
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Radikal bebas merupakan suatu senyawa asing yang masuk ke dalam 

tubuh dan merusak sistem imunitas tubuh. Radikal bebas tersebut dapat timbul 

akibat berbagai proses kimia yang kompleks dalam tubuh, polutan lingkungan, 

radiasi zat-zat kimia, racun, makanan cepat saji, dan makanan yang digoreng 

pada suhu tinggi. Jika jumlahnya berlebih, radikal bebas akan memicu efek 

patologis. Radikal bebas yang berlebih dapat menyerang apa saja terutama yang 

rentan seperti lipid, protein dan berimplikasi pada timbulnya berbagai penyakit 

degeneratif. Oleh karena itu pembentukan radikal bebas harus dihalangi atau 

dihambat dengan antioksidan. Senyawa-senyawa yang mampu menghilangkan, 

membersihkan, dan menahan efek radikal disebut antioksidan.Antioksidan 

menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang 

dimiliki radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari 

pembentukan radikal bebas. Selain itu, antioksidan juga berguna untuk mengatur 

agar tidak terjadi proses oksidasi berkelanjutan di dalam tubuh.

Keanekaragaman hayati Indonesia sangat berpotensi dalam penemuan 

senyawa baru sebagai antioksidan. Beberapa penelitian menunjukan bahwa 

beberapa tumbuhan terbukti bermanfaat melindungi tubuh manusia dari bahaya 

radikal bebas, karena adanya antioksidan yang terdapat dalam tumbuhan 

tersebut. Secara alami, tumbuhan yang mengandung antioksidan tersebar pada 

berbagai bagian tumbuhan seperti akar, batang, kulit, ranting, daun, buah, bunga 

dan biji (Hutapea, 2005). Tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat memiliki zat-

zat penting yang sangat berperan dalam menentukan aktivitas kerja tumbuhan 
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obat tersebut, salah satunya yaitu flavonoid yang umumnya terdapat pada 

tumbuhan sebagai glikosida.

Menurut Keller (2009), flavonoid dalam tubuh memiliki efek yang lemah 

karena lambatnya penyerapan oleh tubuh, namun ada indikasi bahwa secara 

biologis flavonoid memicu produksi enzim yang melawan penyakit. Pemanfaatan 

kandungan flavonoid tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan, dapat 

disiapkan dalam bentuk ekstrak. Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang 

potensial sebagai antioksidan. Salah satu tumbuhan yang menarik untuk diteliti 

sebagai komponen aktif antioksidan adalah daun sirsak. Secara empiris beragam 

khasiat daun sirsak telah diakui, untuk mengatasi beberapa penyakit seperti 

wasir, kanker, asam urat dan kolesterol.

Analisis kualitatif flavonoid dapat dilakukan dengan menggunakan 

spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan suatu metoda analisa yang 

didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur 

larutan berwarna pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan 

monokromator prisma atau kisi difraksi dengan detector fototube. Metode 

tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan uji secara kuantitatif untuk 

menentukan kadar flavonoid.

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan pengujian kadar flavonoid 

pada macam-macam jenis tumbuhan obat menggunakan metode maserasi, 

hidrolisa dan pemisahan secara centrifugal dengan penggunaan macam-macam 

jenis tumbuhan obat sebagai variabel bebas (Neldawati, 2013). Namun pada 

penelitian yang akan dilakukan, digunakan daun sirsak untuk pengujian kadar 

flavonoid dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol. Jumlah berat 
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bahan dan volume etanol digunakan sebagai perbandingan pengujian kadar 

flavonoid ekstrak daun sirsak.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka perumusan 

masalah yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil dari analisa kadar flavonoid pada daun sirsak 

menggunakan spektrofotometer?

2. Bagaimanakah keefektifan pelarut etanol terhadap flavonoid pada daun 

sirsak dengan pengujian menggunakan spektrofotometer?


