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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tumbuhan Jambu Biji Putih (Psidium guajava L.) 

Jambu biji berasal dari Amerika tropis, tumbuh pada tanah yang gembur 

maupun liat, pada tempat terbuka dan mengandung air cukup banyak. Tanaman 

jambu biji putih dapat berbunga sepanjang tahun. Tanaman ini sering tumbuh liar 

dan dapat ditemukan pada ketinggian 1-1.200 mdpl (Hapsoh dan Hasanah, 2011). 

 

Gambar 2.1 Buah, Daun, dan Bunga Tanaman Jambu Biji Putih (Psidium 

       guajava L. (Arya, et al., 2012) 

 

 2.1.1 Sistematika tumbuhan jambu biji 

Secara botani, tanaman jambu biji diklasifikasikan sebagai berikut (Hapsoh 

dan Hasanah, 2011) : 

Kingdom   : Plantae 

Divisi    : Spermatophyta  

Class    : Dicotyledoneae 

Ordo    : Myrtales 

Famili   : Myrtaceae 

Genus   : Psidium  

Spesies   : Psidium guajava L.  
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2.1.2  Nama daerah  

Tanaman jambu biji memiliki nama yang berbeda pada setiap daerah di 

Indonesia. Daerah Bali menyebutnya sebagai sotong, Lombok menyebutnya 

nyambuk batu, Batak Karo menyebutnya galiman, Jawa menyebutnya jambu 

klutuk, Sumatera menyebutnya glima breueh, Maluku menyebutnya luhu hatu, 

Manado menyebutnya gayawas (Hapsoh dan Hasanah, 2011). 

2.1.3  Manfaat tumbuhan jambu biji putih 

Tanaman jambu biji putih atau Psidium guajava L. termasuk familia 

Myrtaceae. Jambu biji memiliki beberapa kelebihan, antara lain buahnya dapat 

dimakan sebagai buah segar, dapat diolah menjadi berbagai bentuk makanan dan 

minuman. Selain itu, buah jambu biji bermanfaat untuk pengobatan (terapi) 

bermacam-macam penyakit, seperti memperlancar pencernaan, menurunkan 

kolesterol, antioksidan, menghilangkan rasa lelah dan lesu, demam berdarah, dan 

sariawan. Selain buahnya, bagian tanaman jambu biji seperti daun, kulit akar 

maupun akarnya dapat berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit disentri, 

keputihan, sariawan, kurap, diare, radang lambung, gusi bengkak, dan peradangan 

mulut, serta kulit terbakar sinar matahari (Cahyono, 2010). Ekstrak etanol daun 

jambu biji juga telah diteliti sebagai antioksidan. Menurut Indriani (2006), ekstrak 

etanol dari daun jambu biji dapat berperan sebagai antioksidan. 

Daun jambu biji mempunyai manfaat bagi kesehatan yaitu sebagai 

antiinflamasi, antidiare, analgesik, antibakteri, antidiabetes, antihipertensi, 

mengurangi demam dan penambah trombosit (Kirtikar dan Bashu., 1998). Daun 

jambu biji putih telah terbukti secara klinis menghambat pertumbuhan rotavirus 
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yang menyebabkan enteritis pada anak-anak dan menyembuhkan kejang dan 

penyakit diare akut (Lozoya et al., 2002; Wei et al., 2000). 

2.2 Antioksidan 

Kata radikal berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Istilah ini 

dipilih karena kelompok-kelompok atom tersebut menggantung dari sebuah 

molekul seperti akar dan bisa ‘mengakarkan’ diri pada molekul lain (Youngson, 

2003). Radikal bebas yang  terbentuk  dalam  tubuh  akan  menghasilkan radikal 

bebas baru melalui reaksi berantai yang akhirnya jumlahnya terus bertambah dan 

menyerang tubuh (Kalt, et al., 1999). 

Sebenarnya tubuh memiliki mekanisme pertahanan terhadap radikal bebas 

dalam bentuk enzim antioksidan dan zat antioksidan, namun perkembangan 

industri yang  pesat dan manusia mengalami kontak langsung dengan sumber 

radikal bebas. Hal ini memungkinkan terjadinya kerusakan oksidatif (Silalahi, 

2006). Kerusakan oksidatif terjadi sebagai akibat dari rendahnya antioksidan 

dalam tubuh sehingga tidak dapat mengimbangi reaktifitas radikal bebas (Winarsi, 

2007).   

Secara kimia pengertian senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi 

elektron. Secara biologis pengertian antioksidan adalah senyawa yang mampu 

menangkal atau meredam dampak negatif radikal bebas dalam tubuh. Antioksidan 

bekerja dengan memberikan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat 

radikal sehingga aktivitas radikal bebas dapat dihambat (Winarsi, 2007).  

Keaktifan dari golongan senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan 

ditentukan oleh adanya gugus fungsi hidroksi (-OH) bebas. 
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Gambar 2.2 Peredaman Radikal Bebas oleh Flavonoid (Kandaswami and 

       Middleton,1997) 

 

2.3 Kandungan Kimia Daun Jambu Biji 

Kandungan kimia pada daun jambu biji (Psidium guajava L.) menurut 

Taiz dan Zeiger (2002) yaitu terpen, fenolik, dan senyawa mengandung nitrogen 

terutama alkaloid. Kandungan kimia tersebut merupakan bagian dari sistem 

pertahanan diri yang berperan sebagai pelindung dari serangan infeksi mikroba 

patogen dan mencegah pemakanan oleh herbivora. Hasil fitokimia dalam ekstrak 

daun jambu biji putih adalah senyawa flavonoid, tanin, triterpenoid, saponin, 

steroid, dan alkaloid (Arya, et al.,2012).  

2.3.1 Tanin 

Tanin merupakan kelompok besar dari senyawa komplek yang tersebar 

hampir pada semua tumbuhan dan biasanya terdapat pada bagian daun, buah, akar 

serta batang. Secara kimia, tanin merupakan senyawa komplek yang tersusun dari 

polifenol yang sukar dipisahkan dan tidak membentuk kristal. Tanin dan senyawa 

turunannya bekerja dengan jalan menciutkan selaput lendir pada saluran 

pencernaan dan di bagian kulit yang luka. Pada perawatan untuk luka bakar, tanin 
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dapat mempercepat pembentukan jaringan yang baru sekaligus dapat 

melindunginya dari infeksi atau sebagai antiseptik (Tyler, et al.,1976). 

2.3.2 Alkaloid 

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar. Pada 

umumnya alkaloid mencangkup senyawa yang bersifat basa yang mengandung 

satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam gabungan, sebagai bagian dari  

sistem siklik. Alkaloid sering sekali beracun bagi manusia dan banyak 

mempunyai kegiatan fisiologi yang menonjol, jadi digunakan secara luas dalam 

bidang pengobatan. 

Alkaloid yang paling umum adalah asam amino. Secara kimia alkaloid 

merupakan suatu golongan heterogen. Fungsi alkaloid dalam tumbuhan masih  

sangat kabur, meskipun masin-masing senyawa telah dinyatakan terlibat sebagai  

pengatur tumbuh, atau penghalau atau penarik serangga (Harborne, 1987). 

2.3.3 Saponin 

Senyawa golongan ini banyak terdapat pada tumbuhan tinggi. Saponin 

adalah suatu glikosida yang bila dihidrolisa menghasilkan bagian aglikon yang 

disebut sapogenin dan bagian glikon. Saponin merupakan senyawa dengan rasa 

yang pahit dan mampu membentuk larutan koloidal dalam air serta menghasilkan 

busa jika dikocok dalam air. Senyawa ini dapat mengiritasi membran mukosa dan 

pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan hemolisa darah merah. Saponin 

dapat menurunkan tegangan permukaan dari larutan berair sehingga dalam bidang 

farmasi digunakan sebagai penstabil sediaan suspensi (Tyler, et al., 1976). 
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2.3.4 Steroid 

Steroid adalah triterpenoid yang kerangka dasarnya sistem cincin 

siklopentana perhidrofenantren. Uji yang biasa digunakan adalah reaksi 

Lieberman Bourchard yang dengan kebanyakan triterpen dan steroid memberikan 

warna hijau biru (Harborne, 1987). 

2.3.5 Triterpenoid 

Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam 

satuan isoprene dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik, 

yaitu skualena. Senyawa ini berstruktur siklik yang rumit, kebanyakan berupa 

alkohol, aldehid atau asam karboksilat (Harborne, 1987). 

2.3.6 Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam yang tersebar luas 

pada tumbuhan hijau dan mengandung 15 atom karbon dalam inti dasarnya, yang 

tersusun dalam konfigurasi C6-C3-C6 yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan 

oleh satuan tiga karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga 

(Markham, 1988). 

 Senyawa flavonoid dalam tumbuhan dapat terikat dengan gula atau tanpa 

gula. Flavonoid yang terikat dengan gula disebut glikosida, sedangkan flavonoid 

yang tidak terikat dengan gula disebut aglikon. Flavonoid dapat berkhasiat 

sebagai antioksidan, antibakteri dan antiinflamasi (Harborne, 1987). 
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Sistem penomoran untuk turunan senyawa flavonoid diberikan di bawah :  
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Gambar 2.3 Sistem Penomoran Senyawa Flavonoid (Robinson, 1995) 

2.3.6.1 Klasifikasi senyawa flavonoid 

Penggolongan senyawa flavonoid mula-mula didasarkan kepada telaah 

sifat kelarutan dan reaksi warna. Identifikasi kualitatif untuk senyawa flavonoid 

dapat dilakukan dengan uji warna. Tabel 2.1 menunjukkan perubahan warna 

beberapa golongan flavonoid. 

Tabel 2.1 Perubahan Warna Beberapa Golongan Flavonoid (Geissmann, 1962) 

Jenis Flavonoid Reaksi Warna 

Larutan NaOH H2SO4 Mg-HCl 

Kalkon Orange-merah Orange, Merah, 

magenta 

- 

Dihidroksilkalkon Tidak berwarna-

kuning muda 

Tidak berwarna-

kuning muda 

- 

Auron Merah-ungu Merah-magenta - 

Flavanon atau 

dihidroflavonol 

Kuning/orange 

(dingin), 

merah/ungu 

(panas) 

Orange-merah tua Merah, magenta, 

ungu, biru 

Flavon Kuning Kuning-orange Kuning-merah 

Flavonol Kuning-orange Kuning-orange Kuning-magenta 

Flavanonol Kuning muda jadi 

coklelat 

Kuning-

kemerahan 

Kuning-magenta 

Leukoantosianin Kuning Merah tua Pink 

Antosianin dan 

antosianidin 

Biru-ungu Kuning-orange Merah-pink 
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Katekin Kuning, merah, 

cokelat 

Merah - 

Isoflavon Kuning Kuning Kuning 

Isoflavanon Kuning Kuning - 

 

Menurut Robinson (1995), flavonoid dapat dikelompokkan berdasarkan 

struktur dasar senyawa golongan flavonoid :  

 

Gambar 2.4  Struktur  dasar beberapa  senyawa golongan  flavonoid (Robinson,  

                        1995) 
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2.4 Metode Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia 

yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang 

tidak larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Senyawa aktif yang 

terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan minyak 

atsiri, alkaloid, dan flavonoid. Senyawa aktif yang terdapat dalam simplisia akan 

mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 

2000). 

Beberpa metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut, yaitu: 

1. Maserasi 

Maserasi berasal dari kata ”macerare” artinya melunakkan. Maserat adalah 

hasil penarikan simplisia dengan cara maserasi, sedangkan maserasi adalah cara 

penarikan simplisia dengan merendam simplisia tersebut dalam pelarut 

(Syamsuni, 2006). Maserasi adalah proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan. 

Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan 

penyaringan maserat dan seterusnya (Ditjen POM, 2000).  

2. Perkolasi  

Perkolasi berasal dari kata ”perkolare” yang artinya penetesan (Voigt, 

1995). Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Serbuk simplisia 

yang akan diperkolasi tidak langsung dimasukkan ke dalam bejana perkolator, 
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tetapi dibasahi atau dimaserasi terlebih dahulu dengan pelarut sekurang kurangnya 

selama 3 jam. Maserasi ini penting terutama pada serbuk simplisia yang keras dan 

mengandung bahan yang mudah mengembang. Bila serbuk simplisia tersebut 

langsung dialiri dengan pelarut maka pelarut tidak dapat menembus ke seluruh sel 

dengan sempurna (Ditjen POM, 2000).  

3. Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik (Ditjen POM, 2000). 

4. Sokletasi 

Sokletasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru 

yang umumnya dilakukan dengan menggunakan alat soklet sehingga terjadi 

ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin 

balik (Ditjen POM, 2000). 

5. Digesti  

Digesti adalah maserasi kinetik dengan pengadukan kontinu pada 

temperatur yang tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum dilakukan 

pada temperatur 40-50 ºC (Ditjen POM, 2000). Dengan cara ini perolehan bahan 

aktif agak lebih banyak meskipun pada saat pendinginannya pada suhu kamar 

bahan ekstrak mengendap dalam skala besar (Voigt, 1995). 

2.5 Pemisahan dan Pemurnian 

Proses pemisahan dan pemurnian suatu senyawa kimia umumnya 

menggunakan teknik kromatografi. Kromatografi adalah suatu proses pemisahan 
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berdasarkan distribusi diferensial dari komponen sampel diantara dua fase yaitu fase 

diam (stationary phase), dan fase gerak (mobile phase). Fase gerak akan bergerak 

diantara sela-sela fase diam. Pergerakan fase ini mengakibatkan pergerakan diferensial 

dari komponen-komponen sampel (Harborne, 1987). 

 2.5.1  Kromatografi lapis tipis 

Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan metode pemisahan komponen-

komponen atas dasar perbedaan partisi oleh fase diam (Khopkar, 2010). Setiap 

substansi yang terlarut dalam fase gerak bila melewati fase diam akan teradsorpsi 

dengan afinitas yang berbeda sehingga terjadi pemisahan substansi dari 

campurannya. Perbedaan adsorpsi dari fase diam terhadap masing-masing substansi 

mengakibatkan hambatan pergerakannya juga berbeda. Besarnya hambatan ini 

dinyatakan dengan faktor retensi (Rf) (Sudjadi, 1988 ; Sastrohamidjojo, 1991), yaitu : 

    
                             

                              
       (2.1) 

  

Fase diam dalam kromatografi lapis tipis adalah adsorben yang dilapiskan 

pada plat kaca, aluminium, atau plastik. Adsorben yang umum dipakai adalah silika 

gel, alumina, selulosa, poliamida, pati, dan resin penukar ion. Pemilihan fase gerak 

dipengaruhi oleh jenis dan polaritas zat-zat kimia yang dipisahkan. Kombinasi 

pelarut (campuran pengembang) yang mempunyai sifat berbeda memungkinkan 

didapatkannya sistem pelarut yang cocok (Sudjadi, 1988; Sastrohamidjojo, 1991). 

 2.5.2  Kromatografi kolom 

Kromatografi kolom dilakukan dalam suatu kolom gelas atau aluminium 

yang diisi dengan cuplikan, dan dilanjutkan dengan elusi beruntun setiap 
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komponennya memakai pelarut yang cocok. Beberapa penyerap (adsorben) yang 

digunakan sebagai fase diam dalam kromatografi kolom adalah alumina, silika gel, 

selulosa, poliamida, arang, dan pati (Sastrohamidjojo, 1991). 

Pelarut (fase gerak) yang paling cocok untuk pemisahan harus ditentukan 

melalui cara kromatografi lapis tipis terlebih dahulu. Kecepatan pergerakan suatu 

komponen tergantung pada kemampuannya untuk tertahan atau terhambat oleh 

penyerap di dalam kolom. Jadi suatu senyawa yang diserap lemah akan bergerak lebih 

cepat daripada yang diserap kuat (Sastrohamidjojo, 1991). 

Pelarut pengelusi dibiarkan mengalir melalui kolom hingga terbentuk jalur-

jalur serapan atau pita dari senyawa-senyawa yang merupakan komponen suatu 

campuran. Setiap pita yang terlihat dikumpulkan dalam wadah yang terpisah-pisah. 

Jika pita tidak kelihatan maka semua fraksinya harus ditampung pada selang waktu 

yang teratur. Setiap fraksi dianalisis secara kromatografi kertas atau kromatografi lapis 

tipis untuk menentukan fraksi mana yang dapat digabung (Sastrohamidjojo, 1991).  

2.6 Identifikasi 

Senyawa bahan alam yang telah diisolasi dapat diidentifikasi secara kimia dan 

fisikokimia. Identifikasi secara kimia dilakukan dengan uji fitokimia, yaitu dengan 

menggunakan pereaksi warna atau pereaksi yang spesifik untuk mengetahui golongan 

senyawa pada sampel seperti golongan flavonoid, terpenoid, steroid, alkaloid dan 

saponin. Identifikasi secara fisikokimia dilakukan dengan teknik spektroskopi, 

salah satu diantaranya adalah Spektrofotometri UV-vis dan Spektrofotometri 

Inframerah (IR).   
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      2.6.1  Spektrofotometri UV-Visible  

Spektrofotometri UV-Visible merupakan salah satu metode dalam kimia 

analisis yang digunakan untuk memberikan petunjuk tentang ada atau tidaknya 

ikatan terkonjugasi yang akan memberikan serapan maksimum dari senyawa yang 

akan dianalisis. Energi yang diserap oleh molekul digunakan untuk transisi dari 

tingkat keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Spektra UV-Vis dari 

senyawa – senyawa organik berkaitan erat dengan transisi – transisi diantara 

tingkatan energi elektronik tersebut. Transisi elektronik melibatkan orbital ikatan, 

orbital pasangan elektron bebas, dan orbital anti ikatan. Transisi – transisi yang 

biasanya terjadi yaitu σ → σ
*
 yang memerlukan energi lebih tinggi, dan transisi π 

→ π
*
, n → σ

*
, dan n → π

*
. Terjadinya transisi sangat dipengaruhi oleh adanya 

kromofor dan auksokrom. Kromofor digunakan untuk menyatakan gugus tak 

jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam daerah UV-Vis. Auksokrom 

merupakan gugus jenuh yang terikat pada kromofor yang dapat mengubah 

panjang gelombang dan intensitas serapan maksimum (Cresswell, and Runquist 

1982). 

Spektrum flavonoid bisa ditentukan dalam larutan dengan pelarut metanol 

(CH3OH) atau etanol (C2H5OH). Spektrum  khas  dari  flavonoid  terdiri  atas  dua  

pita pada rentang absorbansi 240-285 nm (pita II) dan 300-550 nm (pita I). 

Flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonjungasi dan karena itu 

menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum UV dan Visible seperti 

yang disajikan pada tabel berikut:  
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Tabel 2.2 Rentang Serapan Spektrum UV-Visible Golongan Flavonoid 

     (Markham, 1988) 

Pita II Pita I Jenis flavonoid 

250-280 310-350 Flavon 

250-280 330-360 
Flavonol (3-OH 

tersubtitusi) 

250-280 350-385 Flavonol (3-OH bebas) 

245-275 310-330 bahu Isoflavon 

 Kira-kira 320 puncak 
Isoflavon (5-deoksi-6,7-

dioksigenasi) 

275-295 300-330 bahu 
Flavanon dan 

dihidroflavonol 

230-270 (kekuatan rendah) 340-390 Kalkon 

230-270 (kekuatan rendah) 380-430 Auron 

270-280 465-560 
Antosianidin dan 

antosianin 

 

Kedudukan gugus hidroksi fenol bebas pada inti flavonoid dapat 

ditentukan dengan penambahan pereaksi geser. Pereaksi geser yang biasa 

digunakan adalah natrium metoksida (NaOMe)  atau natrium hidroksida (NaOH), 

natrium asetat (NaOAc), asam borat (H3BO3), aluminium klorida (AlCl3), dan 

asam klorida (HCl). Masing-masing dari pereaksi geser tersebut akan memberikan 

spektrum yang khas untuk senyawa golongan flavonoid (Markham, 1988).  

Pereaksi NaOMe atau NaOH merupakan basa kuat yang mampu 

mengionisasi beberapa gugus hidroksi pada inti flavonoid. Pergeseran batokromik 

yang terjadi pada pita I setelah penambahan reagen ini menunjukan adanya gugus 

hidroksi pada cincin B inti flavonoid, sedangkan pergeseran batokromik pada pita 

II menunjukan stubstitusi gugus hidroksi pada cicin A. Contoh reaksi yang terjadi 

antara golongan flavonoid dengan pereaksi geser NaOMe ditunjukkan pada 

Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Reaksi Senyawa Golongan Flavonoid dengan NaOMe 

          (Markham, 1988) 

 

Natrium asetat merupakan basa yang lebih lemah dibandingkan natrium 

metoksida, dan hanya mampu mengionisasi gugus OH pada atom C-7 jika terjadi 

pergeseran batokromik pada pita II dan mengionisasi gugus OH pada atom C-3 

dan C-4’ jika terjadi pergeseran batokromik pada pita I. Penambahan pereaksi 

asam borat pada reaksi ini bertujuan untuk mengetahui adanya gugus hidroksi 

yang bertetangga atau berkedudukan orto dihidroksi pada inti flavonoid, karena 

pereaksi ini mampu mengkelat semua gugus OH kecuali pada atom C-5,C-6.  
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Gambar  2.6 Reaksi Senyawa Golongan Flavonoid dengan Pereaksi Geser 

     NaOAc dan H3BO3 (Markham, 1988) 

 

Pereaksi geser alumunium klorida mampu mendeteksi adanya gugus OH 

pada atom C-5 atau C-3 jika terjadi pergeseran batokromik pada pita II atau pita I. 

pereaksi ini mampu membentuk kompleks stabil terhadap asam dengan gugus 

karbonil (C=O) dan gugus OH yang terikat pada C-5 atau C-3 inti flavonoid. 

Penambahan asam klorida pekat pada pereaksi ini mampu mendeteksi adanya 

gugus orto dihidroksi. 
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Gambar 2.7 Reaksi Senyawa Golongan Flavonoid dengan Pereaksi AlCl3 dan 

 HCl (Markham, 1988) 
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   2.6.2 Spektroskopi inframerah (FT-IR) 

Sinar inframerah mempunyai energi yang lebih rendah dibandingkan sinar 

UV-Vis. Sinar inframerah hanya dapat menyebabkan vibrasi pada ikatan, baik 

berupa rentangan maupun bengkokan. Inti-inti atom yang terikat oleh ikatan 

kovalen mengalami getaran (vibrasi), contohnya serupa dengan dua bola yang 

terikat oleh suatu pegas. Pada saat suatu ikatan molekul menyerap energi 

inframerah, maka energi tersebut akan menaikkan amplitudo gerakan vibrasi 

ikatan dalam molekul. Jadi molekul ini berada dalam keadaan vibrasi tereksitasi. 

Energi yang diserap akan dibuang dalam bentuk panas bila molekul kembali ke 

keadaan dasar. Panjang gelombang eksak dari absorpsi oleh suatu tipe ikatan, 

bergantung pada macam getaran dari ikatan tersebut. Oleh karena itu, tipe ikatan 

yang berlainan (C-H, C-C, C=O, C=C, O-H, dan sebagainya) menyerap radiasi 

inframerah pada panjang gelombang yang berlainan. Dengan demikian 

spektroskopi inframerah dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya gugus 

fungsi dalam suatu molekul. Banyaknya energi yang diserap juga beraneka ragam 

dari ikatan ke ikatan. Ini disebabkan sebagian oleh perubahan dalam momen dipol 

(µ≠0) pada saat energi diserap. Ikatan nonpolar (seperti C-H atau C-C) 

menyebabkan absorpsi lemah, sedangkan ikatan polar (misalnya O-H, N-H, dan 

C=O) menunjukkan absorpsi yang lebih kuat.  

Suatu ikatan dalam molekul dapat mengalami berbagai vibrasi molekul. Secara 

umum terdapat dua tipe vibrasi molekul:  

1. Streching (vibrasi regang/ulur): vibrasi sepanjang ikatan sehingga terjadi 

perpanjangan atau pemendekan ikatan.  
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2. Bending (vibrasi lentur/tekuk): vibrasi yang disebabkan oleh sudut ikatan 

sehingga terjadi pembesaran atau pengecilan sudut ikatan.  

Oleh karena itu suatu ikatan tertentu dapat menyerap energi lebih dari satu 

panjang gelombang. Contohnya, ikatan O-H menyerap energi bilangan gelombang 

3330 cm
-1

. Energi pada panjang gelombang ini menyebabkan kenaikan vibrasi 

regang ikatan O-H itu. Suatu ikatan O-H itu juga menyerap pada kira-kira 1250 

cm
-1

. Energi pada panjang gelombang ini menyebabkan kenaikan vibrasi lentur. 

Tipe vibrasi yang berlain-lainan ini disebut cara vibrasi fundamental (Supratman, 

2010). 

Bilangan gelombang spesifik dalam identifikasi gugus fungsi atau jenis 

ikatan yang terdapat dalam senyawa flavonoid ditunjukkan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Jenis Ikatan dan Bilangan Gelombang Spesifik Senyawa Flavonoid 

Jenis ikatan Bilangan gelombang 

Vibrasi regang O-H 3400-3650 cm
-1

 

Regang C-H inti aromatik 3010-3040 cm
-1

 

Ikatan C-C aromatik 1625 cm
-1

 

Ikatan C=O 1650-1750 cm
-1

 

Ikatan C-O 1050-1300 cm
-1

 

 

2.7 Uji Aktivitas Antioksidan 

Pengujian antioksidan senyawa-senyawa bahan alam atau sintetis dapat 

dilakukan secara reaksi kimia dengan menggunakan difenilpikril hidrazil (DPPH) 

sebagai senyawa radikal bebas stabil yang ditetapkan secara spektrofotometri. 

Reaksi DPPH dengan atom H netral yang berasal dari senyawa-senyawa yang 

bersifat antioksidan (Prakash, 2001) dapat dilihat pada Gambar 2.8.  
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Gambar 2.8  Reaksi Antara DPPH dengan Atom H Netral yang Berasal dari 

                             Antioksidan (Prakash, 2001)  

Kapasitas antioksidan DPPH diukur berdasarkan peredaman warna ungu 

merah dari DPPH pada panjang gelombang 515 nm. Besarnya aktivitas peredaman 

radikal bebas dihitung dengan rumus : 

 

              
                                     

                  
                          (2.2) 

Perhitungan IC50 yakni suatu nilai yang menggambarkan besarnya konsentrasi 

dari ekstrak uji yang dapat menangkap radikal bebas sebesar 50% dilakukan 

dengan membuat grafik yang menyatakan hubungan antara konsentrasi senyawa 

uji sebagai sumbu x dengan aktivitas penangkap radikal rata-rata sebagai sumbu 

y dari seri replikasi pengukuran. Nilai IC50 yang semakin kecil menunjukkan 

bahwa senyawa uji mempunyai keefektifan sebagai penangkap radikal bebas 

yang baik (Cheng, 1973). 

 

 


