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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia kaya akan sumber daya alam yang digunakan sebagai obat tradisional. Ilmu 

mengenai pemanfaatan tanaman obat di Indonesia hanya berdasarkan pengalaman yang 

diwariskan dari waktu ke waktu dan belum teruji secara ilmiah (Silviana, 

2017).Tanaman obat yang dipercaya oleh masyarakat dapat menyembuhkan penyakit 

yaitu tanaman dandang gendis.Dandang gendis merupakan tanaman dalam family 

Acanthaceaedan termasuk tanaman perdu yang tumbuh di Asia Tenggara (Silviana, 

2017).Dandang gendis (Clinacanthus nutans)merupakan tanaman semak belukar yang 

sering dijadikan sebagai tanaman pagar dan dikenal oleh masyarakat sebagai obat 

kencing manis, susah buang air kecil, dan disentri. Menurut Arullappan etal. (2014) 

bahwa tanaman daun dandang gendis dapat dijadikan obat antidiabetes, penawar racun, 

antiradang, penghilang nyeri dan sebagai antioksidan. 

 

Penelitian ini melakukan proses ekstraksi yang kemudian dilanjutkan dengan 

enkapsulasi. Penelitian ini melakukan kedua metode tersebut dikarenakan ingin 

meningkatkan nilai ekonomi dari tanaman dandang gendis, memperpanjang umur 

simpan serta menjaga kandungan yang terdapat dalam tanaman dandang gendis tidak 

rusak.Pada penelitian ini dilakukan proses ekstraksi untuk memisahkan secara fisik 

ataupun kimiawi dengan menggunakan pelarut. Metode ekstraksi yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah maserasi.Metode maserasi dipilih karena mampu mengekstrak 

dengan mudah komponen kimia yang dapat rusak akibat 

panas.Teknikenkapsulasimerupakan teknologi yang bertujuan untuk melindungi 

senyawa aktif dengan bahan penyalut (Martins et al. 2010).Pada penilitian ini metode 

enkapsulasi yang digunakan adalah metode freeze drying.Menurut Nurulita (2008) dan 

Peng et al.(2014), bahwa dalam tanaman dandang gendis terdapat senyawa aktif antara 

lain flavonoid, alkaloid dan saponin.Senyawa tersebut merupakan golongan senyawa 

antioksidan.Senyawa antioksidan sendiri mudah rusak oleh panas serta teroksidasi oleh 

oksigen sehingga metode enkapsulasi yang digunakan adalah metode freeze drying. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Daun Dandang Gendis 

Menurut Silviana(2017) tanaman dandang gendis adalah tanaman yang tergolong dalam 

family Anthaceae dan merupakan tanaman perdu yang tumbuh di Asia Tenggara.Ciri – 

ciri dari tanaman dandang gendis yaitu memiliki bentuk batang yang tegak dengan 

tinggi kurang lebih 2 meter, beruas dan bewarna hijau. Daun dari dandang gendis 

memiliki panjang 8 hingga 12 cm dengan lebar 4 – 5 cm dengan bentuk daun menyirip 

dan bewarna hijau.  Secara taksonomi dandang gendis diklasifikasikan dalam kerajaan 

plantae, divisi spermatophyta, sub divisi angiospermae, famili Acanthaceae, genus 

Clinacanthus, dan spesies Clinacanthusnutans(Silviana, 2017).Daun dandang gendis 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1.Daun Dandang Gendis(Clinacanthus nutans) 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Menurut Silviana (2018) tanaman dandang gendis dapat ditumbuhkan pada tempat yang 

mendapatkan sinar matahari yang cukup.Menurut Arllappan et al.(2014) bahwa 

tanaman dandang gendis dapat digunakan sebagai obat antidiabetes, penawar racun, anti 

radang, penghilang rasa nyeri dan dapat digunakan sebagai antioksidan.Dandang gendis 

merupakan tanaman yang dikenal oleh masyarakat sebagai obat diabetes, susah buang 

air kecil, dan disentri. Ekstrak etanol dari daun tanaman Clinacanthus lain dengan 

subspesies berbeda, yaitu Clinacanthus siamensis juga disebutkan memiliki potensi 

sebagai antimalaria dan antimikroba(Pittaya et al.2003). 
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1.2.2. Ekstraksi 

Ekstraksi senyawa aktif dari tanaman obat adalah pemisahan secara fisik atau 

kimiawi dengan menggunakan cairan atau padatan dari bahan padat. Metode ekstraksi 

yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode ekstraksi maserasi dengan 

menggunakan etanol sebagai larutan pengekstrak (Pittaya et al. 2003). Metode 

ekstraksi maserasi digunakan untuk mengekstrak suatu komponen kimia yang 

tahan panas maupun tidak. Kekurangan dari metode ini, yaitu diperlukan waktu yang 

lama dan banyak menggunakan larutan pengekstrak. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pemilihan pelarut adalah selektivitas, kemampuan pengekstrak, toksisitas, 

kemudahan untuk diuapkan, dan harga pelarut. 

 

1.2.3. Antioksidan 

Menurut Kesuma dan Rina (2015), antioksidan merupakan senyawa yang memberikan 

elektronya.Antioksidan dibutuhkan oleh tubuh untuk menangkal keberadaan radikal 

bebas.Menurut Nurulita (2008) dan Peng et al. (2014), bahwa dalam tanaman dandang 

gendis terdapat senyawa aktif antara lain flavonoid, alkaloid dan saponin.Senyawa 

tersebut merupakan golongan senyawa antioksidan.Selain itu antioksidan dapat 

berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, mengatur sistem tekanan darah, 

menjaga kolesterol dan mengatur kadar gula dalam darah. Menurut Wahyu (2008) 

bahwa bagi para penderita diabetes melitus tipe 2 perlu dilakukan terapi pemberian 

antioksidan pada tubuh, hal itu dikarenakan antioksidan mampu berperan memperbaiki 

sistem produksi insulin pada sel pankreas agar dapat mengatur gula dalam darah. Selain 

itu dengan adanya terapi pemberian antioksidan selama 12 minggu, kadar gula dalam 

darah pada penderita diabetes melitus dipercaya mampu menurunkan kadar gula dalam 

darah. Oleh karena itu untuk mempertahankan kualitas aktivitas antiokasidannya maka 

perlu dilakukan proses enkapsulasi untuk mengurangi kerusakannya sebelum senyawa 

tersebut diaplikasikan di industri. Enkapsulasi merupakan proses penjeratan zat-zat 

sensitif atau bahan intioleh polimer pelindung sebagai agen pengkapsulasi. Akibatnya 

bahan inti terlindungi darireaksi yang dapat merusak dan kondisi lingkungan yang 

merugikan (Hogan,2001). 
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1.2.4. Freeze drying 

Prinsip teknologi pengeringan beku ini dimulai dengan proses pembekuan bahan, dan 

dilanjutkan dengan pengeringan, yaitu mengeluarkan/memisahkan hampir sebagian 

besar air dalam bahan yang terjadi melalui mekanisme sublimasi. 

 

Buffo dan Reineccius (2001), membandingkan pengeringan semprot, pengeringan 

dalam nampan, pengeringan dalam drum, dan pengeringan beku untuk mengenkapsulasi 

minyak lemon dengan bahan penyalut gom arab dan pati termodifikasi. Mereka 

menyimpulkan bahwa pengeringan beku dalam prosesnya memberikan sifat yang paling 

baik dalam pembentukan serbuk kering. Faktanya, metil linoleat yang dienkapsulasi 

menggunakan metode pengeringan beku lebih lambat teroksidasi dan tidak berubah 

selama masa penyimpanan (Medene et al.2006). 

 

1.2.5. Enkapsulasi Dengan Metode Freeze Drying 

Proses enkapsulasiadalah prosesyang mampu merubahbahan padat, cairan ataupungas 

sehinggadapat dijadikan kapsul (encapsulated)dengan ukuran partikel 

mikroskopik(Ansel,2007).Menurut Martins et al.(2010), teknik enkapsulasi merupakan 

teknologi yang mencakup proses untuk melindungi senyawa aktif yang terdapat pada 

bahan pangan dengan menggunakan bahan enkapsulat.Dalam bentuk yang paling 

sederhana, serbuk adalah bola kecil dengan dinding seragam di sekitarnya. Bahan dalam 

serbuk disebut sebagai inti, fase internal, atau pengisi, akan tetapi sering disebut juga 

sebagaishell(Adem et al. 2007). Menurut Nicolas dan Eyal (2010), teknikenkapsulasi 

memiliki manfaat dalam industri makanan antara lain : meningkatkan stabilitas 

komponen dalam suatu bahan pangan selama proses pemasakkan, mencegah terjadinya 

degradasi atau reaksi komponen dalam bahan pangan tersebut dengan oksigen ataupun 

air, menghasilkan bau yang lebih netral, menghasilkan penampakkan yang lebih visual. 

 

Metode freeze drying merupakan salah satu metode yang telah diteliti kebenarannya 

dalam menjaga tingkat kestabilan kimia untuk nanopartikel koloid (Abdelwahed et al. 

2006). Menurut Okky (2015), teknik pengeringan beku mampu mengeringkan suatu 

bahan pangan yang sensitif terhadap panas serta yang tidak stabil dalam larutan air. 

Prinsip dari enkapsulasi menggunakan metode freeze drying yaitu diawali proses 
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pembekuan bahan yang kemudian dikeringkan untuk memisahkan hampir keseluruhan 

air yang terdapat dalam bahan pangan melalui mekanisme sublimasi (Okky. 

2015).Mekanisme proses pengeringan beku dapat dilihat pada  Gambar 2.  

 

Gambar 2. Skema Ilustrasi Teknik Pengeringan Beku (Hariadi, 2013) 
 

1.2.6. GumArab 

Gumarabadalah hidrokoloid yang dapat larut dalam air, memiliki viskositas rendah serta 

dapat membentuk larutan yang stabil pada pH 5,0 hingga pH 7,0. Gumarab di dalam 

produk pangan dapat digunakanuntuk pengikat aroma pada produk yang bersifat volatil 

seperti madu, pelapis sertamelindungi partikel flavor dari kerusakan akibat oksidasi, 

evaporasi, dan absorbsi air dari udara, serta alat penyatu. Gumarab dapat mampu 

menjaga stabilitas dengan meningkatkan viskositas. Viskositas dari larutan akan 

meningkat seiring penambahan gumarabyang semakin tinggi (Imeson, 2010). Menurut 

Abdelgader et al.(2011) dan Sarkar  et al. (2012), gumarabmampu 

digunakanuntukpengisi pada bahan pangan maupun bahan obat. Selain itu 

gumarabmemiliki sifat emulsifier sehingga bahan yang telah diberi penambahan 

gumarab akan mudah dilarutkan dalam air maupun minyak. Gumarabdapat membentuk 

lapisan yang digunakan sebagai pelindung senyawa aktif pada suatu bahan pangan 

terutama senyawa antioksidan selama proses pemasakkan (Thevnet, 1998). Menurut 

Cano-Chauca et al.(2005) dalam penelitiannya mengatakan bahwa adanya penambahan 

gumarab pada  minuman serbuk buah mangga menghasilkan ukuran partikel yang kecil 

serta lengket dibandingkan minuman serbuk mangga yang menggunakan bahan 

enkapsulat maltodekstrin. Menurut Sutardi (2010)gumarab memiliki struktur yang lebih 

kompleks dibandingkan dengan dekstrin serta memiliki sejumlah kandungan pati 

didalamnya, maka gumarab memiliki sifat yang lebih higroskopisitas. Struktur kimia 

dari gumarabdapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Struktur Kimia Gumarab (Williams & Phillips, 2004) 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik fisikokimia 

dari serbuk ekstrak etanol daun dandang gendis dengan menggunaan enkapsulat  

gumarab. 


