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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Daun Pisang yang selama ini dikenal sebagai pembungkus makanan untuk 

menambah cita rasa makanan ternyata berpotensi digunakan dalam bidang medis. 

Daun pisang mengandung senyawa flavonoid (Asuquo dan Udobi, 2016) dan 

mengandung senyawa fenolik pada daun pisang ambon (Harborne, 1987). 

Senyawa-senyawa tersebut memiliki efek antibakteri dan antioksidan (Sahaa et 

al., 2013). Beberapa komponen bioaktif tersebut tidak tahan terhadap suhu tinggi.
 

 Senyawa fenolik  dan flavonoid sangat sensitif, tidak stabil dan sangat 

rentan terhadap degradasi. Suhu tinggi dan lama waktu ekstraksi ultrasonik yang 

berbeda dapat mempengaruhi kadar senyawa fenolik pada rumput laut  

(Kappahycuz alvarezzi) (Sari dkk., 2012) dan dapat mempengaruhi kadar senyawa 

flavonoid pada daun sirsak (Yuliantari dkk., 2017). 

Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode 

konvensional dan metode ultrasonik. Metode konvensional seperti maserasi 

memiliki kekurangan yaitu  waktu ekstraksi  lama dan hasil ekstrak yang didapat 

kurang sempurna (Meloan, 1999). Waktu yang lama dapat mempengaruhi 

senyawa yang akan ditarik maka perlu dilakukan metode ekstraksi lain seperti 

metode ultrasonik yang membutuhkan waktu lebih singkat, sehingga pemilihan 

metode ekstraksi sangat berpengaruh terhadap hasil ekstraksi (Abubecker dan 

Deepalakshami, 2013).   
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Metode ultrasonik menggunakan gelombang ultrasonik  yaitu gelombang 

akustik dengan frekuensi lebih besar dari 16-20 kHz (Suslick, 1988). Ekstraksi 

ultrasonik direkomendasikan karena biayanya murah, sederhana dan efisien 

(Bimakr dkk., 2013). Ultrasonik juga dapat menurunkan suhu operasi pada 

ekstrak yang tidak tahan panas, sehingga cocok   untuk ekstraksi senyawa bioaktif 

yang tidak tahan panas (Abubecker dan Deepalakshami, 2013). Berdasarkan hasil 

penelitian dengan ekstraksi ultrasonik diperoleh rendemen yang tinggi pada kulit 

manggis (Sholihah, 2016) serta  fenolik total dan flavonoid total yang tinggi 

dengan waktu yang lebih singkat pada daun sendok dibandingkan maserasi (Lita 

dkk., 2010) 

Kelarutan suatu zat kedalam suatu pelarut sangat ditentukan oleh kecocokan 

sifat atau struktur kimia antara zat terlarut dengan pelarut, yaitu like disolves like 

(Hismath dkk., 2011). Berdasarkan hasil penelitian pada Rambut Jagung diperoleh 

kadar total fenolik dan total flavonoid yang tinggi dari pelarut etanol 70% 

(Kristiani & Halim, 2014).  

Hasil studi (Asuquo dan Udobi, 2016), (Harborne, 1987), (Sari dkk., 2012) 

dan (Yuliantari dkk., 2017) perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

perbandingan suhu dan waktu ekstrasi ultrasonik ekstrak etanol Daun Pisang 

Kepok (Musa paradisiaca Linn) terhadap fenolik dan flavonoid total. 
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B. Perumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan suhu dan waktu ekstraksi ultrasonik terhadap kadar 

fenolik total dan kadar flavonoid total pada ekstrak etanol Daun Pisang Kepok 

(Musa paradisiaca Linn)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan  suhu dan waktu  ekstraksi 

ultrasonik terhadap kadar fenolik total dan kadar flavonoid total pada ekstrak 

etanol Daun Pisang Kepok (Musa paradisiaca Linn). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dapat memberikan informasi atau rujukan bagi peneliti lanjutan dalam 

menentukan suhu dan waktu ekstraksi ultrasonik yang paling baik untuk 

menghasilkan kadar terbesar pada ekstrak etanol Daun Pisang (Musa paradisiaca 

Linn).   

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pisang Kepok  (Musa paradisiaca Linn) 

Pisang Kepok merupakan tanaman herba menahun dengan tinggi 2,3-5 m, 

dengan lingkar batang 0,4-0,5 m yang berwarna hijau dengan bercak coklat 

kehitaman. Daun-daun tersebar, panjang daun hingga 2,8 m dan lebar 60 cm 

berwarna hijau. Bunga berkelamin satu, berumah satu dalam tandan yang dapat 

mencapai 40-60 cm. Tandan buah merunduk dan berbulu halus. Jantung 
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berbentuk bulat telur, kelopak berwarna ungu sebelah luar dan merah sebelah 

dalam. Sisir berjumlah 6-8 dengan buah sisir berjumlah 12-13. Buah yang 

dihasilkan tersusun dalam tandan dan dalam satu tandan bisa terdapat beberapa 

sisir dengan buah yang tersusun menjari (Heyne, 1987). Bentuk buah bersegi dan 

agak gepeng sehingga ada yang menyebutnya pisang gepeng. Ukuran buahnya 

kecil, panjangnya 10-12 cm dan beratnya 80-120 g. Kulit buahnya sangat tebal 

dengan warna kuning kehijauan dan kadang bernoda coklat. Daging buah pisang 

kepok putih berwarna kuning pucat dan rasanya manis asam (Van Steenis, 1981). 

a. Klasifikasi 

Klasifikasi Pisang Kepok (Musa paradisiaca Linn) dalam 

sistematika tumbuhan adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom : Traceobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Superdivisi : spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Classis  : Liliopsida/monocotyledoneae (Berkeping satu) 

Sub kelas  : - 

Ordo  : Musales 

Famili  : Musaceae 

Genus  : Musa 

Spesies  : Musa paradisiaca  (Pisang kepok) 

(Van Steenis, 1981) 
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Gambar 1. Daun pisang kepok (Musa paradisiaca Linn) 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

b. Morfologi tanaman 

Tanaman pisang kepok (Musa paradisiaca Linn) merupakan 

tanaman dalam golongan terna monokotil tahunan berbentuk pohon 

yang tersusun atas batang semu. Daun pisang letaknya tersebar, 

helaian daun berbentuk lanset memanjang yang panjangnya antara 30-

40 cm. Daun yang paling muda terbentuk di bagian tengah tanaman, 

keluarnya menggulung dan terus tumbuh memanjang. Kemudian 

secara progesif membuka. Helaian daun bentuknya lanset memanjang, 

mudah koyak, panjang 1,5-3 m, lebar 30-70 cm, permukaan bawah 

daun berlilin, tulang tengah penopang jelas disertai tulang daun yang 

nyata, tersusun sejajar dan menyirip (Satuhu dan Supriyadi, 1992). 

c. Kandungan Kimia 

 Daun Pisang mengandung alkaloid, saponin, tanin, cardiac 

glikosida, terpen, deoxy sugar, flavonoid, dan karbohidrat (Asuquo 

dan Udobi, 2016) serta mengandung senyawa fenolik (Harborne, 

1987).  
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d.  Khasiat tanaman  

Daun Pisang memiliki aktivitas Antibakteri (Asuquo & Udobi, 

2016; Naikwade dkk., 2014) serta antioksidan (Sahaa dkk., 2013). 

Antiinflamasi (Sukmawati dkk., 2015). Penyembuhan luka (Putra 

dkk., 2017). Mampu menstimulasi proses penyembuhan luka bakar 

(Alisi, 2008). Gastroprotektif (Chandra dkk., 2014). Antikanker 

(Saputra dkk., 2016). Antimikroba (Valarmathy dkk., 2010).   

2. Ekstrak dan Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Depkes RI, 1995).  

Ekstraksi adalah proses penyarian zat berkhasiat atau zat aktif yang terdapat 

dalam suatu bahan alam menggunakan pelarut dan metode yang sesuai, sehingga 

diperoleh ekstrak (Dirjen POM, 2000). Tujuan ekstraksi bahan alam adalah 

menarik komponen kimia yang terdapat didalamnya. Prinsip ekstraksi adalah 

melarutkan dan menarik senyawa dari dalam sel tanaman melalui tiga tahap yaitu 

penetrasi pelarut kedalam sel tanaman, disolusi pelarut kedalam sel tanaman, dan 

difusi bahan yang terekstraksi keluar sel (Emilan et al., 2011). 

Metode ultrasonik menggunakan gelombang ultrasonik yaitu gelombang 

akustik dengan frekuensi lebih besar dari 16-20 kHz. Prinsip ekstraksi ultrasonik 

adalah dengan meningkatkan transfer massa yang disebabkan oleh naiknya 
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penetrasi pelarut ke dalam jaringan tumbuhan lewat efek kapiler. Gelembung 

kavitasi akan terbentuk pada dinding sel tanaman akibat adanya gelombang 

ultrasonik. Efek pecahnya gelembung kavitasi ini dapat mengakibatkan 

peningkatan pori-pori dinding sel. Gelembung kavitasi akan terpecah disebabkan 

oleh tipisnya bagian kelenjar sel tumbuhan yang dapat mudah rusak oleh sonikasi 

(Melecchi dkk, 2006). 

3. Fenolik dan Flavonoid 

Fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang ditemukan tersebar di 

beberapa bagian tanaman, seperti di bagian daun, buah dan kulit. Ciri khas 

senyawa fenolik yaitu memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus 

hidroksil (OH) dan gugus-gugus lain penyertanya. Sedangkan senyawa polifenol 

merupakan senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksil (Hoelz et al., 

2010). Ribuan senyawa fenolik alam telah banyak diketahui strukturnya antara 

lain flavonoid, fenol monosiklik sederhana, fenil propanoid, polifenol (lignan, 

melanin, tanin), dan kuinon fenolik (Nair, 2008).  

Senyawa fenol merupakan Senyawa dengan satu gugus hidroksil yang 

terikat pada cincin benzen (Hoelz et al., 2010). Nama lain senyawa fenol yaitu 

fenol alkohol, fenilat alkohol, asam karbolik, asam fenat, fenat 

monohidroksibenzen, asam fenilat, fenil hidroksida, fenil hidrat, oksibenzen, 

benzenol, dan monofenol (Nair, 2008). Berikut adalah struktur fenol yang dapat 

dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Struktur Fenol C6H5OH (Depkes RI, 1979) 

  

Fenolik memiliki aktivitas biologis sangat luas yang meliputi antibakteri, 

antivirus, antiinflamasi, antikanker, antitrombotik, hepatoprotektor, anti alergi. 

Aktivitas-aktivitas tersebut sering dikaitkan dengan mekanisme antioksidan 

(Hoelz et al., 2010). Mekanisme fenolik sebagai antioksidan yaitu melalui 

kemampuan gugus fenol untuk berpasangan dengan radikal bebas dengan cara 

mendonorkan atom hidrogennya melalui transfer elektron, proses ini mengubah 

fenol menjadi radikal fenoksil. Radikal fenoksil dapat menstabilkan diri melalui 

proses resonansi sehingga tidak terjadi reaksi berantai pembentukan radikal 

(Janeiro dan Brett, 2004).  

Berdasarkan jumlah dan susunan karbonnya senyawa fenolik 

diklasifikasikan menjadi flavonoid dan non-flavonoid. Flavonoid dibagi menjadi 

beberapa golongan yang terdiri dari flavonol, flavon, flavanone dan isoflavon. 

Sedangkan non-flavonoid terdiri dari asam fenolik, stilben, hidroksisinamat. 

Senyawa fenolik sering ditemukan terkonjugasi dengan gula dan asam organik 

(Cartea et al., 2011). 

Flavonoid merupakan senyawa fenolik yang paling banyak ditemukan 

dalam tanaman (Yordi et al., 2012). Flavonoid termasuk senyawa polifenol yang 

memiliki struktur dasarnya C6-C3-C6, yaitu berupa dua cincin aromatik C6 dan 
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satu cincin tengah heteroatom dengan atom O di dalamnya. Flavonoid 

dikelompokan berdasarkan letak gugus hidroksil yang bervariasi serta modifikasi 

kerangka cincin heterosiklik yang dapat berupa piron, piran, atau pirilium (Redha, 

2010). Berdasarkan jumlahnya dalam tanaman, flavonol merupakan flavonoid 

yang paling umum ditemukan dalam tanaman (Cartea et al., 2011). Berikut adalah 

struktur flavonoid yang dapat dilihat pada gambar 2: 

 
Gambar 3. Struktur flavonoid (Redha, 2010) 

 

Menurut Halliwel & Gutteridge, cit., Widowati, et al., (2005), mekanisme 

flavonoid sebagai antioksidan yaitu mengkhelat ion logam yang terlibat dalam 

produksi radikal bebas, salah satunya yang dihasilkan oleh perosidase lipid, 

dengan cara menghambat enzim. Peran flavonoid sebagai antioksidan digunakan 

sebagai perlindungan tubuh terhadap penyakit kardiovaskuler dan degenerasi sel 

dengan meredam radikal bebas seperti radikal superoksida dan hidroksil 

(Dewick., 2002). 

4. Spektrofotometri UV-Vis 

 Spektrofotometri UV-Vis merupakan metode analisis yang menggunakan 

sumber radiasi elektromagnetik UV dan tampak dengan alat spektrofotometer 

(Mulya dan Suharman, 1995). Sinar UV mempunyai panjang gelombang antara 
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200-400 nm dan visibel 400 - 750 nm. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

analisis spektrofotometri UV-Vis adalah pembentukan molekul yang dapat 

menyerap sinar UV-Vis, waktu operasional (operating time), pemilihan panjang 

gelombang, pembuatan kurva baku, pembacaan absorbansi sampel atau cuplikan 

(Ganjar dan Rohman, 2007). 

Spektrofotometer UV-Vis merupakan alat yang sesuai untuk pengukuran di 

daerah spektrum UV dan sinar tampak yang terdiri dari suatu sistem optik dengan 

kemampuan menghasilkan sinar monokromatis dalam jangkauan panjang 

gelombang 200-800 nm. Komponen-komponen pada spektrofotometer UV-Vis 

meliputi sumber-sumber sinar, monokromator, dan sistem optik (Ganjar dan 

Rohman, 2007).  Hukum lambert-Beer menyatakan bahwa intensitas yang 

diteruskan oleh larutan zat penyerap berbanding lurus dengan tebal dan 

konsentrasi larutan (Ganjar dan Rohman, 2007). Hukum tersebut dituliskan 

sebagai berikut: 

A= abc = log10 1/T 

Keterangan:  A = Absorbans 

a  = Koefisien eksitasi 

b  = Tebal sel (cm) 

c  = konsentrasi analit (Depkes RI, 1995). 

 

F. Landasan Teori 

Daun Pisang mengandung senyawa flavonoid (Asuquo dan Udobi, 2016) 

dan mengandung senyawa fenolik pada daun pisang ambon (Harborne, 1987). 
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Senyawa-senyawa tersebut memiliki efek antibakteri dan antioksidan (Sahaa et 

al., 2013). Beberapa komponen bioaktif tersebut ada yang tidak tahan terhadap 

suhu tinggi. 

Suhu tinggi dan lama waktu ekstraksi ultrasonik yang berbeda dapat 

mempengaruhi kadar senyawa fenolik yang diperoleh pada rumput laut  

(Kappahycuz alvarezzi) (Sari dkk., 2012) dan dapat mempengaruhi kadar senyawa 

flavonoid pada daun sirsak  (Yuliantari dkk., 2017). Suhu ekstraksi pada ekstrak 

melinjo yang digunakan 30, 45 dan 60°C dengan hasil kadar fenolik total yang 

optimum pada suhu 60°C (Dewi dkk., 2012). Waktu ekstraksi ultrasonik pada 

daun sirsak yang digunakan 10, 15 dan 20 menit dengan hasil kadar fenolik total 

dan flavonoid total yang optimum pada menit ke- 20 (Handayani dkk., 2016). 

Suhu dan waktu ekstrasi ultrasonik pada daun sirsak diperoleh kadar flavonoid 

total tertinggi pada suhu 45°C dan menit ke-20 (Yuliantari dkk., 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode ekstraksi ultrasonik 

diperoleh rendemen yang tinggi pada kulit manggis (Sholihah, 2016) serta  fenolik 

total dan flavonoid total yang tinggi dengan waktu yang lebih singkat pada daun 

sendok dibandingkan dengan maserasi (Lita dkk., 2010). 

 

G. HIPOTESIS 

Suhu dan waktu ekstraksi ultrasonik akan memberikan perbedaan terhadap 

kadar fenolik dan kadar flavonoid total ekstrak etanol Daun Pisang Kepok (Musa 

paradisiaca Linn). 


