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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pola hidup masyarakat dewasa ini cenderung berada pada kondisi yang kurang sehat. 

Perkembangan teknologi, polusi udara, serta masalah lainnya ditengarai dapat memicu pola 

hidup yang kurang sehat tersebut. Menurut Legards et al. (2002), pola hidup tersebut berdampak 

pada munculnya penyakit degeneratif yang dapat dicegah melalui penggunaan bahan yang 

mengandung antioksidan. Banyak penelitian telah dilakukan dan menunjukkan hasil bahwa 

beberapa tumbuhan memiliki manfaat sebagai antioksidan. Menurut Khlifi et al. (2005), 

antioksidan yang berasal dari tumbuhan disinyalir dapat mencegah kerusakan oksidatif melalui 

reduksi dengan radikal bebas, membentuk kelat dengan senyawa logam katalitik, dan menangkap 

oksigen, dan salah satu tumbuhan yang diketahui mengandung antioksidan yaitu secang. 

 

Secang (Caesalpinia sappan L.) merupakan salah satu tanaman yang sudah lama digunakan 

sebagai obat tradisional. Kayu secang mengandung antioksidan alami yang berfungsi sebagai 

penangkal radikal bebas. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengungkap khasiat dan 

kegunaan tanaman secang, baik sebagai antioksidan antimikroba, maupun zat pewarna alami. 

Senyawa bioaktif seperti flavonoid dan fenol menunjukan bahwa tumbuhan alami ini cukup baik 

digunakan sebagai sumber zat antioksidan. Senyawa-senyawa tersebut memiliki kemampuan 

sitotoksik diantaranya bermanfaat sebagai penghambat pertumbuhan sel kanker. Kayu secang 

segar sendiri memiliki jangka waktu simpan yang terbatas dan juga penggunaannya yang kurang 

praktis, sehingga diperlukan pengolahan menjadi bentuk serbuk yang diperoleh dari ekstrak kayu 

secang. Ekstrak adalah sediaan pekat dari hasil ekstraksi zat aktif simplisia nabati atau hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai (Depkes RI, 2000). 

 

Tujuan dari proses ekstraksi yaitu melarutkan zat dari sampel dengan menggunakan pelarut yang 

sesuai, dan mencegah kerusakan senyawa-senyawa termolabil. Ada banyak metode yang dapat 

dilakukan untuk melakukan proses ekstraksi, misalnya metode maserasi atau soxhlet, namun 

dalam prosesnya metode tersebut dinilai memiliki beberapa kelemahan, di antaranya waktu 

operasi yang cukup lama, suhu tinggi yang mampu mendegradasi atau menurunkan senyawa, 
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selanjutnya metode ini dinilai menghasilkan ekstrak yang kurang stabil sehingga diperlukan 

metode yang lebih efisien yaitu metode sonikasi. Metode ini memiliki kelebihan yaitu lebih 

aman, lebih singkat dan meningkatkan kandungan rendemen kasar (Roldan al. 2008; Mandal et 

al. 2007a). Selain itu juga dapat menurunkan suhu operasi pada ekstrak yang tidak tahan panas, 

sehingga cocok untuk diterapkan pada ekstraksi senyawa bioaktif tidak tahan panas pada kayu 

secang. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Kayu Secang (Caesalpinia sappan L.) 

Secang tumbuh di ketinggian sampai dengan 1000 meter di atas permukaan air laut, misal di 

daerah pegungungan berbatu yang suhunya tidak terlalu dingin. Pohon secang dapat tumbuh 

dengan tinggi mencapai 5-10 meter. Secang memiliki ciri-ciri dimana batangnya berkayu bulat 

dan memiliki warna hijau kecoklatan. Terdapat duri-duri yang berbentuk bengkok dan letaknya 

tersebar pada batang dan percabangan kayu secang. Tumbuhan ini memiliki jenis akar tunggang 

(Hariana, 2006). Gambar kayu secang dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kayu Secang (Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

Taksonomi tanaman secang adalah sebagai berikut (Tjitropoepomo, 2005): 

Divisi  : Spermatophyta  

Sub divisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledonae  

Bangsa  : Resales  
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Suku  : Cesalpiniaceae  

Marga  : Caesalpinia    

Jenis  : Caesalpinia sappan L 

 

Kayu secang yang diekstrakan mengandung lima senyawa aktif yang berkaitan dengan 

flavonoid, baik sebagai antioksidan primer maupun sekunder (Safitri, 2002). Menurut Miller 

(1996), flavonoid mempunyai fungsi sebagai peredam atau penghambat pembentukan radikal 

bebas hidroksil, aniob superoksida, radikal peroksil, radikal alkoksil dan hidrogen peroksida. 

Kandungan kimia yang terdapat dalam kayu secang adalah brazilin. Efek warna merah 

dipengaruhi adanya keberadaan brazilin ini. Struktur kimianya adalah C6H14O5. Brazilin diduga 

mampu menjadi anti bakteri (S. aureus dan E. coli) dan anti inflamasi (Winarti dan Nurdjanah, 

2005). 

 

Bentuk brazilin yaitu kristal berwarna kuning yang memberikan pigmen warna merah pada 

secang. Menutur Holimesti (2009), adanya alkohol dan eter dapat memberikan efek warna 

kuning pucat pada larutan brazilin, sedangkan jika terkena sinar matahari maka brazilin akan 

cepat membentuk warna merah. Pembentukan warna merah secara cepat dapat disebabkan oleh 

terbentuknya brazilein (C16H12O5). Jika brazilin teroksidasi maka akan menghasilkan senyawa 

brazilein yang berwarna merah kecoklatan. Brazilin tergolong dalam flavonoid sebagai 

isoflavonoid. Brazilein dapat larut dalam air. Berdasarkan aktivitas antioksidannya, brazilin 

mampu mencegah keracunan pada tubuh akibat radikal kimia (Moon dkk, 1992). Brazilein dari 

kayu secang dapat diambil dengan menggunakan teknik ektraksi (Utari et al, 2017). Rumus 

struktur brazilein dan brazilin dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Struktur molekul brazilein dan brazilin (Indriani, 2003)  

 

Brazilein memiliki sifat fisik dan kimia sebagai berikut. 

Tabel 1. Sifat fisik dan kimia brazilein 

Parameter sifat fisik dan kimia Karakteristik 

Kelarutan  Sedikit larut dalam air dingin 

 Mudah laurt dalam air panas 

 Larut dalam alkohol dan eter 

 Larut dalam larutan alkali hidroksi 

Titik leleh 150 C 

Rapat optik ±120 C 

Suhu peruraian >130 C 

Bau Aromatik 

pH 4,5 – 5,5 

Warna Kuning - merah 

Sumber: Holinesti, 2009 

 

Secara tradisional, pemanfaatan tanaman secang oleh masyarakat sudah cukup luas. Bagian 

tanaman secang yang sering digunakan adalah kayu dalam potongan-potongan atau serutan kayu. 

Tetapi selain itu, bagian lain dari tanaman secang yang dimanfaatkan adalah daun, buah, dan biji. 

Sampai abad ke-19, di Kalimantan kayu secang digunakan sebagai pewarna merah coklat untuk 

makanan. Kayu pewarna tersebut dapat dipanen setelah berumur 6-8 tahun (Lemmens, 1992).  

 

Kandungan kimia yang terdapat pada kayu secang yaitu asam galat, tannin, resin, resorsin, 

brazilin, brazilein, d-α-phellandrene, oscimene dan minyak atsiri (Heyne, 1987 dalam Sufiana 

dan Harlia, 2012). Secang juga mengandung senyawa kimia dari kelompok alkaloid, flavonoid 
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dan saponin. Senyawa yang berperan sebagai antioksidan pada kayu secang adalah brazilin dan 

flavonoid (Shafwatunida, 2009 dalam Sufina dan Harlia, 2012). Widowati (2011) menyatakan 

bahwa ekstrak kayu secang juga mengandung terpenoid yang tinggi. Aktivitas antioksidan yang 

tinggi dari ekstrak kayu secang juga diduga karena mengandung terpenoid, seperti monoterpene 

dan diterpen. Komposit brazilin merupakan senyawa subtipe brazilin yang terdapat dalam kayu 

secang. Senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam komposit ini yaitu brazilin, brazilein dan 3-

O-metilbrazilin dengan brazilin sebagai konstituen utama dari ekstrak kayu secang (Oliveira et 

al., 2002 dalam Astina, 2010). Berdasarkan aktivitas antioksidannya, brazilin mempunyai efek 

melindungi tubuh dari keracunan akibat radikal kimia (Zhong et al., 2009).  

 

1.2.2. Antioksidan 

Antioksidan disebut sebagai peredam atau pemerangkap (scavenger) merupakan molekul yang 

dapat bereaksi dengan radikal bebas dan berfungsi menetralkan radikal bebas. Sel memiliki 

antioksidan alami seperti superoksida dismutase (SOD), katalase, reduktase, glutation peroksida 

dan antioksidan yang bisa mempertahankan dan memberi perlindungan dari pengaruh radikal 

bebas (Wehantouw dan Suryanto, 2009). Namun ketika radikal bebas lebih banyak daripada 

kemampuan pertahanan, antioksidan alami tersebut dapat mengalami gangguan sehingga 

memutuskan rantai reduksi-oksidasi normal, sehingga mengakibatkan kerusakan oksidatif 

jaringan yang sering dikenal dengan stress oksidatif. Oleh karena itu diperlukan suplemen 

antioksidan untuk membantu sistem pertahanan tubuh kembali normal.  

 

Reaksi oksidasi berlebihan di dalam tubuh manusia dapat memicu terbentuknya radikal bebas 

yang sangat reaktif dan dapat merusak struktur serta fungsi sel. Namun dengan adanya 

penambahan antioksidan, kelebihan radikal bebas tersebut dapat dihambat. Pada dasarnya, 

radikal bebas merupakan suatu molekul yang memiliki satu atau lebih elektron bebas (tidak 

berpasangan) pada orbitual luarnya. Hal ini menyebabkan molekul terebut menjadi sangat aktif 

untuk berikatan dengan molekul lain dengan cara menyerang dan mengikat elektron di 

sekelilingnya. Antioksidan merupakan molekul yang dapat menyumbangkan elektronnya 

(reduktan) sehingga pembentukan radikal bebas dapat dicegah. Selain itu, antioksidan akan 

memberikan elektronnya ke radikal bebas sehingga kerusakan sel akibat radikal bebas dapat 

dihambat. Antioksidan terdapat dalam bentuk enzim (katalase dan superoksida dismutase), 
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vitamin (vitamin C, E, A, dan β-karoten), dan komponen lain seperti flavonoid, fenol, albumin, 

bilirubin, seruloplasmin, dan sebagainya (Marx, 1985).   

 

Antioksidan dimanfaatkan untuk senyawa-senyawa kimia yang mudah teroksidasi, contohnya sel 

hidup, makanan dan produk-produk lainnya. Antioksidan yang aering digunakan pada bahan 

makanan adalah antioksidan sintetis (seperti BHT dan BHA), tetapi antioksidan ini dapat 

menimbulkan efek-efek negatif, sama seperti dengan bahan makanan sintetik lainnya yaitu 

bersifat racun. Untuk menghindari hal ini, dibutuhkan asupan antioksidan yang berasal dari alam 

sebagai alternatif untuk mencegah efek negatif yang ditimbulkan. Beberapa contoh antioksidan 

alami adalah katekin, isoflavon, α dan β tokoferol.  

 

1.2.3. Flavonoid 

Menurut Rana dkk. (2005) flavonoid merupakan senyawa fenolik alam (seringkali dalam formasi 

polifenol) yang memiliki sifat antioksidan serta berpotensi sebagai penghambat pertumbuhan sel 

kanker. Beberapa jenis flavonoid, misalnya genistein dan quersetin, mampu menghambat 

aktivitas protein kinase dengan menduduki ATP binding site protein kinase sehingga 

menurunkan aktivitas kinasenya (Murkies dkk., 1998). 

 

Pada dasarnya, flavonoid berfungsi sebagai senyawa antioksidan karena mampu menangkap 

radikal bebas dengan cara menyumbangkan atom hidrogen pada radikal bebas. Flavonoid 

memiliki struktur kimia C6-C3-C6. Penyusun flavonoid yaitu satu cincin aromatik A, satu cincin 

aromatik B, dan cincin heterosiklik yang memiliki oksigen (O2). Bentuk teroksidasi cincin 

heterosiklik tersebut dapat dijadikan pembeda satu flavonoid dengan flavonoid lainnya (Redha, 

2010). Berdasarkan struktur molekulnya, flavonoid dapat digolongkan menjadi enam kelas, yaitu 

flavones, flavonones, flavonols, isoflavones, antocyanidins, dan flavonols (cathecin).   

  

Senyawa flavonoid dikenal memiliki kemampuan antioksidan, antibakterial, antikarsinogenik, 

antiinflammatori, anti alergen, mampu menghambat beberapa enzim, serta memberikan efek 

estrogenik. Sebagai antioksidan, flavonoid dapat memerangkap jenis oksigen reaktif, 

menghambat enzim yang terlibat dalam produksi anion superoksida, mengkelat logam transisi 
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yang dapat membentuk radikal, dan mencegah proses peroksidasi dengan mereduksi radikal 

alkoksil dan peroksil (Tripoli et al., 2007; Chebil et al., 2006; Biesaga, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka flavonoid (Redha, 2010) 

 

1.2.4. Fenol 

Antioksidan merupakan senyawa yang memberikan elektron (electron donor) atau reduktan yang 

mampu menghambat reaksi oksidasi, dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang 

sangat reaktif. Antioksidan alami diperoleh dari ekstrak tanaman rempah-rempah atau tanaman 

obat-obatan dari bagian kayu, daun, mupun akar. Senyawa yang berperan sebagai antioksidan di 

dalam ekstrak adalah fenol, amina aromaik, tokoferol, vitamin C, vitamin E, flavonoid (Sukardi, 

2003). Senyawa fenol dan flavonoid banyak terkandung dalam kayu secang. Reaksi-reaksi yang 

melibatkan senyawa radikal menyebabkan penyakit degeneratif seperti kanker, disfungsi imun, 

penyakit kardiovaskular, kongnitif, katarak, serta degenerasi malkular. Oleh karena itu, kayu 

secang sangat diperlukan untuk dikonsumsi agar meningkatkan antioksidan dalam tubuh.   

  

Aktivitas antioksidan dapat diuji dengan menggunakan larutan DPPH (1-1-diphenyl-

2picrlhydrazyl).  DPPH merupakan radikal bebas berwarna ungu. Jika larutan DPPH diberi zat 

antioksidan maka akan berubah menjadi kuning. Gugus reaktif DPPH merupkan gugus nitrogen 

yang berpasangan dengan atom hidrogen pada antioksidan sehingga terbentuk radikal DPPH 

yang stabil. Semakin banyak elektron yang disumbangkan, maka warna ungu dari radikal DPPH 

akan memudar dan berubah menjadi warna kuning (Rosidi et al., 2004). 

  

1.2.5. Metode Ekstraksi Sonikasi 

Ekstrak kayu secang diperoleh melalui proses ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu metode dengan 

tujuan untuk memisahkan campuran beberapa zat menjadi komponen yang terpisah berdasarkan 
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perbedaan kelarutannya dengan cara melarutkan bahan dalam pelarut tertentu. Ekstraksi dengan 

metode konvensional dinilai kurang maksimal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firdaus 

dkk (2010), mengatakan bahwa teknik ekstraksi konvensional membutuhkan waktu dan pelarut 

yang banyak, sehingga memiliki tingkat efisiensi yang rendah. Kebanyakan produk alam yang 

kurang stabil pada kondisi termal akan terdegradasi dengan menggunakan teknik ini, karena 

didasarkan pada pemilihan jenis pelarut yang tepat, dan penggunaan sejumlah panas atau agitasi 

untuk meningkatkan kelarutan dan laju perpindahan massanya. Teknik yang biasa digunakan 

adalah maserasi, perkolasi, hidrodistilasi dan soxhlet (Peres dkk, 2006). Berdasarkan kebiasaan 

tersebut, Firdaus dkk (2010) mencatat adanya tuntutan terhadap teknik ekstraksi baru guna 

meminimalkan keterbatasan teknik ekstraksi konvensional, sehingga komponen target yang 

terekstrak pada matrik tanaman menjadi lebih efisien. Sebagai jawaban dari tuntutan tersebut, 

Soni dkk (2010) menawarkan beberapa alternatif baru, seperti ekstraksi fluida superkritik, 

ekstraksi solven aselerasi, ekstraksi sonikasi dan microwave untuk mengekstrak senyawa 

fitokimia dari tanaman. 

 

Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik intensitas ultrasonik mampu 

mengekstrak senyawa fitokimia, seperti alkaloid, flavonoid, polisakarida, protein dan minyak 

esensial dari berbagai bagian tanaman (Firdaus dkk, 2010). Ekstraksi sonikasi dapat 

menyebabkan gangguan fisik baik pada dinding maupun membran sel biologis serta penurunan 

ukuran partikel. Efek tersebut berdampak pada penetrasi pelarut yang lebih baik terhadap 

material sel yang pada akhirnya akan meningkatkan laju perpindahan massa pada jaringan serta 

memfasilitasi perpindahan senyawa aktif dari sel ke pelarut (Novak dkk, 2008). Hal ini dapat 

terjadi apabila sebelumnya didahului oleh runtuhnya gelembung dari hasil proses kavitasi. Proses 

isolasi dan pemurnian senyawa fitokimia dengan teknik ekstraksi konvensional kurang efisien.  

Tabel 2. Perbandingan ekstraksi soxhlet versus ekstraksi sonikasi (Soni dkk, 2010) 

Deskripsi Ekstraksi Soxhlet Ekstraksi Sonikasi 

Waktu ekstraksi  3-48 jam 10-60 menit 

Ukuran sampel  1-30 gram 1-30 gram 

Penggunaan pelarut  100-500 ml 30-200 ml 

Investasi  Rendah Rendah 

Keuntungan  Tidak membutuhkan filtrasi Multiple ekstraksi 
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Efektivitas ekstraksi kayu secang dapat dilakukuan dengan metode ekstraksi sonikasi. Metode 

sonikasi memanfaatkan gelombang ultrasonik yaitu gelombang akustik dengan frekuensi lebih 

besar dari 20 kHz yang dapat menghancurkan sel tanaman sehingga mempercepat proses 

perpindahan massa senyawa bioaktif dari dalam sel ke pelarut (Vinator, 2001). Ultrasonik 

bersifat non-destructive dan non-invasive, sehingga dapat dengan mudah diadaptasikan ke 

berbagai aplikasi. Metode sonikasi memiliki proses ekstraksi yang lebih cepat dibandingkan 

dengan ekstraksi termal atau ekstraksi konvensional. Metode ini lebih aman, lebih singkat dan 

meningkatkan kandungan rendemen kasar (Roldan al. 2008; Mandal et al. 2007a). Ultrasonik 

juga dapat menurunkan suhu operasi pada ekstrak yang tidak tahan panas, sehingga cocok untuk 

diterapkan pada ekstraksi senyawa bioaktif tidak tahan panas pada kayu secang.  

 

Proses ekstraksi sonikasi memiliki frekuensi 25 kHz, yang artinya terdapat 25.000 getaran yang 

terjadi setiap detiknya. Ketika gelombang ultrasonik melcwati cairan, akan terjadi tekanan 

negatif yang melebihi kekuatan lokal pada cairan & menghasilkan kavitasi gelembung mikro 

dalam cairan. Gelembung ini akan menyerap energi berdasarkan gelombang suara dan terus 

berlangsung selama proses ekstraksi sehingga terjadi peningkatan tekanan dan suhu yang 

menyebabkan perpindahan massa dalam bahan tanaman (Rouhani et al 2009). 

 

Cara kerja metode sonikasi dalam mengekstraksi adalah sebagai berikut: 

 Gelombang ultrasonik pada sekeliling bahan yang akan diekstraksi akan menyebabkan 

pemanasan pada bahan tersebut, dan melepaskan senyawa ekstrak.  

 Terdapat efek ganda yang dihasilkan yaitu pengacauan dinding sel sehingga membebaskan 

kandungan senyawa yang ada di dalamnya dan pemanasan lokal pada cairan dan 

meningkatkan difusi ekstrak.  

 Energi kinetik dilewatkan ke seluruh bagian cairan diikuti dengan munculnya gelembung 

kavitasi pada dinding atau permukaan sehingga meningkatkan transfer massa antara 

permukaan padat-cair. 

 Efek mekanik yang ditimbulkan adalah meningkatkan penetrasi dari cairan menuju dinding 

membran sel, mendukung pelepasan komponen sel, dan meningkatkan transfer massa 

(Keil, 2007). 
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Faktor yang mempengaruhi hasil ekstraksi antara lain jenis pelarut, konsentrasi pelarut, ukuran 

partikel, suhu, pH dan lama ekstraksi (Chew et al., 2011). Pemilihan pelarut merupakan faktor 

yang menentukan dalam proses ekstraksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 

pelarut adalah selektivitas, sifat pelarut, kemampuan untuk mengekstraksi, tidak bersifat racun, 

mudah diuapkan dan harganya relatif murah (Gamse, 2002). Perendaman suatu bahan dalam 

pelarut mampu meningkatkan permeabilitas dinding sel melalui tiga tahap yaitu masuknya 

pelarut ke dalam dinding sel tanaman atau pembengkakan sel, selanjutnya senyawa yang terdapat 

dalam dinding sel akan terlepas dan masuk ke dalam pelarut, kemudian senyawa yang 

terekstraksi oleh pelarut keluar dari dinding sel.  

 

Etanol (alkohol) merupakan suatu cairan transparan, mudah menguap, mudah terbakar, tidak 

berwarna, dapat bercampur dengan air, kloroform, dan eter yang diperoleh melalui fermentasi 

karbohidrat dari ragi yang disebut juga dengan etil alkohol (Bender, 1982). Etanol atau etil 

alkohol (C2H5OH) termasuk kelompok hidroksil yang memberikan polaritas pada molekul dan 

mengakibatkan meningkatnya ikatan hidrogen intermolekuler. Etanol memiliki massa jenis 

0.7893 g/mL. Titik didih etanol pada tekanan atmosfer adalah 78.32 °C. Etanol digunakan pada 

berbagai produk meliputi produk minuman, industri farmasi, penambah rasa, dan bahan-bahan 

kimia.  

 

Etanol dapat dibuat dengan beberapa cara sebagai berikut: 

 Etanol untuk konsumsi umumnya dihasilkan dengan proses fermentasi atau peragian bahan 

makanan yang mengandung pati atau karbohidrat, seperti beras dan umbi. Etanol  yang 

dihasilkan dari proses fermentasi biasanya berkadar rendah. Untuk mendapatkan etanol  

dengan kadar yang lebih tinggi diperlukan proses pemurnian melalui penyulingan ataupun 

destilasi. Etanol untuk keperluan industri dalam skala lebih besar dihasilkan dari 

fermentasi tetes tebu, yaitu hasil samping dalam industri gula tebu atau gula bit. 

 Melalui sintesis kimia melalui reaksi antara gas etilen dan uap air dengan asam sebagai 

katalis. Katalis yang dipakai biasanya asam fosfat. Asam sulfat juga dapat digunakan 

sebagai katalis, namun sangat jarang digunakan. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh konsentrasi pelarut etanol dan perbandingan 

rasio bahan terhadap aktivitas antioksidan, total fenol dan flavonoid kayu secang yang dihasilkan 

dengan ekstraksi menggunakan gelombang ultrasonik. 

 




