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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia adalah salah satu negara tropis yang memiliki keanekaragaman 

hayati melimpah. Tanaman dari berbagai jenis yang tumbuh di daerah ini 

diketahui berkhasiat sebagai obat dan telah dimanfaatkan dalam pengobatan 

tradisional oleh etnis di Indonesia (Gafur, 2014). Keanekaragaman hayati 

merupakan sumber dari senyawa kimia alami yang dapat dimanfaatkan secara 

maksimal melalui proses isolasi dan skrining bioaktivitas senyawa aktif. 

(Mamiah, 2006; Hariana, 2004). Senyawa aktif di dalam tumbuhan merupakan 

metabolit sekunder yang tersebar di seluruh bagian tumbuhan dengan kadar yang 

berbeda-beda. Salah satu metabolit sekunder yang terkandung di dalam tumbuhan 

adalah flavonoid (Markham, 1988). 

Flavonoid merupakan senyawa golongan fenol terbesar yang pada 

kerangka dasarnya tersusun atas 15 atom karbon, terdiri atas 2 cincin aromatik dan 

dihubungkan 3 atom karbon yang dapat atau tidak membentuk cincin ketiga 

(Markham, 1988). Flavonoid umumnya ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi 

(Angiospermae) dan tersebar hampir di seluruh bagian tumbuhan seperti pada 

daun, akar, buah, bunga, batang dan kulit batang. Kandungan senyawa ini dalam 

bagian tumbuhan dapat berupa flavonoid glikosida atau aglikonnya. Flavonoid 

glikosida bersifat polar, umumnya larut dalam air karena adanya pengaruh gula 

yang terikat pada inti flavonoid, sedangkan aglikon flavonoid bersifat kurang 

polar sehingga mudah larut dalam pelarut eter atau kloroform (Harborne, 1987).  
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Senyawa flavonoid berdasarkan struktur kerangka dasarnya dapat 

digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu auron, khalkon, flavan- 3,4-diol, 

dihidroflavanol, flavanon, isoflavon, flavanol, flavonol, flavon, katekin, 

antosianidin dan leukoantosianidin. Senyawa-senyawa golongan flavonoid 

diketahui memiliki berbagai aktivitas fisiologis antara lain antibakteri, 

antiinflamasi, antibiotik, antiinsektisida, antialergi dan antioksidan (Muhammad, 

2011). Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mencegah atau menghambat 

proses oksidasi yang ditimbulkan oleh radikal bebas dengan cara bereaksi dengan 

radikal bebas membentuk senyawa yang tidak reaktif dan relatif stabil. Keaktifan 

senyawa flavonoid dalam menangkal radikal bebas ditentukan dari adanya gugus 

fungsi –OH (hidroksi), ikatan rangkap karbon-karbon dan gugus 4-oxo (Djatmiko, 

1998). Quersetin, xanthotumol (khalkon terprenilasi), dan genistein adalah 

beberapa contoh senyawa flavonoid yang bersifat sebagai antioksidan.  

Berdasarkan uji pendahuluan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa  

ekstrak etanol kulit batang gayam mengandung senyawa flavonoid dan 

mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 70 ppm. 

Kandungan senyawa flavonoid pada ekstrak etanol serta kemampuannya dalam 

menangkal radikal bebas menyebabkan dilakukannya penelitian ini dengan 

mencoba mengisolasi, mengidentifikasi dan menguji aktivitas antioksidan 

senyawa flavonoid yang terdapat pada kulit batang gayam. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu  

permasalahan yaitu:  

1. Apakah isolat flavonoid pada kulit batang gayam memiliki aktivitas 

sebagai antioksidan ? 

2. Senyawa flavonoid golongan apakah yang terkandung dalam kulit batang 

gayam yang menunjukkan aktivitas sebagai antioksidan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui aktivitas antioksidan isolat flavonoid pada kulit batang 

gayam. 

2. Mengetahui golongan flavonoid yang terkandung pada kulit batang gayam 

yang menunjukkan aktivitas sebagai antioksidan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

aktivitas antioksidan isolat flavonoid pada kulit batang gayam dan golongan 

flavonoid yang terkandung pada kulit batang gayam yang menunjukkan aktivitas 

sebagai antioksidan.  


