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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Radikal bebas merupakan atom atau gugus yang memiliki satu atau 

lebih elektron tidak berpasangan sehingga, sangat reaktif. Radikal bebas dapat 

dijumpai pada lingkungan seperti asap rokok, obat, makanan dalam kemasan, 

bahan aditif, dan lain-lain. Radikal bebas tersebut sangat dekat dengan 

kehidupan kita sehari-hari, otomatis resiko terkena paparan radikal bebas 

sangat tinggi. Mungkin kita telah memulai untuk berusaha menghindari 

lingkungan yang tidak sehat tersebut, namun faktanya tubuh kita tidak 

memiliki kekuatan tinggi untuk menangkal radikal bebas. Sangat diperlukan 

oleh tubuh kita penangkal radikal bebas dari luar tubuh yaitu antioksidan 

(Serlahwaty, 2011). 

Sebenarnya di dalam tubuh kita sudah terdapat antioksidan, namun 

tidak cukup untuk menanggulangi paparan radikal bebas yang terlalu tinggi. 

Antioksidan merupakan senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu 

atau lebih elektron (electron donor) kepada radikal bebas, sehingga reaksi 

radikal bebas tersebut dapat terhambat (Ridho, 2013). Menurut Miyake dan 

Sibamoto (1997), antioksidan sintetik ternyata dapat meracuni binatang 

percobaan dan juga bersifat karsinogenik. Oleh karena itu, industri makanan 

dan obat beralih mengembangkan antioksidan alami yang lebih aman untuk 

digunakan (Napitupulu, 2009). 
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Antioksidan alami dari luar tubuh manusia dapat diperoleh dari 

senyawa kimia yang ada pada tanaman. Senyawa kimia pada tanaman yang 

bertindak sebagai antioksidan antara lain berasal dari golongan polifenol, 

bioflavonoid, vitamin C, vitamin E, beta-karoten, katekin, dan resveratrol 

(Hernani, 2006). Salah satu jenis tanaman yang memiliki aktivitas antioksidan 

adalah kelompok genus piperaceae. Sebelumya telah banyak penelitian 

tentang antioksidan, berikut adalah beberapa penelitian terkait hal tersebut. 

Menurut penelitian Serlahwaty (2011), hasil penapisan fitokimia dari sirih 

merah dan sirih hijau positif mengandung senyawa metabolit sekunder 

alkaloid, flavonoid, saponin, tanin dan steroid/triterpenoid. Daun sirih merah 

dan sirih hijau juga memiliki aktivitas antioksidan. Daun sirih hijau memiliki 

aktivitas antioksidan lebih tinggi daripada sirih merah. Aktivitas antioksidan 

tertinggi pada ekstrak etanol 70% daun sirih hijau 10,59 µg/ml sedangkam 

sirih merah dengan ekstrak etanol 70% hasilnya 28,05 µg/ml (Serlahwaty, 

2011). 

Penelitian lain yaitu yang dilakukan Kendran (2013) mengenai 

diabetes melitus, penelitian ini cara kerjanya dengan menginjeksikan aloksan 

pada tikus. Aloksan bertindak sebagai radikal bebas secara selektif merusak 

sel α pankreas sehingga menyebabkan diabetes melitus. Kemudian tikus 

diberi ekstrak daun sirih merah yang hasilnya menjelaskan bahwa ekstrak 

daun sirih merah dengan dosis 50 sampai dengan 100 mg/kg berat badan 

tidak toksik terhadap organ hati, sehingga dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pengobatan diabetes melitus, yang dapat disimpulkan 
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bahwa sirih merah memiliki aktivitas antioksidan sehingga mampu 

memperbaiki sel α pankreas (Kendran, 2013).  

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Kusumowati, Ika & Tanti 

(2012), hasil aktivitas antiradikal bebas ekstrak etanol yang dimiliki oleh sirih 

hijau adalah 22,067 µg/ml, aktivitas antiradikal bebas ini lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan daun katuk sebesar 318, 82 µg/ml, daun belimbing 

wuluh  sebesar 112, 82 µg/ml dan daun jati belanda sebesar 64,84 µg/ml 

(Kusumowati, Ika & Tanti Azizah, 2012). 

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sirih merah dan sirih hijau 

memiliki aktivitas antioksidan. Antioksidan pada tumbuhan diperoleh dari 

senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman. Metabolit 

sekunder merupakan senyawa yang dihasilkan atau disintesa pada sel dan 

group taksonomi tertentu pada tingkat pertumbuhan atau stress tertentu. 

Senyawa ini diproduksi hanya  dalam jumlah sedikit tidak terus-menerus 

untuk mempertahankan diri  dari habitatnya dan tidak berperan penting dalam 

proses metabolisme utama (primer). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

sintesa metabolit sekunder, salah satunya adalah faktor fisik yaitu terkait 

suhu, cahaya, kelembapan dll (Mariska, 2013). Faktor fisik ini erat kaitannya 

dengan ketinggian tempat suatu wilayah. 

Ketinggian tempat dari permukaan laut menentukan suhu udara dan 

intensitas cahaya matahari yang diterima. Semakin tinggi suatu tempat, 

semakin rendah suhu tempat tersebut sehingga intensitas cahayanya 

berkurang.  Penelitian terkait pengaruh ketinggian tempat tehadap aktivitas 
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antioksidan maupun senyawa metabolit sekunder telah banyak dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatchurrozak, (2013) tentang “Pengaruh 

Ketinggian Tempat Terhadap Kandungan Vitamin C Dan Zat Antioksidan 

Pada Buah Carica pubescens di Dataran Tinggi Dieng ” menyimpulkan 

bahwa ketinggian tempat berpengaruh pada kandungan vitamin C dan 

antioksidan pada buah C. pubescens di Dataran Tinggi Dieng. Kandungan 

vitamin C terbesar ada pada daging buah untuk buah bawah di ketinggian 

2400 m dpl (89,25 mg/100gram). Kandungan Antioksidan terbesar ada pada 

daging buah untuk buah tengah di ketinggian 2400 m dpl (4,52 % per gram). 

(Fatchurrozak , 2013). 

Penelitian yang dilakukan Artanti (2014) tentang pengaruh lokasi 

terhadap aktivitas antioksidan menjelaskan bahwa lokasi asal yaitu Lembang, 

Solo dan Bandung mempengaruhi aktivitas antioksidan ekstrak pegagan. 

Aktivitas antioksidan tertinggi (91,34%) dari daerah Lembang. Penelitian 

tentang “Struktur Anatomi Dan Aktivitas Antioksidan Bulbus Bawang Dayak 

(Eleutherine Americana Merr.) Dari Daerah Kalimantan Selatan” yang 

dilakukan Kuntorini (2010), menyimpulkan aktivitas antioksidan dipengaruhi 

tempat tumbuh suatu tanaman. Aktivitas antioksidan tertinggi, yaitu lokasi 1 

Kelurahan Komet Kodya Banjarbaru (IC50 = 25,3339 μg/ml) dan terendah 

pada sampel lokasi 2 Kelurahan Sungai Paring Kabupaten Banjar (IC50 = 

86,9039 μg/ml).  

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Kusumowati (2012) tentang 

“Pengaruh Ketinggian Tempat Tumbuh Rosella dan Jenis Bahan Rosella 
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terhadap Aktivitas Antioksidan Teh Kombucha Rosella”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh ketinggian tempat tumbuh yang berbeda 

terhadap aktivitas antioksidan teh kombucha rosella. Rerata aktivitas 

antoksidan ketinggian tempat 21 mdpl, 450 mdpl, dan 1100 mdpl berturut-

turut adalah 66,888%, 61,999%, dan 53,600%. Berdasarkan beberapa 

penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ketinggian tempat tumbuh suatu 

tanaman mempengaruhi aktivitas antioksidannya. 

Mengingat tanaman sirih merah dan sirih hijau memiliki aktivitas 

antioksidan, peneliti tertarik untuk meneliti aktivitas antioksidan yang 

dimiliki oleh sirih merah dan sirih hijau pada ketinggian tempat yang 

berbeda. Seberapa berpengaruh ketinggian tempat terhadap aktivitas 

antioksidan yang dimiliki oleh tanaman sirih merah dan sirih hijau, sehingga 

nantinya diharapkan dapat memberikan informasi yang mendukung 

masyarakat untuk membudidayakan tanaman sirih merah dan sirih hijau 

dengan baik. Kemudian mampu juga menjadi alternatif untuk mengobati 

berbagai penyakit degeneratif yang semakin meningkat setiap tahunnya. 

Antioksidan pada tanaman memberikan informasi penting pada 

masyarakat namun, antioksidan ini juga penting dikaji dalam suatu proses 

pembelajaran. Penting dikaji karena ada salah satu materi siswa yang 

berkaitan dengan antioksidan. Materi tersebut tentang struktur dan fungsi sel, 

salah satu fungsi sel yaitu pada tanaman yang dapat menghasilkan 

antioksidan. Ketika siswa mengetahui lebih dalam manfaat tentang suatu 

pembelajaran, siswa pasti akan lebih semangat untuk mempelajari materi 
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tersebut. Supaya mempermudah siswa untuk mempelajari aktivitas 

antioksidan tanaman, perlu adanya sumber belajar. Sumber belajar dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada 

peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, 

pengalaman, dan ketrampilanm dalam proses belajar mengajar. Dengan 

demikian dari adanya sumber belajar mampu mempermudah proses belajar 

mengajar (Djamarah, 2002). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Aktivitas Antioksidan Daun Sirih Hijau (Piper 

betle L.) dan Sirih Merah (Piper crotatum) pada Ketinggian Tempat 

Tumbuh yang Berbeda sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Adakah perbedaan aktivitas antioksidan daun sirih hijau (Piper betle L.) 

berdasarkan ketinggian tempat tumbuh? 

2. Adakah perbedaan aktivitas antioksidan daun sirih merah (Piper crotatum) 

berdasarkan ketinggian tempat tumbuh? 

3. Adakah perbedaan aktivitas antioksidan daun sirih hijau (Piper betle L.) 

dan sirih merah (Piper crotatum)? 

4. Bagaimanakah hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

Biologi SMA kelas XI pada Materi Sel Sebagai Unit Terkecil Kehidupan, 

dan Bioproses pada Sel? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui aktivitas antioksidan daun sirih hijau (Piper betle L.) 

berdasarkan ketinggian tempat tumbuh yang berbeda. 

2. Untuk mengetahui aktivitas antioksidan daun sirih merah (Piper crotatum) 

berdasarkan ketinggian tempat tumbuh yang berbeda. 

3. Untuk mengetahui perbedaan aktivitas antioksidan daun sirih hijau (Piper 

betle L.) dan sirih merah (Piper crotatum). 

4. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

biologi SMA kelas XI pada materi sel sebagai unit terkecil kehidupan, dan 

bioproses pada sel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar Biologi SMA kelas XI pada Materi Sel Sebagai Unit Terkecil 

Kehidupan, dan Bioproses pada Sel. 

 

2. Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang antioksidan alami dari 

daun sirih merah dan sirih hijau pada ketinggian tempat tumbuh yang 

berbeda yaitu di Tulungagung dan Batu. 
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3. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan bagi penulis tentang antioksidan pada daun 

sirih hijau dan sirih merah, sekaligus dapat memperluas terapan keilmuan 

peneliti pada mata kuliah Kesehatan Masyarakat, Fitofarmaka, Pengobatan 

Tradisional Indonesia dan Metode Penelitian. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah daun sirih hijau dan sirih 

merah. 

2. Daun sirih hijau dan sirih merah diperoleh dari daerah Tulungagung 

dengan ketinggian ±104 meter dpl dan daerah Batu dengan ketinggian 

±700 meter dpl . 

3. Tanaman sirih merah dan sirih hijau diambil pada tempat dengan ±70% 

cahaya matahari, sebagai data pendukung dilihat kelembaban dan suhu 

dari kedua ketinggian tempat tersebut selama 2 hari dari BMKG 

Karangploso. 

4. Uji yang dilakukan pada daun sirih hijau dan sirih merah adalah uji 

aktivitas antioksidan. 

5. Uji untuk mengukur aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH 

(1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil). Metode DPPH memberikan informasi 

reaktivitas senyawa yang diuji dengan suatu radikal stabil. Metode DPPH 
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merupakan metode yang sederhana, cepat, dan mudah untuk skrining 

aktivitas penangkap radikal beberapa senyawa, selain itu metode ini 

terbukti akurat dan praktis. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Tanaman sirih hijau merupakan tamanan yang tumbuh memanjat atau 

bersandar pada batang pohon lain, tinggi 5-15m, batang lemah, permukaan 

kulit kasar dan berkerut-kerut, berwarna hijau kecoklatan, beruas atau 

bernodul besar tempat akan keluar (Dalimartha, 2006). 

2. Tanaman sirih merah tumbuh dengan menjalar seperti sirih hijau. 

Batangnya bersulur dan beruas dengan jarak buku 5-10 cm dengan setiap 

buku tumbuh bakal akar. Daun sirih merah membentuk seperti jantung 

dengan ujung meruncing, dengan tepi yang rata, mengkilap serta tidak 

berbulu (Marlina, 2008). 

3. Ketinggian tempat merupakan ketinggian suatu wilayah di atas permukaan 

laut atau elevasi (Hidayah, 2009). 

4. Aktivitas antioksidan adalah proses suatu zat untuk menangkal atau 

mencegah reaksi oksidasi dari radikal bebas. Oksidasi merupakan suatu 

reaksi kimia yang mentransfer elektron dari satu zat ke oksidator 

(Supiyanti, 2010). 
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5. Sumber belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilanm dalam 

proses belajar mengajar (Djamarah, 2002). 


