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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Radikal bebas merupakan suatu molekul yang sangat reaktif karena 

mempunyai satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas sangat 

reaktif karena kehilangan satu atau lebih elektron yang bermuatan listrik, dan 

untuk mengembalikan keseimbangannya maka radikal bebas berusaha 

mendapatkan elektron dari molekul lain atau melepas elektron yang tidak 

berpasangan tersebut (Dalimartha & Soedibyo, 1998). Radikal bebas yang 

berlebih dapat menyerang senyawa apa saja terutama yang rentan seperti lipid dan 

protein dan berimplikasi pada timbulnya berbagai penyakit degeneratif 

(Middleton et al., 2000) seperti penyakit jantung, arteriosklerosis, kanker, serta 

gejala penuaan (Tahir dkk., 2003). Hal ini dapat terjadi sebagai akibat kurangnya 

antioksidan dalam tubuh, sehingga tidak mampu mengimbangi terjadinya produk 

oksidasi setiap saat. 

Senyawa antioksidan merupakan inhibitor penghambat oksidasi. Cara 

kerja senyawa antioksidan adalah bereaksi dengan radikal bebas reaktif 

membentuk radikal bebas tak reaktif yang relatif stabil. Antioksidan menstabilkan 

radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal 

bebas, dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas 

(Utami dkk., 2009). Tubuh manusia secara alami telah dilengkapi pertahanan 

antioksidan dari enzim-enzim seperti katalase, superoksida dismutase (SOD), 



2 
 

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). 

Beberapa antioksidan dapat dihasilkan dari produk alami seperti dari 

rempah, herbal, sayuran, dan buah. Senyawa kimia yang tergolong dalam 

kelompok antioksidan dan dapat ditemukan pada tanaman, antara lain berasal dari 

golongan polifenol, vitamin C, vitamin E, β-karoten, katekin, dan resveratrol 

(Hernani dan Raharjo, 2006). Senyawa lain yang berpotensi sebagai antioksidan 

adalah flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang terdapat pada teh, 

buah-buahan, sayuran, anggur, bir, dan kecap (Sofia, 2006), dimana flavonoid 

memiliki kemampuan untuk merubah atau mereduksi radikal bebas dan juga 

sebagai antiradikal bebas (Giorgio, 2000). 

Salah satu tanaman obat yang banyak tumbuh di Indonesia adalah 

tumbuhan Piper betle, Sauropus androgynus, Averrhoa bilimbi, dan Guazuma 

ulmifolia. Penelitian terdahulu, tanaman tersebut berpotensi untuk dikembangkan 

menjadi antioksidan alami. Minyak atsiri daun sirih mengandung 30% fenol dan 

beberapa derivatnya. Kavikol merupakan komponen paling banyak dalam minyak 

atsiri yang memberi bau khas pada sirih. Persenyawaan fenol ini diketahui 

memiliki aktivitas antibakteri dan aktivitas antioksidan (Anonim, 2005 cit. 

Parwata dkk., 2009). Pada penelitian antiradikal bebas minyak atsiri destilat air 

daun sirih (Piper betle L.) menunjukkan bahwa fraksi n-heksana memiliki 

aktivitas yang paling besar dalam meredam radikal bebas DPPH yaitu 66,27% 

dalam waktu 5 menit dan 89,13% dalam waktu 60 menit. Senyawa yang terdapat 
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dalam minyak atsiri daun sirih yaitu 4-alil fenil asetat, 2 metoksi-4-(2-profenil) 

fenol/eugenol, 3-allyl-6-metoksifenil asetat, 4-(2-profenil) fenol/ kavikol (Parwata 

dkk., 2009). 

Ekstrak metanol daun katuk (Souropus androgynus (L) Merr.) 

mengandung senyawa flavonoid dengan jenis flavonon. Ekstrak metanol daun 

katuk dengan menggunakan metode DPPH memiliki aktivitas antioksidan yang 

kuat karena memiliki nilai IC50 sebesar 80,81 μg/mL (Zuhra dkk., 2008). Menurut 

Benjapak (2008) dengan menggunakan metode spektrofotometri yang berbeda 

yaitu metode DPPH dan 2-deoksiribose diperoleh nilai IC50 berturut-turut adalah 

0,14 ± 0,01% (v/v) dan 0,07 ± 0,01% (v/v) serta kandungan vitamin C dan 

konsentrasi fenolik (0,2 ± 0,13 mg/100 g dan 428,26 ± 95,77 mg asam galat 

equivalen/100mL). 

Ekstrak etanol daun S. androgynus telah diisolasi senyawa asam fenolat 

dan flavonoid. Kromatografi kertas dua arah senyawa asam fenolat menunjukkan 

adanya asam p-hidroksibenzoat, asam vanilat, asam ferulat dan asam kafeat. Dari 

enam senyawa flavonoid yang diisolasi, salah satunya adalah rutin, sedangkan 

lima lainnya termasuk golongan flavonol dan flavon (Soewardi dkk., 1994). 

Sunardi (2007) melaporkan bahwa fraksi eter dan air ekstrak metanolik 

daun belimbing wuluh (Averhoa bilimbi L.) memiliki aktivitas antioksidan 

terhadap radikal DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) pada λmaks 517 nm setelah 30 

menit diperoleh nilai IC50 sebesar 50,36 μg/m dan 44,01 μg/mL serta nilai IC50 

rutin sebagai pembanding adalah 7,00 μg/mL. 
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Jati belanda (Guazuma ulmifolia Lam.) merupakan anggota dari famili 

sterculiaceae yang dapat digunakan sebagai antioksidan (Anonim, 2008). Uji 

aktivitas antioksidan ekstrak metanol dan air G. ulmifolia dengan metode DPPH 

juga menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat dengan IC50 50,51 ± 0,245 

µg/mL dan >100 µg/mL. Guazuma ulmifolia mengandung senyawa flavonoid dan 

tanin (Navarro et al., 2003). 

Penelitian lain melaporkan bahwa ada hubungan antara kadar polifenol 

total dengan aktivitas antioksidan. Tingginya kadar polifenol total ekstrak air daun 

mint, laksa, tapioka, salam, kentang, cekur manis dan sirih juga akan diiringi 

kenaikan aktivitas antioksidan (Wong et al., 2005). Koefisien korelasi dari 

persamaan regresi linier antara IC50 dan kadar total polifenol dalam GAE 

memberikan gambaran bahwa 98,74% aktivitas antiradikal ekstrak tanaman 

selasih disumbangkan oleh kandungan polifenolnya (Cholisoh dan Dedi, 2006). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

permasalahan apakah terdapat korelasi antara kadar fenolik terhadap aktivitas 

antiradikal ekstrak etanol daun Piper betle, Sauropus androgynus, Averrhoa 

bilimbi, dan Guazuma ulmifolia? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara kadar fenolik total 

terhadap aktivitas penangkap radikal ekstrak etanol daun Piper betle, Sauropus 

androgynus, Averrhoa bilimbi, dan Guazuma ulmifolia.  
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat 

reaktif karena mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital 

terluarnya. Untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas akan 

bereaksi dengan molekul disekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. 

Reaksi ini berlangsung terus menerus dalam tubuh dan bila tidak berhenti akan 

menimbulkan penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta 

penyakit degeneratif lainnya (Kikuzaki et al., 2002; Sibuea, 2003; Halliwell, 2000 

cit. Andayani dkk., 2008). 

Kerusakan oksidatif atau kerusakan akibat radikal bebas dalam tubuh pada 

dasarnya dapat diatasi oleh antioksidan endogen. Namun jika senyawa radikal 

bebas terdapat berlebih dalam tubuh atau melebihi batas kemampuan proteksi 

antioksidan seluler, maka dibutuhkan antioksidan tambahan dari luar atau 

antioksidan eksogen untuk menetralkan radikal yang terbentuk (Reynertson, 

2007). 

2. Antioksidan  

Suatu antioksidan mampu mendonasikan satu atau lebih elektron kepada 

senyawa prooksidan dan mengubahnya menjadi senyawa yang lebih stabil. 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu antioksidan primer dan sekunder (Vaya dan Aviram, 2001). 

Orang perlu banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Konsumsi buah dan 

sayuran dapat menurunkan resiko kanker karena buah dan sayuran mengandung 
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antioksidan seperti vitamin C, vitamin E dan betakaroten. Senyawa yang terdapat 

dalam buah, sayur, ikan, biji-bijian, rempah-rempah menghentikan reaksi berantai 

pembentukan radikal bebas (Anshori et al., 2006). Antioksidan alami tersebut 

menurut Halliwel dan Guttidge (2000) cit. Anshori et al., (2006) dapat 

memperlambat penuaan, melawan zat karsinogen dan mencegah penyakit 

kardiovaskuler. Selain antioksidan alami tersebut, sering pula digunakan 

antioksidan sintetik dalam industri. Antioksidan alami semakin diminati karena 

dinilai mempunyai tingkat keamanan yang lebih baik dibanding antioksidan 

sintetik. Hal tersebut mendorong semakin banyak dilakukan eksplorasi bahan 

alam sebagai sumber antioksidan (Muchtaridi et al., 2005).  

3. Tanaman  

a. Tanaman Sirih (Piper betle L.) 

1) Klasifikasi Tanaman Sirih 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio: Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Piperales 

Suku  : Piperaceae 

Genus  : Piper 

Spesies  : Piper betle L. 

Nama umum: Sirih (Tjitrosoepomo, 1994). 
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2) Kandungan Kimia 

Daun Piper betle mengandung minyak atsiri yaitu fenol (eugenol, chavicol, 

estragol) dan chavibetol (Teo dan Banka, 2000; Anonim, 2005), alkaloid 

(Quisumbing, 1951). Selain itu daun sirih juga mengandung tanin, gula, dan 

amilum (Syukur dan Hernani, 2003). Buah Piper sp. mengandung minyak atsiri, 

lemak dan asam lemak, emodol, tanin, gula pereduksi, antrasenoid, poiluronida, 

glukosida dan glikosida steroid (Priyono dan Praptiwi, 2004). 

Analisis GC-MS menunjukkan bahwa minyak atsiri mengandung 9 

komponen senyawa antara lain 4-metil(1-metiletil)-3-sikloheksen-1-ol, 1-metoksi-

4(1-propenil) benzena, 4-(2-propenil) fenol/kavikol, 4-alilfenilasetat, eugenol, 

karyofilen, 3-alil-6-metoksifenilasetat, 4-alil-1,2-diasetoksibenzena dan 

dekahidro-4a-metil-1-metilen-7 (1-metiletenil) naftalena. Berdasarkan intensitas 

puncaknya, kandungan minyak atsiri daun sirih didominasi oleh 4 komponen 

senyawa yaitu 4-alil fenil asetat, 2 metoksi-4-(2 profenil) fenol/eugenol, 3-allyl-6-

metoksi fenil asetat, 4-(2-profenil)- fenol/ kavikol (Parwata dkk., 2009). 

3) Kegunaan Daun Sirih  

Manfaat dari daun sirih cukup beragam diantaranya sebagai antijamur, 

antiseptik, anthelmetik (Evans dkk., 1984) dan antioksidan (Anonim, 2005). 

Heyne (1987) menyatakan bahwa ekstrak daun sirih digunakan untuk berkumur, 

membersihkan pernafasan, menghentikan pendarahan pada gigi yang dicabut. 

Selain itu juga dapat digunakan sebagai obat batuk, obat cacing, dan asma (Teo 

dan Banka, 2000 cit. Parwata dkk., 2009). 
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b. Tanaman Katu (Souropus androgynus (L.) Merr.) 

1) Klasifikasi Tanaman Katu 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio: Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Euphorbiales 

Suku  : Euphorbiaceae 

Genus  : Sauropus 

Spesies  : Sauropus androgynus Merr. 

Nama umum: Katu (Cronquist, 1981) 

2) Kandungan Kimia 

Daun katu (Sauropus androgynus Merr.) mengandung senyawa flavonoid, 

tanin, saponin, steroid, dan triterpenoid, asam fenolat yang menunjukkan adanya 

asam p-hidroksibenzoat, asam vanilat, asam fumarat, dan asam kafeat (Soewardi, 

1994). Daun katu mengandung protein 9,1% dengan 15 jenis asam amino, 

papaverina 0,6%, β-karoten, riboflavin, vitamin C, miosin, asam lemak, dan 

senyawa steroid golongan sterol, asam fenolat, asam para hidroksi benzoat, asam 

ferulat, asam kafeat, dan asam varulat (Wijoyo, 2004). 

3) Kegunaan Daun Katu 

Daun katu (Sauropus androgynus Merr.) digunakan untuk memperbanyak 

air susu ibu dan juga berkhasiat sebagai obat demam, obat bisul dan obat borok 
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(Anonim, 2010). Memperlambat berkurangnya masa tulang (osteomalasia), 

antikanker dan meningkatkan sistem imun dalam tubuh (Karyadi, 1997). 

c. Tanaman Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) 

1) Klasifikasi Tanaman Belimbing Wuluh 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio: Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Geraniales 

Suku  : Oxalidaceae 

Genus  : Averrhoa 

Spesies  : Averrhoa bilimbi L. 

Nama umum: Belimbing wuluh (Syamsuhidayat dan Hutapea, 2001) 

2) Kandungan Kimia 

Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) mempunyai beberapa kandungan 

kimia yang bersifat asam antara lain seperti asam oksalat, asam sitrat, asam tartat, 

dan asam suksinat, asam format, glukosit, flavonoid, kalium oksalat, minyak 

menguap, fenol dan pektin (Hembing, 2008). Kandungan kimia lain yang terdapat 

pada daun belimbing wuluh yaitu saponin, tanin (Anonim, 2001), asam ferulat, 

asam lemak seperti asam miristat, etil palmitat dan 6,10,14 trimetil pentadekanon-

2 (Hermani, 2009). 
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3) Kegunaan Belimbing Wuluh 

Belimbing wuluh berkhasiat sebagai obat encok, obat penurun panas, obat 

gondok (Anonim, 2001), antiinflamasi (Effendi, 1998), dan antioksidan (Sunardi, 

2007). 

d. Tanaman Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) 

1) Klasifikasi Tanaman 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio: Angiospermae 

Kelas  : Dicotiledoneae 

Bangsa  : Malvales 

Suku  : Sterculiceae 

Genus  : Guazuma 

Spesies  : Guazuma ulmifolia Lamk. 

Nama umum: Jati belanda (Backer dan Van Bakhuizen den Brink, 1965). 

2) Kandungan Kimia 

Kandungan senyawa kimia yang telah ditemukan di dalam daun jati 

belanda adalah flavonoid, asam fenolat, tanin, steroid, triterpenoid, dan saponin 

(Umar, 2008). Selain itu juga mengandung senyawa kimia aktif antara lain 

mucilago, kafein, β-sitosterol, friedelin, asam kaueronat, antioksidan, 

proantosianidin (Suharmiyati, 2003; Sulaksana, 2005), damar, lendir, triterpen, 

alkaloid dan asam fenol (Sundari dkk., 2001). 
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3) Kegunaan Jati belanda 

Penelitian sebelumnya jati belanda dapat digunakan sebagai antioksidan, 

antibakteri, dan antihipertensi. Bunga dan daunnya dapat digunakan untuk 

mengobati penyakit ginjal dan gastrointestinal, demam dan diabetes (Anonim, 

2008). 

4. Uji Aktivitas Antiradikal 

Salah satu uji untuk menentukan aktivitas antioksidan penangkap radikal 

adalah metode DPPH (1,1 Dipenil-2-pikrilhidrazil). Metode DPPH memberikan 

informasi reaktivitas senyawa yang diuji dengan suatu radikal stabil (Sunarni, 

2005 cit. Sunardi, 2007). DPPH menghasilkan radikal bebas aktif bila dilarutkan 

dalam alkohol. Radikal bebas tersebut stabil dengan absorpsi maksimum pada 

panjang gelombang 517 nm dan dapat direduksi oleh senyawa antioksidan 

(Praptiwi dkk., 2006). Penangkap radikal bebas menyebabkan elektron menjadi 

berpasangan yang kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding 

dengan jumlah elektron yang diambil (Sunarni, 2005 cit. Sunardi, 2007). 
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Gambar 1. Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan  
(Windono et al., 2001) 
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5. Senyawa Fenolik 

Fenol adalah senyawa dengan suatu gugus OH yang terikat pada cincin 

aromatik (Fessenden dan Fessenden, 1982). Fenolik merupakan metabolit 

sekunder yang tersebar dalam tumbuhan. Senyawa fenolik dalam tumbuhan dapat 

berupa fenol sederhana, antraquinon, asam fenolat, kumarin, flavonoid, lignin dan 

tanin (Harborne, 1987). Senyawa fenolik telah diketahui memiliki berbagai efek 

biologis seperti aktivitas antioksidan melalui mekanisme sebagai pereduksi, 

penangkap radikal bebas, pengkhelat logam, peredam terbentuknya oksigen 

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

Salah satu antioksidan alami yaitu asam galat (3, 4, 5-trihydroxybenzoic 

acid). Asam galat termasuk dalam senyawa fenolik dan memiliki aktivitas 

antioksidan yang kuat (Lee et al., 2003). Penentuan kandungan fenolik total dapat 

dilakukan dengan menggunakan pereaksi Folin-Ciocalteu (Lee et al., 2003). 

Metode ini berdasarkan kekuatan mereduksi dari gugus hidroksi fenolik. Semua 

senyawa fenolik termasuk fenol sederhana dapat bereaksi dengan reagen Folin 

Ciocalteu (Huang et al., 2005). Adanya inti aromatis pada senyawa fenol (gugus 

hidroksi fenolik) dapat mereduksi fosfomolibdat fosfotungstat menjadi 

molibdenum yang berwarna biru (Sudjadi dan Rohman, 2004). Kandungan 

fenolik total dalam tumbuhan dinyatakan dalam GAE (gallic acid equivalent) 

yaitu jumlah kesetaraan miligram asam galat dalam 1 gram sampel (Lee et al., 

2003). 
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E. Landasan Teori 

Pengujian aktivitas penangkap radikal pada tanaman Piper betle, Sauropus 

androgynus, Averrhoa bilimbi, dan Guazuma ulmifolia telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Minyak atsiri daun sirih mengandung 30% fenol dan beberapa 

derivatnya. Kavikol merupakan komponen paling banyak dalam minyak atsiri 

yang memberi bau khas pada sirih (Anonim, 2005 cit. Parwata dkk., 2009). 

Penelitian antiradikal bebas minyak atsiri isolat air daun sirih (Piper betle L.) 

menunjukkan fraksi n-heksana memiliki aktivitas dalam meredam radikal bebas 

DPPH yaitu 66,27% dalam waktu 5 menit dan 89,13% dalam waktu 60 menit. 

Senyawa yang terdapat dalam minyak atsiri daun sirih yaitu 4-alil fenil asetat, 2 

metoksi-4-(2-profenil) fenol/eugenol, 3-allyl-6-metoksifenil asetat, 4-(2-profenil) 

fenol/kavikol (Parwata dkk., 2009). 

Aktivitas antiradikal ekstrak metanol daun S. androgynus diperoleh nilai 

IC50 80,81 μg/mL (Zuhra dkk., 2008). Penetapan antioksidan menggunakan dua 

metode spektrofotometri yaitu metode DPPH dan 2-deoksiribosa diperoleh nilai 

IC50 berturut-turut sebesar 0,14 ± 0,01% (v/v) dan 0,07 ± 0,01% (v/v) serta 

konsentrasi fenolik 428,26 ± 95,77 mg asam galat equivalen/100mL) (Benjapak et 

al., 2008).  

Ekstrak etanol daun S. androgynus senyawa asam fenolat telah diisolasi 

dengan kromatografi kertas dua arah menunjukkan adanya asam p-

hidroksibenzoat, asam vanilat, asam ferulat dan asam kafeat (Soewardi dkk., 

1994). 
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Sunardi (2007) melaporkan bahwa fraksi eter dan air ekstrak metanolik 

daun belimbing wuluh memiliki aktivitas antioksidan terhadap radikal DPPH 

dengan nilai IC50 sebesar 50,36 μg/mL dan 44,01 μg/mL serta nilai IC50 rutin 

sebagai pembanding adalah 7,00 μg/mL. Uji aktivitas antioksidan ekstrak metanol 

dan air G. ulmifolia dengan metode DPPH juga menunjukkan aktivitas 

antioksidan yang kuat dengan IC50 50,51 ± 0,245 µg/mL dan >100 µg/mL 

(Navarro et al., 2003). 

Penelitian lain menunjukkan ada hubungan antara kadar polifenol total 

dengan aktivitas antioksidan. Tingginya kadar polifenol total ekstrak air daun 

mint, laksa, tapioka, salam, kentang, cekur manis dan sirih juga akan diiringi 

kenaikan aktivitas antioksidan (Wong et al., 2005). Menurut Cholisoh dan Dedi 

(2006) koefisien korelasi dari persamaan regresi linier antara IC50 dan kadar total 

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

ekstrak tanaman selasih disumbangkan oleh kandungan polifenolnya. 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol daun Piper betle, Sauropus androgynus, Averrhoa bilimbi, 

dan Guazuma ulmifolia memiliki aktivitas penangkap radikal yang baik, yang 

salah satunya disumbangkan oleh adanya senyawa fenoliknya. Semakin tinggi 

kadar fenolik total, maka aktivitas penangkap radikalnya semakin tinggi.   

 

 

 

 


