
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih 

elektron tidak berpasangan, sehingga sangat reaktif (Fessenden dan Fessenden, 1986). 

Senyawa oksigen reaktif (Reactive Oxygen Species = ROS) adalah senyawa radikal 

yang dapat menyerang berbagai substrat dalam tubuh termasuk lipid, asam nukleat 

dan protein. Ketika paparan radikal bebas dalam tubuh berlebihan maka tubuh dapat 

mengalami gangguan fungsi sel, kerusakan struktur sel, molekul termodifikasi yang 

tidak dapat dikenali oleh sistem imun dan bahkan mutasi. Semua bentuk gangguan 

tersebut dapat memicu munculnya berbagai penyakit, mulai dari kerusakan sel atau 

jaringan, penyakit autoimun, penyakit degeneratif, hingga kanker (Winarsi, 2007). 

Oleh karena itu, diperlukan senyawa penangkap radikal (antioksidan) untuk 

mencegah aksi radikal bebas tersebut. 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi 

dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Everet et al (1996) 

dan Pezzuto (2002) mengungkapkan bahwa kerusakan oksidatif dapat dihambat oleh 

senyawa penangkap radikal bebas dan penyumbang elektron seperti senyawa fenolik. 

Antioksidan sintesis diketahui memberikan efek samping yang cukup berbahaya bagi 

kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan penyakit kanker (Hernani, 2006). Oleh 



sebab itu, para ilmuwan berlomba-lomba mencari peluang baru dengan 

mengembangkan produk alami dari rempah, herbal, sayuran dan buah. 

Senyawa antioksidan yang dapat ditemukan pada tanaman, antara lain berasal 

dari golongan polifenol, bioflavonoid, vitamin C, vitamin E, betakaroten, dan katekin. 

(Hernani, 2006). Senyawa fenolik atau polifenolik antara lain dapat berupa golongan 

flavonoid. Utami et al. (2005) memaparkan adanya aktivitas penangkap radikal dari 

ekstrak yang berkorelasi positif dengan kandungan senyawa fenolik dan sumbangan 

aktivitas dari senyawa flavonoidnya. Semakin tinggi kadar senyawa fenolik dan 

flavonoid maka aktivitas penangkap radikalnya semakin meningkat. 

Kluwih (Artocarpus communis J.R. & G.) merupakan salah satu tanaman di 

Indonesia yang potensial untuk dikembangkan pemanfaatannya. Kulit kayu kluwih 

secara empirik dapat dimanfaatkan sebagai antikanker, antivirus, antiinflamasi, 

diuretik, dan antihipertensi (Ersam, 2001). Bunga dan daun Artocarpus communis J. 

R & G mengandung saponin, polifenol, dan tannin, sedangkan kulit batangnya 

mengandung flavonoid (Hutapea, 1991). Penelitian Qodri, (2010) dan Sritularak et 

al., (2010) menunjukkan bahwa senyawa artonin E telah berhasil diisolasi dari 

ekstrak etil asetat kulit kayu kluwih (Artocarpus communis J.R. & G.) yang memiliki 

aktivitas antioksidan dengan harga IC50 13,6 μM. Senyawa turunan flavonoid 

artoflavon yang diisolasi dari kulit akar Artocarpus communis J.R. & G. 

menunjukkan aktivitas antioksidan pada metode DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) 

dengan harga IC50 sebesar 24,2 ± 0,8 μM (Huang et al, 2008). Selain itu senyawa 



turunan flavonoid lain seperti artobilosanton dan katekin yang diisolasi dari kulit 

batang spesies tanaman Artocarpus juga memiliki aktivitas antiradikal terhadap 

DPPH (Sritularak et al, 2010).  

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, tanaman kluwih mengandung 

bermacam-macam senyawa fenolik serta flavonoid yang memiliki banyak aktivitas 

biologi terutama aktivitas antioksidan. Penelitian Qodri (2010) menunjukkan bahwa 

etil asetat merupakan penyari optimal untuk kulit kayu kluwih. Fraksinasi secara 

partisi dapat memisahkan komponen ekstrak sesuai polaritasnya. Oleh sebab itu, 

perlu dilakukan penelitian aktivitas antioksidan ekstrak etil asetat dan fraksi-fraksi 

kulit kayu kluwih (Artocarpus communis J.R. & G) dengan metode DPPH serta untuk 

mengetahui korelasinya terhadap kandungan fenolik dan flavonoid totalnya. 

 

B. Perumusan masalah 

1. Apakah ekstrak etilasetat kulit kayu kluwih (Artocarpus communis J.R. & G) dan 

fraksi-fraksinya memiliki aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode 

DPPH? 

2. Berapakah kadar fenolik dan flavonoid total yang terdapat dalam ekstrak etil 

asetat kulit kayu kluwih dan fraksi-fraksi dari ekstrak etilasetat kulit kayu 

kluwih? 

3. Bagaimanakah korelasi antara kadar fenolik dan flavonoid total terhadap 

aktivitas antioksidan ekstrak etilasetat kulit kayu kluwih (Artocarpus communis 

J.R & G.) ? 



 

C. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menentukan aktivitas antioksidan ekstrak etil asetat kulit kayu kluwih dan fraksi-

fraksinya dengan metode DPPH. 

2. Menetapkan kadar fenolik dan flavonoid total yang terdapat dalam ekstrak etil 

asetat kulit kayu kluwih dan fraksi-fraksi dari ekstrak etilasetat kulit kayu 

kluwih. 

3. Mengetahui korelasi antara kadar fenolik dan flavonoid total terhadap aktivitas 

antioksidan ekstrak etil asetat kulit kayu kluwih (Artocarpus communis J.R & G.) 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih 

elektron tidak berpasangan, sehingga tidak stabil dan sangat reaktif (Fessenden dan 

Fessenden, 1986). Senyawa ini harus mencari elektron lain sebagai pasangan untuk 

mencapai kestabilannya (Hernani,2006). Radikal bebas bersifat destruktif, sangat 

reaktif dan mampu bereaksi dengan makromolekul sel, seperti : protein, lipid, 

karbohidrat, atau DNA. Apabila paparan radikal bebas dalam tubuh berlebih 

mengakibatkan berbagai kerusakan atau penyakit jantung, penyakit-penyakit pada 

otak, ginjal, paru, dan sistem imun (Langseth, 1995; Dalimartha, 1999). 



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

dapat pula berasal dari luar tubuh kita (eksogen). Radikal bebas endogen terbentuk 

sebagai sisa proses metabolisme (proses pembakaran) protein, karbohidrat, dan lemak 

pada mitokondria, proses inflamasi, reaksi antara besi dan logam transisi dalam 

tubuh, fagosit, xantin oksidase, peroksisom maupun pada kondisi iskemia (reperfusi) 

(Langseth, 1995). Radikal bebas dapat terbentuk pada mitokondria ketika 

mitokondria yang terdapat pada setiap sel memproses glukosa dan oksigen menjadi 

energi melalui reaksi enzimatik. Radikal bebas oksigen inilah yang terbanyak 

ditemukan di dalam tubuh sebagai hasil samping dari rantai pernafasan di 

mitokondria. Radikal bebas juga dihasilkan oleh fagosit sebagai bagian dari reaksi 

peradangan (inflamasi) (Dalimartha, 1999). Radikal bebas eksogen berasal dari 

populasi udara, asap kendaraan bermotor, asap rokok, radiasi ultraviolet, berbagai 

bahan kimia, makanan yang terlalu hangus dan lain sebagainya (Langseth, 1995). 

Beberapa contoh radikal bebas antara lain : anion superoksida (2O2.), radikal 

hidroksil (OH.), nitril oksida (NO.), hidrogen peroksida (H2O2) dan sebagainya 

(Windono et al, 2001). 

 

 

2. Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat laju oksidasi. 

Antioksidan ini bekerja dengan cara menghentikan pembentukan radikal bebas, 

menetralisir serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah terjadi (Dalimartha, 



1999). Jika paparan dari sumber oksidan eksogen terlalu tinggi, pertahanan 

antioksidan alami tubuh mungkin tidak bisa mengimbanginya. Hasilnya adalah suatu 

kondisi yang disebut stres oksidatif, yakni ketidakseimbangan antara prooksidan dan 

antioksidan. Pada kondisi yang normal pro-oksidan cukup terimbangi oleh pertahanan 

antioksidan alami tubuh, namun jika terjadi peningkatan produksi pro-oksidan dan 

atau sistem pertahanan antioksidan tubuh sedang berkurang maka akan dapat merusak 

keseimbangan tersebut dan mengakibatkan terjadinya stress oksidatif (Langseth, 

1995).  

Berdasarkan mekanisme kerjanya antioksidan dibedakan atas tiga golongan, 

yaitu : 

a. Antioksidan primer  

Antioksidan golongan ini bekerja dengan cara mencegah terbentuknya radikal 

bebas yang baru dan merubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang tidak 

berbahaya. Antioksidan primer disebut juga antioksidan enzimatis atau endogen. 

Yang ternasuk golongan ini adalah enzim superoksidase dismutase (SOD) yang 

merubah anion superoksida (O2
-
) menjadi hydrogen peroksida; glutation peroksidase 

(GPx) yang mengubah hidrogen peroksida dan lipid peroksida menjadi molekul yang 

kurang berbahaya sebelum terbentuk radikal bebas; serta protein pengikat metal 

seperti feritin dan ceruloplasmin yang mencegah terbentuknya ion ferro (Fe
2+

) yang 

dapat membentuk radikal hidroksil (Dalimartha,1999). 

b. Antioksidan sekunder  



Antioksidan golongan ini berguna untuk menangkap radikal bebas dan 

mencegah terjadinya reaksi berantai. Golongan ini termasuk antioksidan ekstraseluler 

atau non enzimatis yang kebanyakan berasal dari makanan, seperti vitamin E, vitamin 

C, beta karoten, asam urat, bilirubin, dan albumin. 

c. Antioksidan tersier 

Antioksidan golongan ini berguna untuk memperbaiki kerusakan 

biomolekuler yang disebabkan oleh radikal bebas. Yang termasuk golongan ini 

adalah DNA repair enzim dan metionin sulfoksida reduktase (Dalimartha, 1999). 

3. Tanaman Kluwih 

a. Klasifikasi tanaman kluwih 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Sub Kelas  : Monoclamydeae/ Apetalae 

Bangsa  : Urticales 

Suku  : Moraceae 

Marga  : Artocarpus 

Jenis  : Artocarpus communis J. R. & G.. 

Sinonim : Artocarpus altilis Park., Artocarpus incise (Thumb)  

 L.f. 

 (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1994) 

b. Nama Umum dan Nama Daerah Kluwih 



 Nama umum :  Kluwih 

Sumatera :   Gomu (Melayu), Kulu (Aceh), Kulur (Batak),  

   Kalawi (Minangkabau), Kaluwih (Lampung). 

Jawa  : Kelewih (Sunda), Kluwih (Jawa), Kolor  

   (Madura). 

 (Setijopitojo, 2005) 

 

c. Uraian Tanaman 

 Kluwih memiliki tinggi rata-rata 10-25 m sehingga terkadang terlihat lebih 

tinggi dibanding pohon lain di sekitarnya. Batang berbentuk bulat, tegak, 

percabangan simpodial, bergetah, permukaan kasar, coklat. Panjang daun 50-70 cm 

dan lebar 25-50 cm, tunggal, berseling, lonjong, ujung runcing, pangkal meruncing, 

tepi bertoreh, pertulangan menyirip, tebal, permukaan kasar, hijau. Diameter bunga 2-

5 cm, berwarna hijau, tunggal, berumah satu, di ketiak daun, bunga jantan silindris, 

panjang 10-20 cm, kuning, bunga betina bulat. Buahnya berduri lunak semu 

majemuk, bulat, diameter 10-20 cm, hijau. Biji bentuk ginjal, panjang 3-5 cm, hitam. 

Sedangkan akar kluwih tunggang dan berwarna coklat. 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1994) 

d. Kandungan Kimia 

Penelitian mengenai kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman 

Artocarpus communis J. R. & G telah banyak dilakukan. Bunga dan daun Artocarpus 

communis J. R. & G. mengandung saponin, polifenol, dan tannin, sedangkan kulit 



batangnya mengandung flavonoid (Hutapea, 1991). Beberapa isoprenilasi flavonoid 

telah diisolasi dari spesies Artocarpus communis J. R & G. seperti morusin, artonin E, 

sikloartobilosanton (turunan furanodihidrobenzosanton), dan artonol B (turunan 

santon lakton) (Ersam et al., 2000; Makmur et al., 1999). Hasil isolasi dari akar 

Artocarpus altilis Park mengandung sembilan prenilasi flavon yaitu sikloartokarpin 

(1), artokarpin (2), dan khaplashin (3), morusin (4), kudraflavon B (5), 

sikloartobilosanton (6), artonin E (7), kudraflavon C (8) dan artobilosanton (9) 

(Boonphong et al., 2007). Struktur senyawa flavonoid yang telah diisolasi dari 

tanaman Artocarpus communis J.R & G. dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur senyawa yang telah diisolasi dari Artocarpus communis J.R.&G. 

sikloartokarpin (1), artokarpin (2), kaplasin (3), morusin (4), kudraflavon B (5), 

sikloartobilosanton (6), artonin E (7), kudraflavon C (8), artobilosanton (9), 

artonol B (10). (Hakim, 2010) 
 

e. Penelitian pendahuluan 

Kulit kayu kluwih secara empirik dapat dimanfaatkan sebagai antikanker, 

antivirus, antiinflamasi, diuretik, dan antihipertensi (Ersam, 2001). Sembilan flavon 

terprenilasi yang diisolasi dari akar kluwih (Artocarpus communis J.R & G.) 

mempunyai aktivitas antituberkulosis, antispasmodial, dan aktivitas sitotoksik 

terhadap sel kanker payudara (Boonphong et al, 2007). Lotulung et al, 2008 

menyebutkan flavonoid terprenilasi dari ekstrak diklorometan daun Artocarpus 

communis J.R. & G. mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel murine P-388 

leukimia dengan IC50 6,7 μg/mL. Artoflavon yang diisolasi dari kulit akar Artocarpus 

communis J.R. & G. menunjukkan aktivitas antioksidan pada metode DPPH (1,1-

difenil-2-pikrilhidrazil) dengan harga IC50 sebesar 24,2 ± 0,8 μM (Huang et al, 2008).  

4. Fraksinasi 

Fraksinasi merupakan prosedur pemisahan yang bertujuan memisahkan 

golongan utama kandungan yang satu dari kandungan yang lain. Senyawa yang 

10 



bersifat polar akan masuk ke pelarut polar dan senyawa non polar akan masuk ke 

pelarut non polar (Harborne, 1987). Metode fraksinasi yang umum dilakukan ada 2 

yakni metode KCV dan metode partisi cair-cair. Kromatografi cair vakum (KCV) 

dasarnya adalah kromatografi lapis tipis preparatif yang berbentuk kolom. Aliran fase 

gerak dalam metode ini diaktifkan dengan bantuan kondisi vakum (Coll and Bowden, 

1986). Kromatografi cair vakum pada awalnya digunakan untuk separasi senyawa 

steroid dan produk-produk natural dari laut (Targett et al., 1979). Metode fraksinasi 

penelitian ini menggunakan metode partisi cair-cair atau metode counter-current 

distribution. Teknik ini sangat sederhana yaitu dengan menggunakan dua pelarut 

yang berbeda kepolarannya. Pelarut yang sering digunakan adalah heksan (non polar) 

dan metanol (polar). Teknik pemisahan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan 

corong pisah (Anonim, 2005). 

5. Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) 

Uji DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) adalah suatu metode kolorimetri yang 

cepat dan efektif untuk memperkirakan aktivitas antiradikal. Uji kimia ini telah 

digunakan secara luas pada penelitian fitokimia untuk menguji aktivitas penangkap 

radikal dari ekstrak atau senyawa murni. DPPH adalah suatu radikal stabil yang 

mengandung nitrogen organik, berwarna ungu gelap dengan absorbansi yang kuat 

pada λmaks 517 nm. Setelah bereaksi dengan antioksidan warna larutan akan 

berkurang dan berubah menjadi kuning (Gambar 2). Perubahan warna ini dapat 

diukur secara spektrofotometri (Reynertson, 2007). 



 

 DPPH (Ungu)    DPPH hidrazin (Kuning) 

Gambar 2. Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan (Windono et al, 2001). 

 

6. Senyawa Fenolik 

Fenol adalah senyawa dengan satu gugus OH yang terkait pada cincin 

aromatik (Fessenden dan Fessenden, 1986). Senyawa fenolik merupakan metabolit 

sekunder yang tersebar dalam tumbuhan dan dapat berupa fenol sederhana, 

antraquinon, asam fenolat, kumarin, flavonoid, lignin dan tanin (Harborne, 1987). 

Aktivitas senyawa fenolik telah diketahui memiliki berbagai efek biologis seperti 

aktivitas antioksidan melalui mekanisme sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas, 

pengkhelat logam, peredam terbentuknya oksigen singlet, pendonor elektron serta 

pengkhelat logam (Karadeniz et al, 2005; Rohman et al, 2006). Potensi antioksidan 

komponen fenolat didasarkan pada jumlah dan lokasi gugus hidroksil (Winarsi, 

2007). Salah satu antioksidan alami yaitu asam galat (Gambar 3). Senyawa ini banyak 

digunakan sebagai standar penetapan kadar fenolik total dalam simplisia (Lee et al, 

2003).  
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Gambar 3. Asam Galat 

 

7. Senyawa Flavonoid 

Senyawa flavonoid banyak ditemukan dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. 

Secara invitro, senyawa flavonoid telah terbukti mempunyai efek biologis yang 

sangat kuat sebagai antioksidan dibandingkan dengan vitamin C dan E. Sifat 

antiradikal flavonoid terutama terhadap radikal hidroksil, anion superoksida, radikal 

peroksil, dan alkoksil. Senyawa flavonoid ini memiliki afinitas yang sangat kuat 

terhadap ion Fe (Fe diketahui dapat mengkatalisis beberapa proses yang 

menyebabkan terbentuknya radikal bebas) (Winarsi, 2007). 

Flavonoid (Gambar 4) merupakan senyawa fenol yang mempunyai kerangka 

dasar terdiri dari 15 atom karbon. Suatu rantai propan (C3) menghubungkan 2 cincin 

benzene (C6) pada flavonoid sehingga membentuk susunan C6-C3-C6. Susunan ini 

dapat memberikan tiga jenis struktur  yaitu flavonoid (1,3-diarilpropan), isoflavonoid 

(1,2-diarilpropan) dan neoflavonoid (1,1-diarilpropan) (Windono et al, 2001). 

Kandungan flavonoid total dapat ditentukan secara kolorimetri dengan reagen 

AlCl3 (Lee et al, 2003). Prinsip penetapan berdasarkan reaksi gugus orto dihidroksi 



dan gugus hidroksi keton yang membentuk kompleks dengan reagen AlCl3 sehingga 

memberikan efek batokromik (Harborne, 1987). 

 

Gambar 4. Struktur umum senyawa flavonoid 

 

E. Landasan Teori 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukan adanya aktivitas antioksidan 

dari ekstrak spesies Artocarpus maupun isolat dari ekstrak tersebut. Artoflavon yang 

diisolasi dari kulit akar Artocarpus communis J.R. & G. menunjukkan aktivitas 

antioksidan pada metode DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) dengan harga IC50 

sebesar 24,2 ± 0,8 μM (Huang et al, 2008). Sedangkan Artonin E, artobilosanton dan 

katekin yang diisolasi dari spesies tanaman Artocarpus juga memiliki aktivitas 

antiradikal terhadap DPPH (Sritularak et al, 2010).  

Senyawa fenolik dan flavonoid diketahui mempunyai aktivitas antioksidan. 

Kulit kayu kluwih diketahui mengandung senyawa fenolik dan flavonoid seperti 

artonin E, artobilosanton dan katekin. Ekstrak etil asetat kulit kayu kluwih dapat 

menyari secara efektif dan senyawa flavonoid artonin E dapat diisolasi melalui 

fraksinasi dari ekstrak tersebut (Qodri, 2010). Utami et al. (2005) memaparkan 

adanya aktivitas penangkap radikal dari ekstrak yang berkorelasi positif dengan 



kandungan senyawa fenolik dan sumbangan aktivitas dari senyawa flavonoidnya. 

Semakin tinggi kadar senyawa fenolik dan flavonoid maka aktivitas penangkap 

radikalnya semakin meningkat. 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa ekstrak etilasetat kulit 

kayu kluwih (Artocarpus communis J.R & G.) dan fraksi-fraksinya mengandung 

senyawa flavonoid dan fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi 

dengan menggunakan metode DPPH serta adanya korelasi yang positif antara 

aktivitas antioksidan dengan kadar fenolik dan flavonoid totalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


