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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Radikal bebas merupakan sekelompok zat kimia yang sangat reaktif 

karena memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Radikal 

bebas merupakan produk normal dari proses metabolisme (Hariyatmi, 2004) 

atau dapat terbentuk dari luar tubuh (Langseth, 1995).  Radikal bebas berperan 

penting pada kerusakan jaringan dan proses patologi dalam organisme hidup 

(Velazquez et al., 2003).  Radikal bebas dapat mengoksidasi asam nukleat, 

protein, lemak, bahkan DNA sel dan menginisiasi timbulnya penyakit 

degeneratif (Leong dan Shui, 2001). 

Senyawa antioksidan memiliki peran yang sangat penting dalam 

kesehatan.  Karakter utama senyawa antioksidan adalah kemampuannya untuk 

menangkap radikal bebas (Prakash, 2001 cit Amrun et al., 2007).  Antioksidan 

merupakan zat yang dapat menetralkan radikal bebas, atau suatu bahan yang 

berfungsi melindungi sistem biologi tubuh dari efek merugikan proses reaksi 

yang menyebabkan oksidasi berlebihan (Hariyatmi, 2004). Berbagai bukti 

ilmiah menunjukkan bahwa senyawa antioksidan mengurangi risiko terhadap 

penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung koroner (Prakash, 2001 

cit Amrun et al., 2007 ).   

Antioksidan tambahan dari luar atau antioksidan eksogen, seperti 

Vitamin E, Vitamin C maupun berbagai jenis sayuran dan buah-buahan 

diperlukan untuk menetralkan radikal dalam tubuh (Soeksmanto et al., 2007).  
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Beberapa penelitian menyebutkan bahwa antioksidan alami dihubungkan 

dengan keberadaan senyawa-senyawa fenolik dan flavonoid (Zou et al., 2004 

cit Montoro et al.,2005). Senyawa fenol telah diketahui memiliki berbagai 

efek biologis seperti aktivitas antioksidan sebagai pereduksi, penangkap 

radikal bebas, pengkhelat logam, peredam terbentuknya oksigen singlet serta 

pendonor elektron (Karadeniz et al., 2005).  Menurut hasil penelitian Rohman 

et al  (2009) kandungan senyawa fenolik total ekstrak/fraksi jambu biji dan 

belimbing manis dengan IC50-nya mempunyai koefisien korelasi r2 = 0,4565. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 45,65% aktivitas penangkapan radikal 

merupakan hasil kontribusi dari senyawa fenolik. 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sayuran dan buah-buahan, 

sebagian besar sayuran dan buah-buahan di Indonesia bisa dimanfaatkan 

sebagai sumber obat alam. Beberapa tanaman antara lain: Jambu biji (Psidium 

guajava Linn), Kayu putih (Melaleuca leucadendron L), Cabe rawit 

(Capsicum frutescens L), Adas (Anethum graveolens L).  Jambu biji 

mengandung senyawa fenolik seperti mirisetin dan apigenin (Miean dan 

Mohamed, 2001 cit Thaipong et al., 2006), ellagic acid, dan antosianin (Misra 

dan Seshadri, 1968).  Kayu putih mengandung saponin, flavonoida dan tanin, 

di samping minyak atsiri (Thomas, 1992).  Cabe rawit mengandung kapsaisin, 

kapsantin, karotenoid, alkaloid asiri, resin (Anomin, 2005). Adas mengandung 

50-60 persen anetol, lebih kurang 20 persen fenkon, pinen, limonen, dipenten, 

felandren, metilchavikol, anisaldehid, asam anisat. 
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Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap korelasi aktivitas 

antioksidan dan kandungan fenolik ekstrak etanol buah Psidium guajava Linn, 

Melaleuca leucadendron L, Capsicum frutescens L dan Anethum graveolens 

L. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah ekstrak etanol buah Psidium guajava L, Melaleuca leucadendron 

L, Capsicum frutescens L dan Anethum graveolens L mempunyai aktivitas 

antioksidan? Dan berapakah kandungan fenolik totalnya? 

2. Apakah terdapat korelasi antara aktivitas antioksidan dan kandungan 

fenolik ekstrak etanol buah Psidium guajava L, Melaleuca leucadendron 

L, Capsicum frutescens L dan Anethum graveolens L? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dan 

kandungan fenolik total ekstrak etanol buah Psidium guajava L, Melaleuca 

leucadendron L, Capsicum frutescens L dan Anethum graveolens L beserta 

korelasi diantara keduanya. 
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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 et al., 2007). Senyawa radikal bebas timbul akibat 

berbagai proses kimia kompleks dalam tubuh, metabolisme oksidatif 

mitokondria atau ketika tubuh terpapar polusi lingkungan  (Reynertson, 2007). 

b. Efek radikal bebas 

Radikal bebas dapat menimbulkan kerusakan pada komponen sel 

seperti DNA, lipid, protein dan karbohidrat (Soeksmanto et al., 2007).  Reaksi 

antara radikal bebas dan molekul berujung dengan timbulnya suatu penyakit 

(Reynertson, 2007), antara lain: 

1) Kanker 

Kanker merupakan titik akhir beberapa proses yang merupakan 

rangkaian dari peristiwa yang terjadi lebih dari satu periode atau dekade. 

Kerusakan DNA dianggap sebagai salah satu faktor penting yang 

berkontribusi dalam menyebabkan kanker. Banyak dari kerusakan ini adalah 

hasil oksidasi di alam (Langseth, 1995). 

2) Atherosklerosis 

Aterosklerosis 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 



5 
 

aterosklerosis (Windono et al., 2001). Oksidasi low density lipoprotein 

mengakibatkan rusaknya dinding arteri dan mengakibatkan kerusakan arteri 

lainnya (Langseth, 1995). 

3) Penuaan 

Semua organisme aerobik dilengkapi dengan enzim protektif, seperti: 

superoksida dismutase (SOD), katalase, reduktase, glutation peroksidase yang 

mampu melindungi sel dari pengaruh metabolit oksigen (Wirakusumah, 

2000), namun karena manusia secara alami mengalami degradasi seiring 

dengan peningkatan usia, belum lagi adanya rangsangan untuk membentuk 

radikal bebas dari lingkungan sekitar, maka secara perlahan tapi pasti terjadi 

kerusakan jaringan oleh radikal bebas (Anonim, 1997 cit Sa’ad, 2009). 

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 cit Sa’ad, 2009). 

c. Sumber radikal bebas 

Sumber oksidan ada dua macam, yaitu eksogen dan endogen. Sumber 

oksidan yang eksogenous berasal dari lingkungan, seperti: sinar ultraviolet, 

radiasi, asap rokok, pestisida, polutan, dan ozon (Packer, 1995 cit Hariyatmi, 

2004 ).  Sumber radikal bebas dari dalam tubuh (endogen) diantaranya adalah: 

mitokondria, pembentukan arakidonat, inflamasi, reaksi yang melibatkan besi 

dan logam transisi (Langseth, 1995). 
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2. Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa dengan berat molekul kecil dan 

mempunyai mekanisme kerja mereduksi efek merusak dari senyawa-senyawa 

radikal (Langseth, 1995). Senyawa antioksidan berfungsi untuk menstabilkan 

radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron dari radikal bebas 

sehingga menghambat terjadinya reaksi berantai (Windono et al., 2001). 

Dengan konsentrasi yang rendah antioksidan dapat menghambat atau 

menunda proses oksidasi (Vaya dan Aviram, 2001). 

  Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan dapat dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Antioksidan primer 

Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan rantai reaksi 

radikal yaitu dengan mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu 

lipid radikal (Vaya dan Aviram, 2001). Contohnya flavonoid, tokoferol, 

senyawa thiol yang dapat memutus rantai reaksi propagasi dengan 

menyumbang elektron pada peroksi radikal dalam asam lemak. 

b. Antioksidan sekunder 

Antioksidan ini mampu menghilangkan proses inisiasi oksigen radikal 

maupun nitrogen atau bereaksi dengan komponen atau enzim yang 

menginisiasi reaksi radikal antara lain dengan menghambat enzim 

pengoksidasi serta menginisiasi enzim pereduksi atau mereduksi oksigen 

tanpa membentuk spesies radikal yang reaktif. Contoh antioksidan ini antara 
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lain sulvit, vitamin C, betakaroten, asam urat, bilirubin, dan albumin (Vaya 

dan Aviram, 2001). 

c. Antioksidan tersier 

Antioksidan jenis ini memperbaiki kerusakan sel-sel dan jaringan yang 

disebabkan radikal bebas. Contoh enzim yang memperbaiki DNA pada inti sel 

adalah metionin sulfoksidan reduktase (Anonim, 1997). 

3. Tanaman yang digunakan 

a. Jambu biji (Psidium guajava L) 

1) Klasifikasi jambu biji (Psidium guajava L) 

Kedudukan dalam sistematika tumbuhan (taksonomi), tanaman jambu 

biji mempunyai klasifikasi sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi   : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae 

Subkelas   : Dialypetalae 

Bangsa   : Myrtales 

Suku   : Myrtaceae 

Marga/ genus  : Psidium 

Jenis/ spesies  : Psidium guajava Linn       (Stenis et al., 1975) 

2) Kandungan kimia dan potensi aktifitas antioksidan 

Jambu  biji memiliki kandungan vitamin C yang tinggi dan memiliki 

cukup kadungan vitamin A (Astawan, 2004). Thaipong et al., (2006), 

melaporkan bahwa kandungan vitamin C pada buah jambu biji tiga kali 
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sampai enam kali lebih besar dari pada buah jeruk. Sebagian besar vitamin C 

pada jambu biji terkonsentrasi pada kulit dan buah. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya dilaporkan bahwa jambu biji merupakan sumber provitamin A, 

carotenoid yang sangat baik (Mercadante et al., 1999 cit Thaipong et al., 

2006). Senyawa fenolik seperti mirisetin dan apigenin (Miean dan Mohamed, 

2001 cit Thaipong et al., 2006), ellagic acid, dan antosianin (Misra dan 

Seshadri, 1968), juga terkandung dalam jambu biji dengan jumlah yang cukup 

banyak.  Selain itu buah jambu biji yang telah masak mengandung asam elagat 

dalam bentuk bebas dan sedikit leukosianidin, minyak atsiri, yang terdiri dari 

atas limonen, kariofilen, seskuiterpen alkohol, d-limonen, triterpenoid, dan 

senyawa fenolik (Sudarsono, 2002). 

b. Kayu putih (Melaleuca leucadendron L) 

1) Klasifikasi 

Divisio   : Spermatophyta 

Sub divisio  : Angiospermae 

Classis   : Dicotyledonae 

Ordo   : Myrtales 

Familia   : Myrtaceae 

Genus   : Melaleuca 

Spesies   :Melaleuca leucadendron L           (Tjitrosoepomo, 2002) 

2) Kandungan kimia dan kegunaan tanaman 

Daun kayu putih yang direbus dapat digunakan sebagai obat sakit perut, 

rematik, nyeri pada tulang dan saraf (neuralgia), radang, usus, diare, batuk, 
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demam, sakit kepala dan sakit gigi atau dimanfaatkan sebagai obat luar untuk 

radang kulit akzema dan sakit kulit karena alergi. Kulit kayu putih dapat 

dicampur dengan ramuan lain dalam penggunaannya (Hariana, 2006).  

Kandungan fitokimia pada buah Melaleuca leucadendron L adalah viridiflorol 

(47,6%), globulol (5,8%), guaiol (5,3%), and α-pinene (4,5%) (Pino et al, 

2010), Piceatannol atau Astringinin (Tsuruga, et al, 1991 cit Bavaresco et al, 

2002). Buah dan daun Melaleuca leucadendron L mengandung saponin, 

flavonoida dan tanin, di samping minyak atsiri. Selain itu daun kayu putih 

juga mengandung sineol dan melaleucin (Thomas, 1992). 

c. Cabe rawit (Capsicum frutescens L) 

1) Klasifikasi tanaman 

Klasifikasi cabai rawit adalah sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophytae 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dycotiledonae 

Ordo   : Solanales 

Famili   : Solanacea 

Genus   : Capsicum 

Spesies   : Capsicum frutescens L (Syamsuhidayat dan Hutapea, 

1991) 

2) Kandungan kimia 

Buahnya mengandung kapsaisin, kapsantin, karotenoid, alkaloid asiri, 

resin, minyak menguap, vitamin (A dan C). Kapsaisin memberikan rasa pedas 
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pada cabai, berkhasiat untuk melancarkan aliran darah serta pemati rasa kulit. 

Biji mengandung solanine, solamidine, solamargine, solasodine, solasomine, 

dan steroid saponin (kapsisidin) (Anomin, 2005). Buah cabai rawit 

mengandung substansi fenol golongan terpenoid berupa capsaicin (69%), 

dihydrocapsaicin (22%), nordihydrocapsaicin (7%), homocapsaicin (1%), dan 

homodihydrocapsaicin. Capsaicin merupakan senyawa golongan terpenoid 

terbanyak dan terpenting (German Commission E, 1990 cit Wakhyulianto, 

2005). 

d. Adas (Anethum graveolens L) 

1) Klasifikasi tanaman 

Divisi   : Magnoliophyta 

Subdivisi   : Spermatophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Apiales 

Familia   : Apiaceae 

Genus   : Anethum 

Spesies   : Anethum graveolens L  (Dalimatha, 1999) 

2) Kandungan kimia 

Adas mengandung minyak atsiri (Oleum Foeniculi) 1-6 persen, 

mengandung 50-60 persen anetol, lebih kurang 20 persen fenkon, pinen, 

limonen, dipenten, felandren, metilchavikol, anisaldehid, asam anisat, dan 12 

persen minyak lemak. Kandungan anetol yang menyebabkan adas 

mengeluarkan aroma yang khas dan berkhasiat karminatif. Akar mengandung 
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bergapten. Akar dan biji mengandung stigmasterin (serposterin) (Dalimatha, 

1999). 

4. Kandungan kimia tanaman yang berpotensi sebagai antioksidan 

Senyawa kimia yang tergolong dalam kelompok antioksidan yang dapat 

ditemukan pada tanaman, antara lain adalah golongan polifenol, bioflavanoid, 

vitamin C, vitamin E, β-karoten, katekin dan resveratrol (Hernani dan Raharjo, 

2006). Studi terbaru menunjukan bahwa flavonoid dan polifenol memiliki 

kontribusi yang besar terhadap aktivitas total antioksidan dari suatu buah-

buahan atau sayuran (Einbond et al., 2004 cit Luo et al., 2002). 

5. Senyawa Fenolik 

Istilah senyawa fenol meliputi aneka ragam senyawa yang berasal dari 

tumbuhan, yang mempunyai ciri sama yaitu cincin aromatik yang 

mengandung satu atau dua penyulih hidroksil. Senyawa fenol cenderung 

mudah larut dalam air karena umumnya mereka seringkali berikatan dengan 

gula sebagai glikosida (Harborne, 1987).  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 (Karadeniz et al., 2005 cit 

Rice-Evan et al., 1995). Aktivitas antioksidan dari senyawa fenolik biasanya 

tergantung dari nomor dan keberadaan gugus hidroksil dan juga adanya dua 

sampai tiga ikatan rangkap (Karadeniz et al., 2005 cit Rice-Evan and Miller, 

1998). 
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Kandungan fenolik total dapat ditetapkan dengan menggunakan 

pereaksi Folin-Ciocalteu (Lee et al., 2003). Mekanisme dari metode ini 

berdasarkan kekuatan mereduksi dari gugus hidroksi fenolik. Semua senyawa 

fenol termasuk fenol sederhana dapat bereaksi dengan reagen Folin-Ciocalteu 

(Huan et al., 2005). Kandungan fenolik total dari sampel digambarkan oleh 

GAE (gallic acid equivalent) yaitu jumlah kesetaraan miligram asam galat 

dalam 1 gram sampel (Lee et al., 2003). 

6. Uji aktivitas antiradikal 

Uji aktivitas antiradikal pada percobaan ini menggunakan metode 

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylehydrazyl). Uji DPPH adalah suatu metode 

kolorimetri yang efektif dan cepat untuk memperkirakan aktivitas antiradikal. 

Uji kimia ini secara luas digunakan dalam penelitian produk alami untuk 

isolasi antioksidan fitokimia dan untuk menguji seberapa besar kapasitas 

ekstrak dan senyawa murni dalam menyerap radikal bebas (Reynertson, 

2007). 

Radikal DPPH adalah suatu senyawa organik yang mengandung 

nitrogen tidak stabil dengan absorbansi kuat pada λmax 517 nm dan berwarna 

ungu gelap. Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan, DPPH tersebut 

akan tereduksi dan warnanya akan berubah menjadi kuning. Perubahan 

tersebut dapat diukur dengan spektrofotometer dan diplotkan terhadap 

konsentrasi (Reynertson, 2007). 

Penurunan intensitas warna disebabkan oleh karena berkurangnya 

ikatan rangkap terkonjugasi pada DPPH. Senyawa yang memiliki kemampuan 
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menangkap radikal umumnya merupakan pendonor atom hidrogen (H), 

sehingga atom H tersebut dapat ditangkap oleh radikal DPPH (hidrazil) untuk 

mengubah menjadi bentuk netralnya (hidrazin). 

 

E. Landasan Teori 

Kandungan senyawa fenolik, flavonoid dan beberapa vitamin seperti 

vitamin C dan E yang terdapat dalam buah-buahan dipercaya memiliki 

aktivitas antioksidan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa 

jambu biji merupakan sumber carotenoid yang sangat baik (Mercadante et al., 

1999 cit Thaipong et al., 2006). Selain itu, jambu biji juga mengandung 

senyawa fenolik seperti myricetin dan apigenin (Miean dan Mohamed, 2001 

cit Thaipong et al., 2006).  Buah dan daun Melaleuca leucadendron (kayu 

putih) mengandung saponin, flavonoida dan tanin, di samping minyak atsiri 

(Thomas, 1992).  Buah cabe rawit mengandung kapsaisin, kapsantin, 

karotenoid, alkaloid asiri, resin, minyak menguap, vitamin (A dan C) 

(Anonim, 2005).  Adas mengandung minyak atsiri (Oleum Foeniculi) 1-6 

persen, mengandung 50-60 persen anetol, lebih kurang 20 persen fenkon, 

pinen, limonen, dipenten, felandren, metilchavikol, anisaldehid, dan asam 

anisat (Dalimatha, 1999). Adanya beberapa kandungan senyawa aktif yang 

berpotensi sebagai antioksidan didalam buah jambu biji, kayu putih, cabai 

rawit dan adas diharapkan memberikan aktivitas antioksidan yang potensial. 

 Senyawa fenolik mempunyai aktifitas antioksidan karena berperan 

sebagai agen pereduksi, pemberi hidrogen, peredam oksigen singlet dan 
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sebagai pengkelat logam yang potensial (Kahkonen et al., 1999).  Penelitian 

Utami et al. (2005) menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak daun 

dewandaru berkorelasi positif terhadap senyawa fenolik dengan koefisien 

korelasi (R2) sebesar 0,534. Semakin tinggi kadar senyawa fenolik aktivitas 

penangkap radikalnya semakin meningkat 

 

F. Hipotesis 

1. Ekstrak etanol buah Psidium guajava L, Melaleuca leucadendron L, 

Capsicum frutescens L dan Anethum graveolens L mempunyai 

aktivitas antioksidan dan memiliki kandungan fenolik total cukup 

tinggi. 

2. Terdapat korelasi antara aktivitas antioksidan dan kandungan fenolik 

ekstrak etanol buah Psidium guajava L, Melaleuca leucadendron L, 

Capsicum frutescens L dan Anethum graveolens L. 

 


