
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Morfologi dan Taksonomi Tanaman Cendana (Santalum album L.) 

 Tanaman cendana merupakan tanaman berbentuk pohon yang bersifat 

setengah parasit (hemi parasit), sehingga membutuhkan tumbuhan lain (inang) 

sebagai pemasok/penyuplai beberapa jenis unsur hara yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhannya (Rahayu at al., 2002). 

 Sistem perakaran cendana sebagian besar adalah mendatar (horizontal) dan 

sedikit yang mengarah vertikal. Di alam letak perakaran cendana umumnya 

dangkal, baik yang berada diantara batu-batu maupun di lokasi tanah gembur. 

Jangkauan akar cendana dapat mencapai 30 meter dari tegakan tanaman 

(Suriamihardja, 1988). 

 Tinggi tanaman cendana dapat mencapai 12-15 meter dengan diameter batang 

sekitar 20-35 cm. Batangnya bercabang banyak dan menghasilkan ranting-ranting 

yang banyak pula. Kulit batangnya berwarna putih keabu-abuan, dan setelah 

dewasa kulitnya akan berubah warna menjadi cokelat. Pada akar, batang, dan 

dahan cendana dewasa yang berumur sekitar 30-40 tahun, sudah memiliki aroma 

yang wangi (Hoar, 2005).  



9 
 

 

Gambar 2.1 

Tegakan Cendana  

Sumber : dokumentasi pribadi (2015) 

 

       Daun cendana berbentuk elips hingga bulat telur dan berukuran antara 4-8 cm 

x 2-4 cm. Kedudukan daun cendana berhadap -hadapan dengan bentuk ujung daun 

meruncing dan berwarna hijau mengkilap. Menurut penuturan masyarakat di 

Pulau Timor terdapat dua macam cendana jika dilihat dari bentuk daun yakni 

cendana yang bentuk daunnya meruncing (Santalum album var. album) dan 

cendana yang berdaun besar (Santalum album var largioliuum) (Septiani at al., 

2010).  

 Bunga cendana tumbuh pada ujung ranting dan pada ketiak daun. Bunganya 

adalah bunga majemuk yang berbentuk malai.  Panjang tangkai malai sekitar 4-6 

cm, dan tangkai panjangnya sekitar 2-6 cm. Bunga cendana berwarna kuning 

kemudian berubah menjadi merah gelap kecokelatan (Rahayu at al., 2002). 

 Buah cendana berbentuk bulat. Saat muda berwarna hijau dan setelah matang 

berwarna merah sampai hitam keunguan. Berdaging  tipis dan didalam daging 

buahnya terdapat biji yang berbentuk bulat serta kulit bijinya tipis dan memiliki 

endosperma/daging biji (Suhaendi dan Surata, 2006). 
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a                      b                           c                                  d 

 
Gambar 2.2 

(a : daun cendana, b :bunga cendana, c: buah cendana, d : biji cendana) 

 Sumber : dokumentasi pribadi (2015). 

 

 Cendana (Santalum album L.) termasuk famili Santalaceae dalam taksonomi 

tumbuhan. Menurut Rudjiman (1987), cendana diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Class  : Dicotyledonae 

Sub class : Rosidae 

Ordo  : Santales  

Family  : Santalaceae 

Genus  : Santalum 

Species            : Santalum album L.  

 

2.2  Habitat dan Penyebaran Cendana (Sntalum album L.) 

Tanaman cendana adalah tanaman endemis Nusa Tenggara Timur, dimana 

tanaman ini tumbuh dengan optimal pada kondisi lingkungan yang sangat 

mencekam, dengan kondisi curah hujan yang rendah antara 600-1.600 mm per 

tahun dan pada bulan kering yang panjang yaitu antara 9-10 bulan. Cendana yang 

tumbuh pada daerah dengan curah hujan yang tinggi tidak akan menghasilkan 

kayu yang kualitasnya bagus walaupun secara vegetatif tumbuhnya memuaskan. 
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Kayu yang berkualitas bagus adalah kayu yang mempuyai aroma yang wangi 

dimana dari kayu tersebut akan menghasilkan minyak atsiri (Rahayu, 2002).  

 Tanaman cendana umumnya tumbuh pada daerah semak belukar yang kering, 

terlebih lagi apabila di sekitarnya terdapat savana atau padang rumput. Tanaman 

ini tumbuh dan tersebar di daerah tropis dan sub tropis dengan musim kemarau 

yang panjang. Tipe iklim yang sesuai untuk cendana adalah tipe D dan E 

berdasarkan klasifikasi tipe iklim Schmidt-Ferguson dengan rata-rata suhu 10-

35
0
C dan kelembaban udara 65 % serta curah hujan rata-rata 625-1.625 

mm/tahun. Kondisi tanah yang optimal adalah tanah sarang/berdrainase baik 

dengan batuan induk kapur atau vulkanik dan terletak pada ketinggian 50-1.200 m 

dpl (Hermawan, 2004;  Sinaga, 1997; dan Surata, 2006 ). 

 

2.3  Manfaat Cendana  

 Cendana merupakan kayu mewah yang diperdagangkan berdasarkan berat 

dalam kilogram, tidak seperti jenis-jenis kayu lain misalnya jati, mahoni, meranti, 

ramin, dan lain-lain yang dijual dalam volume meter kubik. Kemewahan kayu 

cendana terletak pada aroma kayunya yang wangi dan khas, sehingga harga 

jualnya pun sangat tinggi (Satriadi, 2012). 

 Kayu cendana yang beraroma wangi dapat menghasilkan minyak cendana 

berupa minyak atsiri, yang umumnya digunakan sebagai wewangian pada dupa, 

kosmetik, parfum, dan sabun. Kayunya pun dapat dijadikan bahan ukiran yang 

indah sekaligus menebarkan aroma yang harum. Selain itu, cendana kerap kali 

dimanfaatkan sebagai bumbu makanan dan minuman, aromaterapi, dan obat 
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tradisional. Daun cendana dapat juga digunakan untuk mengobati demam, dan 

dalam bidang keaagamaan kayu cendana ada hubungannya dengan pengaruh 

agama Hindu dan Budha sebab, digunakan untuk membangun candi dan kuil,  

serta dipakai untuk membakar mayat menurut agama Hindu (Hermawan, 2004.). 

 

2.4 Metabolit Sekunder Pada Cendana  

 Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang memiliki kemampuan 

bioaktifitas dan berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari gangguan hama 

penyakit dan tekanan abiotik lainnya. Senyawa kimia sebagai hasil dari 

metabolisme sekunder telah banyak digunakan sebagai zat warna, racun, aroma 

makanan, dan obat-obatan yang dikenal sebagai obat tradisional, sehingga 

diperlukan penelitian tentang penggunaan tumbuh-tumbuhan yang memiliki 

senyawa kimia sebagai obat-obatan (Lenny, 2006).  

Metabolit sekunder pada tumbuhan terbagi ke dalam beberapa golongan 

utama yaitu alkaloid, flavonoid, steroid, dan terpenoid serta terbentuk melalui 

empat jalur biosintesis yakni asam sikimat, asam asetat malonat, poliketida, dan 

asam mevalonat. Banyak diantara metabolit sekunder tersebut mempunyai 

aktivitas biologis yaitu dapat mengobati berbagai macam penyakit  (Saleh, 2007).  

 Tanaman cendana mengandung senyawa-senyawa seskuiterpena. Senyawa-

senyawa ini terdapat dalam minyak atsiri cendana  (Sandalwood oil). 

Seskuiterpena yang terbanyak adalah α-santalol dan β-santalol. Senyawa santalol 

mempunyai aktivitas antibakteri dan sedatif (Christenson et al., 1981). Senyawa 

steroid terdapat dalam daun cendana yaitu β-sitosterol dan dalam kulit batang 
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yaitu amirin palmitat (triterpenoid ester). β-sitosterol mempunyai aktivitas 

hipoglikemik dan amirin palmitat mempunyai aktivitas insektisida melawan 

Atteva fabriciella, Eligama norcissu dan Eupterote geminata (Malavadhani, 

2004). Dalam akar cendana juga terdapat senyawa steroid yaitu clionasterol 

(Saleh, 2007). 

 

2.5 Radikal Bebas  

 Radikal bebas (free radical) adalah salah satu bentuk senyawa yang 

mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya (Winarsi, 

2007). Adanya elektron yang tidak berpasangan menyebabkan senyawa tersebut 

sangat reaktif dalam mencari pasangan dengan merebut proton dari molekul lain 

disekitarnya untuk menstabilkan diri. Dalam upaya memenuhi ketidakstabilan 

elektronnya, radikal bebas yang elektronnya tidak berpasangan secara cepat akan 

menarik elektron makromolekul biologis yang berada di sekitarnya seperti 

protein, asam nukleat, dan asam deoksiribonukleat (DNA). Jika makromolekul 

yang teroksidasi dan terdegradasi tersebut merupakan bagian dari sel atau organel, 

maka dapat mengakibatkan kerusakan pada sel sehingga dapat menyebabkan 

penakit degeneratif  (Halliwell dan Gutteridge, 1999). 

 Penyakit degeneratif merupakan suatu istilah medis yang dipakai untuk 

menerangkan adanya suatu proses kemunduran fungsi sel yaitu dari keadaan 

normal sebelumnya ke keadaan yang buruk. Macam-macam penyakit degeneratif 

adalah koesterol, penyakit jantung, osteoporosis, stroke, asam urat, hipertensi, 

diabetes mallitus, kanker, dan lain-lain. Salah satu penyebab penyakit degeneratif 
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adalah radikal bebas yang dapat bersumber dari poutan ingkungan dan poa hidup 

tidak sehat (Winarsi, 2007). 

     Pada keadaan normal secara fisiologis, sel memproduksi radikal bebas 

sebagai konsekuensi logis pada reaksi biokimia dalam kehidupan aerobik. 

Organisme aerobik memerlukan oksigen untuk menghasilkan ATP, yaitu suatu 

senyawa yang merupakan sumber energi bagi makhluk hidup melalui fosforilasi 

oksidatif yang terjadi dalam mitokondria. Pada proses tersebut terjadi reduksi O2 

menjadi H2O yang memerlukan pengalihan 4 elektron. Namun, dalam keadaan 

tertentu, pengalihan elektron tersebut berjalan kurang sempurna sehingga dapat 

terbentuk radikal bebas yang dapat merusak sel jika tidak diredam (Suryohudoyo, 

2007). 

 Pembentukan radikal bebas dapat dinetralisir oleh senyawa antioksidan, yang 

diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang berimbang. Pengaruh negatif radikal 

bebas terjadi, jika jumlahnya tidak seimbang dan melebihi kemampuan 

detoksifikasi oleh sistem pertahanan antioksidan tubuh, sehingga menimbulkan 

kondisi stres oksidatif. Radikal bebas dapat terbentuk secara endogen dan 

eksogen. Pembentukan radikal bebas secara endogen terjadi sebagai respon 

normal dari rantai peristiwa biokimia dalam tubuh yaitu dalam sel (intrasel) 

maupun ekstrasel. Sedangkan secara eksogen radikal bebas didapat dari polutan 

lingkungan, asap rokok, obat-obatan, dan radiasi ionisasi atau sinar ultra violet 

(Winarsi, 2007). 

 Jika radikal bebas tidak diinaktivasi, reaktivitas radikal bebas ini dapat 

menimbulkan perubahan kimiawi dan merusak seluruh tipe makromolekul seluler 
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seperti karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Rusaknya tipe makromolekul 

ini akan menyebabkan timbulnya beberapa penyakit degeneratif misalnya kanker, 

penuaan dini dan lain-lain (Lee et al., 2004).   

 Beberapa senyawa ROS (Reactive oxygen species) yang penting dalam 

kehidupan makhluk hidup adalah yang tergolong radikal bebas seperti radikal 

hidroksil (OH), radikal superoksida (O2), radikal nitroksida (NO) dan radikal lipid 

peroksil (LOO), serta yang tergolong non radikal seperti hidrogen peroksida 

(H2O2), singlet oksigen (
1
O), asam hipoklorat (HOCl), dan ozon (O3) (Halliwell et 

al.,1992). 

 Bila dua senyawa radikal bebas bertemu, maka elektron-elektron yang tidak 

berpasangan dari kedua senyawa tersebut  akan bergabung dan membentuk ikatan 

kovalen yang stabil. Sebaliknya, bila senyawa radikal bebas bertemu dengan 

senyawa yang bukan radikal bebas maka akan terjadi tiga kemungkinan, yaitu 

radikal bebas akan memberikan elektron yang tidak berpasangan kepada senyawa 

bukan radikal bebas, radikal bebas menerima elektron dari senyawa bukan radikal 

bebas, radikal bebas bergabung dengan senyawa bukan radikal bebas (Winarsi, 

2007). 

 Secara umum tahapan pembentukan radikal bebas melalui tiga tahapan yaitu 

inisiasi, propagasi, dan terminasi. Tahap inisiasi merupakan awal pembentukan 

radikal bebas, tahap propagasi merupakan pemanjangan rantai, dan tahap 

terminasi merupakan bereaksinya senyawa radikal bebas dengan radikal lain atau 

dengan penangkal radikal, sehingga potensi propagasinya rendah. Reaktivitas 

radikal bebas dapat dihambat dengan tiga cara yakni mencegah atau menghambat 
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pembentukan radikal bebas baru, menginaktivasi atau mengikat radikal bebas dan 

memotong propagasi (pemutusan rantai), serta memperbaiki kerusakan akibat 

radikal bebas (Winarsi, 2007).  

 

2.6 Antioksidan 

 Antioksidan merupakan seyawa yang dapat mengendalikan reaksi berantai 

radikal bebas dalam tubuh, sehingga tubuh dapat terlindungi dari beberapa 

serangan penyakit. Keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan sangat 

diperlukan dalam memelihara fungsi fisiologis tubuh. Ketika tidak adanya 

keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan maka tubuh akan mengalami 

stres oksidatif yang menimbulkan beberapa penyakit. Oleh karena itu pemberian 

antioksidan dari luar sangat dibutuhkan untuk mengatasi stres osidatif, sehingga 

dapat mencegah penyakit yang berhubungan dengan radikal bebas seperti kanker, 

kardiovaskuler, dan penuaan serta beberapa penyakit degeneratif lainnya 

(Halliwell dan Gutteridge, 1999). 

 

2.6.1   Penggolongan antoksidan  

 Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan digolongkan menjadi tiga 

kelompok yaitu antioksidan primer, sekunder, dan tersier (Winarsi, 2007). 

1. Antioksidan primer (antioksidan endogen/antioksidan enzymatik) 

Antioksidan primer berfungsi sebagai pemberi atom hidrogen secara cepat ke 

radikal bebas, dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih stabil. 

Antioksidan primer bekerja dengan cara mengubah radikal bebas yang ada 
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menjadi molekul yang berkurang dampak negatifnya sebelum sempat 

bereaksi. Contoh antioksidan primer adalah superoxidase dismutase (SOD), 

katalase, dan glutation peroksida (GPX). 

2. Antioksidan sekunder (antioksidan eksogen/antioksidan non-enzymatik) 

Antioksidan sekunder berfungsi sebagai sistem pertahanan preventif atau 

mencegah terjadinya reaksi berantai. Jenis antioksidan ini bekerja dengan 

cara memotong reaksi berantai oksidasi dari radikal bebas sehingga radikal 

bebas tidak akan bereaksi dengan komponen-komponen sel. Yang tergolong 

dalam antioksidan sekunder adalah vitamin E, vitamin C, β-karoten, 

isoflavon, flavonoid, asam urat, bilirubin, dan albumin.  

3. Antioksidan tersier  

Aintioksidan ini berfungsi untuk memperbaiki kerusakan sel dan jaringan 

yang disebabkan oleh radikal bebas. Golongan antioksidan tersier misalnya 

enzim metionin sulfoksidan reduktase, dan enzim DNA-repair yang berperan 

mempoerbaiki DNA pada inti sel. Adanya enzim-enzim ini dapat 

memperbaiki DNA yang rusak sehingga dapat mencegah penyakit degeneratif 

misalnya kanker.   
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2.6.2 Sumber antioksidan 

  Menurut Pokorny (2001), antioksidan berdasarkan sumbernya, dibagi 

kedalam dua kelompok yaitu antioksidan sintetik dan antioksidan alami. 

1. Antioksidan sintetik  

Antioksidan sintetik merupakan senyawa antioksidan yang berasal dari hasil 

sintesis reaksi kimia. Ada beberapa contoh antioksidan sintetik yang sudah 

diberi ijin penggunaanya di seluruh dunia yaitu butylated hidroxyanisole 

(BHA), butylated hidroxytoluene (BHT), propyl gallate (PG), 

tertbutylhydroquinone (TBHQ), dan tokoferol (antioksidan alami yang 

diproduksi secara sintesis untuk tujuan komersil). 

2. Antioksidan alami  

Antioksidan alami merupakan senyawa antioksidan yang berasal dari hasil 

ekstrak tumbuhan. Senyawa antioksidan alami yang berasal dari tumbuhan 

tersebar luas pada bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, buah dan 

biji. Antioksidan alami mampu melindungi tubuh terhadap penyakit  yang 

disebabkan oleh radikal bebas, mampu menghambat penyakit degeneratif dan 

mampu menghambat peroksidasi lemak. Pada umumnya senyawa antioksidan 

alami adalah senyawa polifenol yang dapat berupa golongan flavonoid, 

turunan asam sianamat, kumarin, tokoferol, asam-asam organik 

polifungsional, vitamin C, dan Vitamin E (Hamid dkk., 2010). 
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2.6.3 Mekanisme kerja antioksidan  

 Senyawa radikal bebas dapat dihambat melalui berbagai macam cara 

diantaranya dengan mencegah masuknya oksigen, penggunaan temperatur yang 

rendah, inaktivasi enzim yang mengkatalisis okidasi, mengurangi tekanan 

oksigen, dan penggunaan pengemas yang sesuai. Cara lain untuk mencegah 

masuknya oksigen adalah dengan menggunakan bahan tambahan spesifik yang 

dapat menghambat oksidasi yakni antioksidan (Pokorny, 2001).  

 Antioksidan juga merupakan senyawa pemberi elektron (elektron donor) atau 

reduktan/reduktor yang mampu menghambat reaksi oksidasi dengan cara 

mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif, sehingga kerusakan sel 

dapat dicegah. Senyawa ini mempunyai berat molekul kecil tapi mampu 

menginaktivasi reaksi oksidasi dengan mencegah terbentuknya radikal bebas 

(Winarsi, 2007). 

  Senyawa antioksidan adalah zat yang mampu menunda, memperlambat, dan 

mencegah terjadinya proses oksidasi, serta bermanfaat bagi kesehatan dan 

mempunyai peranan penting dalam mempertahankan mutu produk pangan. Di 

bidang kesehatan dan kecantikan antioksidan memiliki manfaat sebagai pencegah 

tumor dan kanker, penyempitan pembuluh darah, penuaan dini. Antioksidan juga 

menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul 

yang sangat reaktif sehingga kerusakan sel dapat dicegah. Reaksi oksidasi dengan 

radikal bebas sering terjadi pada molekul protein, asam nukleat, lipid dan 

polisakrida (Winarsi, 2007).  
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 Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah lebih 

sehingga jika terdapat jumlah radikal bebas yang berlebih , maka tubuh akan 

membutuhkan antioksidan eksogen atau tambahan antioksidan dari luar tubuh. 

Adanya kekhawatiran akan kemungkinan efek samping yang ditimbulkan dari 

antioksidan sintetik menyebabkan antioksidan alami menjadi alternatif yang 

sangat dibutuhkan (Rohdiana, 2001 dan Sunarni, 2005). 

 

2.6.4  Uji aktivitas senyawa antioksidan dengan metode DPPH (1,1-dyphenil 

2-picrylhydrazil ). 

 

 Untuk mengetahui aktivitas antioksidan pada suatu bahan dapat dilakukan 

pengujian terhadap bahan tersebut. Salah satu metode yang paling umum 

digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan adalah dengan menggunakan 

metode radikal bebas 1,1-dyphenil -2-picrylhydrazil (DPPH). Pengukuran 

antioksidan dengan metode DPPH merupakan metode pengukuran antioksidan 

yang sederhana, cepat, dan tidak membutuhkan banyak reagen seperti halnya 

metode lain. Hasil pengukuran dengan metode DPPH menunjukan kemampuan 

antioksidan sampel secara umum, tidak berdasarkan jenis radikal yang dihambat 

(Juniarti at al., 2005). 

Larutan DPPH pada metode ini akan berperan sebagai radikal bebas yang 

akan bereaksi dengan senyawa antioksidan sehingga DPPH akan berubah menjadi 

1,1-dyphenil-2-picrylhydrazil yang bersifat non-radikal. Peningkatan jumlah 1,1-

dyphenil -2-picrylhydrazil akan ditandai dengan berubahnya warna ungu tua 

menjadi warna merah muda atau kuning pucat dan dapat juga diukur  dengan 
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menggunakan spektrofotometer UV-Vis, sehingga aktivitas peredaman radikal 

bebas oleh sampel dapat ditentukan (Molyneux, 2004). 

Pengukuran aktivitas antioksidan dengan metode DPPH menggunakan 

prinsip spektrofotometri UV-Vis. Senyawa DPPH dalam metanol berwarna ungu 

tua akan terdeteksi pada panjang gelombang sinar tampak sekitar 515-517 nm. 

Parameter untuk menginterpretasikan hasil pengujian DPPH adalah dengan nilai 

IC50 (Inhibitor Concertration). IC50 merupakan konsentrasi larutan substrat atau 

sampel yang mampu mereduksi aktivitas DPPH sebesar 50%.  Semakin kecil nilai  

IC50 berarti makin tinggi aktivitas antioksidan (Molyneux, 2004). Struktur DPPH 

radikal bebas dan DPPH yang telah bereaksi dengan antioksidan disajikan pada 

gambar 2.3 dibawah ini. 

 

                                           (a)                                            (b) 

Gambar 2.3 

Struktur DPPH (a) radikal bebas dan (b) radikal bebas yang telah 

bereaksi dengan antioksidan  

Sumber: Molyneux (2004). 

 

 Jika semua elektron pada radikal DPPH menjadi berpasangan maka 

menyebabkan terjadinya peluruhan warna larutan DPPH dari ungu tua menjadi 

kuning terang. Perubahan ini dapat diukur secara stoikiometri menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 517 nm. 

Kemampuan antioksidan diukur sebagai penurunan serapan larutan DPPH akibat 
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adanya penambahan sampel. Aktivitas antioksidan untuk menghambat radikal 

bebas dinyatakan dalam % inhibisi, yang dihitung menggunakan rumus : 

           
                                    

                  
        

Berdasarkan harga % inhibisi yang diperoleh kemudian dibuat kurva terhadap 

konsentrasi larutan uji sampel atau pembanding yaitu berupa asam galat. 

Konsentrasi sampel (ppm) sebagai sumbu x dan % inhibisi sebagai sumbu y, 

persamaan regresi linearnya ditentukan dari y =  bx + a dan nilai IC50 dapat 

dihitung dengan memasukan nilai y sebesar 50 sehingga diperoleh x sebagai IC50. 

Nilai IC50 menyatakan besarnya konsentrasi inhibisi larutan uji yang mampu 

menangkal radikal bebas atau menurunkan 50% absorbansi radikal bebas DPPH.  

(Nurjanah, 2011 ; Dungir dkk., 2012). 

 

2.7 Senyawa Fenolik  

Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang tersebar luas 

dalam tumbuhan, yang terdiri atas molekul-molekul besar dengan beragam 

struktur yang mengandung gugus OH yang terikat pada senyawa aromatik 

(Harborne, 2000). 

  

Gambar 2.4  

Struktur Fenol Sederhana  

Sumber : Harborne (2000) 

 

 Banyaknya variasi gugus OH yang mungkin tersubstitusi pada kerangka 

utama fenol, menyebabkan senyawa fenolik memiliki banyak anggota. Terdapat 

lebih dari 8.000 jenis senyawa yang termasuk kedalam golongan senyawa fenolik. 
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Salah satu metode klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi golongan 

senyawa fenolik adalah berdasarkan jumlah atom karbon pada molekul, dengan 

rincian klasifikasi disajikan pada tabel 2.1 dibawah ini. 

 

Tabel 2.1 

Kelas Terpenting Senyawa Fenolik Pada Tumbuhan 

Jumlah atom 

C 

Kerangka Dasar Kelas 

6 C6 Fenolik sederhana, benzoquinon 

7 C6 – C1 Asam fenolat dan senyawa yang 

berhubungan lainnya 

8 C6 – C2 Asetofenon dan Asam fenilasetat 

9 C6 – C3 Asam sinamat, sinamil aldehid, 

sinamil alkohol 

10 C6 – C4 Naphtoquinone 

13 C6– C1 – C6 Xanthone 

14 C6– C2 – C6 Stilbene, antarkuinon 

15 C6– C3 – C6 Flavonoid, isoflavonoid 

18 (C6– C3)2 Lignan, neolignan, (dimer atau 

oligomer) 

30 (C6– C3 – C6)2 Biflavonoid 

N (C6– C3)n 

(C6)n 

(C6– C3 – C6)n 

Lignin 

Catecholmelanine 

Proantosianidin 

 

Sumber : Vasco (2009) 

 

Senyawa fenolik atau polifenolik  berupa golongan flavonoid, asam sianamat, 

kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional merupakan senyawa 

antioksidan alami dari tumbuhan. Golongan flavonoid yang memiliki aktivitas 

antioksidan adalah flavon, flavonol, isoflavon, katekin, dan kalkon. Sementara 

turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, asam ferulat, asam klorogenat, dan 

lain-lain. Senyawa antioksidan polifenolik adalah multifungsional dan dapat 

bereaksi sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas, pengkelat logam atau 
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peredam terbentuknya singlet oksigen. Kira-kira 2% dari seluruh karbon yang 

difotosintesis oleh tumbuhan diubah menjadi flavonoid atau senyawa yang 

berkaitan erat dengannya, sehingga flavonoid merupakan salah satu golongan 

fenol alam  terbesar. Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau sehingga 

pastilah ditemukan pada setiap telaah ekstrak tumbuhan. Kebanyakan dari 

golongan dan senyawa yang berkaitan erat dengannya memiliki sifat-sifat 

antioksidan baik didalam lipida cair maupun dalam makanan berlipida (Pokorny, 

2001). 

Flavonoid mencakup banyak pigmen yang paling umum, dan terdapat pada 

seluruh dunia tumbuhan mulai dari fungus sampai angiospermae. Pada tumbuhan 

tingkat tinggi, flavonoid terdapat baik dalam bagian vegetatif maupun dalam 

bunga. Sebagian besar flavonoid alam ditemukan dalam bentuk glikosida dimana 

unit flavonoid terikat pada satu gula. Flavonoid yang berupa glikosida merupakan 

senyawa polar sehingga dapat diekstrak dengan etanol, metanol dan air. Senyawa 

fenol bila ditambah dengan basa warnanya akan berubah sehingga  mudah 

dideteksi oleh kromatogram (Robinson, 1995). 

 

2.7.1 Penentuan kadar total fenol 

Penentuan kandungan total fenolik bertujuan untuk melihat korelasi antara 

aktivitas antioksidan dengan kandungan total fenoliknya. Kandungan total fenolik 

dihitung dengan memplot konsentrasi dengan absorbansi pada kurva standar asam 

galat melalui persamaan regresi linear  y = bx + a (Mongkolsilp, dkk., 2004).  
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 Reagen Follin-Ciocalteau merupakan larutan kompleks ion polimerik yang 

mengandung asam fosfomolibdat (H3PM012O40) atau asam fosfotungstat 

(H3PW012O40) (Singleton and Rosi, 1965). Prinsip yang mendasari pada metode 

Follin-Ciocalteau adalah reaksi oksidasi dan reduksi kolorimetrik untuk 

mengukur semua senyawa fenolat yang dapat teroksidasi dalam sampel uji 

(Gheldof and Engeseth, 2002).  

 Mekanisme terjadinya reaksi oksidasi reduksi gugus fenolat hidroksil dan 

reagen Follin-ciocalteu adalah pada saat reaksi berlangsung, gugus fenolat 

hidroksil pada sampel akan mereduksi kompleks fosfotungstat atau fosfomolibdat 

dari reagen Follin-Ciocalteu menjadi molibdenum-tungsen yang berwarna biru. 

Warna biru yang terbentuk semakin pekat setara dengan konsentrasi ion fenolat 

yang terbentuk. Artinya semakin besar konsentrasi senyawa fenolik pada suatu 

sampel maka semakin banyak ion fenolat yang tereduksi, sehingga warna biru 

yang dihasilkan semakin pekat.  Reaksi oksidasi reduksi ini berjalan dalam 

suasana basa yaitu pada pH 10, sehingga perlu ditambahkan natrium karbonat 

dalam proses pengerjaanya (Singleton and Rossi, 1986). 

 Penentuan kadar fenolik total menggunakan reagen Follin-Ciocalteu dan 

larutan standar yang sering digunakan adalah asam galat. Asam galat merupakan 

senyawa golongan asam fenolat yaitu turunan dari asam hidroksibenzoat yang 

tergolong asam fenol sederhana serta memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. 

Asam galat sebagai standar didasarkan atas ketersediaan substansi yang stabil dan 

murni serta harganya lebih murah. Selain itu senyawa ini memiliki gugus 

hidroksil dan ikatan rangkap yang terkonjugasi pada masing-masing cincin 
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benzena yang menyebabkan senyawa ini sangat efektif untuk membentuk 

senyawa kompleks dengan reagen Follin-Ciocalteu sehingga reaksi yang terjadi 

lebih sensitif. Asam galat merupakan asam dengan tiga gugus hidroksil fenolik 

sehingga digunakan sebagai senyawa baku pembanding untuk menetapkan 

kandungan senyawa fenolik total. Selain itu asam galat tersedia dalam kemurnian 

yang relatif tinggi, stabil, dan harganya relatif murah (Harborne,1987). Struktur 

asam dalat ditunjukan pada Gambar 2.5.  

 

 

Gambar 2.5 

Struktur asam galat 

 Sumber : Harborne (1987) 

 

 Kadar total fenol dalam suatu sampel dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

            =  
                                              

            
 x 100%. 

 Fp adalah faktor pengenceran. Kandungan fenolik total dalam tumbuhan 

dinyatakan dalam GAE (gallic acid eguivalen) yaitu jumlah kesetaraan miligram 

asam galat dalam 100 gram sampel (Gheldof and Engeseth, 2002). 
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2.8  Artemia salina Leach 

Hewan uji yang digunakan dalam metode BSLT ini adalah Artemia salina 

Leach. Pada mulanya Artemia salina Leach ini mempunyai nama spesies Salinus 

Linnaeus. Kemudian pada tahun 1819 diubah menjadi Artemia salina oleh Leach. 

Artemia atau Cancer brine shrimp adalah sejenis udang primitif (Isnansetyo dan 

Kumiastuty, 1995). 

 

2.8.1 Klasifikasi Artemia salina Leach 
 

Menurut Ajrina (2013), Artemia salina Leach diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Phylum  : Arthropoda  

Class  : Crustaceae  

Subclass : Branciopoda  

Ordo   : Anostraca  

Famili   : Artemidae  

Genus : Artemia 

Spesies   : Artemia salina Leach. 

 

2.8.2 Morfologi Artemia salina Leach. 

A.salina diperdagangkan dalam bentuk telur istirahat yang disebut dengan 

kista, berbentuk bulat kecil, berdiameter antara 200-350 mikron dengan warna 

kelabu kecoklatan. Satu gram kista A.salina kering rata-rata terdiri atas 200.000-

300.000 butir kista. Kista yang berkualitas baik akan menetas sekitar 18-24 jam 
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apabila diinkubasikan dalam air bersalinitas 5-70 permil. Ada beberapa tahapan 

proses penetasan Artemia yaitu tahap hidrasi, tahap pecah cangkang dan tahap 

payung atau tahap pengeluaran. Pada tahap hidrasi terjadi penyerapan air sehingga 

kista yang diawetkan dalam bentuk kering tersebut akan menjadi bulat dan aktif 

bermetabolisme. Tahap selanjutnya adalah tahap pecah cangkang, pada tahap ini 

kista menggelembung karena menyerap air, selanjutnya kista mulai menetas 

dengan memecah cangkangnya, dan tahap yang terakhir adalah tahap payung atau 

tahap pengeluaran yaitu anak Artemia keluar dan menjadi Artemia (Widyastuti, 

2010). 

A.salina yang baru menetas disebut nauplius dan berwarna orange, berbentuk 

bulat lonjong dengan panjang sekitar 400 mikron, lebar 170 mikron, dan berat 

0,002mg. Ukuran-ukuran tersebut sangat bervariasi tergantung strainnya. 

Nauplius mempunyai sepasang antenna dan sepasang antenulla dengan ukuran 

lebih kecil dan pendek dari antenna, selain itu di antara antenulla terdapat bintik 

mata yang disebut ocellus. Sepasang mandibula rundimenter terdapat dibelakang 

antenna, sedangkan labium atau mulut terdapat dibagian ventral. Nauplius 

berangsur-angsur mengalami perkembangan dan perubahan morfologis sebanyak 

15 kali pergantian kulit hingga dewasa, setiap pergantian kulit disebut instar 

(Widyastuti, 2010). 
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Gambar 2.6 

Morfologi Nauplius 

Sumber : Isnansetyo dan Kumiastuty (1995) 

 

A.salina dewasa biasanya berukuran 8-10 mm, ditandai dengan adanya 

tungkai mata yang jelas terlihat pada kedua sisi bagian kepala, antenna sebagai 

alat sensori, saluran pencernaan terlihat jelas dan 11 pasang thorakopoda. Pada 

A.salina jantan, antenna berubah menjadi alat penjepit (mascular grasper). 

Sepasang penis terdapat dibagian belakang tubuh, sedangkan pada A.salina betina, 

antenna mengalami penyusutan. Sepasang indung telur atau ovari terdapat 

dikedua sisi saluran pencernaan dibelakang thorakopoda. Telur yang sudah 

matang akan disalurkan ke sepasang kantong telur atau uterus (Mudjiman, 1995). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 

Morfologi Artemia salina Leach 

Sumber :  Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) 
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2.8.3 Sifat ekologi dan fisiologi Artemia salina Leach 

Artemia salina L. banyak ditemukan di danau-danau yang kadar garamnya 

sangat tinggi sehingga disebut juga dengan brine shrimp. Untuk pertumbuhan 

biomassa A.salina yang baik, membutuhkan kadar garam antara 30-50 permil 

pada kisaran suhu 25-3
0
C, sedangkan kadar garam yang diperlukan agar A.salina 

mampu menghasilkan kista bervariasi tergantung strainnya, biasanya diatas 100 

permil. Akan tetapi kista yang kering sangat tahan terhadap suhu yang ekstrim 

dari -273
o
C hingga 100

o
C (Widyastuti, 2010). 

 
Artemia termasuk hewan euroksibion yaitu hewan yang mempunyai kisaran 

toleransi yang lebar akan kandungan oksigen, pada kandungan oksigen 1 mg/L 

Artemia masih dapat bertahan. Sebaliknya, pada kandungan oksigen terlarut yang 

tinggi sampai kejenuhan 150 persen Artemia masih mampu bertahan hidup, 

sedangkan kandungan oksigen yang baik untuk pertumbuhan Artemia adalah 

diatas 3 mg/L. Keasaman air (pH) juga mempengaruhi kehidupan Artemia. 

Umumnya Artemia membutuhkan pH air yang bersifat basa agar artemia dapat 

tumbuh dengan baik, maka pH air yang digunakan untuk budidaya berkisar antara 

7,5-8,5 (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). 

Sifat ekologi Artemia sangat menakjubkan yakni ketahanan terhadap 

kandungan ammonia yang tinggi. Pada kondisi kandungan ammonia hingga 90 

mg/L masih dapat ditoleransi oleh hewan ini. Tetapi sebaiknya kandungan 

ammonia kurang dari 80 mg/L agar budidaya artemia dapat tumbuh dengan bagus 

(Mudjiman, 1995).  

 
A.salina bersifat omnivora dan makanannya berupa plankton, detritus serta  

partikel-partikel halus yang dapat masuk ke mulut. A.salina dalam mengambil 
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makanan bersifat penyaring tidak selektif (non selective filter feeder), sehingga 

apa saja yang dapat masuk mulut A.salina seakan-akan menjadi makanannya. 

Akibatnya kandungan gizi A.salina sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang 

tersedia pada perairan tersebut. A.salina mengambil pakan dari media hidupnya 

terus-menerus sambil berenang (Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995). 

 Cara reproduksi pada A.salina dibagi menjadi dua yaitu, A.salina bersifat 

biseksual dan A.salina yang bersifat partenogenetik. Keduanya mempunyai cara 

berkembang biak yang berlainan. A.salina biseksual berkembang biak secara 

seksual, perkembangbiakannya didahului dengan perkawinan antara jantan dan 

betina, sedangkan A.salina partenogenetik berkembangbiak secara partenogenesis 

yaitu betina menghasilkan telur atau nauplius tanpa adanya pembuahan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 8 

Siklus hidup Artemia salina Leach 

Sumber :  Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) 

 
 

Siklus hidup A.salina cukup unik, baik biseksual maupun partenogenetik. 

Perkembangbiakannya dapat secara ovovivipar maupun ovipar tergantung kondisi 
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lingkungan terutama salinitas. Pada salinitas tinggi akan dihasilkan kista yang 

keluar dari induk betina sehingga disebut dengan perkembangbiakan secara 

ovipar, sedangkan pada salinitas rendah tidak akan menghasilkan kista akan tetapi 

langsung menetas dan dikeluarkan sudah dalam bentuk nauplius sehingga disebut 

dengan perkembangbiakan secara ovovivipar (Mudjiman, 1955). 

A.salina menjadi dewasa setelah umur 15 hari. Artemia dewasa ini biasa 

menghasilkan telur sebanyak 50-300 butir setiap 4-5 hari sekali. Lebih-lebih bila 

kondisi lingkungan memungkinkan untuk melakukan perkawinan ovovivipar. 

Dengan perkembangbiakan secara ovovivipar ini biasa menghasilkan individu 

baru dalam waktu yang relatif lebih cepat sehingga jumlah nauplius yang 

dihasilkan oleh setiap induk bisa lebih banyak. Umur maksimal Artemia sekitar 6  

bulan, tetapi karena Artemia dapat melakukan perkembangbiakan dengan dua 

cara, maka memungkinkan organisme ini bertahan hidup sepanjang masa. Dalam 

keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan, induk Artemia mungkin mati, 

tetapi siste atau telur yang dihasilkan dari perkawinan akan berkembang sebagai 

generasi penerus (Mudjiman, 1955). 

 

2.8.4 Pengujian toksisitas terhadap Artemia Salina Leach dengan metode   

BSLT (Brine Shrimp Lethality Test) 

 

 Pengujian terhadap toksisitas ekstrak tanaman dapat dilakukan dengan 

metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Metode BSLT sangat cocok 

digunakan untuk isolasi senyawa bioaktif ekstrak tanaman. Metode ini sering 

dilakukan dalam uji pendahuluan untuk skrining dan penapisan aktivitas 

farmakologis pada tanaman obat untuk mendukung penggunaan tanaman obat 

dalam pengobatan tradisional maupun modern, mendeteksi efek racun dari fungi, 
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toksisitas ekstrak tanaman, logam berat, pestisida, dan sitotoksisitas (Tamat at al, 

2007). 

 Uji BSLT dilakukan untuk melihat toksisitas suatu bahan terhadap larva 

udang jenis A.salina dan sering digunakan untuk skrining  awal terhadap senyawa 

bioaktif yang diduga sebagai antikanker. Metode ini dilakukan dengan mengamati 

tingkat kematian (mortalitas) yang ditimbulkan oleh ekstrak terhadap larva udang 

jenis A.salina setelah dilakukan pengujian selama 24 jam. Hasil kematian dari 

larva udang yang diperoleh, dihitung dan diperoleh hasil akir yang dinyatakan 

sebagai harga  median lethal concentration (LC50). LC50 merupakan konsentrasi 

sampel yang menyebabkan kematian 50% larva setelah masa inkubasi 24 jam. 

Apabila LC50 kurang dari 1000 ppm, maka dikatakan mempunyai potensi sebagai 

antikanker (Meyer at al., 1982). 

 

2.9 Teknik Isolasi Senyawa Metabolisme Sekunder Dari Daun Cendana  

(Santalum album L.) 

 

2.9.1 Ekstraksi  

 

 Ekstraksi adalah cara untuk mengambil atau menarik komponen senyawa 

kimia yang terkandung dalam sampel dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

Ekstraksi yang benar dan tepat tergantung dari jenis senyawa, tekstur, kandungan 

air, bahan, dan tumbuhan yang akan diekstraksi (Harborne, 1987).  

 Ekstraksi dengan pelarut didasarkan pada sifat kepolaran dalam pelarut saat 

ekstraksi. Senyawa polar seperti alkaloid, komponen fenolik, karotenoid, tanin, 

gula, asam amino, glikosida hanya akan larut dalam pelarut polar  seperti etanol, 
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metanol, butanol dan air. Pelarut semi polar seperti klorofom, etil asetat, dan 

aseton mampu mengekstrak senyawa fenol, terpenoid, alkaloid, aglikon, dan 

glikosida dan senyawa non polar seperti lilin, lipid, dan minyak yang mudah 

menguap, akan larut pada pelarut non polar seperti eter, kloroform, dan n-heksana 

(Grieter at al.,1991 ). Jenis dan mutu pelarut yang digunakan akan menentukan 

keberhasilan proses ekstraksi. Pelarut yang digunakan harus dapat melarutkan zat 

yang diinginkannya, mempunyai titik didih yang rendah, murah, tidak toksik, 

serta tidak mudah terbakar (Harborne, 1987). 

 Secara umum ekstraksi dengan pelarut dapat dilakukan dengan metode 

ekstraksi bertingkat dan ekstraksi tunggal. Ekstraksi bertingkat dilakukan dengan 

merendam sampel dengan pelarut yang berbeda kepolaran secara berurutan, yaitu 

dimulai dengan pelarut yang non polar, lalu dengan pelarut yang semi polar 

kemudian dengan pelarut yang polar. Sedangkan ekstraksi tunggal dilakukan 

dengan cara merendam sampel dengan menggunakan satu pelarut tertentu 

(Harborne, 1987).  

 Ada beberapa macam metode ekstraksi diantaranya adalah perkolasi, 

soxhletasi dan maserasi. Metode perkolasi merupakan metode ekstraksi yang 

dilakukan dengan mengalirkan pelarut pada sampel yang diekstrak. Pelarut yang 

diguanakan pun adalah pelarut yang tidak mudah menguap dan dibutuhkan 

banyak (Lenny, 2006). Metode soxhletasi merupakan metode dengan prinsip 

pemanasan dan perendaman sampel yang menggunakan sedikit pelarut, proses 

ekstraksi dalam sampel lebih maksimal, prosesnya cepat namun senyawa yang 

ada dalam sampel tersebut mudah rusak karena mengalami dekomposisi 
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(Harborne, 1987). Maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana 

dalam proses penarikan senyawa bahan alam dalam suatu komponen sampel 

(Lenny, 2006). Banyaknya pelarut yang digunakan pada proses maserasi harus 

sesuai dengan kebutuhan akan sampel tersebut. Salah satu kekuranagan dari 

metode maserasi adalah waktu pengerjaanya cukup lama, tetapi metode ini 

merupakan metode yang mudah untuk dilakukan karena tidak terlalu memerlukan 

ketelitian, namun dapat memberikan hasil yang memuaskan (Widodo, 2007). 

 

2.9.2    Partisi   

 Partisi bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa kimia dalam ekstrak 

kasar berdasarkan kepolarannya. Senyawa-senyawa non polar akan larut ke dalam 

pelarut non polar sedangkan senyawa-senyawa polar akan larut ke dalam pelarut 

polar. Pada umumnya partisi dimulai dari pelarut non polar seperti n-heksana atau 

protoleum, eter untuk menarik semyawa – senyawa non polar. Kemudian 

dilanjutkan dengan pelarut semi polar seperti klorofom, etil asetat, atau aseton 

untuk menarik senyawa – senyawa semi polar. Terakhir digunakan pelarut polar 

seperti etanol, metanol, air, dan n-butanol untuk menarik senyawa – senyawa 

polar ( Swantara, 2005).  

Teknik yang paling umum untuk metode partisi adalah menggunakan corong 

pisah atau partisi cair-cair dengan dua pelarut yang tidak saling bercampur. Untuk 

senyawa – senyawa berwarna, partisi dihentikan bila ekstrak terakhir sudah tidak 

berwarna, partisi dihentikan setelah 3 sampai 4 kali pergantian pelarut (Swantara, 

2005). 
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2.10 Metode Identifikasi Bahan Alam  

2.10.1  Fitokimia 

Fitokimia merupakan pengujian kandungan senyawa-senyawa kimia dalam 

tumbuhan atau mengidentifikasi senyawa-senyawa kimia dalam tumbuhan. 

Tumbuhan umumnya mengandung senyawa aktif dalam bentuk metabolit 

sekunder seperti flavonoid, tanin, alkaloid, triterpenoid, steroid, saponin, dan lain-

lain. Senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang umumnya 

mempunyai kemampuan bioaktivitas dan berfungsi sebagai pelindung tumbuhan 

dari gangguan hama dan penyakit serta tekanan abiotik lainnya (Harborne, 1987). 

Uji fitokimia dilakukan dengan menggunakan pereaksi pendeteksi golongan 

pada piring tetes atau dengan teknik penyemprotan pada pelat KLT. Pengamatan 

pada pelat KLT dilakukan di bawah lampu UV dengan panjang gelombang 254-

366 nm. Pengamatan pada piring tetes dapat dilakukan dengan cara melihat 

perubahan warna yang terjadi. Reaksi warna dapat memberikan informasi 

mengenai golongan senyawa berdasarkan warna yang khas yang diberikan oleh 

pereaksi spesifik dari senyawa tersebut (Sirait, 2007). 

a. Alkaloid  

Alkaloid merupakan senyawa yang bersifat basa yang mengandung satu atau 

lebih atom nitrogen dan biasanya berupa sistem siklis. Alkaloid mengandung 

atom karbon, hidrogen, nitrogen dan pada umumnya mengandung oksigen. 

Senyawa alkaloid banyak terkandung dalam akar, biji, kayu maupun daun dari 

tumbuhan dan juga dari hewan. Senyawa alkaloid merupakan hasil metabolisme 
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dari tumbuh–tumbuhan dan digunakan sebagai cadangan bagi sintesis protein. 

Kegunaan alkaloid bagi tumbuhan adalah sebagai pelindung dari serangan hama, 

penguat tumbuhan dan pengatur kerja hormon. Alkaloid mempunyai efek 

fisiologis  (Harborne, 1987). 

 Garam alkaloid dan alkaloid bebas biasanya berupa senyawa padat dan 

berbentuk kristal tidak berwarna (berberina dan serpentina berwarna kuning). Ada 

juga alkaloid yang berbentuk cair, seperti konina, nikotina, dan higrina. Sebagian 

besar alkaloid mempunyai rasa yang pahit. Alkaloid juga mempunyai sifat 

farmakologi. Sebagai contoh, morfina sebagai pereda rasa sakit, reserfina sebagai 

obat penenang, atrofina berfungsi sebagai antispamodia, kokain sebagai anestetik 

lokal, dan strisina sebagai stimulan syaraf (Sirait, 2007). 

 

 

Gambar 2.9 

Senyawa alkaloid  

Sumber : Harborne, (2000). 

 

 Uji kualitatif terhadap senyawa golongan alkaloid dapat dilakukan dengan 

menggunakan pereaksi Mayer dan apabila positif maka akan terbentuk endapan 

warna putih, pereaksi Dragendorff akan membentuk endapan warna merah dan 

pereaksi Wagner akan membentuk endapan berwarna cokelat (Harborne, 2000). 
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b. Terpenoid dan Steroid  

 Pada awalnya terpenoid tmerupakan suatu golongan senyawa yang hanya 

terdiri dari atom C dan H, dengan rumus empiris C5H8 (unit isoprene), yang 

bergabung secara head to tail (kepala-ekor). Oleh sebab itu senyawa terpen lazim 

disebut isoprenoid. Terpenoid sama halnya dengan senyawa terpen tetapi 

mengandung gugus fungsi lain seperti gugus hidroksil, aldehid dan keton. Dewasa 

ini baik terpen maupun terponoid dikelompokkan sebagai senyawa terpenoid 

(isoprenoid) misalnya Limoena dalam buah jeruk, geraniol dalam mawar 

(Harborne, 1987). 

 Berdasarkan jumlah unit isoprene yang dikandungnya, senyawa terpenoid 

dibagi atas: 1) monoterpen (dua unit isoprene), 2) seskiterpen (tiga unit isoprene), 

3) diterpena (empat unit isoprene), 4 Triterpena (enam unit isoprene), 5 

Tetraterpena (delapan unit isoprene), dan 6) politerpena (banyak unit isoprene). 

Monoterpen dan seskiterpen adalah komponen utama minyak esensial (minyak 

atsiri) yang dapat diperoleh dengan penyulingan. Vitamin A adalah suatu 

diterpenopoid, skualen tergolong triterpenoid yang dijumpai dalam minyak hati 

ikan, karoten pigmen merah dan kuning tergolong tetraterpen, lateks (karet alam) 

adalah politerpen  (Lehninger, 1982). 

 

Gambar 2.10 

Struktur dasar terpenoid  

Sumber : Harborne, (2000). 
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 Steroid adalah molekul kompleks yang larut dalam lemak dengan 4 cincin 

yang saling bergabung (Lehninger, 1982; Bhat at al., 2009). Steroid yang paling 

banyak adalah sterol yang merupaakan steroid alkohol. Kolesterol merupakan 

sterol utama pada jaringan hewan. Kolesterol dan senyawa turunannya yaitu 

senyawa ester yang lemaknya berantai panjang adalah komponen penting dari 

plasma lipoprotein dan dari membran sel sebelah luar. Membran sel tumbuhan 

mengandung jenis sterol lain terutama stigmasterol yang berbeda dari kolesterol 

hanya dalam ikatan ganda diantara karbon 22 dan 23  (Lehninger, 1982; Bhat at 

al., 2009).  

 

Gambar 2.11 

Struktur dasar steroid  

Sumber : Bhat at al., (2009) 

 Uji kualitatif senyawa golongan terpenoid dan steroid dapat menggunakan 

pereaksi Liebermann-Burchard. Terbentuknya warna merah atau pink atau violet 

menunjukan positif terpenoid sedangkan warna biru atau hijau menunjukan positif 

steroid (Harborne, 2000.)  

c. Saponin 

 Saponin merupakan glikosida yang aglikonnya berupa sapogenin. Saponin 

teresebar luas pada tanaman tingkat tinggi. Saponin adalah glikosida triterpen dan 

sterol yang telah terdeteksi lebih dari 90 suku tumbuhan dan bersifat seperti sabun 
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sehingga dapat dideteksi berdasarkan kemampuanna membentuk busa dan 

menghemolisis sel darah. Senyawa saponin dapat menimbulkan racun pada ternak 

atau karena rasanya yang manis. Pola glikosida saponin kadang-kadang rumit 

dimana banyak saponin yang mempunyai satuan gula sampai lima dan komponen 

yang umum adalah asam glukoronat. Sebagian besar saponin ditemukan pada biji-

bijian dan tanaman makanan ternak seperti alfalfa, bunga matahari, kedelai, dan 

kacang tanah (Harborne, 1987). 

 

Gambar 2.12  

Struktur senyawa saponin 

Sumber : Harborne, 1987 

 

d. Fenolik 

 Fenol merupakan senyawa yang berasal dari tumbuhan yang mengandung 

cincin aromatik dengan satu atau dua gugus hidroksil. Fenol cenderung mudah 

larut dalam air karena berikatan dengan gula sebagai glikosida atau terdapat dalam 

vakuola sel (Harborne, 1987). Senyawa fenol biasanya terdapat dalam berbagai 

jenis sayuran, buah-buahan dan tanaman dan juga diproduksi oleh tanaman 

melalui jalur sikimat dan metabolisme fenil propanoid (Apak at al., 2007). 

Beberapa senyawa fenol telah diketahui manfaatnya, misalnya lignin sebagai 

pembentuk dinding sel, dan antosianin sebagai pigmen. Senyawa fenol diduga 
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mempunyai aktivitas antioksidan, antitumor, antiviral, dan antibioitik. Semua 

senyawa fenol merupakan senyawa aromatik sehingga semua menunjukan serapan 

kuat terhadap spektrum UV. Fenol dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

senyawa fenol sederhana dan senyawa polifenol. Contoh senyawa fenol adalah 

orsinol, 4-metilresolsinol, 2-metilresolsinol, resolsinol, katekol, hidrokuinon, 

pirogalol, dan floroglusinol. Contoh senyawa polifenol adalah lignin, melanin, 

dan tanin (Apak at al., 2007).  

 

 

Gambar 2.13 

Golongan senyawa fenol sederhana 

Sumber : Harborne, (1987) 

 

e. Flavonoid   

 Flavonoid merupakan golongan fenol terbesar yang senyawanya terdiri dari 

C6-C3-C6 dan sering ditemukan di berbagai macam tumbuhan dalam bentuk 

glikosida atau gugusan gula bersenyawa pada satu atau lebih group hidroksil 

fenolik (Sirait, 2007 ; Bhat at al., 2009). Flavonoid merupakan golongan 

metabolit sekunder yang disintesis dari asam piruvat melalui metabolisme asam 

amino (Bhat at al., 2009). 

   Flavonoid adalah senyawa fenol yang terdapat pada seluruh tumbuhan yaitu 

pada bagian daun, akar, kayu, kulit, unga, buah, dan biji. Flavonoid juga 
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merupakan senyawa yang terikat pada gula sebagai glikosida dan aglikon 

flavonoid yang terdapat dalam suatu tumbuhan. Flavonoid adalah senyawa polar 

seperti etanol, butanol, methanol, aseton, dan air. Adanya gula yang terikat pada 

flavonoid cenderung menyebabkan flavonoid mudah larut dalam air. Bagi 

manusia flavonoid dimanfaatkan sebagai antioksidan (Bhat at al., 2009).  

 

Gambar 2.14 

Struktur dasar flavonoid, isoflavonoid dan neoflavonoid 

Sumber : Bhat at al., (2009) 

 

2.10.2 Kromatografi Gas-Spektrometer  Massa (KG-SM) 

Kromatografi gas merupakan salah satu jenis kromatografi dengan fase diam 

berupa cairan dan dan fase geraknya dalah gas. Fase gerak akan bergerak diantara 

celah-celah atau permukaan fase diam, pergerakan fase diam ini mengakibatkan 

pergerakan diferensial dari komponen-komponen sampel. Pemilihan kromatografi 

sebagian besar tergantung pada sifat volatilitas senyawa yang akan dipisahkan 

(McLafferty, 1998). Kromatografi gas sering digunakan dalam identifikasi 

senyawa organik karena kemurniannya relatif tinggi. Disamping itu, kromatografi 

juga dapat digunakan dalam metode identifikasi karena dapat memberikan waktu 

retensi yang khas untuk senyawa yang berbeda. Biasanya metode ini digabungkan 

dengan metode identifikasi lainnya yang sering digunakan adalah spektrometer 

massa yang biasa disebut dengan GC-MS (Creswell, 1982).  
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Sistem kromatografi gas memerlukan sistem tertutup sempurna kecuali 

tempat keluarnya gas. Gas pembawa dari tangki bertekanan, akan mengalir 

melalui pengatur tekanan yang mengatur kecepatan aliran gas pada alat itu. 

Cuplikan dimasukan kedalam suatu kamar pemanas melalui suatu karet silikon 

dengan “Syringe”. Jika cuplikan berupa cairan atau gas maka digunakan gas 

pembawa yang khusus untuk cuplikan itu. Gas pembawa selanjutnya membawa 

cuplikan melalui kolom dimana mereka dipisahkan dan kemudian melalui 

detektor yang mengirimkan isyarat ke pencatat (Creswell, 1982).  

Kromatografi gas-spektrometri massa (KG-SM) merupakan suatu teknik 

kombinasi resolusi pemisahan tingkat tinggi dengan tingkat deteksi yang sangat 

selektif dan sensitif. Gas eluen dari alat kromatografi langsung dialirkan melewati 

kolom transfer menuju ke sumber ion. Spektrometer massa menembaki cuplikan 

yang sedang diteliti dengan berkas elektron dan secara kuantitatif mencatat 

hasilnya sebagai suatu spektrum fragmen-fragmen ion positif yang disebut 

spektrum massa. Pada identifikasi senyawa organik, molekul organik ditembaki 

dengan berkas elektron menjadi ion bermuatan positif berenergi tinggi (ion 

molekuler), kemudian ion molekuler ini terpisah menjadi fragmen-fragmen yang 

lebih kecil. Fragmen-fragmen yang terpisah dicatat sebagai suatu puncak yang 

dinyatakan dalam suatu massa dibagi muatan (m/e). Spektrometer massa disini 

berfungsi sebagai detektor yang merekam pola fragmentasi menurut massanya 

(Creswell, 1982). 

 

 


