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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

       Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih 

elektron tidak berpasangan, sehingga sangat reaktif (Fessenden and Fessenden, 1986). 

Produksi yang berlebihan atau kegagalan penangkapan radikal bebas oleh tubuh dapat 

menyebabkan terjadinya respon biologis yang berbahaya, seperti   degenerasi sel, 

jaringan atau organisme. Radikal bebas mempunyai peranan penting terhadap 

berawalnya proses karsinogenesis, yaitu dengan merusak asam nukleat dan 

menimbulkan berbagai macam kerusakan (Pezzuto and Park, 2002).   

       Tubuh manusia menghasilkan senyawa antioksidan, tetapi belum cukup untuk 

berkompetisi dengan radikal bebas tersebut (Hernani dan Rahardjo, 2005). Oleh karena 

itu diperlukan asupan antioksidan dari luar tubuh (eksogen)  yang berasal dari bahan 

makanan, misalnya vitamin C, vitamin E, beta karoten dan senyawa flavonoid yang 

diperoleh dari tumbuhan. 

       Menurut Hermansyah (2005) cit Amarowicz et al., (2000), antioksidan sintetik 

seperti butil hidroksi anisol (BHA), butil hidroksi toluene (BHT), tert butil hidroksi 

quinon (TBHQ), dan propil galat (PG) dapat menyebabkan kanker. Oleh karena itu, 

penggunaan antioksidan alami yang berasal dari bahan alami seperti tanaman, sayuran 

dan buah-buahan sangat penting karena lebih aman dalam tubuh. Antioksidan dari 

tumbuhan dapat menghalangi kerusakan oksidatif melalui reduksi dengan radikal bebas, 



 iii

membentuk kelat dengan senyawa logam katalitik, dan menangkap oksigen (Khlifi et 

al., 2005).  

       Salah satu tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai antioksidan 

adalah dewandaru (Eugenia uniflora L.). Menurut penelitian daun dewandaru memiliki 

aktivitas sebagai penangkap radikal bebas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

aktivitas penangkap radikal pada ekstrak etanol cukup kuat dengan nilai IC50 sebesar 

8,87 μg/ml yang hampir setara dengan vitamin E (Utami dkk, 2005). Ekstrak etil asetat 

dan ekstrak kloroform daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) mempunyai potensi 

antioksidan sebagai agen pereduksi, daya reduksi ekstrak etil asetat daun dewandaru 

lebih besar dibandingkan dengan ekstrak kloroform, sedangkan ekstrak etanol daun 

dewandaru tidak mempunyai potensi antioksidan sebagai agen pereduksi (Nurwaini dan 

Utami, 2008). Penelitian lain menyebutkan bahwa ekstrak kloroform, ekstrak etil asetat, 

dan ekstrak etanol daun dewandaru (Eugenia uniflora, L.) mampu menangkap 

malonaldehid (MDA)  dengan nilai IC50 berturut-turut 37,20; 36,11; dan 33,03 µg/ml 

(Utami dan Nurwaini, 2008). Ekstrak daun dewandaru juga mempunyai aktivitas 

sebagai  agen pengkhelat ion ferro dengan nilai IC50 berturut-turut 95,37; 90,09; dan 

81,90 μg/ml (Nurwaini dan Utami, 2008). 

       Daun dewandaru biasanya ditumbuk sampai halus, kemudian diseduh dengan air 

matang, lalu disaring dan hasilnya diminum dua kali sehari (Hutapea, 1994). Namun 

cara tersebut dirasa kurang praktis sehingga perlu dibuat dalam sediaan lain yang lebih 

praktis. Salah satunya dibuat dalam sediaan tablet effervescent ekstrak daun dewandaru. 

Selain mempermudah penggunaan, adanya karbonat dalam tablet effervescent dapat 

mengurangi rasa pahit dari ekstrak daun dewandaru.  

 Menurut Pokorni et al. (2001), antioksidan kurang efektif pada suhu tinggi 
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dibandingkan dengan suhu kamar. Sedangkan proses granulasi yang merupakan salah 

satu bagian dari formulasi tablet effervescent, menggunakan suhu yang relatif tinggi 

(500C) untuk mengeringkan granul sehingga dimungkinkan dapat mengurangi 

efektifitas antioksidan sebagai penangkap radikal di dalam tablet effervescent ekstrak 

etanol daun dewandaru. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai aktivitas 

penangkap radikal dalam tablet effervescent ekstrak etanol daun dewandaru. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

       Permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian  ini adalah: 

Bagaimanakah aktivitas penangkap radikal dari ekstrak etanol daun dewandaru 

(Eugenia uniflora L.) setelah dibuat dalam sediaan tablet effervescent ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

       Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan aktivitas penangkap radikal tablet 

effervescent ekstrak etanol daun dewandaru (Eugenia uniflora L.). 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tanaman dewandaru 

a. Klasifikasi tanaman dewandaru (Hutapea, 1994) 

Divisi             : Spermatophyta 

Sub Divisi    : Angiospermae 

Kelas       : Dicotyledonae 

Ordo       : Myrtales 

Familia       : Myrtaceae 

Genus        : Eugenia 
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Spesies         : Eugenia uniflora Linn.   

Nama daerah  : Cereme asam (Sumatera), asem selong, belimbing londo,         

dewandaru (Jawa).   

b. Morfologi tanaman 

       Tanaman Eugenia uniflora berbentuk perdu yang tumbuh secara tahunan dengan 

tinggi lebih dari 5 meter. Batangnya tegak berkayu, berbentuk bulat dan berwarna 

coklat. Daun yang dimiliki berwarna hijau serta merupakan daun tunggal tersebar 

berbentuk lonjong dengan ujung runcing dan pangkal meruncing. Tepi daun rata, 

pertulangan menyirip dengan panjang lebih dari 5 cm dan lebar kurang lebih 4 cm. 

Tanaman ini memiliki bunga berbetuk tunggal berkelamin dua dengan daun pelindung 

yang kecil berwarna hijau. Kelopak bunga bertaju tiga sampai lima, benangsari yang 

dimiliki banyak dengan warna putih. Putik berbentuk slindris, mahkota bunga 

berbentuk kuku dan berwarna kuning. Buah Eugenia uniflora L. berupa buah buni bulat 

dengan diameter kurang lebih 1,5 cm dan berwarna merah. Bijinya keras, berwarna 

coklat, dan kecil. Akar yang dimiliki berwarna coklat dan merupakan akar tunggang 

(Hutapea, 1994). 

c. Kandungan kimia 

       Daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) mengandung flavonoid, saponin, tanin 

(Hutapea, 1994) dan antosianin (Einbond et al., 2004).  

d. Kegunaan 

       Sebagai antioksidan, daun dewandaru (Eugenia uniflora L.)  mempunyai 

aktivitas penangkap radikal yang hampir setara dengan vitamin E dengan nilai IC50 
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sebesar 8,87 μg/ml (Utami dkk, 2005). Ekstrak etil asetat dan ekstrak kloroform daun 

dewandaru (Eugenia uniflora L.) mempunyai potensi antioksidan sebagai agen 

pereduksi, daya reduksi ekstrak etil asetat daun dewandaru lebih besar dibandingkan 

dengan ekstrak kloroform, sedangkan ekstrak etanol daun dewandaru tidak mempunyai 

potensi antioksidan sebagai agen pereduksi (Nurwaini dan Utami, 2008). Ekstrak 

kloroform, ekstrak etil asetat, dan ekstrak etanol daun dewandaru mampu menangkap 

malonaldehid (MDA) dengan nilai IC50 berturut-turut 37,20; 36,11; dan 33,03 μg/ml 

(Utami dan Nurwaini, 2008). Ekstrak daun dewandaru mempunyai aktivitas sebagai  

agen pengkhelat ion ferro dengan nilai IC50 berturut-turut 95,37; 90,09; dan 81,90 

μg/ml (Nurwaini dan Utami, 2008). Bentuk infusa daun segar dan buah yang masih 

hijau digunakan untuk melawan malaria, dan ekstrak air daun kering digunakan sebagai 

stimulan menstruasi (Schmeda et al., 1987 cit Galhiane et al., 2006). Selain itu daun 

dewandaru (Eugenia uniflora L.) juga dapat digunakan sebagai obat diare (Hutapea, 

1994). 

2. Ekstraksi  

 Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah obat 

dan menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang diinginkan dapat larut. Bahan 

mentah obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan tidak perlu diproses 

lebih lanjut kecuali dikumpulkan atau dikeringkan. Tiap-tiap bahan mentah obat disebut 

ekstrak, tidak mengandung hanya satu unsur saja tetapi berbagai unsur, tergantung pada 

obat yang digunakan dan kondisi dari ekstraksi (Ansel, 1989). 

 Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan cara menyari 
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simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari 

langsung (Anonim, 1979). Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan 

mengekstraksi zat aktif simplisia nabati dan hewani menggunakan pelarut yang sesuai 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan (Anonim, 1995). 

 Maserasi (maserace = mengairi, melunakkan) adalah cara ekstraksi yang paling 

sederhana.Waktu maserasi pada umumnya 5 hari. Setelah waktu tersebut, artinya 

keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada bagian dalam sel dengan yang masuk 

dalam cairan telah tercapai. Semakin besar perbandingan simplisia terhadap cairan 

pengekstraksi, akan semakin banyak yang diperoleh (Voight, 1984). 

 Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol atau pelarut 

lain. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan 

yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan (Anonim, 1986). 

3. Tablet effervescent 

       Tablet effervescent merupakan salah satu di antara sekian banyak jenis sediaan tablet. 

Dalam pembuatannya tablet ini diberi zat tambahan natrium bikarbonat dan asam 

organik seperti asam sitrat atau asam tartrat. Penggunaan tablet dilarutkan terlebih 

dahulu dalam segelas air sehingga akan mengeluarkan gas CO2 dan tablet akan pecah 

larut dalam air  (Anief, 2000). 

       Menurut Ansel (1989), tablet effervescent yaitu tablet berbuih dibuat dengan cara 

kompresi granul yang mengandung asam effervescent atau bahan-bahan lain yang 

mampu melepaskan gas ketika bercampur dengan air. Menurut Banker dan Anderson 

(1994) tablet effervescent dimaksudkan untuk menghasilkan larutan secara cepat 
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dengan menghasilkan CO2 secara serentak. Bila tablet seperti ini dimasukkan ke dalam 

air, mulailah terjadi reaksi kimia antara asam dan natrium bikarbonat sehingga 

terbentuk garam natrium dari asam dan menghasilkan CO2 serta air. Reaksinya cukup 

cepat dan biasanya selesai dalam waktu satu menit atau kurang. Di samping 

menghasilkan larutan yang jernih, tablet juga menghasilkan rasa yang enak karena 

adanya karbonat yang membantu memperbaiki rasa. Keuntungan tablet effervescent 

sebagai bentuk obat adalah kemungkinan penyiapan larutan dalam waktu seketika, yang 

mengandung dosis obat yang tepat (Banker dan Anderson, 1994).  

a. Bahan tambahan 

 Bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi tablet effervescent antara lain: 

1) Asam Sitrat 

  Bentuk hablur tidak berwarna atau serbuk putih, tidak berbau, rasa sangat asam, 

agak higroskopik, merapuh dalam udara kering dan panas. Larut dalam kurang dari 1 

bagian air dan dalam 1,5 bagian etanol (95%)P, sukar larut dalam eter P. Larutan dalam 

air bereaksi asam, jika dinetralkan menunjukkan reaksi sitrat yang tertera pada reaksi 

identifikasi. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Digunakan sebagai zat tambahan 

(Anonim, 1979). 

2) Asam Tartrat 

  Asam tartrat merupakan hablur tidak berwarna atau bening atau serbuk hablur 

halus sampai granul, warna putih, tidak berbau, rasa asam, dan stabil di udara. 

Kelarutan sangat mudah larut dalam air dan mudah larut dalam etanol (Anonim, 1995).  

3) Natrium Bikarbonat 
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  Natrium bikarbonat merupakan serbuk hablur putih, stabil di udara kering, tetapi 

di dalam udara lembab secara perlahan akan terurai (Anonim, 1995). Natrium 

bikarbonat dalam tablet effervescent juga dapat  membantu memperbaiki rasa beberapa 

obat tertentu (Ansel,1989). 

4) Polivinil Pirolidon 

  Polivinil pirolidon diperoleh dari  hasil polimerisasi 1-vinilpirolid-2-on. 

Pemerian: serbuk putih atau putih kekuningan; berbau lemah atau tidak berbau, 

higroskopis. Kelarutan: mudah larut dalam air, etanol (95%) P, kloroform P; praktis 

tidak larut dalam eter P (Anonim, 1979). 

  Polivinil pirolidon cocok untuk meningkatkan kelarutan obat dalam air, dalam 

konsentrasi 0,5–3% secara bersamaan meningkatkan kekompakan tablet (Voigt, 1995). 

5) Magnesium stearat 

 Magnesium stearat merupakan serbuk halus, putih, bau lemah khas, mudah 

melekat di kulit, bebas dari butiran, tidak larut dalam air, dalam etanol, dan dalam eter 

(Anonim, 1995). 

6)   Aspartam 

  Aspartam adalah pemanis rendah kalori yang mempunyai rumus kimia 

C
14

H
18

N
2
O

5 
atau 3-amino-N (α-carbomethoxy-phenethyl) succinamic acid, N-L-α-

aspartyl-L-phenilalanine-1-methyl ester. Aspartam merupakan serbuk berbentuk tepung 

kristal berwarna putih, tidak berbau, dan rasanya manis (Anonim, 2004). 

7) Manitol 
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  Manitol adalah serbuk hablur atau granul, putih, tidak berbau, rasa manis dan 

mudah larut dalam air (Anonim, 1995). Manitol mempunyai sifat alir yang baik, 

membutuhkan lubrikan yang besar pada proses pengempaan, bersifat larut dalam air, 

memberi rasa manis dan dingin bila dihisap (Rowe dkk, 2006). 

b.  Metode pembuatan tablet effervescent   

  Tablet effervescent dibuat memakai dua metode umum yaitu metode granulasi 

kering dan metode granulasi basah. 

1) Metode Granulasi Kering 

  Dalam metode ini, satu molekul air yang ada pada setiap molekul asam sitrat 

bertindak sebagai unsur penentu bagi pencampuran serbuk. Asam sitrat dijadikan 

serbuk, baru dicampurkan dengan serbuk lainnya (setelah disalurkan melalui ayakan no. 

60 mesh) untuk meratanya pencampuran. Pengadukan dilakukan secara cepat dan lebih 

baik dalam lingkungan yang kelembabannya rendah untuk mencegah terhisapnya uap 

air dari udara oleh bahan kimia sehingga reaksi kimia terjadi lebih dini. Setelah 

pengadukan serbuk diletakkan diatas nampan dan dioven pada suhu 33-40oC, dibolak-

balik dengan memakai spatel tahan asam. Saat pemanasan berlangsung serbuk menjadi 

seperti spoon dan setelah mencapai kepadatan yang tepat (seperti adonan roti), serbuk 

dikeluarkan dari oven dan diremas melalui suatu ayakan untuk membuat granul sesuai 

yang diinginkan. Metode peleburan ini hampir untuk mengolah semua serbuk 

effervescent yang diperdagangkan (Ansel, 1989).  

2) Metode Granulasi Basah 
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  Dalam metode ini granul dibuat dengan jalan mengikat serbuk dengan suatu 

perekat sebagai pengganti pengompakan. Teknik ini membutuhkan larutan atau 

suspensi yang mengandung pengikat yang biasanya ditambahkan pada campuran 

serbuk, namun bahan pengikat itu dapat dimasukkan kering ke dalam campuran serbuk 

dan cairan dapat ditambahkan tersendiri. Cara penambahan pengikat tergantung pada 

kelarutannya dan komponen campuran (Banker dan Anderson, 1994). 

   Tablet effervescent dikemas secara khusus dalam kantong lembaran aluminium 

kedap udara atau kemasan padat di dalam tabung silindris dengan ruang udara yang 

minimum. Alasan lain untuk kemasan adalah kenyataan bahwa tablet biasanya telah 

dikempa sehingga cukup lunak untuk menghasilkan reaksi effervescent dalam waktu 

yang cepat (Banker dan Anderson, 1994). 

4. Radikal bebas 

 a. Pengertian radikal bebas  

       Radikal bebas dapat didefinisikan sebagai molekul atau senyawa yang 

keadaannya bebas dan mempunyai satu atau lebih elektron bebas yang tidak 

berpasangan. Elektron dari radikal bebas sangat mudah menarik elektron dari molekul 

lainnya, sehingga radikal bebas tersebut menjadi lebih reaktif. Oleh karena sangat 

reaktif, radikal bebas sangat mudah menyerang sel-sel yang sehat di dalam tubuh. 

Sehingga terjadi kerusakan jaringan yang akan mempercepat proses penuaan (Sibuea, 

2004).        

b. Sumber radikal bebas  
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       Sumber radikal bebas dapat berasal dari dalam tubuh (endogenus) yang 

terbentuk sebagai sisa proses metabolisme (proses pembakaran) protein atau 

karbohidrat dan lemak yang kita konsumsi. Radikal bebas dapat pula diperoleh dari luar 

tubuh (eksogenus) yang berasal dari polusi udara, asap kendaraan bermotor, asap rokok, 

berbagai bahan kimia, makanan yang terlalu hangus (carbonated) dan lain sebagainya. 

Beberapa contoh radikal bebas antara lain: anion superoksida (2O2
•), radikal hidroksil 

(OH•), nitrit oksida (NO•), hidrogen peroksida (H2O2) dan sebagainya (Windono dkk, 

2001). Radikal bebas yang terbentuk di dalam tubuh akan merusak  beberapa target 

seperti lemak, protein, karbohidrat dan DNA (Halliwel et al., 1995). 

c. Pembentukan radikal bebas 

       Reaksi pembentukan radikal bebas merupakan mekanisme biokimia tubuh 

normal yang terjadi melalui reaksi yang langsung memutuskan ikatan atau melalui 

transfer elektron (Halliwel and Gutridge, 2000). Reaksi oksidasi lipid berlangsung 

dalam tiga tahap, yang pertama adalah inisiasi yang mana suatu radikal lipid terbentuk 

dari molekul lipid menurut reaksi  RH→R●+H ●   (1) 

       Pengurangan atom hidrogen oleh spesies reaktif seperti radikal hidroksil 

berperan dalam inisiasi oksidasi lipid. 

Setelah inisiasi, reaksi propagasi (perambatan) terjadi yang mana dalam reaksi 

propagasi ini radikal lipid diubah menjadi radikal lipid yang berbeda. Reaksi ini 

umumnya melibatkan pengurangan atom hidrogen dari molekul lipid atau penambahan 

atom oksigen pada radikal alkil. 

R● + O₂ → ROO●  (2) 
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ROO● + RH → ROOH + R●                   (3) 

 Tahap terakhir adalah reaksi terminasi. Dalam reaksi ini radikal bebas 

bergabung untuk membentuk molekul dengan elektron berpasangan. 

ROO● + ROO● → ROOR + O2        (4) 

ROO● + R● → ROOR (5) 

R● + R● → RR  (6) 

Prekusor molekular untuk memulai proses tersebut umumnya merupakan produk 

hidroperoksida, sehingga peroksidasi lipid menyebabkan reaksi rantai dengan berbagai 

efek yang potensial merusak sel-sel tubuh (Pokorni et al., 2001).   

d.  Efek berbahaya radikal bebas 

       Radikal bebas lazimnya hanya bersifat perantara yang bisa dengan cepat diubah 

menjadi substansi yang tidak lagi membahayakan bagi tubuh. Namun, apabila radikal 

bebas bertemu dengan enzim atau asam lemak tak jenuh ganda, maka merupakan awal 

dari kerusakan sel. Radikal mampu menarik atom hidrogen dari suatu molekul 

disekitarnya. Pengaruh radiasi ionisasi terhadap materi biologi akan menghasilkan 

radikal bebas hidroksil dan radikal bebas lainnya, seperti radikal hidrogen yang siap 

berinteraksi dengan biomolekul-biomolekul lain yang saling berdekatan (Middleton et 

al., 2000). 

       Semua sel dalam tubuh, mempunyai enzim yang dapat menangkal serangan 

radikal bebas, diantaranya adalah enzim superoxide dismutase (SOD) dan glutation 

peroksidase. SOD akan menjinakkan senyawa oksigen reaktif seperti superoksida anion 
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radikal menjadi hidrogen peroksida (H2O2), selanjutnya glutation peroksidase 

mengubahnya menjadi air. Namun dengan meningkatnya usia terjadilah penurunan 

jumlah kedua enzim ini dalam tubuh, sehingga radikal bebas tidak dapat sepenuhnya 

dimusnahkan. Radikal bebas dari luar yang menyusup masuk ke dalam tubuh akan 

mempersulit tubuh untuk mengatasi serangan radikal bebas (Sibuea, 2004). 

5. Antioksidan 

a. Pengertian antioksidan 

       Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat spesies oksigen 

reaktif/spesies nitrogen reaktif dan juga radikal bebas sehingga antioksidan dapat 

mencegah penyakit-penyakit yang dihubungkan dengan radikal bebas seperti kanker, 

kardiovaskuler, dan penuaan (Halliwell dan Gutteridge, 2000). 

b. Penggolongan antioksidan 

       Tubuh memiliki sistem pertahanan internal terhadap radikal bebas. Sistem 

pertahanan tersebut dikelompokkan menjadi 3 golongan: 

1) Antioksidan Primer 

 Antioksidan ini berfungsi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas baru 

karena dapat merubah radikal bebas menjadi molekul yang berkurang dampak 

negatifnya sebelum sempat bereaksi (Winarsi, 2005). Tubuh dapat menghasilkan 

antioksidan berupa enzim yang aktif bila didukung oleh nutrisi pendukung atau mineral 

yang disebut juga ko-faktor. Antioksidan primer yang berperan sebagai kofaktor yaitu: 

a) Superoksida Dismutase 
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 Antioksidan ini merupakan enzim yang bekerja bila ada mineral-mineral seperti 

tembaga, mangan yang bersumber pada kacang-kacangan, padi-padian. 

b) Glutathione Peroksidase 

 Enzim tersebut mendukung aktivitas enzim SOD bersama-sama dengan enzim 

katalase dan menjaga konsentrasi oksigen akhir agar stabil dan tidak berubah menjadi 

pro-oksidan. Glutathione sangat penting sekali melindungi selaput-selaput sel. 

c) Katalase 

 Enzim katalase di samping mendukung aktivitas enzim SOD juga dapat 

mengkatalisa perubahan berbagai macam peroksida dan radikal bebas menjadi oksigen 

dan air. 

Enzim-enzim ini mampu menekan atau menghambat pembentukan radikal 

bebas dengan cara memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk lebih 

stabil. Reaksi ini disebut sebagai chain-breaking-antioxidant. 

2) Antioksidan Sekunder 

 Antioksidan sekunder merupakan senyawa yang berfungsi menangkap radikal 

bebas dan mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak terjadi keursakan yang 

lebih besar. Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, vitamin C, dan betakaroten 

yang dapat diperoleh dari buah-buahan. Senyawa-senyawa ini dikenal sebagai 

penangkap radikal bebas (scavenger free radical). 

3) Antioksidan Tersier 
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 Antioksidan tersier merupakan senyawa yang memperbaiki sel-sel dan jaringan 

yang rusak karena serangan radikal bebas. Contohnya adalah enzim DNA-repair dan 

metionin sulfoksida reduktase yang berperan dalam perbaikan biomolekul yang dirusak 

oleh radikal bebas (Winarsi, 2005). 

 

 c. Sumber antioksidan 

 Antioksidan sangat beragam jenisnya. Berdasarkan sumbernya antioksidan 

dibagi dalam dua kelompok, yaitu antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari 

hasil sintesa reaksi kimia) dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan 

alami). 

1) Antioksidan sintetik 

       Diantara beberapa contoh antioksidan sintetik yang diijinkan untuk makanan, ada 

lima antioksidan yang penggunaannya meluas dan menyebar di seluruh dunia, yaitu 

Butil Hidroksi Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluen (BHT), propil galat, Tert-Butil 

Hidroksi Quinon (TBHQ) dan tokoferol. Antioksidan tersebut merupakan antioksidan 

alami yang telah diproduksi secara sintesis untuk tujuan komersial (Pokorni et al., 

2001). 

2) Antioksidan alami 

       Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau 

polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, 

tokoferol dan asam-asam organik polifungsional. Golongan flavonoid yang memiliki 
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aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, kateksin, dan kalkon. 

Sementara turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, asam ferulat, asam klorogenat, 

dan lain-lain (Pokorni et al., 2001). 

d. Mekanisme reaksi autooksidasi  

       Antiradikal merupakan senyawa dengan struktur polikonjugasi sistem p atau 

molekul cincin aromatik dan satu atau lebih gugus hidroksi (Everett et al, 1996; 

Pezzuto and Park, 2002). 

 Secara kimiawi kerja antioksidan terdiri atas dua mekanisme saja yaitu transfer 

atom hidrogen dan transfer elektron tunggal (Huang, et al., 2005). Adapun senyawa 

fenolik dapat menghambat radikal bebas dengan mekanisme sumbangan hidrogen dan 

stabilisasi resonansi (Gambar 1 dan 2) (Pezzuto and Park, 2002; Fessenden and 

Fessenden, 1986). 

 
Fenol                      Radikal                                Radikal Terperangkap 
 
 

Gambar 1. Mekanisme Transfer Hidrogen Senyawa Fenol 
(Fessenden and Fessenden, 1986) 
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Gambar  2. Struktur Resonansi Radikal Bebas Fenol (Fessenden and 
Fessenden,     1986) 

 

6. Uji penangkapan radikal bebas dengan metode DPPH  

       Metode analisa kuantitatif harus mengacu pada syarat akurasi, reliabilitas, 

sensitifitas dan spesifitas.  Beberapa cara yang telah dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas penangkap radikal yaitu: metode kemiluminesens, metode asam tiobarbiturat 

(TBA Assays), metode pengukuran radikal superoksid, metode reduksi sitokrom c 

menggunakan kultur sel HL-60, metode ksantin/ksantin oksidase metode penangkapan 

radikal bebas DPPH; AAPH yang diindikasikan dengan pengurangan absorbansi secara 

spektrofotometri dan metode elektron spin resonansi (Pezzuto and Park, 2002; Prakash, 

2001). 

 DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil), dikarakteristikkan sebagai radikal bebas 

yang stabil berdasarkan atas delokalisasi elektron pada molekul secara keseluruhan, 

sedemikian sehingga molekul tidak membentuk dimer, sebagaimana reaksi pada hampir 

semua radikal bebas. Delokalisasi elektron juga memberikan reaksi pembentukan warna 

ungu pekat, ditandai oleh pita serapan dalam larutan etanol yang memusat pada panjang 

gelombang  520 nm (Molyneux, 2004). Metode DPPH dilakukan dengan cara 

mengukur penangkapan radikal sintetik dalam pelarut organik polar seperti metanol 

atau etanol pada suhu kamar (Pokorni et al., 2001). 

 Metode DPPH sangat cocok untuk skrining awal berbagai sampel terutama 

ekstrak tumbuhan. Campuran reaksi berupa larutan sampel dan DPPH yang dilarutkan 



 xix

dalam etanol dan diinkubasikan pada suhu 37ºC selama 30 menit dan dibaca pada 

panjang gelombang 517 nm (Pezzuto and Park, 2002). Hasil perubahan warna dari ungu 

menjadi kuning stoikiometrik dengan jumlah elektron yang ditangkap. Metode ini 

sering digunakan untuk mendeteksi kemampuan radikal suatu senyawa sebab hasil 

terbukti akurat, reliabel, relatif cepat dan praktis (Prakash, 2001). 

       Reaksi umum antara radikal DPPH (Z·) dan molekul pendonor (AH), adalah 

sebagai berikut : 

      Z · + AH = ZH + A· (7) 

       ZH adalah bentuk tereduksi dan A· adalah radikal bebas yang terbentuk pada 

tahap pertama (Molyneux, 2004). 

N O 2

O 2 N
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Gambar 3. Struktur Kimia DPPH (2,2 diphenil-1- pikrilhidrazil) 

                                (Molyneux, 2004) 

 Nilai % IC (inhibition concentration) menunjukkan persen penangkapan radikal 

DPPH oleh sampel uji. Aktivitas diukur dengan menghitung jumlah pengurangan 
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intensitas warna ungu DPPH yang sebanding dengan penurunan konsentrasi larutan 

DPPH. 

 Penurunan serapan tersebut dikarenakan oleh bereaksinya molekul difenil 

pikrilhidrazil (DPPH) dengan atom hidrogen yang dilepaskan oleh satu molekul 

komponen bahan uji, sehingga terbentuk senyawa difenil pikrilhidrazin yang berwarna 

kuning dan bersifat stabil. 

 

Gambar 4. Mekanisme Penangkapan Radikal DPPH (Prakash, 2001) 

 

7. Spektrofotometri 

 Spektrofotometri UV–Vis merupakan salah satu teknik analisis spektroskopik 

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

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

Spektrofotometri UV–Vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul 

yang dianalisis, sehingga lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan 

kualitatif (Mulya dan Suharman, 1995). 
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 Instrumen yang digunakan untuk mempelajari serapan atau emisi radiasi 

elektromagnetik sebagai fungsi dari panjang gelombang disebut spektrometer atau 

spektrofotometer. Komponen-komponen pokok dari spektrofotometer 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 spektrofotometer adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Spektrofotometer (Sastrohamidjojo, 2001) 

 Absorbsi sinar ultraviolet atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, 

yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah  ke 

orbital keadaan tereksitasi berenergi lebih tinggi. Energi yang terserap selanjutnya 

terbuang sebagai kalor, sebagai cahaya, atau tersalurkan dalam reaksi kimia (misalnya 

isomerisasi atau reaksi-reaksi radikal bebas) (Fessenden and Fessenden, 1986). 

       Panjang gelombang cahaya UV atau cahaya tampak bergantung pada 

mudahnya promosi elektron. Molekul-molekul yang memerlukan lebih banyak energi 

untuk promosi elektron akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek. 

Senyawa yang menyerap cahaya dalam daerah tampak (yakni senyawa berwarna) 

Sumber  Monokromato Sel 

Penyerap

Detektor Meter atau 

Pencatat



 xxii

mempunyai elektron yang lebih mudah dipromosikan daripada senyawa yang menyerap 

pada panjang gelombang yang lebih pendek (Fessenden and Fessenden, 1986). 

E. LANDASAN TEORI 

 Antioksidan dapat menyelamatkan sel–sel tubuh dari kerusakan akibat adanya 

radikal bebas (Hernani dan Rahardjo, 2005). Salah satu tanaman yang berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai antioksidan adalah dewandaru (Eugenia uniflora L.).   

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Utami dkk (2005) menyebutkan bahwa 

ekstrak etanol daun dewandaru memiliki aktivitas sebagai penangkap radikal bebas 

dengan nilai IC50 sebesar 8,87 µg/ml yang hampir setara dengan vitamin E. Ekstrak 

kloroform, ekstrak etil asetat, dan ekstrak etanol daun dewandaru mempunyai 

kemampuan mengkhelat ion ferro dengan nilai IC50 berturut-turut 95,37; 90,09; dan 

81,90 μg/ml (Nurwaini dan Utami, 2008). Ekstrak etil asetat dan ekstrak kloroform 

daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) mempunyai potensi antioksidan sebagai agen 

pereduksi, daya reduksi ekstrak etil asetat daun dewandaru lebih besar dibandingkan 

dengan ekstrak kloroform, sedangkan ekstrak etanol daun dewandaru tidak mempunyai 

potensi antioksidan sebagai agen pereduksi (Nurwaini dan Utami, 2008). Ekstrak 

kloroform, ekstrak etil asetat, dan ekstrak etanol daun dewandaru mampu menangkap 

malonaldehid (MDA) dengan nilai IC50 berturut-turut 37,20; 36,11; dan 33,03 μg/ml 

(Utami dan Nurwaini, 2008).  

 Daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) mengandung flavonoid yang berkhasiat 

sebagai antioksidan (Utami dkk, 2005). Pada penelitian sebelumnya, ekstrak etanol 

daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) yang telah dibuat dalam sediaan tablet, masih 

terdapat flavonoid yang mempunyai khasiat sebagai antioksidan  yang ditunjukkan 

dengan hasil uji kromatografi lapis tipis (KLT) (Ma’ruf, 2008).  
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 Namun berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Pokorni et al. (2001), 

efektifitas antioksidan dapat menurun  karena pengaruh temperatur. Proses granulasi 

tablet effervescent menggunakan suhu yang relatif tinggi yang dapat mengurangi 

effektivitas antioksidan sebagai penangkap radikal, oleh karena itu dalam penelitian ini 

ekstrak etanol daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) yang telah dibuat dalam sediaan 

tablet effervescent diuji aktivitas penangkap radikalnya dengan menggunakan metode 

DPPH.  

F. HIPOTESIS 

       Aktivitas penangkap radikal ekstrak etanol daun dewandaru (Eugenia uniflora 

L.) memungkinkan menurun setelah dibuat dalam sediaan tablet effervescent. 

 


