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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Makhluk hidup atau organisme akan sampai pada proses menjadi tua 

secara alamiah. Proses tua disebut sebagai siklus hidup yang normal bila 

datangnya tepat waktu. Proses tua tersebut memang normal terjadi dan tidak bisa 

dihindari, namun terkadang terjadi proses penuaan dini yang terlalu cepat. Ilmu 

pengetahuan yang semakin maju kemudian menemukan bahwa banyak sekali 

penyebab terjadinya proses tua secara dini yaitu antara lain karena faktor genetik, 

mutasi gen, lingkungan, gaya hidup, rusaknya sistem kekebalan dan radikal bebas. 

Dari semua faktor penyebab tersebut, teori radikal bebas merupakan teori yang 

paling sering diungkapkan (Kosasih, dkk., 2006). Radikal bebas dapat berasal dari 

polusi, debu maupun diproduksi secara berlanjut sebagai konsekuensi dari 

metabolisme secara normal (Septiana, dkk., 2002).  

Radikal bebas adalah molekul yang pada orbital terluarnya mempunyai 

satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, seperti anion superoksida (•O
2-

), 

radikal hidroksil (•OH) dan hidrogen peroksida (H2O2) sifatnya sangat labil dan 

sangat reaktif sehingga dapat memicu kerusakan pada komponen sel seperti DNA, 

lipid, protein dan karbohidrat yang berakibat munculnya berbagai kelainan 

biologis seperti arterosklerosis, kanker, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya 

(Chludil, dkk., 2008; Packer and Cadenas, 2002). Dalam rangka untuk melindungi 

diri terhadap radikal bebas, organisme dibekali dengan antioksidan endogen 

(katalase, superoksida dismutase, glutation peroksidase/reduktase) yang 
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dihasilkan dalam tubuh dan antioksidan eksogen (Vitamin C, vitamin E, dan β-

karoten) yang dihasilkan dari luar tubuh sebagai pertahanannya. Namun, sistem 

pertahanan ini tidak memadai jika dalam situasi kritis seperti stres oksidatif, 

kontaminasi, dan paparan sinar UV (Mondon, et al., 1999). 

Secara umum dapat diasumsikan bahwa unsur makanan yang 

berkontribusi terhadap radikal ini adalah antioksidan (vitamin, karotenoid, 

polifenol, sterol). Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat 

oksidasi molekul lain (Barasi, 2010; Číž, et al., 2010; Sunarni, dkk., 2007), 

dengan cara menyumbangkan satu atau lebih elektron kepada radikal bebas 

sehingga radikal bebas tersebut dapat dihambat aktivitasnya (Baskar, dkk., 2007;  

Kuncahyo dan Sunardi, 2007; Pham-Huy, et al., 2008 ). Tanaman tradisional juga 

dapat berperan sebagai penghambat radikal bebas, contohnya adalah tanaman 

jambu biji dan daun jambu biji sebagai obat tradisional telah terbukti aman 

(Hamada dan Kitanaka, 1999).  Menurut Soedibyo (1998) bagian tanaman jambu 

biji yang dapat berkhasiat sebagai obat tradisional adalah daun dan buahnya. Daun 

jambu biji memiliki kandungan kimia yang dapat menghambat penuaan tubuh dan 

kulit (Okuda, et al., 1982).  

Daun jambu biji sudah lama dikenal sebagai obat tradisional, dan sudah 

banyak produk herbal dari sediaan jambu biji. Efek farmakologis terbaru 

menunjukkan bahwa daun jambu biji digunakan sebagai antiinflamasi, antidiare, 

analgesik, antibakteri, antidiabetes, antihipertensi, mengurangi demam dan 

penambah trombosit (Kirtikar dan Bashu, 1998). Efek farmakologis tersebut 

disebabkan oleh berbagai kandungan kimia dalam daun jambu biji seperti 
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senyawa fenolat, flavonoid, karotenoid, terpenoid dan triterpen (Gutierrez, et al., 

2008; Kamath, et al., 2008).  

Berdasarkan analisis fitokimia oleh Arya, et al  (2012), senyawa kimia 

yang terkandung dalam ekstrak daun jambu biji putih adalah senyawa flavonoid, 

tanin, triterpenoid, saponin, steroid, dan alkaloid. Selain itu berbagai kajian 

fitokimia telah menemukan kandungan kimia daun jambu biji yang lebih rinci, 

antara lain senyawa total fenol 575,3 mg/g pada daun kering daun kering (Qian 

and Nihorimbere, 2004),  kuersetin 0,181 – 0,393% (El Sohafy, et al., 2009). 

Senyawa golongan flavonoid meliputi flavon, flavonol, flavanon, isoflavon, 

katekin dan kalkon dilaporkan mempunyai aktivitas sebagai antioksidan 

(Markham, 1988; Zuhra,  dkk.,  2008). 

Senyawa fenolik, terutama flavonoid berfungsi melindungi tanaman dari 

herbivora dan penyakit (Hagerman, 1998). Senyawa ini dapat menangkap radikal 

bebas, mereduksi, mendonorkan atom hidrogen dan meredam oksigen radikal 

(Kumaran dan Karunakaran, 2007). Menurut Achmad (1986), bahwa flavonoid 

adalah suatu kelompok senyawa fenol terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-

senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, biru, dan sebagian warna kuning 

ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan.  

Senyawa fenolik atau polifenolik antara lain dapat berupa golongan 

flavonoid. Kemampuan flavonoid sebagai antioksidan telah banyak diteliti. 

Flavonoid memiliki kemampuan untuk merubah atau mereduksi radikal bebas 

(Giorgio, 2000). Berdasarkan penelitian Indriani (2006), mengemukakan bahwa 

ekstrak daun jambu biji yang mempunyai potensi antioksidan terbaik adalah daun 
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jambu biji berdaging buah putih yang diekstrak dengan etanol 70 % secara 

maserasi. Menurut Tachakittirungrod, et al (2007), ekstrak metanol daun jambu 

biji putih memiliki kemampuan meredam radikal bebas sebanyak 50% (IC50) yang 

cukup tinggi yaitu sebesar 1.20±0.02 µg/mL.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan isolasi dan uji 

aktivitas antioksidan senyawa flavonoid dari ekstrak daun jambu biji putih 

(Psidium guajava L.), karena aktivitas antioksidan senyawa flavonoid dalam daun 

jambu biji belum diteliti. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Senyawa golongan flavonoid apakah yang terkandung pada ekstrak daun 

jambu biji putih yang memiliki aktivitas antioksidan ? 

2. Berapakah nilai IC50 yang terkandung dalam ekstrak daun jambu biji putih ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui senyawa golongan flavonoid yang terkandung pada ekstrak 

daun jambu biji putih yang memiliki aktivitas antioksidan. 

2. Mengetahui nilai IC50 yang terkandung dalam ekstrak daun jambu biji putih. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

senyawa golongan flavonoid dari daun jambu biji putih (Psidium guajava L.) 

yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan. 


