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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Palem Ekor Tupai (Wodyetia bifurcata)  

Klasifikasi tanaman palem ekor tupai menurut Irvine, (1983): 

Kingdom  : Plantae 

Filum  : Tracheophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Arecales 

Famili  : Arecaceae 

Genus  : Wodyetia  

Spesies  : Wodyetia bifurcata Irvine. 

Wodyetia bifurcata L tumbuh dengan cepat, dimana pohon berukuran besar, 

setinggi 10 m, tumbuh di kebun El-Orman, Giza, Mesir. Wodyetia bifurcata L 

merupakan jenis tanaman endemik Australia dan ditemukan di Queensland utara 

(Jones DL, 1995). 

Bukti terbaru yang mendukung bahwa Wodyetia bifurcata L. memiliki efek 

triterpenoid. Secara alami triterpenoid bermanfaat terhadap beberapa jenis 

penyakit manusia diantaranya seperti antikanker, antioksidan, hepatoprotektif, 

antijamur, antibakteri (Patlolla et al., 2012).  

Flavonoid juga merupakan kelompok senyawa polifenol yang beragam, baik 

secara struktur dan karakteristik kimia. Flavonoid ditemukan pada palem ekor 

tupai. Sampai sekarang, lebih dari 9000 senyawa flavonoid berbeda digambarkan 

pada tanaman, dimana flavonoid berperan penting dalam peran biologi dengan 

mempengaruhi beberapa proses perkembangan (Xiao et al., 2011). 
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Dilihat dari segi fisik, palem ekor tupai sering ditanam dan difungsikan 

sebagai pembatas jalan. Daun palem ekor tupai mencapai 3 m (termasuk pelepah), 

dengan anak daun sempit dan tumbuh mengitari ibu tangkai daun, sehingga 

menyerupai seperti "ekor tupai". Tinggi tanaman palem ekor tupai mencapai 10 

m, dengan batang kelabu, dan memiliki ruas-ruas. Tanaman ini menghasilkan 

bunga jantan dan bunga betina pada tangkai yang terpisah. Buah yang dihasilkan 

relatif besar dan berjumlah banyak, diameter sampai 4 cm, berwarna hijau ketika 

mengkal (belum seluruhnya matang) dan berubah menjadi jingga kemerahan 

ketika ranum (sangat matang) (Palm and Cycad Societies of Australia, 2013).  

Menurut Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI, (2017) 

menyebutkan bahwa tanaman palem spesies (Wodyetia bifurcata A.K. Irvine), 

dengan nama nama lokal palem ekor tupai memiliki ciri-ciri umum sebagai 

berikut;  

(1)  Tumbuh tunggal;  

(2)  Batang (memiliki jenis batang tegak dan tinggi semampai hingga 15m, 

diameter hingga 25 cm, ruas terlihat jelas, berwarna abu-abu);  

(3)  Tajuk pelepah (berwarna hijau cerah agak putih ke abu-abuan, memiliki 

panjang sekitar 8-120 cm, dan berdiameter 30 cm, serta pada setiap tajuk 

terdiri atas 6-10 daun);  

(4) Daun (memiliki panjang tangkai daun 30-42 cm dimana susunan helaian 

daunnya menyirip);  

(5)  Tipe perbungaan (tumbuh pada ruas batang dibawah tajuk pelepah);  

(6)  Bunga (tersusun dalam triad (1 bunga betina di kelilingi oleh 2 bunga 

jantan));  

http://www.pacsoa.org.au/palms/Wodyetia/bifurcata.html
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Gambar 1.  

Bunga betina palem ekor tupai  

 (Jones, 1995) 

Gambar 2. 

Bunga jantan palem ekor tupai  

(Jones, 1995) 

  

 (7)  Buah (berbentuk bulat telur, berwarna merah jingga, berdiameter sampai 

3.7cm, dan berbiji satu). 

2.2 Minyak Nabati 

Minyak nabati adalah minyak yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan 

dimana termasuk dalam golongan lipid yaitu senyawa organik yang terdapat di 

alam dan tak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non polar seperti 

senyawa hidrokarbon (Wijayanti, 2008). 

Praktik pengambilan kandungan minyak nabati yang dapat dijadikan 

rujukan yaitu proses penyulingan minyak buah palem dari spesies lain misalnya 

pada minyak kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.).  Pada penelitian Ferlyana, 

(2014) minyak kelapa sawit kasar (Crude Palm Oil) diperoleh dengan cara metode 

ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan 

atau cairan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi minyak efesiensi dari daging buah 

(mesokarp) adalah tujuan pokok dari seluruh proses. Selain mesokarp, inti 

(kernel) juga penting dalam ekstraksi minyak.  
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Gambar 3. Rangkaian Alat Ekstraksi Sokhlet 

Cara melakukan ekstraksi 

yang dijadikan rujukan yakni 

ekstraksi sokhlet.  Metode 

ekstraksi sokhlet adalah suatu 

metode ekstraksi bahan yang 

berupa padatan dengan solven 

berupa cairan secara kontinu. 

Peralatan yang digunakan 

dinamakan ekstraktor sokhlet 

(Gambar 3). Pelarut minyak atau 

lemak yang biasa digunakan 

dalam proses ekstraksi adalah pelarut yang mudah menguap yaitu menurut 

Guenther, (1987) petroleum eter. Petroleum eter diperoleh dari hasil penyulingan 

bertingkat terdiri dari beberapa fraksi hidrokarbon dengan titik didih berbeda. 

Pelarut ini mempunyai kisaran titik didih antara 30-70
o
C, bersifat selektif dalam 

melarutkan zat, mudah menguap, dan sangat baik digunakan dalam proses 

ekstraksi.   

Ekstraksi sokhlet digunakan untuk mengekstrak senyawa yang kelarutannya 

terbatas dalam suatu pelarut dan pengotor-pengotornya tidak larut dalam pelarut 

tersebut. Sampel yang digunakan dan yang dipisahkan dengan metode ini 

berbentuk padatan. Ekstraksi sokhlet ini juga dapat disebut dengan ekstraksi 

padat-cair. Adapun mekanisme kerja ekstraksi sokhlet ini yaitu pada sokhletasi 

pelarut pengekstraksi yang mula-mula ada dalam labu lemak dipanaskan sehingga 

menguap. Uap pelarut ini naik melalui pipa pengalir uap dan cell pendingin 
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sehingga mengembun dan menetes pada bahan yang diekstraksi. Cairan ini 

menggenangi bahan yang diekstrak dan bila tingginya melebihi tinggi sifon, maka 

akan keluar dan mengalir ke dalam labu lemak penampung ekstrak. Ekstrak yang 

sudah terkumpul dipanaskan sehingga pelarutnya menguap tetapi substansinya 

tertinggal pada labu lemak penampung. Dengan demikian terjadilah pendaur-

ulangan (recycling) pelarut dan bahan tiap kali diekstraksi dengan pelarut yang 

baru (Long, 1995). 

Pembentukan minyak dalam buah yang dijadikan rujukan yakni kelapa 

sawit (Elaeis guineensis Jacq.). Pada buah kelapa sawit hasil utama yang dapat 

diperoleh adalah minyak sawit yang terdapat pada daging buah (mesokarp) dan 

minyak inti sawit yang terdapat pada kernel. Komposisi jenis minyak pada 

mesokarp dan kernel berbeda yakni asam lemak dan sifat fisika-kimia. Minyak 

sawit dan minyak inti sawit mulai terbentuk sesudah 100 hari setelah 

penyerbukan, dan berhenti setelah 180 hari atau setelah dalam buah minyak sudah 

jenuh. Jika dalam buah tidak terjadi lagi pembentukan minyak, maka yang terjadi 

ialah pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. 

Pembentukan minyak berakhir jika dari tandan yang bersangkutan telah terdapat 

buah membrondol normal. 

2.3 Antioksidan 

Senyawa antioksidan secara kimia adalah jenis senyawa pemberi elektron 

(elektron donor). Secara biologis pengertian antioksidan adalah 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 (Winarti, 2010).  
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Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai aktivitas antioksidan 

pada tanaman family Arecaceae diantaranya pada buah pinang yaki (Areca 

vestiaria) dan pinang (Areca catechu L.). Pada buah pinang yaki (Areca vestiaria) 

menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi berdasarkan nilai IC50 yakni 

sebesar 10,9 ppm (Filbert et al., 2014). Pada pinang (Areca catechu L.) yang 

menggunakan ekstrak etanolik biji buah Areca catechu memiliki nilai IC50 77 

ppm (Meiyanto et al., 2008). IC50 adalah konsentrasi bahan uji untuk menghambat 

atau menangkap radikal bebas sebanyak 50%. Tujuan penentuan IC50 adalah 

untuk menunjukkan ada tidaknya efektivitas senyawa atau ukuran kuantitatif 

berapa banyak zat yang diperlukan untuk menghambat proses biologis tertentu. 

Mokoginta et al., (2013) membuktikan bahwa pada pinang yaki memiliki aktivitas 

antioksidan yang tinggi pada konsentrasi 50 ppm (74,61%) dan 100 ppm 

(81,32%).  

Penelitian terhadap palem ekor tupai masih sangat sedikit. Salah satu 

penelitian terbaru Sengab et al., (2015) yang pertama kalinya membuktikan 

adanya kandungan senyawa triterpenoid dan fenolik diantaranya β-Amyrin, 

lupeol, apigenin, kaempferol, p-hydroxyl benzoic acid dan gallic acid yang 

diisolasi dari daun dan batang tanaman palem ekor tupai. Penelitian IARC (2004), 

menunjukkan bahwa pada biji pinang memiliki kandungan senyawa metabolit 

sekunder yakni polyphenol termasuk flavonoids dan tanin, dan alkaloid. Wang et 

al., (1996) juga membuktikan melalui penelitannya bahwa biji buah pinang 

(Areca fruit) mengandung alkaloid, seperti arekolin (C8 H13 NO2), arekolidine, 

arekain, guvakolin, guvasine dan isoguvasine. Nonaka (1989) menyebutkan 

bahwa biji buah pinang mengandung proantosianidin yaitu suatu tannin 
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Gambar 4. Vitamin 

C atau asam 

askorbat 

terkondensasi yang termasuk dalam golongan flavonoid. Beriajaya et al., (1998) 

dalam penelitiannya membuktikan bahwa biji pinang mengandung alkaloid. 

2.3.1 Vitamin C 

 Vitamin C adalah salah satu antioksidan sekunder 

yang memiliki kemampuan menangkap radikal bebas dan 

mencegah terjadinya reaksi berantai. Vitamin C digunakan 

dalam beberapa tingkat konsentrasi untuk dapat mengetahui 

aktivitas antioksidan yaitu kemampuan untuk dapat 

meredam radikal bebas dengan menggunakan metode DPPH 

(1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil) (Yuliani, 2010). Tujuan 

penggunaan vitamin C sebagai pembanding adalah untuk 

mengetahui seberapa kuat potensi antioksidan yang ada pada ekstrak sampel. 

Apabila % aktivitas antioksidan sampel sama atau mendekati nilai aktivitas 

antioksidan pembanding maka dapat dikatakan bahwa sampel berpotensi sebagai 

salah satu alternatif antioksidan (Yuliani, 2010). 



12 
 

 

 
 

2.3.2  Radikal Bebas  

Radikal bebas merupakan suatu molekul asam atau beberapa 

grup atom yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak 

berpasangan pada orbital terluarnya (Muchtadi, 2013). 

Kondisi tersebut membuat radikal bebas memiliki reaktivitas 

yang sangat tinggi, mampu bereaksi dengan protein, lipid, 

karbohidrat, atau asam deoksiribonukleat (DNA) sehingga 

terjadi perubahan struktur dan fungsi sel. Radikal bebas 

sangat mudah menarik atau menyerang elektron 

disekelilingnya sehingga dapat mengubah molekul menjadi radikal dan 

menyebabkan radikal bebas menjadi berantai (Winarsih, 2007). Reaksi ini dapat 

berakhir jika ada molekul yang memberikan elektron yang dibutuhkan oleh 

radikal bebas tersebut atau dua buah gugus radikal bebas yang membentuk ikatan 

non-radikal (Kartika, 2010). 

Radikal bebas memiliki 2 sifat yaitu: 

1. Reaktivitasnya yang tinggi karena akan cenderung menarik elektron dari 

senyawa yang lainnya lagi. 

2. Memiliki kemapuan untuk mengubah suatu molekul, atom atau senyawa 

untuk menjadi suatu radikal baru (Morello et al., 2002) 

2.3.3 Uji Antioksidan DPPH (1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil) 

Aktivitas antioksidan merupakan suatu kemampuan suatu bahan yang 

mengandung antioksidan untuk bisa meredam senyawa radikal bebas yang ada 

disekitarnya. Aktivitas antioksidan diukur dengan menggunakan metode DPPH 

(1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil). DPPH (1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil) merupakan 

Gambar 5. DPPH 

(1,1-diphenyl-2-

pycrilhydrazil) 
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senyawa radikal bebas yang stabil. Menurut Nishizawa et al., (2005) menyebutkan 

bahwa DPPH (1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil) telah diketahui manfaatnya sebagai 

penentuan aktivitas antioksidan untuk menguji aktivitas antioksidan radikal dari 

vitamin yang bersifat antioksidatif dan komponen aromatik polyhydroxy. 

Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menguji aktivitas 

antioksidan adalah dengan menggunakan radikal bebas DPPH (1,1-diphenyl-2-

pycrilhydrazil). Menurut Koleva (2002) metode uji antioksidan dengan DPPH 

(1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil) dipilih karena metode ini adalah metode yang 

memerlukan sedikit sampel untuk evaluasi aktivitas antioksidan dari senyawa 

bahan alam. Sehingga digunakan secara luas untuk menguji kemampuan senyawa 

yang berperan sebagai pendonor elektron atau hidrogen. Kentungan pengukuran 

antioksidan pada metode DPPH (1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil) ini adalah metode 

pengukuran antioksidan yang lebih sederhana, waktu analisis yang lebih cepat dan 

tidak membutuhkan banyak reagen seperti halnya metode lain. Pada metode lain 

selain DPPH (1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil) membutuhkan reagen kimia yang 

cukup banyak, waktu analisis yang lama, biaya yang mahal dan tidak selalu dapat 

diaplikasikan pada semua sampel (Badarinath et al., 2010).  

Pada metode DPPH (1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil) menggunakan ektraksi 

maserasi. Ekstraksi maserasi merupakan metode sederhana yang dilakukan 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu ruang. Pemilihan 

pelarut berdasarkan kelarutan dan polaritasnya memudahkan pemisahan bahan 

dalam sampel (Istiqomah, 2013). Penggunaan sistem pelarut dalam pengujian 

aktivitas antioksidan akan berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan bahan. 

Pelarut organik bersifat polar yang digunakan dalam ekstraksi adalah metanol 
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(Parthasarathy et al., 2006). Hal ini sesuai dengan pernyataan Chaiyasit et al., 

(2005) yang telah mempublikasikan bahwa antioksidan polar memiliki 

kemampuan penghambat oksidasi yang lebih tinggi pada media yang polar. Hal 

ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tidak hanya ditentukan oleh sifat 

komponen antioksidannya, tetapi juga ditentukan oleh media-media pelarut yang 

digunakan dalam pengujian. 

Hasil pengukuran dengan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil) 

menunjukkan kemampuan antioksidan sampel secara umum, tidak berdasarkan 

pada jenis radikal yang dihambat (Juniarti et al., 2009). Pada metode ini, larutan 

DPPH berperan sebagai radikal bebas yang akan bereaksi dengan senyawa 

antioksidan sehingga DPPH (1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil) akan berubah menjadi 

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazin yang bersifat non-radikal. Peningkatan jumlah 1,1-

diphenyl-2-picrylhydrazin akan ditandai dengan berubahnya warna ungu tua 

menjadi warna merah muda atau kuning pucat, dan bisa diamati serta dilihat 

menggunakan spektrofotometer UV Vis sehingga aktivitas peredaman radikal 

bebas oleh sampel dapat ditentukan (Molyneux, 2004). Keuntungan metode 

spektrofotometer UV Vis menurut pendapat Andini, (2011) menyebutkan bahwa 

metode ini diperoleh hasil yang cukup akurat, dimana memberikan cara sederhana 

dalam menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. Tahapan instrument 

spektrofometri terdiri dari sumber cahaya-monokromatis-sel smpel-detektor-read 

out. 

Penentuan penetralan radikal bebas sampel didasarkan pada pengukuran 

absorbansi larutan DPPH (1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil) yang berwarna ungu tua. 

Hal ini disebabkan karena elektron larutan DPPH (1,1-diphenyl-2-pycrilhydrazil) 
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Gambar 7. GC-MS Shimadzu 

(Hermanto, 2008) 

 

yang tidak berpasangan memiliki kemampuan untuk penyerapan yang kuat pada 

panjang gelombang 517 nm. Penetralan radikal bebas dapat terjadi karena 

penangkapan atom hydrogen dari radikal bebas terhadap senyawa antiradikal. 

Mekanisme penangkapan radikal bebas ditunjukkan pada reaksi dibawah ini, 

menurut Dehpour et al., (2009): 

 

 

 

2.4 GC-MS (Gas Cromatography-Mass Spectrometry) 

GC-MS adalah gabungan dari alat 

GC (gas chromatography) dan MS 

(mass spectrometry). GC dan MS 

merupakan kombinasi yang simultan 

dan digunakan untuk memisahkan serta 

mengidentifikasi komponen-komponen 

campuran (Mulyono, 2011). 

Kebanyakan analisis dengan GCMS 

dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: kualitatif dan kuantitatif. Kedua analisis 

tersebut menggunakan spektrometer massa sebagai detektor (Munson, 1991).  

Gambar 6. Reaksi penangkapan radikal DPPH oleh antioksidan (AH=Antioksidan, 

ox=Oksidasi, red=Reduksi) (Dehpour et al., 2009) 
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Keunggulan metode GC-MS dibandingkan dengan metode lainnya antara 

lain: (1) efisien; (2) resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisis 

partikel berukuran sangat kecil; (3) sangat terkontrol dan kecepatannya tetap; (4) 

analisis cepat, biasanya hanya dalam hitungan menit; (5) tidak merusak sampel; 

(6) sensitivitas tinggi sehingga dapat memisahkan berbagai senyawa yang saling 

bercampur; (7) mampu menganalisis berbagai senyawa meskipun dalam 

kadar/konsentrasi rendah (Ginting, 2012). Kelemahan metode GC-MS yaitu 

teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap, dan 

kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah 

besar (Hermanto, 2008).  

Hasil analisis GCMS pada kelapa sawit menurut penelitian Sampepana et 

al., (2014) menyebutkan bahwa dari hasil analisis GCMS diperoleh 26 jenis 

senyawa kimia dengan jumlah terbanyak diantaranya furfural, lauric acid atau 

dodecanoic acid, 5-methylfurfural, naftalena, furan, azulene, hexadecanoic acid 

atau palmitat acid, dan myristic acid atau tetradecanoic acid. 

 


