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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanaman obat Indonesia semakin banyak dimanfaatkan sebagai obat 

tradisional Indonesia namun eksistensinya belum dapat disetarakan dengan 

pengobatan modern dengan menggunakan obat kimia, karena memang belum 

seluruhnya teruji keamanan dan manfaatnya (BPOM, 2005). Sehingga perlu 

dilakukan standarisasi untuk menjaga mutu dan keamanan bahan baku ekstrak 

yang di gunakan di dalam penunjang kesehatan (Saifudin dkk., 2011). 

Sukun relatif dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia, karena 

menghasilkan buah yang memiliki nilai ekonomi cukup penting sebagai bahan 

makanan, juga merupakan sumber kayu, terutama untuk bahan alat rumah tangga 

dan konstruksi ringan. Sementara daunnya dapat mengobati berbagai penyakit 

seperti jantung, diabetes mellitus dan hepatitis (Mardiana, 2013).  

Kandungan kimia yang terdapat pada daun sukun adalah tannin, 

polifenolat, steroid, triterpenoid (Utami dkk., 2015). Daun tanaman sukun juga 

mengandung senyawa flavonoid (8-geranyl-4,5,7-trihydroxyflavone dan flavonoid 

geranyl), saponin, polifenol, asam hidrosianat, asetilcolin, tanin, riboflavin, 

phenol (Mardiana, 2013). Penelitian mengenai efek atau khasiat dari daun sukun 

telah banyak dilakukan, diantaranya adalah antioksidan (Suryanto dan 

Wehantouw, 2009), antibakteri (Bempa dkk., 2016; Lestari, 2014; Palupi, 2016), 

antihiperglikemia (Agustin dkk., 2015; Sani K. dkk., 2017; Tjahjadi, 2010; 

Kurniawan, 2013), antiinflamasi (Dewi dkk., 2016) dan antinyamuk (Sitorus dkk., 
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2015). Akan tetapi penelitian tentang standarisasi daun sukun (Artocarpus altilis 

L.) sampai saat ini belum ada yang melaporkan dalam publikasi ilmiah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

standarisasi ekstrak etanol daun sukun (Artocarpus altilis L.) yang diambil dari 

dua tempat tumbuh berbeda yaitu Ungaran dan Purwodadi berdasarkan parameter 

standar umum ekstrak, yaitu parameter spesifik meliputi: organoleptik ekstrak, 

senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, pola kromatogram dan penetapan kadar 

flavonoid.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah hasil parameter spesifik ekstrak etanol daun sukun 

(Artocarpus altilis L.) dari dua tempat tumbuh? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan kandungan flavonoid ekstrak 

etanol daun sukun yang berasal dari Purwodadi dan Ungaran? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Mengetahui hasil parameter spesifik ekstrak etanol daun sukun (Artocarpus 

altilis L.) dari dua tempat tumbuh. 

2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan kandungan flavonoid 

pada ekstrak etanol daun sukun yang berasal dari Purwodadi dan Ungaran. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Memberikan data awal standarisasi ekstrak etanol daun sukun, sehingga dapat 

menjamin kualitasnya, 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan industri farmasi tentang kualitas 

dan mutu daun sukun yang baik dari dua daerah yaitu Ungaran dan Purwodadi. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Daun Sukun (Artocarpus altilis L.) 

a. Klasifikasi 

Sukun (Artocarpus altilis L.) dalam sistematika tanaman (taksonomi) 

adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Rosales 

Family  : Moraceae 

Genus  : Artocarpus 

Species  : Artocarpus altilis L. (Lampiran 1) 

b. Morfologi 

Pohon sukun memiliki tinggi mencapai 30 m dengan stek umumnya 

pendek dan bercabang rendah. Buah yang tidak bermusim, namun 

mengalami puncak pengeluaran buah dan bunganya dua tahun sekali. 

Batang tanaman sukun besar, agak lunak dan bergetah banyak. Bercabang 

banyak, pertumbuhan cenderung ke atas. Permukaan kasar, coklat, tingginya 
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mencapai 20 meter. Kayunya lunak dan kulit kayu sedikit kasar (Pitojo, 

1992). Tanaman sukun dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) 

Gambar 1. Tanaman sukun (Artocarpus altilis L.) (A) dan Daun Sukun (B) (Anonim, 2010) 

 

Bunga-bunga sukun berkelamin tunggal (bunga betina dan bunga jantan 

terpisah), tetapi berumah satu. Kulit buah menonjol rata sehingga tampak 

tidak jelas yang merupakan bekas putik dari bunga sinkarpik. Buahnya 

terbentuk bulat atau sedikit bujur. Ukuran garis pusatnya ialah diantara 10 

hingga 30 cm. Buah sukun mempunyai kulit yang berwarna hijau 

kekuningan dan terdapat segmen-segmen petak berbentuk polygonal pada 

kulitnya. Segmen polygonal ini dapat menentukan tahap kematangan buah 

sukun. Daunnya lebar sekali, memiliki tulang daun menjari dan berbulu 

kasar. Tunggal, berseling, lonjong, ujung runcing, pangkal meruncing, tepi 

bertoreh, panjang 50-70 cm, lebar 25-50 cm, pertulangan menyirip tebal, 

permukaan kasar hijau (Pitojo, 1992). Akar tanaman sukun mempunyai akar 

tunggang yang dalam dan akar samping yang dangkal. Akar samping dapat 

tumbuh tunas yang sering digunakan untuk bibit (Pitojo, 1992).  
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c. Kandungan Kimia 

Daun tanaman ini mengandung beberapa zat berkhasiat seperti tannin, 

polifenolat, steroid, triterpenoid (Utami dkk., 2015). Daun tanaman sukun 

juga mengandung senyawa flavonoid yaitu 8-geranyl-4,5,7-

trihydroxyflavone dan flavonoid geranyl, saponin, polifenol, asam 

hidrosianat, asetilcolin, tanin, riboflavin, phenol. Kandungan tertinggi 

flavonoid terdapat pada daun sukun tua yaitu sebesar 100,68mg/g, daun 

sukun muda 87,03mg/g dan daun sukun tua yang sudah gugur 42,89mg/g 

(Mardiana, 2013).  

d. Khasiat Tanaman 

Daun sukun efektif mengobati penyakit seperti antioksidan (Suryanto 

dan Wehantouw, 2009), antibakteri (Bempa dkk., 2016; Lestari, 2014; 

Palupi, 2016),  antihiperglikemia (Agustin dkk., 2015; Sani dkk., 2017; 

Tjahjadi, 2010; Kurniawan, 2013), antiinflamasi (Dewi dkk., 2016) dan 

antinyamuk (Sitorus dkk., 2015). Ada juga yang memanfaatkan kulit 

batangnya untuk memacu apoptosis pada sel kanker payudara. Bunga 

tanaman sukun digunakan sebagai obat sakit gigi, buah sebagai pelindung 

jantung dan makanan sehat bagi penderita diabetes (Mardiana, 2013). 

2. Ekstrak dan Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemurnian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 
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telah ditetapkan (Depkes RI, 1995). Ada beberapa jenis ekstrak yakni ekstrak 

cair, ekstrak kental dan ekstrak kering.  

Ekstrak cair jika hasil ekstraksi masih bisa dituang, biasanya kadar air 

lebih dari 30%. Ekstrak kental jika memiliki kadar air antara 5-30%. Ekstrak 

kering jika mengandung kadar air kurang dari 5% (Voigt, 1994). Ekstraksi 

merupakan suatu proses yang secara selektif mengambil zat terlarut yang 

terkandung dalam suatu campuran dengan bantuan pelarut. Metode pemisahan 

pada ekstraksi pelarut menggunakan prinsip kelarutan like dissolve like, yaitu 

pelarut polar akan melarutkan zat polar dan sebaliknya. Hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan pelarut adalah selektivitas, sifat racun dan 

kemudahannya untuk diuapkan (Khopkar, 1990).  

Salah satu prosedur klasik untuk memperoleh kandungan senyawa organik 

dari jaringan tumbuhan ialah maserasi. Metode maserasi digunakan untuk 

mengekstraksi contoh yang relatif tidak tahan panas. Metode ini dilakukan 

hanya dengan merendam contoh dalam suatu pelarut dengan lama waktu 

tertentu, biasanya selama 24 jam tanpa menggunakan pemanasan. Kelebihan 

metode maserasi, yaitu sederhana, tidak memerlukan alat-alat yang rumit, 

relatif murah, serta dapat menghindari kerusakan komponen senyawa yang 

tidak tahan panas. Kelemahannya diantaranya dari segi waktu yang lama dan 

penggunaan pelarut yang tidak efisien. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi 

akan memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan 

senyawa bahan alam pada pelarut tersebut (Rohman, 2007).  
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3. Standarisasi 

Standardisasi adalah serangkaian parameter, prosedur dan cara pengukuran 

yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian, 

mutu dalam arti memenuhi syarat standar (kimia, biologi dan farmasi), 

termasuk jaminan (batas-batas) stabilitas sebagai produk kefarmasian 

umumnya. Persyaratan mutu ekstrak terdiri dari berbagai parameter standard 

umum dan parameter standar spesifik. Pengertian standardisasi juga berarti 

proses menjamin bahwa produk akhir obat (obat, ekstrak atau produk ekstrak) 

mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan (dirancang 

dalam formula) terlebih dahulu (Saifudin dkk., 2011). 

Simplisia sebagai produk hasil pertanian atau pengumpulan tanaman liar 

(wild crop), kandungan kimianya tidak dijamin selalu konstan karena adanya 

variabel bibit, tempat tumbuh, iklim, kondisi (umur dan cara) panen, serta 

proses pasca panen dan preparasi akhir. Variasi senyawa kandungan dalam 

produk hasil panen tanaman obat (invivo) disebabkan beberapa aspek 

diantaranya aspek genetik (bibit), lingkungan (tempat tumbuh dan iklim), 

rekayasa agronomi (fertilizer dan perlakuan selama masa tumbuh), serta panen 

(waktu dan paska panen). Objek standarisasi adalah ekstrak tanaman yakni 

material yang diperoleh dengan cara menyari bahan tanaman dengan pelarut 

tertentu. Standarisasi ekstrak etanol daun salam mencakup parameter spesifik 

dan parameter non spesifik (Depkes RI, 2000).  

Penelitian hanya dilakukan pada parameter spesifik karena peneliti ingin 

melihat mutu daun sukun berdasarkan variasi tempat tumbuh. Penentuan 



8 
 

 

 

parameter non spesifik ekstrak yaitu penentuan aspek kimia, mikrobiologi dan 

fisis yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas (Saifudin 

dkk., 2011). 

4. Parameter Spesifik 

Parameter spesifik berfokus pada senyawa atau golongan senyawa yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologis. Analisis kimia yang 

dilibatkan ditunjukkan untuk analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa 

aktif. Parameter spesifik meliputi : 

a. Parameter Identitas Ekstrak 

Parameter ini meliputi : 

1) Diskripsi tata nama antara lain : nama ekstrak, nama latin, bagian 

tanaman yang digunakan dan nama Indonesia tanaman.. 

2) Senyawa identitas artinya senyawa tertentu yang menjadi petunjuk 

spesifik dengan metode tertentu. Tujuannya yaitu memberikan 

identitas obyektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas 

(Depkes RI, 2000). 

b. Parameter Organoleptik Ekstrak 

Parameter ini meliputi penggunaan panca indera dalam 

mendiskripsikan bentuk, warna, bau dan rasa. Tujuannya yaitu pengenalan 

awal yang sederhana dan seobyektif mungkin (Depkes RI, 2000). 

c. Parameter senyawa terlarut dalam pelarut tertentu  

Parameter senyawa terlarut yaitu melarutkan ekstrak dengan pelarut 

(alkohol atau air) untuk ditentukan jumlah solute yang identik dengan 
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jumlah senyawa kandungan secara gravimetri. Dalam hal tertentu dapat 

diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain misalnya heksana, 

diklorometan, metanol. Tujuannya yaitu memberikan gambaran awal 

jumlah senyawa kandungan (Depkes RI, 2000). 

d. Uji Kandungan Kimia Ekstrak 

1) Parameter pola kromatogram 

Parameter pola kromatogram yaitu melakukan analisis 

kromatografi sehingga memberikan pola kromatogram yang khas. 

Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran awal komposisi 

kandungan kimia berdasarkan pola kromatogram (Kromatografi Lapis 

Tipis, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi dan Kromatografi Gas) 

(Depkes RI, 2000). 

2) Kadar kandungan kimia tertentu 

Suatu kandungan kimia yang berupa senyawa identitas atau 

senyawa kimia ataupun kandungan kimia lainnya, maka secara 

kromatografi instrumental dapat dilakukan penetapan kadar 

kandungan kimia tersebut. Instrumen yang dapat digunakan adalah 

densitometri, kromatografi gas, KCKT atau instrumen yang sesuai. 

Tujuannya memberikan data kadar kandungan kimia sebagai senyawa 

identitas atau senyawa yang diduga bertanggung jawab pada efek 

farmakologi (Depkes RI, 2000). 
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5. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan metode pemisahan fisikokimia. 

Lapisan yang memisahkan terdiri dari fase diam yang ditempatkan pada 

penyangga berupa pelat gelas, logam atau lapisan yang cocok. Campuran yang 

akan dipisahkan adalah berupa larutan yang ditotolkan berupa bercak atau pita. 

Setelah pelat atau lapisan ditaruh didalam bejana tertutup rapat yang berisi 

larutan pengembang yang cocok, pemisahan terjadi selama perambatan kapiler. 

Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan. Kromatografi 

lapis tipis mempunyai banyak keuntungan, misalnya peralatan yang diperlukan 

sedikit, murah, sederhana, waktu analisis cepat dan daya pisah cukup baik 

(Sudjadi, 1988). 

Pengamatan pada kromatografi lapis tipis dilakukan dengan cara melihat 

nilai Rf (Retardation factor) dari solut. Nilai Rf didefinisikan sebagai jarak 

yang ditempuh solut dibagi jarak yang ditempuh fase gerak. Rumusnya adalah 

sebagai berikut:    

Rf = 
pelarutditempuh  yangJarak 

 terlarutsenyawaditempuh  yangJarak 

 

Nilai Rf dinyatakan hingga angka 1,0. Nilai Rf yang baik yang 

menunjukkan pemisahan yang cukup baik adalah berkisar antara 0,2-0,8 

(Gandjar dan Rohman, 2007). 

6. Spektrofometri  

Spektrofotometri adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada 

pengukuran serapan monokromatis oleh larutan berwarna pada panjang 
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gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau kisi 

difraksi dengan detektor fototube (Khopkar, 1990). 

Teknik yang biasa digunakan dalam analisis meliputi spektrofotometer 

ultraviolet, infra merah dan cahaya tampak (visibel). Panjang gelombang 

spektrofotometer ultraviolet adalah 190-350 nm dan cahaya tampak atau 

visibel adalah 350-780 nm (Depkes RI, 1995a). Gugus fungsi yang menyerap 

radiasi di daerah ultraviolet dan cahaya tampak (visibel) disebut gugus 

kromofor (Dachriyanus, 2004). Gugus kromofor adalah gugus yang terdiri atas 

ikatan rangkap dua atau rangkap tiga, terutama jika ikatan rangkap tersebut 

terkonjugasi (ikatan rangkap dan ikatan tunggal pada strukturnya berselang-

seling) (Cairns, 2008). 

Prinsip kerja spektrofotometer adalah bila cahaya (monokromatik maupun 

campuran) jatuh pada suatu medium homogen, sebagian dari sinar masuk akan 

dipantulkan, sebagian diserap dalam medium itu dan sisanya diteruskan. Nilai 

yang keluar dari cahaya yang diteruskan dinyatakan dalam nilai absorbansi 

karena memiliki hubungan dengan konsentrasi sampel (Rohman, 2007). 

F. Landasan Teori 

Kandungan kimia dalam suatu tanaman dapat dipengaruhi oleh variasi 

tempat tumbuh seperti bibit tanaman, lingkungan tempat tumbuh tanaman dan 

proses pemanenan. Sehingga tidak dapat dijamin kandungan kimianya selalu 

konstan. Oleh sebab itu, daun sukun perlu dilakukan distandardisasi untuk 

menjamin mutu yang artinya bisa menjamin efikasi efek farmakologi secara 

konsisten dan menjamin keamanannya. 
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Penelitian Isnawati dkk., (2006), menyatakan bahwa simplisia daun 

sembung memenuhi standar mutu dan mendapatkan nilai rentang standar dari tiap 

jenis parameter simplisia daun sembung yang diperoleh dari daerah Bogor, 

Malang dan Tawangmangu. Selain itu, Isnawati juga membuktikan bahwa 

perbedaan kondisi tanah dan iklim lingkungan tanaman tumbuh mempengaruhi 

kandungan kimia terbukti dari kadar flavonoid yang juga memiliki nilai rentang 

dari tiap daerah. Kondisi tanah yang mengandung unsur hara tanah yang baik 

dapat menentukan metabolit tanaman yang selanjutnya akan berpengaruh pada 

kandungan kimia tanaman. Penelitian Angelina dkk., (2015) menyatakan bahwa 

selain faktor perbedaan lokasi, pengaruh lain yaitu faktor iklim, curah hujan dan 

intensitas cahaya matahari yang mempengaruhi hasil pola kromatogram pada 

standarisasi ekstrak etanol herba katumpang air. 

G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Ekstrak daun sukun mendapatkan hasil pada parameter spesifik di dua tempat 

tumbuh. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan kandungan flavonoid dalam ekstrak 

etanol daun sukun yang berasal dari Purwodadi dan Ungaran. 

 


