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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di era modern, masyarakat masih cenderung untuk menggunakan tanaman-tanaman yang 

dapat digunakan sebagai pengobatan berbagai penyakit, seperti diabetes, sukar buang air 

kecil, inflamasi, hipertensi, dan masih banyak lainnya. Salah satu tanaman yang 

digunakan secara tradisional sebagai antidiabetes adalah daun dandang gendis 

(Clinacanthus nutans Lindau). Dalam perdagangan tanaman ini dikenal dengan nama 

gendis (Syamsuhidayat, 1991). Bagian dari tumbuhan ini yang mempunyai khasiat 

sebagai obat adalah daun dan bunga. Daun dandang gendis (Clinacanthus nutans (Burm 

f.) Lindau) mengandung senyawa alkaloid, triterpenoid/steroid, glikosida, tanin, saponin 

dan flavonoid (Wirasty, 2004) dalam Asrofi (2016). Senyawa flavonoid yang terkandung 

dalam ekstrak daun dandang gendis dapat menghambat aktivitas radikal bebas. Radikal 

bebas diketahui memiliki reaktivitas yang tinggi sehingga dapat memicu reaksi berantai 

dalam sel. Hal ini dapat merusak sel dan akan menyebabkan munculnya berbagai penyakit 

seperti inflamasi, penyakit kardiovaskular, kanker, dan penuaan dini. Aktivitas radikal 

bebas tersebut dapat dihambat oleh kerja antioksidan. Karakter utama senyawa 

antioksidan adalah kemampuannya untuk menangkap dan menstabilkan radikal bebas 

(Prakash, 2001). 

 

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk mendapatkan ekstrak dari daun dandang 

gendis adalah maserasi. Metode maserasi sering digunakan karena alat dan cara yang 

digunakan sederhana, selain itu dapat digunakan untuk zat yang tahan dan tidak tahan 

pemanasan. Metode selanjutnya untuk menghasilkan serbuk dari ekstrak etanol daun 

dandang gendis adalah metode freeze drying. Antioksidan pada daun dandang gendis 

akan rusak jika terkena panas maka  pengeringan  beku  (freeze  drying)  adalah  salah  

satu  metode  pengeringan yang  mempunyai  keunggulan  dalam  mempertahankan  mutu 

hasil  pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas. Untuk 

membuat serbuk dari ekstrak etanol daun dandang gendis diperlukan suatu bahan 

penyalut. Penelitian ini menggunakan penyalut maltodekstrin. Maltodekstrin memiliki 

sifat daya larut  yang  tinggi  maupun  membentuk  film, membentuk  sifat  higroskopis  

yang  rendah,  mampu membentuk  body,  sifat  browning  yang  rendah, mampu  

menghambat  kristalisasi  dan  juga  memiliki daya ikat yang kuat (Srihari dkk., 2010) 
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Pada penelitian ini daun dandang gendis dibuat dalam bentuk ekstrak kemudian dijadikan 

mikrokapsul. Mikrokapsul bertujuan melindungi senyawa aktif yang berada dalam 

ekstrak daun dandang gendis Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi daun dandang 

gendis adalah etanol. Etanol dipilih sebagai penyari untuk mendapatkan zat aktif yang 

terlarut dalam pelarut polar khususnya saponin, senyawa fenol, flavonoid. 

 

1.2. Tinjuan Pustaka 

 

1.2.1. Dandang Gendis 

Menurut Kristio (2007) dalam Akbar (2010) Dandang  gendis  adalah  tanaman semak 

belukar berbentuk perdu, dengan ciri fisik  batangnya  tegak  dan  tinggi  kurang lebih  

2,5  meter.  Tanaman  ini  mempunyai batang  yang  beruas  dan  berwarna  hijau. Daunnya  

mempunyai  bentuk  tunggal  dan berhadapan satu sama lain. Panjang daunnya berkisar  

antara  8-12  cm,  sedangkan  lebar antara  4-6  cm.  Daun  tersebut  berbentuk tulang  

menyirip  dan  berwarna  hijau. Tanaman  ini  memiliki  bunga  yang  tumbuh di ketiak 

daun dan di ujung batang. Mahkota daun  berbentuk  tabung  dengan  panjang  2-3 cm.  

Warnanya  merah  muda.  Buah  yang dihasilkan  tanaman  yang  termasuk  dalam famili  

Acanthaceae  ini berwarna  coklat dengan  bentuk  bulat  memanjang  

 

Daun dandang gendis (Clinacanthus nutans (Burm f.) Lindau) mengandung senyawa 

alkaloid, triterpenoid/steroid, glikosida, tanin, saponin dan flavonoid (Wirasty, 2004) 

dalam Asrofi (2016). Kandungan kimia daun dandang gendis berkhasiat dalam 

pengobatan adalah saponin, flavonoid, alkaloid, triterpenoid. Saponin memiliki efek 

menurunkan kadar gula darah. Flavonoid berfungsi sebagai antimikroba dan triterpenoid 

sebagai antifagus atau insektisida dan mempengaruhi sistem saraf (Cahyadi, 2009) 
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Gambar 1. Daun Dandang Gendis 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

1.2.2. Enkapsulasi 

Mikroenkapsulasi adalah suatu proses dimana bahan-bahan padat, cairan bahkan gas pun 

dapat dijadikan kapsul (encapsulated) dengan ukuran partikel mikroskopik, dengan 

membentuk salutan tipis wall (dinding) sekitar bahan yang akan dijadikan kapsul. 

Menurut Istiyani (2008) dalam Fitria (2017) Mikroenkapsulasi adalah teknologi untuk 

menyalut atau melapisi suatu zat inti dengan suatu lapisan dinding polimer, sehingga 

menjadi partikel – partikel kecil berukuran mikro. Sebuah mikrokapsul tersusun atas core 

(zat inti) dan coating material (zat penyalut/enkapsulan). Core didefinisikan sebagai 

material spesifik yang akan disalut, dapat berupa cairan maupun padatan. Coating 

material atau zat penyalut/enkapsulan harus memiliki kemampuan untuk membentuk 

lapisan yang kohesif dengan core, memiliki kesesuaian dan bersifat non reaktif terhadap 

core, serta memiliki karakteristik coating yang diharapkan, seperti; kekuatan, fleksibilitas, 

impermeabilitas, dan stabilitas. 

 

Menurut Istiyani (2008) dalam Fitria (2017) metode mikroenkapsulasi akan memberikan 

beberapa keuntungan, antara lain;  

(1) zat inti terlindungi akibat adanya enkapsulan,  

(2) mencegah perubahan warna, bau, dan menjaga stabilitas zat inti yang akan 

dipertahankan dalam jangka waktu lama,  

(3) memungkinkan terjadinya pencampuran zat inti dengan komponen lain.  

Proses penyalutan bahan inti oleh enkapsulan yang kurang sempurna akan mempengaruhi 

pelepasan zat inti dari mikrokapsul.  
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Proses pengeringan dilakukan setelah proses enkapsulasi dalam larutan enkapsulan. 

Pengeringan dilakukan agar diperoleh sel terenkapsulasi dalam bentuk granula. Proses 

pengeringan dapat dilakukan dengan metode spray drying, freeze drying, dan fluidized 

bed drying. Menurut Istiyani (2008) dalam Fitria (2017) faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan mikroenkapsulasi, antara lain: sifat fisikokimia bahan inti atau zat aktif, 

bahan penyalut yang digunakan, tahap proses enkapsulasi (tunggal atau bertingkat), sifat 

dan dinding mikrokapsul serta kondisi pembuatan (basah atau kering). 

 

1.2.3. Antioksidan 

Karakter utama senyawa antioksidan adalah kemampuannya untuk menangkap dan 

menstabilkan radikal bebas (Prakash, 2001). Antioksidan merupakan senyawa yang dapat 

menunda, memperlambat, dan mencegah proses oksidasi lipid. Menurut Sunarni (2005) 

dalam Faramayuda (2013) Adanya kekhawatiran akan kemungkinan efek samping yang 

belum diketahui dari antioksidan sintetik menyebabkan antioksidan alami menjadi 

alternatif yang sangat dibutuhkan. Menurut Surnani (2005) dalam Faramayuda (2013) 

Antioksidan alami mampu melindungi tubuh terhadap kerusakan yang disebabkan oleh 

spesies oksigen reaktif, mampu menghambat terjadinya penyakit degeneratif, serta 

mampu menghambat peroksidase lipid pada makanan. Senyawa flavonoid diketahui 

mampu berperan menangkap radikal bebas atau sebagai antioksidan alami (Amic et al. 

2003). Salah satu metode yang dapat menunjukkan aktivitas antioksidan dari senyawa 

alam adalah metode DPPH (2,2-Diphenyl – 1 –picyrlhydrazil). DPPH tergolong radikal 

bebas stabil. Delokalisasi elektron pada molekul DPPH akan memberikan warna ungu 

yang dicirikan dengan pita serapan pada 520 nm. Menurut Amic et al. (2003) Radikal 

bebas DPPH akan ditangkap oleh senyawa flavonoid, dan flavonoid akan teroksidasi 

menghasilkan bentuk radikal yang lebih stabil, yaitu radikal dengan kereaktifan rendah. 

Flavonoid mendonorkan radikal hidrogen dari cincin aromatiknya untuk mengurangi 

radikal bebas yang bersifat toksik menghasilkan radikal flavonoid yang terstabilkan 

resonans dan membuatnya tidak toksik. 

 

1.2.4. Maltodekstrin 

Maltodekstrin merupakan produk yang dibentuk melalui hidrolisis parsial pati dengan 

asam atau enzim, dapat dibuat dengan berbagai DE (Dextrose Equivalent). DE merupakan 
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suatu ukuran derajat hidrolisis polimer pati. Apabila dalam satu molekul hidrolisat 

amilosa dan amilopektin mengandung 100 unit anhidroglukosa dan terdapat 1 gugus gula 

pereduksi, maka nilai DE-nya adalah 1. Nilai DE sama dengan 50 adalah maltosa 

(Wuzburg, 1989) dalam Reni (2008). Nilai DE sama dengan 100 adalah murni dekstrosa 

(glukosa) dan nilai DE sama dengan 0 adalah pati asli. Hidrolisat dengan DE di bawah 20 

adalah maltodekstrin, sedangkan DE diantara 20 dan 100 adalah sirup glukosa (Murphy, 

2000) dalam Reni (2008). Maltodekstrin  merupakan  campuran  maltosa,  maltotriosa,  

maltotetraosa. Maltodekstrin  memiliki  rumus  kimia  [C2H10O5)nH2O].  

 

Penggunaan maltodekstrin sebagai penyalut dapat mengurangi biaya karena harganya 

murah, memiliki viskositas yang rendah pada rasio padatan yang tinggi dan tersedia 

dalam beberapa berat molekul yang berbeda. Kekurangan maltodekstrin sebagai penyalut 

yaitu memiliki sifat emulsifier yang rendah dan retensi volatil rendah (Buffo dan 

Reineccius, 2000). Bahan pengikat maltodekstrin memiliki  beberapa  keunggulan  lain,  

yaitu mengalami dispersi yang cepat, memiliki sifat daya larut  yang  tinggi  maupun  

membentuk  film, membentuk  sifat  higroskopis  yang  rendah,  mampu membentuk  

body,  sifat  browning  yang  rendah, mampu  menghambat  kristalisasi  dan  juga  

memiliki daya ikat yang kuat (Srihari dkk., 2010) 

 

1.2.5. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan pelarut yang melibatkan perpindahan zat terlaut 

ke dalam pelarut. Pelarut yang digunakan merupakan pelarut organik yang mempunyai 

titik didih rendah, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Maserasi merupakan metode 

sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun 

skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut 

yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi 

dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut 

dengan konsentrasi dalam sel tanaman. 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.  
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Proses ekstraksi khususnya untuk bahan yang berasal dari tumbuhan adalah sebagai 

berikut :  

1. Pengelompokan bagian tumbuhan (daun, bunga, dll), pengeringan dan penggilingan 

bagian tumbuhan.  

2. Pemilihan pelarut  

3. Pelarut polar: air, etanol, metanol, dan sebagainya.  

4. Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya.  

5. Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform, dan sebagainya.(Mukhriani, 

2014) 

 

1.2.6. Freeze Drying 

Pengeringan beku (freeze drying) adalah salah satu metode pengeringan yang mempunyai 

keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-

produk yang sensitif terhadap panas. Menurut Pujihastuti (2009) keunggulan produk hasil 

pengeringan beku antara lain adalah dapat mempertahankan stabilitas produk, dapat 

mempertahankan stabilitas struktur bahan, dapat meningkatkan daya rehidrasi. 

Pengeringan beku sangat dikenal pada proses liofilisasi (lyophilization) produk. Sesuai 

dengan namanya freeze drying, kadar air dalam produk terlebih dahulu akan diubah 

menjadi es yang kemudian es tersebut akan diubah fasenya secara sublimasi pada 

temperatur dan tekanan dibawah triple point dalam diagram fase air. Penentuan massa 

dibawah kondisi vakum merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Kondisi batas 

operasi dari beberapa sensor yang terjadi dan ukurannya pun dapat terpengaruh dari 

beberapa gangguan, seperti getaran, aliran gas dan gradient temperatur (Pujihastuti, 2009) 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi maltodekstrin terhadap 

karakter fisik, karakter kimia dan aktivitas antioksidan dari serbuk ekstrak daun dandang 

gendis menggunakan metode freeze drying 

 


