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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Benalu Teh  

Benalu merupakan salah satu kelompok tumbuhan parasit yang banyak 

menyerang dan merusak berbagai jenis tanaman. Serangan tumbuhan parasit ini 

selain dapat menyebabkan kerusakan tanaman inang juga dalam jumlah populasi 

yang banyak dapat mematikan tanaman yang diparasitinya. Namun sebaliknya 

beberapa jenis dari kelompok benalu juga dapat bermanfaat terutama sebagai 

tumbuhan obat (Sunaryo dan Rachman, 2006).  

Danser (1930) dan Lawrence (1953) mengelompokkan tumbuhan benalu 

parasit dalam suku Loranthaceae. Di Indonesia dilaporkan terdapat 174 jenis 

benalu yang terdiri dari 26 marga. Backer dan Bakhuizen van den Brink (1965) 

melaporkan bahwa jenis-jenis tumbuhan benalu parasit pada suku Loranthaceae 

yang tumbuh di Jawa ada 38 jenis. Jenis tumbuhan benalu yang paling sering 

ditemukan di Indonesia adalah Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. (benalu 

mangga), Macrosolen tetragonus (Blume) Miq. (benalu nangka), Scurrula 

atropurpurea (Blume) Danser (benalu teh) (Sunaryo dan Rachman, 2006).  

Scurulla atropurpurea (BL.) Dans. merupakan salah satu benalu teh yang 

ditemukan di Indonesia yang dapat tumbuh pada ketinggian 1600 m di atas 

permukaan laut (Chairul et al., 1998). Benalu teh merupakan tanaman parasi yang 

hidup pada tanaman teh (Thea sinensis L.) yang sangat potensial digunakan 

sebagai sumber obat-obatan. Penggunaan tanaman ini secara tradisional dilakukan 

dengan merebus daun benalu teh kering dan meminum air hasil rebusannya 

(Satya, 2013). Tanaman ini memiliki nama umum/dagang yaitu kemladean dan 

nama daerah yaitu pasilan (Melayu), mangandeuh (Sunda), kemladean (Jawa), 

dan benalu (Indonesia) (Departemen Kesehatan RI, 2006).  

 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman  

      Klasifikasi tanaman benalu teh menurut Departemen Kesehatan RI, 2006, 

adalah sebagai berikut:  
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Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Ordo   : Santalales  

Famili   : Loranthaceae  

Genus   : Scurrula  

Spesies  : Scurrula artopurpurea (BL.) Dans.  

 

2.1.2 Morfologi Tanaman  

      Tanaman benalu teh merupakan tanaman parasit obligat dengan batang 

menggantung, berkayu, silindris, berbintik-bintik, berwarna coklat. Memiliki daun 

tunggal, berhadapan, berbentuk lonjong, ujung agak meruncing, pangkal 

membulat, tepi rata, panjang 5-9 cm, lebar 2-4 cm, dengan permukaan atas daun 

berwarna hijau sedangkan permukaan bawah berwarna coklat. Bunganya 

tergolong bunga majemuk, berbentuk payung, terdiri dari 4-6 bunga, terdapat di 

ketiak daun atau di ruas batang, tangkai pendek, kelopak berbentuk kerucut 

terbalik dengan panjang ± 3 mm, bergigi empat, panjang benang sari 2-3 mm, 

kepala putik berbentuk tombol, dengan panjang tabung mahkota 1-2 cm, taju 

mahkota melengkung ke dalam dan berwarna merah. Buahnya berbentuk kerucut 

terbalik, panjang ± 8 mm, berwarna coklat. Sedangkan bijinya bulat, kecil, 

berwarna hitam. Akarnya menempel pada pohon inang, berfungsi sebagai 

penghisap, berwarna kuning kecoklatan (Departemen Kesehatan RI, 2006).  

 

2.1.3 Kandungan Kimia Tanaman  

       Daun dan batang benalu teh mengandung flavonoid, glikosida, alkaloid, 

saponin, triterpenoid, dan tannin (Departemen Kesehatan RI, 2006). Daun dan 

batang mengandung bermacam senyawa aktif yaitu: enam senyawa asam lemak 

tak jenuh ((Z)-9-octadecenoic acid, (Z,Z)-octadeca-9,12-dienoic acid, (Z,Z,Z)-

octadeca-9,12,15-trienoic acid, octadeca-8,10-diynoic acid, (Z)-octadec-12-ene-

8,10-diynoic acid, octadeca-8,10,12-trynoic acid), dua senyawa xantin 

(theobromine dan caffeine), dua senyawa flavonol glikosida (rutin dan quercetin 
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dengan konsentrasi paling tinggi 0,0202% dibandingkan dengan senyawa lain), 

enam flavon ((+)-catechin, (-)-epicatechin, (-)-epicatechin-3-O-gallate, (-)-epi-

gallocatechin-3-O-gallate, (+)-gallocatechin, (-)-epigallo-catechin), dan satu 

senyawa lignan glikosida (aviculin), serta satu senyawa monoterpen glukosida 

(Icariside B) (Ohasi et al., 2003). Kuersetin merupakan suatu senyawa flavonol 

glikosida yang menjadi marker taksonomi dari keluarga Loranthaceae (Ikawati et 

al., 2008).  

 

2.1.4 Khasiat Tanaman  

       Daun dan batang benalu teh berkhasiat sebagai obat kuning (Departemen 

Kesehatan RI, 2006), antikanker (Ohasi et al., 2003), dan dapat meningkatkan 

sistem imun (Winarno et al., 2000; Gusviani et al., 2002). Penelitian lain 

menyebutkan bahwa benalu teh memiliki kegunaan sebagai obat batuk, diuretik, 

pemeliharaan kesehatan ibu pasca persalinan, penghilang rasa nyeri, luka atau 

infeksi kapang. Fraksi air dan fraksi etil asetat dari daun benalu yang tumbuh pada 

petai mampu melarutkan batu ginjal kalsium secara in vitro (Sasmito et al., 2001). 

Benalu teh mengandung banyak flavonoid, dimana flavonoid sendiri berfungsi 

sebagai pelindung benalu dari kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh sinar 

ultraviolet dan bertanggungjawab pada warna bunga, buah, dan daun.  

 

2.2 Tinjauan Tentang Kuersetin 

Kuersetin merupakan salah satu senyawa flavonoid, turunan flavonol terbesar 

yang mempunyai 3 cincin dengan 5 gugus hidroksi, dan ditemukan pada hampir 

setiap jenis tanaman tingkat tinggi, biasanya dalam bentuk glikosida (turunan 

gula), namun dalam bentuk bebas terdapat pada famili Asteraceae, Passifloraceae, 

Rhamnaceae, dan Solanaceae (Hoffmann, 2003).  

Kuersetin merupakan serbuk hablur, berwarna kuning pucat sampai kuning 

kehijauan  pucat, dan memiliki titik lebur 3100°C. Berdasarkan kelarutannya, satu 

gram kuersetin larut dalam alkohol absolut dan dalam alkohol mendidih, dalam 

asam asetat glacial, namun praktis tidak larut dalam air. Kuersetin dikenal dengan 

nama 3,3',4',5,7-pentahidroksi flavon (IUPAC), meletin, sopretin, dan sianidelon, 
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dengan rumus formula C15H10O7 dan bobot molekul 302,236 (The Merck 

Index,1983). 

 

Gambar 2.1 Struktur Kuersetin (Pubchem, 2016). 

 

Kuersetin merupakan suatu aglikon yang apabila berikatan dengan 

glikonnya akan menjadi suatu glikosida. Kuersetin adalah suatu aglikon dari 

glikosida rutin. Kuersetin banyak memiliki aktivitas biologis diantaranya adalah 

bersifat antitumor dan antiproliferatif pada berbagai sel kanker manusia, serta 

memiliki kemampuan untuk menghambat glikolisis, sintesis makromolekul dan 

aktivitas enzimatik (Bonavida, 2008). Kuersetin juga memperlihatkan kemampuan 

mencegah proses oksidasi dari Low Density Lipoproteins (LDL) dengan cara 

menangkap radikal bebas dan mengikat logam transisi (Pankaj et al., 2003). 

Kuersetin mempengaruhi banyak sistem enzim diantaranya adalah xanthine 

oxidase, transport ATPases, lipoxygenase, protein kinases, aldose reductase, 

Cyclic nucleotide phosphodiesterases, catechol-O-methyl transferase (COMT), 

hyaluronidase, phospholipase A2, histidine decarboxylase, cyclooxygenase, 

estrogen synthetase (Hoffmann, 2003). 

 

2.3 Tinjauan Tentang Ekstrak dan Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian 

tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif 
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terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula 

ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu dalam 

mengekstraksinya. Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen 

kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip 

perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan mulai 

terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut 

(Dirjen POM, 1986; Harborne, 1987). 

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan 

mentah obat, daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan 

kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel, 1989). Beberapa 

jenis metode ekstraksi yang dapat digunakan salah satunya adalah metode 

maserasi. Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri (Agoes, 2007). 

Metode ini dilakukan dengan merendam serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai 

ke dalam wadah yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ini sangat 

menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena dengan perendaman 

sampel tumbuhan pelarut akan masuk ke dalam sel dari tanaman melewati dinding 

sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam 

sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar 

dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah (proses difusi), sehingga 

metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut 

organik. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi 

antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Setelah proses ekstraksi, pelarut 

dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode 

maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup 

banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa 

senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, 

metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termolabil (Mukhriani, 2014).  

Prosedur ekstraksi dengan metode maserasi dilakukan dengan cara membuat 

ekstrak dari serbuk kering simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

Gunakan pelarut yang dapat menyari sebagian besar metabolit sekunder yang 
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terkandung dalam serbuk simplisia. Kecuali dinyatakan lain dalam monografi, 

gunakan etanol 70% LP. Masukkan satu bagian serbuk kering simplisia ke dalam 

maserator, tambahkan 10 bagian pelarut. Rendam selama 6 jam pertama sambil 

berkali-kali diaduk, kemudian diamkan selama 18 jam. Pisahkan maserat dengan 

cara pengendapan, sentrifugasi, dekantasi, atau filtrasi. Ulangi proses penyarian 

sekurang-kurangnya dua kali dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama. 

Kumpulkan semua maserat, kemudian uapkan dengan penguapan vakum atau 

penguap tekanan rendah hingga diperoleh ekstrak kental. Hitung rendemen yang 

diperoleh yaitu presentase bobot (b/b) antara rendemen dengan bobot serbuk 

simplisia yang digunakan dengan penimbangan. Rendemen harus mencapai angka 

sekurang-kurangnya sebagaimana ditetapkan pada masing-masing monografi 

ekstrak (Kementerian Kesehatan RI, 2011).  

 

2.4 Tinjauan Tentang Spektrofotometer UV-Visible  

Spektrofotometer adalah alat yang terdiri atas spektrofotometer dan 

fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang 

gelombang tertentu dan fotometer adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya 

yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Jadi spektrofotometer digunakan untuk 

mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, 

atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Sudarmadji dkk., 1996).  

Spektrofotometer UV-Visibel adalah pengukuran panjang gelombang dan 

intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Sinar 

ultraviolet dan cahaya tampak memiliki energi yang cukup untuk mempromosikan 

elektron pada kulit terluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sinar UV berada 

pada panjang gelombang 200-400 nm, sedangkan sinar tampak berada pada 

panjang gelombang 400-800 nm (Dachriyanus, 2004).  

Spektroskopi UV-Visibel biasanya digunakan untuk molekul dan ion 

anorganik atau kompleks di dalam larutan. Spektrum UV-Visibel mempunyai 

bentuk yang lebar dan hanya sedikit informasi tentang struktur yang bisa 

didapatkan dari spektrum ini. Tetapi spektrum tersebut berguna untuk pengukuran 

secara kuantitatif. Konsentrasi analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan 
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mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan 

Hukum Lambert-Beer (Dachriyanus, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Spektrofotometer UV-Vis  

 

Menurut Hukum Lambert, serapan berbanding lurus terhadap ketebalan sel 

yang disinari. Menurut Hukum Beer, yang hanya berlaku untuk cahaya 

monokromatik dan larutan yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan 

konsentrasi (banyak molekul zat). Kedua pernyataan ini dapat dijadikan satu 

dengan Hukum Lambert-Beer, sehingga diperoleh bahwa serapan berbanding 

lurus terhadap konsentrasi dan ketebalan sel, yang dapat ditulis dalam persamaan: 

A = ε.b.c 

A = log (Io/I) 

Keterangan :  

A = Absorban 

ε = Koefisien absorbansi molar (L. mol-1. cm-1 ) 

b = Tebal larutan (cm) 

c = Konsentrasi (mol. L-1) 

Io = Intensitas radiasi yang dating 

I = Intensitas radiasi yang diteruskan 

(Mulya dan Suharman, 1995) 

Spektrofotometri UV-Vis  memiliki sensitivitas yang baik, di kombinasikan 

dengan kemudahan dalam preparasi, akurat, tidak mahal, dan dapat menganalisa 

poli komponen campuran senyawa obat. Hal ini menjadikan spektrofotometri UV 

dan sinar tampak sebagai salah satu peralatan yang sering digunakan dalam 

analisis organik (Schirmer, 1982, Roth dan Blaschke, 1998).  



12 
 

Selain spektrofotometer teradapat pula metode analisis yang dapat digunakan  

untuk  menganalisis kuersetin. Macam metode analisis selain kuersetin yakni 

KLT, SDS PAGE, LC-MS-MS (Abhishek et al., 2014), TLC, HPLC-DAD (L.B. 

dos S.N etal., 2015), dan 1D-2D NMR (Akhmad D et al.,2013). 


