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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pola pengembangan penyakit telah bergeser dari penyakit infeksi ke 

penyakit degeneratif seperti infark miokard, inflamasi jaringan, mutasi gen 

kanker, katarak, penuaan dini dan sebagainya, yang dipicu oleh radikal bebas 

dalam tubuh (Utami et al., 2005). Radikal bebas bersifat reaktif dan dapat 

menimbulkan kerusakan pada komponen sel seperti DNA, lipid, protein dan 

karbohidrat. Kerusakan tersebut dapat menimbulkan berbagai kelainan biologis 

seperti arterosklerosis, kanker, diabetes dan penyakit degeneratif lainnya 

(Soeksmanto et al., 2007). Penyakit degeneratif ini disebabkan karena antioksidan 

yang ada di dalam tubuh tidak mampu menetralisir peningkatan konsentrasi 

radikal bebas. 

Tubuh memerlukan suatu substansi penting yaitu antioksidan yang mampu 

menangkap radikal bebas tersebut sehingga tidak dapat menginduksi suatu 

penyakit (Andayani et al., 2008). Peranan antioksidan sangat penting dalam 

menetralkan dan menghancurkan radikal bebas yang dapat menyebabkan 

kerusakan sel dan juga merusak biomolekul di dalam tubuh yang akhirnya dapat 

memicu terjadinya penyakit degeneratif (Manimaran & Rajneesh, 2009). 

Antioksidan atau antiradikal bebas secara endogenik terdapat di dalam tubuh 

dalam jumlah yang sedikit (Praptiwi et al., 2006). Radikal bebas dapat dinetralkan 

oleh sistem enzimatik tubuh (Middleton et al., 2000) seperti enzim katalase, 

glutatione peroksidase, superokside dismutase, dan glutathione-s-transferase 

(Reynertson, 2007). Bila jumlah radikal bebas dalam tubuh berlebih maka 

dibutuhkan antioksidan yang berasal dari luar tubuh (eksogenik) seperti flavonoid, 

vitamin A, vitamin C, vitamin E, maupun berbagai jenis sayuran dan buah-buahan 

(Praptiwi et al., 2006; Soeksmanto et al., 2007). 

Beberapa senyawa yang terkandung dalam teripang telah terbukti secara 

ilmiah mempunyai sifat antioksidan sehingga dapat meredam radikal bebas dan 

mencegah berbagai penyakit degeneratif yang disebabkan oleh radikal bebas yang 
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berlebih. Senyawa yang terkandung dalam teripang antara lain lektin (Mojica & 

Merca, 2005), sterol, glikosida triterpen (Stonik, 1986), kondroitin, kondroitin 

sulfat E (Kariya et al., 1990), vitamin B1, B2, B6, A, C, D, dan E, asam-asam 

amino, asam lemak (miristat, palmitat, stearat, docosahexesaenat (DHA), 

eicosapentaenat (EPA), dll.), karotenoid, senyawa flavonoid dan polifenol 

(Nurhidayati, 2009). Penelitian (Althunibat et al., 2009) membuktikan bahwa 

ekstrak air dari teripang dengan spesies yang berbeda yaitu Holothuria scabara, 

Holothuria leucospilota dan Stichopus chloronotus menunjukkan kemampuan 

peredaman radikal bebas lebih tinggi daripada ekstrak organik (metanol), 

kemungkinan aktivitas antioksidan tersebut dipengaruhi oleh kandungan fenolik. 

Ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra) dengan ekstraksi dingin 

memberikan kadar fenolik total sebesar 4,85mg GAE/g sedangkan pada ekstrak 

organik sebesar 1,53mg GAE/g.  

Teripang pasir (Holothuria scabra) merupakan salah satu genus dari filum 

Echinodermata dan merupakan salah satu komoditas perikanan di Indonesia yang 

sampai saat ini masih sedikit sekali pemanfaatannya menjadi produk yang dapat 

memberikan nilai tambah dan bernilai ekonomi tinggi (Arlyza, 2009). 

Pemanfaatannya dalam  bidang farmasi juga masih belum optimal. Teripang 

(filum  Echinodermata) telah dibuktikan dapat menyembuhkan luka, digunakan 

sebagai antikoagulan dan antitrombotik, menurunkan kadar kolesterol dan lemak 

darah, antikanker dan antitumor, antibakteri, imunostimulan, antijamur, antivirus, 

antimalaria dan  antirematik (Farouk et al., 2007). Sejauh penelusuran peneliti, 

belum ada yang menjelaskan kandungan teripang pasir secara utuh dan rinci. 

Senyawa yang terkandung dalam teripang (filum Echinodermata) pada umumnya 

sama, hanya persentasenya berbeda antara satu spesies dengan spesies yang lain 

(Nurhidayati, 2009). Sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan bahan alam laut Indonesia, dilakukan penelitian dengan tujuan awal 

untuk menguji aktivitas antioksidan dalam ekstrak air teripang pasir (Holothuria 

scabra). 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan: 

1. Apakah ekstrak air teripang pasir mempunyai aktivitas sebagai antioksidan? 

2. Senyawa apakah yang terkandung dalam ekstrak air teripang pasir 

(Holothuria scabra)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak air teripang pasir sebagai 

penangkap radikal bebas dengan menggunakan metode DPPH (1,1-difenil-

2-pikrilhidrazil). 

2. Mengetahui senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak air teripang 

pasir (Holothuria scabra). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah atom atau gugus atom apa saja yang memiliki satu 

atau lebih elektron tak berpasangan (Fessenden & Fessenden, 1986). Radikal 

bebas bersifat sangat reaktif karena kehilangan satu atau lebih elektron yang 

bermuatan listrik, dan untuk mengembalikan keseimbangannya maka radikal 

bebas berusaha mendapatkan elektron dari molekul lain atau melepas elektron 

yang tidak berpasangan tersebut (Dalimartha & Sudibyo, 1998). Radikal bebas 

timbul akibat berbagai proses kimia kompleks dalam tubuh, berupa hasil 

sampingan dari proses oksidasi atau pembakaran sel yang berlangsung pada waktu 

bernapas, metabolisme sel, olahraga yang berlebihan, peradangan atau ketika 

tubuh terpapar polusi (Langseth, 1995). 

Sumber oksidan atau radikal bebas ada dua macam, yaitu berasal dari dalam 

tubuh (endogen) dan berasal dari luar tubuh (eksogen) (Hariyatmi, 2004). Radikal 

endogen terbentuk sebagai sisa proses metabolisme (proses pembakaran) protein, 

karbohidrat, dan lemak pada mitokondria, proses inflamasi atau peradangan, 

reaksi antara besi logam transisi dalam tubuh, fagosit, xantin oksidase, 
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peroksisom, maupun pada kondisi iskemia (Langseth, 1995). Sedangkan sumber 

radikal yang eksogen berasal dari lingkungan, seperti: sinar ultraviolet, radiasi, 

asap rokok, pestisida, polutan, dan ozon (Hariyatmi, 2004). Beberapa contoh 

radikal bebas antara lain : radikal superoksida (O2˙-), radikal hidroksil (.OH), 

raikal perhidroksi (HO2
.-
), radikal alkoksil (RO

.
), radikal peroksil (ROO

.
), 

hidrogen peroksida (H2O2) (Middleton et al., 2000). 

Radikal bebas berfungsi untuk memberikan perlindungan tubuh terhadap 

serangan bakteri dan parasit, namun tidak menyerang sasaran spesifik, sehingga 

radikal bebas juga akan menyerang asam lemak tidak jenuh ganda dari membran 

sel, struktur sel, dan DNA (Hariyatmi, 2004). Mekanisme reaksi radikal bebas 

dapat terjadi dalam beberapa tahap, yaitu pemulaan (inisiasi) suatu reaksi radikal 

bebas, perambatan atau terbentuknya radikal baru (propagasi), dan  pengakhiran 

(terminasi) reaksi radikal bebas (Fessenden & Fessenden, 1986). 

Reaksi antara radikal bebas dan molekul akan berujung dengan timbulnya 

suatu penyakit, antara lain:  

a. Aterosklerosis  

Perubahan LDL (Low Density Lipoprotein) menjadi bentuk LDL teroksidasi 

yang dimediai oleh radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan dinding arteri 

dan kerusakan bagian arteri lainnya. Oksidasi LDL juga dapat meningkatkan 

kekerasan atherosclerosis (Langseth, 1995). 

b. Proses penuaan  

Bila ketersediaan antioksidan dalam tubuh tidak memadai, maka daya tahan 

tubuh akan menurun dan proses penuaan dini akan terjadi (Hariyatmi, 2004). Oleh 

sebab itu ketersediaan antioksidan dalam tubuh harus dipertahankan dan 

ditingkatkan untuk dapat menangkal serangan radikal bebas. Bila serangan radikal 

bebas dalam tubuh tidak terkendali, maka elastisitas jaringan kolagen dan otot 

akan hilang. Akibatnya kulit menjadi keriput dan timbul bintik-bintik pigmen 

kecokelatan (lipofuchsin) pada kulit (Hariyatmi, 2004). 

c. Kerusakan lensa mata (Katarak) 

 Katarak terjadi karena material transparan pada lensa mata telah menjadi 

buram. Kebanyakan material transparan pada lensa adalah protein dengan masa 
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hidup panjang, yang dapat rusak karena usia. Oksidasi yang dipicu oleh cahaya 

merupakan penyebab utama kerusakan protein pada lensa mata. Protein yang 

teroksidasi akan menggumpal dan mengendap, yang menyebabkan lensa mata 

menjadi buram dan kabur (Langseth, 1995). 

d. Kanker 

Senyawa radikal bebas merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan 

DNA. Bila kerusakan tidak terlalu parah, masih dapat diperbaiki oleh sistem 

perbaikan DNA. Namun, bila sudah menyebabkan rantai DNA terputus di 

berbagai tempat, kerusakan ini tidak dapat diperbaiki lagi sehingga pembelahan 

sel akan terganggu. Bahkan terjadi perubahan abnormal yang mengenai gen 

tertentu dalam tubuh yang dapat menimbulkan penyakit kanker (Langseth, 1995). 

2. Antioksidan 

Antioksidan adalah suatu senyawa yang dapat memperlambat atau 

mencegah proses oksidasi bila bereaksi dengan radikal bebas (Praptiwi et al., 

2006). Antioksidan dapat berfungsi sebagai penetral radikal bebas dan berupa 

enzim atau mikronutrien (Hariyatmi, 2004). Enzim antioksidan dibentuk dalam 

tubuh, yaitu superoksida dismutase (SOD), glutation peroksidase, katalase, dan 

glutation reduktase. Tiga antioksidan utama yang berupa mikronutrien, yaitu: β-

karoten, vitamin C dan vitamin E (Shahidi, 1997). 

Berdasarkan fungsinya, antioksidan dapat dibagi menjadi, 1. Tipe pemutus 

rantai reaksi pembentuk radikal bebas, dengan menyumbangkan atom H, misalnya 

vitamin E; 2. Tipe pereduksi, dengan mentransfer atom H atau oksigen, atau 

bersifat pemulung, misalnya vitamin C; 3. Tipe pengikat logam, mampu mengikat 

zat peroksidan, seperti Fe
2+

 dan Cu
2+

, misalnya flavonoid.; 4. Antioksidan 

sekunder, mampu mendekomposisi hidroperoksida menjadi bentuk stabil, pada 

manusia dikenal SOD, katalase, glutation peroksidase (Hariyatmi, 2004). 

Menurut Ong et al., (1995), mekanisme kerja antioksidan seluler adalah 

sebagai berikut:1. Berinteraksi langsung dengan oksidan, radikal bebas atau 

oksigen tunggal; 2. Mencegah pembentukan jenis oksigen reaktif; 3. Mengubah 

jenis oksigen reaktif menjadi kurang toksik; 4. Mencegah kemampuan oksigen 

reaktif; 5. Memperbaiki kerusakan yang timbul. 
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3. Teripang Pasir (Holothuria scabra) 

a. Morfologi 

Hewan jenis ini kulit durinya halus, sehingga sekilas tidak tampak sebagai 

jenis Echinodermata. Tubuhnya seperti mentimun sehingga disebut mentimun laut 

(Sea cucumber) disebut juga teripang. Hewan ini sering ditemukan di tepi pantai. 

Gerakannya tidak kaku, fleksibel, lembut dan tidak mempunyai lengan. 

Rangkanya direduksi berupa butir-butir kapur di dalam kulit. Mulut terletak pada 

ujung anterior dan anus pada ujung posterior (aboral). Di sekeliling mulut terdapat 

tentakel yang bercabang sebanyak 10 sampai 30 buah. Tentakel dapat disamakan 

dengan kaki tabung bagian oral pada Echinodermata lainnya. Tiga baris kaki 

tabung di bagian ventral digunakan untuk bergerak dan dua baris di bagian dorsal 

berguna untuk melakukan pernafasan. Selain itu pernafasan juga menggunakan 

paru-paru air (Irnaningtyas, 1992). 

b. Kandungan Aktif Teripang  

Senyawa yang terkandung dalam teripang antara lain lektin (Mojica & 

Merca, 2005), sterol, glikosida triterpen (Stonik, 1986), kondroitin, kondroitin 

sulfat E (Kariya et al., 1990), vitamin B1, B2, B6, A, C, D, dan E, asam-asam 

amino, asam lemak (miristat, palmitat, stearat, docosahexesaenat (DHA), 

eicosapentaenat (EPA) dll.), karotenoid, senyawa flavonoid dan polifenol 

(Nurhidayati, 2009). 

c. Khasiat 

Teripang memiliki kemampuan memperbaiki sel yang rusak, 

antitrombogenik, menghambat proses penuaan (antioksidan), diabetes melitus, 

anti HIV, dan antiseptik alami untuk melawan kanker dan infeksi (Arlyza, 2009). 

Selain itu juga dapat digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dan lemak 

darah, antikanker dan antitumor, antibakteri, imunostimulan, antijamur, antivirus, 

antimalaria dan antirematik (Farouk et al., 2007). Kondroitin (Kariya et al., 1990), 

vitamin C dan E, senyawa flavonoid dan polifenol, docosahexesaenat (DHA), 

eicosapentaenat (EPA) (Nurhidayati, 2009), enzim SOD (Kordi, 2010) dalam 

teripang berkhasiat sebagai antioksidan sehingga dapat meredam radikal bebas 

yang dapat menyebabkan perkembangan berbagai penyakit degeneratif. 
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4. Uji Aktivitas Antiradikal 

Metode yang paling sering digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan 

adalah metode uji dengan menggunakan radikal bebas 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil 

(DPPH). Metode DPPH bertujuan untuk mengetahui parameter konsentrasi yang 

ekuivalen memberikan 50% efek aktivitas antioksidan (IC50). Senyawa 1,1-

difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) merupakan radikal bebas yang dapat bereaksi 

dengan senyawa antioksidan melalui mekanisme donasi atom hidrogen (Hanani et 

al., 2005). Metode ini merupakan metode yang mudah, cepat, dan sensitif serta 

hanya memerlukan sedikit sampel untuk pengujian aktivitas antioksidan senyawa 

tertentu (Hanani et al., 2005). 

Senyawa 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil DPPH memberikan serapan kuat pada λ 

517 nm karena adanya elektron yang tidak berpasangan. Ketika elektronnya 

menjadi berpasangan oleh keberadaan penangkap radikal bebas, maka 

absorbansinya menurun secara stokiometri sesuai jumlah elektron yang diambil. 

Keberadaan senyawa antioksidan dapat mengubah warna larutan DPPH dari ungu 

menjadi kuning (Dehpour et al., 2009). Perubahan yang terjadi pada reaksi radikal 

DPPH tersebut dapat diukur dengan spektrofotometri, dan diplotkan terhadap 

konsentrasi (Reynertson, 2007). 
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E. LANDASAN TEORI 

Teripang kaya akan antioksidan sehingga dapat meredam radikal bebas. 

Beberapa antioksidan yang terkandung dalam teripang antara lain vitamin C (Sies 

& Stahl, 1995), senyawa flavonoid dan polifenol (Middleton et al., 2000), 

kondroitin sulfat (Kariya et al., 1990) serta docosahexesaenat (DHA), dan 

eicosapentaenat (EPA) (Nurhidayati, 2009). Senyawa EPA dan DHA, kondroitin 

sulfat, dan vitamin C merupakan senyawa-senyawa dalam teripang yang dapat 

diekstraksi dengan air (Fredalina et al., 1999). Penelitian (Althunibat et al., 2009) 

dari tiga spesies teripang yang berbeda yaitu Holothuria scabara, Holothuria 

leucospilota dan Stichopus chloronotus yang berasal dari perairan Malaysia 

menunjukkan kemampuan peredaman radikal bebas yang berbeda, dimana ekstrak 

air ditemukan lebih efisien daripada ekstrak organik. Pada penelitian tersebut, 

ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra) menunjukkan kadar fenolik totalnya 

sebesar 4,85mg GAE/g sedangkan pada ekstrak organik kadar fenolik totalnya 

sebesar 1,53mg GAE/g.  

 

F. HIPOTESIS 

Ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra) memiliki aktivitas 

antioksidan terhadap DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) dan mengandung 

senyawa polifenol, saponin, flavanoid, dan alkaloid. 

 


