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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran secara kepustakaan, aktivitas antioksidan telah 

dilakukan oleh Yuliani et al., (2015) dengan judul uji aktivitas anitoksidan 

infusa daun kelor (Moringa oleifera) dengan metode Diphenyl-2-

picrylhydrazyl (DPPH) dengan pembanding vitamin C yang menyatakan 

bahwa infusa daun kelor mempunyai aktivitas sebagai antioksidan, dimana 

nilai IC50 yang diperoleh yaitu 2.151,33 µg/ml. Semakin kecil nilai IC50 berarti 

semakin tinggi aktivitas antioksidan. Secara spesifik suatu senyawa antioksidan 

dikatakan sangat kuat apabila nilai IC50 kurang dari 50 µg/ml. Apabila suatu 

zat memiliki IC50 lebih dari 200 µg/ml, maka zat tersebut kurang aktif namun 

masih berpotensi sebagai zat antioksidan (Yuliani et al., 2015). 

Menurut penelitian Rohman et al., (2009) telah dilakukan aktivitas 

antioksidan jambu biji merah menggunakan metode penangkapan radikal bebas 

DPPH,  suatu zat yang mengandung senyawa fenolik dan flavonoid yang tinggi 

dapat menghambat pembentukan senyawa radikal bebas.  

Penggunaan krim nano emulsi pada ekstrak minyak daun  kelor dapat 

memperlambat fotoaging telah dilakukan oleh Duraivel et al., (2014).  Peneliti 

belum menemukan penelitian tentang efek sitoprotektif terhadap sel fibroblast 

yang dipapar hidrogen peroksida pada ekstrak daun kelor dan batang kelor 

(Moringa oleifera). 

Telah dilakukan penelitian Quan ou et al., (2015) efek anti-aging dari 

ekstrak S.oleraceus terhadap induksi H2O2 pada sel, dengan metode uji CAA 

nilai antioksidan S. olareceus yaitu 2,85 mg/ml. dalam konsentrasi 20 µg/ml 

ekstrak daun S. olaraceus mampu mengurangi populasi enzim β-galaktosidase 

dan lebih baik daripada asam askorbat. Menggunakan sel WI-38 ekstrak S. 

olaraceus juga memiliki kemampuan proteksi dan pemulihan ekstrak S. 

oleraceus terhadap penekanan 5 hari berturut - turut pada induksi H2O2 . 
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B. Landasan Teori  

1. Antioksidan 

a. Definisi   

Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang mampu menunda, 

memperlambat atau menghambat reaksi oksidasi. Antioksidan merupakan 

kelompok yang sangat potensial, memiliki kemampuan mencegah 

terjadinya dan mengurangi tingkat kerusakan kulit (Rima et al., 2014) 

Aktivitas enzim antioksidan seperti SOD, katalase, dan GSH0PX dalam 

eritrosit, serta kadar MDA (sebagai produk peroksidasi lipid) dalam 

plasma. Kerja SOD adalah menekan kerusakan oksidatif dengan cara 

mengkatalisis reaksi distmutasi anion superoksida (O2*) menjadi H2O2. 

H2O2 merupakan oksidator kuat yang rentan menjadi radikal bebas, karena 

itu harus segera dinetralisir. Aktivitas SOD yang tinggi pada usia remaja 

hingga tua, merupakan bukti bahhwa kadar radikal bebasnya rendah, 

sebaliknya penurunan aktivitas SOD pada usia lansia merupakan bukti 

bahwa kadar radikal bebasnya meningkat, bahkan diyakini bahwa kondisi 

seperti tersebut merupakan salah satu marker aging. 

Salah satu teori menyatakan bahwa salah satu penyakit yang 

disebabkan akibat kekurangan antioksidan adalah penuaan. Penuaan terjadi 

akibat akumulasi kerusakan sel karena radikal bebas. Radikal bebas 

merupakan hasil samping proses metabolisme normal yang dapat 

melibatkan oksigen, seperti senyawa oksigen reaktif (SOR) dan senyawa 

nitrogen reakif (SNR). Senyawa radikal mengandung elektron tidak 

berpasangan pada kulit terluar sehingga sangat reaktif menarik elektron 

dari molekul di sekelilingnya untuk melengkapi kekurangan elektron di 

dalamnya. Akibat reaktivitasnya, molekul yang kehilangan elektron 

berubah menjadi radikal yang baru dan akhirnya menyebabkan kerusakan 

sel, gangguan fungsi sel, bahkan kematian sel (Winarsi et al., 2013). 

Hal ini terjadi karena radikal bebas sangat reaktif menyerang 

membrane sel termasuk sel endotel, sehingga menekan status antioksidan 

dan sistem imun, bahkan mempermudah terserang infeksi. Seseorang yang 

mengalami sakit terlihat lebih tua dibandingkan dengan usianya, karena 
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banyak sel yang mengalami kerusakan. Hingga sampai saat sekarang 

hubungan antara aktivitas SOD dan aging, sering kali antioksidan 

diasumsikan sebagai anti-aging, artinya aktivitas enzim antioksidan yang 

tinggi maka laju aging rendah  (Winarsi et al., 2013). 

Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron (electron donor) 

atau reduktan. Senyawa antioksidan memiliki berat molekul kecil, tetapi 

mampu menginaktivasi 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 ( Winarsi, 2007). 

 

b. Radikal bebas  

Radikal bebas merupakan salah sau senyawa yang bersifat reaktif dan 

secara umum diketahui sebagai senyawa yang memiliki elektron yang 

tidak berpasangan di kulit terluarnya.  Radikal bebas berperan penting 

pada terjadinya arterosklerosis, penyakit jantung koroner, stroke, kanker, 

gagal ginjal, dan proses penuaan manusia. Meskipun manusia juga dapat 

memproduksi senyawa – senyawa yang dapat berperan aktif dalam 

menanggulangi radikal bebas, seperti enzim SOD (superoksida dismutase), 

glutathione, dan katalase, namun jumlahnya seringkali tidak mencukupi, 

oleh sebab itu dibutuhkan asupan makanan yang banyak mengandung 

antioksidan seperti vitamin C, E, betakaroten, maupun antioksidan 

fitokimia dari golongan fenolik, sehingga dapat melindungi dari serangan 

radikal bebas. Sumber antioksidan alami ini dapat diperoleh dari buah-

buahan dan sayur-sayuran ( Maryam et al.,2010).  

Sumber radikal bebas dalam tubuh salah satunya adalah mitokondria. 

Proses respirasi sel yang terjadi di mitokondria menghasilkan radikal 

bebas, yakni semiquinone atau ubisemiquinone. Setelah itu, terjadi proses 

transpor elektron ke oksigen yang menghasilkan molekul radikal anion 

superoksida O2. O2 selanjutnya diubah oleh enzim dismutase (SOD) 

menjadi H2O2. H2O2 dapat membentuk radikal hidroksil (OH) dalam 

mitokondria. ROS ini sendiri dapat menyebabkan kerusakan DNA 
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mitokondria, membran lipid, dan protein; yang kemudian berimplikasi 

pada disfungsi mitokondria dan kematian sel (Novo & Parola, 2008). 

Radikal bebas yang mengambil elektron dari DNA dapat 

menyebabkan perubahan struktur DNA, sehingga timbulah sel – sel 

muatan. Bila mutasi ini terjadi berlangsung lama dapat menjadi kanker. 

Radikal bebas juga berperan dalam proses menua, dimana reaksi inisiasi 

radikal bebas di mitokondria menyebabkan diproduksinya Reactive 

Oxygen Spesies (ROS) yang bersifat reaktif. Radikal bebas dapat 

dihasilkan dari hasil metabolisme tubuh dan faktor eksternal seperti asap 

rokok, hasil penyinaran ultraviolet, zat kimiawi dalam makanan dan 

polutan lain (Werdhasari, 2014). 

 

Gambar 1.2 Mekanisme Antioksidan Endogen Sebagai Pertahanan Tubuh 

(Wherdasari, 2014) 

Mekanisme pertahanan tubuh yang diperankan oleh antioksidan 

endogen berupa Enzim superoksida dismutase (SOD) akan mengubah 

radikal superoksidas (O2) yang dihasilkan dari respirasi serta yang berasal 

dari lingkungan menjadi hidrogen peroksida (H2O2), yang masih bersifat 

reaktif. SOD terdapat di dalam sitosol dan mitokondria. Peroksida 

dikatalisis oleh enzim katalase dan glutation peroksidase (GPx). Katalase 

mampu menggunakan satu molekul H2O2 sebagai substrat elektron donor 

dan satu molekul H2O2 menjadi substrat elektron akseptor, sehingga 2 

molekul H2O2 menjadi 2 H2O dan O2. Di dalam eritrosit dan jaringan lain, 

enzim glutation peroksidase (GPx) mengkatalisis destruksi H2O2 dan lipid 

hidroperoksida dengan menggunakan glutation tereduksi (GSH), 

melindungi lipid membran dan hemoglobin dari serangan oksidasi oleh 
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H2O2, sehingga mencegah terjadinya hemolisis yang disebabkan oleh 

serangan peroksida. GSH akan dioksidasi menjadi GS-SG. Agar GSH 

terus tersedia untuk membantu kerja enzim GPx, maka GS-SG ini harus 

direduksi lagi menjadi GSH. Fungsi ini diperankan oleh enzim glutation 

reduktase (GRed) (Werdhasari, 2014). 

2. KELOR ( Moringa oleifera ) 

a. Nama daerah 

Tanaman kelor banyak memiliki sebutan, diantaranya imaran, 

kelintang (jawa), murong (sumatera), wona marungga, kelohe, paange, 

kewona (Nusa tenggara), rowe, kelo wori (Sulawesi), kanele, oewa herelo 

(Maluku). Di luar Negeri dikenal dengan drumstik tree, horseradish tree 

(Inggris), nugge (Kanada), Ia ken (Cina), munga, saijna, shajna (Hindi) 

(Roloff, 2009). 

 

b. Deskripsi 

Kelor (Moringa oleifer. L) tumbuh dalam bentuk pohon, berumur 

panjang (parenial) dengan tinggi 7 – 12cm. Batang berkayu (lignosus), 

tegak, berwarna putih kotor, kulit tipis, permukaan besar. Percabangan 

simpodial, arah cabang tegak atau miring. Daun majemuk bertangkai 

panjang, tersusun berseling (alternate), setelah dewasa hijau tua, bentuk 

helai dan saat muda berwarna hijau muda, setelah dewat hijau tua, bentuk 

helai daun bulat telur, panjang 1 – 2 cm, lebar 1 – 2 cm, tipis lemas, ujung 

dan angkal tumpul (obtusus), tepi rata, susunan pertulangan menyirip 

(pinnate), permukaan atas dan bawah halus. Bunga muncul di ketiak daun 

(axillaris), bertangkai panjang, kelopak berwarna putih agak krem. 

Menebar aroma khas. Buah Kelor berbentuk panjang bersegi tiga, panjang 

20 – 60cm, buah muda berwarna hijau setelah tua menjadi cokelat, bentuk 

biji bulat berwarna coklat kehitaman, berbuah setelah berumur 12 – 18 

bulan. Akar tunggang, berwarna putih, membesar seperti lobak. Tumbuh 

didataran rendah maupun dataran tinggi sampai diketinggian ± 1000 mdpl 

(Anonym, 2005). 
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Gambar 2.2. Batang, Daun dan Pohon Kelor (Navie & steve 2010) 

 

c. Penyebaran  

Asal tempat spesies ini tidak diketahui secara pasti karena telah 

dibudidayakan secara luas sejak zaman dahulu. Tumbuhan ini 

dimanfaatkan oleh Roma, Yunani dan Mesir kuno dan kini dan banyak 

dibudidayakan di seluruh daerah tropis dan subtropics di dunia. Namun, 

Moringa oleifera dianggap tumbuhan asli untuk sub-wilayah Himalaya 

India Utara. Hal ini juga umum ditemukan di seluruh bagian lain di India 

serta di datran Punjab, Sind, Baluchistan, dan di daerah North West 

Frountier Province Pakistan, meskipun populasi ini mungkin dihasilkan 

dari budidaya awal. Moringa oleifera L. juga banyak naturalisasi di daerah 

tropis lainnya di dunia. Telah dilaporkan telah di sebagian besar selatan 

dan timur Asia termasuk Afganistan, Israel, Iran, Nepal, Banglades, Cina, 

Taiwan, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, 

Indonesia dan Papua New Guinea. Kelor juga dinatulisasi di pulau – pulau 

Pasifik, termasuk Kiribati, Guam, Kepulauan Marshall, Kepulauan 

Mariana Utara, Kepulauan Solomon dan Amerika Federasi Mikronesia 

(Navie & Steve, 2010). 

 

d. Khasiat  

Sejumlah khasiat obat dihubungkan dengan berbagai bagian dari 

Moringa oleifera telah diakui oleh sistem pengobatan Ayurveda dan 

Unani. Penerapan tanaman ini telah ditemukan secara luas dalam 

pengobatan penyakit kardiovaskular antara lain dalam akar, daun, gum, 

bunga, dan infus biji mengandung glikosida nitril, mustard oil, dan 
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glikosida tiokarbamat sebagai diuretik, menurunkan kolesterol, dan 

sebagai pelindung kardiovaskular. Ekstrak daun segar diketahui 

menghambat pertumbuhan pathogen pada manusia (Staphylococus aureus 

dan Pseudomonas aeroginosa). Kandungan  kimia dari berbagai bagian 

pohon seperti : niazimin, niaiminin, berbagai karbamat dan tiokarbamat 

telah menunjuukkan aktivitas antitumor secara in vitro (Luqman et 

al.,2012). 

Selain digunakan untuk bahan makanan, daun kelor telah dilaporkan 

menjadi sumber yang kaya akan makronutrien maupun mikronutrien yang 

juga mengandung β-karoten, protein, vitamin C, kalsium, dan kalium, dan 

bertindak sebagai sumber antioksidan alami (Luqman et al., 2012). 

 

e. Kandungan Kimia 

Daun Kelor kaya akan asam askorbat, asam amino, sterol, glukosida, 

isoquersetin, karoten, ramentin, kaemperol dan kaemferitin. Hasil analisi 

nutrient juga melaporkan adanya kandungan senyawa – senyawa berikut : 

6,7 mg protein, 1,7 mg lemak (ekstrak eter), 13,4 mg karbohidrat, 0,9 mg 

serat dan 2,3% bahan mineral : 440 mg kalsium, 70 mg fosfor, dan besi 

7,0mg/100 g daun. Daun Kelor juga mengandung 11.300 IU karoten 

(prekursor vitamin A) vitamin B, 220 mg vitamin C dan 7,4 mg tokofeol 

/100 g daun. Daun Kelor juga mengandung substansi estrogenik dan 

esterase pectin. Asam amino essensial yang terdapat dalam protein daun 

adalah (/16g daun): 6,0 mg arginin, 2,0 mg metionin, 4,9 mg treonin, 9,3 

mg leusin, 6,3 mg isoleusin dan 7,1 mg valin (Singh et al., 2012). 

 

3.  Sel Fibroblast 

Kultur sel fibroblast telah banyak digunakan antara lain untuk 

penelitian proses penyembuhan luka, mekanisme penuaan kulit. Metode 

ini banyak digunakan untuk melihat perkembangan sel, poliferase kinetic 

seluler serta biosintesis komponen matriks ekstraseluler. Sel yang 

diperoleh secara langsung dari pasien dan tumbuh pada medium kultur 

disebut sebagai kultur primer (Kurniawati et al., 2015). 
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Fibroblas merupakan sel yang banyak di dapat pada jaringan ikat 

terutama kulit. Fungsi utama adalah menjaga integritas jaringan 

pendukung dengan cara mengatur perubahan umur matriks ekstraseluler 

secara berkesinambungan. Sel fibroblast mudah untuk dikultur karena 

memiliki kemampuan tumbuh dan melekat yang tinggi dan regenerasi 

cepat (Kurniawati et al., 2015).  

Teknik kultur primer fibroblast ada 2 cara yaitu skin explant dan 

dissociated fibroblast. Pada skin explant, fibroblast ditumbuhkan dari kulit 

langsung. Spesimen kulit yang sudah dipotong halus diletakan pada media 

pertumbuhan dan diamati pertumbuhannya sesuai prosedur. Cara kultur 

dissociated fibroblast lebih rumit dari skin explant. Pemisahan epidermis 

dilakukan dengan cara dispase, fibroblast dilapisan dermis dipisahkan 

dengan proses enzimatik menggunakan tripsin atau kolagenase. Setelah 

dilakukan proses entimatik lalu spesimen diletakkan di media kultur. Pada 

proses enzimatik ini harus dilakukan hati – hati dengan memperhatikan 

jenis tripsin yang dipakai, konsentrasi yang tepat dan masa inkubasi agar 

sel dapat tumbuh maksima. Dissociated fibroblast merupakan tehnik yang 

lebih sering dipakai pada penelitian yang memerlukan jumlah fibroblast 

dam jumlah banyak (Kurniawati et al., 2015).Sel fibroblas mudah untuk 

dikultur karena memiliki kemampuan tumbuh dan melekat yang tinggi dan 

regenerasi cepat. Kecepatan pertumbuhan sel dalam kultur dipengaruhi 

oleh banyak faktor antara lain jenis sel primer yang akan dikultur, usia 

sampel, medium, teknik pengerjaan, keahlian dan keterampilan tenaga 

laboratorium, serta faktor kontaminasi (Kurniawati et al., 2015). 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tahapan  Penelitian Pada Sel Fibroblast NIH3T3   

 

 

 

Simplisia dan Ekstrak 

Skrining Fitokimia 

Panen Sel 

Preparasi Sampel 

Persiapan Alat dan 

Bahan 

Sterilisasi Alat dan 

Bahan 

Sampel Daun kelor dan Batang kelor (Moringa oleifera, L) dilakukan Determinasi 

di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman 

 

Uji Sitotoksik MTT, Induksi H2O2, 

Recovery effects 

Analisis Data 
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D. HIPOTESIS 

Hipotesis Penelitian ini adalah : 

1. Ekstrak Daun dan Batang Kelor (Moringa oleifera) memiliki aktivitas 

Antioksidan. 

2. Daun kelor dan Batang kelor (Moringa oleifera) dapat menghambat 

senyawa radikal bebas. 
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