjadi pada grup metilen yang berdekatan dengan ikatan 

rangkap –C=C- (Trilaksani, 2003).  

Tahap kedua adalah tahap propagasi dimana autooksidasi berawal ketika 

radikal lipid (R*) hasil tahap inisiasi bertemu dengan oksigen membentuk radikal 

peroksida (ROO*). Laju pada oksidasi tahap kedua beberapa kali lebih cepat dari 

laju oksidasi tahap pertama. Asam lemak yang memiliki ikatan rangkap lebih 

banyak (misal asam linoleat) bereaksi lebih cepat dibanding yang berikatan 

rangkap lebih sedikit (metil oleat). Reaksi oksigenasi ini terjadi sangat cepat 

dengan energi aktivitas hampir nol sehingga konsentrasi ROO* yang terbentuk 

jauh lebih besar dari konsentrasi R* dalam sistem makanan dimana oksigen 

berada. Radikal peroksida yang terbentuk akan mengekstrak ion hidrogen dari 

lipida lain (R1H) membentuk hidroperoksida (ROOH) dan molekul radikal lipida 

baru (R1*). Selanjutnya reaksi autooksidasi ini akan berulang sehingga 

merupakan reaksi berantai (Trilaksani, 2003). 
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Tahap terakhir oksidasi lipida adalah tahap terminasi, dimana 

hidroperoksida yang sangat tidak stabil terpecah menjadi senyawa organik 

berantai pendek seperti aldehit, keton, alkohol dan asam (Trilaksani, 2003). Salah 

satu produk dari proses peroksidasi lipid adalah MDA yang bersifat toksik 

terhadap sel endotel, sel otot polos dan mengakibatkan makrofag, berkumpul 

dalam lapisan subendotel dan berubah menjadi sel busa (Astuti, 1997). MDA ini 

dilaporkan sangat toksik sekali terhadap membran sel, karena dianggap sebagai 

inisiator suatu reaksi, pelengkap karsinogen, maupun sebagai senyawa mutagen 

(Madhavi et al., 1996). Akibatnya, sel terutama membran sel akan mengalami 

kerusakan dan berakibat timbulnya penyakit-penyakit degeneratif, kanker, proses 

penuaan, dan lain-lain (Gulcin et al., 2007).  

3. Logam Transisi dalam Peroksidasi Lipid 

Logam transisi memiliki elektron yang tidak berpasangan yang dapat 

disebut radikal bebas. Senyawa radikal bebas sangat reaktif dalam mengkatalisis 

reaksi oksidasi dan reduksi (redoks). Adanya ion logam transisi yang berlebihan 

dalam tubuh sangat berpotensi dalam pembentukan Reactive Oxygen Species 

(ROS) dan Reactive Nitrogen Species (RNS). Ros inilah yang dapat menginisiasi 

proses peroksidasi lipid dan diperparah lagi jika terdapat katalis berupa logam. Ion 

logam juga dapat menginisiasi autooksidasi dengan bereaksi langsung dengan 

substrat dan atau hidroperoksida yang ada dalam sistem, sebagai pengotor atau 

terbentuk dalam tahap propagasi (Winarsi, 2005). 

Cara yang paling efektif untuk memperlambat suatu proses oksidasi oleh 

oksigen atau autooksidasi adalah dengan menambah chelating agents, misalnya 
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EDTA, ferrozine, a,a-dipyridyl atau asam nitrilotriasetat (Berlett et al., 2001) dan 

juga dapat digunakan ortofenantrolin. 

Khelasi adalah reaksi keseimbangan antara ion logam dengan agen 

pengikat, yang dicirikan dengan terbentuknya lebih dari satu ikatan antara logam 

tersebut dengan molekul agen pengikat, yang menyebabkan terbentuknya struktur 

cincin yang mengelilingi logam tersebut. Mekanisme pengikatan Al3+dan Fe2+ 

oleh gugus fungsi dari komponen organik adalah karena adanya satu gugus 

karboksil dan satu gugus fenolik, atau dua gugus karboksil yang berdekatan 

bereaksi dengan ion logam. Jika suatu logam telah dikelat maka akan terbentuk 

suatu kompleks yang stabil dan reaksi yang dikatalisir pun dapat terhambat 

(Berlett et al., 2001).  

4. Metode Pengkelat Logam 

Pengujian ini didasarkan adanya pembentukan komplek antara besi (Fe2+) 

dengan ortofenantrolin, suatu katalis sekaligus pembentuk kompleks, dan 

dihambat oleh adanya senyawa antioksidan. Dengan adanya agen pembentuk 

kelat, seperti antioksidan, maka kompleks yang terbentuk akan kacau, karena 

senyawa antioksidan akan mengikat Fe2+ dan kelebihan Fe2+ akan membentuk 

kompleks dengan ortofenantrolin, menghasilkan kompleks warna pula. Hasilnya 

terjadi penurunan kompleks warna merah yang terbentuk, dan absorbansi diukur 

dengan menggunakan spektrofotometer visible pada panjang gelombang 515 nm. 

Kontrol pembanding yang digunakan adalah senyawa kompleks yang terbentuk 

antara Fe2+ dengan ortofenantrolin (Bassett et al., 1994). 
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5. Metode Penangkapan MDA dengan Asam Tiobarbiturat 

MDA merupakan salah satu produk dari peroksidasi lipid.. Metode 

penangkapan MDA ini menggunakan metode TBA (Tiobarbituric Acid). Metode 

ini didasarkan pada kondensasi molekul MDA, yang merupakan produk toksik 

dari peroksidasi lipid, dengan dua molekul dari TBA. Produk yang dihasilkan 

adalah produk kromogen berwarna merah dan diukur berdasarkan absorbansi pada 

spektrofotometer visibel pada panjang gelombang 532 nm. Validitas dari metode 

ini didasarkan pada asumsi bahwa MDA yang terbentuk pada pengujian TBA, 

menunjukkan adanya peroksida yang berlimpah (Josephy, 1997). 

 

 E. LANDASAN TEORI 

Proses peroksidasi lipid merupakan suatu reaksi berantai dari mekanisme 

reaksi radikal bebas yang menghasilkan berbagai produk salah satunya adalah 

MDA yang bersifat toksis yang mampu merusak membran sel dan meyebabkan 

terjadinya penyakit degeneratif. Beberapa faktor yang ikut berperan dalam 

peroksidasi lipid adalah adanya logam transisi yang berlebih seperti Fe yang 

merupakan katalisator kuat dari reaksi tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi 

jumlah logam Fe dan MDA adalah menggunakan suatu agen pengkhelat dimana 

jika suatu logam telah dikhelat maka akan terbentuk suatu kompleks yang stabil 

dan reaksi yang dikatalisirpun akan terhambat dan menggunakan agen penangkap 

MDA sehingga jumlah MDA dalam tubuh dapat diminimalkan. 

Dari berbagai penelitian tentang aktivitas daun dewandaru, diperoleh 

adanya aktivitas antiradikal fraksi air etanol dari ekstrak etanol buah dewandaru 
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mempunyai IC50 sebesar (4 + 0,2) µg/ml dan senyawa yang bertanggungjawab 

terhadap aktivitas tersebut adalah senyawa antosianin (Einbond et al., 2004). Hasil 

penelitian Utami dkk (2005) menunjukkan aktivitas penangkap radikal pada 

ekstrak etanol, etil asetat, dan kloroform dengan nilai IC50 berturut-turut 8,87; 

12,01; dan 53,30 µg/ml dengan kandungan fenolik ekstrak ekivalen dengan asam 

galat berturut-turut untuk ekstrak etanol, etil asetat, dan kloroform sebesar 105,81; 

33,77; dan 10,973 mg/g sedangkan kandungan flavonoid ekstrak ekivalen dengan 

rutin berturut-turut sebesar 28,78; 32,66; dan 2,63 mg/g. Dan senyawa yang 

memiliki aktivitas mampu menangkal radikal bebas tersebut diidentifikasikan 

merupakan golongan senyawa fenolik atau polifenol yaitu flavonoid.  

Flavonoid dapat mengamankan sel dari senyawa oksigen reaktif (ROS) 

dan mampu mengkhelat Fe. Komponen organik tersebut dapat berfungsi sebagai 

agen pengkhelat Fe karena adanya satu gugus kaboksil dan satu gugus fenolik 

atau dua gugus karboksil yang berdekatan bereaksi dengan ion Fe membentuk 

suatu kompleks yang stabil (Berlett et al., 2001) dan mampu bertindak sebagai 

agen penangkap MDA  

Salah satu senyawa flavonoid dalam sayuran dan buah adalah quercetin. 

Quercetin mampu melindungi sel dari serangan oksidasi. Potensi tersebut 

ditunjukkan oleh posisi gugus hidroksilnya yang mampu menangkap radikal 

bebas dengan cara mengkelat Fe sekaligus menstabilkan Fe. Dalam tulisan 

Winarsi (2005) juga disebutkan bahwa quersetin mampu menurunkan kadar MDA 

plasma pada  4 wanita dan 1 laki-laki yang mengkonsumsi jus buah yang 

mengandung quercetin. 
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Dengan adanya kandungan senyawa fenolik dan flavonoid, ekstrak 

kolroform daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) mampu berpotensi sebagai agen 

pengkhelat logam Fe dan penangkap MDA. 

 

 

F. HIPOTESIS 

Ekstrak kloroform daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) memiliki 

aktivitas sebagai agen pengkelat logam Fe dan sebagai agen penangkap MDA. 
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