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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sekarang ini masyarakat menyadari apa yang ada di luar tubuh sudah banyak 

yang tercemari. Air banyak tercemari dengan logam berat seperti merkuri, timbal, 

alumunium, bahkan arsen. Adapun di udara dipenuhi asap rokok, asap kendaraan 

bermotor, dan asap industri. Di sisi lain, bahan-bahan makanan juga telah 

terkontaminasi pupuk anorganik atau juga pestisida. Semuanya merupakan ancaman 

bagi kehidupan manusia karena baik asap rokok, asap pembakaran, dan bahan-bahan 

kimia tersebut akan menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang berlebih 

(Kumalaningsih, 2006).  

Radikal bebas merupakan atom atau gugus atom yang memiliki satu atau lebih 

elektron tidak berpasangan (Fessenden dan Fessenden, 1994). Radikal bebas berupa 

molekul yang bermuatan dan bekerja pada substansi yang berbeda untuk menjadi 

netral, proses ini dinamakan oksidasi (Anonim, 2005). Reaksi oksidasi banyak 

disebabkan oleh senyawa radikal bebas yang terbentuk tiap saat, baik melalui proses 

metabolisme normal, peradangan, polusi, sinar ultra violet, pemaparan sinar matahari, 

kurang gizi, bahkan ketika manusia bernafas. Sebagai akibat reaksi oksidasi tersebut, 

akan terjadi penuaan dini (aging) dan memicu munculnya berbagai penyakit 

degeneratif seperti atherosclerosis, osteoporosis, katarak, penyakit jantung koroner, 

dan lain-lain (Winarsi, 2005). 

Dalam tubuh manusia terdapat senyawa yang disebut antioksidan yang 

berperan aktif dalam menanggulangi masalah kelebihan radikal bebas. Di dalam 
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tubuh manusia terdapat enzim SOD atau superoksida dismutase, gluthation 

peroksidase, glutation-s-transferase (GST) (Karyadi, 1997) dan katalis yang dapat 

melindungi sel-sel dari serangan radikal bebas (Kumalaningsih, 2006). 

Salah satu komponen bahan makanan yang berguna bagi kesehatan adalah 

antioksidan (Mulyani cit Trilaksani, 2003). Dengan mengkonsumsi antioksidan dalam 

jumlah tertentu akan menurunkan resiko kardiovaskuler, meningkatnya status imun 

dan menghambat timbulnya penyakit degeneratif akibat penuaan dini (Winarsi, 

2005). Antioksidan dapat diperoleh secara alami maupun sintesis (Mulyani cit 

Trilaksani, 2003). Vitamin C, E, dan betakaroten serta senyawa fenolik dan flavonoid 

merupakan antioksidan alami (Kumalaningsih, 2006), Adapun antioksidan sintetik, 

yang dibuat dari bahan-bahan kimia seperti butylated hydroxyanisol (BHA), butylated 

hydroxytoluena (BHT), n- propil galat (PG), butylhydroquinone (TBHQ) (Pokorni et 

al., 2001) dan monogliserida sitrat (MGC) (Peiwu et al., 2006). Antioksidan sintetis 

mempunyai efektifitas yang tinggi, namun kurang aman bagi kesehatan (Mulyani cit 

Trilaksani, 2003) karena dapat menimbulkan toksik sehingga penggunananya diawasi 

ketat di berbagai negara. Selain itu juga membutuhkan biaya produksi yang tinggi 

dengan efisiensi yang lebih rendah dibanding antioksidan alami (Soong et al., 2004). 

Oleh karena itu, perlu dicari sumber antioksidan yang lebih aman dari antioksidan 

sintesis untuk dikembangkan misalnya antioksidan yang berasal dari tanaman 

(Mulyani cit Trilaksani, 2003) seperti pada kayu, kulit kayu, akar, daun, bunga, buah 

biji dan serbuk sari (Pratt, 1992 cit Trilaksani, 2003). 

Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan dalam 

semua aspek kehidupan masyarakat. Sepanjang sejarah bahan yang berasal dari 

tanaman merupakan suatu gudang obat-obat baru yang potensial. Hanya sebagian 
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kecil dari jenis tanaman yang diidentifikasi dan telah diselidiki untuk bahan obat 

(Ansel, 1989). Selasih merupakan salah satu tanaman yang belum dieksploitasi, 

khususnya di Indonesia. Seluruh bagian tanaman selasih (Ocimum sanctum L.)  

bermanfaat sebagai obat (Kardinan, 2003). 

Selasih (Ocimum sanctum L.) merupakan tanaman yang memiliki kandungan  

senyawa fenol dan polifenol (flavonoid) (Drewo, 2000). Bunga selasih (Ocimum 

sanctum L.) memiliki kandungan flavonoid yaitu antosianin dan senyawa fenolik 

berupa beberapa jenis minyak atsiri (Kardinan, 2003). Flavonoid dalam bunga selasih 

(Ocimum sanctum L.) berupa antosianin yang berwarna ungu dan merupakan pigmen 

bunga yang paling penting (Harborne, 1987). Antosianin merupakan pigmen yang 

berwarna merah jambu, merah merak, merah, ungu dan biru yang terdapat dalam 

daun, bunga, buah (Harborne, 1987) dan sayuran (Kumalaningsih, 2006). Antosianin 

memiliki antikanker (Kumalaningsih, 2006), antioksidan (Kumalaningsih, 2006; 

Pokorni et al., 2001) dan perlindungan terhadap penyakit jantung (Kumalaningsih, 

2006). Antosianin merupakan senyawa fenolik yang dapat berfungsi sebagai 

antioksidan alami dalam tumbuhan (Trilaksani, 2003). Flavonoid memiliki 

kemampuan merubah atau mereduksi radikal bebas dan juga sebagai radikal bebas 

(Hafid, 2003). Selain itu, Flavonoid merupakan senyawa antioksidan alami 

polifenolik yang dapat bereaksi sebagai (a) pereduksi, (b) antiradikal bebas,            

(c) pengkelat logam, (d) peredam terbentuknya singlet oksigen (Kumalaningsih, 

2006). Selasih (Ocimum sanctum L.) merupakan suku Labiatae yang kaya minyak 

atsiri (Harborne, 1987). Kandungan minyak atsiri dalam selasih (Ocimum sanctum L.) 

berupa eugenol, metil eugenol, geraniol dan champor (Kardinan, 2003) yang 
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merupakan senyawa fenolik dari terpenoid golongan monoterpen (Harborne, 1987). 

Senyawa fenol dapat berfungsi sebagai antioksidan (Hart, 2003).  

Vitamin E (Tokoferol) adalah antiradikal yang paling dikenal dan sering 

dipakai (Pokorni et al., 2001 cit Rohaman, 2004). Vitamin E tidak larut dalam air 

tetapi larut lemak atau minyak. Terdapat 8 (delapan) bentuk vitamin E, yaitu 4 

(empat) tokoferol alfa, beta, gamma dan delta serta 4 (empat) tokotrienol. Dari 

delapan bentuk tersebut yang bermanfaat  bagi aktivitas biologis dalam tubuh adalah 

alfa yang ditemukan dalam darah dan jaringan tubuh yang berfungsi sebagai 

antioksidan primer yang dapat mengakhiri rentetan reaksi radikal bebas 

(Kumalaningsih, 2006). Tokoferol bekerja sebagai antiradikal dengan memberikan 

atom H dari gugus hidroksil kepada radikal peroksil lipid. Radikal yang terbentuk 

dari alfa-tokoferol akan terstabilkan melalui delokalisasi elektron pada cincin 

aromatik (Pokorni et al., 2001 cit Rohaman, 2004). 

 Informasi diatas melatarbelakangi penelitian ini yang akan mengungkap 

potensi antiradikal ekstrak etanol 70% bunga selasih (Ocimum sanctum L.). 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan permasalahan diatas permasalahan yang ingin dipecahkan dalam  

penelitian ini adalah 

1. Apakah ekstrak etanol 70% bunga selasih (Ocimum sanctum L.) memiliki 

potensi sebagai antiradikal? 

2. Berapa kandungan polifenol dalam bunga selasih (Ocimum sanctum L.)? 

3. Berapa aktivitas antiradikal vitamin E?  
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan umum 

Mengeksploitasi tanaman obat untuk mendapatkan senyawa antiradikal yang 

aman. 

2. Tujuan khusus 

Mengetahui aktivitas antiradikal ekstrak etanol 70% bunga selasih (Ocimum 

sanctum L.) dengan metode DPPH (2,2-diphenil-1-pikrilhidrazil). 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tanaman selasih 

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 elip atau memanjang, 

dengan ujung runcing bintik-bintik serupa kelenjar, pada sebelah 

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

Karangan semu berbunga enam, berkumpul menjadi tandan ujung, daun 

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

berambut, sisi dalam bagian bawah dalam tabung berambut rapat, satu kali 

0,5 cm panjangnya, gigi belakang jorong sampai bulat telur terbalik, 

dengan tepi mengecil sepanjang tabung, gigi samping kecil dan runcing, 

kedua gigi bawah berlekatan menjadi bibir bawah yang bercelah dua. 

Mahkota bibir 2, panjang 8-9 mm, dari luar rambut, 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-
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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, sering ditanam. Lebih sering menjadi liar, 

ditepi jalan dan ditepi kebun, dan sebagainya (Gembong, 1988). 

b. Kedudukan taksatanaman selasih dalam sistematika tumbuhan 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Divisio   : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Classis   : Dicotyledoneae 

Sub Classis : Sympetalae 

Ordo   : Tubiflorae (Solanales, Personatae) 

Famili   : Labiatae (Lamiaceae) 

Genus   : Ocimum 

Spesies   : Ocimum sanctum 

(Gembong, 1988) 

c. Kandungan kimia 

Umumnya tanaman selasih mengandung beberapa bahan aktif seperti 

eugenol, metil eugenol, ocimene, geraniol, methylchavicol, 

methylcinnamate, anetol, dan champor (Kardinan, 2003). 

2. Metode penyarian 

Penyarian merupakan peristiwa perpindahan masa zat aktif yang 

semula berada di dalam sel, ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut 

dalam cairan penyari. Pada umumnya akan lebih baik apabila permukaan 

serbuk bersentuhan dengan cairan penyari semakin luas (Ansel, 1989). Zat- 
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zat yang tersari terdapat dalam sel-sel bagian tumbuh-tumbuhan yang 

umumnya dalam bentuk kering. Cairan penyari masuk dalam sel-sel dari 

bahan-bahan dan zat yang tersari larut dalam cairan penyari, setelah itu larutan 

yang mengandung zat tersari dipisahkan dari simplisia yang disari. Penyarian 

akan lebih cepat terjadi bila bahan dasar dalam keadaan halus (Anief, 2003). 

Metode dasar penyarian adalah maserasi, perkolasi, soxletasi (Harborne, 

1987). 

a. Maserasi 

Istilah maceration berasal dari bahasa latin macerare, yang 

artinya “merendam” (Ansel, 1989). Maserasi adalah cara ekstraksi 

yang paling sederhana. Bahan simplisia yang digunakan dihaluskan 

dan disatukan dengan bahan pengekstrasi (Voigt, 1994). Maserasi 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan 

penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke 

dalam rongga sel yang mengandung zat aktif di dalamnya karena 

adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif didalam sel 

dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat terdesak keluar 

(Anonim, 1986). 

Kecuali dinyatakan lain, maserasi dilakukan sebagai berikut: 

sepuluh bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus 

yang cocok dimasukkan dalam sebuah bejana, lalu dituangi 75 bagian 

cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selam 5 hari campuran tersebut 

diserkai, diperas, dicuci ampasnya dengan cairan penyari secukupnya 

hingga diperoleh 100 bagian. Lalu maserat dipindahkan dalam bejana 
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tertutup dan dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama  

2 hari, maserat dienapkan atau disaring. Kemudian maserat disuling 

atau diuapkan pada tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 500C 

hingga konsentrasi yang dikehendaki (Anief, 2003). 

Rendaman disimpan terlindung cahaya langsung (mencegah 

reaksi katalisis atau perubahan warna). Waktu lamanya maserasi 

antara 4-10 hari. Waktu 5 hari telah memadai untuk memungkinkan 

berlangsung proses melarutnya bahan kandungan simplisia. Rendaman 

harus dikocok berulang-ulang karena dalam keadaan diam selama 

maserasi menyebabkan turunnya perpindahan bahan aktif pada 

simplisia (Voigt,1995). 

Maserasi dapat dilakukan modifikasi, misalnya: remaserasi. 

Seluruh serbuk dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah 

dienaptuangkan dan diperas, ampas dimaserasi lagi dengan cairan 

yang kedua (Anonim, 1986). 

b. Perkolasi 

Istilah perkolasi berasal dari bahasa latin per yang berarti 

“melalui” dan colare yang artinya “merembes” (Voigt, 1995). Kecuali 

dinyatakan lain, perkolasi dilakukan sebagai berikut : sepuluh bagian 

simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok 

dibasahi dengan 2.5 bagian sampai 5 bagian cairan penyari, lalu 

dimasukkan ke dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya selama       

3 jam. Massa dipindahkan sedikit demi sedikit kedalam perkolator 

sambil tiap kali ditekan hati-hati, dituangi dengan cairan penyari 
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secukupnya sampai cairan penyari. Lalu perkolator ditutup dan 

dibiarkan selama  24 jam. Kemudian kran dibuka dan dibiarkan cairan 

penyari berulang-ulang ditambahkan secukupnya sehingga selalu 

terdapat selapis cairan penyari secukupnya diatas simplisia (Anief,  

2003). 

Prinsip perkolasi adalah sebagai berikut : serbuk simplisia 

ditempatkan dalam suatu bejana sekunder, yang bagian bawahnya 

diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah 

melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-

sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah 

disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, 

dikurangi dengan gaya kapiler yang cenderung menahan (Anonim, 

1986). 

c. Penyarian berkesinambungan 

Penyarian berkesinambungan yaitu dengan cara 

menggabungkan kedua proses penyari di atas, yaitu maserasi dan 

perkolasi. Soxhlet merupakan penyempurnaan alat ekstraksi (Anonim, 

1986). Pada metode soxhletasi bahan-bahan yang akan diekstraksi 

berada dalam sebuah kantung ekstraksi didalam sebuah alat ekstraksi 

dari gelas yang bekerja secara berkesinambungan. Pada cara ini 

dibutuhkan pelarut sedikit dan juga bahan yang diperbaruhi secara 

terus menerus artinya dimasukkan bahan pelarut bebas bahan aktif 

tetapi dalam metode ini dibutuhkan suatu ekstraksi yang cukup lama 

dan kebutuhan energinya tinggi (Voigt, 1995).  
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Prosedur klasik untuk memperoleh kandungan senyawa 

organik dari jaringan tumbuhan (biji kering, akar, daun) ialah dengan 

mengekstraksi berkesinambungan serbuk bahan dengan alat soxhlet 

dengan menggunakan sederet pelarut secara berganti-ganti, mulai 

dengan eter, lalu eter minyak bumi, dan kloroform (untuk memisahkan 

lipid dan terpenoid) kemudian digunakan alkohol dan etil asetat (untuk 

senyawa yang lebih  polar) (Harborne, 1987). 

 

3. Radikal bebas 

Radikal bebas merupakan atom atau gugus atom yang memiliki satu 

atau lebih elektron tidak berpasangan (Fessenden dan Fessenden, 1994). 

Radikal bebas ini berbahaya karena sangat reaktif mencari pasangan 

elektronnya. Radikal bebas ini memerlukan elektron yang berasal dari 

pasangan elektron molekul sekitarnya. Radikal bebas yang terbentuk dalam 

tubuh akan menghasilkan radikal bebas baru melalui reaksi berantai yang 

akhirnya jumlahnya terus bertambah dan menyerang tubuh (Sibuea, 2004). 

Radikal bebas bisa juga dari luar tubuh, misalnya oleh karena polusi udara, 

radiasi, zat-zat kimia (obat-obatan, insektisida) yang dapat memasuki tubuh 

manusia (Windono et al., 2001).  Radikal bebas dapat masuk dan terbentuk 

dalam tubuh melalui pernafasan, kondisi lingkungan tidak sehat, makanan 

berlemak (Kumalaningsih, 2006). 

a. Melalui pernafasan 

Produk-produk sampingan yang dihasilkan saat bernafas dapat 

berupa radikal bebas, yaitu radikal oksigen singlet (O2
·-), radikal 
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peroksida lipid, radikal hidroksil, radikal superoksida. Semua radikal 

bebas oksigen tersebut sangat cepat merusak jaringan-jaringan sel 

(Kumalaningsih, 2006). 

b. Kondisi lingkungan yang tidak sehat 

Adanya asap rokok, pembakaran tidak sempurna dari 

kendaraan bermotor, bahan pencemar, radiasi matahari, dan radiasi 

kosmis menyebabkan timbulnya radikal bebas karena terjadi proses 

oksidasi yang tidak sehat dan menimbulkan serentetan mekanisme 

reaksi (Kumalaningsih, 2006). 

c. Makanan berlemak 

Lemak sangat bermanfaat bagi tubuh kita tetapi konsumsi 

lemak yang berlebihan khususnya konsumsi lemak polyunsaturated 

dan lemak hidrogenasi sangat berpotensi menghasilkan radikal bebas 

(Kumalaningsih, 2006). 

 

4. Antiradikal 

Antiradikal bebas adalah senyawa yang dalam jumlah kecil dibanding 

substrat, mampu menunda atau menjaga terjadinya oksidasi dari substrat yang 

mudah teroksidasi (Hafid, 2003). Antioksidan merupakan gabungan substansi, 

dalam hal ini konsentrasi rendah, dalam hubungannya untuk substrat oksidatif, 

menghentikan atau menunda proses oksidasi secara signifikan (Vaya and 

Aviram, 2001). 

Senyawa dikatakan memiliki sifat antioksidatif bila senyawa tersebut 

mampu mendonasikan satu atau lebih elektron kepada senyawa prooksidan, 
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kemudian mengubah senyawa oksidan menjadi senyawa yang stabil (Winarsi, 

2005).  

Antioksidan adalah senyawa yang mempunyai struktur molekul yang 

dapat memberikan elektronnya dengan cuma-cuma kepada molekul radikal 

bebas tanpa terganggu sama sekali dan dapat memutuskan reaksi berantai dari 

antioksidan. Antioksidan alami di dalam makanan dapat berasal dari             

(a) senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen 

makanan, (b) senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama 

proses pengolahan, (c) senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami 

dan ditambahkan ke makanan sebagai bahan tambahan pangan 

(Kumalaningsih, 2006). 

Antioksidan dibedakan menjadi dua dari asal terbentuknya yaitu 

antioksidan endogen dan eksogen (Karyadi, 1997). Berdasarkan mekanisme 

kerjanya, antioksidan dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu: 

a. Antioksidan primer (antioksidan endogen atau antioksidan enzimatis). 

Contohnya enzim superoksidase dismutase, katalase, dan glutation 

peroksidase. Enzim superoksidase dismutase sangat penting sekali 

karena dapat melindungi hancurnya sel-sel dalam tubuh akibat 

serangan radikal bebas (Kumalaningsih, 2006). Semua enzim ini 

mampu menekan atau menghambat pembentukan radikal bebas 

dengan cara memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi  

produk lebih stabil. Reaksi ini disebut chain-breaking-antioxidant 

(Winarsi, 2005). 
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b. Antioksidan sekunder (antioksidan eksogen atau antioksidan non 

enzimatis) 

Antioksidan sekunder merupakan senyawa yang berfungsi menangkap 

radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak 

terjadi kerusakan yang lebih besar (Kumalaningsih, 2006). Contoh 

antioksidan sekunder ialah vitamin E, vitamin C, betakaroten, 

isoflavon, asam urat, bilirubin, dan albumin. Senyawa-senyawa ini 

dikenal sebagai penangkap radikal bebas (scavenger free radical), 

kemudian mencegah amplifikasi radikal (Winarsi, 2005). 

c. Antioksidan tersier 

Antioksidan tersier merupakan senyawa yang memperbaiki sel-sel dan 

jaringan yang rusak karena serangan radikal bebas (Kumalaningsih, 

2006). 

 Misalnya enzim DNA-repair, metionin sulfoksida reduktase, yang 

berperan dalam perbaikan biomolekul yang disebabkan oleh radikal 

bebas (Winarsi, 2005). 

Mekanisme kerja antioksidan secara umum adalah 

menghambat oksidasi lemak. Oksidasi lemak terdiri dari tiga tahap 

utama, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi 

terjadi pembentukkan radikal asam lemak, yaitu suatu senyawa 

turunan asam lemak yang tidak stabil dan sangat reaktif akibat dari 

hilangnya satu atom hidrogen (reaksi 1). Pada tahap selanjutnya, yaitu 

propagasi, radikal asam lemak bereaksi dengan oksigen membentuk 

radiakl peroksi (reaksi 2). Radikal peroksi selanjutnya akan menyerang 
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asam lemak menghasilkan hidroperoksida dan radikal asam lemak 

baru (reaksi 3). 

Inisiasi  : RH → R· + H· …………………………...….(reaksi 1) 

Propagasi : R· + O2 → ROO·………………………….....(reaksi 2) 

    ROO· +RH → ROOH + R·………………….(reaksi 3) 

Hidroperoksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan 

terdegradasi lebih lanjut menghasilkan senyawa-senyawa karbonil 

rantai pendek (Kumalaningsih, 2006).  

Setelah propagasi, tahap terakhir adalah reaksi terminasi 

(Rohman, 2004). Reaksinya sebagai berikut : 

Terminasi : ROO· + ROO· → ROOR + O2..............................(reaksi 4) 

        ROO· + R → ROOR…………………………….(reaksi 5) 

                   R· + R· → RR…………………………………....(reaksi 6) 

Antioksidan yang baik akan bereaksi dengan radikal asam 

lemak segera setelah senyawa tersebut terbentuk (Kumalaningsih, 

2006). 

 

5. Metode pengujian 

Adapun pengujian antioksidan  ada beberapa metode yang digunakan yaitu: 

a. Pengukuran penangkap radikal 

Metode ini dilakukan dengan cara mengukur penangkap  radikal 

sintetik dalam pelarut organik polar seperti metanol atau etanol pada 

suhu kamar. Radikal sintetik yang digunakan adalah DPPH (2,2-

difenil-1-pikrilhidrazil), ABTS (2,2’-azinobis (3-etil benzothiazolin-
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asam sulfonat) (Lee et al., 2003) dan ABAP (2,2-azinobis (2-

aminodinopropane) (Desmarchelier  et al., 1998). 

Pengukuran aktivitas antiradikal sebenarnya merupakan 

parameter untuk menguji aktivitas antioksidan, metode yang paling 

umum adalah metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrihidrazil). DPPH 

merupakan radikal sintetik yang larut dalam pelarut polar seperti 

etanol. DPPH merupakan radikal stabil yang dapat diukur 

intensitasnya pada panjang gelombang 517 nm (Pokorni et al., 2001). 

DPPH merupakan radikal stabil yang digunakan secara luas untuk 

pengujian kemampuan penangkapan radikal bebas dari beberapa 

komponen alam seperti komponen fenolik, antosianin atau ekstrak 

kasar. 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).  

Adanya senyawa yang bereaksi sebagai antiradikal akan 

mereduksi radikal DPPH menurut reaksi : 

  DPPH + AH ·   →  DPPH-H + A· …………………...(reaksi 7) 

                   (Sanches-Moreno b et al., 1998) 

Sebagai akibatnya penambahan senyawa yang bereaksi sebagai 

antiradikal akan menurunkan konsentrasi DPPH ini. Adapun 

penurunan konsentrasi DPPH akan menyebabkan penurunan 

absorbansinya dibandingkan dengan absorbansi kontrol yang tidak 
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diberi dengan senyawa uji yang diduga mempunyai aktifitas 

antiradikal. Adapun mekanisme reaksi antara DPPH dengan senyawa 

antioksidan ditujukan pada gambar 1. 

N

O2N

NO2

NO2

N(C6H5)2

N:H

O2N

NO2

NO2

N(C6H5)2

+ A + AH

 

 

 

b. Pengujian aktivitas antioksidan dengan sistem linoleat-tiosianat 

Asam linoleat merupakan asam lemak tidak jenuh dengan dua 

buah ikatan rangkap yang mudah mengalami oksidasi membentuk 

peroksida. Peroksida ini selanjutnya mengoksidasi ion ferro menjadi 

ion ferri. Ion ferri bereaksi dengan ammonium tiosianat membentuk 

kompleks ferritiosianat (Fe(CNS)6
3+

) yang berwarna merah. Intensitas 

warna merah ini diukur absorbansinya pada panjang gelombang         

490 nm. Semakin intens warna merahnya menunjukkan bahwa 

semakin banyak peroksida yang terbentuk (Rohman, 2004). 

c. Pengujian dengan o-fenantrolin 

Pengujian dilakukan melalui pengukuran serapan kompleks 

warna antara o-fenantrolin dengan ion ferro yang merupakan hasil 

(ungu)                                                     (kuning) 

Gambar 1. Reaksi DPPH dan Antioksidan (Yamaguci et al., 1998). 
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reduksi antioksidan terhadap ion ferri dengan yang dibaca pada       

510 nm (Da’i dan Margono, 2001). 

 

6. Senyawa fenol dan Polifenol  

 Senyawa fenol merupakan suatu 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 air (Harborne, 

1987).  

Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa 

fenolik atau polifenol yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam 

sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional 

(Kumalaningsih, 2006), tanin, antosianin dan lignin (Anonim, 2003). 

Komponen fenolik memiliki kemampuan mereduksi yang berperan dalam 

menetralkan radikal bebas. Polifenol merupakan senyawa turunan fenol yang 

mempunyai aktivitas sebagai antioksidan (Hermani dan Raharjo, 2005). 

Senyawa antioksidan alami polifenolik ini adalah multifungsional dan dapat 

bereaksi sebagai (a) pereduksi, (b) antiradikal bebas, (c) pengkelat logam, (d) 

peredam terbentuknya singlet oksigen (Kumalaningsih, 2006).  

Kelompok-kelompok senyawa fenolik terdiri dari asam-asam fenolat 

dan flavonoid (Hermani dan Raharjo, 2005). Asam galat (3,4,5-trihidroksi 

benzoic acid) merupakan salah satu senyawa fenol yang memiliki aktivitas 

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 
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dari vitamin E yang larut dalam air (Sohi et al., 2003). Adapun stuktur kimia 

asam galat ditunjukkan pada gambar 2. 

HO
OH

OH

OH
O

 

Gambar 2. Stuktur kimia asam galat (Yeh and Yen, 2003 ). 

 

7. Spektrofotometer 

Spektrofotometer adalah alat yang terdiri atas spektrometer dan 

fotometer. Spektrometer adalah alat penghasil sinar spektrum dengan panjang 

gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang 

ditransmisikan atau diabsorbsi. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur 

energi secara relatif, jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau 

diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 1990).  

Dalam analisis spektrofotometri digunakan suatu sumber radiasi yang 

menjorok ke dalam daerah  ultraviolet spektrum itu (Vogel, 1994). 

Spektrofotometri UV-vis adalah anggota teknik spetrofotometer yang 

memakai sumber radiasi elektromagnetik ultra violet dekat (190-380 nm) dan 

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

Spektrofotometer UV-vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada 

molekul yang dianalisis kuantitatif dibandingkan kualitatif (Mulja dan 

Suharman, 1995). 
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Penerapan spektrofotometri UV-vis senyawa organik didasarkan pada 

transisi n-π* ataupun π-π*. Transisi ini terjadi dalam daerah spektrum sekitar 

200 ke 700 nm yang digunakan dalam eksperimen dan karenanya memerlukan 

gugus kromofor dalam molekul itu (Undeerwood dan Day, 1996). Kromofor 

merupakan gugus tak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam 

daerah-daerah UV dan vis. Pada senyawa organik dikenal pula gugus 

auksokrom yaitu gugus jenuh yang terikat pada kromofor. Terikatnya 

auksokrom pada kromofor dapat mengubah panjang gelombang dan intensitas 

serapan maksimum (Sastrohamidjodjo, 2001). 

Beberapa warna dan warna komplementer dan spektrum cahaya 

tampak tercantum dalam tabel 1. 

      Tabel 1. Warna dan warna komplementer dalam spektrum  
                     cahaya tampak / terlihat 

Panjang 

gelombang(nm) 

Warna Warna 

komplementer 

400 – 435 Lembayung/violet Kuning hijau 

435 – 480 Biru Kuning 

480 – 490 Hijau biru Jingga 

490 – 500 Biru hijau Merah 

500 – 560 Hijau Ungu  

560 – 580 Kuning hijau Lembayung 

580 – 695 Kuning Biru  

595 – 610 Jingga Hijau biru 

610 – 750 Merah Biru hijau 

                                                                 (Day dan Underwood, 1986). 

Instrumentasi spektrofotometer dapat dilihat seperti gambar 3.   

     
 

Gambar 3. Instrumentasi spektrofotometer 

S M SK D A VD 
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Keterangan :  

SR : Sumber radiasi  D : Detektor 

M : Monokromator  A : Amplifier atau penguat 

SK : Sampel kompartemen VD : Visual display atau meter 

 (Mulja dan Suharman, 1995) 

a. Sumber Radiasi 

        Sumber yang biasa digunakan dalam spektroskopi visibel adalah 

lampu wolfram. Untuk memperoleh tegangan yang stabil dapat digunakan 

trasformator. Jika potensi tidak stabil, akan didapatkan energi yang bervariasi 

(Khopkar, 1990). 

b. Monokromator 

Monokomator digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang 

monokromatis. Alatnya dapat berupa prisma ataupun grating. Untuk 

mengarahkan sinar monokromatis yang diinginkan dari hasil penguraian ini 

dapat digunakan celah. Jika celah posisinya tetap, maka prisma atau 

gratingnya yang dirotasikan untuk mendapatkan panjang gelombang yang 

diinginkan (Khopkar, 1990).   

c. Sel absorbsi 

Pada pengukuran di daerah tampak kuvet kaca atau kuvet kaca corex 

dapat digunakan (Khopkar, 1990).  

d. Detektor 

Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya 

pada berbagai panjang gelombang (Khopkar, 1990). 
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e. Celah (Slit) 

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari 

suatu optik monokromator pada spektrofotometer. Celah dibuat dari logam 

yang kedua ujungnya diasah dengan cermat sehingga sama. Lebar celah 

masuk dan celah keluar harus sama dan dapat diatur dengan memutar tombol 

mekanik atau diatur dengan sistem elektronik (Mulja dan Suharman, 1995). 

 

E.  HIPOTESIS 

 Bunga selasih ( Ocimum sanctum L.) memiliki kandungan senyawa fenol dan 

polifenol. Antosianin merupakan senyawa polifenol (flavonoid) dan sebagai pigmen 

bunga. Adapun senyawa fenolik dalam bunga berupa beberapa jenis minyak atsiri 

seperti eugenol, metil eugenol, geraniol dan champor. Flavonoid dan senyawa fenolik 

merupakan komponen dalam tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai antioksidan 

alami. Salah satu mekanisme antioksidan yaitu sebagai antiradikal. Berdasarkan 

adanya kandungan senyawa fenol dan polifenol dalam bunga selasih (Ocimum 

sanctum L.) maka ekstrak etanol 70% bunga selasih (Ocimum sanctum L.) diduga 

mempunyai aktivitas antiradikal. 


