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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. 

Hampir segala jenis tumbuhan dapat tumbuh di wilayah negara ini. Sebagian 

besar sudah dimanfaatkan sejak nenek moyang kita untuk mengobati berbagai 

penyakit. Tumbuhan-tumbuhan tersebut dalam penggunaannya dikenal dengan 

obat tradisional. Popularitas dan perkembangan obat tradisional semakin 

meningkat seiring dengan slogan “kembali ke alam” yang kian menggema 

sehingga banyak yang tertarik untuk meneliti khasanah tumbuhan negeri ini. 

Diantara tumbuhan yang digunakan dan diteliti adalah dewandaru (Eugenia 

uniflora L.). Daun dan buah dewandaru sudah terbukti secara empiris maupun 

ilmiah sebagai obat penurun panas dan sakit perut (Morton, 1987). Dewandaru 

mengandung saponin, tannin, vitamin C, senyawa atsiri seperti sineol, sitronela, 

sesquiterpen, flavonoid, dan antosianin (Einbond, et al, 2004; Hutapea, 1991). 

Penelitian-penelitian telah dilakukan dan menunjukkan bahwa dewandaru 

memiliki aktivitas antibakteri (Khotimah, 2004), antioksidan (Einbond, et al, 

2004), penangkal radikal bebas, penghambat hidrolisis dan oksidasi enzim, dan 

antiinflamasi (Pourmorad, et al, 2006). Daun dewandaru dapat berfungsi sebagai 

antiradikal yang disebabkan karena adanya senyawa flavonoid (Utami, dkk, 

2005). 

Flavonoid   digolongkan   berdasarkan   penambahan   rantai  oksigen  dan 

perbedaan  distribusi  dari  gugus hidroksil  antara lain flavon, isoflavon, flavonol, 
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flavanon, khalkon, dan auron (Mabry, et al, 1970). 

 Haron et al (1992) menemukan bahwa ekstrak daun dari 17 spesies 

Eugenia Neotropikal dan Paleotropikal mengandung mirisetin, kuersetin sebanyak 

71% dan kaempferol sebesar 24%. Dilaporkan bahwa dari ekstrak daun 

dewandaru mengandung beberapa flavonoid antioksidan seperti mirisetin, 

mirisitrin, gallokatekhin, kuersetin, and kuersitrin (Schmeda-Hirschmann, et al, 

1987). 

Berdasarkan informasi tersebut, sangat perlu untuk melakukan isolasi dan 

identifikasi flavonoid dari daun dewandaru (Eugenia uniflora L.). Dari proses 

isolasi akan didapatkan isolat-isolat suatu senyawa atau kumpulan senyawa 

sehingga dapat mempermudah untuk melakukan identifikasi senyawa-senyawa 

yang terdapat dalam simplisia. Sedangkan identifikasi diperlukan untuk 

mengetahui jenis senyawa flavonoid yang berada dalam simplisia. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah jenis senyawa 

flavonoid apa yang terdapat dalam daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui jenis 

senyawa flavonoid yang terdapat dalam daun dewandaru (Eugenia uniflora L.). 
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D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Dewandaru 

1. Sistematika Tumbuhan Dewandaru  

Divisi : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Bangsa : Myrtales 

Suku : Myrtaceae 

Marga : Eugenia 

Jenis : Eugenia uniflora L.  

(Hutapea, 1994) 

Sinonim : Eugenia michelii Lam. 

   Stenocalyx michelii Berg. 

   Plinia rubra Vell. 

(Melo, et al., 2007) 

2. Nama Daerah 

Jawa : Asam Selong, Belimbing Londo, Dewandaru. 

Sumatra : Cereme asam. 

(Anonim, 2007) 

3. Morfologi 

Habitus : Perdu, tahunan, tinggi ± 5 m. 

Batang : Tegak berkayu, bulat, coklat. 
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Daun : Tunggal, tersebar, lonjong, ujung runcing, pangkal meruncing, 

tepi rata, pertulangan menyirip, panjang ± 5 cm, lebar ± 4 cm, 

hijau. 

Bunga : Tunggal, berkelamin dua, daun pelindung kecil, hijau, kelopak 

bertajuk tiga sampai lima, benang sari banyak, putih, putik 

silindris, mahkota bentuk kuku, kuning. 

Buah : Buni, bulat, diameter ± 1,5 cm, merah. 

Biji : Kecil, keras, coklat. 

Akar : Tunggang, coklat. 

(Anonim, 2007) 

4. Kandungan Kimia 

Dewandaru memiliki beberapa kandungan kimia diantaranya tannin, 

alkaloid, dan glikosida (Adebajo, et al, 1983), lycopene, β-karoten, γ-karoten, 

ς-karoten, phytofluene, β-cryptoxanthine, dan rubixanthin (Calvacante and 

Rodriguez-Amaya, 1992), alkaloid indolizidin dan piperidin (Michael, 2002), 

antosianin (Einbond, et al, 2004). Sedangkan pada daunnya kaya akan minyak 

atsiri seperti furanodiene, β-elemene, dan α-cadinol (Melo, et al, 2007). 

5. Potensi 

Secara empiris buah dewandaru (Eugenia uniflora L.) berkhasiat sebagai 

obat batuk, kurap, disentri juga sebagai antiinflamasi, dan anti diabetes 

(Reynertson and Kennelly, 2001). Berbagai ekstrak daun dewandaru (Eugenia 

uniflora L.) diketahui memiliki aktivitas antidiabetes dan antihipertensi 

(Auricchio and Bacchi, 2003), antibakteri (Khotimah, 2004), antiradikal  
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(Utami, dkk, 2005). Penelitian lain menyebutkan bahwa dewandaru dapat 

berfungsi sebagai penangkal radikal bebas, penghambat hidrolisis dan 

oksidasi enzim, dan antiinflamasi  (Pourmorad, et al, 2006). Berdasarkan 

penelitian, senyawa yang diduga bertanggungjawab sebagai antiradikal adalah 

flavonoid (Reynertson and Kennelly, 2001; Utami, dkk, 2005). 

2. Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder, kemungkinan 

keberadaannya dalam daun dipengaruhi oleh adanya proses fotosintesis sehingga 

daun muda belum terlalu banyak mengandung flavonoid (Markham, 1988). 

Senyawa flavonoid adalah  senyawa yang mempunyai  struktur  C6-C3-C6. 

tiap bagian C6 merupakan cincin benzen yang terdistribusi dan dihubungkan oleh 

atom C3 yang merupakan rantai alifatik, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

A

1

2

3

B

 

Gambar 1 : Struktur Umum Flavonoid (Achmad, 1986). 
 

Dalam tumbuhan flavonoid terikat pada gula sebagai glikosida dan 

aglikon flavonoid yang mungkin terdapat dalam satu tumbuhan dalam bentuk 

kombinasi glikosida (Harbone, 1987). Aglikon flavonoid (yaitu flavonoid tanpa 

gula terikat) terdapat dalam berbagai bentuk struktur (Markham, 1988).  

Golongan flavonoid dapat digambarkan sebagai deretan senyawa C6-C3-

C6, artinya kerangka karbonnya terdiri atas dua gugus C6 (cincin benzena) 
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disambungkan oleh rantai alifatik tiga karbon. Kelas-kelas yang berlainan dalam 

golongan flavonoid dibedakan berdasarkan cincin heterosiklik-oksigen tambahan 

dan gugus hidroksil yang tersebar menurut pola yang berlainan (Robinson, 1991). 

Penggolongan flavonoid berdasarkan penambahan rantai oksigen dan 

perbedaan distribusi dari gugus hidroksil ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 : Jenis-Jenis Flavonoid (Mabry, et al, 1970). 

 

Flavonoid merupakan senyawa pereduksi yang baik, menghambat banyak 

reaksi oksidasi, baik secara enzim maupun non enzim. Flavonoid bertindak 
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sebagai penampung yang baik radikal hidroksi dan superoksida dengan demikian 

melindungi lipid membran terhadap reaksi yang merusak. Aktivitas 

antioksidannya dapat menjelaskan mengapa flavonoid tertentu merupakan 

komponen  aktif tumbuhan  yang  digunakan  secara tradisional  untuk  mengobati 

gangguan fungsi hati (Robinson, 1995). 

Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol alam (Harbone, 

1987). Flavonoid merupakan senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus 

hidroksil yang tak tersulih atau suatu gula, sehingga akan larut dalam pelarut polar 

seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetilsulfoksida, dimetilformamida, dan 

air. Adanya gula yang terikat pada flavonoid cenderung menyebabkan flavonoid 

lebih mudah larut dalam air dan dengan demikian campuran pelarut di atas dengan 

air merupakan pelarut yang lebih baik untuk glikosida. Sebaliknya, aglikon yang 

kurang polar seperti isoflavon, flavanon, dan flavon serta flavonol yang 

termetoksilasi cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan 

kloroform (Markham, 1988). Analisa flavonoid lebih baik dengan memeriksa 

aglikon yang terdapat dalam ekstrak tumbuhan yang telah dihidrolisis sebelum 

memperhatikan kerumitan glikosida yang ada dalam ekstrak asal (Harbone, 1987). 

3. Metode Penyarian 

Pengambilan bahan aktif dari suatu tanaman, dapat dilakukan dengan 

ekstraksi. Dalam proses ekstraksi ini, bahan aktif akan terlarut oleh zat penyari 

yang sesuai sifat kepolarannya. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa 

faktor seperti sifat dari bahan mentah obat, daya penyesuaian dengan tiap macam 

metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau 



 

 

8 

mendekati   sempurna   (Ansel,  1989).   Metode-metode   ekstraksi   yang   sering 

digunakan diantaranya : 

a. Maserasi 

Maserasi  merupakan  cara ekstraksi  yang  paling sederhana.  Bahan simplisia 

yang dihaluskan sesuai dengan syarat farmakope (umumnya terpotong-potong 

atau berupa serbuk kasar) disatukan dengan bahan pengekstraksi. Selanjutnya 

rendaman tersebut disimpan terlindung dari cahaya langsung (mencegah reaksi 

yang dikatalisis cahaya atau perubahan warna) dan dikocok kembali. Waktu 

lamanya maserasi berbeda-beda antara 4-10 hari. Secara teoritis pada suatu 

maserasi tidak memungkinkan terjadinya ekstraksi absolute. Semakin besar 

perbandingan cairan pengekstraksi terhadap simplisia, akan semakin banyak hasil 

yang diperoleh (Voigt, 1995). 

b. Perkolasi 

Perkolasi dilakukan dalam wadah berbentuk silindris atau kerucut 

(perkolator), yang memiliki jalan masuk dan keluar yang sesuai. Bahan 

pengekstraksi yang dialirkan secara terus-menerus dari atas, akan mengalir turun 

secara lambat melintasi simplisia yang umumnya berupa serbuk kasar. Melalui 

penyegaran bahan pelarut secara terus-menerus, akan terjadi proses maserasi 

bertahap banyak. Jika pada maserasi sederhana, tidak terjadi ekstraksi yang 

sempurna dari simplisia karena akan terjadi keseimbangan konsentrasi antara 

larutan dalam sel dengan cairan disekelilingnya, maka pada perkolasi melalui 

suplai bahan pelarut segar, perbedaan konsentrasi tadi selalu dipertahankan. 
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Dengan  demikian  ekstraksi  total  secara  teoritis  dimungkinkan  (praktis  jumlah 

bahan yang dapat diekstraksi mencapai 95%) (Voigt, 1995). 

c. Soxhletasi 

Soxhletasi dilakukan dalam sebuah alat yang disebut soxhlet. Cairan penyari 

diisikan pada labu, serbuk simplisia diisikan pada tabung dari kertas saring, atau 

tabung yang berlubang-lubang dari gelas, baja tahan karat, atau bahan lain yang 

cocok. Cairan penyari dipanaskan hingga mendidih. Uap cairan penyari naik ke 

atas melalui pipa samping, kemudian diembunkan kembali oleh pendingin tegak. 

Cairan turun ke labu melalui tabung yang berisi serbuk simplisia. Cairan penyari 

sambil turun melarutkan zat aktif serbuk simplisia. Karena adanya sifon maka 

setelah cairan mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan kembali ke labu 

(Anonim, 1986). 

4. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi Lapis Tipis ialah metode pemisahan fisikokimia. Lapisan 

yang memisahkan, yang terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan 

pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran 

yang akan dipisah, berupa larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita. Setelah 

pelat atau lapisan ditaruh di dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan 

pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama perambatan 

kapiler (pengembangan). Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus 

ditampakkan (dideteksi) (Stahl, 1985). 

Kromatografi  lapis tipis  digunakan untuk  memisahkan senyawa-senyawa 

yang sifatnya hidrofob seperti lipida-lipida dan hidrokarbon. Sebagai fase diam 
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digunakan senyawa yang tak bereaksi seperti silica gel atau alumina. Silica gel 

biasa diberi pengikat yang dimaksudkan untuk memberikan kekuatan pada lapisan 

dan menambah adhesi pada gelas penyokong. Pengikat yang biasa digunakan 

adalah kalsium sulfat (Sastrohamidjojo, 1991). 

Fase diam pada KLT dapat berupa fase polar maupun non polar, 

diantaranya : 

a. Silica gel 

Fase  diam ini dapat  digunakan sebagai  fase polar  maupun  non polar. Untuk 

fase polar, merupakan silika yang dibebaskan dari air, bersifat sedikit asam. Silica 

gel perlu ditambah gips (kalsium sulfat) untuk memperkuat pelapisannya pada 

pendukung. Sebagai pendukung biasanya lapisan tipis digunakan kaca dengan 

ukuran 20x20 cm, 10x20 cm, atau 5x10 cm. pendukung yang lain berupa 

lembaran alumunium atau plastik seperti ukuran di atas yang umumnya dibuat 

oleh pabrik. Silica gel kadang-kadang ditambah senyawa fluoresensi, agar bila 

disinari dengan sinar UV dapat berfluoresensi atau berpendar, sehingga dikenal 

dengan silica gel GF254 yang berarti silica gel dengan fluoresen yang berpendar 

pada 254 nm. 

Silica gel untuk fase non polar terbuat dari silika yang dilapisi dengan 

senyawa non polar misalnya, lemak, parafin, minyak silikon raber gom, atau lilin. 

Dengan fase tersebut fase gerak air yang polar dapat digunakan sebagai eluen. 

Fase  diam ini dapat memisahkan banyak senyawa,  namun elusinya sangat lambat 

dan hasil uji ulangnya kurang bagus (Sumarno, 2001). 
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b. Alumina (alumunium oksida) 

Fase diam ini bersifat sedikit basa, lebih jarang digunakan. Saat akan 

digunakan harus diaktifkan kembali dengan pemanasan. Alumina yang digunakan 

sebagai fase diam untuk KLT umumnya yang bebas air, sehingga mempunyai 

aktivitas penjerapan lebih tinggi (Sumarno, 2001). 

c. Kiselguhr 

Fase  diam ini  sebenarnya  merupakan  asam silika  yang  amorf,  berasal dari 

kerangka diatomeae, maka lebih dikenal dengan nama tanah diatomeae, kurang 

bersifat adsorptif dibanding silika (Sumarno, 2001). 

d. Magnesium silikat 

Fase diam ini hanya digunakan bila adsorben atau penjerap lain tidak dapat 

digunakan. Nama lain dalam perdagangan dikenal dengan floresil (Sumarno, 

2001). 

e. Selulose 

Polaritasnya tinggi dapat digunakan sebagai pemisah secara partisi, baik 

dengan bentuk kertas maupun bentuk lempeng. Kedua bentuk tersebut masih 

sering digunakan untuk pemisahan flavonoid. Ukuran partikel yang digunakan 

kira-kira 50 µm, maka elusinya lebih lambat. Fase diam ini sekarang sudah diganti 

dengan bubuk selulosa yang dapat dilapiskan pada kaca seperti halnya fase diam 

yang lain sehingga lebih efisien dan lebih banyak digunakan untuk memisahkan 

senyawa-senyawa polar atau isomer (Sumarno, 2001). 

f. Resin 

Fase diam resin digunakan pada  KLT penukar ion.  Resin merupakan polimer 



 

 

12 

dari stirendivenil yang mengalami kopolimerisasi, bersifat non polar. Fase diam 

ini sangat berguna untuk memisahkan senyawa berbobot molekul tinggi dan 

bersifat amfoter seperti asam amino, protein, enzim, nukleotida. Sebagai fase 

gerak digunakan larutan asam kuat atau basa kuat (Sumarno, 2001). 

Fase  gerak   ialah  medium  angkut   dan  terdiri  atas   satu  atau  beberapa 

pelarut. Yang digunakan hanyalah pelarut bertingkat mutu analitik. Sistem pelarut 

multikomponen ini harus berupa satu campuran sesederhana mungkin yang terdiri 

atas maksimum tiga komponen (Stahl, 1985). 

Jarak  pengembangan  senyawa   pada  kromatogram  biasanya  dinyatakan 

dengan angka Rf atau hRf. 

awal titik daridepan  garisjarak 

awal titik daribercak pusat k jarak titi
=Rf  

Angka Rf berjangka antara 0,00 dan 1,00 dan hanya dapat ditentukan dua 

desimal. hRf ialah angka Rf dikalikan faktor 100 (h), menghasilkan nilai 

berjangka 0 sampai 100 (Stahl, 1985). 

Bercak yang terlihat (dengan sinar UV) kebanyakan disebabkan oleh 

flavonoid walaupun bercak berfluoresensi biru, merah jambu, keputihan, jingga 

dan kecoklatan harus dianggap bukan flavonoid sebelum diperiksa lebih lanjut 

dengan spektroskopi UV-Vis. Bercak glikosida flavon dan glikosida flavonoid 

yang khas tampak berwarna ijas (lembayung tua) dengan sinar UV dan menjadi 

kuning atau hijau kuning bila diuapi NH3, tetapi dijumpai juga sejumlah 

kombinasi warna lain. Penentuan jenis flavonoid dapat dilihat dari warna bercak 

yang terbentuk, seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 

 



 

 

13 

Tabel 1. Penafsiran Warna Bercak Dari Segi Struktur Flavonoid (Markham, 1988). 
 

Warna bercak dengan sinar UV 
Sinar UV tanpa 

NH3 

Sinar UV 
dengan NH3 

Jenis flavonoid yang mungkin 

Lembayung 
gelap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluoresensi biru 
muda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak nampak. 
 
Kuning redup 
dan kuning atau 
fluoresensi 
jingga. 
Fluoresensi 
kuning. 
Hijau-kuning, 
hijau-biru, atau 
hijau. 
 
Merah jingga 
redup atau merah 
senduduk. 
Merah jambu 
atau fluoresensi 
kuning. 

Kuning, hijau-
kuning atau 
hijau. 
 
Perubahan 
warna sedikit 
atau tanpa 
perubahan 
warna 
 
 
 
Biru muda. 
Merah atau 
jingga. 
Fluoresensi 
hijau-kuning 
atau hijau-biru. 
 
Perubahan 
warna sedikit 
atau tanpa 
perubahan. 
Fluoresensi 
mirip biru 
muda. 
Fluoresensi biru 
muda. 
Perubahan 
warna sedikit 
atau tanpa 
perubahan. 
Jingga atau 
merah. 
Perubahan 
warna sedikit 
atau tanpa 
perubahan. 
Biru. 
 
 
Biru. 

a. Biasanya 5-OH flavon atau flavonol (tersulih 
pada 3-O dan mempunyai 4'-OH). 

b. Kadang-kadang 5-OH flavanon dan 4'-OH 
khalkon tanpa OH pada cincin B. 

a. Biasanya flavon atau flavonol tersulih pada 3-
O mempunyai 5-OH tetapi tanpa 4'-OH bebas. 

b. Beberapa 6- atau 8-OH flavon dan flavonol 
tersulih pada 3-O serta mengandung 5-OH. 

c. Isoflavon, dihidro flavonol, biflavonil, dan 
beberapa flavanon yang mengandung 5-OH. 

d. Khalkon yang mengandung 2'- atau 6'-OH 
tetapi tidak mengandung 2- atau 4-OH bebas. 

Berapa 5-OH flavanon. 
Khalkon yang mengandung 2- dan/atau 4-OH 
bebas. 
a. flavon dan flavanon yang tak mengandung 5-

OH, misalnya 5-OH glikosida. 
b. flavonol tanpa 5-OH bebas tetapi tersulih pada 

3-OH. 
Isoflavon yang tak mengandung 5-OH bebas. 
 
 
 
Isoflavon yang tak mengandung 5-OH bebas. 
 
 
Isoflavon tanpa 5-OH bebas. 
 
Flavonol yang mengandung 3-OH bebas dan 
mempunyai atau tak mempunyai 5-OH bebas 
(kadang-kadang berasal dari dihidroflavonol). 
 
Auron yang mengandung 4'-OH bebas dan 
beberapa 2- atau 4-OH khalkon. 
a. Auron yang tak mengandung 4'-OH bebas dan 

flavanon tanpa 5-OH bebas. 
b. Flavonol yang mengandung 3-OH bebas dan 

disertai atau tanpa 5-OH bebas. 
Antosianidin 3-glikosida. 
 
 
Sebagian besar antosianidin 3,5-diglikosida. 
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 Nilai utama KLT pada penelitian flavonoid adalah sebagai cara analisis 

cepat yang memerlukan bahan sangat sedikit. KLT berguna untuk tujuan : 

a. Mencari fase gerak untuk kromatografi kolom. 

b. Analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom. 

c. Menyigi arah atau perkembangan reaksi seperti hidrolisis atau metilasi. 

d. Identifikasi flavonoid secara ko-kromatografi. 

e. Isolasi flavonoid murni skala kecil. 

(Markham, 1988) 

5. Spektrofotometri Ultra Violet – Visibel 

Spektrofotometri  UV-Vis   adalah  anggota  teknik  analisis  spektroskopik 

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

dan sinar tampak (380-780) dengan memakai instrumen spektrofotometer. 

Spektrofotometri UV-Vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada 

molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-Vis lebih banyak dipakai 

untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif (Mulja dan Suharman, 1995). 

Suatu molekul hanya menyerap radiasi elektromagnetik dengan panjang 

gelombang yang khusus (spesifik untuk molekul tersebut) absorbsi cahaya 

ultraviolet (radiasi berenergi tinggi) mengakibatkan pindahnya sebuah elektron ke 

orbital dengan energi yang lebih tinggi (Fessenden and Fessenden, 1997). 

Molekul-molekul yang memerlukan lebih banyak energi untuk promosi 

elektron, akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek. Molekul 

yang memerlukan energi yang lebih sedikit akan menyerap pada panjang 

gelombang yang lebih panjang. Senyawa yang menyerap cahaya dalam daerah 
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visible (yakni senyawa berwarna) mempunyai elektron yang lebih mudah 

dipromosikan daripada senyawa yang menyerap pada panjang gelombang UV 

(Skoog, 1985). 

Radiasi elektromagnetik dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi 

yang menyerupai partikel yang disebut foton atau kuantum. Energi suatu foton 

berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya yang secara matematis dapat 

ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

 E = hv = hc / λ 

 Dimana : E = energi cahaya yang diserap 

 h = tetapan planck; 6,6 x 10-27 erg.det.  

 c = kecepatan cahaya; 3,0 x 108 m/det 

 v = frekuensi; dalam Hz 

 λ = panjang gelombang (nm) 

 Radiasi dengan panjang gelombang lebih pendek mempunyai energi yang 

lebih tinggi, oleh karena itu sebuah foton cahaya UV berenergi lebih tinggi 

daripada foton gelombang radio (Fesenden dan Fesenden, 1997). 

Dalam spektroskopi, terdapat istilah-istilah yang sering digunakan, 

diantaranya : 

a. Kromofor, adalah gugus tak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi 

dalam daerah UV-Vis. 

b. Auksokrom, adalah gugus jenuh yang bila terikat pada kromofor mengubah 

panjang gelombang dan intensitas serapan maksimum. 

c. Pergeseran batokromik, adalah pergeseran serapan ke arah panjang gelombang 
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yang lebih panjang disebabkan substitusi atau pengaruh pelarut (pergeseran 

merah). 

d. Pergeseran hipsokromik, adalah pergeseran serapan ke arah panjang 

gelombang yang lebih pendek disebabkan substitusi atau pengaruh pelarut 

(pergeseran biru). 

e. Efek hiperkromik, adalah kenaikan dalam intensitas serapan. 

f. Efek hipokromik, adalah penurunan dalam intensitas serapan. 

(Sastrohamidjojo, 2001) 

Spektoskopi UV-Vis dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi 

jenis flavonoid dan menentukan pola oksigenasi. Di samping itu, kedudukan 

gugus hidroksil fenol bebas pada inti flavonoid dapat ditentukan dengan 

menambahkan pereaksi diagnostik ke dalam larutan cuplikan dan mengamati 

pergeseran puncak serapan yang terjadi. Dengan demikian, secara tidak langsung 

cara ini berguna untuk menentukan kedudukan gula atau metal yang terikat pada 

salah satu gugus hidroksi fenol (Markham, 1988). Jenis flavonoid dapat 

ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rentangan Serapan Spektrum UV-Vis Flavonoid (Markham, 1988) 
 

Pita II (nm) Pita I (nm) Jenis flavonoid 
250-280 
250-280 
250-280 
245-275 
 
 
275-295 
230-270 (kekuatan 
rendah) 
230-270 (kekuatan 
rendah) 
270-280 

310-350 
330-360 
350-385 
310-330 bahu 
kira-kira 320 
puncak 
300-330 bahu 
340-390 
 
380-430 
 
465-560 

Flavon 
Flavonol (3-OH tersubstitusi) 
Flavonol (3-OH bebas) 
Isoflavon 
Isoflavon (5-deoksi-5, 7-dioksigenasi) 
 
Flavanon dan dihidro flavonol 
Khalkon 
 
Auron 
 
Antosianidin dan antosianin 
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6. Pereaksi Diagnostik Untuk Identifikasi Flavonoid 

Pereaksi Sitroborat : 

Flavonoid diduga dapat membentuk ikatan pada kedudukan yang lain 

dengan campuran asam borat dan asam sitrat pada pemanasan, dan dikenal dengan 

pereaksi sitroborat. Sampai saat ini mekanisme reaksi yang terjadi antara 

flavonoid dengan pereaksi sitroborat belum diketahui secara pasti. Sedangkan 

warna/fluoresensi yang terbentuk adalah fluoresensi kuning-kuning kehijauan di 

bawah sinar UV366 nm (Pramono, 1989). 

Flavon dan flavonol : 

a. Efek hidroksilasi 

Penambahan gugus OH pada cincin A pada flavon atau flavonol menghasilkan 

pergeseran batokromik yang nyata pada pita serapan I atau pita serapan II pada 

spektra flavonoid. Apabila gugus hidroksi tidak ada pada flavon atau flavonol, 

panjang gelombang maksimal muncul pada panjang gelombang lebih pendek jika 

dibandingkan dengan adanya gugus 5-OH sedangkan substitusi gugus hidroksi 

pada posisi 3, 5, 4' mempunyai sedikit efek atau tidak sama sekali pada spektra 

ultraviolet (Mabry, 1970). 

b. Efek metilasi dan glikosilasi 

Metilasi dan glikosilasi pada pola serapan dari flavon dan flavonol. Jika gugus 

3, 5 atau 5'-OH pada flavon dan flavonol termetilasi atau terglikosilasi terjadi 

pergeseran hipsokromik, khususnya dapat dilihat pada pita serapan I, pergeseran 

yang terjadi sebesar 12-17 nm. Dapat juga 22-25 nm pada flavon yang tidak 

mempunyai gugus 5-OH (Mabry, 1970). 
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c. Efek natrium asetat 

Natrium asetat merupakan basa lemah dan hanya akan mengioniasi gugus 

yang sifat keasamannya tinggi, khususnya untuk mendeteksi adanya gugus 7-OH 

bebas (Markham, 1988). Flavon dan flavonol yang mempunyai gugus 7-OH bebas 

menunjukkan pergeseran batokromik sebesar 5-20 nm pada pita serapan II dengan 

adanya natrium asetat. Natrium asetat hanya dapat mengionisasi khusus pada 

gugus 7-OH. Adanya natrium asetat dan asam borat akan membentuk kompleks 

dengan gugus orto dihidroksi pada semua posisi kecuali atom C5 dan C6. Flavon 

dan flavonol yang mempunyai gugus orto dihidroksi pada cincin B menunjukkan 

pergeseran batokromik pada serapan I sebesar 12-30 nm. Gugus orto dihidroksi 

pada cincin A juga dapat dideteksi dengan efek natrium asetat dan asam borat. 

Adanya pergeseran batokromik sebesar 5-10 nm pada pita I menunjukkan adanya 

gugus orto dihidroksi pada C6 dan C7 atau C7 dan C8 (Mabry, 1970). 

d. Efek natrium metoksida 

Natrium metoksida pada flavon dan flavonol dalam metanol pada umumnya 

menghasilkan pergeseran batokromik pada semua pita serapan. Walaupun 

demikian, pergeseran batokromik yang besar pada serapan pita I sekitar 40-65 nm 

tanpa penurunan intensitas, menunjukkan adanya gugus-gugus 4'-OH bebas, dan 

flavonol yang tidak mempunyai gugus 4'-OH bebas juga memberikan pergeseran 

batokromik disebabkan adanya gugus 3-OH. Jika suatu flavonol mempunyai 3 

dan 4'-OH bebas, maka spektranya dengan natrium metoksida akan mengalami 

dekomposisi. Pereaksi pengganti natrium metoksida yang cocok ialah larutan 

NaOH 2M dalam air (Mabry, 1970). 
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e. Efek AlCl3 

Pereaksi ini dapat membentuk kompleks tahan asam antara gugus hidroksil 

dan keton yang bertetangga dan membentuk kompleks tak tahan asam dengan 

gugus orto sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi kedua gugus tersebut 

(Markham, 1988). Gugus OH pada C3 dan C5 pada flavon dan flavonol akan 

membentuk kompleks yang stabil dengan adanya AlCl3. Sebaliknya kompleks 

yang terbentuk antara AlCl3 dengan gugus orto dihidroksi bersifat labil sehingga 

dengan penambahan asam akan terdekomposisi. Sedangkan kompleks antara 

AlCl 3 dengan C-4 keto dan 3 atau 5 –OH tetap stabil dengan adanya asam. 

Adanya gugus ortodihidroksi pada cincin B dapat diketahui jika pada penambahan 

asam terhadap spektra kompleks AlCl3 menghasilkan pergeseran hipsokromik 

sebesar 30-40 nm pada pita I (atau pita Ia jika pita I terdiri dari 2 puncak). Dengan 

adanya pergeseran batokromik pada pita I (dalam AlCl3/HCl) dibandingkan 

dengan pita I (dalam metanol) 35-55 nm, menunjukkan adanya 5-OH flavon atau 

flavonol 3-OH tersubstitusi (Mabry, 1970). 

Isoflavon, Flavanon dan Dihidroflavonol 

 Spektra ultraviolet isoflavon, flavanon dan dihidroflavonol dalam metanol 

memberikan bentuk yang mirip antara satu dengan yang lainnya. Senyawa 

golongan ini sedikit atau tidak mengalami konjugasi antara cincin A dan B. 

Spektra mereka sangat berbeda dengan flavon dan flavonol, pita serapan I 

mempunyai intensitas lemah atau bahu sedangkan pita II intensitasnya kuat. Pita 

serapan II dari isoflavon biasanya antara 245-270 nm dan relatif tidak  



 

 

20 

mempunyai efek pada cincin B dari flavanon dan dihidroflavanol antara 270-295 

nm (Mabry, 1970). 

a. Natrium metoksida 

Spektra isoflavon yang mempunyai gugus OH pada cincin A akan 

memperlihatkan pergeseran batokromik baik pada pita I maupun pita II dengan 

adanya penambahan natrium metoksida. Puncak pada spektra ultraviolet senyawa 

3',4'-dihidroksi isoflavon dapat digunakan untuk menentukan bahwa dekomposisi 

yang berjalan cepat menunjukkan 3',4'-dihidroksi isoflavon (Mabry, 1970). 

b. Natrium asetat 

Natrium asetat hanya dapat mengionisasi isoflavon khususnya pada gugus 7-

OH. Gugus 3' atau 4'-OH pada isoflavon tidak dapat terionisasi, berbeda dengan 

kebanyakan flavon dan flavonol, sehingga interpretasi terhadap pergeseran spektra 

isoflavon untuk penambahan natrium asetat menjadi sederhana. Adanya 7-OH 

isoflavon menyebabkan pergeseran batokromik 6-20 nm pada pita II setelah 

penambahan natrium asetat (Mabry, 1970). 

c. Natrium asetat/asam borat 

Gugus orto dihidroksi pada cincin B tidak dapat dideteksi dengan natrium 

asetat/asam borat pada spektra ultraviolet isoflavon, flavanon, dan dihidroflavonol 

karena kurang efektifnya konjugasi dengan kromofor utama. Meskipun demikian, 

ada fakta yang menunjukkan bahwa gugus 6,7 dihidroksi pada cincin A isoflavon 

dan flavanon (mungkin juga dihidroflavonol) dapat dideteksi dengan adanya 

pergeseran batokromik 10-15 nm pada pita I setelah penambahan natrium 

asetat/asam borat (Mabry, 1970). 
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d. AlCl 3 dan AlCl3/HCl 

Adanya gugus 3',4'-dihidroksi pada isoflavon, flavanon, dan isoflavonol tidak 

dapat dideteksi dengan AlCl3 karena cincin B mempunyai sedikit atau tidak ada 

konjugasi dengan kromofor utama. Jika isoflavon, flvanon (dan mungkin 

dihidroflavonol) mengandung gugus orto dihidroksi pada posisi 6,7 atau 6,8 maka 

spektra AlCl3 menunjukkan pergeseran batokromik (biasanya pada pita I maupun 

pita II) dengan membandingkan terhadap spektra AlCl3/HCl. Pita serapan II 

spektra ultraviolet dari semua 5-OH isoflavon, flavanon, dan dihidroflavonol 

dapat dideteksi dengan penambahan AlCl3/HCl kecuali 2-karboksi, 5,7-dihidroksi 

isoflavon. Adanya gugus tersebut ditandai dengan pergeseran batokromik pada 

pita II 10-14 nm (relatif pada metanol). Spektra isoflavon, flavanon, dan 

dihidroflavonol yang tidak mempunyai gugus 5-OH bebas tidak berefek setelah 

penambahan AlCl3/HCl (Mabry, 1970). 

 

E. LANDASAN TEORI 

Dewandaru (Eugenia uniflora L.) merupakan tanaman dengan banyak 

khasiat diantaranya penurun panas dan sakit perut (Morton, 1987), antiinflamasi, 

dan anti diabetes (Reynertson and Kennelly, 2001), antihipertensi (Auricchio and 

Bacchi, 2003), antibakteri (Khotimah, 2004), dan antiradikal  (Utami, dkk, 2005). 

Dewandaru mengandung saponin, tannin, vitamin C, senyawa atsiri seperti sineol, 

sitronela, sesquiterpen, flavonoid, dan antosianin (Einbond, et al, 2004; Hutapea, 

1991).  
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Flavonoid merupakan senyawa aktif yang dapat berefek sebagai 

antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Flavonoid yang bersifat polar dapat 

menyerap gelombang radiasi pada daerah UV-Vis. Oleh karenanya, uji kualitatif 

flavonoid dapat digunakan KLT preparatif dengan fase diam polar dan 

spektrofotometer UV-Vis. Flavonoid terdiri dari beberapa golongan yang tiap 

golongan hanya berbeda pada jenis molekul pada cabang dari atom C3. 

Haron et al (1992) menemukan bahwa ekstrak daun dari 17 spesies 

Eugenia Neotropikal dan Paleotropikal mengandung mirisetin, kuersetin sebanyak 

71% dan kaempferol sebesar 24%. Dilaporkan bahwa dari ekstrak daun 

dewandaru mengandung beberapa flavonoid antioksidan seperti mirisetin, 

mirisitrin, gallokatekhin, kuersetin, and kuersitrin (Schmeda-Hirschmann, et al, 

1987). Adanya hubungan genetik pada familia biasanya menyebabkan adanya 

kemiripan kandungan kimia suatu spesies dengan spesies yang lain. 

 

F. HIPOTESIS 

Senyawa flavonoid dari daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) hasil 

isolasi dengan menggunakan kromatografi lapis tipis preparatif dan identifikasi 

dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis mengarah pada golongan 

flavonol. 




