
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lembaga kesehatan semakin menaruh perhatian terhadap radikal bebas. Hal ini 

dikarenakan semakin banyak bukti ilmiah yang mengindikasikan bahwa radikal bebas 

dapat menyebabkan kerusakan DNA yang dapat menimbulkan berbagai penyakit 

seperti diabetes dan kanker. Kerusakan DNA juga menyebabkan gangguan sistem imun 

dan inflamasi jaringan (Desmarchelier et al., 2005). Selain itu, mengkonsumsi 

makanan tertentu seperti makanan cepat saji, makanan kemasan, makanan kalengan 

juga berpotensi meninggalkan racun didalam tubuh karena kandungan lemak, bahan 

pengawet, serta sumber radikal bebas (Sibuea, 2004). 

Radikal bebas merupakan molekul atau atom apa saja yang tidak stabil karena 

memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas berbahaya 

karena amat reaktif mencari pasangan elektronnya. Radikal bebas yang terbentuk 

dalam tubuh akan menghasilkan radikal bebas yang baru melalui reaksi berantai yang  

jumlahnya terus bertambah dan menyerang sel-sel tubuh sehingga akan terjadi 

kerusakan jaringan (Sibuea, 2004). Tubuh secara terus-menerus membentuk radikal 

oksigen dan spesies reaktif lainnya, terutama dihasilkan oleh netrofil, makrofag dan 

sistem xantin oksidase (Khlifi et al., 2005). Radikal bebas ini dibentuk melalui 

mekanisme metabolisme normal (Desmarchelier et al., 2005).  

Antioksidan merupakan suatu substansi yang pada konsentrasi kecil secara 

signifikan mampu menghambat atau mencegah oksidasi pada substrat yang disebabkan 
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oleh radika bebas (Isnindar et al., 2011). Radikal bebas merupakan molekul yang 

sangat reaktif karena memiliki elektron yang tidak berpasangan dalam orbital luarnya 

sehingga dapat bereaksi dengan molekul sel tubuh dengan cara mengikat elektron 

molekul sel tersebut. Radikal bebas yang dihasilkan secara terus- menerus dalam 

proses metabolisme normal, dianggap sebagai penyebab terjadinya kerusakan fungsi 

sel-sel tubuh yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya penyakit degeneratif (Isnindar 

et al., 2011). 

Tubuh memerlukan antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari 

serangan radikal bebas dengan meredam dampak negatif senyawa ini. Vitamin C dan 

vitamin E telah digunakan secara luas sebagai anti oksidan karena lebih aman dan efek 

samping yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan antioksidan sintetik. 

Antioksidan sintetik seperti Butylated Hidroxy Anisole(BHA) dan Butylated Hidroxy 

Toluene (BHT) memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan vitamin 

C dan vitamin E (Han et al., 2004), tetapi antioksidan sintetik dapat menimbulkan 

karsinogenik (Kikuzaki et al., 2002). Antioksidan pada tumbuhan dapat menghalangi 

kerusakan oksidatif melalui reduksi dengan radikal bebas,membentuk kelat dengan 

senyawa logam katalik, menangkap oksigen (Khlifi et al., 2005).  

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas antioksidan salah 

satunya adalah 1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl (DPPH). DPPH merupakan radikal 

bebas yang apabila direaksikan dengan ekstrak tanaman yang mengandung antioksidan 

akan terjadi reaksi penangkapan radikal bebas DPPH yang diubah menjadi 1,1-

Diphenyl-2-Picrylhydrazyl (kuning). Keuntungan menggunakan metode DPPH 
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merupakan metode yang sederhana, cepat dan mudah untuk screening aktivitas 

penangkap radikal beberapa senyawa. Pengukuran DPPH diukur absorbansinya dengan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm (Kurniawan J. C., Suryanto 

Edi, 2013). DPPH banyak digunakan untuk mengidentifikasi senyawa antioksidan. 

penelitian Widyastuti (2010) melaporkan tentang penggunaan metode DPPH dalam 

menentukan aktivitas antioksidan komponen bioaktif. 

Indonesia sendiri terkenal dengan kekayaan alam yang memiliki berbagai jenis 

tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Obat tradisional telah dikenal dan digunakan 

secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat yang jauh dari pelayanan 

kesehatan pada umumnya memanfaatkan tanaman sebagai obat, salah satunya adalah 

daun salam (Sumono, A., & Mulan, 2009). 

Daun salam sebagai tanaman obat asli Indonesia banyak digunakan oleh 

masyarakat untuk menurunkan kolesterol, kencing manis, hipertensi, gastritis dan 

diare. Daun salam diketahui mengandung flavonoid, selenium, vitamin A, dan vitamin 

E yang berfungsi sebagai antioksidan (Hardhani, 2008).  

Senyawa yang terkandung di dalam daun salam yang berkhasiat sebagai 

antioksidan cenderung bersiifat polar sehingga dibutuhkan pelarut yang bersifat polar 

(Gillespie & Popelier, 2001). Efektivitas ekstraksi suatu senyawa oleh pelarut sangat 

tergantung pada kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut, sesuai dengan prinsip like 

disolve like yaitu suatu senyawa akan terlarut pada pelarut dengan sifat yang sama. 

Pelarut yang bersifat polar diantaranya etanol, metanol, asetan, dan air (Verdiana et al., 
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2018). Oleh karena itu diperlukan eksprolasi anti oksidan alami dari ekstrak daun salam 

untuk mendapatkan antioksidan dengan tingkat keamanan dan aktifitas yang tinggi.  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh perbedaan pelarut pengekstraksi terhadap aktivitas 

antioksidan ekstrak daun salam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengevaluasi pengaruh perbedaan pelarut pengekstraksi 

terhadap aktivitas antioksidan ekstrak daun salam. 

2. Tujuan Khusus. 

Untuk mengevaluasi perbedaan aktivitas antioksidan dari masing-

masing pelarut pengekstraksi ekstrak daun sala menggunakan metode DPPH.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Mengetahui perbedaan aktivitas antioksidan dari masing-masing pelarut 

pengekstraksi ekstrak daun salam. 

2. Manfaat Bagi Masyarakat 

Mengetahui pengaruh perbedaan pelarut pengekstraksi terhadap aktivitas 

antioksidan ekstrak daun salam. 
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