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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Radikal bebas adalah molekul yang pada orbit terluarnya mempunyai satu 

atau lebih elektron tidak berpasangan, sifatnya sangat labil dan sangat reaktif 

(Soeksmanto dkk, 2007). Peranan reaksi radikal bebas pada makhluk hidup telah 

menjadi objek penelitian yang banyak diminati. Secara garis besar radikal bebas 

berperan penting pada kerusakan jaringan dan proses patologi dalam organisme 

hidup (Velazquez et al., 2003).  

Radikal bebas yang berlebih dapat menyerang senyawa apa saja terutama 

yang rentan seperti lipid dan protein dan berimplikasi pada timbulnya berbagai 

penyakit degenerative (Amic et al., 2003). Hal ini dapat terjadi sebagai akibat 

kurangnya antioksidan dalam tubuh, sehingga tidak mampu mengimbangi 

terjadinya produk oksidasi setiap saat. 

Tubuh manusia secara alami telah dilengkapi pertahanan antioksidan dari 

enzim-enzim seperti katalase, superoksida dismutase (SOD), glutation 

peroksidase, dan glutation S-transferase. Namun demikian, antioksidan tersebut 

belum dapat sepenuhnya mencegah kerusakan sel. Tubuh masih memerlukan 

antioksidan dari luar (Vaya dan Aviram, 2001). 

Berbagai macam tanaman Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

obat alam. Secara turun-temurun penggunaan bahan obat alam mampu 

memberikan perlindungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Tanaman  

Elephantopus scaber L. mengandung senyawa seskuiterpen lakton: elescaberin, 
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deoksielefantopoin, isodeoksielefantopin; eoxyelephantopin, germakranolida 

(Liang dkk., 2008). Ocimum basilicum L.forma citratum Back. mengandung 

senyawa minyak atsiri terpenoid: α-pinen, β-pinen, 1-8 sineol, linalool, kamfora, 

metil minyak atsiri: fenil propanoid kavikol, metil (Z)-sinamat, eugenol, β-

elemena, metil (E)-sinamat, β-kariofilen, β-kubebin, β-bisabolen, α-muurolol 

(Viera and Simon, 2000), Graptophylum pictum Griff mengandung flavonoid, 

tanin, alkaloid, sitosterol, glikosida, asam format, saponin pektin (Ozaki dkk., 

1989), dan Gynura procumbens Merr. mengandung senyawa flavonoid, tanin, 

alkaloid, sitosterol, glikosida, asam format, saponin pektin (Ozaki dkk., 1989). 

Studi epidemiologi menunjukkan bahwa beberapa tanaman dan buah-

buahan terbukti bermanfaat melindungi tubuh manusia terhadap bahaya radikal 

bebas (Soong dan Barlow, 2004 cit. Rohman dan Riyanto, 2006). Hal ini 

dikarenakan potensi antioksidan yang terdapat dalam tanaman dan buah-buahan 

tersebut seperti karoten, flavonoid, dan komponen fenolik lain (Ames et al., 1993 

cit. Teow et al., 2006), juga vitamin C dan E (Frei, 1999 cit. Windono, 2001). 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa antioksidan alami (termasuk 

penangkapan radikal) sering dihubungkan dengan keberadaan senyawa-senyawa 

fenolik dan flavonoid (Zou et al., 2004 cit. Rohman dkk., 2009). Senyawa fenol 

telah diketahui memiliki berbagai efek biologis seperti aktivitas antioksidan 

sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas, pengkelat logam, peredam 

terbentuknya oksigen singlet serta pendonor elektron (Karadeniz et al., 2005).   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, sangatlah menarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak 
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etanol daun tapak  liman (Elephantopus scaber L.), selasih (Ocimum basilicum 

L.forma citratum Back.), ungu (Graptophylum pictum Griff), dan sambung nyawa 

(Gynura procumbens Merr.) dengan metode DPPH dan menentukan korelasinya 

dengan kadar fenolik totalnya. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

permasalahan: 

1. Apakah ekstrak etanol daun tapak liman, selasih, ungu, dan sambung nyawa 

memiliki aktivitas penangkap radikal? 

2. Berapakah kadar fenolik total yang terdapat dalam daun tapak liman, selasih, 

ungu, dan sambung nyawa? 

3. Bagaimanakah korelasi antara aktivitas penangkap radikal pada daun tapak  liman, 

selasih, ungu, dan sambung nyawa dengan kadar fenolik totalnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui aktivitas antiradikal melalui parameter nilai IC50 ekstrak etanol daun 

tapak liman, selasih, ungu, dan sambung nyawa  dengan metode DPPH. 

2. Mengetahui kadar fenolik total ekstrak etanol daun tapak liman, selasih, ungu, dan 

sambung nyawa dengan menggunakan pereaksi Folin-Ciocalteu dengan senyawa 

standar asam galat. 

3. Melihat korelasi antara kadar fenolik total terhadap aktivitas antiradikalnya. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Radikal Bebas 

a. Pengertian Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah molekul yang pada orbit terluarnya mempunyai satu 

atau lebih elektron tidak berpasangan, sifatnya sangat labil dan sangat reaktif 

(Soeksmanto dkk., 2007). Radikal bebas berada di dalam tubuh akibat proses 

respirasi aerobik dengan bentuk yang berbeda-beda, seperti superoksid, hidroksil, 

hidroperoksil, peroksil, dan alkosil radikal (Teow et al., 2006). 

b. Efek Radikal Bebas 

Radikal bebas baik yang eksogen maupun yang endogen merupakan 

etiologi berbagai macam penyakit degeneratif (Rohman dan Riyanto, 2006). 

Reaksi antara radikal bebas dan molekul berujung dengan timbulnya suatu 

penyakit (Reynertson, 2007), antara lain: 

1) Aterosklerosis 

Aterosklerosis adalah suatu kondisi kronik pada arteri-arteri berukuran 

besar dan medium yang ditandai dengan pengerasan, hilangnya elastisitas dinding 

arteri, serta penyempitan lumennya (Windono et al., 2001). Terjadi karena ada 

reaksi radikal bebas, antara lain terjadi pada peroksidasi lipid (oksidasi asam-asam 

lemak tak jenuh rantai panjang dalam membran sel dan lipoprotein) yang 

berdampak berkembangnya aterosklerosis (Windono et al., 2001).  

2) Kanker 

Hidroksialkena adalah senyawa hasil dari peroksidasi lipid yang mampu 

berikatan dengan asam nukleat melalui ikatan kovalen sehingga menyebabkan 
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perubahan DNA (Winter, 1986 cit. Madhavi, 1995). Agen perusak DNA dan 

senyawa pendukungnya berperan penting dalam terbentuknya sel kanker. Proses 

pembentukan sel kanker ini melalui mekanisme senyawa pendukung yang bekerja 

dengan menghasilkan radikal oksigen, yang merupakan hasil akhir dari 

peroksidasi lipid (Demopoulos et al., 1980., Emerit et al., 1983 cit. Madhavi, 

1995). 

3) Iskemia 

Terjadi selama terdapat cedera pada hati dan sel otak yang juga merupakan 

hasil dari peroksidasi lipid. Dengan transformasi xanthine dehidrogenase menjadi 

xanthine oxidase dan juga dengan terbentuknya spesies oksigen yang reaktif 

(Madhavi, 1995). 

4) Proses penuaan  

Umumnya semua sel jaringan organ dapat menangkal serangan radikal 

bebas karena didalamnya terdapat sejenis enzim khusus yang mampu melawan. 

Namun manusia secara alami mengalami degradasi seiring dengan peningkatan 

usia akibat radikal bebas itu sendiri, belum lagi adanya rangsangan untuk 

membentuk radikal bebas yang berasal dari lingkungan sekitar, karena itu secara 

perlahan tapi pasti, terjadi kerusakan jaringan oleh radikal bebas yang tidak 

terpulihkan (Anonim, 1997).  

Kerusakan jaringan secara pelan ini merupakan proses terjadinya penuaan, 

seperti kehilangan elastisitas jaringan kolagen dan otot sehingga kulit tampak 

keriput, terjadinya lipofuchsin atau bintik-bintik pigmen kecoklatan di kulit yang 

merupakan timbunan sisa pembakaran dalam sel (Anonim, 1997). 
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c. Sumber Radikal Bebas 

Sumber radikal bebas bisa berasal dari dalam tubuh kita sendiri (endogen), 

bisa pula dari luar tubuh (eksogen). Radikal endogen terbentuk akibat reduksi 

oksigen dalam mitokondria yang kurang sempurna, sehingga terbentuk 

superoksida, interaksi superoksida atau hidrogen peroksida dengan ion logam 

transisi. Sedangkan radikal bebas eksogen berasal dari polusi udara, radiasi, zat-

zat kimia (obat-obatan, insektisida) dan makanan-makanan tertentu (Windono et 

al., 2001). 

Radikal bebas juga bisa berasal dari luar tubuh (eksogen), misalnya karena: 

polusi udara seperti asap rokok, radiasi, zat-zat kimia seperti obat-obatan dan 

insektisida, serta dapat juga melalui makanan tertentu (Windono et al., 2001). 

Radikal bebas, baik yang eksogen maupun endogen merupakan etiologi penyakit 

degeneratif seperti jantung koroner, stroke, diabetes, dan kanker (Rohman dan 

Riyanto, 2006). Mekanisme reaksi radikal bebas dari autooksidasi lipid dapat 

digambarkan sebagai tahap inisiasi, propagasi, dan terminasi. Selama tahap 

inisiasi dan propagasi, atom hidrogen tetangga dari rantai karbon dengan satu 

ikatan rangkap diabstraksi dan radikal alkil yang terbentuk distabilkan oleh 

resonansi (Pokorny et al., 2001). 

2. Antioksidan  

Antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir 

radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas 

terhadap sel normal, protein dan lemak. Antioksidan menstabilkan radikal bebas 

dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas, dan 
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menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas (Anonim, 

2008). 

Antioksidan dapat menghambat atau memperlambat oksidasi melalui dua 

jalur, yaitu pertama melalui penangkapan radikal bebas (free radical scavenging), 

antioksidan jenis ini disebut dengan antioksidan primer. Termasuk dalam jenis ini 

adalah senyawa-senyawa fenolik seperti galat dan flavonoid. Jalur kedua yaitu 

tanpa melibatkan penangkapan radikal bebas. Antioksidan ini disebut dengan 

antioksidan sekunder yang mekanismenya melalui pengikatan logam; menyerap 

sinar ultraviolet dan mendeaktivasi oksigen singlet (Pokorny et al., 2001). Dengan 

konsentrasi yang rendah antioksidan dapat menghambat atau menunda proses 

oksidasi (Vaya dan Aviram, 2001). Antioksidan bekerja dengan cara 

menghentikan pembentukan radikal bebas, menetralisir serta memperbaiki 

kerusakan-kerusakan yang telah terjadi (Dalimarta dan Soedibyo, 1999). Bukti-

bukti yang telah diberikan oleh para peneliti membuktikan bahwa antioksidan 

dapat mengurangi resiko terkena penyakit kronis seperti kanker dan penyakit 

jantung (Prakash, 2001). Sistem pertahanan dalam tubuh dapat dibedakan menjadi 

tiga golongan yaitu antioksidan primer, sekunder, dan tersier. 

Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan rantai reaksi radikal 

dengan mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu lipid yang radikal, 

produk yang dihasilkan lebih dari produk inisial, sedangkan antioksidan sekunder 

atau penangkap radikal (radikal scavenger), merupakan antioksidan yang dapat 

menekan terjadinya reaksi rantai baik pada awal pembentukan rantai maupun pada 

fase propagasi. Termasuk golongan ini adalah vitamin E, vitamin C, betakaroten, 
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dan kurkuminoid (Vaya dan Aviram, 2001). Antioksidan golongan ke tiga yaitu 

antioksidan tersier yang merupakan antioksidan yang memperbaiki kerusakan-

kerusakan yang terjadi karena efek radikal bebas (Winarsi, 2005). 

3. Tanaman  

a. Tapak Liman (Elephantopus schaber L.) 

1) Klasifikasi Tapak Liman 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Anak kelas: Asteridae 

Bangsa : Asterales 

Suku : Asteraceae 

Marga : Elephantopus  

Jenis : Elephantopus scaber L. 

Nama umum : Tapak Liman (Cronquist, 1981). 

2) Kandungan Kimia 

Daun tapak liman mengandung Seskuiterpen lakton: elescaberin, 

deoksielefantopoin, isodeoksielefantopin; eoxyelephantopin, germakranolida 

(Liang dkk., 2008). 

3) Kegunaan Daun tapak Liman   

Manfaat dari daun tapak liman cukup beragam. Dekokta daun digunakan 

untuk diuresis, antipiretik dan mengobati batu ginjal, penyakit seksual, hepatitis, 

nefritis, asma, bronkitis, anthelmintik, batuk, sariawan. Daun segar untuk 

mengobati udema perut (de Gusman and Siemonsa, 1999). Tapak liman juga 
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bermanfaat menghambat sel kanker liver yang dilihat dari adanya senyawa 

elefantopin dengan IC50 8,18-14,08 µmol (Liang et al., 2008). Senyawa 

isodeoksielefentopin menginduksi apoptosis dan osteoklastogenesis, menghambat 

ekspresi gen teregulasi (Ichikawa dkk., 2006). Ekstrak aseton dan senyawa steroid 

menghambat kadar glukosa pada diabetes yang diinduksi oleh streptosin (Daisy, 

2009). 

b. Tanaman Selasih (Ocimum basilicum L.forma citratum Back.) 

1) Klasifikasi Tanaman Selasih 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Anak kelas: Asteridae  

Bangsa : Lamiales 

Suku : Lamiaceae 

Marga : Ocimum  

Jenis : Ocimum basilicum L.f (Cronquist, 1981). 

2) Kandungan Kimia 

Minyak atsiri terpenoid: α-pinen, β-pinen, 1-8 sineol, linalool, kamfora, 

metil minyak atsiri: fenil propanoid kavikol, metil (Z)-sinamat, eugenol, β-

elemena, metil (E)-sinamat, β-kariofilen, β-kubebin, β-bisabolen, α-muurolol 

(Viera and Simon, 2000). 

3) Kegunaan Daun Selasih. 

Berdasarkan data empiris ekstrak air selasih mencegah agregasi platelet 

(Tohti dkk., 2006). Penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa tanaman selasih 
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dapat berperan sebagai insektisida terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 

kedelai yang diusahakan secara organik (Kusheryani dan aziz, 2006).  

c. Tanaman Ungu (Graptophylum pictum Griff) 

1) Klasifikasi Tanaman Ungu 

Divisi : Magnoliphyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Anak kelas: Asteridae 

Bangsa : Scrophulariales 

Suku : Acanthaceae 

Marga : Graptophyllum  

Jenis : Graptophyllum pictum (L.) Griff (Cronquist, 1981). 

2) Kandungan Kimia 

Kandungan kimia yang terdapat pada daun ungu yaitu flavonoid, tanin, 

alkaloid, sitosterol, glikosida, asam format, saponin, pektin (Ozaki dkk., 1989). 

3) Kegunaan Daun Ungu 

Berdasarkan penelitian sebagai antiinflamasi pada mencit yang diinduksi 

karagen dan ekstrak daun ungu juga dapat menghambat pertumbuhan plak pada 

gigi (Wahyuningtyas, 2005). Studi juga menunjukan adanya oksitoksik dan 

aktivitas anti-implantasi ekstrak daun Graptophyllum pictum (L.) Griff yang diuji 

pada tikus betina. Hal ini dilihat dengan adanya efek menekan pada kontraksi 

uterus dan ditunjukkan dengan persentase anti implantasi 93,85% (Stella dkk., 

2009). 

 



11 
 

d. Tanaman Sambung Nyawa (Gynura procumbens Merr.) 

1) Klasifikasi Tanaman Sambung Nyawa  

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Anak kelas: Asteridae 

Bangsa : Asterales 

Suku : Asteraceae 

Marga : Gynura  

Jenis : Gynura procumbens (Lour.) Merr (Cronquist, 1981). 

2) Kandungan Kimia 

Flavonoid: kaempferol-3-O-rutinoside dan astragalin;  tannin: asam 

kafeat: 3,5-di-O-asam kafeoilkuinat and 4, 5-di-O-asam kafeoilkuinat; terpenoids: 

steroid (Rosidah dkk., 2009). 

3) Kegunaan daun sambung nyawa 

Penelitian sebelumnya sambung nyawa dapat digunakan sebagai obat 

hipertensi, anti virus herpes simplex, anti hiperglikemik, anti inflamasi, anti 

hiperlipidemia dan anti hipertensi. Sedangkan secara tradisional biasa digunakan 

untuk obat bengkak, rematik, herpes simpleks. Penelitian juga menyebutkan, 

Gynura procumbens Merr. memiliki efek antipiretik, analgetik, antikarsinogenik 

dan mutagenik, serta anti bakteri (Hidayat dkk.,  1989). 

4. Kandungan Kimia Antioksidan dalam Tanaman  

Senyawa kimia yang tergolong dalam kelompok antioksidan dan dapat 

ditemukan pada tanaman, antara lain berasal dari golongan polifenol, 
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bioflavonoid, vitamin C, vitamin E, β-karoten, katekin, dan resveratrol (Hernani 

dan Raharjo, 2006).  

Studi terbaru menunjukkan bahwa flavonoid dan polifenol memiliki 

kontribusi yang besar terhadap total aktivitas antioksidan dari suatu buah-buahan 

atau sayuran (Vinson et al., 1999; Luo et al., 2002 cit. Einbond et al., 2004). 

Beberapa flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan yaitu: myricetin, 

myricitrin, gallocatechin, quercetin, dan quercitrin (Schmeda et al., 1987 cit. 

Reynertson, 2007). 

Aktivitas antioksidan dari senyawa fenolik telah diketahui karena sifat 

redoksnya, yang memungkinkan senyawa fenolik dapat berperan sebagai agen 

pereduksi, pendonor hidrogen, pemadam singlet oksigen, dan sebagai pengkhelat 

logam (Rice-Evan et al., 1996 cit. Karadeniz et al., 2005). Aktivitas antioksidan 

dari senyawa fenolik biasanya tergantung dari nomor dan keberadaan gugus 

hidroksil dan juga adanya dua sampai tiga ikatan rangkap (Rice-Evan and Mller, 

1997 cit. Karadeniz et al., 2005). Senyawa fenol merupakan salah satu senyawa 

yang setelah bereaksi dengan radikal bebas akan menghasilkan radikal yang 

stabil. Kestabilan radikal fenol disebabkan adanya efek resonansi (Fessenden & 

Fessenden, 1997). 

Kandungan fenolik total dapat ditetapkan dengan menggunakan pereaksi 

Folin-Ciocalteu (Park et al., 2003). Menurut penelitian yang dilakukan Sudjadi 

dan Rohman, (2004), adanya inti aromatis pada senyawa fenol (gugus hidroksi 

fenolik) dapat mereduksi fosfomolibdat fosfotungstat menjadi molibdenum yang 

berwarna biru. 
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5. Uji Aktivitas Antioksidan  

Radikal bebas yang umumnya digunakan sebagai model dalam penelitian 

antioksidan atau peredam radikal bebas adalah 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) 

(Sawai Y et al, 1998 ci.t Windono, 2001). 1,1-difenil-2- pikrilhidrazil (DPPH) 

merupakan metode yang mudah, cepat, dan murah untuk menetapkan kapasitas 

antioksidan (Koleva et al., 2001 cit. Marxen et al., 2007). Senyawa 1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil (DPPH) adalah sebuah molekul yang mengandung senyawa radikal 

bebas yang stabil. Keberadaan sebuah antioksidan yang mana dapat 

menyumbangkan elektron kepada DPPH, menghasilkan warna kuning yang 

merupakan ciri spesifik dari reaksi radikal DPPH (Vaya dan Aviram, 2001). 

Radikal DPPH mempunyai absorbansi yang kuat pada 517 nm dengan warna 

ungu yang khas. Perubahan yang terjadi pada reaksi radikal DPPH tersebut dapat 

diukur dengan spektrofotometri, dan diplotkan terhadap konsentrasi (Reynertson, 

2007). 

 

Gambar 1. Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan  



14 
 

E. Landasan Teori  

Pengujian aktivitas penangkap radikal pada tanaman Elephantopus scaber 

L., Ocimum basilicum L.forma citratum Back., Graptophylum pictum Griff, dan 

Gynura procumbens Merr. telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian 

pendahuluan membuktikan adanya aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun 

Ocimum basilicum L.forma citratum Back. yang diselidiki secara pengukuran 

elektrokimia (Madsen et al., 1996). Antioksidan total  dalam ekstrak aseton dari 

23 varietas kemangi Iran ditentukan sebagai Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity (TEAC), dan menunjukan adanya hubungan positif linear dengan total 

fenolik (Javanmardi et al., 2003). Uji aktivitas antioksidan daun Ocimum 

basilicum L.forma citratum Back dengan metode tiosianat besi, pada konsentrasi 

50 mg/ml memiliki efek inhibisi dari ekstrak etanol pada peroksida emulsi asam 

linoleat menjadi 97,5 % (Gulcin et al., 2007). Sedangkan penelitian lain juga 

menyebutkan bahwa aktivitas antiradikal ekstrak etanol daun, bunga dan biji 

Ocimum sanctum secara berturut-turut memiliki nilai IC50 116,021; 154,063; 

147,18 µg/mL dengan kadar total fenolik 37,054; 21,304; 14,949 mg/g sampel. 

Koefisien korelasi dari persamaan regresi linier antara IC50 dan kadar total fenolik 

dalam GAE memberikan gambaran bahwa 98,74% aktivitas antiradikal ekstrak 

tanaman tersebut disumbangkan oleh kandungan fenoliknya (Cholisoh dan 

Hanwar, 2006). Yam dkk., (2008) melaporkan bahwa ekstrak etanol Elephantopus 

scaber L. menunjukkan antioksidan (1 mg/ml ekstrak etanol sebesar 2,1 mM 

TEAC). Penelitian pendahuluan membuktikan adanya aktivitas antiradikal ekstrak 

metanol, etil asetat dan fraksi n-butanol  Gynura procumbens Merr. memiliki 
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kandungan total fenolik ekstrak dan fraksi bervariasi dari 4,37% sampai 23,43% 

dari berat kering, dinyatakan sebagai setara asam galat. Dengan analisis data lebih 

lanjut, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara kadar fenol total 

Gynura procumbens Merr. dan DPPH dengan koefisien korelasi 0,926. Hasil ini 

menunjukkan bahwa fenolat dalam tanaman ini memberikan aktivitas antioksidan 

yang substansial (Rosidah et al., 2008). 

 

F. Hipotesis  

1. Ekstrak etanol daun Elephantopus scaber L., Ocimum basilicum L.forma citratum 

Back., Graptophylum pictum Griff, dan Gynura procumbens Merr memiliki 

aktivitas penangkap radikal yang baik, yang salah satunya disumbangkan oleh 

adanya senyawa fenoliknya. 

2. Semakin tinggi kadar fenolik total, maka aktivitas penangkap radikalnya semakin 

tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


