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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Radikal bebas adalah suatu atom, gugus atom atau molekul yang memiliki 

satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada orbital paling luar, termasuk 

diantaranya adalah atom hidrogen, logam-logam transisi dan molekul oksigen 

(Gitawati, 1995). Peranan reaksi radikal bebas pada makhluk hidup telah menjadi 

objek penelitian yang banyak diminati. Secara garis besar yang banyak dipahami, 

radikal bebas berperan penting pada kerusakan jaringan dan proses patologi dalam 

organisme hidup (Velazquez et al., 2003). 

Radikal bebas (Reactive oxygen species) diproduksi secara kontinyu oleh 

tubuh manusia sebagai akibat dari proses metabolisme. Sumber radikal bebas dari 

dalam tubuh (endogen) diantaranya adalah: mitokondria, pembentukan arakidonat, 

inflamasi, reaksi yang melibatkan besi dan logam transisi, dan olah raga. Radikal 

bebas juga dapat terpapar dari lingkungan kedalam tubuh (eksogen) melalui asap 

rokok, radiasi, polusi lingkungan, sinar ultra violet, obat-obatan tertentu, pestisida, 

dan ozon (Langseth, 1995). Radikal bebas, baik yang eksogen maupun endogen 

merupakan etiologi penyakit degeneratif seperti jantung koroner, stroke, diabetes, dan 

kanker (Rohman dan Rianto, 2006). 
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Adanya elektron tidak berpasangan menyebabkan radikal bebas secara 

kimiawi sangat reaktif. Jika dua radikal bebas bertemu, radikal- radikal tersebut dapat 

menggabungkan masing-masing elektron yang tidak berpasangan membentuk ikatan 

kovalen. Ketika radikal bebas bereaksi dengan senyawa non-radikal, radikal yang 

baru akan terbentuk dan reaksi berantai dapat terjadi (Haliwell dan Gutteridge, 2000). 

Oleh karena itu radikal bebas memerlukan elektron yang berasal dari sekitarnya 

sehingga terjadi perpindahan elektron dari molekul donor ke molekul radikal untuk 

menjadikan radikal tersebut stabil (Windono et al., 2001). 

Antioksidan dapat didefinisikan sebagai suatu senyawa yang dapat menunda, 

memperlama dan mencegah kerusakan atau ransiditas makanan yang dikarenakan 

proses oksidasi. Antioksidan dapat menghambat atau memperlambat oksidasi melalui 

2 jalur, yaitu (1) melalui penangkapan radikal bebas (free radical scavenging). 

Antioksidan jenis ini disebut dengan antioksidan primer. Termasuk dalam jenis ini 

adalah senyawa-senyawa fenolik seperti galat dan flavanoid. (2) tanpa melibatkan 

penangkapan radikal bebas. Antioksidan ini disebut dengan antioksidan sekunder 

yang mekanismenya melalui pengikatan logam; menyerap sinar ultraviolet dan 

mendeaktivasi oksigen singlet (Pokorny et al., 2001). Antioksidan dapat menghambat 

atau menunda proses oksidasi dengan konsenterasi yang rendah (Vaya dan Aviram, 

2001). 

Antioksidan dapat diperoleh dari tubuh dalam bentuk enzim, antara lain 

superoxide dismutase (SOD), glutathione peroksidase (GPx), dan katalase (Huang et 
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al., 2005). Ketiga senyawa tersebut bekerja dengan cara menghilangkan potensi 

radikal atau dengan cara mentransformasi reactive oxygen species (ROS) dan reactive 

nitrogen species (RNS)  menjadi senyawa yang relatif stabil (Vaya dan Aviram, 

2001). Selain itu antioksidan juga dapat diperoleh dari produk alami seperti rempah, 

herbal, sayuran, dan buah (Hernani dan Raharjo, 2006). 

Jambu biji (Psidium guajava L.) adalah tanaman yang mempunyai nilai 

nutrisi yang tinggi karena mempunyai kandungan asam askorbat yang tinggi (50-300 

mg/ 100 g), tiga sampai enam kali lebih tinggi dari buah jeruk (Thaipong et al., 

2006). Berdasarkan penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa jambu biji yang berasal 

dari Indonesia merupakan sumber provitamin A carotenoid yang sangat baik 

(Mercadante et al., 1999 cit Thaipong et al., 2006). Senyawa fenolik seperti myricetin 

dan apigenin (Miean dan Mohamed, 2001 cit Thaipong et al., 2006), ellagic acid, dan 

antosianin (Misra dan Seshadri, 1968), juga terkandung dalam jambu biji dengan 

jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu, dari potensi buah jambu biji yang telah 

diketahui, penting untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui aktivitas penangkap 

radikal dari ekstrak buah jambu biji (Psidium guajava Linn) dengan menggunakan 

metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

permasalahan apakah senyawa yang dikandung buah jambu biji (Psidium guajava L.) 

memiliki potensi aktivitas sebagai penangkap radikal?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan sari buah jambu biji dan ekstrak etil asetat ampas buah jambu biji.  

2. Menetapkan aktivitas antiradikal melalui parameter nilai IC50 dalam sari buah 

jambu biji dan ekstrak etil asetat ampas buah jambu biji.  

3. Menghitung kadar fenolik total dan flavonoid total dalam sari buah jambu biji dan 

ekstrak etil asetat ampas buah  jambu biji.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan aktivitas penangkap 

radikal ekstrak buah jambu biji sehingga dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

pengembangan obat-obat alami yang baru sebagai pencegahan atau terapi terhadap 

berbagai penyakit degeneratif yang disebabkan oleh radikal bebas. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Radikal Bebas 

a. Pengertian Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah setiap senyawa kimia yang  mempunyai satu atau lebih 

elektron yang tidak berpasangan dalam srtukturnya, sehingga bersifat tidak stabil dan 

sangat reaktif (Langseth, 1995). Radikal bebas berada di dalam tubuh akibat proses 

respirasi aerobik dengan bentuk yang berbeda-beda, seperti superoksid, hidroksil, 

hidroperoksil, peroksil, dan alkosil radikal (Teow et al., 2006). 

b. Efek Radikal Bebas 

Radikal bebas baik yang eksogen maupun yang endogen merupakan etiologi 

berbagai macam penyakit degeneratif (Rohman dan Riyanto, 2006). Reaksi antara 

radikal bebas dan molekul berujung dengan timbulnya suatu penyakit (Reynertson, 

2007), antara lain: 

1) Aterosklerosis  

Aterosklerosis adalah suatu kondisi kronik pada arteri-arteri berukuran besar 

dan medium yang ditandai dengan pengerasan, hilangnya elastisitas dinding arteri, 

serta penyempitan lumennya (Windono et al., 2001). Terjadi karena ada reaksi 

radikal bebas, antara lain terjadi pada peroksidasi lipid (oksidasi asam-asam lemak 

tak jenuh rantai panjang dalam membran sel dan lipoprotein) yang berdampak 
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berkembangnya aterosklerosis  (Windono et al., 2001). Meningkatnya kadar LDL (low 

density lipoprotein) oleh oksigen reaktif dapat merusak dinding arteri yang 

menyebabkan aterosklerosis (Langseth, 1995). 

2) Kanker 

Hidroksialkena adalah senyawa hasil dari peroksidasi lipid yang mampu 

berikatan dengan asam nukleat melalui ikatan kovalen sehingga menyebabkan 

perubahan DNA (Winter, 1986 cit Madhavi, 1995). Agen perusak DNA dan senyawa 

pendukungnya berperan penting dalam terbentuknya sel kanker. Proses pembentukan 

sel kanker ini melalui mekanisme senyawa pendukung yang bekerja dengan 

menghasilkan radikal oksigen, yang merupakan hasil akhir dari peroksidasi lipid 

(Demopoulos et al., 1980., Emerit et al., 1983 cit Madhavi, 1995). 

3) Iskemia 

Terjadi selama terdapat cedera pada hati dan sel otak yang juga merupakan 

hasil dari peroksodasi lipid. Dengan transformasi xanthine dehidrogenase menjadi 

xanthine oxidase dan juga dengan terbentuknya spesies oksigen yang reaktif 

(Madhavi, 1995). 

4) Proses penuaan  

Peroksidasi lipid pada membran merusak struktur membran dan menyebabkan 

hilangnya fungsi dari organel sel (Kappus, 1985 cit Madhavi et al., 1995). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Langseth (1995), radikal bebas dapat 

mengakibatkan beberapa kondisi klinik diantaranya adalah terjadinya penuaan dini. 

c. Sumber radikal bebas 

Radikal bebas (Reactive oxygen species) diproduksi secara kontinyu oleh 

tubuh manusia sebagai akibat dari proses metabolisme. Sumber radikal bebas dari 

dalam tubuh (endogen) diantaranya adalah : mitokondria, pembentukan arakidonat, 

inflamasi, reaksi yang melibatkan besi dan logam transisi, dan olah raga (Langseth, 

1995). 

Radikal bebas juga bisa berasal dari luar tubuh (eksogen), misalnya karena: 

polusi udara seperti asap rokok, radiasi, zat-zat kimia seperti obat-obatan dan 

insektisida, serta dapat juga melalui makanan tertentu (Windono et al., 2001). 

Radikal bebas, baik yang eksogen maupun endogen merupakan etiologi 

penyakit degeneratif seperti jantung koroner, stroke, diabetes, dan kanker (Rohman 

dan Rianto, 2006). Mekanisme reaksi radikal bebas dari autooksidasi lipid dapat 

digambarkan sebagai tahap inisiasi, propagasi, dan terminasi. Selama tahap inisiasi 

dan propagasi, atom hidrogen tetangga dari rantai karbon dengan satu ikatan rangkap 

diabstraksi dan radikal alkil yang terbentuk distabilkan oleh resonansi (Pokorny et al., 

2001). 
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2. Antioksidan 

antioksidan adalah senyawa dengan berat molekul yang kecil dan mempunyai 

mekanisme kerja mereduksi efek merusak dari senyawa-senyawa radikal. 

Diantaranya adalah glutathione, ubiquinol, dan uric acid, yang diproduksi secara 

alami oleh metabolisme dalam tubuh (Langseth, 1995). Dengan konsenterasi yang 

rendah antioksidan dapat menghambat atau menunda proses oksidasi (Vaya dan 

Aviram, 2001). 

Secara umum, antioksidan dapat mengurangi kecepatan proses inisiasi pada 

reaksi berantai pembentukan radikal bebas dalam konsentrasi yang sangat kecil, yaitu 

0,01% atau kurang (Madhavi et al., 1995).  Bukti-bukti yang telah diberikan oleh para 

peneliti membuktikan bahwa antioksidan dapat mengurangi resiko terkena penyakit 

kronis seperti kanker dan penyakit jantung (Prakash, 2001). 

Sistem pertahanan dalam tubuh dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan 

sebagai berikut : 

a. Antioksidan Primer (antioksidan endogen atau antioksidan enzimatis) 

antioksidan primer, yaitu antioksidan yang dapat menghalangi pembentukan 

radikal bebas baru. Contohnya SOD, katalase, dan glutation peroksidase (Winarsi, 

2005). SOD akan mengkatalisis dismutasi anion superoksida (O2) menjadi oksigen 

(O2) dan hidrogen peroksida (H2O2), sedangkan katalase akan mengubah hidrogen 

peroksida menjadi oksigen dan air (Wilmsen et al., 2005). 
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b. Antioksidan Sekunder (antioksidan eksogen atau antioksidan non enzimatis) 

Antioksidan sekunder atau penangkap radikal (radikal scavenger), merupakan 

antioksidan yang dapat menekan terjadinya reaksi rantai baik pada awal pembentukan 

rantai maupun pada fase propagasi. Termasuk golongan ini adalah vitamin E, vitamin 

C, ß-karoten, dan kurkumunoid. 

c. Antioksidan Tersier  

Antioksidan tersier yaitu antioksidan yang memperbaiki kerusakan-kerusakan 

yang terjadi karena efek radikal bebas. Contohnya enzim DNA-repair dan metionin 

sulfoksida reduktase yang berperan dalam perbaikan biomolekul yang disebabkan 

oleh radikal bebas (Winarsi, 2005). 

3. Tanaman Jambu Biji (psidium guajava Linn)  

Sinonim: Psidium aromatic Blanco; Psidium Pyreferum L; Psidium pomiferum L; 

a. Klasifikasi Tanaman Jambu Biji 

Kedudukan dalam sistematika tumbuhan (taksonomi), tanaman jambu biji 

mempunyai klasifikasi sebagai berikut: 

Divisi  : spermatophyta 

Subdivisi : angiospermae 

Kelas  : dicotyledoneae 

Subkelas : dialypetalae 
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Bangsa  : myrtales 

Suku  : myrtaceae 

Marga/ genus : psidium 

Jenis/ spesies : psidium guajava Linn  

(Stenis et al., 1975) 

 

b. Nama Daerah 

Jambu Biji (Psidium guajava Linn.) memiliki nama yang berbeda di berbagai 

daerah di Indonesia, antara lain: 

Sumatera : Glima Breueh (Aceh), Masiambu (Nias), Jambu biawas, jambu 

batu, jambu susu.  

Jawa : Jambu klutuk (sunda), bayawas, jambu krikil, jambu krutuk, 

jambhu bhender (Madura). 

Sulawesi : Gayawas (Manado), boyawat (Mangondoo), koyawas (Tonsa), 

danbu (Gorontalo), jambu parantukala (Makasar). 

(Anonim, 1980) 

c. Morfologi 

Habitus  :  Tanaman perdu (pohon kecil), tinggi 4-10 meter. 
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Batang : Berkayu, keras, kulit batang licin, kulit terkelupas dalam 

potongan, berwarna cokelat kehijauan. 

(Dalimartha, 2001) 

Daun : Tunggal, bertangkai pendek, bersilang berhadapan, cabang-cabang 

mendatar seolah-olah tersusun dalam dua baris dalam satu bidang. 

Bertangkai pendek 3mm sampai 7mm. bangun daun bulat telur 

agak menjorong, pangkal membulat, tepi daun rata (integer), ujung 

daun runcing (acutus),panjang 6-14 cm dengan lebar 3-6 cm 

berwarna hijau. Warna daun muda berbulu abu-abu setelah tua 

berwarna hijau tua. Pertulangan daun menyirip (penninervis) dan 

berwarna hijau kekuningan.  

Bunga : Bunga tunggal, bertangkai, keluar dari ketiak daun, berkumpul 1-3 

bunga, berwarna putih. Panjang perbungaan 2-4 cm. Bunga  banci 

dengan hiasan bunga yang jelas. Daun mahkota bulat telur terbalik, 

panjang 1,5-2 cm, putih, segera rontok, benang sari pada tonjolan 

dasar bunga yang berbulu, putih, pipih, dan lebar. Tabung kelopak 

berbentuk lonceng atau corong, panjang 0,5 cm. Bakal buah 

tenggelam dengan 1-8 bakal biji tiap ruang.  

Buah  : Buahnya buah buni, berbentuk bulat sampai bulat telur, berwarna 

hijau sampai hijau kekuningan. Daging buah tebal, buah yang 
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masak bertekstur lunak, berwarna putih kekuningan atau merah 

jambu.  

Biji :  Biji buah banyak mengumpul ditengah, kecil-kecil, keras dan 

berwarna kuning kecoklatan.  

(Thomas,1989 ; Syamsuhidayat, 1991) 

d. Kandungan kimia 

Diantara semua jenis buah, jambu biji memiliki kandungan vitamin C yang 

tinggi dan memiliki cukup kadungan vitamin A (Astawan, 2004). Thaipong et al., 

(2006), melaporkan bahwa kandungan vitamin C pada buah jambu biji tiga kali 

sampai enam kali lebih besar daripada buah jeruk. Sebagian besar vitamin C pada 

jambu biji terkonsentrasi pada kulit dan buah. Selain itu buah jambu biji yang telah 

masak mengandung asam elagat dalam bentuk bebas dan sedikit leukosianidin, 

minyak atsiri, yang terdiri dari atas limonen, kariofilen, seskuiterpen alkohol, d-

limonen, triterpenoid, dan senyawa fenolik (Sudarsono, 2002).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa jambu biji yang berasal 

dari Indonesia merupakan sumber provitamin A carotenoid yang sangat baik 

(Mercadante et al., 1999 cit Thaipong et al., 2006). Senyawa fenolik seperti myricetin 

dan apigenin (Miean dan Mohamed, 2001 cit Thaipong et al., 2006), ellagic acid, dan 

antosianin (Misra dan Seshadri, 1968), juga terkandung dalam jambu biji dengan 

jumlah yang cukup banyak. Selain itu buah jambu biji juga memiliki kuersetin, 
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guajavarin, asam galat, leukosianidin 0,1 %, heksahidroksidifenil ester dalam bentuk 

glikosida 0,1 %, asam elagat (Sudarsono, 2002). 

Dalam 100 gram buah jambu biji masak segar mengandung: energi 49,00 kal; 

protein 0,90 g; lemak 0,30 g; karbohidrat 12,20 g; kalsium 14,00 mg; zat besi 1,10 

mg; vitamin A 25,00 SI; vitamin B1 0,02 mg; vitamin C 87,00; air 86,00 mg; bagian 

yang dapat dimakan 82% (Rukmana, 1998). 

e.  Kegunaan jambu biji 

Buah jambu biji berkhasiat sebagai antioksidan karena mengandung beta 

karoten dan vutamin C yang tinggi sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh 

(Wijayakusuma, 1994). Buah jambu biji dapat dibuat manisan, dibuat jus, dibuat 

setup, dibuat es krim, atau diolah menjadi selai (Dalimartha, 2007). 

4. Kandungan kimia tanaman yang berpotensi sebagai antioksidan 

Senyawa kimia yang tergolong dalam kelompok antioksidan dan dapat 

ditemukan pada tanaman, antara lain berasal dari vitamin C, vitamin E, ß-karoten, 

katekin, dan resveratrol (Hernani dan Raharjo, 2006). Studi terbaru menunjukkan 

bahwa flavanoid dan polifenol juga memiliki kontribusi yang besar terhadap total 

aktiftas antioksidan dari suatu buah-buahan dan sayur-sayuran (Luo et al., 2002; 

Vinson et al., 1999 cit Einbond et al., 2004). 
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5. Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

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

mendapatkan senyawa yang khas (zat aktif) dalam suatu tumbuhan, diperlukan 

metode ekstraksi yang cepat dan teliti (Harborne, 1987). Pemilihan metode ekstraksi 

tergantung pada sumber bahan alami dan senyawa yang akan diisolasi tersebut 

(Sarker et al., 2006). 

6. Uji Aktifitas Antioksidan 

Radikal bebas yang umumnya digunakan sebagai model dalam penelitian 

antioksidan atau peredam radikal bebas adalah 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) 

(Windono, 2001 cit Sawai Y et al., 1998, Senba Y et al., 1999). 1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil (DPPH) merupakan metode yang mudah, cepat, dan murah untuk 

menetapkan kapasitas antioksidan (Marxen et al, 2007 cit Koleva et al, 2001). 

Senyawa 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) adalah sebuah molekul yang 

mengandung senyawa radikal bebas yang stabil. Keberadaan sebuah antioksidan yang 

mana dapat menyumbangkan elektron kepada DPPH, menghasilkan warna kuning 

yang merupakan ciri spesifik dari reaksi radikal DPPH (Vaya dan Aviram, 2001). 

Radikal DPPH mempunyai absorbansi yang kuat pada ? 517 nm dengan warna ungu 



16 
 

yang khas. Perubahan yang terjadi pada reaksi radikal DPPH tersebut dapat diukur 

dengan spektrofotometri, dan diplotkan terhadap konsentrasi (Reynertson, 2007). 

7. Uji Aktivitas Antiradikal 

Pada percobaan ini, uji aktivitas antiradikal menggunakan metode DPPH (1,1-

diphenyl-2-picrylehydrazyl). 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 ?max 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 

spektrofotometer, dan diplotkan terhadap konsentrasi (Reynertson, 2007). 
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Gambar 1. Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan (Windono et al., 2001) 
 


