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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pergeseran pola hidup masyarakat dari pola hidup tradisional menjadi 

pola hidup yang praktis dan instan, khususnya pada pemilihan makanan, memiliki 

dampak negatif bagi kesehatan. Makanan cepat saji dengan pemanasan tinggi dan  

pembakaran merupakan pilihan dominan yang dapat memicu terbentuknya 

senyawa radikal (Poumorad et al., 2006). Selain itu, terdapat peningkatan polutan 

hasil pembakaran tidak sempurna kendaraan bermotor dan industri seperti CO 

(karbonmonoksida), oksida–oksida nitrogen dan hidrokarbon merupakan 

senyawa–senyawa yang rentan teroksidasi menjadi senyawa radikal (Fessenden 

dan Fessenden, 1986). Begitu juga penipisan lapisan ozon sebagaimana 

dilaporkan oleh NASA bahwa sampai dengan tahun 2007 luas lubang ozon pada 

atmosfer bumi telah mencapai 9,7 mil2 (lebih luas dari wilayah Amerika Utara) 

yang berarti radiasi sinar Ultra Violet semakin intensif menyerang manusia dan 

menginduksi terbentuknya suatu radikal (Jain et al., 2004; Machlin, 1992 cit 

Langseth, 1995). Fakta–fakta ini menunjukkan bahwa kecenderungan keberadaan 

senyawa–senyawa radikal bebas dalam tubuh semakin meluas dan dapat ditemui 

dimanapun kita berada. 

 Elektron-elektron radikal bebas tidak berpasangan pada orbital 

terluarnya, mengakibatkan tidak stabilnya atom atau molekul tersebut sehingga 

cenderung suka merampas elektron dari suatu atom atau senyawa lain. Radikal 
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bebas dalam tubuh bersifat sangat reaktif dapat berinteraksi dengan bagian tubuh 

maupun sel-sel tertentu yang tersusun atas lemak, protein, karbohidrat, DNA, dan 

RNA  yang bersifat dekstruktif sehingga  memicu berbagai penyakit (Frankel et 

al., 1993; Jacob and Burry, 1996 cit Reynertson, 2007). Radikal bebas dan 

senyawa oksigen reaktif dapat merusak membran sel, mengoksidasi low density 

lipoprotein (LDL) menjadi bentuk teroksidasi seperti malonaldehid yang 

merupakan faktor utama penyebab penyakit jantung koroner dan menginisiasi 

terjadinya kanker dengan mengoksidasi DNA (Reynertson, 2007; Utami dan 

Nurwaini, 2008). Selain itu, radikal bebas juga bertanggung jawab pada penyakit 

lain seperti: penyakit degeneratif atau kemerosotan fungsi tubuh, katarak, penyakit 

kulit, serta penuaan dini (Middleton et al., 1994). 

Kerusakan oksidatif atau kerusakan akibat radikal bebas dalam tubuh 

pada dasarnya dapat diatasi oleh antioksidan endogen seperti enzim katalase, 

glutation peroksidase, superoksid dismutase, dan glutation S-transferase. Namun 

jika senyawa radikal bebas terdapat berlebih dalam tubuh atau melebihi batas 

kemampuan proteksi antioksidan seluler, maka dibutuhkan antioksidan tambahan 

dari luar, atau antioksidan eksogen untuk menetralkan radikal yang terbentuk 

(Reynertson, 2007). 

Penelitian tentang senyawa antioksidan eksogen baik alami maupun 

sintesis terus berkembang. Beberapa antioksidan alami dalam makanan yang 

sudah dikenal seperti: asam askorbat, beta karoten dan alfa tokoferol 

menunjukkan kemampuan dalam mencegah perkembangan beberapa penyakit 

(Jacob and Burry, 1996; Blumenthal et al., 2000; Giugliano, 2000; Haegele et al., 
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2000; Pellegrini et al., 2000; Scheen, 2000 cit Reynertson, 2007), namun pada 

berbagai studi, secara in vitro senyawa-senyawa ini tidak berhasil menunjukkan  

kemampuannya sebagai antioksidan yang signifikan (Pellegrini et al., 2000; 

Scheen, 2000 cit Reynertson, 2007). Antioksidan sintesis seperti Butil Hidroksi 

Anilin (BHA) dan Butil Hidroksi Toluen (BHT), memiliki kekurangan sebab pada 

pemaparan yang lama dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan berupa 

kerusakan hati dan meningkatkan terjadinya karsinogenesis. Kelemahan-

kelemahan yang terdapat pada antioksidan alami dan sintetik perlu direduksi 

dengan menemukan suatu senyawa antioksidan alami dengan aktivitas yang tinggi 

dan efek samping yang merugikan serendah mungkin (Poumorad et al.¸ 2006). 

Aktivitas antioksidan dan antiinflamasi ekstrak daun tanaman  

dewandaru (Eugenia uniflora L.) merupakan salah satu yang paling tinggi diantara 

lima puluh tanaman tropis yang diskrining oleh Reynertson (2007). Selain itu 

beberapa peneliti terdahulu melaporkan adanya aktivitas antiradikal pada ekstrak 

air buah dewandaru dengan IC50 4,0±2,2 µg/ml (Einbond et al., 2004), uji aktivitas 

antiradikal fraksi polar ekstrak etanol daun dewandaru dengan metode DPPH 

menunjukan terdapat aktivitas antiradikal dengan nilai IC50 sebesar 4,57 x 10-3 

mg/ml lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin E (Utami dan Da‘i, 2007),  

Fraksi dari ekstrak etanol daun dewandaru memiliki potensi yang sangat 

besar sebagai penangkap radikal (Utami dan Da’i, 2007). Selain itu, uji aktivitas 

antiradikal yang dilakukan oleh Sa’ad (2009) terhadap beberapa isolat (A, B1, B2) 

fraksi polar ekstrak etanol daun dewandaru menunjukkan aktivitas yang tinggi, 

sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aktivitas antiradikal  
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isolat-isolat lain (C dan D) yang didapat dari isolasi kandungan senyawa dalam 

fraksi polar ekstrak etanol dan kemungkinan senyawa yang terdapat dalam isolat 

tersebut. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

permasalahan : 

1. Bagaimanakah aktivitas penangkap radikal isolat C dan D fraksi IV (polar) dari 

ekstrak etanol daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) dengan metode DPPH? 

2. Karakterisasi senyawa apa yang terdapat dalam isolat C dan D fraksi IV polar 

ekstrak etanol daun Dewandaru?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menetapkan aktivitas antiradikal melalui parameter nilai IC50, EC50, dan ARP 

dalam isolat C dan D fraksi IV (polar) ekstrak etanol daun Dewandaru. 

2. Mengkarakterisasi senyawa dalam isolat C dan D 

fraksi polar ektrak etanol daun Dewandaru dengan spektrofotometri UV-

Visibel dan Infra merah.  

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Radikal Bebas 

a. Pengertian radikal bebas 
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Radikal bebas merupakan atom atau molekul yang mengandung satu atau 

lebih elektron–elektron yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya (Fessenden 

dan Fessenden, 1986). Senyawa radikal bebas timbul akibat berbagai proses kimia 

kompleks dalam tubuh (Reynertson, 2007), seperti hasil sampingan dari proses 

oksidasi atau pembakaran sel yang berlangsung pada waktu bernafas, 

metabolisme sel, olahraga berlebihan, peradangan atau ketika tubuh terpapar 

polusi lingkungan seperti asap kendaraan bermotor, asap rokok, bahan pencemar 

dan radiasi matahari atau radiasi kosmis (Machlin, 1992). 

Radikal bebas dalam tubuh bersifat sangat reaktif. Untuk menjadi stabil, 

radikal memerlukan elektron yang berasal dari pasangan elektron molekul 

disekitarnya, sehingga terjadi perpindahan elektron dari molekul donor ke 

molekul radikal untuk menjadikan molekul tersebut stabil. Akibat reaksi tersebut, 

molekul donor menjadi radikal baru yang tidak stabil dan memerlukan elektron 

dari molekul di sekitarnya untuk menjadi stabil. Demikian seterusnya terjadi 

reaksi berantai perpindahan elektron (Windono  dkk, 2001). Dalam tubuh, radikal 

bebas  akan berinteraksi dengan bagian tubuh maupun sel – sel tertentu yang 

tersusun atas lemak, protein, karbohidrat, DNA, dan RNA (Frankel, 1993 cit 

Reynertson, 2007). 

b. Kerusakan dan Penyakit Akibat Radikal Bebas. 

1). Kerusakan sel atau jaringan hidup. 

Sel dan jaringan hidup selalu membutuhkan oksigen untuk proses 

biologisnya. Pada keadaan iskemia atau kekurangan oksigen, terjadi mekanisme 

reperfusi atau restorasi oksigen bersama aliran darah. Adanya oksigen radikal 
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pada proses reperfusi ini memperburuk keadaan sel atau jaringan hidup yang 

kekurangan oksigen, sehingga dapat memicu kerusakan bahkan kematian sel atau 

jaringan hidup (Langseth, 1995). 

 

 

 

 2). Arterosklerosis. 

Perubahan LDL (Low Density Lipoprotein) menjadi bentuk LDL 

teroksidasi yang diperantarai oleh radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan 

dinding arteri dan kerusakan bagian arteri lainnya. Oksidasi LDL juga dapat 

meningkatkan kekerasan atherosclerosis (Langseth, 1995). 

  3). Penyakit Jantung Koroner (PJK). 

PJK merupkan silent killer nomer satu yang disebabkan oleh 

teroksidasinya low density lipoprotein (LDL) yang antara lain oleh adanya radikal 

bebas. LDL yang teroksidasi akan mengendap di pembuluh darah jantung 

sehingga menjadi sempit dan aliran darah terganggu yang menyebabkan sebagian 

sel – sel jantung kekurangan makanan dan mati (Langseth, 1995). 

5). Kerusakan Lensa Mata. 

Katarak terjadi karena material transparan pada lensa mata telah menjadi 

buram. Kebanyakan material transparan pada lensa adalah protein dengan masa 

hidup panjang, yang dapat rusak karena usia. Oksidasi yang dipicu oleh cahaya 

merupakan penyabab utama kerusakan protein pada lensa mata. Protein yang 
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teroksidasi akan menggumpal dan mengendap, yang menyebabkan lensa mata 

menjadi buram dan kabur (Langseth, 1995). 

Radikal bebas secara luas juga dapat menyerang organ – organ penting 

dan sel dalam tubuh manusia seperti hati, paru-paru, ginjal, eritrosit, mata, saluran 

pencernaan otot, otak bahkan kerusakan multiorgan (Langseth, 1995). 

 

 

c. Sumber radikal bebas 

Sumber radikal bebas bisa berasal dari dalam tubuh kita sendiri 

(endogen), bisa pula dari luar tubuh (eksogen). Radikal endogen terbentuk sebagai 

sisa proses metabolisme (proses pembakaran) protein, karbohidrat, dan lemak 

pada mitokondria, proses inflamasi atau peradangan, reaksi antara besi dan logam 

transisi dalam tubuh, fagosit, xantin oksidase, peroksisom, maupun pada kondisi 

iskemia (reperfusi), sedangkan radikal bebas eksogen berasal dari polusi udara, 

asap kendaraan bermotor, asap rokok, radiasi ultraviolet, pelbagai bahan kimia, 

makanan yang terlalu hangus (carbonated) dan lain sebagainya (Langseth, 1995). 

Sumber radikal bebas, baik endogenus maupun eksogenus terjadi melalui 

sederetan mekanisme reaksi. Tahap pertama adalah pembentukan awal radikal 

bebas (inisiasi), lalu perambatan atau terbentuknya radikal baru (propagasi), dan 

tahap terakhir (terminasi), yaitu pemusnahan atau pengubahan menjadi radikal 

bebas stabil dan tidak reaktif (Langseth, 1995). 

2. Antioksidan 
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Antioksidan adalah substansi yang dapat menghambat atau menangkal 

proses oksidasi pada konsentrasi rendah (Vaya dan Aviram, 2001). Antioksidan 

menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki 

radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan 

radikal bebas. Antioksidan dapat digunakan sebagai peredam radikal yang 

bermanfaat apabila setelah bereaksi dengan radikal bebas, akan menghasilkan 

radikal baru yang stabil atau senyawa bukan radikal (Windono et al., 2001). 

Menurut Huang et al (2005), antioksidan dapat dibedakan menjadi 

antioksidan enzimatik dan non enzimatik. Antioksidan enzimatik contohnya: 

superoksid dismutase, katalase, glutation peroksidase, sedangkan  antioksidan non 

enzimatik adalah kofaktor enzim antioksidan, penghambat enzim oksidatif, 

pembentuk khelat logam transisi, dan penangkap radikal.   

Berdasarkan mekanismenya, antioksidan dapat dikelompokan menjadi 

dua (Vaya dan Aviram, 2000), yaitu : 

a) Antioksidan primer : 

Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan rantai reaksi 

radikal dengan mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu lipid yang 

radikal, produk yang dihasilkan lebih stabil dari produk inisial. Contoh 

antioksidan ini adalah flavonoid, tokoferol, senyawa tiol, yang dapat memutus 

rantai reaksi propagasi dengan menyumbang elektron pada peroksil radikal dalam 

asam lemak (Vaya dan Aviram, 2000). 

b) Antioksidan sekunder : 
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Antioksidan ini dapat menghilangkan penginisiasi oksigen radikal 

maupun nitrogen radikal atau bereaksi dengan komponen atau enzim yang 

menginisiasi reaksi radikal antara lain dengan menghambat enzim pengoksidasi 

dan menginisiasi enzim pereduksi atau mereduksi oksigen tanpa membentuk 

spesies radikal yang reaktif. Contoh antioksidan sekunder : sulfit, vitamin C, 

betakaroten, asam urat, billirubin, dan albumin (Vaya dan Aviram, 2000). 

 

 

3. Diskripsi Tanaman 

a. Klasifikasi 

Divisi  :  Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Myrtales 

Suku  : Myrtaceae 

Marga  : Eugenia 

Jenis  : Eugenia uniflora Linn. 

Sinonim : Eugenia uniflora Lamk. 

(Backer & Van den Brink, 1965) 

b. Nama daerah 

Jawa : Asam selong, belimbing londo, dewandaru. 

Sumatra : Cereme asam 

(Hutapea, 1994) 

c. Morfologi 

Habitus : Perdu tegak, tahunan, tinggi ± 5 meter 
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Batang : Tegak berkayu, bulat, coklat 

 

 

Daun : Tunggal, berhadapan, berseling atau tersebar, lonjong, 

ujung runcing, pangkal meruncing, tepi rata, pertulangan 

menyirip, panjang ± 5 cm, lebar ± 4 cm, berwarna hijau. 

Daun penumpu tidak ada. 

Bunga : Tunggal, beraturan, berkelamin dua; daun pelindung 

kecil, berwarna hijau; kelopak berdaun lekat, bertajuk tiga 

sampai lima; benang sari banyak putih; bentuk silindris; 

mahkota berbentuk kuku, kuning. 

Buah : Buni, bulat, batu, kotak, diameter ± 1,5 cm, merah 

Biji : Kecil, keras, berwarna coklat 

Akar : Tunggang, coklat     

(Hutapea, 1994) 

d. Kandungan kimia 

Banyak studi yang menunjukan bahwa tanaman dewandaru baik buah 

maupun daunnya mengandung senyawa-senyawa penting dengan aktivitas biologi 

yang dapat mencegah berbagai penyakit. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Oleveira et al (2005) dengan menggunakan GC MS bahwa buah 

Dewandaru mengandung senyawa monoterpen (75,3 % b/b) yang terdiri dari 

trans-α-osimen, cis-osimen, isomer α-osimen dan α-pinen. Selain itu penelitian 

Eindbond et al (2004) menunjukan pula bahwa ekstrak metanol buah Dewandaru 
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mengandung sianidin-3-O-α-glukopiranosida dan delfinidin-3-O-α-

glukopiranosida, suatu antosian-antioksidan. Analisis dengan GC terhadap minyak 

esensial dari buah Dewandaru menunjukkan adanya kandungan linalool (Galhiane 

et al., 2006), sedangkan pada ekstrak daunnya mengandung miricetin, miricitrin, 

galokatekin, kuersetin, dan kuersitrin yang merupakan flavonoid antioksidan 

(Schmeda et al, 1987 cit Reynertson, 2007 ). Tidak hanya itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Reynertson (2007) pada 14 ektrak buah yang meliputi genus 

Eugenia, Myrciaria dan Syzygium (famili myrtaceae) menunjukan adanya 

kandungan sianidin 3-glukosida, delfinidin 3-glukosida, asam ellagic, kaemferol, 

mirisetin, kuersetin, kuersitrin, dan rutin, senyawa-senyawa tersebut memiliki 

aktivitas antioksidan yang tinggi. 

e. Kegunaan  

Herbal atau bagian tanaman E. uniflora bermanfaat sebagai antihipertensi 

(Consolini dan Sarubio, 2002), antibakteri (Ogunwande et al, 2005; Holetz et al., 

2002), antifungal (Holetz et al., 2002), diuretik, antipiretik dan antirematik, 

bronkitis, influensa, dan gangguan pencernaan (Amat and Yajia, 1991 cit 

Consolini and Sarubbio, 2002, Alice et al, 1991, Rivera and Obon, 1995). Selain 

itu ekstrak metanol E. uniflora memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi 

(Velazquez, 2002). 

Daun E. uniflora digunakan dalam pengobatan yang populer, dalam 

bentuk infusanya, digunakan untuk perawatan demam, rematik, sakit perut, 

gangguan saluran pencernaan, hipertensi, penyakit kuning, untuk menurunkan 

berat badan, mengurangi tekanan darah, dan aktif sebagai diuretik (Adebajo et 



xiii 
 

al.,1989 cit Galhiane et al., 2006). Bentuk infusa dari daun segar dan buah yang 

masih hijau digunakan untuk melawan malaria, dan ekstrak air dari daun E. 

uniflora kering digunakan sebagai penstimulan menstruasi (Schmeda et al., 1987 

cit Galhiane et al., 2006). 

 

4. Senyawa alami antioksidan 

Senyawa kimia yang tergolong dalam kelompok antioksidan dapat 

ditemukan pada tanaman, antara lain berasal dari golongan polifenol, flavanoid, 

vitamin C, vitamin E, betakaroten, katekin, licopen (Cavalcante and Rodriguez, 

1992) dan resveratrol (Hernani dan Raharjo, 2006). 

Studi terbaru menunjukan bahwa flavanoid dan polifenol memiliki 

kontribusi yang besar terhadap total aktivitas antioksidan dari suatu buah-buahan 

atau sayuran (Luo et al., 2002 cit Einbond et al., 2004). 

5. Isolasi 

Faktor paling utama yang harus dipertimbangkan sebelum merancang 

sebuah prosedur isolasi adalah sifat alami senyawa target yang terdapat dalam 

suatu ekstrak atau fraksi. Gambaran umum molekul yang sangat membantu dalam 

menentukan proses isolasi meliputi kelarutan (hidrofobisitas atau hidrofilisitas), 

sifat asam basa, stabilitas, dan ukuran molekul. Jika mengisolasi suatu senyawa 

yang sudah diketahui atau dari sumber yang baru, dapat dicari informasi dari 

literatur mengenai sifat kromatografi senyawa target tersebut, sehingga mudah 

untuk menentukan metode isolasi yang sesuai. Tetapi akan lebih sulit untuk 

menentukan prosedur isolasi untuk ekstrak dengan kandungan senyawa yang sama 
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sekali belum diketahui tipe senyawanya. Dalam hal ini, disarankan untuk 

dilakukan uji kualitatif untuk berbagai tipe senyawa seperti : fenolik, steroid, 

alkaloid, flavanoid, dan sebagainya dengan menggunakan kromatografi lapis tipis 

atau profil kromatografi cair kinerja tinggi (Sarker et al, 2006).  

Pada tahap isolasi, digunakan metode kromatografi kolom dengan 

menggunakan fase diam berdasarkan ukuran eksklusi (size-exclusion stationary 

phase). Fase diam yang digunakan adalah Sephadex LH-20 yang tersusun dari 

polimer karbohidrat yang inert (Sarker et al., 2006). 

6. Uji aktivitas antiradikal dengan DPPH 

Pada percobaan ini, uji aktivitas antiradikal menggunakan metode DPPH 

(1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) dengan rumus molekul C18H12N5O6 digunakan untuk 

mengukur kemampuan penangkapan radikal suatu produk alam (Sarker et al., 

2006). 

Uji DPPH adalah suatu metoda kolorimetri yang efektif dan cepat untuk 

memperkirakan aktivitas antiradikal. Uji kimia ini secara luas digunakan dalam 

penelitian produk alami untuk isolasi antioksidan fitokimia dan untuk menguji 

seberapa besar kapasitas ekstrak dan senyawa murni dalam menyerap radikal 

bebas.  

Radikal DPPH adalah suatu senyawa organik yang mengandung nitrogen 

tidak stabil dengan absorbansi kuat pada λmax 517 nm dan berwarna ungu gelap. 

Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan, DPPH tersebut akan tereduksi, dan 

warnanya akan berubah menjadi kuning. Perubahan tersebut dapat diukur dengan 
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spektrofotometer, ditetapkan persen penangkap radikalnya dan diplotkan terhadap 

konsentrasi (Reynertson, 2007). 
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Gambar 1. Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan (Windono dkk, 2001) 

E. Landasan Teori 

Penelitian terkait yang pernah dilakukan membuktikan adanya aktivitas 

antiradikal ekstrak metanol E. uniflora dengan IC50 menggunakan DPPH sebesar 

9,1 µg/ml (Velazquez, 2003). 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 kloroform, ekstrak etil asetat, dan ekstrak etanol daun dewandaru mampu 

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

µg/ml (Utami, 2008). Ekstrak daun dewandaru memiliki aktivitas penghambatan 

terhadap aktivitas Glutathion S Transferase (GST) pada hati tikus secara in vitro 

dengan substrat 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) dan 1,2-dichloro-4-

nitrobenzene (DCNB) dengan IC50 pada ekstrak kloroform, etil asetat, dan etanol 

berturut-turut 316.75; 862.05; 306.47 µg/ml dengan substrat CDNB dan dengan 

substrat CDNB berturut-turut 304.43; 487.56; 283.16 µg/ml (Utami et al., 2008). 

Ekstrak kloroform, etil asetat, dan etanol daun dewandaru juga memiliki efek 

penghambatan aktivitas GST kelas pi ginjal tikus dengan IC50 berturut-turut 

438,62; 257,35;, dan 112,86 µg/ml (Utami dkk., 2009). Fraksi air etanol dari 
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ekstrak etanol buah dewandaru memiliki IC50 sebesar 4,0±2,2 µg/ml (Einbond et 

al.,  2004). Uji aktivitas antiradikal fraksi polar ekstrak etanol daun Dewandaru 

dengan metode DPPH menunjukkan terdapat aktivitas antiradikal dengan nilai 

IC50 sebesar 4,57 µg/ml (Utami dan Da‘i, 2007). Uji aktivitas antiradikal fraksi 

non polar ekstrak etanol daun dewandaru dengan metode DPPH menunjukan 

terdapat aktivitas antiradikal dengan nilai IC50 sebesar 5,00 µg/ml (Utami dan 

Da‘i, 2007). Uji aktivitas antiradikal fraksi polar ekstrak etil asetat daun 

dewandaru dengan metode DPPH menunjukan terdapat aktivitas antiradikal 

dengan nilai IC50 sebesar 9,43 µg/ml (Utami dan Da‘i, 2007). Uji aktivitas 

antiradikal fraksi non polar ekstrak etil asetat daun dewandaru dengan metode 

DPPH menunjukan terdapat aktivitas antiradikal dengan nilai IC50 sebesar 13,02 

µg/ml (Utami dan Da‘i, 2007). Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan 

kadar fenol dan flavonoid total berhubungan dengan aktivitas antiradikal. Menurut 

Utami dkk (2005), kandungan fenol total ekstrak daun dewandaru memiliki  

korelasi (R2) positif terhadap IC50 sebesar 0,54, sedangkan kandungan flavonoid 

totalnya memiliki korelasi positif sebesar 0,98. 

 

F. Hipotesis 

1. Isolat-isolat fraksi polar ekstrak etanol daun dewandaru memiliki aktivitas 

penangkap radikal terhadap DPPH 

2. Kandungan senyawa dalam isolat C dan D fraksi IV polar ekstrak etanol daun 

dewandaru merupakan golongan flavonoid atau turunan senyawa fenolik.   
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