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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan keanekaragaman 

hayati termasuk tanaman obat (Supriadi, 2001). Tanaman obat telah digunakan 

sejak dahulu secara turun temurun untuk mencegah, menyembuhkan serta 

memelihara kesehatan. Dewasa ini penggunaan obat tradisional sebagai alternatif 

pengobatan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan kecenderungan 

masyarakat menerapkan gaya hidup back to nature atau kembali ke alam serta 

ditunjang oleh efek samping obat tradisional yang relatif kecil dan harganya dapat 

dijangkau oleh masyarakat luas.  

Salah satu tumbuhan asli Indonesia adalah dewandaru, yang tersebar di 

pulau Jawa dan Sumatra (Hutapea, 1994). Kandungan kimia dari dewandaru  

antara lain saponin, flavonoid, tanin, dan vitamin C (Hutapea, 1994; Einbond, et 

al., 2004). Dewandaru oleh masyarakat digunakan sebagai obat mencret (Hutapea, 

1994). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya terbukti bahwa ekstrak kloroform dan 

metanol daun dewandaru memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus, Shigella dysentriae, dan Escherichia coli (Khotimah, 2004); ekstrak 

kloroform, etil asetat, dan etanol daun dewandaru memiliki aktivitas antiradikal 

(Utami, 2005). Hasil penelitian Einbond et al. (2004) menunjukkan bahwa ekstrak 

buah dewandaru mempunyai aktivitas antiradikal. Aktivitas antiradikal diatas 

dikaitkan dengan keberadaan senyawa fenolik dan flavonoid. Hasil penelitian 
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Oliveira et al. (2008) menunjukkan bahwa ekstrak batang dewandaru mempunyai 

aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella sp, Streptococcus sp, dan Escherichia coli; penelitian Hasimoto et al. 

(2002) menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang dewandaru mempunyai 

aktivitas antifungal; Consolinia et al. (1999) membuktikan bahwa ekstrak batang 

dewandaru mempunyai aktivitas antihipertensi. Selain itu, senyawa flavonoid juga 

berperan sebagai antiinflamasi (Frankel, 1995 cit., Pourmorad, et  al., 2006). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa daun dewandaru 

(Eugenia uniflora L.) mengandung senyawa fenolik dan flavonoid. Untuk 

mendapatkan senyawa fenolik dan flavonoid daun dewandaru diekstraksi dengan 

metode maserasi bertingkat dan menggunakan penyari etanol, etil asetat, dan 

kloroform. Dari hasil ekastraksi diperoleh data kadar total senyawa fenolik yang 

setara dengan asam galat berturut-turut sebesar 105,816; 33,774; 10,973 mg/g 

ekstrak, sedangkan kadar total senyawa flavonoid yang setara dengan rutin 

berturut-turut 28,780; 32,662; 2,631 mg/g ekstrak. Semakin tinggi kadar senyawa 

fenolik dan flavonoid maka aktivitas antiradikalnya juga semakin meningkat 

(Utami, dkk., 2005). 

Perbedaan metode dan penyari ekstraksi menyebabkan perbedaan kadar 

senyawa fenolik dan flavonoid yang diperoleh. Soxhletasi merupakan salah satu 

metode ekstraksi dimana penyarian terjadi secara berkesinambungan dengan 

menggunakan penyari yang murni. Keuntungan metode ini yaitu cairan penyari 

yang diperlukan lebih sedikit, secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat, 
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serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang murni, penyarian dapat diteruskan 

sesuai dengan keperluan tanpa menambah volume cairan penyari (Anonim, 1986). 

Berkaitan dengan hal tersebut, menarik untuk diselidiki manakah yang 

efektif menghasilkan ekatrak daun dewandaru dengan kadar total senyawa fenolik 

dan flavonoid tinggi menggunakan metode soxhletasi antara penyari etanol 96 % 

dan etil asetat. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :  

Di antara penyari etanol 96 % dan etil asetat manakah yang efektif 

menghasilkan ekstrak daun dewandaru dengan kadar total senyawa fenolik dan 

flavonoid yang tinggi menggunakan metode soxhletasi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui di antara etanol 96 % dan 

etil asetat manakah yang efektif menghasilkan ekstrak daun dewandaru dengan 

kadar total senyawa fenolik dan flavonoid tinggi menggunakan metode soxhletasi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Dewandaru (Eugenia uniflora L.)  

a. Klasifikasi tanaman  

Divisi :  Spermatophyta 

Sub divisi :  Angiospermae 
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Kelas :  Dicotyledonae 

Bangsa :  Myrtales 

Suku :  Myrtaceae 

Marga :  Eugenia 

Jenis :  Eugenia uniflora L.                      

(Hutapea, 1994) 

b. Deskripsi 

Habitus perdu, tahunan, tinggi kurang lebih 5 m. Batang tegak berkayu, 

bulat, coklat. Daun tunggal, tersebar, lonjong, ujung runcing, pangkal meruncing, 

tepi rata, pertulangan menyirip, panjang kurang lebih 5 cm, lebar kurang lebih 4 

cm, serta berwarna hijau. Bunga tunggal, berkelamin dua, daun pelindung kecil 

berwarna hijau, kelopak bertajuk tiga sampai lima, benang sari banyak berwarna 

putih, putik silindris, mahkota bentuk kuku berwarna kuning. Buah buni, bulat 

dengan diameter kurang lebih 1,5 cm, berwarna merah. Biji kecil, keras, berwarna 

coklat. Akar tunggang, berwarna coklat. Kandungan kimia tanaman ini yaitu 

saponin, flavonoid, tanin, dan vitamin C (Hutapea, 1994; Einbond, et al., 2004). 

c. Nama daerah 

Daerah Sumatra mengenal tanaman dewandaru dengan nama cereme asam, 

sedangkan daerah Jawa mengenalnya dengan nama asam selong, asam londo, dan 

dewandaru (Hutapea, 1994). 

2.  Potensi Tanaman Dewandaru 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Einbond et al. (2004) 

membuktikan bahwa ekstrak buah dewandaru mempunyai aktivitas antiradikal. 



 5

Khotimah (2004) membuktikan bahwa ekstrak kloroform dan metanol daun 

dewandaru mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, 

Shigella dysentriae, dan Escherichia coli. penelitian Oliveira et al. (2008) 

membuktikan bahwa ekstrak batang dewandaru mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp, 

Streptococcus sp, dan Escherichia coli; penelitian Hasimoto et al. (2002) 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang dewandaru mempunyai aktivitas 

antifungal; Consolinia et al. (1999) membuktikan bahwa ekstrak batang 

dewandaru mempunyai aktivitas antihipertensi. Adapun penelitian yang dilakukan 

Utami dkk (2005) membuktikan adanya aktivitas penangkap radikal ekstrak 

kloroform, etil asetat serta etanol daun dewandaru. 

3.   Ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Anonim, 1995). Pembuatan sediaan ekstrak dimaksudkan agar zat berkhasiat 

yang terdapat pada simplisia  terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar tinggi 

dan hal ini memudahkan zat berkhasiat dapat diatur dosisnya    (Anief, 1987). 

Persyaratan untuk meracik bahan kandungan tumbuhan adalah tingkat 

kehalusan yang sesuai dari material awal. Meningkatnya tingkat kehalusan maka 

permukaan simplisia akan semakin besar sehingga memudahkan pengambilan 

bahan kandungan langsung oleh bahan pelarut. Namun tingkat penghalusan yang 
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sangat tinggi dari simplisia tidak menguntungkan sebab bahan pengekstraksi akan 

sulit dipisahkan dari sisa setelah berlangsungnya ekstraksi (Voight, 1994). 

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari 

bahan mentah obat, daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan 

kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna 

(Ansel, 1989). Beberapa metode penyarian antara lain, maserasi, perkolasi, dan 

soxhletasi (Anonim, 1986).  

a.   Maserasi 

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. 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 dan zat aktif akan larut (Anonim, 1986). Simplisia yang akan diekstraksi 

ditempatkan pada wadah atau bejana yang bermulut lebar bersama larutan penyari 

yang telah ditetapkan, bejana ditutup rapat kemudian dikocok berulang–ulang 

sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan simplisia (Ansel, 

1989).  

Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat yang 

mudah larut dalam cairan penyari. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa 

air, air-etanol, pelarut lain. Keuntungan metode ini adalah pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diperoleh. Namun, kerugian 

metode ini yaitu pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna 

(Anonim, 1986).  
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b.   Perkolasi 

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan 

penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi adalah 

serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawah 

diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk 

tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif dari sel–sel yang dilalui 

(Anonim, 1986). 

Alat yang digunakan untuk perkolasi disebut perkolator. Bentuk perkolator 

ada tiga macam yaitu perkolator berbentuk tabung, perkolator berbentuk paruh 

dan perkolator berbentuk corong (Anonim, 1986). 

c.   Soxhletasi  

Metode ekstraksi menggunakan alat soxhlet merupakan penyarian secara 

berkesinambungan dengan menggunakan pelarut yang murni. Keuntungan metode 

ini yaitu cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit, secara langsung diperoleh 

hasil yang lebih pekat, serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang murni, 

penyarian dapat diteruskan sesuai dengan keperluan tanpa menambah volume 

cairan penyari (Anonim, 1986). Namun kerugian dari metode ini yaitu waktu yang 

dibutuhkan untuk mengekstraksi cukup lama sampai beberapa jam sehingga 

kebutuhan energinya (listrik, gas) tinggi, cairan penyari dipanaskan terus menerus 

sehingga kurang cocok untuk zat aktif yang tidak tahan panas, cairan yang 

digunakan harus murni (Voight, 1994; Anonim, 1986).  

Pada soxhletasi bahan yang akan diekstraksi diletakkan dalam sebuah 

kantung ekstraksi (kertas, karton, dan sebagainya) di bagian dalam alat ekstraksi 
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dan gelas yang bekerja berkesinambungan (perkolator). Wadah gelas yang 

mengandung kantung diletakkan di antara labu penyulingan dengan pendingin 

aliran balik dan dihubungkan dengan labu melalui pipa. Labu tersebut berisi 

bahan pelarut, yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik 

melalui pipet, berkondensasi di dalamnya, menetes ke atas bahan yang diektraksi 

dan menarik keluar bahan yang diekstraksi. Larutan berkumpul di dalam wadah 

gelas, setelah mencapai tinggi maksimalnya secara otomatis dipindahkan ke 

dalam labu. Dengan demikian zat yang terekstraksi terakumulasi melalui 

penguapan bahan pelarut murni berikutnya (Voight, 1994). 

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Cairan 

penyari yang baik harus memenuhi kriteria antara lain, murah dan mudah 

diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap 

dan tidak mudah terbakar, selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang 

dikehendaki, tidak mempengaruhi zat berkhasiat, serta diperbolehkan oleh 

peraturan (Anonim, 1986). 

4.  Senyawa Fenol dan Flavonoid 

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 mudah larut dalam air karena sering kali 

berikatan dengan gula sebagai glikosida dan biasanya terdapat dalam vakuola sel. 

Salah satu contoh senyawa fenol yaitu asam galat (Gambar 1). Flavonoid 

merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol (Harborne, 1987). 
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Gambar 1. Struktur Asam Galat 

Flavonoid terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, akar, 

kayu, kulit, tepung sari, nektar, bunga, buah, dan biji (Markham, 1988). Flavonoid 

dalam tumbuh-tumbuhan berada sebagai campuran, jarang sekali dijumpai dalam 

bentuk tunggal dalam jaringan tumbuhan. Disamping itu, sering terdapat 

campuran yang terdiri atas flavonoid yang berbeda kelas. Dalam tumbuhan, 

flavonoid terikat pada gula sebagai glikosida dan aglikon flavonoid yang mungkin 

terdapat dalam satu tumbuhan dalam bentuk kombinasi glikosida (Harborne, 

1987). Aglikon flavonoid (yaitu flavonoid tanpa gula terikat) terdapat dalam 

berbagai bentuk struktur (Markham, 1988).  

Golongan flavonoid dapat digambarkan sebagai deretan senyawa             

C6-C3-C6, artinya kerangka karbonnya terdiri atas dua gugus C6 (cincin benzena) 

disambungkan oleh rantai alifatik tiga karbon yang dapat atau tidak dapat 

membentuk cincin ketiga (Markham, 1988; Robinson, 1991). Kelas-kelas yang 

berlainan dalam golongan flavonoid dibedakan berdasarkan cincin heterosiklik-

oksigen tambahan dan gugus hidroksil yang tersebar menurut pola yang berlainan 

(Robinson, 1991). Salah satu contoh flavonoid yaitu rutin (Gambar 2). 
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Gambar 2. Struktur Rutin 

Flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi dan karena itu 

menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum UV dan spektrum tampak 

(Harborne, 1987). 

Efek flavonoid terhadap macam-macam organisme sangat banyak 

macamnya. Flavonoid dapat bekerja sebagai inhibitor kuat pernapasan, 

menghambat fosfodiesterase, aldoreduktase, monoamina oksidase, protein kinase, 

balik transkriptase, DNA polimerase, dan lipooksigenase. Flavonoid merupakan 

senyawa pereduksi yang baik, menghambat banyak reaksi oksidasi baik secara 

enzim maupun non enzim. Flavonoid bertindak sebagai penampung yang baik 

radikal hidroksi dan superoksida dengan demikian melindungi lipid membran 

terhadap reaksi yang merusak (Robinson, 1991). 

5. Pereaksi Folin Ciocalteau Kolorimetri 

 Folin Ciocalteau (FC) kolorimetri adalah pereaksi kimia yang terdiri dari 

campuran asam fosfomolibdat dan fosfotungstat. Adanya inti aromatis dapat 

mereduksi Folin Ciocalteau (Sudjadi dan Rohman, 2004). Hasil oksidasi reduksi 

dari Folin Ciocalteau membentuk warna biru yang dapat dibaca pada panjang 

gelombang maksimal 765 nm. Pembentukan warna biru ini dapat dipercepat 
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dengan pemanasan, namun pemanasan yang berlebihan menyebabkan warna akan 

cepat hilang. Intensitas absorbsi pada panjang gelombang adalah proporsional 

dengan konsentrasi fenol (Waterhouse, 2002). 

Metode Folin Ciocalteau telah ditetapkan sebagai prosedur resmi penetapan 

kadar total fenol dalam anggur oleh OIV (Office Internacional de la Vigne et du 

vin) dan ditetapkan sebagai prosedur standar analisis total fenolik oleh OIV pada 

tahun 1990 (Waterhouse, 2002). 

6. Spektrofotometri 

Spektrofotometri UV-Vis adalah anggota teknik analisis spektroskopik 

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

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

dan Suharman, 1995). Absorpsi cahaya UV-Vis mengakibatkan transisi elektron, 

yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadaan dasar ke orbital keadaan 

tereksitasi (Fessenden & Fessenden, 1986). Bagian dari molekul yang 

bertanggung jawab dalam transisi ini adalah kromofor (Schirmer, 1982). 

Kromofor adalah gugus tak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam 

daerah-daerah UV dan sinar tampak (Sastrohamidjojo, 1991). Adanya substituen 

tertentu (auksokrom) pada kromofor dapat mengubah spektrum serapan dari 

kromofor, karena terjadinya efek pergeseran panjang gelombang ke arah yang 

lebih panjang akibat efek resonansi dari substituen tersebut (Schirmer, 1982). 

Analisis dengan spektrofotometri UV-Vis selalu melibatkan pembacaan 

absorbansi radiasi elektromagnetik oleh molekul atau radiasi elektromagnetik 

yang diteruskan. Absorpsi energi direkam sebagai absorbansi. Berdasarkan 



 12

persamaan Beer-Lambert yang merupakan hukum dasar analisis kuantitatif 

spektrofotometri UV-Vis, menyatakan absorban zat terlarut adalah proporsional 

dengan konsentrasi sebagai :  

 A = log 
I
Io  = ε.b.c  (1) 

Berdasarkan persamaan (1) menyatakan A adalah absorbansi, Io adalah 

intensitas radiasi yang datang, I adalah intensitas radiasi yang diteruskan, ε adalah 

ekstingsi molar (L.mol-1.cm-1 ), c adalah konsentrasi (mol.L-1), dan b adalah tebal 

kuvet (cm) (Mulya dan Suharman, 1995; Fessenden & Fessenden, 1986).  

Dengan sensitivitas yang baik dan dikombinasikan dengan kemudahan 

dalam preparasi, akurat, tidak mahal, dan dapat menganalisa poli komponen 

campuran senyawa obat, menjadikan spektrofotometri UV dan sinar tampak 

sebagai salah satu peralatan yang sering digunakan dalam analisis organik 

(Schirmer, 1982 ; Roth, dkk., 1999). 

Pelarut-pelarut yang digunakan dalam spektrofotometri harus dapat 

melarutkan cuplikan dan meneruskan radiasi dalam daerah panjang gelombang 

yang sedang dipelajari (Sastrohamidjojo, 1991). 

 

E. Landasan Teori 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Utami dkk (2005), untuk 

mendapatkan senyawa fenolik dan flavonoid dilakukan ekstraksi daun dewandaru 

menggunakan metode maserasi bertingkat dengan etanol, etil asetat, serta 

kloroform sebagai larutan penyari.  
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Senyawa fenol merupakan senyawa yang cenderung bersifat polar. 

Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol sehingga mempunyai 

sifat yang mirip dengan senyawa fenol yaitu cenderung bersifat polar (Markham, 

1988). Oleh karena itu, apabila daun Dewandaru diekstraksi maka senyawa fenol 

dan flavonoid akan banyak terdapat dalam penyari polar. 

F. Hipotesis 

Etanol 96 % efektif menghasilkan ekstrak daun dewandaru dengan kadar 

total senyawa fenolik dan flavonoid tinggi menggunakan metode soxhletasi.  
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