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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan aplikasi antioksidan dalam 

terapi medis, hal ini sejalan dengan informasi mengenai penyakit pada manusia yang 

mulai dihubungkan dengan stres oksidatif. Hipotesis yang dapat diterima secara 

umum adalah bahwa sangat penting dalam sistem biologis apapun untuk menjaga 

keseimbangan antara pembentukan spesies oksigen maupun nitrogen reaktif (ROS 

dan RNS), sering juga disebut sebagai radikal bebas dan proses pemusnahannya 

(Vaya et al., 2001).

Terdapat bukti kuat yang menyebutkan bahwa radikal bebas menginduksi 

terjadinya kerusakan oksidatif terhadap biomolekul (Yamaguchi et al., 1998). 

Radikal bebas dapat menyerang bagian-bagian dari sel yang berbeda sehingga 

mempercepat penuaan dan kerusakan sel. Reactive oxygen species (ROS) dihasilkan 

sebagai produk sampingan dari metabolisme normal manusia. Tetapi dengan 

semakin meningkatnya level ROS dapat menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan 

oksidatif yang kumulatif dalam berbagai makromolekul biologis (Roussis et al.,

2005).  

Radikal bebas adalah molekul yang memiliki elektron tanpa pasangan yang 

sangat berbahaya bagi tubuh, sebab untuk memperoleh pasangan elektronik, radikal 

bebas sangat reaktif dan merusak jaringan. Molekul tersebut timbul akibat berbagai 

proses kimia kompleks dalam tubuh, berupa hasil sampingan dari proses oksidasi 

atau pembakaran yang berlangsung pada waktu bernafas, metabolisme sel dan 
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peradangan (Sahputra, 2004). Sebuah studi menunjukkan bahwa antiradikal 

memainkan peranan yang penting dalam pencegahan penyakit yang disebabkan 

radikal bebas. Antiradikal dengan mekanisme donasi hidrogen akan mereduksi suatu 

radikal menjadi senyawa non radikal dan antiradikal sendiri kemudian akan berubah 

menjadi antiradikal teroksidasi (Jadhav et al., 1995; Yamaguchi et al., 1998).  

Secara alamiah tubuh manusia telah dilengkapi sistem pertahanan antiradikal 

yang terdiri atas katalase (Cat), superoksida dismutae (SOD), glutation peroksidase 

(GPx) dan Glutation-S-transferase (GST). Namun demikian, antioksidan tersebut 

tidak sepenuhnya dapat mencegah kerusakan sel (Anonim, 2006). 

Studi epidemiologis menunjukkan bahwa banyak nutrien yang berasal dari 

buah-buahan dan sayur-sayuran berguna dalam menjaga tubuh dari kerusakan yang 

disebabkan oleh radikal bebas (Diplok et al., 1998; Halliwell, 1997), sehingga adalah 

sesuatu yang penting untuk meningkatkan asupan antiradikal dalam tubuh, salah satu 

caranya adalah dengan memperkaya makanan dengan antiradikal (Soong et al., 

2004). Antioksidan sintetik seperti butil hidroksi anisol (BHA), butil hidroksi toluene 

(BHT), tert butil hidroksi quinon (TBHQ), dan propil galat (PG) dapat menyebabkan 

kanker (Amoriwiez et al.,cit Hermansyah, 2000), selain itu membutuhkan biaya 

produksi yang tinggi tetapi menunjukkan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan 

antiradikal alami, sehingga timbul sebuah kebutuhan untuk mengidentifikasi 

antiradikal alami yang lebih ekonomis dan efektif (Soong et al., 2004). 

Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan dalam 

semua aspek kehidupan manusia. Obat tradisional adalah salah satu bentuk nyata 

pemanfaatan sumber daya hayati tersebut (Sriningsih dkk., 2002). Berbicara tentang 

antiradikal, sebenarnya bumi nusantara kaya akan bahan pangan yang mengandung 
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senyawa antiradikal. Senyawa tersebut banyak dikandung dalam sayuran dan buah-

buahan, terutama kacang-kacangan maupun biji-bijian (Winarsi, 2005).  

Selasih merupakan tanaman setahun yang tumbuh dengan baik di daerah 

tropis dan subtropis di tempat yang ketinggiannya antara 1-1100 meter di atas 

permukaan laut. Selasih merupakan salah satu tanaman yang belum banyak disentuh, 

khususnya di Indonesia. Secara umum tanaman selasih mengandung bahan kimia 

seperti eugenol, metil eugenol, ocimene, geraniol, methylclavicol, methylcinnamate, 

annetol, dan champor. Sementara bijinya mengandung plantose dan asam lemak, 

seperti asam palmitat, asam oleat, asam stearat, asam linoleat (Kardinan, 2003). 

Tanaman selasih (Ocimum sanctum) memiliki kesamaan famili dengan tanaman 

kemangi (Ocimum basilicum L.) yang pada penelitian sebelumnya terbukti memiliki 

aktivitas antiradikal. Tanaman kemangi (Ocimum basilicum) memiliki aktivitas 

antiradikal dengan eugenol dan 4-allyphenol sebagai senyawa kontributor utama 

terhadap aktivitas tersebut (Lee et al., 2004). 

 Vitamin E atau tokoferol adalah antiradikal yang paling dikenal dan paling 

sering dipakai. Vitamin E dapat diklasifikasikan sebagai tokoferol (To) dan 

tokotrienols (Toc- ) dan masing-masing kelas memiliki 4 isomer ( -, -, -, -).

Antioksidan paling penting dari golongan ini adalah -tokoferol. Tokoferol bekerja 

sebagai antiradikal dengan memberikan atom H dari gugus hidroksil kepada radikal 

peroksil lipid. Radikal yang terbentuk dari -tokoferol terstabilisasi melalui 

delokalisasi elektron pada cincin aromatik (Rohman, 2004 cit Pokorni et al., 2001). 

Berbagai informasi di atas melatarbelakangi penelitian ini, untuk mengetahui 

apakah biji selasih memiliki aktivitas sebagai antiradikal dan aktivitas tersebut 

dibandingkan dengan vitamin E yang merupakan salah satu antiradikal alami yang 
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sangat poten. Pada penelitian ini juga dilakukan penentuan kandungan polifenol yang 

terdapat pada biji selasih. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak biji selasih (Ocimum sanctum) mempunyai aktivitas antiradikal? 

2. Bagaimana aktivitas antiradikal biji selasih (Ocimum sanctum) jika dibandingkan 

dengan vitamin E? 

3. Berapa kandungan polifenol yang terdapat dalam biji selasih (Ocimum sanctum)?

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan aktivitas 

antiradikal ekstrak biji selasih (Ocimum sanctum) dengan metode DPPH dan 

menentukan kandungan polifenolnya. 

D. Tinjauan Pustaka 

1.      Tanaman Selasih (Ocimum sanctum)

a.  Morfologi tanaman selasih 

Herba tegak, sangat harum, tinggi 0,3-0,6 m. Batang sering 

keunguan, tangkai daun  0,5-2 cm, helaian daun bulat telur ellips atau 

memanjang dengan ujung runcing bintik-bintik serupa kelenjar. Pada 

sebelah menyebelah ibu tulang 3-6 tulang cabang, 3,5-7,5 kali 1,5-2,5 cm. 

Karangan semu berbunga enam, berkumpul menjadi tandan ujung, dan 

pelindung ellips atau bulat telur, panjang 0,5-1 cm. Kelopak sisi luar 

berambut, sisi dalam bagian bawah dalam tabung berambut rapat, 1k 0,5 

cm panjangnya, gigi belakang jorong sampai bulat telur terbalik dengan 
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tepi mengecil sepanjang tabung, gigi samping kecil dan runcing, kedua gigi 

bawah berlekatan menjadi bibir bawah yang bercelah 2. Mahkota berbibir 

2, panjang 8-9 mm, dari luar berambut, bibir atas bertaju 4, bibir bawah 

rata. Tangkai dari kelopak buah tegak dan tertekan pada sumbu dari 

karangan bunga, dengan ujung bentuk kait melingkar, seolah-olah duduk 

dan dengan mulut yang terarah miring merendah. Kelopak buah 6-9 mm 

panjangnya. Buah keras warna coklat tua, gundul, waktu dibasahi 

membengkak sekali.  

Tanaman selasih dapat dibedakan banyak bentuk, misalnya forma 

citratum: batang hijau, mahkota putih, berbau sereh: forma violacem: 

batang ungu, mahkota ungu, berbau adas (Gembong, 1998). 

b. Kedudukan taksa tanaman selasih dalam sistematika tumbuhan.  

Kingdom   : Plantae 

Divisio   : Spermathophyta 

Sub division  : Angiospermae 

Classis   : Dicotyledonae 

Ordo   : Amaranthaceae 

Famili   : Labiatae 

Genus   : Ocimum 

Spesies   : Ocimum sanctum Linn. (Selasih ungu) 

(Gembong, 1988) 
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c. Kandungan kimia  

Secara umum tanaman selasih mengandung bahan kimia seperti 

eugenol, metal eugenol, ocimene, geraniol, metilclavicol, metilcinnamat,

annetol, dan kampor. Sementara bijinya mengandung plantose dan asam 

lemak, seperti asam palmitat, asam oleat, asam stearat, dan asam linoleat 

(Agus, 2003). 

2.   Metode Penyarian 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut diuapkan hingga 

diperoleh ekstrak kering. Metode penyarian yang akan digunakan tergantung dari 

wujud dan kandungan dari bahan yang akan disari (Harborne, 1987). Metode 

dasar penyarian adalah infundasi, maserasi, perkolasi dan soxhletasi. Pemilihan 

terhadap ketiga metode tersebut di atas disesuaikan dengan kepentingan dalam 

kandungan senyawa yang diinginkan (Harborne, 1987). 

a) Infundasi

Infundasi adalah proses penyarian yang digunakan untuk menyari zat 

aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Infundasi dilakukan dengan 

cara mencampur serbuk dengan air secukupnya dalam sebuah panci kemudian 

dipanaskan dalam penangas air selama 15 menit yang dihitung mulai suhu di 

dalam panci mencapai 90
o
C sambil berkali-kali diaduk. Infus diserkai sewaktu 

masih panas dengan menggunakan kain flannel. Penyarian dengan cara ini 

menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh bakteri dan jamur 

(Anonim, 1997). 
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b) Maserasi 

Maserasi merupakan proses penyarian yang paling sederhana dan banyak 

digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia halus. 

Simplisia ini direndam dalam cairan penyari sampai meresap dan melemahkan 

susunan sel sehingga sel-sel akan larut. Serbuk simplisia yang akan disari 

ditempatkan dalam wadah atau bejana bermulut besar, ditutup rapat kemudian 

dikocok berulang-ulang sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh 

permukaan serbuk simplisia (Anonim, 1986). 

Remaserasi merupakan pengulangan penambahan pelarut setelah 

dilakukan penyarian maserat pertama dan seterusnya (Anonim, 2000) atau 

pengulangan maserasi. Selain itu metode tersebut mempunyai keuntungan yaitu 

cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan 

(Anonim, 1986) dan juga merupakan metode ekstraksi dengan cara dingin 

(Anonim, 2000) sehingga cocok untuk bahan yang tidak tahan terhadap suhu 

tinggi. 

c) Perkolasi

Perkolasi merupakan proses penyarian serbuk simplisia dengan pelarut 

yang cocok dengan melewatkan suatu kolom, serbuk simplisia dimasukkan 

dalam perkolator. Dengan cara penyarian ini mengalirnya penyari melalui kolom 

dari atas kebawah menuju celah untuk keluar ditarik oleh gaya berat seberat 

cairan dalam kolom. Dengan pembaruan pelarut yang terus menerus, 

memungkinkan berlangsungnya satu maserasi bertingkat (Anonim, 1986). 
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d) Penyarian berkelanjutan  dengan alat Soxhlet 

Bahan yang akan disari berada dalam sebuah kantung penyaring (kertas 

karton) di dalam sebuah kantong ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu. 

Wadah gelas yang mengandung kantung diletakkan di antara labu suling dan 

suatu pendingin alir balik dan dihubungkan melalui pipa pipet. Labu tersebut 

berisi bahan pelarut yang menguap mencapai ke dalam pendingin balik melalui 

pipa pipet, pelarut itu berkondensasi di dalamnya. Soxhlet merupakan 

penyempurnaan alat ekstraksi. Uap cairan penyari naik ke atas melalui pipa 

samping, kemudian diembunkan kembali oleh pendingin tegak. Cairan turun ke 

labu melalui tabung yang berisi serbuk simplisia. Cairan penyari sambil turun 

melarutkan zat aktif simplisia (Anonim, 1986). Soxhlet karena merupakan 

prosedur yang biasa dilakukan untuk memperoleh kandungan senyawa organik 

dari jaringan tumbuhan kering (Harborne, 1987). Selain itu metode penyarian 

berkesinambungan mempunyai beberapa keuntungan yakni: ekstraksi 

berlangsung terus-menerus secara otomatis sampai sempurna, cairan penyari 

yang dibutuhkan relatif sedikit, serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang 

murni sehingga dapat menyari zat aktif lebih banyak (Voigt, 1995). 

3.   Polifenol  

Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik 

atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, 

kumarin tokoferol dan asam-asam organik polifungsional. Senyawa antioksidan 

alami polifenolik ini bersifat multifungsional karena dapat bereaksi sebagai 

penangkap radikal bebas, pengkelat logam dan peredam terbentuknya singlet 

oksigen (Trilaksani, 2003).   
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Senyawa fenol meliputi aneka ragam senyawa yang berasal dari 

tumbuhan, yang memiliki ciri yang sama, yaitu cincin aromatik yang 

mengandung satu atau dua gugus hidroksi. Senyawa fenol cenderung mudah larut 

dalam air karena sering berikatan dengan gula sebagai glikosida, dan biasanya 

terdapat dalam vakuola sel (Harborne, 1987). 

Asam galat (3,4,5-trihidroksi benzoic acid) merupakan salah satu 

senyawa fenol yang memiliki aktifitas antijamur, antivirus, memiliki kemampuan 

sitotoksik  melawan sel kanker tanpa merusak sel tubuh lainnya, antioksidan dan 

agen antikarsinogenik. Kemampuan antioksidan dari asam galat lebih kuat dari 

trolox, suatu analog dari vitamin E yang larut dalam air (Sohi et al., 2003). 

Struktur asam galat dapat dilihat pada gambar 1. 

HO
OH

OH

OH
O

Gambar 1. Struktur Kimia Asam Galat (Fukumoto et al., 2000) 

Penetapan kadar fenol total dalam ekstrak dapat dilakukan dengan 

pereaksi Folin-Ciocalteu (Lee et al., 2003). Penetapan kadar dengan Folin-

Ciocalteu test disebut juga sebagai metode Lowry, yang mula-mula digunakan 

untuk menetapkan kadar protein. Metode Lowry dapat mengukur kandungan 

protein cuplikan hingga 5 g. Kompleks warna biru yang terbentuk merupakan 

hasil reaksi antara Folin-Ciocalteu dengan endapan Cu2O, yang terbentuk dari 

Cu2SO4 yang direduksi oleh fenol dalam suasana alkalis. Asam fosfomolibdate 
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fosfotungstat yang terdapat dalam pereaksi Folin-Ciocalteu direduksi oleh Cu2O

menjadi molybdenium blue yang berwarna biru (Tranggono dan Setiaji, 1989). 

4.   Radikal Bebas dan Oksidan 

Pengertian oksidan dan radikal bebas sering dirancukan karena keduanya 

memiliki sifat-sifat yang mirip. Aktivitas kedua jenis senyawa ini sering 

menghasilkan akibat yang sama walaupun memiliki proses yang berbeda 

(Syahbana, 2002). 

Oksidan dalam pengertian ilmu kimia adalah senyawa penerima elektron 

(electron acceptor) yaitu senyawa-senyawa yang dapat menarik elektron. 

Sedangkan radikal bebas adalah molekul yang sangat tidak stabil (molekul yang 

memiliki elektron tanpa pasangan) dalam tubuh yang dapat berbahaya, sebab 

untuk memperoleh pasangan elektron, radikal bebas amat reaktif dan dapat 

merusak jaringan (Syahbana, 2002). 

Radikal bebas memiliki dua sifat yaitu: 

1. Reaktivitas tinggi karena cenderung menarik elektron 

2. Dapat mengubah suatu molekul menjadi suatu radikal 

Sifat radikal bebas yang mirip dengan oksidan terletak pada 

kecenderungannya untuk menarik elektron. Sama halnya dengan oksidan radikal 

bebas adalah juga penerima elektron. Sehingga radikal bebas digolongkan dalam 

oksidan, tapi tidak semua oksidan adalah radikal bebas. Radikal bebas lebih 

berbahaya dibanding dengan oksidan yang bukan radikal, dikarenakan kedua 

sifat radikal bebas tersebut (Syahbana, 2002). 

Senyawa radikal bebas timbul akibat berbagai proses kimia kompleks 

dalam tubuh, berupa hasil sampingan dari proses oksidasi dan pembakaran sel, 



28

yang berlangsung pada waktu bernafas, metabolisme sel, peradangan atau ketika 

tubuh terpapar polusi lingkungan, seperti asap kendaraan bermotor, asap rokok, 

bahan pencemar dan radiasi matahari atau radiasi kosmis. Oleh karena secara 

kimia molekulnya tidak lengkap, radikal bebas kemungkinan menimbulkan 

senyawa yang abnormal dan memulai reaksi berantai yang mulai merusak sel 

dengan menyebabkan perubahan yang mendasar pada materi genetik serta 

bagian-bagian sel yang penting (Karyadi, 1997). 

Oksigen yang dihirup akan diubah oleh sel tubuh secara konstan menjadi 

senyawa yang sangat reaktif, dikenal sebagai senyawa reaktif oksigen yang 

diterjemahkan dari reactive oxygen species (ROS), satu bentuk radikal bebas. 

Peristiwa ini berlangsung saat proses sintesis energi oleh mitokondria atau proses 

detoksifikasi yang melibatkan enzin sitokrom P-450 di hati. Produksi ROS secara 

fisiologis ini merupakan konsekuensi logis dalam kehidupan aerobik.  

Sebagian ROS berasal dari proses fisiologis tersebut (ROS Endogen) dan 

lainnya adalah ROS eksogen, seperti berbagai polutan lingkungan (emisi 

kendaraan bermotor dan industri, asbes, asap rokok, dan lain-lain), radiasi 

ionisasi, infeksi bakteri, jamur dan virus, serta paparan zat kimia (termasuk obat) 

yang bersifat mengoksidasi. Ada berbagai jenis ROS, contohnya adalah 

superoksida anion, hidroksil, peroksil, hidrogen peroksida, singlet oksigen, dan 

lain sebagainya (Sauriasari, 2006). 

Sebenarnya radikal bebas, termasuk ROS, penting artinya bagi kesehatan 

dan fungsi tubuh yang normal dalam memerangi peradangan, membunuh bakteri, 

dan mengendalikan tonus otot polos pembuluh  darah dan organ-organ dalam 
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tubuh kita. Namun bila dihasilkan melebihi batas kemampuan proteksi 

antioksidan seluler, maka dia akan menyerang isi sel itu sendiri. Struktur sel yang 

berubah turut merubah fungsinya, yang akan mengarah pada proses munculnya 

penyakit (Sauriasari, 2006). 

Stress oksidatif (oxidative stress) adalah ketidakseimbangan antara 

radikal bebas (prooksidan) dan antioksidan yang dipicu oleh dua kondisi umum: 

1.   Kurangnya antioksidan 

2.   Kelebihan produksi radikal bebas 

Keadaan stress oksidatif membawa pada kerusakan oksidatif mulai dari 

tingkat sel, jaringan hingga ke organ tubuh, menyebabkan terjadinya percepatan 

proses penuaan dan munculnya penyakit. Berbagai penyakit yang telah diteliti 

dan diduga kuat berkaitan dengan aktivitas radikal bebas mencakup lebih dari 50 

jenis penyakit, diantaranya adalah stroke, asma, diabetes mellitus, berbagai 

penyakit radang usus, penyumbatan kronis pembuluh darah di jantung, 

Parkinson, hingga AIDS (Sauriasari, 2006). 

Semua sel dalam tubuh, mempunyai enzim yang dapat menangkal 

serangan radikal bebas. Enzim super oxide  dismutase (SOD) dan gluthatione 

peroxidase dapat menjadi contoh. SOD dapat menjinakkan senyawa oksigen 

reaktif seperti superoxide anion radikal menjadi hidrogen peroksida (H2O2), 

selanjutnya gluthatione peroxidase mengubahnya menjadi air. Namun dengan 

meningkatnya usia terjadilah penurunan jumlah kedua enzim ini dalam tubuh, 

sehingga radikal bebas tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan. Belum lagi radikal 

bebas dari luar yang menyusup masuk ke dalam tubuh untuk mengatasi radikal 

bebas (Sibuea, 2004). 
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Radikal bebas berperan penting dalam proses terjadinya segala penyakit 

degeneratif (kemerosotan fungsi tubuh), seperti kehilangan elastisitas jaringan, 

kolagen dalam otot, terjadinya lipotuchsin (bintik-bintik kecoklatan  di kulit yang 

merupakan timbunan sisa pembakaran dalam sel), arthritis, aterosklerosis, 

kanker, stroke, trombosis, penuaan yang dapat mencetuskan depresi serta 

merosotnya sistem kekebalan tubuh (Sahputra, 2004). 

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

DPPH merupakan senyawa radikal bebas yang stabil, sehingga apabila 

digunakan sebagai pereaksi cukup dilarutkan dan tidak perlu dibuat baru 

(recenter paratus) dengan cara mereaksikan dengan pereaksi-pereaksi 

sebagaimana yang dilakukan pada radikal bebas nitrit oksida (Sreejayan, 1997, 

cit Widodo et al., 2001). 

DPPH radikal ditangkap oleh antioksidan melalui donasi atom hidrogen 

dari antioksidan sehingga membentuk DPPH-H tereduksi. Perubahan warna dari 

ungu menjadi bentuk tereduksi berwarna kuning dapat secara kuantitatif diukur 

penurunan absorbansinya (Huang et al ., 2004) dan serapannya dibaca pada        

517 nm (Youssef et al ., 2004). 

Nilai % IC (Inhibitor Concentration) menunjukkan persen penangkapan 

radikal DPPH oleh sampel uji. Aktivitas dihitung dengan menghitung jumlah 

pengurangan intensitas warna ungu DPPH yang sebanding dengan penurunan 

konsentrasi larutan DPPH (Molyneux, 2004). 

Penurunan serapan tersebut dikarenakan oleh bereaksinya molekul difenil 

pikrilhidrazil (DPPH) dengan atom hidrogen yang dilepaskan oleh satu molekul 
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komponen bahan uji, sehingga terbentuk senyawa difenil pikrilhidrazin yang 

berwarna kuning dan bersifat stabil (Senba et al., 1999). 

6. Antioksidan 

Antioksidan adalah zat yang melindungi tubuh dari efek radikal bebas 

yang merusak sel-sel tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit degeneratif 

seperti kanker dan jantung (Anonim, 2005
a
). Antioksidan dapat berbentuk gizi, 

seperti vitamin E dan vitamin C, dapat berupa zat non gizi seperti pigmen 

(karoten, likopen, flavonoid, klorofil) dan enzim (glutation peroksidase, koenzim 

Q10 atau ubiquinon) (Anonim, 2003).

Antioksidan dapat digolongkan berdasarkan kelarutan menjadi dua yaitu: 

larut dalam air (antioxidant water soluble) dan larut dalam lemak (antioxidant 

lipid soluble). Antioksidan yang larut dalam air meliputi vitamin C dan asam 

urat, sedangkan antioksidan yang larut dalam lemak meliputi ubiqinon, tokoferol 

dan karotenoid (Sies dan Risky, 1995). Protein plasma, glutation sulfhidril 

(GSH), asam urat, vitamin C, karotenoid, retinoid, tokoferol dan flavonoid 

merupakan antioksidan yang larut dalam lemak (Elliot et al., 2000). 

Antioksidan memiliki dua fungsi, fungsi pertama merupakan fungsi 

utama dari antioksidan yaitu sebagai pemberi atom hidrogen. Antioksidan yang 

mempunyai fungsi pertama tersebut sering disebut sebagai antioksidan primer. 

Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan, yaitu memperlambat laju 

autooksidasi dengan berbagai mekanisme di luar mekanisme pemutusan rantai 

autooksidasi (Anonim, 2003). 



32

Antioksidan tubuh dikelompokkan menjadi 3 yakni: 

1. Antioksidan primer 

Antioksidan primer ini bekerja untuk mencegah pembentuk senyawa 

radikal bebas baru dengan jalan mengubah radikal bebas yang ada menjadi 

molekul yang kurang dampak negatifnya, sebelum radikal bebas ini sempat 

bereaksi. Contoh antioksidan ini adalah enzim SOD yang berfungsi sebagai 

pelindung hancurnya sel-sel dalam tubuh serta mencegah proses peradangan 

karena radikal bebas. Enzim SOD sebenarnya sudah ada dalam tubuh, namun 

bekerjanya membutuhkan bantuan zat-zat gizi, mineral seperti mangan, seng 

dan tembaga. Selenium (Se) juga berperan sebagai antioksidan. 

2. Antioksidan sekunder 

Antioksidan ini berfungsi menangkap serta mencegah terjadinya reaksi 

berantai. Contohnya adalah vitamin E, vitamin C, beta karoten, asam urat, 

bilirubin dan albumin. 

3. Antioksidan tersier 

Antioksidan ini memperbaiki kerusakan sel-sel dan jaringan yang 

disebabkan radikal bebas. Contoh enzim yang memperbaiki DNA pada inti 

sel adalah metionin sulfoksidan reduktase. Adanya enzim-enzim perbaikan 

DNA ini berguna untuk mencegah penyakit kanker (Karyadi, 1996). 

Beberapa antioksidan dapat dihasilkan dari produk alami seperti dari 

rempah, herbal, sayuran dan buah. Herbal tanaman obat mempunyai daya 

aktivitas antioksidan lebih tinggi bila dibandingkan dengan buah dan sayuran. 

Senyawa kimia yang tergolong dalam kelompok antioksidan dapat ditemukan 

dalam tanaman antara lain berasal dari golongan polifenol, bioflavonoid, vitamin 

C, vitamin E, beta karoten, katekin dan reseveratrol. Tanaman mempunyai 
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potensi yang cukup baik sebagai penghasil senyawa fenolik. Vitamin C 

mempunyai efek multifungsi tergantung pada kondisinya. Vitamin C berfungsi 

sebagai antioksidan, proantioksidan, pengikat logan, pereduksi dan penangkap 

oksigen. Dalam bentuk larutan yang mengandung logam, vitamin C berfungsi 

sebagai proantioksidan. Bila tidak teerdapat logam, vitamin C sangat efektif 

sebagai antioksidan (Hernani, 2005). 

7. Mekanisme kerja antioksidan 

Sesuai mekanisme kerjanya, antioksidan memiliki dua fungsi. Fungsi 

pertama merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu sebagai pemberi atom 

hidrogen. Antioksidan (AH) yang mempunyai fungsi utama tersebut sering 

disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberi atom hidrogen 

secara cepat ke radikal lipida (R•, ROO•) atau mengubahnya ke bentuk stabil, 

sementara turunan radikal antioksidan (A•) tersebut memiliki keadaan lebih 

stabil dibanding radikal lipid. Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder 

antioksidan, yaitu memperlambat laju antioksidan dengan berbagai mekanisme di 

luar mekanisme pemutusan rantai oksidan dengan mengubah radikal lipida ke 

bentuk lebih stabil (Gordon, 1990). 

Penambahan antioksidan (AH) primer dengan konsentrasi rendah pada 

lipida dapat menghambat atau mencegah reaksi antioksidan minyak dan lemak. 

Penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap inisiasi 

maupun propagasi (Gambar 3). Radikal-radikal antioksidan (A•) yang terbentuk 

pada reaksi tersebut stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat 

bereaksi dengan molekul lipida lain membentuk radikal lipida baru 
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(Gordon,1990). Menurut Hamilton (1983), radikal-radikal antioksidan dapat 

saling membentuk produk non radikal. 

Inisiasi  : R• + AH                         RH + A•

Propagasi  : ROO• + AH                  ROOH + A•

Gambar 2. Reaksi Penghambatan Antioksidan Primer Terhadap Radikal 

Lipida (Gordon, 1990). 

Besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan dapat berpengaruh pada 

laju oksidasi. Pada konsentrasi tinggi, aktivitas antioksidan gugus fenolik sering 

lenyap bahkan antioksidan tersebut menjadi prooksidan (Gambar 2). Pengaruh 

jumlah konsentrasi pada laju oksidasi tergantung pada struktur antioksidan, 

kondisi dan sampel yang akan diuji.   

Antioksidan sekunder, seperti asam sitrat, beta karoten, asam askorbat dan 

esternya, sering ditambahkan pada minyak dan lemak sebagai kombinasi dengan 

antioksidan primer. Kombinasi tersebut memberikan efek sinergis sehingga 

menambah keefektifan kerja antioksidan primer (Gordon, 1990). Antioksidan ini 

berfungsi menangkap senyawa serta mencegah terjadinya reaksi rantai. 

8. Spektrofotometri 

Spektrofotometri UV-Vis adalah anggota teknik sprektroskopi yang 

memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat (190-380) dan sinar 

tampak (380nm-780nm) dengan memakai instrumen spektrofotometer. 

Spektrofotometer UV-Vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada 

molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-Vis lebih banyak dipakai 

untuk analisis kuantitatif (Mulya dan Suharman, 1995). 
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Ada tiga macam distribusi elektron di dalam suatu senyawa organik 

secara umum, yang dikenal sebagai orbital elektron pi ( ), sigma ( ) dan elektron 

tidak berpasangan (n). Apabila pada molekul dikenakan reaksi elektromagnetik 

maka akan terjadi eksitasi elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi yang 

dikenal sebagai orbital elektron “anti bonding”. Eksitasi elektron ( - *)

memberikan energi yang terbesar dan terjadi pada daerah ultraviolet dekat yang 

diberikan oleh ikatan tunggal, sebagai contoh alkana. Sedangkan eksitasi elektron 

( - *) diberikan oleh ikatan rangkap dua atau tiga (alkena dan alkuna) terjadi 

pada daerah ultraviolet jauh. Pada gugus karbonil akan terjadi eksitasi elektron 

(n- *) yang terjadi pada ultraviolet dekat (Mulya dan Suharman, 1995). 

Kebanyakan penerapan spektrofotometri ultraviolet dan tampak pada 

senyawaan organik didasarkan pada transisi n- * ataupun - * dan karenanya 

memerlukan gugus kromofor dalam molekul itu. Transisi ini terjadi dalam daerah 

spektrum (sekitar 200-700 nm) yang digunakan dalam eksperimen (Underwood

et al., 1996). 

Kromofor merupakan gugus tidak jenuh kovalen yang dapat menyerap 

radiasi dalam daerah-daerah UV-Vis. Pada senyawa organik dikenal pula gugus 

auksokrom, adalah gugus jenuh bila terikat pada kromofor mengubah panjang 

gelombang dan intensitas serapan maksimum. Ciri auksokrom adalah stereo atom 

yang langsung terikat pada kromofor, misal: -OCH3, -Cl, -OH dan –NH2

(Sastrohamidjodjo, 2001). 

Komponen komponen pokok dari spektrofotometer meliputi : (1) Sumber 

tenaga yang stabil, (2) sistem yang terdiri atas lensa-lensa cermin, celah-celah, 

dan lain-lain, (3) monokromator untuk mengubah radiasi menjadi komponen-
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komponen panjang gelombang tunggal, (4) tempat cuplikan yang transparan, dan 

(5) detektor radiasi yang dihubungkan dengan sistem meter atau pencatat. 

E. Hipotesis

Selasih merupakan salah satu tanaman yang memiliki banyak kandungan 

senyawa fenolik dan flavonoid. Selain itu selasih merupakan tanaman yang memiliki 

kesamaan famili dengan kemangi (Ocimum basilicum), yang pada penelitian 

sebelumnya memiliki aktivitas antiradikal. Pada tanaman selasih (Ocimum sanctum)

terdapat eugenol yang merupakan salah satu kontributor utama dalam aktivitas 

antiradikal dari tanaman kemangi (Ocimum basilicum). Dari kandungan fenolik dan 

flavonoid yang terdapat dalam tanaman selasih, diduga ekstrak biji selasih memiliki 

aktivitas antiradikal. 


