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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semua organisme aerob sangat membutuhkan oksigen untuk 

menjalankan proses metabolisme dan respirasi. Dari proses metabolisme 

dan respirasi oksigen ini sebenarnya akan terbentuk senyawa oksigen 

reaktif yang disebut sebagai senyawa radikal bebas. Radikal bebas adalah 

atom atau molekul (kumpulan atom) yang memiliki elektron tidak 

berpasangan (unpaired electron). Radikal bebas memiliki reaktivitas yang 

sangat tinggi, karena mampu menarik atau menyerang elektron di 

sekelilingnya. Senyawa radikal bebas juga dapat mengubah molekul lain 

menjadi senyawa radikal. Radikal bebas terdiri dari Reactive Oxygen 

Species (ROS) seperti O2•-, OH•, ROO•, H2O2, dan 1O2, Radical Nitrogen 

Species (RNS) mencakup NO•, -OONO, dan -OONO2, dan radikal lain 

misalnya radikal thiil (RS•). Pada kondisi normal senyawa radikal bebas 

berfungsi membunuh bakteri intraseluler di dalam tubuh. Namun, bila 

terdapat radikal bebas dalam tubuh secara berlebih maka akan terjadi 

perampasan elektron atom komponen struktural maupun fungsional 

selanjutnya dapat menyebabkan stres oksidatif (Niwa, 1997). Stres 

oksidatif di dalam tubuh menyebabkan beberapa penyakit akut seperti 

kanker, aterosklerosis, dan penyakit koroner, serta penyakit autoimun. 

Stres oksidatif yang terjadi tersebut dapat dihambat oleh suatu senyawa 

yang disebut sebagai antioksidan. Pada organisme aerob, senyawa 

antioksidan dapat diproduksi di dalam tubuh maupun dari asupan 

makanan. Antioksidan yang diproduksi di dalam tubuh misalnya 

antioksidan enzimatis, antioksidan enzimatis yang berupa enzim (misalnya 

superoksida dismutase (SOD), katalase, dan glutation peroksida), dan 

nonenzim yang diperoleh dari asupan makanan berupa vitamin (misalnya 

vitamin E, C, A, dan β-karoten), dan senyawa lain (misalnya flavonoid, 

albumin, bilirubin, seruloplasmin, dan lain-lain) (Winarsi, 2007). 
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Selain makanan, sumber antioksidan juga dapat diperoleh dari 

tumbuhan nonpangan karena kandungan flavonoidnya yang tinggi. 

Penelitian masih terus dikembangkan untuk mencari alternatif senyawa 

antioksidan dari tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi sumber senyawa antioksidan adalah tumbuhan 

mangga gedong (Mangifera indica L.). Rahmiyani dan Nurdianti (2016) 

menyebutkan bahwa ekstrak etanol dari daun mangga varietas gedong 

memiliki aktivitas antioksidan melalui pengujian menggunakan metode 

DPPH dengan nilai IC50 sebesar 11,17 ppm. Melalui skrining fitokimia 

dilaporkan bahwa daun mangga varietas gedong  mengandung beberapa 

komponen senyawa aktif seperti terpenoid, flavonoid, fenol, kuinon, dan 

tanin. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mulangsri et al. (2017) 

pada buah mangga arumanis diketahui memiliki aktivitas antioksidan 

dengan nilai IC50 fraksi dietileter ekstrak etanol sebesar 75,22 ppm. 

Menurut Imran et al. (2017), ekstrak dari daun, kulit batang, biji, buah 

Mangifera indica L. mengandung mangiferin yang menunjukan efek 

sebagai analgesik, antibakteri, antivirus, antidiabetik, hepatoprotektif, 

antiulcer, antiinflamasi, imunodulator, antioksidan, antidiabetes, dan 

antitumor.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penelitian ini bertujuan 

untuk mengisolasi senyawa yang bertanggungjawab sebagai antioksidan 

dari ekstrak etanol daun mangga varietas gedong dengan menggunakan 

metode kromatografi kolom. Isolat yang diperoleh dari proses isolasi 

dengan kromatografi kolom kemudian akan diuji aktivitas antioksidannya 

dengan metode DPPH untuk melihat isolat mana yang memiliki aktivitas 

antioksidan yang paling optimum. Penelitian ini diharapkan mampu 

memberi informasi alternatif senyawa antioksidan serta memanfaatkan 

kekayaan alam Indonesia sebagai sumber senyawa obat. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektifitas isolasi senyawa yang berpotensi sebagai 

antioksidan dari fraksi etanol daun mangga var. Gedong dengan 

menggunakan metode kromatografi kolom? 

2. Bagaimana hasil uji antioksidan dari masing-masing isolat yang 

diperoleh menggunakan metode DPPH dan berapa IC50 yang 

didapatkan? 

3. Manakah dari isolat hasil pemisahan dengan kromatografi kolom yang 

memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas isolasi senyawa yang 

berpotensi sebagai antioksidan dari isolat etanol daun mangga var. 

gedong dengan menggunakan metode kromatografi kolom. 

2. Mengetahui hasil uji antioksidan dari masing-masing isolat yang 

diperoleh dengan metode DPPH dan mengetahui IC50 yang didapatkan. 

3. Mengetahui isolat manakah dari hasil isolasi menggunakan 

kromatografi kolom fraksi etanol daun mangga var. gedong 

(Mangifera indica L.) yang memiliki aktivitas antioksidan paling 

tinggi.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi dan manfaat 

tentang fraksi etanol yang memiliki aktivitas antioksidan dan mengisolasi 

senyawa tersebut yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai 

pertimbangan obat baru dalam dunia medis, serta memanfaatkan kekayaan 

alam Indonesia sebagai sumber senyawa obat. 
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