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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mempunyai satu atau lebih 

elektron yang tidak berpasangan dan bersifat sangat reaktif (Fessenden and 

Fessenden, 1986). Radikal bebas tersebut timbul akibat berbagai proses kimia 

kompleks dalam tubuh (Vaya dan Aviram., 2001), polutan lingkungan, radiasi zat-

zat kimia, racun, makanan cepat saji dan makanan yang digoreng pada suhu tinggi 

(Pourmorad et al., 2006). Jika jumlahnya berlebih, radikal bebas akan memicu 

efek patologis (Middleton et al., 2000). 

Radikal bebas yang berlebih dapat menyerang apa saja terutama yang 

rentan seperti lipid, protein dan berimplikasi pada timbulnya berbagai penyakit 

degeneratif (Middleton et al., 2000). Oleh karena itu, pembentukan radikal bebas 

harus dihalangi atau dihambat dengan antioksidan (Halliwel et al., 1995) 

Senyawa-senyawa yang mampu menghilangkan, membersihkan 

(scavenging), menahan pembentukan ataupun meniadakan efek spesies oksigen 

reaktif disebut antioksidan (Meyes et al., 1993). Antioksidan menstabilkan radikal 

bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas, dan 

menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas (Windono 

et al, 2001). Selain itu, antioksidan juga berguna untuk mengatur agar tidak terjadi 

oksidasi lemak berkelanjutan di dalam tubuh (Jamilah, 2004).  
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Keanekaragaman hayati Indonesia sangat berpotensi dalam penemuan 

senyawa baru sebagai antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

beberapa tanaman terbukti bermanfaat melindungi tubuh manusia dari bahaya 

radikal bebas, karena adanya antioksidan yang terdapat dalam tanaman tersebut 

(Soong et al., 2004). Umumnya antioksidan tersebut termasuk golongan senyawa 

fenolat seperti flavonoid, senyawa hidroksinat, kumarin dan tokoferol (Muchtaridi 

et al., 2005).  

 Salah satu tumbuhan yang menarik untuk diteliti sebagai sumber 

komponen aktif antioksidan adalah binahong. Binahong (Anredera cordifolia 

(Tenore) Steen) merupakan tumbuhan yang diduga berasal dari Amerika Selatan. 

Secara empiris, beragam khasiat binahong telah diakui, tetapi belum secara 

ilmiah. Meski tumbuhan ini cukup dikenal di negara Eropa maupun Amerika, para 

ahli belum tertarik untuk mengurai materi kimia di dalamnya. Namun seperti 

diungkapkan dalam situs luar negeri tumbuhan yang juga dikenal dengan sebutan 

Madeira vine ini dipercaya memiliki kandungan antioksidan tinggi dan antivirus 

(Mus, 2008). 

Pada penelitian yang meneliti tentang daun-daun tanaman menjelaskan 

bahwa di dalam daun binahong terdapat aktivitas antioksidan, asam askorbat dan 

total fenol yang cukup tinggi (Sato et al., 2002). Peneliti lain menemukan 

kandungan antibakterial dan sitotoksik pada daun binahong yang diinvestigasi 

dengan metode agar dilusi (Rawat et al., 2008).  

Hal tersebut yang menjadi dasar dilakukan penelitian mengenai aktivitas 

penangkap radikal daun tanaman Binahong dengan metode 2,2-difenil-1-pikril 
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hidrazil (DPPH), karena adanya senyawa yang berpotensi sebagai antiradikal 

dalam daun binahong. 

 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimanakah aktivitas penangkap radikal dari ekstrak petroleum eter, etil 

asetat dan etanol daun binahong dengan metode DPPH melalui IC50 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan potensi aktivitas antiradikal 

dalam ekstrak petroleum eter, etil asetat, dan etanol daun binahong dengan 

metode DPPH. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Radikal Bebas 

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

lebih elektron tidak berpasangan. Karena jumlah elektron ganjil, maka tidak 

semua elektron dapat berpasangan. Suatu radikal bebas dapat bermuatan positif 

atau negatif, maka spesies semacam ini sangat reaktif karena adanya elektron 

tidak berpasangan (Fessenden and Fessenden, 1986).  

Senyawa radikal bebas dapat timbul sebagai hasil samping dari proses 

metabolisme tubuh atau disebabkan oleh polusi lingkungan seperti asap 

kendaraan bermotor, bahan pencemar, radiasi dan lain-lain. Radikal bebas adalah 

atom atau molekul yang sifatnya sangat tidak stabil. Radikal bebas secara terus 
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menerus terbentuk di dalam tubuh. Sebagian dari radikal bebas berguna untuk 

menghilangkan mikroorganisme, tetapi dengan adanya sifat reaktif tersebut maka 

sebagian besar diperkirakan terlibat didalam berbagai proses penyakit degeneratif 

seperti kanker, atherosklerosis, rhematoid, arhtritis, diabetes, menurunnya sistem 

tanggap kebal, hingga proses penuaan dan menurunnya stamina tubuh. Radikal 

bebas mempunyai satu elektron atau lebih yang tanpa pasangan sehingga untuk 

menjadi stabil ia cenderung mengambil elektron dari molekul lain yang kemudian 

menimbulkan senyawa yang tidak normal dan memulai reaksi berantai yang dapat 

merusak jaringan. Reaksi rantai akan berhenti bila radikal bebas itu diredam. Oleh 

karena itu diperlukan senyawa yang dapat meredam efek negatif dari radikal 

bebas ini yang disebut antioksidan (Halliwel, 1995). 

 

2. Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menunda atau menghambat 

oksidasi lipid atau molekul-molekul lainnya dengan menghambat inisiasi atau 

propagasi reaksi rantai oksidasi (Javanmardi et al., 2003). Suatu senyawa dapat 

dikatakan memiliki sifat antioksidatif bila senyawa tersebut mampu 

mendonasikan satu atau lebih elektron kepada senyawa prooksidan, kemudian 

mengubah senyawa oksidan menjadi senyawa yang lebih stabil (Winarsi, 2005). 

Menurut Kocchar dan Rossel dalam Hudson (1990) berkaitan dengan 

fungsinya, senyawa-senyawa antioksidan dapat diklasifikasikan dalam lima tipe 

antioksidan yaitu: 
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1. Primary antioxidant yaitu senyawa-senyawa, terutama senyawa-senyawa 

fenol yang mampu memutus rantai reaksi pembentukan radikal bebas asam 

lemak. Dalam hal ini memberikan atom hidrogen yang berasal dari gugus 

hidroksi senyawa fenol sehingga terbentuk senyawa yang stabil. Senyawa 

antioksidan yang termasuk kelompok ini misalnya: BHA, BHT, TBHQ, PG 

dan tokoferol. 

2. Oxygen Scavenger yaitu senyawa-senyawa yang berperan sebagai pengikat 

oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi. Dalam hal ini, senyawa 

tersebut akan mengadakan reaksi dengan oksigen yang berada dalam sistem 

sehingga jumlah oksigen akan berkurang. Contoh dari senyawa-senyawa 

kelompok ini adalah vitamin C (asam askorbat) askorbil palmitat, asam 

eritorbat dan sulfit. 

3. Secondary Antioxidant yaitu senyawa-senyawa yang mempunyai kemampuan 

untuk mendekomposisi hidroperoksida menjadi produk akhir yang stabil. Pada 

umumnya tipe antioksidan ini digunakan untuk menstabilkan polyolefin resin, 

contohnya adalah asam tiodipropionat dan dilauril tipropionat. 

4. Antioxidant Enzime yaitu enzim yang berperan mencegah terbentuknya radikal 

bebas, contohnya: glucose oksidase, superoxide dismutase (SOD), glutation 

peroksidase dan katalase. 

5. Chelators Sequestrans yaitu senyawa-senyawa yang mampu mengikat logam 

seperti besi (Fe) dan tembaga (Cu) yang mampu mengkatalisa reaksi oksidasi 

lemak. Senyawa antioksidan yang termasuk didalamnya adalah asam sitrat, 

asam amino, ethylen diamine tetra acetic acid (EDTA) dan fosfolipid. 
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3. Metode DPPH 

DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) adalah radikal bebas stabil berwarna 

ungu. Ketika direduksi oleh senyawa antiradikal, terjadi perubahan warna menjadi 

berwarna kuning (difenilpikrilhidrazin). Metode DPPH berfungsi untuk mengukur 

elektron tunggal seperti aktivitas transfer hidrogen sekaligus juga untuk mengukur 

aktivitas penghambatan radikal bebas. Metode ini sangat cocok untuk skrining 

awal berbagai sampel, terutama ekstrak tumbuhan (Pezzuto dan Park, 2002). 

Campuran reaksi berupa larutan sampel dan DPPH yang dilarutkan dalam 

etanol absolut dan diinkubasi pada suhu 37° C selama 30 menit dan dibaca pada 

panjang gelombang 515 nm (Pezzuto dan Park, 2002). Metode ini sering 

digunakan untuk mendeteksi kemampuan antiradikal suatu senyawa sebab 

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

Senyawa DPPH berwarna ungu karena adanya delokalisasi elektron pada 

atom nitrogen yang semula (N-N) menjadi (N=N). Hal ini mengakibatkan ikatan 

rangkap terkonjugasi menjadi lebih panjang sehingga panjang gelombang DPPH 

bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang (Hanani et al., 2005). 

Peredaman tersebut dihasilkan oleh bereaksinya molekul difenil pikril hidrazil 

dengan atom hidrogen yang dilepaskan satu molekul komponen bahan uji 

sehingga membentuk senyawa difenil pikril hidrazin yang berwarna kuning. 

Penurunan absorbansi DPPH dari warna ungu ke kuning diukur pada λ 517 nm 

menurut reaksi (Gambar 1) : 

DPPH· + AH → DPPH-H + A· 

DPPH· + R· → DPPH-R 
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Inggris  : heartleaf madeira vine, madeira vine 

(Mus, 2008) 

 

c. Morfologi  

Tanaman binahong berupa tumbuhan menjalar, berumur panjang 

(perenial), dan bisa mencapai panjang + 5 m. Batangnya lunak, berbentuk 

silindris, saling membelit, dan berwarna merah. Daun dari tanaman ini 

bertangkai sangat pendek (subsessile), susunannya berseling, berwarna 

hijau, dan berbentuk jantung (cordata). Bunganya majemuk berbentuk 

tandan, bertangkai panjang, muncul di ketiak daun. Akarnya berbentuk 

rimpang, berdaging lunak (Mus, 2008). 

 

d. Kandungan kimia  

Daun binahong diketahui mempunyai kandungan asam oleanolik 

(Hammond, 2006). Asam oleanolik merupakan golongan triterpenoid yang 

merupakan antioksidan pada tanaman (Liu, 1995). Selain saponin 

triterpenoid, menurut Rachmawati (2008) juga menemukan adanya 

senyawa flavonoid dan minyak atsiri pada daun binahong. Triterpenoid 

sendiri merupakan senyawa terpenoid yang merupakan hasil metabolit 

sekunder tumbuhan. Terpenoid disebut juga dengan minyak atsiri, 

berfungsi sebagai pelindung dari gangguan hama bagi tumbuhan tersebut 

dan sekitarnya (Lenny, 2006). 
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Peneliti lain berhasil menemukan adanya protein dengan BM besar 

pada binahong (23kDa) yang diberi nama ancordin. Protein tersebut mampu 

menstimulasi produksi nitrit oksida (Chuang et al., 2007). 

 

e. Kegunaan 

Antiinflamasi dan bisa mengurangi rasa nyeri pada luka bakar 

(Tshikalange, 2004), antimikroba (Rawat et al., 2008) penyembuhan luka 

bakar dengan cara mencegah infeksi, dan mencegah meluasnya luka akibat 

toksik bakteri, meningkatkan daya tahan terhadap infeksi dan berfungsi dalam 

pemeliharaan membran mukosa, antioksidan (Hammond, 2006). 

 

5. Ekstraksi 

Ekstaksi / penyarian adalah kegiatan penarikan zat aktif yang dapat 

larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair (Departemen 

Kesehatan RI, 2000). Hasil dari ekstraksi adalah ekstrak yang merupakan 

sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dan 

simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua pelarut diuapkan (Departemen Kesehatan RI, 1995). Jenis 

ekstraksi dan cairan mana yang sebaiknya digunakan, sangat tergantung dari 

kelarutan bahan kandungan serta stabilitasnya (Voight, 1995) 

Persyaratan untuk mengekstraksi bahan kandungan tumbuhan adalah 

tingkat kehalusan yang cocok dari material awal. Dengan meningkatnya tingkat 

kehalusan, maka luas permukaanya yang dikenai cairan ekstraksi semakin 
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besar. Serbuk dengan tingkat penghalusan yang tinggi kemungkinan sel-sel 

yang rusak juga semakin besar, sehingga memudahkan pengambilan bahan 

kandungan langsung oleh bahan pelarut. Meskipun demikian, tingkat 

penghalusan yang tinggi dari simplisia malah tidak menguntungkan sebab 

bahan pengekstraksi akan sulit dipisahkan dari sisanya setelah diekstraksi. 

Difusi cairan pengekstraksi mungkin terjadi jika lapisan sebelah luar dari 

simplisia permeabel untuk air (Voight, 1995). 

Larutan pengekstraksi yang digunakan disesuaikan dengan kepolaran 

senyawa-senyawa yang diinginkan. Larutan pengekstraksi yang digunakan 

yaitu : 

a. Petroleum eter: Petroleum eter adalah pelarut non polar yang merupakan 

campuran hidrokarbon cair yang bersifat mudah menguap (Lifton, 2007). 

Petroleum eter disini akan melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat 

kurang polar pada selubung sel dan dinding sel seperti lemak-lemak, 

terpenoid, klorofil dan steroid. 

b. Etil Asetat: Etil asetat merupakan pelarut semi polar dan dapat melarutkan 

senyawa semipolar pada dinding sel seperti aglikon flavonoid  (Harborne, 

1987).  

c. Etanol: Tidak menyebabkan pembengkakan membran sel dan 

memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Keuntungan lainnya adalah 

sifatnya yang mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja 

enzim. Umumnya yang digunakan sebagai cairan pengekstraksi adalah 

campuran bahan pelarut yang berlainan. Etanol akan melarutkan senyawa 
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polar yang terdapat dalam protoplasma seperti senyawa glikosida, vitamin 

C dan saponin (Voight, 1995). 

Metode ekstraksi yang digunakan yaitu maserasi. Maserasi merupakan 

cara penyarian yang sederhana, dilakukan dengan cara merendam bahan 

simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan 

masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan 

karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel 

dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa 

tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di 

luar sel dan di dalam sel (Departemen Kesehatan RI, 1986).  

Bahan simplisia yang dihaluskan sesuai dengan syarat-syarat farmakope 

(umumnya terpotong-potong atau berupa serbuk kasar) disatukan dengan bahan 

pengekstraksi. Selanjutnya rendaman tersebut disimpan terlindung dari cahaya 

langsung (mencegah reaksi yang dikatalis cahaya atau perubahan warna) dan 

dikocok kembali. Waktu maserasi pada umumnya 5 hari. Setelah waktu 

tersebut, artinya keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada bagian 

dalam sel dengan yang masuk kedalam cairan telah tercapai. Dengan 

pengocokan dijamin keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi lebih cepat 

dalam cairan. Keadaan diam selama maserasi menyebabkan turunnya 

perpindahan bahan aktif. Secara teoritis pada suatu maserasi tidak 

memungkinkan terjadinya ekstraksi absolut (Voight, 1995).  Keuntungan 

maserasi adalah cara kerja dan peralatan yang digunakan relatif sederhana 
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(Ansel, 1989),  sedangkan kerugiannya adalah pengerjaanya lama dan 

penyariannya kurang sempurna (Departemen Kesehatan RI, 1986). 

 

6. Kandungan kimia tanaman yang berpotensi sebagai antioksidan 

a. Senyawa Fenol 

Fenol adalah senyawa dengan gugus OH yang terikat pada cincin 

aromatik (Fessenden dan Fessenden, 1986). Senyawa fenol meliputi aneka 

ragam senyawa yang berasal dari tumbuhan, yang memiliki ciri-ciri yang 

sama, yaitu cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus 

hidroksi. Senyawa fenol cenderung mudah larut dalam air karena sering 

berikatan dengan gula sebagai glikosida, dan biasanya terdapat dalam 

vakuola sel (Harborne, 1987). 

Senyawa fenol merupakan kelas utama antioksidan yang berada 

dalam tumbuh-tumbuhan. Senyawa ini diklasifikasikan dalam dua bagian 

yaitu fenol sederhana dan polifenol (Marinova et al., 2005). Fenol 

sederhana disebut juga asam fenolat contohnya katekol dengan 2 gugus OH 

dan pirogalol dengan 3 gugus OH, sedangkan senyawa polifenol contohnya 

fenilpropanoid, kuinon, tanin, flavonoid dan beberapa terpenoid (Harborne, 

1987). 

Kandungan senyawa fenolik banyak diketahui sebagai terminator 

radikal bebas dan pada umumnya kandungan senyawa fenolik berkorelasi 

positif terhadap aktivitas antiradikal (Miliauskas et al., 2004). Polifenol 
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berperan penting dalam stabilisasi oksidasi lipid dan berhubungan langsung 

dengan aksi antioksidan (Huang et al., 2005). 

b. Flavonoid 

 Flavonoid (Gambar 2) merupakan salah satu kelompok senyawa 

polifenolik yang biasa ditemukan secara luas dalam buah-buahan dan 

sayur-sayuran (Farkas et al., 2004) dari hampir semua tumbuhan dari 

bangsa Algae hingga Gymnospermae. Senyawa terdapat pada semua bagian 

tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, bunga dan biji (Harborne, 1987).  

Senyawa flavonoid adalah senyawa fenol alami yang terdapat dalam 

hampir semua tumbuhan mulai dari bunga Algae hingga Gymnospermae  

(Farkas et al., 2004). Yang termasuk dalam senyawa flavonoid adalah 

flavon, flavonon, katekin dan antosianin (Amic et al., 2003), flavonol, 

dihidroflavonol dan derivat karbohidrat, biflavon serta isoflavon (Farkas et 

al., 2004). 

 Berdasarkan pada jenis atom yang berikatan antara gula dan 

aglikon, maka flavonoid dapat dibedakan atas flavonoid-o-glikosida dan 

flavonoid-c-glikosida. Flavonoid-o-glikosida mudah terhidrolisis dengan 

katalis asam menghasilkan aglikon dan gula dengan struktur C6-C3-C6 yaitu 

dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh tiga atom C. Ketiga atom C 

penghubung ini dapat membentuk cincin (Manitto, 1992).  
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Gambar 2.Struktur Flavonoid dengan aktivitas antiradikal yang tinggi 
(Amic et al., 2003) 

 
c. Tanin 

Tanin terdapat luas dalam tumbuhan berpembuluh dalam 

angiospermae yang terdapat khusus pada jaringan kayu. Tanin dapat 

bereaksi dengan protein membentuk kopolimer mantap yang tidak larut 

dalam air. Dalam industri, tanin dapat digunakan untuk mengubah kulit 

mentah menjadi kulit hewan siap pakai karena kemampuannya untuk 

menyambung silang protein. Salah satu fungsi utama tanin dalam 

tumbuhan yaitu sebagai penolak hewan pemakan tumbuhan (Harborne, 

1987). 

d. Minyak atsiri 

Minyak atsiri bagian utamanya terpenoid dan fenil propanoid 

biasanya terpenoid terdapat pada fraksi atsiri yang tersuling uap. Zat inilah 

penyebab wangi, harum atau bau yang khas pada banyak tumbuhan 

(Harborne, 1987).  

Perkusor utama untuk komponen fenil propanoid dalam minyak 

atsiri adalah asam sinamat dan asam p-hidroksi-sinamat yang juga dikenal 

sebagai asam p-komarat. Dalam tanaman, senyawa ini dibentuk dari asam 
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amino aromatic fenilalanin dan tirosin yang akhirnya disintesis lewat jalur 

asam sikimat (Harborne, 1987) 

 
7. Skrining Fitokimia 

Metode fitokimia digunakan untuk mengetahui kandungan sekunder, 

makromolekul serta penggunaan data yang diperoleh untuk menggolongkan 

tumbuhan. Metode ini juga penting untuk menentukan ciri atau sifat kimia dari 

fitotoksin (hasil sintesis mikroba yang terbentuk dalam tumbuhan tinggi bila 

tumbuhan tersebut diserang bakteri atau fungi) dan fitoaleksin (Harborne, 

1987). 

Pendekatan fitokimia meliputi analisis kualitatif kandungan kimia dalam 

tumbuhan atau bagian tumbuhan (akar, batang, bunga, buah, biji) terutama 

kandungan metabolit sekunder yang bioaktif yaitu alkaloid, antrakinon, 

flavonoid, glikosida jantung, kumarin, saponin (steroid & triterpenoid), tanin 

(polifenolat), minyak atsiri (terpenoid) dan sebagainya (Farnsworth, 1966). 

Tujuan utama dari pendekatan skrining fitokimia adalah untuk 

mensurvei tumbuhan agar mendapatkan kandungan bioaktif atau kandungan 

yang berguna untuk pengobatan. Salah satu analisis kualitatif dilakukan secara 

kromatografi lapis tipis (Farnsworth, 1966). 

Pendekatan skrining fitokimia meliputi analisis kualitatif kandungan 

kimia dalam tumbuhan atau bagian tumbuhan (akar, batang, bunga, buah dan 

biji), terutama kandungan metabolit sekunder, yaitu alkaloid, antrakinon, 

flavonoid, C-glikosida jantung, kumarin, saponin (steroid dan triterpenoid), 
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tannin (polifenolat), minyak atsiri (terpenoid) dan sebagainya (Fransworth, 

1966). Uraian beberapa metabolit sekunder tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Flavonoid 

Flavonoid terdapat dalam tumbuhan sebagai campuran jarang 

sekali digunakan hanya flavonoid tunggal dalam jaringan tumbuhan. 

Disamping itu sering terdapat campuran yang terdiri atas flavonoid yang 

berbeda kelas. Dalam tumbuhan, aglikon flavonoid (yaitu flavonoid tanpa 

gula terikat) terdapat dalam berbagai struktur. Aglikon flavonoid adalah 

polifenol, karena itu mempunyai sifat kimia seperti senyawa fenol yaitu 

bersifat agak asam sehingga dapat larut dalam basa. Flavonoid mempunyai 

gugus hidroksil yang cukup larut dalam etanol, metanol, aseton, butanol, 

dimetil sulfoksida, dimetil formamida, air  dan lain-lain (Markham, 1988) 

Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air, sebagian 

dapat diekstraksi dengan etanol 70% dan tetap ada dalam lapisan air 

setelah lapisan ekstrak ini dikocok dengan eter minyak bumi. Flavonoid 

berupa senyawa fenol, karena itu warnanya berubah jika ditambah basa 

atau amonia (Harborne, 1987). 

e. Polifenol 

Polifenol cenderung mudah larut dalam air karena umumnya 

berikatan dengan gula sebagai glikosida dan biasanya terdapat dalam 

vakuola sel. Untuk mendeteksi senyawa fenol sederhana ialah dengan 

menambahkan larutan besi (III) klorida 1% dalam air dan etanol kedalam 

larutan cuplikan, yang menimbulkan warna hijau, merah, ungu, biru atau 
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hitam yang kuat. Ekstraksi senyawa fenol tumbuhan dengan etanol 

mendidih biasanya mencegah terjadinya oksidasi enzim (Harborne, 1987). 

f. Saponin 

Saponin tidak dapat larut dalam pelarut non polar, paling cocok 

diekstraksi dengan etanol atau metanol panas 70-96% dan kemudian lipid 

dan pigmen disingkirkan dari ekstrak dengan memakai benzene. Untuk 

mengetahui adanya saponin dapat dilakukan uji sederhana yaitu dengan 

mengocok ekstrak dari tumbuhan dalam tabung reaksi dengan air panas 

selama 30 menit, apabila terbentuk busa yang tahan lama pada permukaan 

cairan paling tidak tetap stabil selam 30 menit, maka adanya saponin dapat 

dipastikan (Harborne, 1987). 

g. Alkaloid 

Alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu 

atau lebih atom Nitrogen, biasanya dalam gabungan sebagai bagian dari 

sistem siklik. Alkaloid biasanya tanpa warna, kebanyakan berbentuk 

kristal hanya sedikit yang berupa cairan. Senyawa alkaloid dapat dideteksi 

dengan pereaksi Dragendroff. Alkaloid seringkali beracun bagi manusia 

dan banyak yang mempunyai kegiatan fisiologi yang menonjol, jadi 

digunakan secara luas dalam bidang pengobatan (Harborne, 1987). 

 

8. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 KLT adalah metode pemisahan secara fisika kimia. Pemisahan 

lapisannya atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan pada penyangga 
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berupa pelat gelas, logam atau lapisan yang cocok. Campuran senyawa yang 

akan dipisahkan berupa larutan yang ditotolkan pada pelat dengan bentuk 

bercak atau pita. Setelah pelat dimasukkan kedalam bejana tertutup rapat yang 

berisis larutan pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama 

perambatan kapiler (pengembangan) (Stahl, 1985). 

 Fase diam dalam KLT merupakan suatu lapisan dibuat dari bahan-

bahan berbutir halus yang ditempatkan pada suatu lempengan. Sifat yang 

penting dari fese diam adalah besar partikel dan homogenitas. Besar partikel 

yang umum digunakan adalah 1-25 mikron. Partikel yang butirannya kasar 

tidak akan memberikan hasil yang memuaskan (Sastrohamidjojo, 2002). 

 Fase diam yang umum digunakan adalah silika gel GF254, aluminium 

oksida, kieselgur, selulosa, dan poliamida. Silika gel GF254 merupakan fase 

diam yang paling sering digunakan (Stahl, 1985). Silika gel yang digunakan 

kebanyakan diberi pengikat yang dimaksudkan untuk memberikan kekuatan 

pada lapisan, dan menambah adhesi pada gelas penyokong. Pengikat yang 

digunakan kebanyakan kalsium sulfat. Biasanya dalam perdagangan, silika gel 

telah diberi pengikat sehingga tidak perlu mencampur sendiri 

(Sastrohamidjojo, 2002). 

 Fase garak merupakan medium angkut dan terdiri atas satu atau 

beberapa pelarut. Fase gerak bergerak didalam fase diam karena adanya gaya 

kapiler. Pelarut yang digunakan adalah yang bermutu analitik dan bila 

diperlukan sistem pelarut mikrokomponen maka harus campuran sesederhana 

mungkin yang terdiri dari maksimal tiga komponen (Stahl, 1985). 
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 Pemilihan fase gerak sebaiknya menggunakan campuran pelarut 

organik yang mempunyai polaritas serendah mungkin. Salah satu alasannya 

adalah untuk memgurangi serapan setiap komponen dari campuran pelarut. 

Jika komponen mempunyai sifat polar yang tinggi (terutama air) dalam 

campuran akan merubah sistem partisi. Campuran yang baik akan 

memberikan fase-fase bergerak yang mempunyai kekuatan bergerak sedang, 

tetapi sebaiknya dicegah sejauh mungkin mencampur lebih dari dua 

komponen terutama karena campuran yang lebih kompleks cepat mengalami 

perubahan fase terhadap perubahan suhu (Sastrohamidjojo, 2002). 

 Parameter dalam kromatografi lapis tipis adalah faktor retensi (Rf), 

merupakan perbandingan jarak yang ditempuh solut dengan jarak yang 

ditempuh fase gerak. Adapun rumusnya sebagai berikut: 

Rf =    Jarak yang ditempuh solut (cm) 

  Jarak yang ditempuh fase gerak (cm)  
 

 Harga Rf umumnya lebih dari kecil dari 1, sedangkan bila dikalikan 

dengan 100 akan berharga 1-100, sehingga parameter ini dapat digunakan 

untuk perhitungan kualitatif dalam pengujian sampel dengan KLT (Soemarno, 

2001). 

 

E. Landasan Teori 

Suatu senyawa dapat dikatakan memiliki sifat antioksidan bila senyawa 

tersebut mampu mendonasikan satu atau lebih elektron kepada senyawa 

prooksidan, kemudian mengubah senyawa oksidan menjadi senyawa yang lebih 
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stabil (Winarsi, 2005). Antioksidan yang terdapat dalam tumbuhan umumnya 

berupa vitamin C, vitamin E, karotenoid, fitoestrogen (Prakash, 2001) dan 

polifenol (Javanmardi et al., 2003).  

Daun binahong diketahui mempunyai kandungan asam oleanolik 

(Hammond, 2006). Asam oleanolik tersebut mempunyai khasiat sebagai 

antiinflamasi dan bisa mengurangi rasa nyeri pada luka bakar (Tshikalange, 

2007). Asam oleanolik merupakan golongan triterpenoid yang merupakan 

antioksidan pada tanaman (Liu, 1995). Menurut Rachmawati (2008), selain 

saponin, triterpenoid, juga menemukan adanya senyawa flavonoid dan minyak 

atsiri pada daun binahong. Triterpenoid sendiri merupakan senyawa terpenoid 

yang merupakan hasil metabolit sekunder tumbuhan. Terpenoid disebut juga 

dengan minyak atsiri, berfungsi sebagai pelindung dari gangguan hama bagi 

tumbuhan tersebut dan sekitarnya (Lenny, 2006). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun 

binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steen) mempunyai aktivitas sebagai 

penangkap radikal karena adanya kandungan senyawa kimia berupa flavonoid, 

minyak atsiri dan asam oleanolik. 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak petroleum eter, etil asetat dan etanol daun binahong (Anredera 

cordifolia (Tenore) Steen) memiliki aktivitas penangkap radikal. 

 
 
 




