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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Dewandaru (Eugenia uniflora Linn.) 

 Tanaman Eugenia uniflora L. berbentuk perdu yang tumbuh secara 

tahunan dengan tinggi lebih dari 5 meter. Batangnya tegak berkayu, berbentuk 

bulat, dan berwarna coklat. Daun dewandaru berwarna hijau, yang merupakan 

daun tunggal, tersebar berbentuk lonjong dengan ujung runcing dan pangkal 

meruncing. Tepi daun rata, pertulangan menyirip dengan panjang lebih dari 5 cm 

dan lebar kurang lebih 4 cm. Tanaman ini memiliki bunga berbetuk tunggal, 

berkelamin dua dengan daun pelindung yang kecil berwarna hijau. Kelopak bunga 

bertaju tiga sampai lima, memiliki banyak benangsari yang berwarna putih. Putik 

berbentuk silindris, makota bunga berbentuk kuku dan berwarna kuning. Buah 

Eugenia uniflora L. berupa buah buni bulat dengan diameter kurang lebih 1,5 cm 

dan berwarna merah. Bijinya keras, berwarna coklat, dan kecil. Akar yang 

dimiliki berwarna coklat dan merupakan akar tunggang (Hutapea, 1994). 

Tanaman Eugenia uniflora L. tersebar luas di negara-negara Amerika 

Selatan terutama di Brasil, Argentina, Uruguay, dan Paraguay (Consolini & 

Sarubbio, 2002). Tanaman ini menyebar di Indonesia hingga di daerah Sumatera 

dan Jawa (Hutapea, 1994). Tanaman dewandaru terlihat seperti Gambar 2.1. 
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        (a)      (b)    (c) 

Gambar 2.1 Tanaman dewandaru (a) batang dan daun dewandaru ; (b) bunga 
dewandaru ; (c) buah dewandaru 

 
Klasifikasi Eugenia uniflora Linn. dalam sistematika tumbuhan adalah 

sebagai berikut :  (Hutapea, 1994) 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Myrtales 

Suku  : Myrtaceae 

Marga  : Eugenia 

Jenis  : Eugenia uniflora Linn. 

Sinonim  : Eugenia michelii Lam.  

     Stenocalyx michelii Berg.  

     Plinia rubra Vell.  

Tanaman dewandaru memiliki nama daerah berbeda yaitu asam selong, 

belimbing londo, dewandaru, dan cereme asam (Hutapea, 1994). 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-FSqL96M1S78/UKRJKg6WZ8I/AAAAAAAAE2I/DUOOqd84Cc4/s1600/dewandaru.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-LRzzPFrv_mg/UKRLsGKSRSI/AAAAAAAAE24/1PbnLV5-V5M/s1600/dewandaru+manfaat+kesehatan+02.jpg


 
 

8 
 
2.2 Kandungan Kimia Daun Dewandaru (Eugenia uniflora Linn.) 

 Daun tanaman Eugenia uniflora L. mengandung flavonoid, saponin, dan 

tanin (Hutapea, 1994). Flavonoid dari ekstrak daun berupa kelompok flavonol 

(mirisetrin, mirsitrin, kuersetin, kuersitrin) dan kelompok katekin (galokatekin)  

(Schmeda-Hirschmann et al., 1987). 

2.2.1 Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam terbesar dan tersusun 

dari 15 atom karbon pada inti dasarnya dengan konfigurasi yaitu dua cincin 

aromatik yang dihubungkan oleh tiga atom karbon yang dapat atau tidak dapat 

membentuk cincin ketiga (Markham, 1988). Adapun kerangka dasarnya 

dipaparkan pada Gambar 2.2. 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka dasar flavonoid (Markham, 1988) 
 

Flavonoid adalah salah satu jenis senyawa yang bersifat racun/aleopati, 

yang merupakan persenyawaan dari gula yang terikat dengan flavon. Flavonoid 

mempunyai sifat khas yaitu bau yang sangat tajam, rasanya pahit, dapat larut 

dalam air dan pelarut organik, serta mudah terurai pada temperatur tinggi 

(Ikawati, 2000). Flavonoid merupakan senyawa pertahanan tumbuhan yang dapat 

bersifat menghambat makan serangga dan juga bersifat toksik. Flavonoid 

memiliki sejumlah kegunaan antara lain: pertama terhadap tumbuhan, yaitu 

sebagai pengatur pertumbuhan tumbuhan, pengatur fotosintesis, kerja antimiroba, 

dan antivirus. Kedua, terhadap manusia, yaitu sebagai antibiotik terhadap penyakit 

http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=organism&word=Eugenia
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=organism&word=uniflora
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=flavonoid
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=saponin
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=tanin
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=flavonoid
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=quercetin
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=quercitrin
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=gallocatechin
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kanker dan ginjal, menghambat pendarahan. Ketiga, terhadap serangga, yaitu 

sebagai daya tarik serangga untuk melakukan penyerbukan dan sebagai bahan 

aktif dalam pembuatan insektisida nabati (Dinata, 2009). 

Menurut Harborne (1987), flavonoid merupakan senyawa yang larut dalam 

air. Senyawa yang merupakan golongan terbesar dari fenol ini dapat diekstraksi 

dengan etanol 70%. Apabila fenol yang berasal dari tumbuhan ini dilarutkan 

dengan etanol, maka oksidasi enzim dapat dicegah, sehinggga kerja enzim 

fenolase yang dapat merusak struktur fenol dapat dicegah juga. Kerangka dasar 

beberapa golongan senyawa flavonoid dipaparkan pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3 Kerangka dasar beberapa golongan senyawa flavonoid (Harborne, 
1987) 
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Efek flavonoid terhadap macam-macam organisme sangat banyak dan 

dapat menjelaskan mengapa tumbuhan yang mengandung flavonoid dipakai 

dalam pengobatan tradisional. Flavonoid bekerja sebagai inhibitor kuat 

pernapasan atau sebagai racun pernapasan. Flavonoid mempunyai cara kerja yaitu 

dengan masuk ke dalam tubuh larva melalui sistem pernapasan yang kemudian 

akan menimbulkan kelayuan pada syaraf serta kerusakan pada sistem pernapasan 

dan mengakibatkan larva tidak bisa bernapas (Dinata, 2009; Robinson, 1995). 

Flavonoid menghambat fosfodiesterase, aldoreduktase, protein kinase, 

balik transkriptase, DNA polimerase, dan lopooksigenase. Flavonoid merupakan 

senyawa pereduksi yang baik, yang menghambat banyak reaksi oksidasi, baik 

secara enzim maupun non-enzim (Robinson, 1995). 

2.3 Artemia salina Leach 

Artemia (Artemia salina L.) adalah udang yang termasuk dalam famili 

Artemiidae dan merupakan udang-udangan tingkat rendah yang hidup sebagai 

zooplankton, yang menghuni perairan-perairan yang berkadar garam tinggi. 

Artemia dapat digunakan di laboratorium bioassay untuk menentukan toksisitas 

dengan perhitungan konsentrasi yang menimbulkan 50% anggota populasi hewan 

uji mati (LC50), yang telah dilaporkan untuk racun dari ekstrak tanaman 

(Mudjiman, 1989). 

2.3.1 Cara penetasan telur Artemia salina Leach 

Telur artemia dapat ditetaskan dalam air laut biasa (kadar garam 30 per-

mil). Untuk mencapai hasil penetasan yang baik diperlukan air berkadar garam 5 

mg/mL, yang dibuat dengan cara pengenceran air laut biasa dengan air tawar. 

Agar pH air laut yang diencerkan tidak turun namun tetap antara 8-9 maka perlu 
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ditambahkan natrium hidrokarbonat sebanyak 2 g/L. Selain itu, dapat juga 

digunakan air laut buatan yang berkadar garam 5 mg/mL (Mudjiman, 1989). 

Terjadinya pemecahan cangkang telur dibantu oleh kegiatan enzim, yaitu 

enzim penetasan. Enzim ini berkerja pada pH > 8 (antara 8-9). Suhu air selama 

penetasan dibuat tetap, yaitu berkisar antara 25ºC-30ºC. Kadar oksigennya harus 

lebih dari 2 mg/L. Untuk itu air perlu diaerasi (diberi udara/oksigen). Sebagai 

sumber udara dapat digunakan penghembus udara (blower) atau aerator, yaitu 

pompa udara untuk aquarium (Mudjiman, 1989). 

2.3.2 Uji toksisitas metode BSLT 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) merupakan salah satu metode skrining 

untuk mengetahui toksisitas suatu ekstrak ataupun senyawa bahan alam 

(Sukardiman, 2004). Uji toksisitas ini dapat diketahui dari jumlah kematian larva 

Artemia salinan Leach karena pengaruh ekstrak atau senyawa bahan alam pada 

konsentrasi yang diberikan (McLaughlin, 1991; Silva et al., 2007). Metode ini 

dilakukan dengan menentukan besarnya nilai LC50 selama 24 jam. Data tersebut 

dianalisis menggunakan probit analisis untuk mengetahui nilai LC50. Jika nilai 

LC50 masing-masing ekstrak atau senyawa yang diuji kurang dari 1000 µg/mL 

maka dianggap menunjukkan adanya aktivitas biologis, sehingga pengujian ini 

dapat digunakan sebagai skrining awal terhadap senyawa bioaktif yang diduga 

berkhasiat sebagai antikanker (Sunarni et al., 2003; Anderson et al., 1991; 

Sukardiman, 2004). 

Pengujian BSLT sering digunakan dalam proses pencarian senyawa 

bioaktif hayati karena adanya korelasi positif antara sitotoksik dengan uji BSLT 

tersebut. Metode ini banyak digunakan dalam tahap praskrining misalnya pada 
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enam jenis kultur sel tumor pada manusia di Laboratorium Purdue Cancer Centre. 

Obat antikanker tersebut telah diuji dengan menggunakan metode BSLT, 

diantaranya podofilotoksin dan adriamisin. Podofilotoksin memberikan nilai LC50 

2,4 µg/mL (Meyer et al., 1982; Cutler and Cutler, 2000; Carballo et al., 2002). 

Sedangkan nilai LC50 adriamisin sebesar 0,08 µg/mL (Gu  et al., 1995). Korelasi 

yang positif pun dapat ditunjukkan pada penelitian senyawa bioaktif spon 

Petrosia sp. dengan metode BSLT dan uji sitotoksisitasnya terhadap sel kanker. 

Pada penelitian tersebut dapat diketahui bahwa senyawa yang toksik terhadap 

larva Artemia salina Leach juga toksik terhadap sel kanker (Astuti et al., 2005). 

Oleh karena itu pengujian ini merupakan tahap awal untuk mengetahui apakah 

senyawa tersebut berpotensi atau tidak sebagai antikanker yang selanjutnya dapat 

dilakukan uji sitotoksik menggunakan biakan sel kanker. Metode BSLT memiliki 

keuntungan, antara lain cepat, murah, sederhana (tidak memerlukan teknik 

khusus), untuk melakukannya tidak memerlukan peralatan khusus dan 

membutuhkan sampel yang relatif sedikit dalam pengujiannya. 

Nilai LC50 merupakan nilai yang menunjukkan besarnya konsentrasi suatu 

bahan uji yang dapat menyebabkan 50% kematian jumlah hewan uji setelah 

perlakuan 24 jam. Melalui metode tersebut, pelaksanaan skrining awal suatu 

senyawa aktif akan berlangsung relatif cepat dengan biaya yang relatif murah. Hal 

ini dikarenakan hanya ekstrak atau senyawa yang memiliki aktivitas antikanker 

berdasarkan metode BSLT tersebut yang selanjutnya dapat diyakinkan efek 

antikankernya terhadap biakan sel kanker (Mukhtar, 2007). 
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2.4 Pemisahan Komponen Bioaktif pada Tumbuhan 

Penelitian bahan alam yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai keberadaan komponen-komponen bioaktif yang terkandung di 

dalamnya dapat dilakukan dengan beberapa tahap pemisahan yang meliputi 

ekstraksi, partisi, fraksinasi kemudian dilanjutkan dengan uji aktivitas bioaktif, 

baik dari senyawa murni ataupun ekstrak kasar (Achmad, 1986). 

2.4.1 Ektraksi 

Pengambilan bahan aktif dari suatu tanaman dapat dilakukan dengan 

ekstraksi. Dalam proses ekstraksi ini, bahan aktif akan terlarut oleh pengekstrak 

yang sesuai dengan sifat kepolarannya. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan 

beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat, daya penyesuaian dengan 

tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang 

sempurna atau mendekati sempurna (Ansel, 1989). Metode-metode ekstraksi yang 

sering digunakan diantaranya : 

A Maserasi 

Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana. Bahan simplisia 

yang dihaluskan sesuai dengan syarat farmakope (umumnya terpotong-potong atau 

berupa serbuk kasar) direndam dengan bahan pengekstraksi. Selanjutnya rendaman 

tersebut disimpan terlindung dari cahaya langsung (mencegah reaksi yang dikatalisis 

cahaya atau perubahan warna) dan diaduk kembali. Waktu (lamanya) maserasi 

berbeda-beda antara 4-10 hari. Secara teoritis pada suatu maserasi tidak memungkinkan 

terjadinya ekstraksi absolute. Semakin besar perbandingan cairan pengekstraksi 

terhadap simplisia, akan semakin banyak hasil yang diperoleh (Voigt, 1995). 
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B Perkolasi 

Perkolasi dilakukan dalam wadah berbentuk silindris atau kerucut (perkolator), 

yang memiliki jalan masuk dan keluar yang sesuai. Bahan pengekstraksi yang dialirkan 

secara terus-menerus dari atas, akan mengalir turun secara lambat melintasi simplisia 

yang umumnya berupa serbuk kasar. Melalui penyegaran bahan pelarut secara terus-

menerus, akan terjadi proses maserasi bertahap banyak. Jika pada maserasi sederhana, 

tidak terjadi ekstraksi yang sempurna dari simplisia karena akan terjadi keseimbangan 

konsentrasi antara larutan dalam sel dengan cairan disekelilingnya, maka pada perkolasi 

melalui suplai bahan pelarut segar, perbedaan konsentrasi tadi selalu dipertahankan. 

Dengan demikian ekstraksi total secara teoritis dimungkinkan (praktis jumlah bahan 

yang dapat diekstraksi mencapai 95%) (Voigt, 1995). 

C Soxhletasi 

Soxhletasi dilakukan dalam sebuah alat yang disebut soxhlet. Cairan 

pengekstrak diisikan pada labu, serbuk simplisia diisikan pada tabung dari kertas saring, 

atau tabung yang berlubang-lubang dari gelas, baja tahankarat, atau bahan lain yang 

cocok. Cairan pengekstrak dipanaskan hingga mendidih. Uap cairan pengekstrak naik 

ke atas melalui pipa samping, kemudian diembunkan kembali oleh pendingin tegak. 

Cairan turun ke labu melalui tabung yang berisi serbuk simplisia. Cairan pengekstrak 

sambil turun melarutkan zat aktif serbuk simplisia. Karena adanya sifon maka setelah 

cairan mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan kembali ke labu (Ansel, 1989). 

2.4.2 Partisi 

Partisi merupakan proses sorpsi yang analog dengan ekstraksi pelarut 

(Rohman, 2007). Distribusi atau partisi dapat dirumuskan bila suatu zat terlarut 

terdistribusi antara dua pelarut yang tidak dapat campur, maka pada suatu 
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temperatur yang konstan untuk setiap spesi molekul terdapat angka banding 

distribusi yang konstan antara kedua pelarut itu, dan angka banding distribusi ini 

tidak tergantung pada spesi molekul lain apapun yang mungkin ada (Svehla, 

1985). Hasil dari proses partisi yang diperoleh masing-masing dapat diuji aktivitas 

biologisnya untuk mengidentifikasi keaktifan komponen bioaktif yang terkandung 

(Sie, 2006). 

2.4.3 Kromatografi kolom 

Kromatografi kolom dapat digunakan untuk tujuan pemisahan dan 

pemurnian sampel. Kromatografi kolom telah dikenal sejak lama sebagai salah 

satu cara untuk memisahkan komponen-komponen zat secara gravitasi. 

Kromatografi kolom biasa digunakan dalam pemisahan karena kerjanya sederhana 

dan pemisahan yang dihasilkan cukup baik. Disamping itu pekerjaan dapat 

diulang sehingga hasilnya menjadi lebih murni (Harborne, 1987). 

Kromatografi cair-padat merupakan salah satu metode dari kromatografi 

kolom. Metode ini memakai bahan padat seperti silika gel sebagai fase diam dan 

bahan cair sebagai fase geraknya. Adanya gaya gravitasi, fase diam, dan 

perbedaan ukuran suatu senyawa yang dipisahkan menurut afinitas terhadap fase 

diam, menyebabkan senyawa yang ada dalam campuran akan terpisah (Sudjadi, 

1988; Sastrohamidjojo, 1985). 

Kolom kromatografi dapat berupa pipa gelas yang dilengkapi dengan kran 

dan penyaring di dalamnya. Ukuran kolom tergantung dari banyaknya zat yang 

akan dipisahkan. Fase diamnya berupa silika gel yang diletakkan di dalam kolom 

dan ditahan dengan gelas wool atau kapas. Pengisian kolom yang tidak teratur dari 

fase diam dapat mengakibatkan rusaknya batas-batas pita kromatografi. Putusnya 
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fase diam (adsorben) dalam kolom biasanya disebabkan oleh gelembung- 

gelembung udara selama pengisian (Khopkar, 1990; Sastrohamidjojo, 1985). 

Selama proses kromatografi, senyawa yang diserap lemah oleh adsorben akan 

segera meninggalkan kolom dan akan muncul bersama eluen, sedangkan senyawa 

yang diserap kuat akan keluar lebih lambat.  Eluat yang diperoleh ditampung 

dalam botol pada selang waktu yang teratur kemudian dikelompokkan 

berdasarkan pola bercak atau noda pada plat kromatografi lapis tipis. Eluat yang 

memiliki pola bercak atau noda yang sama digabungkan dalam satu fraksi 

(Sastrohamidjojo, 1985). 

2.4.4 Kromatografi lapis tipis (KLT) 

Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan senyawa yang 

didasarkan pada pembagian campuran dua senyawa dalam dua fase dimana fase 

gerak bergerak terhadap fase diamnya. Fase diam berupa serbuk yang dilapiskan 

tipis merata pada lempeng kromatografi (plat, gelas, logam atau lempeng yang 

cocok). Fase diam berfungsi sebagai penyerap. Pada sistem ini dikenal istilah 

kecepatan rambat suatu senyawa yang diberi simbol Rf (Retardation factor). 

Harga Rf ditentukan oleh jarak rambat senyawa dari titik awal dan jarak rambat 

fase gerak dari titik awal. Harga Rf ini dapat digunakan untuk identifikasi 

senyawa yang dianalisis. Penentuan harga Rf adalah sebagai berikut: (Stahl, 

1985). 
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2.4.5 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, 

diantaranya adalah Spektrofotometri UV-vis dan Spektrofotometri Inframerah (IR) 

(Markham,  1988). 

A Uji Fitokimia 

Uji fitokimia terhadap fraksi maupun isolat aktif dilakukan dengan 

menggunakan pereaksi-pereaksi yang spesifik terhadap suatu golongan senyawa. 

Pengerjaannya dapat dilakukan pada plat tetes atau tabung pereaksi yaitu dengan 

mereaksikan sedikit isolat dengan pereaksi golongan senyawa tertentu. Perubahan 

warna yang terjadi tergantung dari pereaksi yang digunakan dan golongan senyawa 

apa yang terkandung didalamnya. Adapun pereaksi yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya senyawa flavonoid adalah pereaksi Wilstatter (HCl pekat + serbuk Mg) yang 

menghasilkan warna merah-orange jika reaksinya positif flavonoid, pereaksi Bate-

Smith-Metchalf (HCl dan dipanaskan) yang menghasilkan warna merah jika 

reaksinya positif flavonoid, dan pereaksi NaOH 10% yang menghasilkan 

perubahan warna yang signifikan jika reaksinya positif flavonoid (Achmad, 1986; 

Harbone, 1987; Markham, 1988). 
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B Spektrofotometri Inframerah (IR) 

Spektrofotometri inframerah merupakan suatu metode yang mengamati 

interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik pada daerah panjang gelombang 

0,75 – 1.000 nm atau pada bilangan gelombang 13.000 – 10 cm-1. 

Spektrum inframerah dilihat dari segi aplikasi dan instrumentasinya  

dibagi dalam tiga jenis radiasi yaitu inframerah dekat dengan panjang gelombang 

0,78 – 25 nm atau bilangan gelombang antara 12800-4000 cm-1, inframerah 

pertengahan mempunyai kisaran panjang gelombang di 2,5 – 50 nm atau bilangan 

gelombang antara 4000- 200 cm-1, dan inframerah jauh antara 50 – 1000 nm atau 

kisaran bilangan gelombang antara 200 – 10 cm-1.  

Aplikasi spektrofotometri inframerah sangat luas baik untuk analisis 

kualitatif maupun kuantitatif. Penggunaaan yang paling banyak adalah pada 

daerah pertengahan dengan kisaran bilangan gelombang 4000 sampai 670 cm-1 

atau dengan panjang gelombang 2.5 sampai 15 µm. Kegunaan yang paling 

penting dari spektrofotometri inframerah adalah untuk mengidentifikasi senyawa 

organik karena spektrum inframerah dari senyawa organik  mempunyai sifat fisik 

yang karakteristik artinya kemungkinan dua senyawa mempunyai spektrum yang 

sama adalah kecil sekali. Pengukuran dengan spektrofotometri inframerah adalah 

pengukuran frekuensi dimana vibrasi dan rotasi yang terjadi berhubungan dengan 

jumlah energi yang terserap pada frekuensi tersebut. Pengukuran energi yang 

terserap direkam sebagai transmitan sebagai fungsi panjang gelombang. Spektra 

setiap komponen senyawa adalah unik sehingga spektra inframerah disebut juga 

sebagai sidik jari dari komponen senyawa. 
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Senyawa flavonoid jika dianalisis dengan spektrofotometri inframerah 

akan mempunyai serapan yang spesifik, yaitu serapandi daerah frekuensi 3150-

3050 cm-1 dengan intensitas tajam akibat rentangan C-H aromatic, serapan lebar 

antara 3500-3200 cm-1 akibat rentangan O-H, C=O keton pada 1725-1705 cm-1 

dan C-O eter pada 1300-1000 cm-1 (Sastrohamidjojo, 1985). 

C 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 bertransisi 

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

dari senyawa – senyawa organik berkaitan erat dengan transisi – transisi di antara 

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, 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 et al.,1982). 

Khopkar (1990) menyatakan bahwa prinsip kerja dari spektroskopi UV-

Vis yaitu melewatkan berkas cahaya monokromatik ke sampel dan mengukur 

intensitas cahaya yang diteruskan ke detektor. Dari spektrum absorpsi dapat 
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diketahui panjang gelombang dengan absorban maksimum dari unsur suatu 

senyawa. 

Pola oksigenasi dari flavonoid dapat ditentukan dengan penambahan 

pereaksi geser  ke dalam larutan cuplikan dan mengamati puncak serapan yang 

terjadi (Cresswell et al.,1982). Karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-

vis dengan pereaksi geser bertujuan untuk mengetahui letak gugus hidroksi bebas 

pada inti senyawa flavonoid dengan cara mengamati pergeseran puncak serapan 

yang terjadi.  Pereaksi geser yang digunakan adalah natrium hidroksida, AlCl3 + 

asam klorida, natrium asetat dan asam borat (Markham,  1988). Jenis flavonoid 

dapat ditunjukkan pada Tabel 2.1 dan spektrum serapan UV-vis ditunjukkan pada 

Gambar 2.4. 

Tabel 2.1. Rentang Serapan Spektrum UV-Vis Flavonoid 
Pita II (nm) Pita I (nm) Jenis flavonoid 

250-280 
250-280 
250-280 
245-275 
 
275-295 
230-270 (kekuatan 
rendah) 
230-270 (kekuatan 
rendah) 
270-280 

310-350 
330-360 
350-385 
310-330 bahu kira-
kira 320 puncak 
300-330 bahu 
340-390 
 
380-430 
 
465-560 

Flavon 
Flavonol (3-OH tersubstitusi) 
Flavonol (3-OH bebas) 
Isoflavon 
Isoflavon (5-detoksi-5,7-dioksigenasi) 
Flavanon dan dihidroflavonol 
Khalkon 
 
Auron 
 
Antosianidin dan antosianin 

Sumber : (Markham, 1988) 
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Gambar 2.4 Spektrum serapan UV-vis jenis flavonoid yang berbeda tetapi pola 
hidroksilasinya sama (Markham, 1988) 

 

Spektrum NaOEt merupakan spektrum flavonoid yang gugus hidroksil 

fenolnya sampai batas tertentu terionisasi. Spektrum ini merupakan petunjuk sidik 

jari pola hidroksilasi dan juga bermanfaat untuk mendeteksi gugus hidroksil yang 

lebih asam dan tidak tersubstitusi. Pereaksi geser NaOAc digunakan untuk 

mendeteksi 3, 7, dan 4’-hidroksi terutama berpengaruh pada pita II, sedangkan 

pita I pada 3 dan 4’-hidroksi. Penambahan pereaksi geser AlCl3 digunakan untuk 

mendeteksi letak gugus hidroksil pada atom C3 dan C5. Pereaksi geser natrium 

asetat-asam borat digunakan untuk mendeteksi adanya gugus ortodihidroksi 

karena pereaksi ini dapat mengkelat semua gugus ortodihidroksi kecuali gugus 

hidroksi pada atom C-5 dan C-6 (Markham, 1988). 


