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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbagai penyakit dalam tubuh disebabkan oleh adanya radikal bebas. 

Radikal bebas merupakan molekul berbasis oksigen atau nitrogen dengan elektron 

tidak berpasangan yang umumnya dihasilkan di dalam tubuh pada saat proses 

metabolisme. Radikal bebas yang berlebihan dapat mengakibatkan penyakit-

penyakit degeneratif seperti diabetes, penyakit jantung dan kanker (Winarsi, 

2011). Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mereduksi radikal bebas di 

dalam tubuh.  

Antioksidan terlibat dalam mekanisme pertahanan organisme terhadap 

patologi terkait dengan serangan radikal bebas (Pisoschi & Negulescu, 2011). 

Prinsip mekanisme aksinya melalui penghambatan pembentukan radikal dengan 

cara menstabilkan dan mencegah reaktivitas radikal bebas (Molyneux, 2004). 

Suatu antioksidan primer dapat mengikat radikal bebas dan menyumbangkan 

atom hidrogen atau elektron untuk membuat radikal bebas lebih stabil. Di sisi lain, 

antioksidan sekunder bertindak sebagai penekan pembentukan radikal sehingga 

mencegah kerusakan oksidatif (Lim  et al., 2007). Sehingga banyak artikel ilmiah 

pada dekade belakangan ini terfokus pada antioksidan tumbuhan alami (Emekli et 

al., 2009). Konsumsi tanaman atau makanan yang mengandung agen antioksidan 

dapat membantu tubuh untuk menurunkan kandungan radikal bebas dalam tubuh 

(Elmastas et al., 2006).  

Daun kemuning (Murraya paniculata L.) dan kulit manggis (Garcinia 

mangostana L.) merupakan beberapa dari banyak tanaman yang mengandung zat 

pereduksi yang kuat di dalam tubuh. Rohman dan Riyanto, (2005) meneliti daya 

antioksidan ekstrak etanol daun kemuning dengan metode DPPH memberikan 

nilai IC50 sebesar 126,17 µg/mL dan dari penelitian Da Silva et al., (1980) telah 

dilaporkan kandungan utama ekstrak metanol daun kemuning yaitu: 4’-hidroksi-

3,5,6,7,3’,5’- heksametoksi flavon. Dalam kulit manggis ditemukan 19 turunan 

xanton dari isolasi buah manggis diantaranya adalah alfa mangostin (Suksamram 
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dkk., 2006). Alfa mangostin adalah salah satu senyawa yang menunjukkan 

aktivitas antioksidan terhadap FTC dan DPPH (Yoshikawa et al., 1994). 

Antioksidan ekstrak kulit manggis dengan pelarut metanol menggunakan metode 

DPPH memberikan nilai IC50 sebesar 11,117 µg/mL. 

Berdasarkan penelitian Rezaeizadeh, (2011) Metode FTC menunjukkan 

jumlah peroksida dalam tahap awal lipid peroksidasi (Saha et al., 2004; Rahmat et 

al., 2003). Peroksida bereaksi dengan besi (III) klorida membentuk besi (II) 

klorida yang berwarna merah. Dalam hal ini, konsentrasi peroksida berbanding 

terbalik dengan aktivitas antioksidan sampel. DPPH adalah salah satu metode 

yang umum dan relatif cepat digunakan untuk pengujian aktivitas penangkap 

radikal bebas berbagai ekstrak tumbuhan (Elmastas et al., 2007). Perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui daya pereduksi daun kemuning dan kulit 

manggis dengan metode yang berbeda. Metode FTC dan DPPH memiliki 

kemampuan untuk uji antioksidan yang baik, dari penelitian Rezaeizadeh, (2011) 

menyebutkan metode antioksidan FTC (untuk tahap awal peroksidasi lipid dan 

asam tiobarbiturat) dan DPPH terbukti efektif. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
beikut: 
1. Berapakah kandungan fenolat dan flavonoid yang terdapat dalam ekstrak daun 

kemuning (Murraya paniculata, L.) dan kulit manggis (Garcinia mangostana, 

L.) dengan spektrofotometer visible? 

2. Apakah ekstrak etanol daun kemuning (Murraya paniculata, L.) dan kulit 

manggis (Garcinia mangostana, L.) mempunyai aktivitas antioksidan lebih 

besar dari vitamin E didasarkan reaksi penangkap radikal dengan metode FTC 

dan DPPH? 

3. Bagaimana hubungan antara kandungan fenol dan flavonoid dengan aktivitas 

antioksidan ekstrak etanol daun kemuning (Murraya paniculata, L.) dan kulit 

manggis (Garcinia mangostana, L.) dengan metode FTC dan DPPH? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Memperoleh informasi kandungan total fenol dan flavonoid pada ekstrak 

etanol daun kemuning (Murraya paniculata, L.) dan kulit manggis (Garcinia 

mangostana, L.) dengan spektrofotometer visible. 

2. Mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun kemuning (Murraya 

paniculata, L.) dan kulit manggis (Garcinia mangostana, L.) dengan 

pembanding vitamin E menggunakan metode FTC dan DPPH. 

3. Mengetahui hubungan antara kandungan fenol dan flavonoid dengan aktivitas 

antioksidan ekstrak etanol daun kemuning (Murraya paniculata, L.) dan kulit 

manggis (Garcinia mangostana, L.) dengan pembanding vitamin E 

menggunakan metode FTC dan DPPH. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan senyawa yg sangat reaktif dari berbagai macam 

proses kimia kompleks yang terjadi di dalam tubuh, seperti reaksi oksidasi atau 

pembakaran sel yang berlangsung saat bernafas dan metabolisme sel (Vaya dan 

Avirm, 2001). Produksi senyawa radikal bebas dalam jumlah yang normal dapat 

membantu fungsi biologis tubuh, seperti H2O2 yang dihasilkan oleh sel darah 

putih dapat membunuh beberapa jenis bakteri dan jamur serta membantu 

pengaturan pertumbuhan atau sebagai substrat pembuatan hormon tiroid 

(Hariyatmi, 2004). Menurut Supari (1996), aktifitas lingkungan dapat 

meningkatkan jumlah radikal bebas dalam tubuh seperti radiasi, polusi, asap 

rokok, makanan, minuman, ozon dan pestisida. 

2. Antioksidan  

Senyawa antioksidan merupakan senyawa yang mampu mendonasikan 

beberapa elektron kepada senyawa oksidan menjadi senyawa yang lebih stabil 

(Winarsi, 2011). Berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa senyawa antioksidan 

mengurangi risiko penyakit kronis, seperti kanker dan penyakit jantung koroner 

(Amrun et al., 2007). Beberapa penelitian melaporkan bahwa terdapat berbagai 

sumber antioksidan yang terdapat di sekeliling kita, diantaranya tanaman dan 
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segala bentuknya di alam. Senyawa antioksidan yang terdapat dalam tanaman 

meliputi vitamin C, vitamin E, karotenoid, asam fenol, dan polifenol (Prakash et 

al., 2007). 

3. Kandungan Kimia 

a. Daun kemuning 

Da Silva et al., (1980) telah melaporkan kandungan utama ekstrak metanol 

daun kemuning yaitu: 4’-hidroksi-3,5,6,7,3’,5’- heksametoksi flavon (Gambar 1). 

 
Gambar 1. 4’-hidroksi-3,5,6,7,3’,5’- heksametoksi flavon (Da Silva et al.,1980) 

 Berdasarkan adanya kandungan flavonoid ini, maka dilakukan penelitian 

daya antioksidan ekstrak etanol daun kemuning menggunakan metode yang 

berbeda.  

b. Kulit manggis 

Kandungan kimia dari kulit manggis yaitu xanthone yang meliputi 

mangostin, mangosterol, mangostinon A dan B, trapezifolixanthone, tovophyllin 

B, alfa dan beta mangostin, mangostanol, flavonoidepikatekin, garcinon B dan 

gartanin (Pedraza. Jose, 2008). Alfa mangostin adalah salah satu senyawa yang 

menunjukkan aktivitas antioksidan terhadap DPPH dan FTC (Yoshikawa et al., 

1994). 

 
Gambar 2. Alfa mangostin (Yoshikawa et al., 1994) 

OH 
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Antioksidan yang baik adalah senyawa yang mampu membuat radikal 

fenol dari antioksidan menjadi lebih stabil. Karena itu diperlukan penelitian lebih 

lanjut untuk mempelajari daya pereduksi  kulit manggis. 

4. Senyawa fenol dan flavonoid 

a. Senyawa fenol  

Senyawa fenol ialah senyawa yang memiliki cincin aromatik yang 

mengandung satu atau dua gugus hidroksi.  Senyawa fenol merupakan senyawa 

yang mudah larut dalam air karena umumnya sering kali berikatan dengan 

glikosida (Harborne, 1987). Tanaman yang banyak mengandung senyawa fenol 

berpotensi sebagai antioksidan (Apak  et al., 2007). Senyawa fenol umumnya 

banyak terkandung dalam tanaman, seperti pada buah, sayuran, kulit, buah, batang 

tanaman, daun, biji dan bunga (Harborne, 1987).  

Asam fenol merupakan salah satu contoh senyawa fenol yang tersubstitusi 

oleh gugus karboksilat. Senyawa fenol, bekerja mencegah oksidasi zat yang peka 

akan oksidasi udara. Fenol bereaksi dengan menghancurkan radikal peroksi 

(ROO•) dan radikal hidroksi (HO•). Radikal peroksi dan radikal hidroksi 

mencabut atom hidrogen fenol menghasilkan radikal fenoksi yang lebih stabil 

(Leselie et al., 2003). Kandungan fenol total dapat ditentukan menggunakan 

reagen Folin-Ciocalteu (Aris et al., 2009). 

b. Senyawa flavonoid  

Flavonoid dapat berupa kelompok senyawa polifenol. Struktur flavonoid 

sebagai antioksidan dan penangkap radikal adalah yang mengandung gugus 

hidroksi pada posisi karbon tiga, ikatan ganda antara karbon posisi  dua dan tiga, 

gugus karbonil pada posisi karbon empat, dan polihidroksi pada dua cincin 

aromatik (Cook & Samman, 1996). Aksi senyawa flavonoid sebagai antioksidan 

dapat dibagi menjadi 2 mekanisme yaitu menangkal atau mengkelat radikal (Cook 

& Samman, 1996). Mekanisme menangkal radikal yaitu dengan menekan 

pembentukan radikal sehingga mencegah kerusakan oksidatif, sedangkan 

mengikat radikal bebas yaitu dengan menyumbangkan atom hidrogen atau 

elektron untuk membuat radikal bebas lebih stabil (Lim et al., 2007). Flavonoid 
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yang mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi dapat menunjukkan pita 

serapan kuat pada daerah spektum UV dan spektrum tampak.  

5. Uji Aktivitas Antioksidan 

a. DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl) 

DPPH adalah suatu senyawa organik yang mengandung nitrogen tidak 

stabil dengan absorbansi kuat pada maks 517 nm dan berwarna ungu gelap 

(Reynertson, 2007). DPPH memiliki bobot molekul 394,31778 g/mol dengan 

rumus molekul C18H12N5O6 (Depkes, 1995) . DPPH adalah radikal bebas stabil 

yang mengandung odd electron dalam strukturnya yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi aktivitas penangkap radikal bebas dalam analisis kimia dan untuk uji 

aktivitas penangkap radikal bebas dari senyawa ekstrak tumbuhan (Bhuiyan et al., 

2010).  Berikut adalah mekanisme penurunan intensitas warna yang disebabkan 

karena berkurangnya ikatan rangkap terkonjugasi pada DPPH. Hal ini terjadi 

karena penangkapan satu elektron oleh zat antioksidan yang menyebabkan suatu 

elektron tidak mempunyai kesempatan untuk beresonansi (Windono et al., 2001). 

Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan, DPPH akan tereduksi dan 

warnanya berubah menjadi kuning (Daud et al., 2011). 

 
        Ungu                kuning 

Gambar 3. Donasi proton dari antioksidan ke radikal DPPH 

 

b. FTC (Besi (III) tiosianat) 

Metode FTC merupakan metoda yang digunakan untuk mengetahui 

aktivitas antioksidan suatu senyawa dengan mengukur kandungan peroksidanya. 

Asam oleat merupakan asam lemak tak jenuh dengan 2 buah ikatan rangkap yang 

+RO* 
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mudah mengalami oksidasi membentuk peroksida. Radikal bebas terbentuk 

karena oksidasi asam oleat dalam kondisi dapar yang dapat diukur bilangan 

peroksidanya dengan pereaksi FeCl2 dan NH4SCN. Peningkatan bilangan  

peroksidasi pada metode ini dinyatakan sebagai jumlah senyawa yang dapat 

mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Selanjutnya Fe3+ bereaksi dengan ion SCN  

dengan membentuk senyawa kompleks feri tiosianat (Fe(SCN)3)  berwarna  merah 

yang diukur  pada  panjang gelombang 500 nm. Warna yang dihasilkan dari reaksi 

antara Fe3+ dengan ion SCN menunjukkan adanya  peroksida.  Semakin  pekat 

warna merahnya menunjukkan semakin banyak peroksida yang terbentuk. 

Mekanisme oksidasi asam oleat dan pembentukan kompleks dapat dilihat pada 

gambar (4) sebagai berikut. 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Mekanisme oksidasi asam oleat dan pembentukan kompleks 

(Winarsi, 2007) 
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E. Landasan Teori 

Pada uji aktivitas antioksidan yang dilakukan oleh Stevi et al (2012), 

bahwa kandungan total fenol ekstrak kulit manggis dengan pelarut metanol 

sebesar 141,837 GAE dan antioksidan dengan metode DPPH memberikan nilai 

IC50 sebesar 11,117 µg/mL. Hasil penelitian antioksidan Rohman dan Riyanto, 

(2005) daun kemuning dan vitamin E memiliki aktivitas antioksidan dengan 

metode DPPH yang memberikan nilai IC50 berturut-turut sebesar 126,17 µg/mL 

dan 8,27 µg/mL, hasil penelitian ekstrak metanol daun kemuning Gautam et al 

(2012) nilai GAE sebesar (24.80±0.64). Hasil FTC ekstrak etanol daun kemuning 

oleh Rohman dan Riyanto, (2005) menunjukkan absorbansi maksimal pada 

kontrol dan sampel terjadi pada hari ke 7 dan persen hambat peroksida sebesar 

17,33 %. 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol daun kemuning (Murraya paniculata L.)  dan kulit manggis 

(Garcinia mangostana L.) memiliki kandungan fenol dan flavonoid yang mirip. 

Aktivitas antioksidan dengan DPPH ekstrak kulit manggis lebih besar dari daun 

kemuning tapi lebih kecil dibandingkan vitamin E. Kadar fenol dan flavonoid 

berkontribusi positif terhadap aktivitas antioksidan. 


