2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi dan Klasifikasi Anemon Laut (Stichodactyla gigantea)
Anemon laut merupakan salah satu jenis karang dari Filum Cnidaria.
Karang dan anemon laut adalah anggota taksonomi kelas yang sama, yaitu
Anthozoa. Perbedaan utama adalah karang menghasilkan kerangka luar dari
kalsium karbonat, sedangkan anemon tidak. Klasifikasi anemon laut yang
digunakan dalam penelitian menurut Kaestner (1967) :
Filum

: Cnidaria

Kelas

: Anthozoa

Ordo

: Actinaria

Sub Ordo

: Myantheae

Famili

: Stichodactylidae

Genus

: Stichodactyla

Spesies

: Stichodactyla gigantea

Anemon laut merupakan salah satu anggota Kelas Anthozoa yang bentuk
tubuhnya bervariasi dengan kombinasi warna yang indah dipandang. Hidupnya
soliter dan tidak mempunyai percabangan. Anemon laut mempunyai tentakel yang
berisi udara (hollow tentacle). Biasanya disela-sela tentakel itu merupakan tempat
yang ideal bagi ikan-ikan hias (Hadi dan Sumadiyo 1992). Bentuk anemon laut
dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Anemon Laut (Stichodactyla gigantea)
Sumber : Collin & Arneson (1995)
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Secara garis besar struktur tubuh anemon terdiri atas oral disc, coloum dan
pedal disk. Oral disc adalah bagian teratas anemon. Pada oral disc terdapat mulut
yang juga berfungsi sebagai anus. Di sekeliling mulut terdapat tentakel yang
berfungsi untuk menangkap makanan. Di tentakel terdapat sel knidosit atau sel
penyengat yang menjadi ciri khas Filum Cnidaria. Sel knidosit berfungsi untuk
menyengat mangsa. Pencernaan dimulai dari mulut kemudian dilanjutkan dengan
stomodaeum yang langsung menghubungkannya dengan coelenteron atau rongga
perut. Di dalam rongga perut terdapat mesenteri filament yang berfungsi sebagai
usus.

Basal

disk

merupakan

bagian

yang

menempel

pada

substrat

(Fautin dan Mariscal 1991). Anatomi anemon laut dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Anatomi anemon.
Sumber : Fautin dan Mariscal (1991).

Reproduksi anemon terjadi secara seksual dan aseksual. Nybakken (1988)
menyatakan bahwa proses reproduksi seksual dimulai dengan gametogenesis,
yaitu pembentukan calon gamet sampai gamet matang. Gamet yang matang
dilepaskan dalam bentuk larva planula. Planula yang dilepaskan akan berenang
bebas dalam perairan. Bila planula telah menemukan tempat yang cocok, maka
planula akan menempel pada substrat untuk menetap dan berkembang.
Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membentuk tunas. Tunas baru yang
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tumbuh di permukaan bagian bawah atau pada bagian sisi melekat sampai
mencapai ukuran tertentu, kemudian melepaskan diri dan tumbuh menjadi
individu baru. Pembentukan tunas dapat dilakukan secara intertentakular dan
ekstratentakular. Pertunasan intertentakular merupakan pembentukan individu
baru di dalam individu lama. Sedangkan pertunasan ekstratentakular adalah
pembentukan individu baru di luar.
Berdasarkan makanannya, anemon dikelompokkan menjadi dua, yaitu
fishers dan particle feeders. Kelompok pertama biasanya memakan ikan-ikan
kecil, crustacea dan plankton. Mangsa akan disengat oleh nematoksis kemudian
dijerat oleh tentakel kemudian dibawa ke mulut. Pada anemon yang bersimbiosis
dengan ikan Amphiprion, ikan ini akan membantu anemon memotong-motong
makanannya dan membantu anemon untuk memasukan makanannya ke mulut
anemon. Sedangkan kelompok kedua memperoleh makanan menggunakan mucus.
Partikel akan menempel pada mucus kemudian akan dibawa ke mulut dengan
menggunakan

silia

yang

ada

di

seluruh

permukaan

tubuhnya

(Haefelfinger dan Thenius 1974). Hadi dan Sumadiyo (1992) menyatakan bahwa
anemon mampu makan dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi bila makanannya
sedikit atau jarang anemon akan melipat diri sehingga ukuran tubuhnya menyusut.
Bila anemon mengkerut akan terlihat seperti bola dengan sedikit tentakel
tersembul keluar.
2.2 Metabolit Sekunder
Proses sintesis substansi kimia dan degradasi organisme dengan sistem
enzimatik disebut metabolisme. Jalur-jalur biosintetik digunakan oleh semua
makhluk hidup dalam memproduksi metabolit yang esensial untuk kelangsungan
hidup dan pertahanan dirinya. Metabolit sekunder adalah senyawa-senyawa hasil
biosintetik turunan dari metabolit primer yang umumnya diproduksi oleh
organisme yang berguna untuk pertahanan diri dari lingkungan maupun dari
serangan organisme lain, sedangkan substansi yang dihasilkan oleh organisme
melalui

metabolisme

dasar

serta

digunakan

untuk

pertumbuhan

dan

perkembangan organisme yang bersangkutan disebut dengan metabolit primer
(Herbert 1995).
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Perbedaan kondisi lingkungan misalnya tingginya kekuatan ionik pada air
laut, intensitas cahaya yang kecil, rendahnya temperatur, tekanan dan struktur
tubuh yang berbeda dengan organisme darat memungkinkan organisme laut
menghasilkan metabolit yang mempunyai struktur kimia yang spesifik dan
bervariasi yang sangat berpengaruh terhadap bioaktivitasnya (Muniarsih 2005).
Selain itu dinyatakan pula bahwa disamping kompetisi secara spasial, beberapa
faktor ekologis turut pula menentukan produksi senyawa bioaktif sehingga dapat
dikatakan bahwa organisme laut yang tumbuh pada lingkungan yang sangat tinggi
tingkat kompetisi alaminya akan memiliki kandungan toksin yang lebih tinggi
daripada organisme yang ditumbuhkan pada substrat buatan (Handojo 2006).
Organisme laut khususnya invertebrata laut yang mempunyai struktur
pergerakan fisik lebih terbatas dibanding dengan vertebrata laut, mampu
mengembangkan sistem pertahanan diri dengan memproduksi senyawa kimia
(chemical defense). Metabolit sekunder bagi invertebrata laut berperan membantu
dalam pencarian makanan, pengenalan dengan populasinya, penentuan habitat dan
pasangan simbiotik yang sesuai (Harper et al. 2001). Metabolit sekunder juga
berperan dalam pengaturan dan sinkronisasi siklus reproduksi, serta pemberi
sinyal jika ada predator yang membahayakan (Muniarsih 2005).
Invertebrata laut merupakan produsen senyawa bioaktif terbesar diantara
biota lainnya. Menurut Khatab et al. (2008), senyawa bioaktif adalah senyawa
kimia aktif yang dihasilkan oleh organisme melalui jalur biosintetik metabolit
sekunder. Biota yang kaya dengan senyawa bioaktif adalah spons, cnidaria,
bryozoa, tunicates, dan alga. Beberapa metabolit sekunder yang diproduksi oleh
invertebrata laut dan mikroorganisme simbion, mempunyai prospek sebagai zat
aktif dalam obat dari berbagai penyakit jantung, immunologi, anti-inflammatory,
antivirus dan antikanker (Muniarsih 2005).
2.3 Ekstraksi Senyawa Bioaktif
Ekstraksi merupakan suatu metode pemisahan yang didasarkan pada
distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak
saling bercampur. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses ekstraksi
adalah lama ekstraksi, suhu dan jenis pelarut yang digunakan. Dalam pemilihan
jenis pelarut yang digunakan harus memperhatikan daya larut, titik didih, sifat
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toksik, mudah tidaknya terbakar, dan sifat korosif terhadap peralatan ekstraksi
(Khopkar 2003).
Metode ekstraksi yang digunakan tergantung dari beberapa faktor antara
lain tujuan ekstraksi, skala ekstraksi, sifat komponen-komponen yang akan
diekstrak dan sifat-sifat pelarut yang digunakan. Ekstraksi dapat dilakukan dengan
berbagai metode, misalnya ekstraksi dengan pelarut, destilasi, supercritical fluid
extraction (SFE), pengepresan, dan sublimasi. Metode yang banyak digunakan
adalah destilasi dan ekstraksi menggunakan pelarut (Houghton dan Raman 1998).
Ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
aqueous phase dan organic phase. Ekstraksi aqueous phase dilakukan dengan
menggunakan pelarut air, sedangkan organic phase menggunakan pelarut organik
(Winarno et al. 1973). Prinsip metode ekstraksi menggunakan pelarut organik
adalah bahan yang akan diekstrak kontak langsung dengan pelarut pada waktu
tertentu kemudian diikuti dengan pemisahan dari bahan yang telah diekstrak
(Houghton dan Raman 1998).
Pada proses maserasi, pelarut akan menembus dinding sel dan akan masuk
ke dalam rongga sehingga komponen bioaktif akan larut. Adanya perbedaan
konsentrasi antara larutan komponen bioaktif di dalam sel dengan di luar sel maka
larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut terjadi berulang kali
hingga terjadi keseimbangan antara larutan di luar dengan di dalam sel
(Nur dan Adijuwana 1989). Pelarut agar cepat terpisah harus menggunakan
pelarut yang mempunyai berat jenis yang berbeda, yaitu yang mempunyai berat
jenis lebih besar dari 1 atau kurang dari 1 (Winarno et al. 1973).
Kelarutan zat di dalam pelarut-pelarut tergantung dari ikatannya yaitu polar
atau non polar. Zat yang polar contohnya air, sedangkan non polar yaitu
karbontetrakhlorida. Zat-zat yang polar hanya larut dalam pelarut polar,
sedangkan zat-zat non polar hanya larut di dalam pelarut non polar
(Winarno et al. 1973). Pelarut yang bersifat polar mampu mengekstrak senyawa
alkaloid kuartener, komponen fenolik, karotenoid, tannin, gula, asam amino, dan
glikosida. Pelarut non polar dapat mengekstrak senyawa kimia seperti lilin, lemak,
dan minyak yang mudah menguap. Pelarut semi polar mampu mengekstrak
senyawa fenol, terpenoid, alkaloid, aglikon, dan glikosida (Harborne 1987).
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Metanol merupakan senyawa polar yang disebut sebagai pelarut universal karena
selain mampu mengekstrak komponen polar juga dapat mengekstrak komponen
nonpolar seperti lilin dan lemak (Houghton dan Raman 1998).
Hasil ekstrak yang diperoleh akan tergantung pada beberapa faktor. Faktorfaktor tersebut antara lain kondisi alamiah senyawa yang diekstrak, metode
ekstraksi yang digunakan, ukuran partikel sampel, lama waktu ekstrak, kondisi
dan waktu penyimpanan, serta perbandingan jumlah pelarut terhadap jumlah
sampel (Harbone 1987).
2.4 Antioksidan
Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron (electron donor) atau
reduktan. Senyawa ini memiliki berat molekul kecil, tetapi mampu menginteraksi
berkembangnya reaksi oksidasi, dengan cara mencegah terbentuknya radikal.
Antioksidan juga merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi,
dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Akibatnya,
kerusakan sel akan dihambat (Winarsi 2007).
Antioksidan sangat bermanfaat baik untuk mempertahankan mutu produk
pangan maupun untuk kesehatan tubuh. Antioksidan dalam tubuh akan
menggangu mekanisme kerja pembentukan radikal bebas dan juga akan
menghambat oksidasi atau reaksi rantai radikal bebas, sehingga berbagai penyakit
degeneratif, misalnya katarak, kanker dan proses penuaan dapat dihambat dengan
antioksidan, baik yang diperoleh dari luar maupun melalui metabolisme tubuh
(Niwa 1997).
2.4.1 Sumber antioksidan
Antioksidan berdasarkan sumbernya digolongkan menjadi antioksidan
sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia) dan
antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami). Ada lima antioksidan
yang diijinkan untuk makanan dan penggunaannya tersebar luas di seluruh dunia,
yaitu butylated hdroxyanisol (BHA), butylated hidroxytoluene (BHT), propil
galat, tert-butil hidroxy quinon (TBHQ) dan tokoferol (vitamin E). Antioksidan
tersebut merupakan antioksidan alami yang telah diproduksi secara sintetis untuk
tujuan komersial (Buck 1991 diacu dalam Trilaksani 2003).
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Antioksidan alami lebih dipercaya dibandingkan dengan antioksidan sintetik
karena beberapa kelebihannya, yaitu relatif lebih aman, tidak toksik dan tidak
memberikan efek samping. Umumnya antioksidan sintetik dapat menyebabkan
mutasi, bersifat karsinogenik dan efek patogenik (Niwa 1997). Antioksidan alami
yang paling umum adalah flavonoid (flavonol, isoflavonol, flavon, katekin dan
flavonon), derivat asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam organik
polifungsional (Pratt 1992).
Komponen antioksidan di alam mempunyai struktur kimia yang berbedabeda, umumnya sebagai asam amino, asam askorbat, karotenoid, asam sinamat,
flavonoid, melanoidin, asam organik tertentu, zat pereduksi, peptida, fosfatida,
polifenol, tanin, dan tokoferol. Senyawa antioksida alami digolongkan sebagai
komponen fenolik, protein, komponen nitrogen, karotenoid, dan komponen lain
seperti vitamin C, keton dan glikosida (Winarno 2008).
2.4.2 Mekanisme kerja antioksidan
Antioksidan bereaksi melalui pemberian senyawa oksigen reaktif atau
penurunan konsentrasinya secara lokal, pembersihan ion logam katalitik,
pembersihan radikal bebas yang berfungsi sebagai inisiator, misal hidroksil,
peroksil, alkoksil, pemutus rantai reaksi yang diinisiasi oleh radikal bebas dan
peredam reaksi serta pembersih singlet oksigen (Pratt 1992).
Antioksidan yang baik akan bereaksi dengan radikal bebas segera setelah
senyawa tersebut terbentuk. Mekanisme antioksidan dalam menghambat oksidasi
atau menghentikan reaksi berantai pada radikal bebas dari lemak yang teroksidasi,
dapat disebabkan oleh empat macam mekanisme reaksi, yaitu pelepasan hidrogen
dari antioksidan, pelepasan elektron dari antioksidan, adisi lemak ke dalam cincin
aromatik pada antioksidan, dan pembentukan senyawa kompleks antara lemak dan
cincin aromatik dari antioksidan (Ketaren 1986).
Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan dapat digolongkan menjadi
tiga bagian, yaitu antioksidan primer, sekunder dan tersier. Antioksidan primer
(pemecah rantai), yaitu antioksidan yang dapat bereaksi dengan radikal lipida lalu
mengubahnya ke bentuk yang lebih stabil. Suatu molekul atioksidan dapat disebut
sebagai antioksidan primer (AH), jika dapat mendonorkan atom hidrogennya
secara cepat ke radikal lipida (RO˙) dan radikal turunan antioksidan tersebut (A˙)
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lebih stabil dibanding radikal lipida, atau mengubahnya ke bentuk yang lebih
stabil (Gordon 1990). Beberapa contoh antioksidan primer adalah superoksida
dismutase (SOD), butylated hdroxyanisol (BHA), butylated hidroxytoluene
(BHT), dan tokoferol.
Antioksidan sekunder disebut juga antioksidan eksogeneus atau non
enzimatis. Antioksidan dalam kelompok ini disebut pertahanan preventif. Sistem
pertahanan ini, pembentukan senyawa oksigen relatif dihambat dengan cara
pengkelatan metal, atau dirusak pembentukannya (Winarsi 2007). Antioksidan ini
bekerja dengan berbagai mekanisme, seperti mengikat ion metal, memecah
hidroperoksida ke bentuk-bentuk nonradikal, menyerap radiasi ultraviolet atau
mendeaktifkan

singlet

oksigen.

Antioksidan

sekunder

juga

berfungsi

memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme di luar mekanisme
pemutusan rantai autoksidasi dengan pengubahan radikal lipida ke bentuk lebih
stabil (Gordon 1990). Beberapa contoh antioksidan sekunder adalah asam
askorbat (vitamin C), vitamin E, beta karoten, asam urat, bilirubin dan albumin,
asam erithorbat (D-isomer asam askorbat) dan garam sodiumnya, dilauril
tiopropionat (Winarno 2008).
Kelompok antioksidan tersier meliputi sistem enzim DNA-repair dan
metionin sulfoksida reduktase. Enzim-enzim ini berfungsi dalam perbaikan
biomolekuler yang rusak akibat reaktivitas radikal bebas. Kerusakan DNA yang
terinduksi senyawa radikal bebas dicirikan oleh rusaknya single dan double
strand, baik gugus non basa maupun basa (Winarsi 2007).
2.4.3 Uji Aktivitas Antioksidan
Metode yang umum digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan suatu
bahan adalah menggunakan radikal bebas 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil (DPPH).
DPPH adalah radikal bebas yang bersifat stabil dan beraktivitas dengan cara
mendelokasi elektron bebas pada suatu molekul, sehingga molekul tersebut tidak
reaktif sebagaimana radikal bebas yang lain. Proses delokasi ini ditunjukkan
dengan adanya warna ungu (violet) pekat yang dapat dikarakterisasi pada pita
absorbansi

dalam

(Molyneux 2004).

pelarut

etanol

pada

panjang

gelombang

520

nm
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Metode uji aktivitas antioksidan dengan menggunakan radikal bebas DPPH
banyak dipilih karena metode ini sederhana, mudah, cepat, peka dan hanya
membutuhkan sedikit sampel (Hanani et al. 2005). Kapasitas antioksidan pada uji
ini bergantung pada struktur kimia dan antioksidan. Pengurangan radikal DPPH
bergantung pada jumlah grup hidroksil yang ada pada antioksidan, sehingga
metode ini memberikan sebuah indikasi dari ketergantungan struktural
kemampuan antioksidan dari antioksidan biologis (Vattem dan Shetty 2006).
Pengukuran aktivitas antioksidan dengan metode DPPH menggunakan
prinsip spektrofotometri. Senyawa DPPH (dalam metanol) berwarna ungu tua
terdeteksi pada panjang gelombang sinar tampak sekitar 517 nm. Suatu senyawa
dapat dikatakan memiliki aktivitas antioksidan apabila senyawa tersebut mampu
mendonorkan atom hidrogennya untuk berikatan dengan DPPH membentuk
DPPH tereduksi, ditandai dengan semakin hilangnya warna ungu (menjadi kuning
pucat) (Molyneux 2004). Antoksidan akan mendonorkan proton atau hidrogen
kepada DPPH dan selanjutnya akan terbentuk radikal baru yang bersifat stabil
atau tidak reaktif (1,1-difenil-2- pikrilhidrazin) (Wikanta et al. 2005). Hal ini
dapat dilukiskan dalam persamaan berikut:
DPPH˙ +
Radikal bebas

AH
Antioksidan

DPPH-H
Netral

+ A˙
Radikal bebas

baru,

stabil, tidak reaktif

Warna ungu

Warna kuning

Struktur DPPH dan DPPH tereduksi hasil reaksi dengan antioksidan dapat
dilihat pada Gambar 3.

Diphenylpicrylhydrazyl (radikal bebas)

Diphenylpicrylhydrazine (non radikal)

Gambar 3 Struktur DPPH dan DPPH tereduksi hasil reaksi dengan antioksidan
Parameter untuk menginterpretasikan hasil pengujian dengan metode DPPH
adalah IC50 (inhibition concentration), yaitu konsentrasi larutan sampel yang

13

dibutuhkan untuk menghambat 50 % radikal bebas DPPH (Andayani 2008).
Semakin kecil nilai IC50 berarti semakin tinggi aktivitas antioksidan. Secara
spesifik suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat jika nilai IC 50
kurang dari 0,05 mg/ml, kuat untuk IC50 antara 0,05-0,10 mg/ml, sedang jika IC50
bernilai 0,10-0,15 mg/ml dan lemah jika IC50 bernilai 0,15-0,20 mg/ml
(Molyneux 2004).
2.5 Senyawa Fitokimia
Fitokimia adalah senyawa bioaktif yang terdapat dalam tumbuhan dan dapat
memberikan kesehatan pada tubuh manusia. Fitokimia mempunyai peran penting
dalam penelitian obat yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Pada tumbuhan
terdapat senyawa kimia bermolekul kecil yang penyebarannya terbatas dan sering
disebut sebagai metabolit sekunder (Sirait 2007). Alasan melakukan analisis
fitokimia adalah untuk menentukan ciri senyawa aktif penyebab racun atau efek
yang bermanfaat, yang ditunjukan oleh ekstrak kasar bila diuji dengan sistem
biologi (Harborne 1987).
2.5.1 Alkaloid
Senyawa alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu
atau lebih atom nitrogen sebagai bagian dari sistem siklik. Alkaloid yang
mengandung cincin heterosiklik biasanya disebut alkaloid sejati, sedangkan yang
tidak mengandung cincin heterosiklik disebut protoalkaloid. Keduanya merupakan
turunan dari asam amino (Harborne 1987).
Alkaloid umumnya tanpa warna, bersifat optis aktif, dan sebagian besar
berbentuk kristal hanya sedikit yang berupa cairan. Alkaloid banyak ditemukan
pada bagian tumbuhan yaitu biji, daun, ranting, serat kayu. Alkaloid terakumulasi
pada jaringan yang tumbuh aktif yakni epidermis, hipodermis, dan kelenjar lateks.
Fungsi alkaloid pada tumbuhan belum dapat dinyatakan dengan pasti akan tetapi
beberapa senyawa berperan sebagai pengatur pertumbuhan dan pemikat serangga
(Suradikusumah 1989).
2.5.2 Steroid / Triterpenoid
Triterpenoid merupakan senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari
enam satuan isoprene dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30
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asiklik, yaitu skualena. Senyawa ini berstruktur siklik yang umumnya berupa
alkohol, aldehida, atau asam karboksilat. Senyawa tersebut tidak berwarna,
kristalin, memiliki titik lebur yang tinggi, dan umumya sulit untuk dikarakterisasi
karena secara kimia tidak reaktif (Harborne 1987). Triterpenoid terbagi menjadi
empat golongan senyawa berupa triterpena sebenarnya, steroid, saponin, dan
glikosida jantung. Kedua golongan terakhir disebut triterpenoid esensial atau
steroid yang umumnya terdapat dalam tanaman sebagai glikosida (Sirait 2007).
Steroid merupakan golongan senyawa triterpenoid. Senyawa ini dapat
diklasifikasikan menjadi steroid dengan atom karbon tidak lebih dari 21, misalnya
sterol, sapogenin, glikosida jantung, dan vitamin D. Steroid alami berasal dari
berbagai transformasi kimia dua triterpena, yaitu lanosterol dan sikloartenol.
Senyawa steroid dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat
(Harborne 1987).
2.5.3 Flavonoid
Semua flavonoid menurut strukturnya merupakan turunan senyawa induk
flavon yang terdapat berupa tepung putih pada tumbuhan Primula. Flavonoid
terutama berupa senyawa yang larut dalam air. Senyawa ini dapat diekstraksi
dengan etanol 70 % dan tetap ada dalam lapisan air setelah ekstrak ini dikocok
dengan eter minyak bumi. Flavonoid ini berupa senyawa fenol, oleh karena itu
warnanya berubah bila ditambah basa atau amoniak (Harborne 1987).
Flavonoid banyak ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi tetapi tidak
dalam mikroorganisme. Senyawa ini menjadi zat warna merah, ungu, biru, dan
kuning dalam tumbuhan. Flavonoid memiliki kerangka dasar yang terdiri dari 15
atom karbon, dimana dua cincin benzene terikat pada suatu rantai propane
membentuk susunan C6-C3-C6. Flavonoid diklasifikasikan menjadi sebelas
golongan yaitu flavon, flavonol, flavanon, flavanonol, calkon, dihidrokalkon,
auron, antosianidin, katekin, dan flavan-3,4-diol (Sirait 2007). Flavonoid dapat
larut dalam air, dan dapat terekstraksi dengan etanol 70% (Suradikusumah 1989).
Flavonoid memiliki banyak kegunaan baik bagi tumbuhan maupun manusia.
Flavonoid digunakan tumbuhan sebagai penarik serangga dan binatang lain untuk
membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji. Sedangkan bagi manusia,
dalam dosis kecil flavon bekerja sebagai stimulan pada jantung, dan flavon yang
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terhidroksilasi bekerja sebagai diuretik dan sebagai antioksidan pada lemak
(Sirait 2007).
2.5.4 Saponin
Saponin adalah glikosida triterpena dan sterol yang telah dideteksi dalam
lebih dari 90 suku tumbuhan. Saponin merupakan senyawa aktif permukaan dan
bersifat seperti sabun dan dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya
membentuk busa. Pencarian saponin dalam tumbuhan telah dirangsang oleh
kebutuhan akan sapogenin yang mudah diperoleh dan dapat dirubah di
laboratoriun menjadi sterol hewan yang berkhasiat penting (misalnya kortison,
estrogen kontraseptif dan lain-lain). Banyak saponin yang mempunyai satuan
gula sampai lima dan komponen yang umum ialah asam glukuronat. Pembentukan
busa yang mantap sewaktu mengekstraksi tumbuhan atau sewaktu memekatkan
ekstrak tumbuhan merupakan bukti terpercaya akan adanya saponin. Saponin jauh
lebih polar dari pada sapogenin karena ikatan glikosidanya (Harborne 1987).
Sebagian besar saponin bereaksi netral (larut dalam air), beberapa ada yang
bereaksi asam (sukar larut dalam air), dan sebagian kecil ada yang bereaksi basa.
Saponin dapat membentuk senyawa kompleks dengan kolesterol. Saponin bersifat
toksik terhadap ikan dan binatang berdarah dingin lainnya. Hal inilah yang
menyebabkan saponin banyak dimanfaatkan sebagai racun ikan. Saponin yang
beracun disebut sapotoksin (Sirait 2007).
2.5.5 Fenol hidrokuinon
Kuinon adalah senyawa berwarna dan mempunyai kromofor dasar, seperti
kromofor pada benzokuinon, yang terdiri atas dua gugus karbonil yang
berkonjugasi dengan dua ikatan rangkap karbon-karbon (Harborne 1987). Kuinon
dapat diidentifikasikan berdasarkan tujuannya menjadi empat kelompok yaitu,
benzokuinon, naftokuinon, antrakuinon, dan kuinon isoprenoid. Tiga kelompok
pertama umumnya terhidroksilasi dan sering terdapat dalam sel sebagai glikosida
atau dalam bentuk kuinon tanpa warna, dan juga bentuk dimer. Iso prenoid kuinon
terlihat dalam respirasi sel (ubikuinon) dan fotosintesis (plastokuinon) yang secara
umum terdapat dalam tumbuhan (Suradikusumah 1989).
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Senyawa kuinon yang terdapat sebagai glikosida sedikit larut dalam air,
kuinon lebih mudah larut dalam lemak dan akan terekstraksi dalam tumbuhan
bersama-sama dengan karotenoid dan klorofil. Reaksi yang khas adalah reduksi
bolak-balik yang mengubah kuinon menjadi senyawa tanpa warna, kemudian
warna kembali lagi bila terjadi oksidasi oleh udara. Reduksi dapat dilakukan
dengan menggunakan natrium borohidrida (Harbone 1987).
2.5.6 Tanin
Tanin adalah senyawa organik yang terdiri dari campuran senyawa polifenol
kompleks, dibangun dari elemen C, H dan O serta sering membentuk molekul
besar dengan berat molekul lebih besar dari 2000. Tanin dapat dijumpai pada
hampir semua jenis tumbuhan hijau di seluruh dunia baik tumbuhan tingkat tinggi
maupun tingkat rendah dengan kadar dan kualitas yang berbeda-beda. Senyawa
ini memiliki sifat antara lain dapat larut dalam air atau alkohol karena tanin
banyak mengandung fenol yang memiliki gugus OH, dapat mengikat
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berat, serta adanya zat yang bersifat antirayap dan jamur. Tanin yang terdapat
pada kulit kayu dan kayu dapat berfungsi sebagai penghambat kerusakan akibat
serangan serangga dan jamur, karena memilki sifat antiseptik (Shut 2002).

