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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanaman Sawo merupakan salah satu jenis tanaman buah yang sudah lama 

dikenal dan ditanam di Indonesia. Sawo (Manilkara zapota (L.) van Royen) adalah 

family Sapotaceae yang banyak dibudidayakan di pekarangan dan banyak memiliki 

kegunaan. Pemanfaatan bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, kulit dan 

buah dapat digunakan sebagai obat (Kirtikar dan Basu, 2005).  

Ekstrak etanol daun Sawo mengandung senyawa kimia seperti flavonoid, 

saponin, tanin, alkaloid dan fenolik (Islam et al., 2013). Bioaktivitas daun Sawo 

antara lain sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, antipiretik, antiemetik, 

antiartritis, antitumor, antidiare, antidiabetik, antihiperkolesterol, antidepresan dan 

antihiperglikemik. Beberapa senyawa aktif yang terkandung dalam daun sawo 

mempunyai aktivitas yang poten (Islam et al., 2012; Islam et al., 2013; Ganguly et 

al., 2013; Singh et al., 2011; Rashid et al., 2014;  Barbalho et al., 2014; 

Marinujjaman et al., 2013; Hossain et al., 2012; Fayek et al., 2011; Manirujjaman 

dan Collet, 2016). 

 Daun sawo yang diekstraksi dengan metanol mengandung flavonoid 

golongan flavon dan flavonol (Rao et al., 2014). Fayek et al., (2012) telah 

mengidentifikasi isolat senyawa flavonoid dari daun sawo. Isolatnya              antara 

lain myricetin-3-O-α-L-rhaminopyranoside, dan apigenin-7-O-α-L-

rhaminopyranoside. 
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Proses ekstraksi simplisia dapat menggunakan cara dingin maupun cara 

panas. Kandungan flavonoid dari daun kumis kucing (Orthosiphon aristatus (BL) 

Miq) lebih tinggi menggunakan maserasi dan perkolasi dibandingkan sokletasi 

(Widyatno, 2010). Hasil penelitian lainnya dari Damar et al., (2014) menyebutkan 

bahwa kandungan flavonoid dari daun kayu kapur lebih banyak diperoleh dengan 

ekstraksi metode maserasi dibandingkan sokletasi. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa flavonoid yang terdapat pada daun kumis kucing dan daun kayu kapur, tidak 

stabil terhadap pemanasan. Oleh karena itu, kadar flavonoid  yang diperoleh dengan 

ekstraksi cara dingin lebih tinggi daripada ekstraksi cara panas.  

Kadar flavonoid pada daun sukun lebih banyak diperoleh dengan metode 

refluks dibandingkan maserasi (Utami et al., 2015). Kadar flavonoid dari kulit 

nanas yang diekstraksi menggunakan sokletasi dan refluks lebih banyak 

dibandingkan maserasi (Hatam et al., 2013). Kedua penelitian tersebut 

menunjukkan flavonoid dalam daun sukun dan kulit nanas stabil terhadap 

pemanasan. Suhu selama proses ekstraksi mempengaruhi kelarutan suatu senyawa, 

semakin tinggi suhu pada proses ekstraksi maka dapat mempercepat perpindahan 

massa dan meningkatkan hasil ekstraksi (Wang et al., 2008).  

Kadar flavonoid total paling besar dalam daun sawo menggunakan pelarut 

etanol. Ekstrak etanol hasil maserasi memberikan kadar flavonoid total sebesar 

984,1± 31,39 mg kuersetin per gram ekstrak (Islam et al., 2013), sedangkan ekstrak 

etil asetat, aseton, air dan toluen memberikan kadar flavonoid total berturut-turut 

sebesar 91,60 mg/g, 76,70 mg/g, 19,14 mg/g dan 22,93 mg/g (Kaneria dan Chanda, 
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2012). Perbandingan kadar flavonoid total pada daun sawo menggunakan berbagai 

metode ekstraksi dingin dan panas belum pernah dilaporkan sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan perbandingan kadar flavonoid 

total ekstrak etanol daun sawo  dengan berbagai macam metode ekstraksi.  

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah perbandingan  metode ekstraksi akan menghasilkan kadar flavonoid 

total yang berbeda pada ekstrak etanol daun sawo (Manilkara zapota L.)? 

2. Metode ekstraksi manakah yang menghasilkan kadar flavonoid total paling besar 

pada ekstrak etanol daun sawo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui ada atau tidaknya perbandingan kadar flavonoid total ekstrak etanol 

daun sawo (Manilkara zapota L.) pada berbagai metode ekstraksi. 

2. Menetapkan metode ekstraksi yang menghasilkan kadar flavonoid total paling 

besar pada ekstrak etanol daun sawo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan informasi dalam 

menentukan metode ekstraksi paling baik untuk menghasilkan kadar flavonoid total 

terbesar pada ekstrak etanol daun sawo. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sawo (Manilkara zapota L.) 

Sawo (Manilkara zapota) adalah pohon buah yang dapat berbuah sepanjang 

tahun. Sawo merupakan pohon yang besar dan rindang, dapat tumbuh hingga 

setinggi 30-40 meter bercabang rendah, batang sawo berkulit kasar abu-abu 

kehitaman sampai coklat tua. Daun tunggal, letak berseling, sering mengumpul 

pada ujung ranting. Helai daun bertepi rata, sedikit berbulu, hijau tua mengkilap, 

bentuk bundar-telur jorong sampai agak  lanset, dan tulang daun utama menonjol 

disisi sebelah bawah. Buah sawo bertangkai pendek, bulat, bulat telur atau jorong, 

coklat kemerahan sampai coklat yang mudah mengelupas. Seluruh bagian tanaman 

mengandung banyak getah berwarna putih susu yang kental (Morton, 1987). 

Tanaman Sawo, buah sawo dan daun sawo dapat dilihat pada gambar 1.  

  
             (1a)                (1b)    (1c) 

 
Gambar 1. Tanaman sawo (1a); Buah sawo (1b); Daun Sawo (1c) (dokumentasi  

                   pribadi). 

 

a. Kandungan Kimia 

Senyawa kimia yang terkandung dalam daun sawo antara lain flavonoid, 

saponin, tannin, alkaloid, terpenoid, steroid dan glikosida (Islam et al., 2013; 

Ganguly et al., 2013). Senyawa fenolik dan flavonoid pada daun sawo adalah  
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myricetin-3-O-α-L-rhaminopyranoside, caffeic acid, D-quercitol, dan  

apigenin-7-O-α-L-rhaminopyranoside (Fayek et al., 2012). Senyawa flavonoid 

yang terkandung pada daun sawo termasuk flavon dan flavonol (Rao et al., 

2014). 

b. Klasifikasi 

Klasifikasi sawo (Manilkara zapota L.) dalam sistematika tanaman adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Class : Dicotyledonae 

Ordo : Ericates 

Famili : Sapotaceae 

Genus : Manilkara atau Achras 

Spesies : Manilkara zapota atauAchras zapota  (Dalimartha, 2006). 

c. Manfaat  

Secara tradisional, sawo digunakan untuk pengobatan diare dan demam 

(Farrill et al., 2006). Daun sawo memiliki bioaktivitas sebagai antioksidan (Islam 

et al., 2012), antiinflamasi, antipiretik (Ganguly et al., 2013), antibakteri (Islam 

et al., 2013), antikolesterol (Fayek et al., 2011), antidiare (Marinujjaman et al., 

2013), antitumor (Rashid et al., 2014), antiartritis (Singh et al., 2011), antidiabetik 

dan Antilipemic (Barbalho et al., 2014) dan antidepresan (Manirujjaman dan 

Collet, 2016). 

Ekstrak etanol daun sawo dosis 300 mg/kg menunjukkan penghambatan yang 

signifikan pada kaki tikus yang dibuat udem sebesar 91,98% dibandingkan          
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Na-diklofenak sebesar 86,08% (Ganguly et al., 2013). Isolasi senyawa Myricetin-

3-O-𝛼-L-rhaminopyranoside pada daun sawo memiliki aktivitas antikolesterol 

(Fayek et al., 2011). Ekstrak daun sawo dosis 200 mg/kg memiliki aktivitas 

antidiare pada tikus swiss albino yang diinduksikan castor oil sebesar 75,53% 

dibandingkan loperamid sebesar 67,69% (Marinujjaman et al., 2013). Aktivitas 

antitumor dari ekstrak etil asetat daun sawo dosis  200 mg/kg perhari dapat 

mengurangi jumlah sel ehrlich ascites carcinoma sebesar 73,85% (Rashid et al., 

2014). Sementara itu, ekstrak etanol daun sawo sebagai antiartritis pada 

konsentrasi 100 mcg/mL dan 250 mcg/mL mampu menghambat denaturasi 

protein sebesar 58,89% dan 75,84% (Singh  et al., 2011). 

2 Senyawa Flavonoid 

Flavonoid terdapat dalam semua tanaman hijau sehingga dapat ditemukan 

pada setiap ekstrak tanaman. Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian 

tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nectar, bunga, buah dan 

biji. Penyebaran jenis flavonoid pada golongan tumbuhan yang terbesar, yaitu 

angiospermae (Markham, 1988). Struktur dasar senyawa flavonoid adalah 

senyawa-senyawa polifenol yang memiliki 15 atom karbon (C6-C3-C6), terdiri dari 

dua cincin benzena yang dihubungkan menjadi satu oleh rantai linier yang terdiri 

dari tiga atom karbon (Gambar 2)  (Harborne, 1987). 

       

            Gambar 2. Stuktur dasar senyawa flavonoid (Harborne, 1987). 
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Flavonoid dalam tumbuhan terdapat sebagai bentuk O-glikosida dan            

C-glikosida. Bentuk flavonoid O-glikosida, satu gugus hidroksil (-OH) flavonoid 

(lebih) terikat pada satu gula (lebih) dengan ikatan hemiasetal yang tidak tahan 

asam, biasanya pada posisi 3 atau 7. Bentuk C-glikosida memiliki gula yang terikat 

pada atom karbon flavonoid dan dalam hal ini gula terikat langsung pada inti 

benzena dengan ikatan karbon-karbon yang tahan asam, dan hanya ditemukan pada 

atom C nomor 6 dan 8 dalam inti flavonoid. Glukosa merupakan gula yang paling 

umum terlibat, selain itu juga terdapat galaktosa, ramnosa, xilosa dan arabinosa 

(Markham,1988). 

Flavonoid mempunyai sejumlah gugus hidroksi, atau suatu gula maka 

flavonoid merupakan senyawa polar. Umumnya flavonoid cukup larut dalam 

pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetilsulfoksida, 

dimetilformamida, air dan lain-lain. Adanya gula yang terikat pada flavonoid 

mengakibatkan lebih mudah larut dalam air, dengan demikian campuran pelarut 

tersebut dengan air merupakan pelarut yang lebih baik untuk glikosida. Sebaliknya, 

aglikon yang kurang polar seperti isoflavon, flavanon, flavon serta flavonol yang 

termetoksilasi cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan 

kloroform (Markham,1988).   

Penelitian Chen et al., (2004) melaporkan kulit batang kersen (Muntingia 

calabura L.) memiliki dua senyawa turunan flavon yaitu 8-hidroksi-7,3’,4’,5’–

tetrametoksiflavon dan 8,4’-dihidroksi-7,3,5’–trimetoksiflavon dan memiliki 

aktivitas sitotoksik. Flavonoid dalam daun pare (Momordica charantia L.) yang 

dapat menurunkan kadar glukosa secara in vitro adalah 5,3’,4’-trihidroksiflavonol 
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(Mutiara dan Wildan, 2014). Senyawa flavonoid golongan dihidroflavonol dan 

flavon dari daun nangka (Artocarpus heterophyllus L.) memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus (Darmawati et al., 2015). Flavonoid 

pada daun mahoni mempunyai aktivitas sebagai antimikroba dan hepatoprotektor 

(Naveen et al.,2014). Daun beluntas mengandung flavonoid golongan flavonol 

yang bersifat sebagai antioksidan (Andarwulan et al., 2010).  

3. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses penyarian senyawa kimia yang dapat larut sehingga 

terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Secara sederhana 

ekstraksi merupakan istilah yang digunakan untuk setiap proses yang didalam 

komponen-komponen pembentuk suatu bahan, berpindah ke cairan (pelarut). 

Metode sederhana ekstraksi adalah mencampurkan seluruh bahan dengan pelarut, 

lalu memisahkan larutan dengan padatan tidak larut. Masing-masing metode 

mempunyai keuntungan dan kerugian, karena kelarutan zat padat dalam zat cair 

(daya larut) dipengaruhi oleh jenis pelarut, jenis zat terlarut, temperatur, dan 

tekanan (Sukardjo, 1989). 

1. Cara dingin  

a. Maserasi 

Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan. Prosedurnya dilakukan 

dengan merendam simplisia dalam pelarut yang sesuai dan wadah tertutup. 

Pengadukan dilakukan agar dapat meningkatkan kontak antara serbuk 
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simplisia dan pelarut. Maserasi dilakukan pada suhu kamar (27℃), sehingga 

tidak menyebabkan degradasi metabolit yang tidak tahan panas. Metode ini 

dilakukan selama 3 hari, dilanjutkan remaserasi selama 2 hari.                   

(Depkes RI, 2006). 

Prinsip maserasi adalah menyari zat aktif dengan cara merendam 

serbuk simplisia dalam cairan penyari pada temperatur kamar dan terlindung 

dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. 

Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam 

sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak 

keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah (proses 

difusi). Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi 

antara larutan di luar sel dan dalam sel (Depkes RI, 2000) . 

Keuntungan metode maserasi adalah sederhana, relatif murah, tidak 

memerlukan peralatan yang rumit, terjadi kontak antara sampel dan pelarut 

yangcukup lama dan dapat menghindari kerusakan komponen senyawa yang 

tidak tahan panas. Kekurangan metode ini adalah membutuhkan waktu yang 

lamauntuk mencari pelarut organik yang dapat melarutkan dengan baik 

senyawa yang akan diisolasi dan harus mempunyai titik didih yang tinggi pula 

sehingga tidak mudah menguap (Voigt, 1995). 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan 

cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Alat yang 

digunakan disebut perkolator. Teknik perkolasi adalah serbuk simplisia 

ditempatkan dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawah diberi sekat 
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berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, 

cairan penyari akan melarutkan zat aktif dari sel–sel yang dilalui sampai 

mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya 

beratnya sendiri dan cairan diatasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang 

cenderung untuk menahan (Depkes, 2006). 

Keuntungan perkolasi adalah adanya aliran cairan penyari 

menyebabkan pergantian larutan dan ruang di antara butir-butir serbuk 

simplisia membentuk saluran kapiler tempat cairan penyari. Hal ini dapat 

meningkatkan  derajat perbedaan konsentrasi sehingga penyarian lebih 

sempurna. Kerugiannya adalah kontak antara pelarut dan serbuk tidak merata 

atau terbatas sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien, 

membutuhkan cairan penyari yang lebih banyak (Depkes RI, 1986).  

2. Cara Panas  

a. Soxhletasi 

Metode ekstraksi soxhletasi adalah metode ekstraksi dengan 

pemanasan dan perendaman sampel. Hal itu menyebabkan terjadinya 

pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan di dalam dan 

di luar sel. Dengan demikian, metabolit sekunder yang ada di dalam 

sitoplasma akan terlarut ke dalam pelarut organik. Larutan itu kemudian 

menguap ke atas dan melewati pendingin udara yang akan mengembunkan 

uap tersebut menjadi tetesan yang akan terkumpul kembali. Bila larutan 

melewati batas lubang pipa samping soxhlet maka akan terjadi sirkulasi. 
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Sirkulasi yang berulang itulah yang menghasilkan ekstrak yang baik    

(Depkes RI, 2006). 

Prinsip soxhlet yaitu penyarian yang dilakukan berulang-ulang 

sehingga penyarian lebih sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. 

Bila penyarian telah selesai maka pelarutnya dapat diuapkan kembali dan 

sisanya berupa ekstrak yang mengandung komponen kimia tertentu. 

Penyarian dihentikan bila pelarut yang turun melewati pipa kapiler tidak 

berwarna (Kristianti, 2008). 

Keuntungan metode ini dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur 

yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung, pelarut yang 

digunakan lebih sedikit, dan pemanasannya dapat diatur. Adapun kerugian 

soxhlet adalah tidak cocok untuk senyawa yang tidak tahan terhadap panas 

(senyawa termolabil) (Kristianti, 2008). 

b. Refluks 

Ekstraksi secara refluks pada dasarnya adalah ekstraksi 

berkesinambungan. Bahan yang akan diekstraksi direndam dengan 

cairanpenyari dalam labu alas bulat yang dilengkapi dengan alat pendingin 

tegak, lalu dipanaskan sampai mendidih. Cairan penyari akan menguap, uap 

tersebut akan diembunkan dengan pendingin tegak dan akan kembali menyari 

zat aktif dalam simplisia tersebut. Ekstraksi ini biasanya dilakukan 3 kali dan 

setiap kali diekstraksi selama 4 jam (Depkes RI, 2006). 

Prinsip metode refluks adalah pelarut volatil yang digunakan akan 

menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor 
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sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada 

kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksisehingga pelarut akan tetap 

ada selama reaksi berlangsung. Keuntungan refluks adalah dapat digunakan 

untuk mengekstraksi sampel-sampel dengan tekstur kasar dan tahan terhadap 

pemanasan langsung, namun kerugiannya membutuhkan volume total pelarut 

yang besar (Kristianti, 2008).  

5. Cairan Penyari  

Cairan penyari dalam suatu proses ekstraksi merupakan pelarut yang baik 

(optimal) untuk suatu zat aktif dari senyawa kandungan lainnya. Proses penyarian 

metabolit sekunder yang terkandung di dalam suatu tanaman memerlukan cairan 

penyari yang sesuai. Pemilihan cairan penyari harus memenuhi kriteria selektivitas, 

mudah digunakan, ekonomis, ramah lingkungan, dan aman digunakan. Jenis 

penyari yang biasa digunakan adalah air, etanol dan metanol (Depkes RI, 2000).  

Etanol merupakan golongan alkohol dengan jumlah atom karbon dua. 

Keuntungan penggunaan etanol sebagai pelarut adalah mempunyai titik didih yang 

rendah sehingga lebih mudah menguap, oleh karena itu, jumlah etanol yang 

tertinggal di dalam ekstrak sangat sedikit. Etanol mempunyai sifat tidak berwarna, 

mudah menguap, mudah larut dalam air, berat molekul 46,1, titik didihnya 78,3°C, 

membeku pada suhu –117,3°C, kerapatannya 0,789 pada suhu 20°C, nilai kalor 

7077 kal/gram, panas laten penguapan 204 kal/gram dan angka oktan 91–105 

(Hambal  et al., 2008). 



13 
 

Etanol sebagai pelarut dapat memperbaiki atau mempertahankan sifat dan 

karakteristik bahan terlarut dan mampu mengendapkan zat-zat yang terkandung 

dalam bahan. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut karena relatif aman 

digunakan untuk bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan 

manusia. Etanol dipilih sebagai pelarut karena bersifat polar, yang artinya dapat 

melarutkan senyawa polar dan etanol bisa bercampur dengan air yang juga bersifat 

polar. Sifat yang penting adalah polaritas dan gugus polar suatu senyawa. Pada 

prinsipnya suatu bahan akan mudah larut dalam pelarut yang sama polaritasnya 

sehingga akan mempengaruhi sifat fisikokimia ekstraksi yang dihasilkan       

(Gamse, 2002). 

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, mikrobia 

sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorpsinya baik, 

etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, panas yang 

diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, 

minyak menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, 

damar dan klorofil, dengan demikian zat pengganggu yang terlarut hanya sedikit 

(Depkes RI, 1986). 

6. Spektrofotometri 

Spektrum elektromagnetik dibagi dalam beberapa daerah cahaya. Spektrum 

elektromagnetik meliputi suatu daerah panjang gelombang yang luas dari sinar 

gamma gelombang pendek berenergi tinggi sampai pada panjang gelombang mikro. 

Suatu daerah akan diabsorbsi oleh atom atau molekul dan panjang gelombang 

cahaya yang diabsorbsi dapat menunjukan struktur senyawa yang diteliti         

(Skoog, 1971). 
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Spektrum timbul dari transisi elektron suatu molekul. Bagian dari molekul 

yang bertanggung jawab dalam transisi adalah kromofor. Kromofor adalah gugus 

tak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam daerah-daerah UV dan sinar 

tampak. Adanya substituen tertentu (auksokrom) pada kromofor dapat mengubah 

spektrum serapan dari kromofor, karena terjadinya efek pergeseran panjang 

gelombang kearah yang lebih panjang akibat efek resonansi dari substituen tersebut 

(Schirmer, 1982). 

Analisis dengan spektrofotometri UV-Vis selalu melibatkan pembacaan 

absorbansi radiasi elektromagnetik oleh molekul atau radiasi elektromagnetik yang 

diteruskan. Persamaan Lambert-Beer merupakan hukum dasar analisis kuantitatif 

spektrofotometri UV-Vis, menyatakan absorban zat terlarut adalah proporsional 

dengan konsentrasi (Mulja dan Suharman, 1995; Fessenden dan Fessenden, 1992) 

: 

A = ε.b.c 

Keterangan : 

A = Absorbansi 

ε = Koefisien absorbansi molar (L. mol-1. cm-1 ) 

b = Tebal kuvet (cm) 

c = Konsentrasi solut (mol. L-1) 

Keuntungan utama metode spektrofotometri adalah metode ini memberikan 

cara sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. Selain itu, hasil 

yang diperoleh cukup akurat, dimana angka yang terbaca langsung dicatat oleh 

detector dan tercetak dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah 

diregresikan (Gandjar dan Rohman, 2007).  
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Penetapan kadar flavonoid total menggunakan metode spektrofotometri 

seperti yang dilakukan oleh Chang et al., (2002). Prinsip metode ini adalah 

terbentuknya kompleks AlCl3 dengan flavonoid yang menghasilkan reaksi warna, 

sehingga terjadi pergeseran panjang gelombang ke arah visible (tampak) ditandai 

dengan warna larutan yang dihasilkan menjadi lebih kuning. 

F. Landasan Teori 

Daun sawo merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. 

Hasil penelitian sebelumnya melaporkan bahwa daun sawo mengandung senyawa 

flavonoid, saponin, tanin, alkaloid dan fenolik (Islam et al., 2013; Ganguly et al., 

2013). Kadar flavonoid total paling besar dalam daun sawo menggunakan pelarut 

etanol. Ekstrak etanol hasil maserasi memberikan kadar flavonoid total sebesar 

984,1± 31,39 mg kuersetin per gram ekstrak (Islam et al., 2013), sedangkan ekstrak 

etil asetat, aseton, air dan toluen memberikan kadar flavonoid total berturut-turut 

sebesar 91,60 mg/g, 76,70 mg/g, 19,14 mg/g, dan 22,93 mg/g  (Kaneria dan Chanda, 

2012). Beberapa bioaktivitas daun sawo antara lain sebagai antioksidan, antipiretik, 

antiemetik, antitumor, hipokolesterolemik, antiartritis, antiinflamasi, antibakteri, 

antipiretik, antidiare dan antihiperglikemik (Islam et al., 2012; Islam et al., 2013; 

Ganguly et al., 2013, Rashid et al., 2014; Marinujjaman et al., 2013). 

Senyawa flavonoid dapat diperoleh menggunakan metode ekstraksi cara 

panas maupun cara dingin. Menurut Damar et al., (2014) ekstraksi daun kayu kapur 

yang diekstraksi secara maserasi hasilnya lebih banyak jika dibandingkan dengan 

sokletasi. Rendahnya kandungan flavonoid tersebut diduga karena adanya proses 
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pemanasan pada ekstraksi. Namun pada penelitian Utami et al., (2015) kandungan 

flavonoid ekstrak etanol daun sukun yang paling tinggi terdapat pada metode 

ekstraksi dengan cara refluks daripada maserasi. Kadar flavonoid dari kulit nanas 

yang diekstraksi menggunakan sokletasi dan refluks lebih banyak daripada 

maserasi (Hatam et al., 2013). Hal ini menunjukkan bahwa flavonoid yang terdapat 

pada daun sukun dan kulit nanas stabil terhadap pemanasan. Perbedaan metode 

ekstraksi dapat mempengaruhi kadar flavonoid yang diperoleh. Karakteristik 

senyawa flavonoid yang ada didalam suatu bahan tanaman  terkait erat dengan 

stabilitasnya terhadap pemanasan. 

G. Hipotesis 

Ada perbedaan kadar flavonoid total dari ekstrak etanol daun sawo 

(Manilkara zapota L.) pada metode ekstraksi dingin dan panas. Metode ekstraksi 

yang menghasilkan kadar flavonoid total terbesar adalah metode dingin. 

 


