
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kanker merupakan penyakit mematikan dengan angka kejadian tinggi. 

Kejadian kanker setiap tahunnya meningkat dalam skala global. Data dari 

National Cancer Institute (NCI) menyatakan bahwa angka kejadian kanker sekitar 

75 ribu pasien dari tahun 1996 sampai 2002 (Murthy et al., 2004). Pada tahun 

2005, data statistik dari World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 

7,6 juta dari 58 juta kasus penderita kanker mengalami kematian. Bahkan tahun 

2030, angka kematian kanker diprediksi mengalami peningkatan mencapai      

11,4 juta dari angka keseluruhan penderita kanker dunia (Reymond et al., 2008). 

Kanker merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh adanya radikal bebas 

(Rohman dan Riyanto, 2006). 

Radikal bebas dapat menyerang DNA sehingga mengakibatkan mutasi sel. 

Sel termutasi ini memiliki respon yang berubah terhadap lingkungannya dan 

berpotensi menjadi sel kanker (Di Piro et al., 2005; Ikawati et al., 2008). Efek dari 

radikal bebas juga dapat menyebabkan kerusakan protein, kerusakan lipid 

peroksida dan mempercepat proses penuaan. Penyakit degeneratif terjadi karena 

ketidakmampuan antioksidan yang ada di dalam tubuh dalam menetralisir 

peningkatan konsentrasi radikal bebas (Soeksmanto et al., 2007). Oleh karena itu, 

diperlukan senyawa penangkap radikal untuk mencegah aksi radikal bebas. 
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Senyawa alami yang diduga kuat bereaksi sebagai senyawa antioksidan ialah 

fenolik dan flavonoid (Reynertson et al., 2005).  

Loranthaceae merupakan kelompok parasit yang awalnya dianggap tidak 

bermanfaat, hal ini berkaitan dengan sifat parasit benalu yang dapat merusak 

tanaman inang. Namun, spesies dari famili Loranthaceae telah dilaporkan 

memiliki efek sebagai obat kanker (Ohashi et al., 2003; Darmawan et al., 2004), 

kemoprevensi, agen pendamping kemoterapi, antiinflamasi (Ikawati et al., 2008) 

dan memiliki efek respon immunobiologi (Fernandez et al., 2003). Aktivitas 

benalu dikarenakan adanya senyawa marker keluarga Loranthaceae berupa 

flavonoid kuersetin (Ikawati et al., 2008). Kuersetin merupakan suatu aglikon 

flavonoid yang mempunyai gugus polifenol (Mursyidi, 1989), sehingga 

komponen fenoliknya yang sangat reaktif dapat menstabilkan senyawa dan 

bertindak sebagai antioksidan. 

Penelitian pendahuluan pada benalu mangga (Dendrophthoe pentandra (L.) 

Miq.) menunjukkan bahwa pada dosis 10,98 mg/mL, isolat flavonoid herba 

benalu Dendrophthoe pentandra mampu menghambat pertumbuhan kanker pada 

mencit yang diinduksi dengan benzo(a)piren (Sukardiman et al., 1999). Penelitian 

yang telah dilakukan oleh Darmawan et al., (2006) menyatakan bahwa ekstrak 

metanol benalu Dendrophthoe pentandra memiliki aktivitas menangkap radikal 

bebas dengan IC50 23,944 ppm. Uji aktivitas antiradikal dengan metode DPPH 

dari benalu Dendrophthoe pentandra (L.) Miq., pada inang lobi-lobi menunjukkan 

bahwa ekstrak metanol memiliki aktivitas antioksidan sebesar IC50 25,40 ppm dan 

ekstrak etil asestat IC50 17,60 ppm (Fajriah et al., 2007). 
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Hasil penelitian Artanti et al., (2006) menunjukkan bahwa hasil isolasi dari 

fraksi heksan: etil asetat ekstrak etanol benalu Dendrophthoe pentandra (L.) Miq., 

adanya kuersetin 3-O-rhamnosida yang merupakan senyawa flavonol mempunyai 

aktivitas penangkap radikal bebas dengan IC50 5,19 µg/mL. Aktivitas 

antiradikalnya lebih aktif dibandingkan dalam bentuk ekstrak (IC50 29,89 µg/mL). 

Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa kuersetin beraktivitas sebagai 

antiradikal yang dapat meredam DPPH dengan IC50 16,23 µM (Gusdinar et al., 

2011); EC50 10,64 µM (Aderogba et al., 2006). Fraksi semipolar dari ekstrak daun 

benalu mangga (Dendrophthoe pentandra) diprediksi mengandung senyawa 

flavonoid kuersetin yang berpotensi sebagai antioksidan. 

Penelitian efek antioksidan dari senyawa-senyawa hasil ekstraksi benalu 

Dendrophthoe pentandra mendasari dilakukannya penelitian pada tahap yang 

lebih spesifik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian uji aktivitas penangkap 

radikal bebas pada fraksi semipolar dengan metode seperti yang dilakukan pada 

penelitian sebelumnya, yaitu metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). 

Sehingga dari penelitian ini, dapat memberikan gambaran dan landasan ilmiah 

untuk pengembangan tanaman obat, daun benalu mangga sebagai agen fitoterapi 

aktivitas antiradikal. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

permasalahan apakah fraksi semipolar dari ekstrak etanol daun benalu mangga 

(Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.)  memiliki aktivitas sebagai penangkap 

radikal bebas? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aktivitas penangkap radikal bebas 

fraksi semipolar ekstrak etanol daun benalu mangga (Dendrophthoe pentandra 

(L.) Miq.) dengan menggunakan metode DPPH. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Daun Benalu Mangga 

a. Klasifikasi 

Salah satu spesies benalu adalah Dendrophthoe pentandra atau dikenal 

sebagai benalu mangga, sistematika dan klasifikasi benalu mangga sebagai 

berikut: 

Divisi  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Subclass : Rosidae  

Ordo   : Santalales 

Family  : Loranthaceae  

Genus  : Dendrophthoe 

Spesies : Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. 

(Backer and Van Den Brink, 1965). 

b. Kandungan kimia 

 Benalu mangga secara umum mengandung flavonoid kuersetin, meso-

inositol, rutin, tanin (Ikawati et al., 2008), kuinon, steroid dan triterpenoid 

(Fajriah et al., 2007). Kuersetin merupakan suatu senyawa flavonol glikosida 
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yang menjadi marker taksonomi dari keluarga Loranthaceae (Ikawati et al., 2008). 

Senyawa 3,5,7,3’,4’-pentahidroksi-flavon telah diisolasi dari ekstrak metanol dan 

3,5,7,3’,4’-pentahidroksi-6prenil flavonol dari ekstrak etil asetat benalu 

Dendrophthoe sp (Nurhasanah, 2001). Senyawa golongan steroid (β-sitosterol) 

diperoleh dari isolat fraksi n-heksan dan flavonoid kuersitrin diperoleh dari hasil 

isolasi fraksi etanol (Katrina et al., 2005). 

c. Kegunaan  

Benalu Dendrophthoe pentandra memiliki aktivitas antioksidan tinggi, 

sehingga digunakan sebagai antikanker (Ohashi et al., 2003; Darmawan et al., 

2004), kemoprevensi, agen pendamping kemoterapi, antiinflamasi (Ikawati et al., 

2008) dan efek immunobiologi (Fernandez et al., 2003). Darmawan et al., (2004) 

mengungkap bahwa uji toksisitas akut isolat β-sitosterol dari ekstrak n-heksana 

dan kuersitrin dari ekstrak etanol terhadap mencit jantan dan betina menunjukkan 

bahwa dosis tunggal oral sampai 2000 mg/kg bobot badan, tidak ada efek toksik 

yang bermakna dengan nilai LD50 lebih besar dari 2000 mg/kgbb. Dosis tunggal 

oral kedua isolat (β-sitosterol maupun kuersitrin) mencapai dosis 2000 mg/kgbb 

tidak mempengaruhi perkembangan bobot badan dan bobot organ seperti limpa, 

hati, jantung, ginjal dan paru-paru (Katrinb et al., 2005). 

2. Ekstraksi 

Ekstraksi atau penyarian merupakan proses penarikan zat aktif dari bahan 

mentah obat dengan menggunakan pelarut yang telah dipilih sehingga zat yang 

diinginkan akan terlarut (Anief, 2000). Semua atau hampir semua pelarut 

diuapkan untuk mendapatkan senyawa yang khas (zat aktif) dalam suatu 
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tumbuhan (Harborne, 1987). Pemilihan metode  ekstraksi  tergantung  pada  

sumber  bahan  alami  dan  senyawa  yang  akan diisolasi tersebut (Sarker et al., 

2005). Cara penyarian dapat dibedakan menjadi infundasi, maserasi, perkolasi dan 

penyarian berkesinambungan. Secara umum penyarian akan bertambah baik 

apabila semakin luas permukaan simplisia yang bersentuhan dengan pelarut 

(Anonim, 1986). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi. Maserasi 

adalah cara ekstraksi yang sederhana. Bahan simplisia dihaluskan sesuai dengan 

syarat-syarat farmakope (umumnya terpotong-potong atau berupa serbuk kasar) 

disatukan dengan bahan pengekstraksi. Bahan simplisia yang telah dihaluskan 

sesuai syarat tertentu selanjutnya direndam dalam suatu cairan penyari selama 

waktu tertentu sekitar 4-10 hari (waktu maserasi pada umumnya 5 hari). 

Selanjutnya, rendaman tersebut disimpan terlindung dari cahaya (mencegah reaksi 

yang dikatalisis cahaya atau perubahan warna) dan diaduk kembali. Setelah waktu 

tersebut, diharapkan keseimbangan antara bahan yang  diekstraksi  pada  bagian  

dalam  sel  dengan  yang  masuk  dalam  cairan  telah tercapai (Voigt, 1994). 

3. Fraksinasi 

Fraksinasi merupakan proses pemisahan komponen-komponen dalam 

ekstrak berdasarkan perbedaan tingkat kepolarannya. Senyawa yang bersifat 

polar akan masuk ke pelarut polar dan senyawa nonpolar akan masuk kepelarut 

nonpolar (Harborne, 1987). Salah satu metode yang dapat digunakan dalam 

fraksinasi adalah Kromatografi Cair Vakum (KCV). 
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Kromatografi dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kemasan 

rapat yang maksimal. Pelarut yang kepolarannya rendah dituang ke permukaan 

penyerap lalu divakum kembali. Kolom dihisap sampai kering dan siap dipakai. 

Cuplikan dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, mulai pelarut yang kepolarannya 

rendah lalu kepolarannya ditingkatkan perlahan-lahan (Hostettman et al., 1995). 

 
Gambar 1. Kromatografi Cair Vakum. 

Prinsip dasar kromatografi cair vakum yaitu pemisahan secara adsorpsi dan 

partisi yang dipercepat dengan bantuan pompa vakum (Sarker et al., 2005). 

Keuntungan kromatografi cair vakum dibandingkan dengan kromatografi 

konvensional terletak pada jumlah fase gerak yang digunakan. Pada kromatografi 

cair vakum, konsumsi fase gerak hanya 80% atau lebih sedikit dibandingkan 

dengan kromatografi konvensional (Hostettman et al., 1995). 

4. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih 

elektron tidak berpasangan, sehingga sangat reaktif. Mekanisme reaksi radikal 

bebas terdiri dari suatu deret reaksi bertahap, tiap tahap termasuk pada salah satu 

kategori pembentukan radikal bebas (inisiasi), perambatan reaksi radikal bebas 

atau terbentuknya radikal bebas baru (propagasi) dan pengakhiran atau terminasi 

yakni kopling pembentukan radikal bebas yang stabil. Selama reaksi radikal 
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bebas, terjadi rasemisasi pada atom karbon kiral yang terlibat reaksi (Fessenden 

dan Fessenden, 1986). 

Sumber radikal bebas bisa berasal dari dalam tubuh (endogen) dan dari luar 

tubuh (eksogen). Radikal endogen terbentuk akibat reduksi oksigen dalam 

mitokondria yang kurang sempurna, sehingga terbentuk interaksi superoksida atau 

hidrogen peroksida dengan ion logam transisi (Windono et al., 2001). Cahaya dan 

peroksida mengandung ikatan -O-O- yang mudah putus, hal ini merupakan zat 

inisiator yang menyebabkan pembentukan radikal bebas (Fessenden dan 

Fessenden, 1986). Radikal bebas eksogen berasal dari polusi udara, radiasi, zat-zat 

kimia, obat-obatan, insektisida dan makanan-makanan tertentu (Windono et al., 

2001). 

5. Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang akan menghambat atau menunda 

proses oksidasi substrat pada konsentrasi yang rendah. Antioksidan memiliki 

kemampuan mendonorkan elektron dan dapat berfungsi sebagai agen pereduksi 

sehingga dapat mengkhelat ion metal dan mengurangi potensi radikal dalam tubuh 

(Vaya dan Aviram, 2001). Karakter utama senyawa antioksidan adalah 

kemampuannya untuk menangkap radikal bebas (Prakash et al., 2007). 

Menurut Pokorni (2001), antioksidan dapat menghambat atau memperlambat 

oksidasi melalui dua jalur yaitu penangkapan radikal bebas (free radical 

scavenging) atau disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa-senyawa fenolik 

seperti vitamin E (alfa tokoferol) dan flavonoid termasuk dalam antioksidan 

primer. Selain itu, terdapat pula antioksidan tanpa melibatkan penangkapan 
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radikal bebas, jenis ini disebut antioksidan sekunder yang mekanismenya melalui 

pengikatan logam, menangkap oksigen, merubah hiperoksida menjadi spesies 

non-radikal, menyerap sinar ultra violet dan mendeaktivasi oksigen singlet. 

Antioksidan sekunder, seperti asam sitrat, asam askorbat dan esternya sering 

ditambahkan pada lemak dan minyak sebagai kombinasi dengan antioksidan 

primer. Kombinasi tersebut dapat memberi efek sinergis sehingga menambah 

keefektifan kerja antioksidan primer. 

Suatu inhibitor yang digunakan untuk menghambat auto-oksidasi disebut 

antioksidan. Inhibitor radikal-bebas menghambat suatu reaksi radikal bebas yang 

terkadang dirujuk sebagai suatu “penangkap” radikal bebas reaktif membentuk 

radikal bebas tak-reaktif dan relatif stabil (Fessenden dan Fessenden, 1986). Sifat 

antioksidan dari senyawa kuersetin mampu menginhibisi proses karsinogenesis. 

Senyawa karsinogen merupakan senyawa yang mampu mengoksidasi DNA 

sehingga terjadi mutasi (Ikawati et al., 2008). 

Potensi antioksidan penangkap radikal salah satunya dapat ditentukan dengan 

menggunakan metode DPPH, suatu radikal stabil dalam larutan air atau metanol 

dan mampu menerima sebuah elektron atau radikal hidrogen untuk menjadi 

molekul diamagnetik stabil (Oke et al., 2002; Hou et al., 2002 Cit. Sunarni et al., 

2007). Penangkapan radikal bebas atau aktivitas antioksidan tergantung pada 

posisi dan jumlah gugus hidoksil aromatik yang merupakan penyumbang proton. 

Semakin banyak jumlah gugus aromatik-OH pada posisi aktif mendonasi proton, 

makin kuat aktivitasnya (Cai-Yizhong  et al., 2003 Cit. Muchtaridi et al., 2005).  
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6. Kuersetin 

Kuersetin merupakan salah satu dari senyawa yang paling umum pada 

tanaman berpembuluh (Robinson, 1995). Kuersetin (Gambar 2) merupakan 

molekul flavanol yang terdapat pada benalu mangga (Dendrophthoe pentandra) 

(Ikawati et al., 2008). Kuersetin merupakan aglikon flavonoid mempunyai gugus 

3,5,7,3’,4’-OH yang terikat pada cincin flavon (Mursyidi, 1989). Menurut 

Lamson dan Brignall (2000), kuersetin (3,3’,4’,5,7-pentahydroxyflavone) 

merupakan suatu aglikon yang apabila berikatan dengan glikonnya akan menjadi 

suatu glikosida. 

 

Gambar 2. Senyawa kuersetin (3,3’,4’,5,7-pentahydroxyflavone) (Artanti et al., 2006). 

 
Aglikon flavonoid merupakan polifenol, sehingga mempunyai sifat kimia 

fenol (Mursyidi, 1989). Kuersetin memiliki aktivitas antioksidan yang 

dimungkinkan oleh komponen fenoliknya yang sangat reaktif, sehingga dapat 

menstabilkan senyawa-senyawa tersebut melalui reaksi hidrogenasi maupun 

pembentukan kompleks. Selain itu, senyawa kuersetin juga dapat bereaksi sebagai 

antikanker pada regulasi siklus sel, berinteraksi dengan reseptor estrogen (ER) 

tipe II dan menghambat enzim tirosin kinase (Ikawati et al., 2008).  

Pada tahap propagasi, kuersetin mencegah autooksidasi yaitu mencegah 

pembentukan radikal peroksida melalui pengikatan senyawa radikal secara cepat 
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agar tidak berikatan dengan oksigen. Adanya kuersetin, reaksi oksigenasi yang 

berjalan cepat dapat dicegah sehingga pembentukan radikal peroksida dapat 

dicegah. Kuersetin berikatan dengan radikal peroksida yang telah terbentuk dan 

menstabilkannya, sehingga reaksi autooksidasi yang secara cepat dan berantai 

dapat dihambat. Kuersetin akan mengikat spesies radikal bebas sehingga dapat 

mengurangi reaktivitas radikal bebas tersebut (Ikawati et al., 2008). 

7. DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) 

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode 

peredaman radikal bebas DPPH (Artanti et al., 2006) yang mendasarkan prinsip 

kerjanya pada sampel (mengandung senyawa bersifat antioksidan) yang dapat 

meredam radikal bebas DPPH. Mekanisme singkat reaksi metode DPPH dapat 

dilihat pada Gambar 3. 
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 1,1-Difenil-2-pikrilhidrazil  1,1-Difenil-2-pikrilhidrazin 

Gambar 3. Mekanisme reaksi penangkapan radikal DPPH (Windono et al., 2001). 

 

Elektron radikal bebas DPPH memberikan serapan kuat maksimum pada 

panjang gelombang sebesar 517 nm dan berwarna ungu. Kestabilan radikal dari 

DPPH baik digunakan sebagai indikator aktivitas penangkap radikal (Reynertson, 

2005). Perubahan warna ungu menjadi kuning sebagai pengikat radikal DPPH 
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pada λmaks 517 nm, elektron ganjil dari radikal DPPH menjadi berpasangan 

dengan hidrogen dari antioksidan penangkap radikal bebas untuk membentuk 

DPPH-H tereduksi. Penghilangan warna yang dihasilkan merupakan stoikiometri 

yang berhubungan dengan jumlah elektron yang ditangkap (Prakash, 2007). 

 

E. Landasan Teori 

Uji aktivitas penangkap radikal pada tanaman benalu Dendrophthoe 

pentandra (L.) Miq., telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian pendahuluan 

membuktikan adanya aktivitas antiradikal ekstrak metanol benalu Dendrophthoe 

pentandra menggunakan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylehydrazyl) dengan 

nilai IC50 sebesar 23,944 ppm (Darmawan et al., 2004), ekstrak metanol benalu 

Dendrophthoe pentandra L. Miq., pada inang lobi-lobi sebesar  IC50 25,40 ppm 

dan ekstrak etil asetat IC50 17,60 ppm (Fajriah et al., 2007). Ekstrak etanol spesies 

benalu Dendrophthoe pentandra (L.) Miq., memiliki aktivitas antiradikal dengan 

IC50 29,89 µg/mL dan aktivitas isolat kuersetin 3-O-rhamnosida sebesar           

IC50 5,19 µg/mL (Artanti et al., 2006). Hal ini menunjukkan bahwa benalu 

Dendrophthoe pentandra (L.) Miq, mengandung senyawa yang memiliki aktivitas 

antioksidan tinggi.  

Senyawa flavonoid kuersetin pada benalu mangga (Dendrophthoe 

pentandra) dapat mengikat spesies antiradikal serta merupakan marker taksonomi 

dari keluarga Loranthaceae (Ikawati et al., 2008). Aglikon flavonoid merupakan 

polifenol yang mempunyai sifat fenolik (Mursyidi, 1989). Sehingga komponen 

fenolik yang sangat reaktif dapat menstabilkan senyawa dan bertindak sebagai 
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antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuersetin beraktivitas sebagai 

antiradikal yang dapat meredam DPPH dengan IC50 16,23 µM (Gusdinar et al., 

2011); EC50 10,64 µM (Aderogba et al., 2006). Waji dan Sugrani (2009) 

melaporkan bahwa isolat kuersetin dapat diperoleh dari fraksi etil asetat yang 

bersifat semipolar. 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa fraksi semipolar 

ekstrak etanol daun benalu mangga (Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.) memiliki 

aktivitas sebagai penangkap radikal bebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


