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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makin buruknya polusi udara dan munculnya kebiasaan mengkon sumsi

makanan cepat saji yang sarat bahan pengawet dapat menjadi sumber radikal

bebas yang mengakibatkan penuaan dini dan memunculkan beragam penyakit

degeneratif (Sibuea, 2004). Ada banyak faktor yang mempe ngaruhi kesehatan

manusia, salah satunya keseimba ngan antara kadar antioksidan dan radikal bebas

di dalam tubuh. Sebagian besar manusia tidak mendapatkan asupan antioksidan

yang cukup dari makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Polusi udara, asap

rokok, alkohol, emisi kendaraan bermotor, dan sinar ult raviolet yang berlebihan,

adalah faktor-faktor eksternal yang memacu pertumbuhan radikal bebas di dalam

tubuh manusia. Itulah sebabnya, suplemen antioksidan sangat dibutuhkan dan

penting bagi kesehatan manusia saat ini (Gsianturi, 2006).

Radikal bebas adalah spesi kimia yang tidak memiliki pasangan elektron

di kulit terluar sehingga sangat reaktif dan mampu bereaksi dengan protein, lipid,

karbohidrat, atau Deoxyribosa Nucleat Acid  (DNA) (Sofia, 2006). Radikal bebas

yang terdapat dalam tubuh menurut Aruoma adalah hidroksil, anion superoksida,

hidrogen peroksida, asam hipoklorat, oksigen singlet, dan peroksil. Radikal bebas

dan senyawa oksigen reaktif ( reactive oxygen species /ROS) lainnya yang

diproduksi dalam jumlah normal sesungguhnya penting untuk menjaga fungsi

biologis, seperti halnya sel darah putih menghasilkan hidrogen peroksida untuk

membunuh beberapa jenis bakteri dan fungi. Jika jumlahnya berlebih, ia akan
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mencari pasangan elektronnya dengan merampas secara paksa dari molekul lain

yang mengakibatkan kerusakan oksidatif jaringan yang sering dikenal sebagai

stres oksidatif. Guna meredam aksi destruktifnya ini, tubuh harus dilengkapi

dengan senjata pemusnah radikal bebas, yakni antioksidan (Sibuea, 2004).

Kurkumin merupakan salah satu senyawa yang tela h diteliti memiliki

aktivitas antioksidan (Sharma, 1976). Kurkumin mampu menangkap beberapa

radikal bebas seperti anion superoksid, radikal hidroksil, dan oksiden singlet (Rao,

1997). Aktivitas biologis kurkumin yang telah banyak diteliti antara lain sebag ai

anti inflamasi, antineoplasmik, antikanker (Tonnesen, 1986), anti trombosis,

antimutagen, antimikrobial, dan penghambat produksi aflatoksin penyebab kanker

hati (Majeed et al., 1995)

Kurkumin merupakan senyawa alam yang berasal dari Curcuma longa L.,

Curcuma domestica Val., maupuan Curcuma xanthorhiza  Roxb. Senyawa

tersebut telah banyak digunakan sebagai obat tradisional dalam masyarakat.

Selain diperoleh dari bahan alam, kurkumin juga telah dibuat secara sintesis.

Stabilitas kurkumin dipengaruhi oleh pH lingkungan dan cahaya. Dalam

larutan berair, kurkumin mengalami reaksi hidrolisis dan degradasi. Reaksi

tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan (Donatus, 1994). Terjadinya reaksi

disebabkan oleh adanya gugus metilen aktif yang ada dalam senyawa ters ebut,

sedangkan adanya cahaya akan menyebabkan terjadinya fotodegradasi (Kaminaga

et al., 2003). Modifikasi  molekul telah dilakukan dengan menambahkan

substituen pada C-4 dengan gugus alkil maupun fenil.
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Supardjan (1999) telah mensintesis kurkumin dan beb erapa senyawa

turunan kurkumin yang tersubstitusi pada atom C -4 dan menentukan aktivitas anti

inflamasinya. Telah disintesis enam turunan kurkumin yaitu 4 -alkil-kurkumin

yang terdiri dari: 4-metil; 4-etil; 4-n-propil; 4-isopropil; 4-n-butil dan 4-benzil

kurkumin. Selain itu telah disintesis pula tujuh turunan kurkumin yang lain yaitu

4-aril kurkumin yang terdiri dari: 4 -fenil kurkumin; 4-(p-klorofenil); 4-(p-

fluorofenil); 4-(p-metoksifenil); 4-(p-metilfenil); 4-(p-trifluorometilfenil) dan 4-

(o,p-dinitrofenil) kurkumin. Dari enam turunan 4 -alkil kurkumin yang telah

disintesis, 4-metil kurkumin memberikan aktivitas anti inflamasi yang ekivalen

dengan kurkumin, namun memanjangkan dan mencabangkan rantai alkil akan

menurunkan aktivitas anti inflamasinya. Aktivitas anti inflamasi senyawa 4-alkil

kurkumin dari besar ke kecil berturut -turut adalah: 4-metil>4-etil>4-n-propil>4-n-

butil>4-isopropil>4-benzil kurkumin. Sedangkan dari tujuh turunan 4 -aril

kurkumin, 4-(p-metoksifenil) kurkumin mempunyai aktivitas anti inflamasi yang

setara dengan kurkumin. Untuk itu maka perlu diteliti aktifitas lain dari turunan 4 -

alkil kurkumin, dan pada penelitian ini akan diteliti potensi penangkap radikal

bebas dari senyawa turunan kurkumin tersebut dan dibandingkan dengan

kurkumin dan kurkumin tak tersubstitusi untuk mengetahui senyawa yang lebih

poten sebagai antioksidan.  Perbedaan sifat-sifat elektronik dan sterik gugus

substituen menyebabkan berubahnya sifat fisika, kimia maupun aktivitas biologis

senyawa.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diajukan suatu rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah 4-propil-kurkumin, 4-isopropil-kurkumin, dan 4-benzil-kurkumin

memiliki aktivitas penangkap radikal bebas terhadap 2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil (DPPH) ?

2. Bagaimana pengaruh substituen gugus propil, isopropil, dan benzil

terhadap aktivitas penangkap radikal bebas dari kurkumin ?

3. Gugus mana yang paling besar pengaruhnya terhadap kenaikan aktivitas

penangkap radikal bebas dari turunan kurkumin ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan aktivitas

penangkap radikal bebas kurkumin  dan kurkumin yang tersubtitusi pada atom C-4

yang terdiri dari 4-propil kurkumin, 4-isopropil kurkumin, dan 4-benzil kurkumin

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

D. Tinjauan Pustaka

F. Radikal Bebas

Radikal bebas diartikan sebagai molekul yang relatif tidak stabil,

mempunyai satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di orbit luarnya.

Molekul tesebut bersifat reaktif dalam mencari pasangan  elektronnya. Jika sudah

terbentuk dalam tubuh maka akan terjadi reaksi berantai dan menghasilkan radikal
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bebas baru yang akhirnya jumlahnya terus bertambah. Oksigen yang kita hirup

akan diubah oleh sel tubuh secara konstan menjadi senyawa yang sangat reak tif,

dikenal sebagai senyawa reaktif oksigen yang diterjemahkan dari reactive oxygen

species (ROS), satu bentuk radikal bebas. Perisitiwa pembentukan ROS ini

berlangsung saat proses sintesa energi oleh mitokondria atau proses detoksifikasi

yang melibatkan enzim sitokrom P450 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 (emi si 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, hidro ksil, peroksil, hidrogen

peroksida, singlet oksigen, dan lain sebagainya (Sauriasari, 2006).

Reaksi antara radikal bebas dengan suatu molekul akan berujung pada

timbulnya suatu penyakit. Efek oksidatif radikal bebas dapat menyebab kan

peradangan dan penuaan dini (Sofia, 2006). Radikal bebas yang diproduksi dalam

jumlah normal sesungguhnya penting untuk menjaga fungsi biologis, seperti

halnya sel darah putih menghasilkan hidrogen peroksida untuk membunuh

beberapa jenis bakteri dan fungi. Jika jumlahnya berle bih, ia akan mencari

pasangan elektronnya dengan merampas secara radikal dari molekul lain yang

mengakibatkan kerusakan oksidatif jaringan yang sering dikenal sebagai stres

oksidatif (Sibuea, 2004).
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Radikal bebas ini berbahaya karena amat reaktif mencari p asangan

elektronnya. Jika radikal bebas sudah terbentuk dalam tubuh maka akan terjadi

reaksi berantai dan menghasilkan radikal bebas baru yang akhirnya jumlahnya

terus bertambah. Selanjutnya akan menyerang sel -sel tubuh kita sehingga

terjadilah kerusakan jaringan yang akan mempercepat proses penuaan (Sibuea,

2004*). Radikal bebas dapat merusak biomolekul penting di dalam tubuh, hal ini

merupakan penyebab utama dari penyakit -penyakit fatal, seperti penyakit jantung,

kanker, dan lainnya (Gsianturi, 2006). Lip id yang seharusnya menjaga kulit agar

tetap segar berubah menjadi lipid peroksida karena bereaksi dengan radikal bebas

sehingga mempercepat penuaan. Kanker pun disebabkan oleh oksigen reaktif

yang intinya memacu zat karsinogenik, sebagai faktor utama kanke r. Selain itu,

oksigen reaktif dapat meningkatkan kadar LDL ( low density lipoprotein) yang

kemudian menjadi penyebab penimbunan kolesterol pada dinding pembuluh

darah. Akibatnya timbulah atherosclerosis atau lebih dikenal dengan penyakit

jantung koroner (Sofia, 2006).

Tipe radikal bebas turunan oksigen reaktif sangat signifikan dalam tubuh.

Oksigen reaktif ini mencakup superoksida (•O 2), hidroksil (•OH), peroksil

(ROO•), singlet oksigen (O 2), oksida nitrit (NO•), dan peroksi nitrit (ONOO•),

sedangkan hidrogen peroksida (H2O2) dan asam hipoklorid (HOCL) merupakan

sumber radikal bebas. Sumber radikal bebas, baik endogenus maupun eksogenus

terjadi melalui sederetan mekanisme reaksi. Yang pertama pembentukan awal

radikal bebas (inisiasi), lalu perambatan atau te rbentuknya radikal baru
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(propagasi), dan tahap terakhir (terminasi), yaitu pemusnahan atau pengubahan

menjadi radikal bebas stabil dan tak reaktif (Sofia, 2006) .

G. Antioksidan

Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang mampu menunda,

memperlambat atau menghambat reaksi oksidasi makanan atau obat. Antioksidan

dapat menghambat atau memperlambat oksidasi melalui dua jalur yaitu (1)

melalui penangkapan radikal bebas ( free radical scavenging) dan (2) tanpa

melibatkan penangkapan radikal bebas (Pokarni et al., 2001).

Antioksidan dapat dikategorikan berdasarkan kelarutan menjadi 2 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 antioksida yang larut dalam lemak meliputi ubiquinon, retinoid,

karotenoid, dan tokoferol (vitamin E). Protein plasma, Glutation sulfhidril (GSH),

asam urat, vitamin C, karotenoid, retinoid, tokoferol, dan flavonoid merupakan

antioksidan yang terdapat dalam makanan (Elliot et al, 2000).

Menurut Karyadi (1997) antioksidan dapat dibedakan menjadi :

a. Antioksidan primer

Antioksidan primer ini bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa

radikal bebas yang baru. Ia mengubah radikal bebas yang ada menjadi molekul

yang berkurang dampak negatifnya, sebelum radikal bebas ini sempat bereaksi.

Contoh antioksidan ini adalah enzim SOD ( superoksid dismutase) yang berfungsi

sebagai pelindung hancurnya sel -sel dalam tubuh serta mencegah proses

peradangan karena radikal bebas.
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b. Antioksidan sekunder

Antioksidan sekunder ini berfungsi menangkap senyawa serta mencegah

terjadinya reaksi berantai. Contoh antioksidan sekunder: vitamin E, vitamin C,

beta karoten, asam urat, bilirubin, albumin.

c. Antioksidan tersier

Antioksidan jenis ini memperbaiki kerusakan sel-sel dan jaringan yang

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

adalah metionin reduktase. Adanya enzim -enzim perbaikan DNA ini berguna

untuk mencegah penyakit kanker.

Antioksidan terbagi menjadi anti oksidan enzim dan vitamin. Antioksidan

enzim meliputi superoksida dismutase (SOD), katalase dan glutation peroksidase.

Antioksidan vitamin lebih popular sebagai antioksidan dibandingkan enzim.

Antioksidan vitamin mencakup alfa tokoferol (vitamin E), beta karoten dan asam

askorbat (Vitamin C) (Sofia, 2006).

Pemilihan antioksidan untuk tujuan tertentu dipengaruhi oleh kebutuhan

sistem dan sifat antioksidan yang tersedia. Sifat antioksidan yang diharapkan

meliputi: (1) harus efektif pada konsentrasi rendah, (2 ) tidak beracun, (3) mudah

dan aman dalam penanganannya, (4) tidak memberikan sifat yang tidak

dikehendaki, seperti: perubahan warna, bau, cita rasa, dan lain -lainnya

(Tranggono, 1990).

H. Metode Pengujian Antioksidan

Beberapa metode pengujian aktivitas anti oksidan adalah:

a. Pengukuran penangkap radikal
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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 2,2 -difenil-1-pikrilhidrazil

(DPPH), ABTS (asam 2,2 ′-asinobis (3-etil benzothiazolin sulfonat))

(Huang et al ., 1998).

Senyawa 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) adalah radikal bebas

yang stabil berwarna ungu. Ketika direduksi oleh radikal akan berwarna

kuning (diphenyl picrylhydrazyne ) (Gambar 1). Metode DPPH berfungsi

untuk mengukur elektron tunggal seperti aktifitas transfer hidrogen

sekalian juga untuk mengukur aktifitas penghambatan radikal bebas.

Campuran reaksi berupa larutan sampel dan DPPH yang dilarutkan dalam

etanol absolute dan diinkubasikan pa da suhu 370C selama 30 menit dan

dibaca pada panjang gelombang 517 nm. Hasil perubahan warna dari ungu

menjadi kuning stoikiometrik dengan jumlah elektron yang ditangkap.

Metode ini sering digunakan untuk mendeteksi kemampuan antiradikal

suatu senyawa sebab hasil terbukti akurat, reliabel, relatif cepat dan praktis

(Huang et al.,2005; Sanchez-Moreno, 2002). Struktur DPPH dan reaksinya

oleh antioksidan ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1. Reaksi DPPH dan Antioksidan (Yamaguchi et al., 1998)
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b. Pengujian aktifitas 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 fero menjadi ion feri. Ion feri

bereaksi dengan ammonium tiosianat membentuk kompleks feritiosianat

(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 peroksi da yang terbentuk.

c. Pengujian dengan asam tiobarbiturat (TBA).

Metode ini berdasarkan adanya malonaldehid yang terbentuk dari

asam lemak bebas tidak jenuh dengan paling sedikit mempunyai 3 ikatan

rangkap dua. Malonaldehid selanjutnya bereaksi dengan asam t iobarbiturat

membentuk produk kromogen yang berwarna merah yang dapat diukur

pada panjang gelombang 532 nm.

d. Pengujian dengan o-fenantrolin.

Pengujian dilakukan melalui pengukuran serapan kompleks warna

antara o-fenantrolin dengan ion fero yang merupakan h asil reduksi

antioksidan terhadap ion feri yang dibaca pada 510 nm.

e. Pengujian dengan sistem β-karoten-linoleat.

Metode ini dilakukan dengan mengamati kecepatan terjadinya

pemucatan warna β-karoten. Selain itu dapat juga dilakukan dengan

pengujian bilangan peroksida, pengujian dengan bilangan para -anisidin,
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dan pengujian dengan bilangan oktanoat (Huang et al., 2005., Sanchez-

Moreno, 2002).

I. Kurkumin

Kurkumin (1,7-bis(4′-hidroksi-3′-metoksifenil)-1,6-heptadien-3,5-dion)

merupakan pigmen warna kuning yang diisolasi dari rhizoma Curcuma longa L.

(turmerik). Struktur kimia senyawa kurkumin telah dielus idasi oleh Lampe et al.

(1973), dan dilaporkan merupakan turunan dari metana tersubstitusi oleh dua

residu asam ferulat. Kurkumin terdapat dalam ekstrak alkoholik dari rhizoma

Curcuma longa L. Yang telah populer sebagai zat adiktif  makanan dan sebagai

pewarna untuk tekstil dan dalam industri farmasi. Kegunaan medis dari turmerik

dalam pengobatan inflamasi telah dikenal dalam sistem pengobatan India

(Mukhopadyay et al., 1982).

Rhizoma Curcuma domestica  Val. Telah dikenal memiliki aktivitas

antioksidan dan anti inflamasi yang poten, akibat adanya komponen utama

kurkumin (Masuda et al., 1993).

Kurkumin merupakan senyawa α,β-diketon asiklik diaril yang berwujud

kristal kuning jingga. Di alam, kurkumin selalu terdapat dalam bersama dengan

dua senyawa turunan lainya yaitu demetoksikurkumin dan bis -

demetoksikurkumin, yang dikenal dengan nama kurkuminoid (Tonnesen dan

Karlsen, 1985). Kurkumin praktis tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut

organik (Majeed et al, 1995).

Kurkumin mempunyai sejumlah aktivitas  farmakologis, meliputi

antioksidan, anti inflamasi, antitrombotik, antimutagenik, antiviral, antimi krobial,
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antiparasitik, serta agen bioprotektif dan khemopreventif (Majeed et al, 1995).

Kurkumin merupakan senyawa antioksidan yang baik karena mampu menan gkap

radikal-radikal bebas (radikal oksigen, nitrogen, superoksida, dan hidroksil) yang

berperan sebagai inisiator dalam reaksi oksidasi, menetralkan radikal -radikal

bebas tersebut, mencegah proses lipid peroksidasi yang menghasilkan radikal

bebas (Majeed et al, 1995). Struktur kimia kurkumin ditunjukkan pada gambar 2.

1'

5'

3'
1

2 4 6
7

1' 3'

5'

O O

OH OH

H3CO OCH3

Kurkumin (1,7-bis-(4′-hidroksi-3′-metoksifenil)hepta-1,6-diena-3,5-dion)

Gambar 2. Struktur kimia kurkumin

Analisis struktur kimia kurkumin terhadap aktivitas biologi dari

masing-masing gugus aktif menunjukkan bahwa :

1. Gugus hidroksi fenolik, berperan sebagai antioksidan.

2. Gugus diketon, berperan sebagai anti inflamasi, antikanker dan

antimutagenik.

3. Ikatan rangkap, berperan sebagai anti inflamasi, antikanker dan

antimutagenik.

(Majeed et al., 1995)

J. Turunan Kurkumin yang Tersubstitusi pada Atom C -4 (4-n-Propil

Kurkumin, 4-Isopropil Kurkumin, 4-Benzil Kurkumin)

Supardjan (1999) telah mensintesis kurkumin dan beberapa senyawa

turunan kurkumin yang tersubstitusi pada atom C -4 dan menentukan aktivitas anti
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inflamasinya. Telah disintesis enam turunan kurkumin yaitu 4 -alkil-kurkumin

yang terdiri dari: 4-metil; 4-etil; 4-n-propil; 4-isopropil; 4-n-butil dan 4-benzil

kurkumin. Selain itu telah disintesis pula tujuh turunan kurkumin yang lain yaitu

4-aril-kurkumin yang terdiri dari: 4 -fenil kurkumin; 4-(p-klorofenil); 4-(p-

fluorofenil); 4-(p-metoksifenil); 4-(p-metilfenil); 4-(p-trifluorometilfenil) dan 4-

(o,p-dinitrofenil) kurkumin. Dari enam turunan 4 -alkil kurkumin yang telah

disintesis, 4-metil kurkumin memberikan aktivitas anti inflamasi yang ekivalen

dengan kurkumin, namun memanjangka n dan mencabangkan rantai alkil akan

menurunkan aktivitas anti -inflamasinya. Aktivitas anti inflamasi senyawa 4 -alkil

kurkumin dari besar ke kecil berturut -turut adalah: 4-metil>4-etil>4-n-propil>4-n-

butil>4-isopropil>4-benzil kurkumin. Sedangkan dari tuju h turunan 4-aril

kurkumin, 4-(p-metoksifenil) kurkumin mempunyai aktivitas anti -inflamasi yang

setara dengan kurkumin.

Sintesis turunan kurkumin dilakukan dengan memodifikasi struktur

mengikuti alur skema Topliss (Supardjan,1999). Modifikasi struktur adala h

memasukkan gugus yang mempunyai sifat lipofilik, elektronik dan sterik tertentu

pada struktur senyawa yang memberikan aktivitas lebih tinggi, sama atau lebih

rendah dibanding senyawa kurkumin sebagai induknya (Siswandono dan

Soekardjo, 1998).

Sintesis turunan kurkumin dengan substituen pada C -4 dilakukan menurut

cara Pabon (1964), menggunakan turunan 2,4 -pentanadion yang tersubstitusi pada

atom C-3 dan vanillin sebagai senyawa awal (Supardjan, 1999). Struktur kimia
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turunan kurkumin yang disubstitusi oleh R (propil, isopropil, dan benzil)

ditunjukkan pada gambar 3.
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H3CO OCH3

R

H

Keterangan : R = CH2CH2CH3  = 4-propil kurkumin

R = CH3CHCH3 = 4-isopropil kurkumin

R = CH2C6H5 = 4-benzil kurkumin

Gambar 3. Struktur Kimia Turunan 4-alkil kurkumin

Senyawa 4-propil kurkumin merupakan kristal berwarna orange dan

memiliki titik lebur 122-1240C, dan 4-isopropil kurkumin merupakan kristal

warna kuning dengan titik lebur 69 -710C. Kedua turunan kurkumin tersebut

mempunyai BM 410,1720 dengan rumus mole kul C24H26O6. Sedangkan 4-benzil

kurkumin merupakan kristal berwarna orange dan memiliki titik lebur 148 -1500C

dengan BM 458,1730 diasumsikan dengan rumus molekul C 26H26O6 (Supardjan,

1999).

Parameter yang sering dilibatkan dalam suatu hubungan kuantitatif

struktur dan aktivitas adalah parameter lipofilik dan elektronik. Pada proses

distribusi obat pengaruh sifat lipofilik pada umumnya lebih besar dibanding sifat

elektronik. Sedangkan pada proses interaksi obat -reseptor sangat dipengauhi oleh

ikatan kimia, kerapatan electron, ukuran molekul dan efek stereo kimia, sehingga

dalam hubungan struktur dan aktivitas ketiga parameter sifat fisika kimia

(lipofilik, elektronik dan sterik) ikut dilibatkan (Siswandono dan Soekardjo,

1998).
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Struktur kurkumin memiliki 2 gugus keton yang berdampingan, sehingga

memungkinkan terjadinya tautomeri keto -enol (Fessenden dan Fessenden, 1999).

Kurkumin cenderung berada dalam bentuk tautomer enol akibat

kecenderungannya untuk mempertahankan ikatan hidrogen intramolekular antara

proton enolik dengan atom O gugus β diketon (Istiyastono et al., 2003).

Adapun contoh struktur turunan  kurkumin antara lain:

Struktur kimia kurkumin tak tersubstitusi ditunjukkan pada gambar 4.

1
2 4 6

7

O O

Gambar 4. 1,7-difenil-1,6-heptadiena-3,5-dion

(selanjutnya disebut sebagai unsubsituted kurkumin atau kurkumin tak

tersubstitusi)

Struktur kimia 4-propil kurkumin ditunjukkan pada gambar 5.

1'

5'

3'
1

2 6
7

1' 3'

5'

O O

OH OH

H3CO OCH3

C3H7

Gambar 5.1,7-bis-(4′-hidroksi-3′-metoksifenil)-4-propil-hepta-1,6-diena-3,5-dion

Struktur kimia 4-isopropil kurkumin ditunjukkan pada gambar 6.
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H3CO OCH3

CH3 CH3

Gambar 6.1,7-bis-(4′-hidroksi-3′-metoksifenil)-4-isopropil-hepta-1,6-diena-3,5-dion
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Struktur kimia 4-benzil kurkumin ditunjukkan pada gambar 7.

1'
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3'
1
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7
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O O

OH OH

H3CO OCH3

CH2

Gambar 7.1,7-bis-(4′-hidroksi-3′-metoksifenil)-4-benzil-hepta-1,6-diena-3,5-dion

K. Spektrofotometri

Sepektrofotometri UV-Vis adalah anggota teknik spektroskopik yang

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

sinar tampak (380-780 nm) dengan memakai instrumen spektofotometer

melibatkan elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis kuantitatif

dibandingkan kualitatif (Mulya dan Suharman,1995).

Distribusi elektron dalam suatu senyaw a organik secara umum, yang

dikenal sebagai orbital elektron pi (π), sigma (σ), dan elektron tidak berpasangan

(n). Apabila pada molekul dikenakan radiasi elektromagnet maka akan terjadi

eksitasi elektron ke tingkat energi lebih tinggi yang dikenal sebagai orbital

elektron anti bonding (Mulya dan Suharman, 1995).

Penerapan spektofotometri 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 (Underwod dan Day, 1999). Kromofor

merupakan gugus tak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam daerah -

daerah UVdan Vis. Pada senyawa organik dikenal pula gugus auksokrom yaitu
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gugus jenuh yang terikat pada kromofor. Terikatnya auksokrom pada kromofor

dapat mengubah panjang gelombang dan intensitas serapan maksimum

(Sastrohamidjojo, 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 Violet (ungu) Hijau kekuningan

435-480 Biru Kuning

480-490 Biru kehijauan Jingga

490-500 Hijau kebiruan Merah

500-560 Hijau Ungu kemerahan

560-580 Hijau kekuningan Ungu

595-610 Jingga Biru kehijauan

610-680 Merah Hijau kebiruan

680-700 Ungu kemerahan Hijau

                                                                                    (Sastrohamidjojo, 2001).

Komponen-komponen pokok dari spekt rofotometer meliputi : (1) Sumber

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

celah, dan lain-lain, (3) monokromator untuk mengubah radiasi menjadi

komponen-komponen panjang gelombang tunggal, (4) tempat cuplikan yang

transparan, dan (5) detektor radiasi yang dihubungkan dengan sistem meter atau

pencatat. Diagram sederhana dari spektofotometer ditunjukkan pada gambar 8.

Gambar 8. Diagram Spektofotometer ( Sastrohamidjojo, 2001)

Sumber Monokromator Sel
penyerap

detektor
Meter atau
pencatat
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Dalam serapan secara kuantitatif, berkas radiasi yang dikenakan pada

cuplikan dan intensitas radiasi yang ditransmisikan diukur. Radiasi yang diserap

oleh cuplikan ditentukan dengan membandingkan intensitas dari berkas radiasi

yang ditransmisikan bila spesies penyerap tidak ada dengan intensitas yang

ditransmisikan bila spesies penyerap  ada. Kekuatan radiasi (yaitu intensitas) dari

berkas cahaya sebanding dengan jumlah foton optik yang melalui satu satuan luas

penampang. Kekuatan radiasi juga diturunkan dengan adanya penghamburan dan

pemantulan, namun demikian pengurangan -pengurangan ini sangat kecil bila

dibandingkan dengan serapan (Sastrohamidjojo, 2001).

E. Landasan Teori

Supardjan (1999) telah mensintesis kurkumin dan beberapa senyawa

turunan kurkumin yang tersubstitusi pada atom C -4. Senyawa 4-propil kurkumin,

4-isopropil kurkumin dan 4-benzil kurkumin merupakan senyawa turunan 4 -alkil

kurkumin.

Menurut Majeed et al., 1995 yang melakukan analisis struktur kimia

kurkumin terhadap aktivitas biologi dari masing -masing gugus aktif menunjukkan

bahwa :

1. Gugus hidroksi fenolik, berperan se bagai antioksidan.

2. Gugus diketon, berperan sebagai anti inflamasi, antikanker dan

antimutagenik.

3. Ikatan rangkap, berperan sebagai anti inflamasi, antikanker dan

antimutagenik.
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Kurkumin merupakan salah satu senyawa yang telah diteliti memiliki

aktivitas antioksidan (Sharma, 1976). Kurkumin mampu menangkap beberapa

radikal bebas seperti anion superoksid, radikal hidroksil, dan oksiden singlet (Rao,

1997). Masuda et al. (1999) telah menemukan mekanisme penangkapan radikal

bebas oleh kurkumin yang proses penan gkapan radikal pertama kali terjadi pada

gugus hidroksi fenolik. Gugus hidroksi ini akan mengalami reaksi homolitik,

sehingga atom hidrogen akan terabstraksi oleh senyawa radikal menjadi radikal

kurkumin, selanjutnya mengalami reaksi stabilisasi radikal kurkumin.

F. Hipotesis

Salah satu mekanisme antioksidan yaitu sebagai antiradikal atau

penangkap radikal bebas. Kurkumin dan tiga turunan 4 -alkil kurkumin (4-propil

kurkumin, 4-isopropil kurkumin, dan 4-benzil kurkumin) diduga mempunyai

aktivitas penangkap radikal bebas, dengan melepaskan atom hidrogen dan

berikatan dengan radikal bebas (DPPH).


