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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Radikal bebas seringkali berperan dalam terjadinya berbagai penyakit 

degeneratif. Radikal bebas dapat terbentuk melalui peristiwa metabolisme sel 

normal, kekurangan gizi, maupun akibat respon terhadap pengaruh luar tubuh 

seperti polusi dan sinar ultraviolet (Valko dkk., 2006). Radikal bebas merupakan 

suatu molekul, atom atau beberapa grup atom yang mempunyai satu atau lebih 

elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya (Muchtadi, 2013). Senyawa 

seperti fenolik, flavonoid, vitamin C, vitamin E, karotenoid, serta kurkumin dapat 

berperan sebagai senyawa antioksidan untuk mempertahankan diri dari radikal 

bebas (Arif dkk., 2014). Antioksidan adalah senyawa yang dapat menetralkan 

maupun melawan radikal bebas, juga bermanfaat bagi kesehatan dalam 

pencegahan penyakit degeneratif (Prakash, 2001; Werdhasari, 2014).   

Tubuh manusia dapat menetralisir radikal bebas bila jumlahnya tidak 

berlebihan, tetapi tubuh membutuhkan antioksidan dari luar jika antioksidan 

dalam tubuh tidak cukup (Werdhasari, 2014). Berbagai tanaman dapat berperan 

sebagai antioksidan, salah satunya tanaman petai (Parkia speciosa Hassk.) yang 

merupakan tanaman bermanfaat yang tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia 

(Zulhendra dkk., 2016). Daun petai berkhasiat sebagai obat cacing kremi, peluruh 

air seni dan obat kencing manis (Depkes, 2001). Daun petai mengandung senyawa 

fenolik, flavonoid, saponin, triterpenoid, steroid, dan terpenoid (Butarbutar dkk., 

2016; Nafi’ah dkk., 2017). Daun petai mengandung senyawa fenolik (Buanasari 
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dkk., 2017). Senyawa fenolik dikenal sebagai salah satu konstituen terpenting 

pada tanaman, yang termasuk kelompok metabolit sekunder pada tanaman dan 

berperan sebagai penangkap radikal bebas, juga termasuk senyawa bahan alam 

yang mampu digunakan sebagai antioksidan yang berperan penting dalam 

pemeliharaan kesehatan (Kawamura dkk., 2011; Puspitasari dan Wulandari, 2017; 

Ahmad dkk., 2015). Senyawa fenolik dapat di ekstraksi menggunakan pelarut 

dengan kepolaran yang berbeda yaitu etanol, etil asetat, dan juga n-heksan. 

Penelitian Fidrianny dkk. (2015) pada berbagai macam variasi legumes yaitu daun 

kacang hijau, daun kedelai, dan daun kacang diperoleh kandungan total fenolik 

tertinggi pada ekstrak etanol, diikuti oleh ekstrak etil asetat, dan ekstrak n-heksan. 

Senyawa fenolik dalam biji petai memiliki kelarutan lebih besar dalam pelarut 

polar, dibuktikan dengan aktivitas antioksidannya yang lebih tinggi yang 

diekstraksi dengan pelarut polar dibanding dengan pelarut non-polar (Amarnath, 

2004). Hasil penelitian Buanasari dkk. (2017), menyebutkan aktivitas antioksidan 

ekstrak etanol daun petai menggunakan metode ultrasonic dan microwave 

diperoleh IC50 41,39-66,0 ppm, menunjukkan ekstrak etanol daun petai memiliki 

aktivitas antioksidan rentang kuat-sangat kuat. Korelasi kandungan fenolik telah 

terbukti memiliki hubungan aktivitas antioksidan antara ekstrak etanol dengan 

kadar fenoliknya yang menunjukkan korelasi yang signifikan dengan arah korelasi 

negatif sangat kuat sebesar -0,943 pada ekstrak daun Sesbania sesban (L. Merr) 

(Fitriansyah dkk., 2017). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

menguji aktivitas antioksidan, penetapan kadar fenolik total, serta korelasi fenolik 
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total ekstrak etanol 96%, etil asetat, dan n-heksan daun petai (Parkia speciosa 

Hassk.). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Berapakah kadar fenolik total ekstrak etanol 96 %, etil asetat, dan n-heksan 

daun petai? 

2. Berapakah nilai aktivitas antioksidan dengan metode DPPH ekstrak          

etanol 96 %, etil asetat, dan n-heksan daun petai yang dinyatakan dengan IC50? 

3. Apakah kadar fenolik total pada daun petai memiliki korelasi terhadap aktivitas 

antioksidan? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :  

1. Menentukan kadar fenolik total ekstrak etanol 96 %, etil asetat, dan n-heksan 

daun petai. 

2. Menentukan nilai aktivitas antioksidan dengan metode DPPH ekstrak        

etanol 96 %, etil asetat, dan n-heksan daun petai yang dinyatakan dengan IC50. 

3. Mengetahui korelasi kadar fenolik total daun petai terhadap aktivitas 

antioksidan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan mengenai kandungan kadar fenolik total dan aktivitas antioksidan 

dari ekstrak etanol 96 %, etil asetat, dan n-heksan daun petai (Parkia Speciosa 
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Hassk.), sehingga dapat menjadi acuan pada penelitian selanjutnya serta dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi daun petai sebagai 

sumber antioksidan alami. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Radikal Bebas 

Radikal bebas diartikan sebagai suatu molekul, atom, atau beberapa grup 

atom yang mempunyai satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital 

terluarnya. Molekul atau atom tersebut sangat labil dan mudah membentuk 

senyawa baru. Radikal bebas yang terdapat dalam tubuh dapat berasal dari 

dalam (endogen) atau dari luar tubuh (eksogen). Secara endogen, radikal bebas 

dapat timbul melalui beberapa macam mekanisme seperti oto-oksidasi, 

aktivitas oksidasi (misalnya siklooksigenase, lipoksigenase, dehidrogenase dan 

peroksidase), dan sistem transpor elektron (Muchtadi, 2013). 

Pembentukan dan reaksi radikal terkait erat. Skema umum autoksidasi 

lipid-inisiasi, propagasi, dan terminasi-memberikan garis besar dari reaksi 

radikal khas. Secara umum terdapat 3 tahapan pembentukan radikal bebas, 

yaitu : 

a. Inisiasi : Pembentukan sumber utama radikal biasanya dibawa melalui fisi 

homolytic, foto-eksitasi, dan ion logam transisi reaksi redoks. Inisiasi 

merupakan tahapan awal pembentukan. 

b. Propagasi : Reaksi radikal–molekul menghasilkan produk reaksi 

karakterisasi dan termasuk abstraksi, substitusi, penambahan, dan 

fragmentasi. Propagasi merupakan pemanjangan rantai radikal. 
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c. Pemutusan atau Terminasi : Reaksi radikal - radikal menghapus radikal dari 

skema keseluruhan dan termasuk kombinasi, serta disproporsionasi 

(Morello, 2002). 

2. Antioksidan 

Antioksidan adalah suatu senyawa atau komponen kimia yang dalam 

kadar atau jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat kerusakan 

akibat proses oksidasi. Secara kimia senyawa antioksidan adalah senyawa 

pemberi elektron (elektron donor). Secara biologis, antioksidan diartikan 

sebagai senyawa yang dapat menangkal atau meredam dampak negatif oksidan. 

Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada 

senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut 

dapat di hambat (Sayuti dan Yenrina, 2015). 

Antioksidan mampu menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat 

radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga kerusakan sel dapat 

dicegah (Winarsi, 2007). Senyawa yang masuk dalam kelompok antioksidan 

adalah fenol dan polifenol, tiol, asam urat, asam askorbat, dan karotenoid. 

(Morello, 2002). 

Antioksidan dibedakan menjadi antioksidan primer, sekunder, dan  

tersier. Antioksidan primer adalah antioksidan yang sifatnya sebagai pemutus 

reaksi berantai (chain-breaking antioxidant) yang bisa bereaksi dengan radikal-

radikal lipid dan mengubahnya menjadi produk-produk yang lebih stabil. 

Contoh antioksidan primer adalah Superoksida Dismutase (SOD), Glutation 

Peroksidase (GPx), katalase dan protein pengikat logam. Antioksidan sekunder 
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berperan sebagai pengikat ion-ion logam, penangkap oksigen, pengurai 

hidroperoksida menjadi senyawa non radikal, penyerap radiasi UV atau 

deaktivasi singlet oksigen. Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, 

vitamin C, β-caroten, isoflavon, bilirubin dan albumin. Antioksidan tersier 

bekerja memperbaiki kerusakan biomolekul yang disebabkan radikal bebas. 

Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi dalam dua kelompok, yaitu 

antioksidan sintetik dan antioksidan alami. Contoh antioksidan sintetik yang 

diizinkan penggunaannya secara luas diseluruh dunia untuk digunakan dalam 

makanan adalah Butylated Hidroxyanisol (BHA), Butylated Hidroxytoluene 

(BHT), Tert-Butylated Hidroxyquinon (TBHQ) dan tokoferol (Sayuti dan 

Yenrina, 2015). 

3. Senyawa Fenolik 

Senyawa fenolik merupakan senyawa-senyawa yang memiliki satu atau 

lebih gugus-gugus hidroksil yang terikat langsung ke cincin aromatik. Fenol 

merupakan struktur dasar dari semua kelompok. Cincin aromatiknya berupa 

benzena (Vemmerris dan Nicholson, 2006) dan berikut adalah bentuk struktur 

dari fenolik : 

 

Gambar 1. Struktur Fenolik 
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Semua senyawa fenol berupa senyawa aromatik sehingga semuanya 

menunjukkan serapan kuat di daerah spektrum UV. Selain itu, secara khas 

senyawa fenol menunjukkan geseran batokrom pada spektrumnya bila 

ditambahkan basa (Harborne, 1987). 

Senyawa fenolik merupakan kelompok terbesar metabolit sekunder pada 

tanaman. Beberapa senyawa yang termasuk dalam kelompok fenolik adalah 

fenol sederhana, kumarin, tanin, saponin, dan flavonoid. Senyawa tersebut 

biasanya berada dalam bentuk glikosida atau ester pada tanaman (Harborne, 

1987). Senyawa fenolik termasuk senyawa bahan alam yang cukup luas 

penggunaannya saat ini, kemampuannya sebagai senyawa biologi aktif yaitu 

antioksidan untuk pencegahan serta pengobatan penyakit degeneratif, kanker, 

penuaan dini, juga pengobatan gangguan sistem imun tubuh (Ahmad dkk., 

2015). 

4. Petai ( Parkia speciosa Hassk.) 

a. Klasifikasi Tanaman  

Adapun klasifikasi tanaman petai yaitu sebagai berikut (Depkes, 2001) :  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Rosales 

Suku  : Mimosaceae 

Marga  : Parkia 

Jenis  : Parkia speciosa Hassk. 
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b. Morfologi atau Deskripsi Tanaman 

Tanaman petai berupa pohon dengan ketinggian antara 5-15 m. 

Batangnya bulat, bercabang, berwarna coklat kemerahan, daunnya 

majemuk, pangkal membulat, ujungnya runcing, dengan panjang 4-20 mm 

serta lebarnya 2-3 mm, berwarna hijau. Bunga tumbuhan petai juga 

berbentuk majemuk, bongkol, menggantung, kelopaknya bertajuk, terdiri 

dari sepuluh benang sari, pangkal mahkota melekat pada tabung benang 

sari, serta berwarna putih kekuningan. Buah berbentuk polong, pipih, berbiji 

tebal serta berwarna hijau (Depkes, 2001). Tanaman petai dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

Gambar 2. Tanaman Petai (dokumen pribadi) 

Tanaman petai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tanaman obat 

tradisional. Daun petai berkhasiat sebagai obat cacing kremi, peluruh air 

seni dan obat kencing manis (Depkes, 2001). Daun petai mengandung 

senyawa fenolik, flavonoid, saponin, triterpenoid steroid (Butarbutar dkk., 

2016). 

 



9 

 

 

 

5. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. 

Simplisia yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan 

senyawa yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. 

Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke 

dalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, fenolik dan lain-lain. 

Struktur kimia yang berbeda-beda akan mempengaruhi kelarutan serta 

stabilitas senyawa-senyawa tersebut terhadap pemanasan, udara, cahaya, logam 

berat, dan derajat keasaman. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang 

dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi 

yang tepat. Hasil dari proses ekstraksi adalah sediaan kental yang disebut 

ekstrak (Depkes, 2000). 

Metode ekstraksi dengan mengunakan pelarut dibedakan menjadi dua 

cara yaitu cara dingin dan cara panas. Cara dingin terbagi menjadi dua yaitu 

maserasi dan perkolasi, sedangkan cara panas terbagi menjadi empat jenis yaitu 

refluks, soxhlet, digesti infus dan dekok. Salah satu metode yang biasa 

digunakan adalah ekstraksi dengan cara dingin yaitu perkolasi. Perkolasi 

adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (exhaustive 

extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri 

dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi 

sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh 

ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Depkes, 2000). 
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6. Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri serapan merupakan pengukuran suatu interaksi antara 

radiasi elektromagnetik dan molekul atau atom dari suatu zat kimia. Teknik 

yang sering digunakan dalam analisis farmasi meliputi spektroskopi serapan 

ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, dan serapan atom (Kemenkes, 2009). 

Pengukuran serapan dapat dilakukan pada daerah ultraviolet yaitu pada 

panjang gelombang 190 nm-380 nm atau pada daerah cahaya tampak (visible) 

yaitu pada gelombang 380 nm-780 nm. Spektrum serapan merupakan 

hubungan antara serapan atau fungsi serapan dengan panjang gelombang atau 

fungsi panjang gelombang, yang biasanya digambarkan dengan bentuk grafik 

(Depkes RI, 1979). 

Prinsip kerja dari spektrofotometri UV-Vis yaitu sinar dari sumber sinar 

dilewatkan melalui monokromator, sinar monokromator dilewatkan melalui 

kuvet yang berisi sampel kemudian akan menghasilkan sinar yang 

ditransmisikan dan diterima oleh detektor untuk diubah menjadi energi listrik 

yang kekuatannya dapat diamati oleh alat pembaca (satuan biasa disebut 

dengan serapan). Spektrum serapan merupakan hubungan antara serapan 

dengan panjang gelombang. Pengukuran serapan biasanya dilakukan pada 

panjang gelombang maksimum atau berdasarkan literatur yang tercantum 

dalam monografi (Depkes RI, 1979). 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat analisa dengan 

spektrofotometri UV-Vis (Gandjar dan Rohman, 2016): 

a. Operating time 

Operating time dilakukan dengan mengukur hubungan antara waktu 

pengukuran sampel dengan absorbansi. 

b. Panjang gelombang maksimum. 

Panjang gelombang maksimum diketahui dengan membuat kurva 

hubungan antara absorbansi dengan panjang gelombang dari suatu larutan 

baku pada konsentrasi tertentu. 

c. Kurva baku 

Kurva baku dibuat dengan mengukur absorbansi sampel pada konsentrasi 

tertentu. 

d. Pembacaan absorbansi sampel 

Rentang absorbansi yang dapat diterima adalah 15 % sampai 70 % atau 

rentang 0,2 sampai 0,8 dengan asumsi kesalahan 0,5 %. 

7. DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazin) 

Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazin) merupakan metode yang 

digunakan untuk menguji dan mengevaluasi senyawa antioksidan. Metode 

DPPH merupakan metode yang sederhana, cepat, dan mudah untuk penapisan 

aktivitas penangkap radikal beberapa senyawa, selain itu metode ini terbukti 

akurat, efektif, dan praktis (Prakash dkk., 2001). 

Radikal DPPH adalah suatu senyawa organik yang mengandung nitrogen 

tidak stabil dengan absorbansi kuat pada λ max 517 nm dan berwarna ungu 
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gelap. Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan, DPPH tersebut akan 

tereduksi dan warnanya akan berubah menjadi kuning (Sayuti dan Yenrina, 

2015). Berikut adalah reaksi reduksi DPPH dari senyawa peredam radikal 

bebas :  

 

 

 

Gambar 3. Reaksi reduksi DPPH dari senyawa peredam radikal bebas  

(Prakash, 2001). 

8. IC50 (Inhibitor Concentration) 

IC50 adalah parameter yang dipakai untuk menunjukkan aktivitas 

antioksidan. Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC50, yaitu 

konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50 % radikal 

bebas DPPH (Andayani dkk., 2008). Nilai IC50 berbanding terbalik dengan 

aktivitas antioksidan. Semakin kecil nilai IC50 maka semakin kuat aktivitas 

antioksidannya (Anwar dan Triyasmono, 2016). Aktivitas antioksidan 

dikatakan sangat kuat jika nilai IC50 kurang dari 50 μg/mL, dikatakan kuat jika 

nilai IC50 antara 50-100 μg/mL, dikatakan sedang jika nilai IC50 antara        

101-150 μg/mL dan dikatakan lemah jika nilai IC50 antara 150-200 μg/mL 

(Yanuarti dkk., 2017). 

  

DPPH     DPPH-H 
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F. Landasan Teori 

Tanaman yang mengandung senyawa metabolit sekunder seperti fenolik 

dapat berguna sebagai penangkap radikal bebas dan memiliki aktivitas 

antioksidan (Nishantini dkk., 2012). Daun petai mengandung senyawa metabolit 

sekunder meliputi senyawa fenolik, flavonoid, saponin, triterpenoid, steroid, dan 

terpenoid (Butarbutar dkk., 2016; Nafi’ah dkk., 2017). Penelitian Buanasari, dkk. 

(2017) menyatakan bahwa daun petai mengandung senyawa fenolik.  

Ekstraksi merupakan suatu kegiatan penarikan senyawa dengan pelarut 

yang sesuai. Senyawa fenolik dapat di ekstraksi menggunakan pelarut dengan 

kepolaran yang berbeda yaitu etanol, etil asetat, dan juga n-heksan, penelitian 

Fidrianny dkk. (2015) pada berbagai macam variasi legumes yaitu daun kacang 

hijau, daun kedelai, dan daun kacang diperoleh kandungan total fenolik tertinggi 

pada ekstrak etanol, diikuti oleh ekstrak etil asetat, dan ekstrak n-heksan. Hasil 

penelitian Verawati, dkk. (2017) mengatakan bahwa perbedaan metode ekstraksi 

mempengaruhi perolehan rendemen ekstrak, kadar fenolat tertinggi diperoleh dari 

ekstraksi perkolasi (103,91 mg/g), metode sokletasi (72,80 mg/g), dan maserasi 

(69,76 mg/g). Hasil  penelitian Buanasari, dkk. (2017), menyebutkan aktivitas 

antioksidan ekstrak etanol daun petai menggunakan metode ultrasonic dan 

microwave diperoleh IC50 41,39-66,0 ppm, menunjukkan ekstrak etanol daun 

petai memiliki aktivitas antioksidan rentang kuat-sangat kuat. Ekstrak etanol daun 

petai memiliki kandungan fenolik total sebesar 546 mg GA/g sampel.  

Korelasi kandungan fenolik telah terbukti memiliki hubungan aktivitas 

antioksidan antara ekstrak etanol dengan kadar fenoliknya yang menunjukkan 
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korelasi signifikan yang sangat kuat dengan arah korelasi negatif pada ekstrak 

daun Sesbania sesban (L. Merr) (Fitriansyah dkk., 2017). Korelasi antara aktivitas 

antioksidan dengan kadar fenolik total ekstrak daun dan kulit batang Phyllantus 

embilca memiliki korelasi yang signifikan (Fitriansyah dkk., 2018). 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori diatas dapat diambil hipotesis atau dugaan 

sementara sebagai berikut :  

1. Ekstrak etanol 96 %, ekstrak etil asetat, dan ekstrak n-heksan daun petai 

memiliki kandungan fenolik. 

2. Ekstrak etanol 96 %, ekstrak etil asetat, dan ekstrak n-heksan daun petai 

memiliki aktivitas antioksidan. 

3. Terdapat korelasi antara kandungan fenolik ekstrak etanol 96%, ekstrak etil 

asetat, dan ekstrak n-heksan daun petai terhadap aktivitas antioksidan. 


