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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih 

elektron tidak berpasangan, sehingga sangat reaktif (Fessenden dan Fessenden, 

1986). Senyawa oksigen reaktif (Reactive Oxygen Species = ROS) adalah 

senyawa radikal yang dapat menyerang berbagai substrat dalam tubuh termasuk 

lipid, asam nukleat, dan protein. Karena itu dapat memicu timbulnya penyakit-

penyakit seperti stroke, penyakit parkinson, hipertensi, penyakit kardiovaskuler, 

kanker dan penyakit degeneratif lainya (Borek, 2001; Devasagayam et al., 2004; 

Bahorun et al., 2004; Frei et al., 2004; Naidu et al., 2007). 

Radikal bebas dapat terjadi di dalam tubuh, misalnya sebagai akibat 

kurang sempurnanya reduksi oksigen dalam rantai transpor elektron di 

mitokondria. Radikal bebas juga bisa terjadi dari luar tubuh yaitu karena adanya 

polusi, radiasi, zat kimia tertentu dari makanan dan obat-obatan yang dapat masuk 

ke dalam tubuh manusia (Langseth, 1995).  

Tubuh memiliki sistem antioksidan yang secara alami terdapat dalam 

tubuh sebagai mekanisme perlindungan tubuh terhadap serangan radikal bebas. 

Sistem enzim superoxide dismutase, katalase, dan glutation peroksidase bekerja 

menurunkan konsentrasi kebanyakan oksida berbahaya. Antioksidan endogen 

sering tidak cukup kuat untuk berkompetisi dengan jumlah radikal bebas yang 

dihasilkan tubuh maupun akibat paparan radikal dari luar tubuh (Langseth, 1995). 

Oleh karena itu, tubuh memerlukan sumber antioksidan dari luar tubuh untuk 

1 



2 
 

mengimbangi jumlah radikal bebas dalam tubuh. Ketidakseimbangan antara 

jumlah oksidan dan antioksidan ini dapat menyebabkan stres oksidatif yang 

memicu timbulnya berbagai penyakit seperti di atas (Langseth, 1995). 

Telah banyak penelitian bahwa suplementasi antioksidan vitamin yang 

dikenal saat ini seperti vitamin C, vitamin E, β-karoten dan α-tokoferol telah 

terbukti memiliki kemampuan untuk mencegah berbagai macam penyakit sebagai 

akibat stres oksidatif seperti di atas (Drake et al., 1996; Emmert et al., 1999; 

Pruthi et al., 2001; Padayatty et al., 2003; Borek et al., 2004; Bardia et al., 2008). 

Namun pada beberapa penelitian in vitro senyawa-senyawa ini tidak berhasil 

menunjukkan kemampunnya sebagai antioksidan secara signifikan (Pellegrini et 

al., 2000; Scheen, 2000 cit Reynertson, 2005). Sehingga perlu dicari antioksidan 

alami yang lebih tinggi aktivitas antioksidannya. 

Dewandaru merupakan tanaman yang tumbuh di Indonesia, dan telah 

diteliti memiliki aktivitas antioksidan yang kuat (Eindbond et al., 2004; Utami et 

al., 2005; Reynertson, 2007). Penelitian terhadap aktivitas antioksidan daun 

Dewandaru telah sampai pada tahap fraksi, dari penelitian tersebut diketahui 

bahwa secara umum fraksi polar ekstrak etanol daun dewandaru memiliki 

aktivitas penangkap radikal terhadap DPPH lebih kuat dibandingkan vitamin E 

sebagai pembandingnya (Utami dan Da’i, 2007), sehingga perlu dilakukan 

penelitian lanjutan untuk mengetahui aktivitas penangkap radikal dari isolat-

isolatnya. 

Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya yang telah sampai pada 

tahap fraksi. Pada penelitian ini akan dilakukan isolasi senyawa aktif fraksi V 
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ekstrak etanol daun dewandaru serta menguji aktivitas penangkap radikal dari 

isolatnya dengan metode DPPH. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

permasalahan: 

1. Bagaimanakah aktivitas penangkap radikal DPPH isolat dari fraksi V ekstrak 

etanol daun dewandaru? 

2. Senyawa apakah yang bertanggung jawab terhadap aktifitas tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan potensi penangkap radikal DPPH isolat-isolat fraksi polar 

ekstrak etanol daun dewandaru. 

2. Mengetahui kemungkinan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktifitas 

tersebut? 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih 

elektron tidak berpasangan, sehingga sangat reaktif (Fessenden dan Fessenden, 

1986). Sumber radikal bebas bisa berasal dari dalam tubuh kita sendiri (endogen) 

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

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

pada mitokondria, proses inflamasi, reaksi antara besi dan logam transisi dalam 

tubuh, fagosit, xantin oksidase, peroksisom maupun pada kondisi iskemia 

(reperfusi). Radikal bebas eksogen berasal dari populasi udara, asap kendaraan 

bermotor, asap rokok, radiasi ultra violet, pelbagai bahan kimia, makanan yang 

terlalu hangus dan lain sebagainya (Langseth, 1995). 

Senyawa oksigen reaktif (Reactive Oxygen Species = ROS) diproduksi 

secara terus menerus di dalam tubuh manusia sebagai akibat proses metabolisme 

normal. ROS dan RNS (Reactive Nitrogen Species) adalah senyawa radikal yang 

dapat menyerang berbagai substrat dalam tubuh termasuk lipid, asam nukleat, dan 

protein (Langseth, 1995).  

2. Stres Oksidatif 

Jika paparan dari sumber oksidan endogen terlalu tinggi, pertahanan 

antioksidan alami tubuh mungkin tidak bisa mengimbanginya. Hasilnya adalah 

suatu kondisi yang disebut stres oksidatif, yaitu ketidakseimbangan antara pro-

oksidan dan antioksidan. Pada kondisi yang normal faktor pro-oksidan cukup 
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terimbangi oleh pertahanan antioksidan alami tubuh, namun jika terjadi 

peningkatan produksi pro-oksidan dan atau sistem pertahanan antioksidan tubuh 

sedang berkurang, akan dapat merusak keseimbangan tersebut dan menyebabkan 

terjadinya stress oksidatif (Langseth, 1995). 

3. Antioksidan 

 Antioksidan adalah senyawa yang dalam konsentrasi kecil dapat menunda 

atau mencegah terjadinya oksidasi terhadap suatu substrat (Halliwell, 2007). 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok, 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 (Vaya dan Aviram, 2000).  

Contoh antioksidan ini adalah flavanoid, tokoferol, senyawa tiol, yang 

dapat memutus rantai reaksi propagasi dengan menyumbang elektron pada peroksi 

radikal dalam asam lemak. 

b. Antioksidan sekunder 

Antioksidan ini dapat menghilangkan penginisiasi oksigen radikal maupun 

nitrogen 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)  
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4. Tanaman dewandaru 

a. Klasifikasi Tanaman Dewandaru 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Sub kelas  : Dialypetalae 

Bangsa  : Mirtales 

Suku  : Mirtaceae 

Marga  : Eugenia 

Jenis  : Eugenia uniflora Linn. 

(Backer and Brink, 1965) 

b. Nama Daerah 

Jawa  : Asam salong, belimbing londo, dewandaru 

Sumatra  : Cereme Asam 

c. Morfologi (Foto tumbuhan dewandaru dapat dilihat pada lampiran 1.) 

Habitus : Perdu tegak, tahunan, tinggi  ± 5 meter 

Batang : Tegak berkayu, bulat, coklat 

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

runcing, pangkal meruncing, tepi rata, pertulangan menyirip, 

panjang ±5cm, lebar ±4cm, berwarna hijau, daun penumpu 

tidak ada. 

Bunga : Tungal, beraturan, berkelamin dua, daun pelindung    kecil, 

berwarna hijau, kelopak berdaun lekat, bertajuk tiga sampai 



7 
 

lima, benangsari banyak, putih, putik silindris, mahkota 

berbentuk kuku, kuning. 

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

Biji : Kecil, keras, coklat 

Akar : Tunggang, coklat  

(Hutapea et al., 1994). 

d. Kandungan Kimia 

Senyawa yang ditemukan dalam Eugenia uniflora L. antara lain flavanoid 

myricitrin, quercetin, 3-L-ramnoside quercitrin, steroid, triterpenoid, tannin, 

antrakinon, fenol, sineol (Consolini et al., 2002, Bandoni et al., 1972; Retamar, 

1982; Schmeda et al., 1987; Alice et al., 1991; Wazlawik et al., 1997), myricetin, 

gallocatechin (Reynertson, 2007), saponin, flavanoid, tannin (Hutapea, 1994), 

antosianin (Einbond et al., 2004), minyak atsiri seperti linalool (Galhiane et al., 

2006). 

e. Kegunaan 

Sebagai obat diare (Hutapea et al., 1994) dan untuk obat flu (Anonim, 

1992). Daun Eugenia uniflora L. dalam bentuk dekokta digunakan untuk 

menurunkan kolesterol dan mengurangi tekanan darah (Ferro et al., 1988 cit 

Reynertson, 2007), serta memiliki aktivitas antiinflamasi yang sangat tinggi 

(Schapoval et al., 1988 cit Reynertson, 2007). 

5. Penelitian-penelitian sebelumnya 

Kandungan antosianin pada bagian buah telah diteliti oleh Einbond et 

al (2004). Hasil penelitian ekstrak daun dewandaru memiliki aktivitas penangkap 
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radikal pada ekstrak etanol, etil asetat, dan kloroform dengan nilai IC50  berturut-

turut 8,87; 12,01; dan 53,30 mg/ml (Utami et al., 2005). Penelitian terhadap 

aktivitas antioksidan daun dewandaru pada tahap fraksi diketahui bahwa secara 

umum fraksi-fraksi daun dewandaru memiliki aktivitas penangkap radikal yang 

besar. Uji aktivitas penangkap radikal daun dewandaru dengan metode DPPH 

menunjukan terdapat aktivitas antiradikal pada fraksi polar dan non polar ekstrak 

etanol dengan nilai IC50 4,57 µg/ml dan 5,00 µg/ml (Utami dan Da’i, 2007). Uji 

aktivitas antiradikal ekstrak etil asetat daun dewandaru dengan metode DPPH juga 

menunjukan terdapat aktivitas antiradikal pada fraksi polar dengan nilai IC50 9,43 

µg/ml dan fraksi non polar dengan nilai IC50 13,02 µg/ml (Utami dan Da’i, 2007). 

Ferro (1988) melaporkan bahwa ekstrak daun aktif dalam metabolisme 

lipid dan dapat menekan trigliserida dan tingkatan very low density lipoprotein. 

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). Kandungan minyak atsiri dalam 

daun dewandaru memiliki aktivitas sitotoksik secara in vitro terhadap sel tumor 

manusia (Warker et al., 2005 cit Rahayu, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh 

Khotimah (2004) menyatakan bahwa daun dewandaru memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Shigella dysentriae, dan Escherichia 

coli. Daun dewandaru juga memiliki aktivitas antihelmintik yaitu dengan 

menghambat pertumbuhan Leishemania amazonensis dan  Trypanozoma cruzi 

(Luize et al.,  2003 cit Rahayu, 2007). Ekstrak etil asetat dan ekstrak kloroform 

daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) mempunyai potensi antioksidan sebagai 
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agen pereduksi, daya reduksi ekstrak etil asetat daun dewandaru  lebih besar 

dibandingkan dengan ekstrak kloroform, 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 (Nurwaini dan Utami, 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 (Nurwaini dan 

Utami, 2008). Ekstrak daun dewandaru memiliki aktivitas penghambatan terhadap 

aktivitas glutation S transferase (GST) pada hati tikus secara in vitro dengan 

substrat 1-kloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB) dan 1,2-dikhloro-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 et al., 2009).  

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

Uji DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) adalah suatu metode kolorimetri 

yang cepat dan efektif untuk memperkirakan aktivitas antiradikal. Uji kimia ini 

telah digunakan secara luas pada penelitian fitokimia untuk menguji aktivitas 

penangkap radikal dari ekstrak atau senyawa murni. DPPH (Gambar 1.) adalah 

suatu radikal stabil yang mengandung nitrogen organik, berwarna ungu gelap 
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dengan absorbansi yang kuat pada λmaks 517 nm. Setelah bereaksi dengan 

antioksidan warna larutan akan berkurang dan berubah menjadi kuning. 

Perubahan warna ini dapat diukur secara spektrofotometri (Reynertson, 2007). 
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Gambar 1. Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan (Windono et al., 2001). 

 


