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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Penelitian tentang penggunaan bahan-bahan alami yang memiliki 

efek sebagai antioksidan sedang berkembang pesat saat ini. Efek 

antioksidan tersebut dihubungkan dengan manfaat bagi kesehatan manusia 

dalam mencegah resiko penyakit degeneratif seperti kanker, jantung, 

diabetes, dan menghambat efek penuaan dini. Antioksidan juga diaplikasikan 

untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan yang secara alami atau 

sengaja ditambahkan dalam produk pangan yang rentan terhadap oksidasi 

(Gordon, 2001; Reische, Lillard, dan Eitenmiller, 2002).  

Gambir merupakan salah satu bahan alami yang menjadi sumber 

antioksidan alami. Senyawa antioksidan alami gambir adalah senyawa fenolik 

yang merupakan golongan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan 

berupa katekin. Hasil penelitian Rauf, Santoso, dan Suparmo (2010) 

menyatakan bahwa komponen utama ekstrak gambir adalah katekin. Katekin 

ekstrak gambir dihubungkan dengan aktivitas antibakteri (Pambayun, 

Gardjito, Sudarmadji, dan Kuswanto, 2007) dan aktivitas antioksidan (Rauf 

dkk, 2010).  

Aktivitas antioksidan yang dimiliki gambir menempatkan gambir 

sebagai komoditas ekspor. Luasnya pemanfaatan gambir yang digunakan 

sebagai bahan baku industri seperti industri tekstil, industri kosmetik, industri 

farmasi dan makanan yang menjadi indikasi adanya kandungan antioksidan 
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dan antibakteri pada gambir sangat potensial untuk dikembangkan dalam 

memperpanjang masa simpan produk pangan. Pemanfaatan gambir pada 

produk pangan selama ini masih terbatas sehingga menyebabkan gambir 

belum dimanfaatkan secara optimal serta kurangnya pengetahuan 

masyarakat dalam metode mengekstraksi gambir. 

Pengetahuan masyarakat tentang gambir masih terbatas berupa 

produk gambir komersil yang merupakan hasil ekstraksi daun tanaman 

gambir (Uncaria gambir Roxb) yang dikeringkan, diolah secara tradisional, 

diekstrak dengan metode basah menggunakan air sehingga gambir yang ada 

dipasaran masih dalam bentuk bongkahan serta merupakan ekstrak kasar. 

Ekstrak kasar tersebut, masih banyak terdapat komponen non fenolik 

sebagai impurities yang keberadaanya tidak dikehendaki seperti klorofil dan 

sellulosa. Komponen non fenolik tersebut akan mengganggu pengaplikasian 

dalam produk pangan sehingga perlu diekstraksi lagi untuk mendapatkan 

ekstrak gambir yang mengandung komponen fenolik bebas impurities serta 

memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi (Rauf dkk, 2010). 

Optimasi proses ekstraksi gambir dipengaruhi oleh metode ekstraksi, 

waktu ekstraksi, jenis dan konsentrasi pelarut ekstraksi serta suhu ekstraksi. 

Rauf dkk (2010) telah mengekstrak produk gambir dengan berbagai jenis 

pelarut yaitu aquades, etanol, etil asetat, campuran aquades:etanol (1:1) dan 

campuran etanol:etil asetat (1:1). Ekstrak gambir yang menggunakan pelarut 

campuran aquadest:etanol (1:1) menghasilkan bahan terekstrak (rendemen) 

tertinggi dan aktivitas antioksidan tertinggi dalam aktivitas penangkapan 

radikal DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl). Pambayun dkk (2007) 

mengekstraksi gambir dengan menggunakan berbagai jenis pelarut tunggal 
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dan campuran, hasilnya menunjukkan bahwa pelarut campuran etanol:air 

(1:1) menghasilkan bahan terekstrak tertinggi. Hasil tersebut dihubungkan 

dengan polaritas zat pelarut yang digunakan dengan komponen antioksidan 

ekstrak gambir yang bersifat polar.  

Pada penelitian Rauf dkk (2010) hanya menggunakan pelarut etanol 

50% dan 96% sedangkan penggunaan pelarut etanol 90% belum dilakukan. 

Konsentrasi pelarut ekstraksi yang digunakan mempengaruhi hasil 

rendemen, aktivitas antioksidan dan kadar fenol. Mardiah (2010) 

mengekstrak kelopak bunga dan batang rosella, hasilnya kadar antosianin 

tertinggi menggunakan pelarut campuran aquadest dan etanol 95%. 

Ramadhan dan Phaza (2010) mengekstrak oleoresin jahe menggunakan 

konsentrasi etanol yang berbeda 80%, 85%, 90%, 95% dan 99,8%. 

Rendemen tertinggi terdapat pada pelarut etanol 99,8%, hal ini dikarenakan 

semakin tinggi konsentrasi etanol maka semakin rendah tingkat kepolaran 

pelarut yang digunakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kemampuan pelarut dalam mengekstrak kandungan oleoresin yang juga 

bersifat kurang polar (Shadmani, 2004). Dari beberapa hasil penelitian diatas, 

maka pada penelitian ini proses ekstraksi gambir menggunakan pelarut 

etanol 90%. Etanol 90% merupakan campuran dua bahan pelarut yaitu 

aquadest dan etanol 96%. 

Kelemahan penelitian yang dilakukan Rauf dkk (2010) hanya 

dilakukan pada suhu 300C, sedangkan optimasi proses ekstraksi 

menggunakan suhu ekstraksi yang berbeda belum dilakukan. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa suhu ekstraksi dapat mempengaruhi hasil 

ekstraksinya. Ruenroengklin, Zhong, Duan, Yang, dan Jiang (2008) yang 
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mengekstrak jaringan perikarp buah klengkeng menggunakan variasi suhu 

yaitu 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C dan 80°C. Hasilnya menunjukkan bahwa 

ekstrak yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi diperoleh pada suhu 

ekstraksi 45°C sampai 60°C. Teh merupakan sumber katekin seperti gambir. 

Cheong, Park, Kang, Ko, dan Seo (2005) dapat mengekstrak katekin teh 

secara optimal pada suhu 60°C. Pambayun dkk (2007) mengekstraksi gambir 

menggunakan berbagai suhu 40C, 300C, dan 600C hasilnya menunjukkan 

kadar fenol tertinggi pada suhu 600C. 

Penggunaan suhu ekstraksi yang bervariasi akan memberikan 

perbedaan hasil ekstraksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengoptimasi proses ekstraksi gambir dengan 

menggunakan pelarut etanol 90% pada berbagai suhu ekstraksi yang 

berbeda terhadap kadar fenol dan aktivitas penangkapan radikal DPPH. 

 

B. Masalah Penelitian 

Masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh suhu 

ekstraksi terhadap kadar fenolik dan aktivitas penangkapan radikal DPPH 

ekstrak gambir menggunakan pelarut etanol 90%. 

 

C. Tujuan  Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengoptimasi proses ekstraksi gambir menggunakan pelarut 

etanol 90% pada berbagai suhu ekstraksi yang berbeda dan 
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pengaruhnya terhadap kadar fenolik dan aktivitas penangkapan radikal 

DPPH. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kadar fenolik ekstrak gambir yang dilarutkan etanol 90% 

pada suhu ekstraksi 400C, 500C dan 600C. 

b. Mengetahui aktivitas penangkapan radikal DPPH ekstrak gambir yang 

dilarutkan etanol 90% pada suhu ekstraksi 400C, 500C dan 600C. 

c. Menganalisis pengaruh suhu ekstraksi terhadap kadar fenolik ekstrak 

gambir. 

d. Menganalisis pengaruh suhu ekstraksi terhadap aktivitas penangkapan 

radikal DPPH ekstrak gambir. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini digunakan untuk menambah keterampilan dalam 

menerapkan pengetahuan tekhnologi pangan serta sebagai sumber 

informasi ilmiah dan acuan untuk penelitian lebih lanjut khususnya 

tentang aktivitas antioksidan dan kadar fenolik gambir. 

 

2. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian 

teknologi pangan yang berkaitan dengan pengaruh ekstraksi pada suhu 

yang berbeda terhadap kadar fenolik dan aktivitas antioksidan. 

 



6 
 

3. Bagi Masyarakat atau Industri Pangan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

pengetahuan serta wacana baru dalam pemanfaatan ekstrak gambir. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai proses ekstraksi gambir dan pengukuran kadar fenol serta 

pengujian aktivitas penangkapan radikal DPPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




