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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tubuh manusia akan mengalami penurunan fungsi sel, jaringan, dan organ 

seiring dengan bertambahnya usia, sehingga dapat menimbulkan penyakit 

degeneratif seperti penyakit kardiovaskuler, stroke, dan kanker. Salah satu 

penyebab penyakit degeneratif yaitu adanya radikal bebas yang berlebih di dalam 

tubuh sehingga akan menyebabkan kerusakan di jaringan tubuh (Winarsi, 2007). 

Antioksidan adalah substansi yang diperlukan untuk menetralisir radikal bebas 

dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas. Antioksidan 

bekerja dengan cara melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas 

dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang 

dapat menimbulkan stres oksidatif (Yuliarti, 2008). 

Berenuk (Crescentia cujete Linn.) salah satu tanaman yang memiliki 

potensial untuk obat herbal. Beberapa daerah di Indonesia menggunakan berenuk 

untuk pengobatan tradisional. Daun berenuk dalam pengobatan tradisional di Jawa 

digunakan untuk mengobati luka baru dan menurunkan hipertensi. Daun mudanya 

ditumbuk dan dijadikan pengompres untuk sakit kepala dan membersihkan luka 

baru (Heyne, 1987).  Senyawa aktif atau metabolit sekunder yang dimiliki oleh 

kulit batang dan daun berenuk tersebut dapat berpotensi sebagai antioksidan (Das 

et al.,  2014).  
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Khasiat yang dimiliki oleh tumbuhan berenuk tersebut diduga berasal dari 

aktivitas biologisnya seperti kandungan senyawa fitokimia. Uji fitokimia yang 

dilakukan oleh Ogbuagu (2008) memberikan informasi bahwa daging buah 

berenuk mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan polifenol. 

Kandungan alkaloid, saponin, tanin. Flavonoid merupakan senyawa golongan 

fenol yang tersebar di alam dan memiliki sifat sebagai penangkal radikal bebas 

(Pourmourad, 2006). Semua bagian dari tanaman berenuk menghasilkan berbagai 

kandungan zat yang sangat bermanfaat, diantaranya apigenin yang merupakan 

jenis flavonoid dari kelas flavon (Francisco et al., 2016). 

Penelitian Hatam et al (2013), mengatakan bahwa flavonoid dari kulit nanas 

yang diekstraksi menggunakan sokhletasi (cara panas) hasilnya lebih tinggi 

dibanding menggunakan maserasi. Ini menunjukkan bahwa flavonoid yang 

terdapat pada kulit nanas tahan terhadap pemanasan. Pada penelitian Prayogo 

(2017), kandungan flavonoid daun kersen (Muntingia calbura L.) yang diekstraksi 

secara perkolasi (cara dingin) hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan 

sokhletasi (cara panas). Penelitian Petmawati et al (2017) tentang kadar fenolat 

daun salam mengatakan metode perkolasi memberikan rendemen ekstrak yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan metode sokhletasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk membandingkan kadar flavonoid total menggunakan metode perkolasi dan 

sokhletasi dari tanaman kulit batang dan daun berenuk (Crescentia cujete Linn.) 

dengan spektrofotometer UV-Visibel. 
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B. Perumusan masalah 

1. Apakah perbedaan metode ekstraksi akan menghasilkan kadar flavonoid 

yang berbeda pada ekstrak etanol daun dan kulit batang berenuk 

(Crescentia cujete Linn.) ? 

2. Metode ekstraksi manakah yang menghasilkan kadar flavonoid total paling 

besar pada ekstrak etanol daun dan kulit batang berenuk (Crescentia cujete 

Linn.) ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perbedaan metode ekstraksi akan menghasilkan kadar 

flavonoid yang berbeda pada ekstrak etanol daun dan kulit batang berenuk 

(Crescentia cujete Linn.)  

2. Mengetahu metode ekstraksi manakah yang menghasilkan kadar flavonoid 

total paling besar pada ekstrak etanol daun dan kulit batang berenuk 

(Crescentia cujete Linn.)  

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan  

mengenai kandungan flavonoid total yang berada pada kulit batang dan daun 

dari tanaman berenuk. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Berenuk ( Crescentia Cujete Linn.)  

 Berenuk (Crescentia cujete Linn.) adalah jenis tanaman dikotil 

berbunga yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman 

berenuk termasuk tanaman perdu dengan tinggi sekitar 6-10 m, berdaun 
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hijau sepanjang tahun dan memiliki kayu yang kuat dengan warna putih 

kehitaman. Sistem daun berenuk berbentuk majemuk, menyirip lonjong, 

bertepi rata, ujung daun membulat, pangkal daun meruncing dan 

bertangkai pendek. Berenuk memiliki bunga tunggal yang muncul dari 

cabang ranting dengan kelopak berbentuk corong. Buah berenuk 

berwarna hijau kekuningan dengan bentuk bulat besar berdiamater 

mencapai 20 cm. Buah berenuk memiliki kulit buah yang kuat dan keras. 

Didalamnya terdapat pulp dengan biji kecil-kecil yang menempel pada 

pulp (Michael, 2004). Tanaman berenuk, kulit batang dan daun berenuk 

dapat dilihat pada (Gambar 1, 2 dan 3).  

 

Gambar 1. Tanaman  berenuk (Robert, 2005) 

 

                                Gambar 2. Kulit Batang Berenuk (Dokumen Pribadi, 2018) 
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Gambar 3. Daun berenuk (Dokumen Pribadi, 2018) 

 

Menurut Michael (2004) taksonomi tanaman berenuk adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Rracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Sub divisi : Angiospermae
 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas : Asteridae 

Ordo  : Scrophulariaes 

Famili  : Bignoniaceae 

Genus  : Crescentia 

Spesies  : Crescentia cujete Linn. 

Tanaman berenuk memiliki nama latinnya : Crescentia cujete Linn; 

nama lainnya : Crescentia acuminata Kunth, C. arborea Raf., C. cuneifolia 

Gardner, C. fasciculata Miers, C. plectantha Miers, C. pumila Raf., dan C. 

spathulata Miers. Sedangkan dalam bahasa Inggris pohon berenuk disebut 
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dengan Calabash tree; nama lokalnya : tabu kayu (Sumatera), berenuk 

(Jawa), bila balanda (Sulawesi), dan buah no (Maluku) (Yani, 2011). 

Kandungan kimia daging buah berenuk yang telah dilaporkan antara 

lain alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, polifenol, vitamin A, C, E, niasin, 

riboflavin, thiamin, karbohidrat dan mineral-mineral yang mencakup 

natrium, kalium, kalsium, fosfor dan magnesium (Ogbuagu, 2008). 

Berenuk berkhasiat mengobati berbagai macam penyakit sehingga 

sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Batang, daun, buah, dan 

akarnya sering digunakan sebagai obat pencahar, diare, otitis, analgesik, 

dan antiinflamasi (Morton 1981; Michael 2004). Pulp-nya bila dicampur 

dengan daun Lignum vitae telah digunakan untuk pengobatan diabetes. 

Pulp-nya yang belum matang juga telah digunakan untuk penyembuhan 

sakit kepala, batuk, pneumonia, antipiretik dan pencahar.  

Di beberapa dareah di Indonesia, berenuk juga telah digunakan dalam 

pengobatan tradisional. Di Sulawesi Tenggara, kulit batang berenuk 

direbus untuk obat diabetes (Rahayu et al., 2006). Daun berenuk dalam 

pengobatan tradisional di Jawa digunakan untuk mengobati luka baru dan 

menurunkan hipertensi. Daun mudanya ditumbuk dan dijadikan 

pengkompres untuk sakit kepala dan membersihkan luka baru. Sementara 

daging buahnya digunakan untuk mengobati diare, flu, bronkitis, batuk, 

asma dan uretritis (Heyne, 1987). 
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2. Senyawa Golongan  Flavonoid 

Senyawa golongan flavonoid adalah senyawa bahan alam yang 

memiliki dua cincin benzen, dipisahkan oleh sebuah gugus propana yang 

berasal dari flavon. Umumnya, senyawa golongan flavonoid larut dalam 

air. Senyawa golongan flavonoid yang terkonjugasi, seringkali berwarna 

cerah. Biasanya, senyawa golongan flavonoid ditemukan pada tanaman 

sebagai glikosida (Brielmann et al., 2006). Mekanisme kerja flavonoid 

sebagai antibakteri adalah membentuk senyawa kompleks dengan protein 

ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel bakteri dan 

diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. Flavonoid juga dapat 

menyebabkan rusaknya susunan dan perubahan mekanisme permeabilitas 

dari dinding sel bakteri (Harbone, 1996). Struktur dasar senyawa flavonoid 

dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Struktur dasar senyawa flavonoid (Brielmann et al., 2006) 

 

Secara umum, kerangka dasar karbon senyawa golongan flavonoid 

dapat ditulis sebagai C6-C3-C6. Berdasarkan posisi cincin aromatik 

benzopyrano, senyawa golongan flavonoid dibagi menjadi tiga kelas, yaitu 
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golongan flavonoid (2-phenylbenzopyrans), golongan isoflavonoid (3-

benzopyrans), dan neoflavonoids (4-benzopyrans) (Marais et al., 2006).  

a. Flavon dan Flavonol 

Flavon dan flavonol merupakan jenis flavonoid yang paling banyak 

ditemukan di sayur-sayuran. Ditanaman, kedua kelompok senyawa ini 

biasanya berada dalam bentuk O-glikosida. Perbedaan yang paling utama 

antara flavon dan flavonol yaitu flavonol memiliki gugus hidroksi pada C3 

dan flavon tidak. Flavon dan flavonol banyak terdapat pada bagian daun 

dan bagian luar dari tanaman, hanya sedikit sekali yang ditemukan pada 

bagian tanaman yang berada dibawah permukaan tanah (Hertog et al., 

1992). 

b. Isoflavon  

Isoflavon termasuk dalam golongan flavonoid yang merupakan 

senyawa polifenolik. Stuktur kimia dasar dari isoflavon hampir sama 

seperti flavon, yaitu terdiri dari 2 cincin benzen (A dan B) dan terikat pada 

cincin C piran heterosiklik, tetapi orientasi cincin B nya berbeda. Pada 

flavon, cincin B diikat oleh karbon nomor 2 cincin tengah C, sedangkan 

isoflavon diikat oleh karbon nomor 3 (Schmidl dan Labuza, 2001). 

c. Khalkon  

Kalkon (1,3-difenilpropen-1-on) merupakan senyawa yang termasuk 

dalam famili flavonoid dan banyak di teliti sebagai therapeutic, khususnya 

sebagai obat antitumor. Bahkan disebutkan oleh karena aktivitasnya 

sebagai ”high therapeutic index”, kalkon di anggap sebagai ”the new era 
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of medicines ” dalam kapasitasnya sebagai antitumor, antibakterial dan 

anti-inflamatory (Afzal et al., 2008). 

3. Ekstraksi 

a. Cara Dingin 

Ekstraksi cara dingin memiliki keuntungan dalam proses 

ekstraksi total, yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya 

kerusakan pada senyawa termolabil yang terdapat pada sampel. 

Sebagian besar senyawa dapat terekstraksi cara dingin, walaupun 

ada beberapa senyawa yang memiliki keterbatasan kelarutan 

terhadap pelarut pada suhu ruangan. 

1) Perkolasi (Depkes RI, 2000) 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru 

yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip 

perkolasi adalah menempatkan serbuk simplisia oada suatu 

bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. 

Proses terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi 

antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan 

ekstrak), terus menerus sampai sampai diperoleh ekstrak 

(perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan. 

b. Cara Panas (Depkes RI, 2000) 

Ekstraksi cara panas ini melibatkan proses pemanasan pada 

saat proses ekstraksi. Keuntungan dari proses ekstraksi cara panas 

dapat mempercepat proses penyarian. Namun kerugian dari 
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ekstraksi cara panas ini dapat merusak kandungan senyawa kimia 

yang terdapat di dalamnya. 

1) Sokhletasi  

Sokhletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang 

selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus 

sehungga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang 

relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Serbuk simplisia 

ditempatkan dalam wadah sokhlet yang dibungkus dengan 

kertas saring dan pelarut akan terus berputar. Alat sokhlet akan 

mengosongkan isinya ke dalam labu alas bulat setelah pelarut 

mencapai ketinggian tertentu. Ekstraksi berlangsung sangat 

efisien dan senyawa dari simplisia secara efektif ditarik kedalam 

pelarut karena konsentrasi awalnya rendah dalam pelarut. 

4. Spektrofotometri 

Spektrofotometri adalah metode analisis yang didasarkan pada 

pengukuran serapan monokromatis oleh larutan berwarna pada panjang 

gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau 

kisi difraksi dengan detector fototube. Spektrofotometer adalah 

instrumen yang digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban 

suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Spektrofotometer 

yang sesuai untuk pengukuran di daerah spektrum ultraviolet dan sinar 

tampak terdiri dari sistem optik dengan kemampuan menghasilkan sinar 

monokromatis dalam panjang gelombang 200-800 nm. Komponen yang 
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terdapat dalam spektrofotometer UV meliputi sumber sinar, 

monokromator dan sistem optik. 

 Sumber sinar lampu adalah lampu deuterium (D2) digunakan 

untuk daerah UV dengan panjang gelombang 190-350 nm. 

Monokromator digunakan untuk mendispersikan sinar ke dalam 

komponen panjang gelombang yang dipilih oleh celah (slit). 

Monokromator berputar sedemikian rupa sehingga kisaran panjang 

gelombang dilewatkan pada sampel berbagai scan instrumen melewati 

spektrum. Optik dapat didesain untuk memecah sumber sinar sehingga 

sumber sinar melewati 2 kompartemen, dan sebagaimana dalam 

spektrofotometer berkas ganda (double beam). Larutan blanko 

digunakan untuk mengoreksi pembacaan atau spektrum sampel. Blanko 

yang digunakan adalah semua pelarut yang  digunakan untuk 

melarutkan sampel atau pereaksi. Syarat suatu senyawa atau obat dapat 

diukur menggunakan alat spektrofotometer adalah senyawa atau zat 

tersebut harus punya gugus ausokrom dan gugus kromofor. Apabila 

cahaya putih dilewatkan larutan berwarna dengan panjang gelombang 

tertentu akan diserap (absorbsi) secara selektif dan lainnya akan 

diteruskan (transmisi). Absorbsi adalah pembandingan intensitas cahaya 

yang diserap dengan intensitas cahaya yang datang. Nilai absorbansi 

tergantung pada kadar zat yang dikandungnya, semakin banyak kadar 

zat terkadang dalam sampel maka semakin banyak molekul yamg 

menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu sehingga nilai 
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absorbansi semakin besar atau dengan kata lain nilai absorbansi akan 

berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam 

sampel. Hal ini sesuai dengan hukum Lambert-Beer yang menyatakan 

bahwa nilai absorbansi zat terlarut adalah proporsional dengan 

konsentrasi sebagai : 

A = ε . b . c 

dimana A adalah absorbansi, ε adalah koefisien absorbansi 

molekuler [L/(mol.cm)], c adalah konsentrasi solute (mol/L) dan b 

adalah tebal kuvet (cm) (Gandjar dan Rohman, 2007). 

F.  Landasan Teori 

Flavonoid merupakan senyawa golongan fenol dan memiliki sifat sebagai 

antioksidan (Pourmourad, 2006). Flavonoid telah dilaporkan memiliki aktivitas 

antioksidan, antibakteri, antivirus, antiradang, antialergi dan antikanker (Miller, 

1996). Kulit batang dan daun berenuk terbukti memiliki khasiat sebagai 

antioksidan (Ejelonu et al 2011). 

Penelitian Ejelonu et al (2011) menyatakan bahwa senyawa flavonoid-

quercetin yang terkandung pada tanaman berenuk mampu melindungi sel-sel 

tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ekstrak kulit batang berenuk 

mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, alkaloid dan steroid yang 

memiliki aktivitas antibakteri (Yani, 2011). 

Penelitian Prayogo (2017), kandungan flavonoid daun kersen (Muntingia 

calbura L.) yang diekstraksi secara perkolasi (cara dingin) hasilnya lebih baik jika 
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dibandingkan dengan sokhletasi (cara panas). Rendahnya kandungan flavonoid 

menggunakan metode sokhletasi diduga karena adanya proses pemanasan pada 

proses ekstraksi. Menurut Hatam et al (2013), kadar flavonoid dari kulit nanas 

yang diekstraksi menggunakan sokhletasi dan refluks (cara panas) hasilnya lebih 

tinggi dibanding menggunakan maserasi. Penelitian Petmawati et al (2017) 

tentang kadar fenolat daun salam mengatakan metode perkolasi memberikan 

rendemen ekstrak yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode sokhletasi. 

 

G. Hipotesis 

Perbedaan metode ekstraksi perkolasi dan sokhletasi dapat menghasilkan 

kadar flavonoid total yang berbeda dari ekstrak etanol daun dan kulit batang 

berenuk (Crescentia cujete Linn.). 

 

 

 

 

 

 


