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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman 

jenis obat tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia dilewati garis 

khatulistiwa, yang secara langsung berpengaruh terhadap kekayaan hutan tropis 

yang memiliki iklim relatif stabil. Wilayah hutan tropika Indonesia memiliki 

keanekaragaman hayati tertinggi ke-2 di dunia setelah Brazil. Para ahli 

memperkirakan bahwa tidak kurang dari 25.000 jenis flora tumbuh dan tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia (Primarck et al., 1998). 

Sebanyak 40.000 jenis flora yang ada di dunia, terdapat 30.000 jenis dapat 

dijumpai di wilayah Indonesia dan 940 jenis diantaranya diketahui berkhasiat 

sebagai obat dan telah dipergunakan dalam pengobatan tradisional secara turun-

temurun oleh berbagai etnis di Indonesia. Sekitar 90% dari jumlah tumbuhan obat 

tersebut, merupakan tumbuhan obat yang terdapat dikawasan Asia (Masyhud, 

2010). Kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia berpotensi untuk dimanfaatkan 

sebagai sumber tanaman obat, insektisida nabati, minyak, makanan, dan     

barang-barang lainnya. Sejak dulu tanaman obat sudah digunakan oleh 

masyarakat sebelum ditemukan obat sintetik, bagian tanaman yang biasa 

digunakan mulai dari daun, batang, akar, rimpang, buah, biji sampai bungannya. 

Tanaman obat digunakan masyarakat untuk obat tradisional karena dipercaya 

memiliki khasiat yang terbukti secara empiris dan tanpa efek samping. 



2 

 

Hal inilah yang mendorong masyarakat modern sekarang ini kembali ke 

alam, hal tersebut juga tercermin dari semakin meningkatnya penggunaan obat 

tradisional di jaman modern ini atau dengan kata lain jumlah produksi obat dari 

industri-industri obat tradisional yang semakin meningkat. Seiring dengan adanya 

slogan “back to nature” di masyarakat sekarang ini, penggunaan obat tradisional 

menjadi alternatif pengobatan di masyarakat selain obat modern. Pemanfaatan 

tanaman obat meliputi untuk  pencegahan,  pengobatan maupun pemeliharaan 

kesehatan. 

Tumbuhan Memiliki kandungan senyawa kimia yang kompleks dan 

beragam jenisnya. Kandungan senyawa tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

senyawa metabolit primer dan metabolit sekunder. Senyawa metabolit primer 

merupakan senyawa hasil metabolisme yang digunakan suatu organisme untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, biasanya berupa molekul besar seperti 

karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan senyawa metabolit 

sekunder merupakan molekul kecil hasil metabolisme yang dihasilkan secara 

terbatas oleh suatu organisme. Umumnya senyawa metabolit sekunder memiliki 

bioaktivitas yang spesifik dan berfungsi juga sebagai pertahanan terhadap hama 

atau untuk melawan suatu penyakit. 

Sekian banyak jenis flora yang telah diketahui berkhasiat obat, salah satu 

tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional adalah tumbuhan duwet 

(Eugenia cumini L (Druce, 1914) merupakan nama dulu dari Syzygium cumini L). 

Duwet (Syzygium cumini) merupakan sejenis pohon buah dari suku jambu-

jambuan (Myrtaceae), dimana tumbuhan ini biasa dikenal dengan berbagai nama, 
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seperti di India dan Malaysia biasa dikenal dengan nama jaman, jambul, jambu, 

jamelong. Sedangkan di Indonesia biasa dikenal dengan nama jambulan, jamblang 

(Jawa Barat), juwet dan duwet (Jawa Timur), dan jambu kaliang (Sumatra Barat) 

(Arifin, 2006). 

 Menurut para ahli tumbuhan duwet (Syzygium cumini) ini dilaporkan 

mengandung senyawa kimia antara lain senyawa alkaloid, flavonoid, resin, tannin, 

dan minyak atsiri (Arifin, 2006). Buah duwet (Syzygium cumini) biasa dimakan 

segar atau dikonsumsi secara langsung tanpa diolah, di India dan Filipina seperti 

juga kebiasaan di beberapa daerah di Indonesia, buah duwet (Syzygium cumini) 

yang sudah masak biasa dikonsumsi dengan cara dicampur dengan sedikit garam 

dan kadang-kadang ditambahi gula lalu dikocok di dalam wadah tertutup sehingga 

lunak dan berkurang rasa sepatnya. Kebiasaan di Filipina, buah duwet (Syzygium 

cumini) dijadikan sari buah, jeli, dan bir serta diusahakan secara komersial. 

Kayunya seperti pada umumnya digunakan sebagai bahan bangunan, sedangkan 

kulit kayunya yang menghasilkan zat penyamak (tannin) sering dimanfaatkan 

untuk mewarnai jala oleh masyarakat. 

Hasil penelitian di India menunjukkan bahwa buah duwet (Syzygium 

cumini) berpotensi sebagai alat kontrasepsi untuk laki-laki. Kemudian, hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa biji, daun, dan pepagan duwet (Syzygium 

cumini) dapat menurunkan diabetes, yang dipertegas dengan pernyataan dari 

praktisi Ayurweda yang menyatakan bahwa daging buah duwet (Syzygium 

cumini) dapat menurunkan kadar gula darah selama 30 menit dan bijinya dapat 
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menurunkan kadar gula darah dalam waktu 24 jam dan hasil pencapaian efek 

hipoglikemik dalam waktu 10 hari. 

Beberapa bagian tumbuhan duwet (Syzygium cumini) yang seringkali 

digunakan untuk bahan obat tradisional maupun modern diantaranya kulit batang, 

daun, buah, dan biji yang dipercaya sebagai obat kencing manis, diare, dan 

berbagai penyakit lain. Bahkan simplisia dari kulit batang duwet (Syzygii cortex) 

dan biji duwet (Syzygii semen) pada jaman dahulu dianjurkan sebagai sediaan 

apotek. Selain tannin, bahan aktif yang terkandung antara lain adalah glukosida 

yambolin (jambolin). Oleh pengobatan tradisional di Amerika Selatan, duwet 

(Syzygium cumini) dicampur dengan ceremai belanda digunakan untuk 

mengurangi kerusakan jantung dan hati pada penderita kanker yang mendapat 

kemoterapi duxorubicin, hal ini karena duwet (Syzygium cumini) mengandung 

senyawa yang dapat mengaktifkan enzim S-transferase di hati (Wikipedia, 2013). 

Secara umum tanaman obat yang biasanya digunakan dalam pengobatan 

diabetes  diantaranya adalah tanaman lidah buaya (Aloe vera L), sambiloto 

(Androgaphis paniculata), buah pare (Momordica charantia L), bawang putih 

(Allium sativum L) dan duwet (Syzygium cumini Merr) yang mengandung 

senyawa tertentu yang bermanfaat dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah 

ke keadaan normalnya (Khanna et al., 2001). 

Penelitian mengenai identifikasi senyawa metabolit sekunder pada duwet 

(Syzygium cumini) memang sudah banyak dilakukan, namun masih jarang yang 

melakukan uji kandungan dan komposisi senyawa metabolit sekunder pada kulit 
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batang dan daun duwet (Syzygium cumini). Maka dari itu perlu diadakan 

penelitian tentang identifikasi senyawa dan komposisi penyusun senyawa 

metabolit sekunder pada daun dan kulit batang duwet (Syzygium cumini). Hal ini 

dikarena senyawa metabolit sekunder dalam tumbuhan biasanya tersebar merata 

ke seluruh bagian tubuh tumbuhan dan memiliki kadar yang berbeda-beda 

(Robinson, 1995 & Markham, 1988 dalam Asih, 2008). Senyawa metabolit 

sekunder yang terkandung pada jenis tumbuhan tergantung pada daerah 

tumbuhnya, iklim, dan bagian yang diambil (Guanther, 2006). 

Menurut hasil penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa ekstrak etanol dari 

duwet (Syzygium cumini) dapat menurunkan kadar gula darah secara nyata pada 

mencit diabetes yang diinduksi dengan aloksan (Helmi et al., 2004). Sedangkan 

menurut hasil penelitian dari Gafur (2009) tentang isolasi dan identifikasi 

senyawa Flavonoid pada daun duwet (Syzygium cumini), dilaporkan bahwa hasil 

isolasi daun duwet diduga adalah senyawa flavonoid, hal ini didukung oleh hasil 

identifikasi spektrofotometer IR yang terdapat gugus OH, C=C, C=O, C-H 

alifatik, dan C-O yang merupakan suatu ciri dari senyawa flavonoid. 

Penelitian lainnya oleh Sari (2005) tentang ekstraksi dan stabilitas 

antosianin dari kulit buah duwet (Syzygium cumini), menyatakan bahwa stabilitas 

antosianin sangat dipengaruhi oleh pH, suhu, oksidator, dan sinar. Pada kondisi 

tingkat keasaman tinggi, antosianin kulit buah duwet (Syzygium cumini) 

menunjukkan stabilitas yang tinggi dan sebaliknya. Selanjutnya pada pemanasan 

suhu medium, antosianin masih mampu mempertahankan stabilitas warna di atas 
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80% sedangkan pada suhu tinggi stabilitas warna menurun tajam hingga dibawah 

20% selama 4 jam pemanasan. 

Potensi duwet (Syzygium cumini) sebagai obat alternatif untuk diabetes 

cukup potensial, hal tersebut karena hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan duwet 

(Syzygium cumini) terutama pada bagian buah dan bijinya dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan dasar untuk diabetes. Mengingat masih jarang yang melakukan 

penelitian tentang kandungan senyawa metabolit sekunder pada bagian daun dan 

kulit batang serta komposisinya, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang 

identifikasi senyawa metabolit sekunder yang terkandung pada bagian daun, dan 

kulit batang duwet (Syzygium cumini) secara kualititatif. Secara kualitatif  untuk 

mengetahui jenis senyawa metabolit sekunder dan komposisinya maka digunakan 

metode GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectroscopy). 

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala persoalan gejala 

alam dan juga mengkaji tentang semua objek baik yang hidup maupun tak hidup. 

Biologi membantu manusia mengenali dirinya sebagai organisme, mengenal 

lingkungannya dan hubungan antara organisme dengan lingkungannya (Kaligis, 

1986). Proses belajar yang juga dikenal sebagai proses pembelajaran merupakan 

gabungan dua konsep yaitu belajar yang dilakukan oleh siswa dan mengajar yang 

dilakukan oleh pengajar atau guru. Dua konsep tersebut menjadi terpadu pada 

suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara guru dan siswa, atau siswa dengan 

siswa pada saat proses belajar berlangsung (Djamarah, 2002). Dalam proses 

belajar biologi tak luput dari penggunaan sumber belajar biologi baik itu dalam 
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bentuk pesan orang yang dalam hal ini adalah guru ataupun benda lain yang dapat 

membantu seseorang dalam proses belajar mengajarnya. 

Sumber belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah 

informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar 

mengajar. Dengan demikian dengan adanya sumber belajar dapat memudahkan 

dan memungkingkan terjadinya proses belajar mengajar (Djamarah, 2002). 

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mengetahui senyawa metabolit 

sekunder yang ada pada duwet (Syzygium cumini) maka dilakukan penelitian 

tentang “Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Pada Duwet (Syzygium cumini 

Merr) Sebagai Sumber Belajar Dalam Penerapan Pembelajaran Biologi SMA 

Kelas XII Materi Metabolisme Sel”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah jenis senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada daun, dan 

kulit batang duwet (Syzygium cumini)? 

2. Berapakah komposisi senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada 

daun, dan kulit batang duwet (Syzygium cumini)? 
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3. Bagaimana cara memanfaatkan proses dan hasil penelitian sebagai sumber 

belajar dalam perencanaan pembelajaran biologi SMA kelas XII materi 

metabolisme sel? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui jenis senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada 

daun, dan kulit batang duwet (Syzygium cumini). 

2. Untuk mengetahui jumlah komposisi senyawa metabolit sekunder yang 

terdapat pada daun, dan kulit batang duwet (Syzygium cumini). 

3. Untuk mengetahui cara pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber 

belajar dalam perencanaan pembelajaran biologi SMA kelas XII materi 

metabolisme sel. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana 

yang ada dan sebagai bahan evaluasi untuk lebih mengenal dan mengetahui 

tentang senyawa metabolit sekunder dan komponen penyusunnya yang ada pada 

seluruh bagian tubuh tumbuhan duwet ( (Syzygium cumini). Selain itu penelitian 

ini juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa biologi sebagai stimulan untuk 
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menggali lagi tanaman obat asli Indonesia yang memiliki potensi tinggi sebagai 

obat tradisional. 

2. Manfaat Praktis 

 a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan senyawa metabolit sekunder dengan 

objek yang berbeda. 

 b. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan tentang cara untuk 

mengetahui jenis dan komponen penyusun senyawa metabolit sekunder 

yang ada pada tanaman duwet (Syzygium cumini). 

d. Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam 

perencanaan pembelajaran biologi SMA kelas XII materi metabolisme sel. 

e. Bagi Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

masyarakat umum tentang kandungan senyawa kimia yang terdapat pada 

duwet (Syzygium cumini) dan manfaatnya untuk pengobatan diabetes. 

E. Batasan Penelitian 

1. Bagian tanaman duwet (Syzygium cumini) yang akan digunakan sebagai 

obyek penelitian adalah bagian daun, dan kulit batang yang masih segar. 

Dengan ketentuan sebagai berikut: a. Daun yang akan digunakan sebagai 
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sampel adalah daun duwet (Syzygium cumini) muda ataupun tua yang 

masih dalam kondisi segar, b. Kulit batang duwet (Syzygium cumini) yang 

digunakan sebagai sampel adalah kulit batang dari bagian luar yang 

berwarna hijau kecoklatan. 

2.  Penelitian ini hanya mencari dan mengetahui  jenis senyawa metabolit 

sekunder yang meliputi flavonoid, alkaloid, tanin, terpenoid dan komposisi 

senyawa metabolit sekunder yang ada pada bagian daun, dan kulit batang 

duwet (Syzygium cumini). 

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif 

dengan menggunakan uji GCMS (Gas Chromatography-Mass 

Spectroscopy). 

4. Pemanfaatan proses dan hasil penelitian sebagai sumber belajar dalam 

perencanaan pembelajaran materi metabolisme sel dilakukan dengan cara 

menyusun media belajar dalam bentuk leaflet. 

F. Definisi Istilah 

1. Indentifikasi adalah penentuan zat atau unsur atau senyawa baik dari segi 

fisik maupun komponennya (Partanto, 2000). 

2. Senyawa metabolit sekunder adalah senyawa yang terdapat pada suatu 

organisme, flora dan fauna yang terbentuk melalui proses metabolisme 

sekunder (Santoso dan Nursandi, 2003). 
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3. Komposisi metabolit sekunder adalah kadar senyawa yang terdapat pada 

suatu sampel yang diuji (Partanto, 2000). 

4. Tanaman duwet (Syzygium cumini) merupakan termasuk kedalam keluarga 

suku jambu-jambuan (Myrtaceae), dimana jenis ini merupakan jenis asli 

kawasan Indonesia yang dapat tumbuh dengan subur namun saat ini sudah 

mulai langka keberadaannya. Masyarakat telah lama mengenal tanaman ini 

sebagai bahan baku untuk obat diabetes melitus (Mudiana, 2007). Duwet 

(Syzygium cumini) merupakan habitus pohon tinggi mencapai 15 meter 

dengan daun lebar berbentuk lonjong atau bulat telur terbalik, tebal dan 

letaknya berselang-seling, pada ujungnya terdapat sedikit berlekuk, 

panjangnya mencapai 7-15 cm. Buahnya berupa buah buni, berbentuk 

lonjong, dengan kulit tipis dan halus, jika sudah masak buahnya akan 

berwarna ungu tua dengan daging buah yang banyak mengandung air, 

rasanya tidak asam, manis dan agak sepat (Lestario, 2000). 

5. Parameter penelitian ini adalah segala sesuatu yang akan diteliti dan 

dipelajari dalam penelitian. Dalam penelitian ini mempelajari tentang jenis 

dan komposisi senyawa metabolit sekunder dari tanaman duwet (Syzygium 

cumini) secara kualitatif dengan menggunakan metode GCMS (Gas 

Chromatography-Mass Spectroscopy). 

6. Sumber belajar biologi adalah semua sumber baik berupa data, orang 

ataupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam 

belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga dapat 
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mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya (Martinis, 

2009). 

7. Leaflet adalah cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman, dilipat 

tanpa dijilid, yang berisi bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah 

yang disusun secara bersistem secara singkat namun lengkap (KBBI, 

2012).  


