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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pola hidup, lingkungan, dan makanan merupakan hal yang sering diabaikan 

manusia. Pola hidup yang buruk, paparan polutan, asap rokok, limbah pabrik,  

serta makanan yang tidak sehat dapat memicu pembentukan senyawa radikal 

bebas yang menyebabkan berbagai penyakit. Sisa metabolisme tubuh yang tidak 

sempurna juga menyebabkan terbentuknya senyawa radikal bebas. 

 Radikal bebas didefinisikan sebagai setiap molekul yang keberadaannya 

bebas berisi elektron yang tidak berpasangan, dalam orbital atom nya bersifat 

reaktif dan dapat memberi atau menarik elektron dari molekul lain sehingga 

berperilaku sebagai oksidan atau reduktan. Senyawa radikal bebas dapat 

menyebabkan aterosklerosis, inflamasi, diabetes, kanker, dan berperan dalam 

proses penuaan (Young & Woodside, 2001). 

 Radikal bebas yang merusak DNA dan RNA pada tubuh akan berkembang 

menjadi sel kanker. DNA yang rusak akan mengalami proses perbaikan, pada 

proses ini DNA kemungkinan akan mengalami mutasi sehingga berkembang 

menjadi karsinogenesis Aterosklerosis yang menjadi penyebab berbagai penyakit 

kardiovaskular, diabetes, dan kanker merupakan penyakit tidak menular (PTM) 

utama menurut WHO. Prevalensi kanker di indonesia sebesar 1,4 per mil dimana 

berdasarkan tempat tinggal masyarakat perkotaan memiliki proporsi lebih besar 

yaitu 1,7 per mil di banding daerah pedesaan 1,1 per mil. Prevalensi diabetes 

melitus berdasarkan diagnosa dokter atau gejala (D/G) sebesar 2,1%, dimana 

pravelensi yang lebih tinggi didapatkan pada masyarakat yang tinggal di daerah 

perkotaan sebesar 2,5 %. Penyakit kardiovaskular antara lain penyakit jantung 

koroner dan stroke berdasarkan diagnosa dokter atau gejala memiliki prevalensi 

sebesar 12,1 per mil (DEPKES, 2013; Valko et al, 2004). 

 Data prevalensi di atas semakin meningkat setiap tahun. Penanganan berupa 

langkah preventif menjadi pilihan utama untuk mencegah timbulnya penyakit
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penyakit di atas yakni dengan mengatasi senyawa radikal bebas dengan senyawa 

antioksidan. 

 Senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (electron donors). 

Secara biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal 

atau meredam dampak oksidan dalam tubuh. Antioksidan bekerja dengan 

mendonorkan salah satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan 

sehingga aktivitas senyawa tersebut dapat dihambat (Winarsi,2007). 

 Senyawa antioksidan dapat berasal dari alam maupun sintetik. Pada 

dasarnya senyawa sintetik berasal dari alam, oleh karena itu penelitian terhadap 

penemuan senyawa antioksidan pada tanaman banyak dilakukan. Metabolit 

sekunder yang di kenal sebagai senyawa antioksidan antara lain fenol, alkaloid,  

saponin, flavonoid, dan antra-kuinon. Salah satu tanaman yang terbukti berkhasiat 

sebagai antioksidan adalah daun teh hijau yang mengandung senyawa 

epigallocatechin gallate (ECGC) yang merupakan senyawa golongan flavonoid 

dan buah tomat yang mengandung senyawa licopene yang termasuk golongan 

senyawa terpenoid  (Lisdawati, 2006; Singh et al, 2011). 

 Kebutuhan sumber antioksidan dari alam sangat penting disebabkan 

prevalensi penyakit yang disebabkan radikal bebas semakin meningkat setiap 

tahunnya. Pemerintah, industri, serta akademisi memiliki peran penting dalam 

pemanfaatan sumber daya alam untuk penemuan tanaman yang memiliki aktivitas 

antioksidan. Tanaman jarak merah khususnya daun memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan, tetapi akar jarak merah belum di teliti akan aktivitas antioksidannya, 

berdasarkan pendekatan secara taksonomi kemungkinan bagian tanaman lain juga 

mempunyai aktivitas antioksidan khususnya akar (Jain et al, 2013). 

 Jarak merah (Jatropha gossypifolia) merupakan tanaman yang sering 

digunakan sebagai obat tradisional yaitu penghilang nyeri, pereda demam serta 

obat disentri. Jarak merah (Jatropha gossypifolia)  mengandung golongan 

senyawa alkaloid, tannin, flavonoid, saponin, dan fenol. Pada penelitian 

Nwokocha pada tahun 2011 telah di identifikasi golongan senyawa metabolit 

sekunder terutama pada akar jarak merah yaitu alkaloid (1,60%), tanin (2,73%), 

flavonoid (1,75%), saponin (2,83%), dan fenol (0,24%). Golongan senyawa 

terpen juga berhasil di identifikasi dan di isolasi dari akar jarak merah yaitu 
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senyawa golongan diterpenoid jatrophane (Sabandar et al, 2013; Nwokocha et al, 

2011). 

 Penggunaan tanaman menjadi obat tradisional bukan merupakan hal baru di 

Indonesia. Indonesia merupakan negara majemuk dengan banyak suku, setiap 

daerah di Indonesia memiliki tanaman khas yang digunakan sebagai obat 

tradisional dalam berbagai macam bentuk. Pengembangan obat tradisional di 

Indonesia semakin baik dengan adanya pembuktian secara klinis khasiat dari obat 

tradisional. Obat tradisional di indonesia di bedakan menjadi jamu, obat herbal 

terstandar, dan fitofarmaka. Pengembangan tanaman menjadi obat perlu dilakukan 

standardisasi agar bahan baku yang akan dijadikan obat tradisonal terjamin mutu 

nya. Standardisasi dilakukan mulai dari simplisia dan ekstrak. Standardisasi juga 

menjamin mutu produk obat herbal yang dihasilkan. Mutu produk dipengaruhi 

beberapa faktor salah satu nya metode ekstraksi yang digunakan. Metode 

ekstraksi sangat mempengaruhi aktivitas biologis dari suatu ekstrak, jika metode 

yang digunakan tidak tepat maka aktivitas yang diinginkan tidak memberikan 

hasil yang maksimal. Metode ekstraksi mempengaruhi jumlah senyawa metabolit 

sekunder yang dapat ditarik dari tanaman. Metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah remaserasi kinetik dan remaserasi non kinetik. Remaserasi kinetik 

merupakan modifikasi dari metode maserasi konvensional dimana dilakukan 

pengadukan terus menerus sehingga akan didapatkan rendemen ekstrak yang lebih 

banyak dan dimungkinkan metabolit sekunder yang terekstraksi dari tanaman juga 

lebih banyak sehingga mutu produk herbal yang didapatkan lebih baik (DITJEN 

BPOM, 2000; Fauzana, 2010; Agoes, 2007). 

 Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ekstrak 

etanol akar jarak merah yang diekstraksi menggunakan metode remaserasi kinetik 

dan remaserasi non kinetik serta dibandingkan aktivitas antioksidan dari kedua 

metode tersebut. 

 Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengukur aktivitas 

antioksidan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah  

diphenylpicrylhydrazyl (DPPH). DPPH adalah senyawa radikal bebas yang 

stabil,senyawa yang berkhasiat sebagai antioksidan akan mereduksi DPPH dengan 
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memberikan satu atom hidrogen, sehingga terbentuk senyawa baru yang bersifat 

tidak radikal. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kemampuan peredaman ekstrak etanol 96% akar jarak merah 

yang diekstraksi dengan metode remaserasi kinetik terhadap radikal 

bebas DPPH ? 

2. Bagaimana kemampuan peredaman ekstrak etanol 96% akar jarak merah 

yang diekstraksi dengan metode remaserasi non kinetik terhadap radikal 

bebas DPPH ? 

3. Apakah ada perbedaan kemampuan peredaman ekstrak etanol 96% akar 

jarak merah yang diesktraksi dengan metode remaserasi kinetik dan 

remaserasi non kinetik terhadap radikal bebas DPPH ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui nilai IC50 ekstrak akar jarak merah (Jatropha gossypifolia) 

dengan metode remaserasi kinetik. 

2. Mengetahui nilai IC50 ekstrak akar jarak merah (Jatropha gossypifolia) 

dengan metode remaserasi non kinetik. 

3. Mengetahui metode ekstraksi yang optimal dengan membandingkan 

aktivitas antioksidan dari kedua metode ekstraksi di atas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat bagi masyarakat : 

 Di harapkan memberikan informasi ilmiah tentang potensi ekstrak akar 

jarak merah sebagai antioksidan alami yang dapat dipakai luas oleh masyarakat. 

 Manfaat bagi lembaga yang berwenang : 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

metode ekstraksi yang optimal yang memberikan aktivitas antioksidan lebih besar 

dari kedua metode ekstraksi dari akar jarak merah. 

1.5 Hipotesis 

 Ekstrak etanol 96% akar jarak merah (Jatropha gossypifolia) dengan 

metode remaserasi kinetik dapat memberikan nilai IC50 lebih kecil daripada 

dengan metode remaserasi non kinetik dengan metode diphenylpicrylhydrazyl 

(DPPH) 


