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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Logam transisi memiliki elektron yang tidak berpasangan sehingga sangat 

reaktif dalam mencari pasangan elektron. Jika tidak ada senyawa yang 

memberikan elektron maka logam transisi merampas elektron dari molekul pada 

dinding sel. Akibatnya dinding sel mengalami kerusakan dan berakibat timbulnya 

penyakit-penyakit degeneratif, kanker, proses penuaan dan lain-lain. Oleh karena 

itu, dibutuhkan senyawa yang mampu memberikan elektron misalnya antioksidan. 

Sistem antioksidan dalam tubuh dapat mengalami defisiensi sebagai akibat 

sejumlah keadaan seperti rendahnya kualitas makanan yang mengandung 

antioksidan. Untuk membantu ketidakmampuan sistem antioksidan dari dalam 

tubuh maka dicari beberapa senyawa alami dalam tumbuhan yang juga berperan 

sebagai antioksidan (Anonim, 2006).  

Salah satu tumbuhan Indonesia yaitu Dewandaru (Eugenia uniflora L.). 

Tanaman dewandaru mengandung flavonoid, saponin dan tanin. Flavonoid dan 

vitamin C merupakan antioksidan karena senyawa tersebut dapat berfungsi 

sebagai reduktor, yang mudah mengalami oksidasi sehingga mampu mencegah 

oksidasi yang terjadi pada senyawa yang dilindungi (Da’i dan Margono, 2001).  

Senyawa antioksidan dapat beraksi sebagai pereduksi, penangkap radikal 

bebas, pengkelat logam, peredam terbentuknya singlet oksigen. Penelitian yang 

dilakukan Utami dkk (2005) meneliti adanya aktivitas penangkap radikal dari 
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ekstrak daun dewandaru, sedangkan Widianingrum, Hasanah dan Sriyani (2008) 

meneliti adanya aktivitas pengkhelat logam dari ekstrak daun dewandaru. Diduga 

senyawa yang berpotensi sebagai penangkap radikal bebas dan pengkhelat logam 

dalam ekstrak tersebut adalah flavonoid. Purwanti (1998) menyatakan bahwa 

flavonoid mampu mereduksi ferri menjadi ferro dan akan membentuk kompleks 

dengan mereaksikan ferro dengan senyawa pengompleks. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian terhadap ekstrak daun dewandaru yang bertujuan untuk 

mengetahui potensi aktivitas antioksidan ekstrak daun dewandaru (Eugenia 

uniflora L.) sebagai agen pereduksi melalui mekanisme kemampuan ekstrak daun 

dewandaru dalam mereduksi ion ferri menjadi ion ferro. 

 
 

B. Perumusan Masalah 

Apakah ekstrak daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) memiliki potensi 

antioksidan sebagai agen pereduksi? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan potensi antioksidan ekstrak 

daun dewandaru (Eugenia uniflora  L.) sebagai agen pereduksi. 

 
 

D. Tinjauan Pustaka 

a.  Antioksidan 

Antioksidan adalah zat yang melindungi tubuh dari efek radikal bebas 

yang merusak sel-sel tubuh dan menyebabkan penyakit degeneratif seperti 
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kanker dan jantung. Suatu senyawa dikatakan memiliki sifat antioksidatif bila 

mampu mendonasikan satu atau lebih elektron, kemudian mengubah senyawa 

oksidan menjadi senyawa yang lebih stabil. Antioksidan dapat berbentuk gizi, 

seperti vitamin E dan vitamin C, dapat berupa zat non gizi seperti pigmen 

(karoten, likopen, flavonoid, klorofil) dan enzim (glutation peroksidase, 

koenzim Q10 atau ubiquinon) (Anonim, 2006). 

Antioksidan dapat digolongkan berdasarkan kelarutan menjadi dua yaitu 

larut dalam air (water soluble antioxidant) dan larut dalam lemak (lipid 

soluble antioxidant). Antioksidan yang larut dalam air meliputi vitamin C dan 

asam urat, sedangkan antioksidan yang larut dalam lemak meliputi ubiquinon, 

tokoferol dan karpotenoid, glutation sulfhidril (GSH), karotenoid, retinoid, 

tokoferol dan flavonoid (Elliot et al., 2000).  

 

 
b.   Tanaman Dewandaru 

1. Uraian tanaman 

Eugenia uniflora L. merupakan tanaman perdu yang tumbuh tahunan. 

Tingginya ± 5 m. Batangnya tegak, berkayu, berbentuk bulat, dan berwarna 

coklat. Daunya tunggal, tersebar, berbentuk lonjong, dengan ujung yang 

teruncing, dan bagian pangkalnya meruncing dengan tepi yang rata, 

pertulangannya menyirip, panjangnya ± 5 cm dengan lebar ± 4cm, berwarna 

hijau. Bunga berkeping tunggal, berkelamin dua, daun pelindung kecil, 

banyak, berwarna putih, putik berbentuk silindris, mahkota berbentuk kuku, 
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berwarna kuning, buah berbentuk bulat, dengan diameter ± 1,5 cm, berwarna 

merah, bijinya kecil, keras dan berwarna coklat. 

2. Sistematika dan Klasifikasi tanaman 

Divisi                 : Spermatophyta 

Sub divisi          : Angiospermae 

Kelas                 : Dicotyledoneae 

Bangsa              : Myrtales 

Suku                  : Myrtaceae 

Marga                : Eugenia 

Jenis                   : Eugenia uniflora L. 

Nama Umum : Dewandaru 

Nama Daerah : Cereme asam (Sumatra, Melayu) 

  Asam selong, belimbing londo, dewandaru (Jawa) 

       (Hutapea, 1991) 

a. Kandungan Kimia 

      Menurut Hutapea (1991) daun dan batang tanaman dewandaru yang 

sudah diketahui mengandung flavonoid, saponin, dan tanin. 

b. Kegunaan  

Sebagai obat diare dan obat flu (Hutapea, 1991) 

c. Potensi tanaman Dewandaru 

      Penelitian terdahulu (Utami dkk, 2005) membuktikan adanya aktivitas 

antiradikal yang tinggi pada ekstrak kloroform, etil asetat, dan etanol daun 

dewandaru. Sedangkan Wijekisera (1991) menyebutkan bahwa kandungan 
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fenol dan polifenol pada daun dewandaru berperan dalam proses fotosintesis 

sehingga merupakan senyawa metabolit sekunder yang penting bagi 

tanaman itu sendiri. Diperkuat oleh penelitian Utami dkk (2005) bahwa 

senyawa fenol dan polifenol bertanggung jawab terhadap aktivitas 

antioksidan. Pada penelitian Yanuarti (2007) menyatakan bahwa ekstrak 

etanol daun dewandaru dapat menghambat aktivitas GST (Glutation S-

Transferase). Kandungan antosianin pada bagian buah yang diteliti oleh 

Einbond et al., (2004) sebagai antioksidan yang sangat aktif dengan nilai 

IC50 sekitar 4 ± 0,2 mg/ ml. 

 

d.  Uji Daya Reduksi 

Metode ini berdasarkan adanya ion ferro yang terbentuk dari proses 

reduksi ion ferri. Ion ferro bereaksi dengan ortofenantrolin membentuk 

kompleks yang berwarna merah. Intensitas warna merah ini diukur 

absorbansinya. Semakin intens warna merahnya menunjukkan bahwa semakin 

banyak ion ferro yang terbentuk.  

Pada struktur ortofenantrolin (Gambar 1), masing-masing kedua atom 

nitrogen mempunyai sepasang elektron tak terpakai yang dapat dipakai 

bersama dengan ion ferro. Warna dari kompleks ferri dengan ortofenantrolin 

adalah biru muda dan karena itu perubahan warna yang jelas terjadi apabila 

ferri direduksi menjadi ferro yang membentuk kompleks dengan 

ortofenantrolin (Day dan Underwood, 2002). 
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1,10-phenanthroline  
Gambar 1. Struktur 1,10-fenantrolin (Day dan Underwood, 1986)  

e.  Vitamin C 

Asam askorbat (Gambar 2) berwarna putih, membentuk kristal, dan 

sangat larut dalam air. Vitamin C ditemukan hampir sepenuhnya dalam 

makanan nabati, yaitu sayuran dan buah-buahan segar, tetapi tidak ditemukan 

dalam serealia atau sayuran kacang-kacangan yang kering (Gaman dan 

Sherington, 1977). Dalam keadaan kering stabil di udara, dalam larutan cepat 

teroksidasi. Oleh pengaruh cahaya lambat laun menjadi berwarna gelap. 

Kelarutan mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, tidak larut 

dalam kloroform, eter dan benzen (Anonim, 1995). 

Degradasi vitamin C dalam larutan terutama disebabkan oleh adanya 

udara, logam-logam seperti Cu dan Fe. Sifat yang paling utama dari vitamin C 

adalah kemampuan mereduksi yang kuat dan mudah teroksidasi seperti 

dikatalisis oleh beberapa logam (Andarwulan dan Koswara, 1992). 
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Gambar 2. Struktur Vitamin C (Anonim, 1995) 
L Asam askorbat; C6H8O6; BM 176,13 
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Berdasarkan sifat fisika dan kimianya, vitamin C digunakan sebagai 

reduktor. Ciri-ciri dari senyawa reduktor adalah mempunyai gugus enadiol. 

Struktur umum seperti tertera dalam gambar 3. 
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                 Gambar 3. Struktur  umum reduktor (Andarwulan dan Koswara, 1992)  

Vitamin C sangat mudah rusak pada penyimpanan dan pemanasan serta 

berbagai proses teknologi pangan, sehingga di dalam hidangan, vitamin C 

yang tersisa jauh lebih kecil kadarnya dibandingkan dengan kadarnya di dalam 

bahan makanan yang segar sebelum mengalami pemasakan atau penanganan 

lainnya (Kumalaningsih, 2006). 

 

      E.  LANDASAN TEORI 

Tanaman dewandaru mengandung flavonoid, saponin dan tanin (Hutapea, 

1991). Peneliti terdahulu (Utami dkk, 2005) telah meneliti adanya aktivitas 

penangkap radikal dari ekstrak daun dewandaru. Dan senyawa yang berpotensi 

sebagai penangkap radikal bebas dalam ekstrak tersebut diduga adalah flavonoid. 

Purwanti (1998) menyatakan bahwa flavonoid mampu mereduksi ferri menjadi 

ferro dan akan membentuk kompleks dengan mereaksikan ferro dengan senyawa 

pengompleks. 

Kandungan flavonoid dalam ekstrak daun dewandaru memungkinkan 

ekstrak daun dewandaru memiliki kemampuan untuk mereduksi ion ferri menjadi 

ion ferro yang dapat membentuk kompleks dengan ortofenantrolin. 
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Flavonoid dengan 2 gugus hidroksil yang berdekatan yang memungkinkan 

lepasnya atom hidrogen dari hidroksil sehingga mampu menyumbangkan elektron 

kepada logam transisi atau senyawa yang membutuhkan elektron. 

F. HIPOTESIS 

Ekstrak etanol, ekstrak etil asetat dan ekstrak kloroform daun dewandaru 

(Eugenia uniflora L.) mempunyai potensi aktivitas antioksidan sebagai agen 

pereduksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	COVER SKRIPSI (M. Nur Dwi S).pdf
	SKRIPSI
	Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai
	Surakarta
	Pada tanggal : Senin, 23 Juni 2008




