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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Secang (Caesalpinia sappan L.) merupakan salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan 

terutama bagian kayu ulin sebagai pewarna. Bae et al (2005) menjelaskan bahwa hasil 

dari ekstraksi secang mengandung komponen fenolik seperti brazilin, xanthone, 

coumarin, chalcones, flavones, dan homoisoflavonoids. Brazilin merupakan komponen 

senyawa homoisoflavonoid utama dalam secang yang dapat dimanfaaatkan sebagai 

antibakteri. Brazilin memiliki berbagai fungsi sebagai antibakterial, anti inflamatory, anti 

photoaging, anti alergic, and antioxidant (Nirmal, et al., 2015).  

 

Telah banyak dilakukan penelitian mengenai manfaat dan kegunaan dari secang 

(Caesalpinia sappan L.) terutama sifatnya sebagai antibakteri karena memiliki brazilin 

sebagai homoisoflavonoid utama (Nirmal, et al., 2015).  Dalam penelitian Srinivasan et 

al. (2012), secang diekstrak dengan metode soxhlet dalam pelarut ethanol dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Salmonella thpjy, Enterobacter aerogens, Candida albicans, Eschericia coli, dan 

Aspergillus niger. Hal yang sama dinyatakan Saravanakumar (2013) secang diekstrak 

dengan metode maserasi dalam pelarut ethanol dapat menghasilkan zona bening sebesar 

10 mm dalam menghambat Eschericia coli. Dalam kedua penelitian tersebut, didapatkan 

hasil yang berbeda antara zona bening yang dihasilkan antara metode ekstraksi soxhlet 

dan maserasi. Dapat dilihat bahwa perbedaan metode ekstraksi yang digunakan dapat 

mempengaruhi besar kecilnya komponen senyawa yang terekstrak ke dalam pelarut.  

 

Ekstraksi menjadi salah satu tahapan penting untuk memisahkan komponen bioaktif. 

Beberapa metode ekstraksi yang dapat dilakukan diantaranya sonikasi, pemanasan, 

soxhlet, maserasi, dan supercritical fluid (Sasidharan et al., 2011). Proses ekstraksi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya waktu ekstraksi, perbandingan padatan dan 

cairan, dan jenis polaritas pelarut yang digunakan (Cacace & Mazza, 2003). Kelarutan 

dari suatu komponen dapat ditentukan oleh jenis polaritas pelarut yang digunakan. 

Polaritas dari pelarut dapat mempengaruhi kualitas serta rendemen yang didapat dalam 
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proses ekstraksi. Beberapa pelarut yang dapat digunakan untuk ektraksi komponen aktif 

antara lain methanol, ethanol, aseton, air, atil asetat, hexane, dan propanol. Pelarut yang 

tepat dapat menghasilkan ekstrak yang maksimal serta proses ekstraksi dapat dilakukan 

dengan optimal (Naczk & Shahidi, 2004).  

 

Dikatakan oleh Vongsak et al., (2013),  metode maserasi lebih dapat diaplikasikan, 

mudah, dan memakan sedikit biaya dibandingkan dengan metode ekstraksi modern 

lainnya. Namun maserasi tidak dapat menyerap secara maksimal semua senyawa yang 

ada dalam bahan. Oleh karena itu diperlukan perlakuan yang dapat membantu 

memudahkan penyerapan senyawa saat proses maserasi berlangsung. Salah satu 

perlakuan yang dapat dilakukan yakni dengan memanfaatkan gelombang mikro. Metode 

pra-perlakuan gelombang mikro bertujuan untuk merusak struktur bahan agar membran 

sel terbuka dan senyawa dapat terpecah sehingga membantu proses difusi pelarut ke 

dalam bahan dan memaksimalkan proses maserasi. Hal ini dapat menjadi pilihan dalam 

memaksimalkan proses ekstraksi maserasi agar tetap mudah, memakan waktu yang relatif 

lebih singkat, konsumsi pelarut yang lebih sedikit, hemat biaya serta menghasilkan 

komponen senyawa maksimal.  

 

Dalam prosesnya, gelombang mikro dipengaruhi oleh daya dan waktu. Sehingga 

diperlukan adanya penetapan daya serta waktu yang tepat agar komponen senyawa tidak 

hilang akibat panas yang terlalu tinggi atau tidak keluarnya senyawa karena gelombang 

mikro yang diberikan kurang maksimal. Semakin tinggi daya dan lama waktu yang 

digunakan maka akan menghasilkan panas yang tinggi pula. Prinsip kerja dari pemecahan 

gelombang mikro yakni dengan memancarkan radiasi gelombang mikro yang akan 

membentuk medan listrik. Medan listrik yang dihasilkan akan bergerak dengan cepat 

sehingga dapat menggerakan struktur molekul bagan dielektrik. Pergerakan ini akan 

memicu adanya gesekan antar molekul sehingga menghasilkan panas secara merata. 

Cepat lambatnya gesekan yang terjadi dipengaruhi oleh daya dan waktu. Oleh karena itu 

perlu adanya penelitian mengenai pengaruh daya gelombang mikro serta lama waktu 

penyinaran terhadap kandungan senyawa secang. Diharapkan dengan adanya penyinaran 

menggunakan gelombang mikro dapat meningkatkan aktivitas senyawa dalam ekstrak 

secang khususnya antioksidan (Eka et al. 2017). 
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1.2. Tinjauan pustaka 

 

Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai manfaat dan kegunaan dari kayu 

secang. Dari beberapa penelitian yang telah ada kemudian dapat dikembangkan menjadi 

sebuah penelitian baru berdasarkan hal yang belum pernah dilakukan di penelitian 

sebelumnya. Beberapa penelitian terkait secang dan metode yang digunakan dapat dilihat 

pada tabel 1 kebaharuan penelitian. 

 

1.2.1. Kebaharuan penelitian 

Tabel 1. Kebaharuan penelitian 

No 

Judul 

Penelitian/Publikasi 

Terdahulu 

Sumber dan 

Tahun 

Referensi 

Kebaharuan Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Comparative study 

of in vitro 

antibacterial activity 

of leaves, bark, heart 

wood Caesalpinia 

sappan L. 

Arunkumar. 

Elsevier : Asian 

pacific journal of 

tropical disease 

5(11) 903-907. 

2015 

Mengetahui 

antibakteri  

pada heartwood 

caesalpinia sappan 

Menggunakan pra-

perlakuan 

gelombang mikro 

dan metode 

ekstraksi maserasi 

pelarut ethanol 

96%. Pada jurnal 

menggunakan 

metode ekstraksi 

soxhlet dengan 

pelarut ether, 

methanol, 

chloroform, dan 

aquades. 

2 Eksraksi tanin dari 

kulit kayu pinus 

dengan bantuan 

microwave : 

pengaruh daya 

microwave,jenis 

pelarut dan waktu 

ekstraksi 

Eka & Florentina 

Jurnal integrasi 

proses 6(4) 155-

161. 2017 

Menggunakan 

microwave dan 

melihat pengaruh 

daya dan waktu 

pada proses 

ekstraksi 

Bahan yang 

digunakan. Mencari 

ekstrak senyawa 

fenolik, antioksidan, 

dan flavonoid.Lama 

waktu ekstraksi 3, 6, 

9, 12 menit dan 

daya 180, 300, 450, 

600 watt. Penelitian 

jurnal ekstrak tanin 

serta waktu 

ekstraksi yang 

digunakan 1, 3, 5 

menit daya 100, 

180, 300, 450, 600 

watt. 
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No 

Judul 

Penelitian/Publikasi 

Terdahulu 

Sumber dan 

Tahun 

Referensi 

Kebaharuan Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

3 Ekstraksi minyak 

akar wangi dengan 

metde microwave 

hydrodistillation dan 

soxhlet extraction 

Daniswara et al 

Jurnal teknik 

ITS 6(2) 380-

383. 2017. 

Menggunakan 

pelarut aquades 

sebagai pelarut 

dalam penerapan 

perlakuan 

gelombang mikro 

Penelitian jurnal 

menggunakan akar 

wangi. Penelitian 

ini serat kayu 

secang. Serta 

penambahan 

perlakuan 

gelombang mikro. 

4 In vitro 

antimicrobial 

activity of 

Caesalpinia sappan 

L 

Srinivasan et al. 

Elsevier. Asian 

Pasific Journal 

of Tropical 

Biomedicine. 

136-139. 2012. 

Menggunakan 

secang sebagai 

sampel dan 

mencari 

antibakteri 

Penelitian jurnal 

menggunakan 

bagian daun 

sebagai bahan 

yang akan 

diesktrak dan 

metode soxhlet 

untuk ekstraksi. 

Dalam penelitian 

ini meggunakan 

bagian serat kayu 

dan menggunakan 

pra-perlakuan 

gelombang mikro 

serta metode 

maserasi. 

5 Screening of 

antimicrobial 

activity and 

phytochemical 

analysis of 

Caesalpinia sappan 

L. 

Saravanakumar 

& Helan. Journal 

of Chemical and 

Pharmaceutical 

Research. 5(2) 

171-175. 2013. 

Menggunakan 

metode maserasi 

dalam proses 

ekstraksi 

Penelitian jurnal 

menggunakan daun 

tanaman secang, 

tanpa pra-

perlakuan 

gelombang mikro. 

Dalam penelitian 

ini menggunakan 

bagian serat kayu 

dan penambahan 

pra-perlakuan 

gelombang mikro 

untuk melihat 

efeknya pada 

proses maserasi. 

 

Kebaharuan dalam penelitian ini adalah menggunakan pra-perlakuan dengan gelombang 

mikro untuk memaksimalkan hasil penyerapan komponen dalam metode ekstraksi 

maserasi dengan pealrut etanol 96% dan mencari waktu serta daya optimal dalam 

menghasilkan senyawa fenolik, flavonoid, antioksidan, dan antibakteri terbaik. 
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1.2.2. Sifat Fungsional Caesalpinia sappan 

 

Secang merupakan tanaman yang termasuk dalam kelas famili Leguminosae, dikenal 

sebagai Brazil atau sappan wood yang terdiri dari buah, bunga, kayu, dan inti kayu 

(heartwood). Bagian terpenting dalam tanaman ini terletak pada bagian inti kayu yang 

memiliki warna merah, bertekstur keras dan struktur yang padat. Klasifikasi tanaman 

secang dapat dilihat sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Class  : Dicotyledone 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Leguminosae 

Genus  : Caesalpinia 

Spesies : Caesalpinia sappan L. 

(Nirmal et al., 2015).    Gambar 1. Secang (Caesalpinia sappan L) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Jin et al.(2015), menunjukkan bahwa ekstrak dari C. 

sappan atau secang memiliki efek positif terhadap warna, tekstur, aktivitas antioksidan, 

antimikrobial, dan kestabilan protein yang baik pada produk olahan daging sosis babi 

selama penyimpanan dalam suhu dingin. Dikatakan oleh Jin et al.(2015) secang telah 

banyak dilaporkan mengenai sifat antioksidan dan antibakteri. Komponen utama dalam 

secang merupakan senyawa brazilin dan brazilein. 

 

 

 

 

 

 

 

Senyawa aktif antibakteri yang terdapat dalam C. sappan diidentifikasi sebagai brazilin. 

Brazilin merupakan suuatu subtansi yanng tidak berwarna bila dalam keadaan murni, dan 

akan berubah menjadi merah saat terpapar dengan udara atau teroksidasi oleh alkalin 

yang bersifat ringan (basa). Brasilin didapatkan dari hasil isolasi C. echinata (brazil 

Gambar 2. Struktur kimia brazilin Gambar 3. Struktur kimia brazilein 
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wood) dan C. sappan (sappan wood). Senyawa ini telah dilaporkan memiliki beberapa 

kemampuan biologis seperti aktivitas anti inflamatori, antioksidatif, dan antibakteri. 

Senyawa ini tidak memiliki sifat beracun pada sel mamalia dan merupakan senyawa aktif 

dalam melawan bakteri seperti MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus) 

yang merupakan bakteri yang tahan terhadap antibiotik. Brasilin tidak memiliki efek yang 

kuat dalam menghambat bakteri gram negatif seperti E. coli (Xu & Lee, 2004). 

 

1.2.3. Gelombang mikro 

 

Gelombang mikro atau microwave merupakan jenis gelombang elektromagnetik yang 

memiliki prinsip kerja yang melibatkan pengadukan molekul atau ion karena dipengaruhi 

oleh listrik dan magnet yang berosilasi. Adanya medan yang berosilasi menyebabkan 

partikel akan bergerak secara acak sehingga menghasilkan panas. Microwave memiliki 

keunggulan sebagai media pemanas yang dapat berkerja dengan cepat sehingga efisien. 

Panas yang dihasilkan oleh gelombang mikro dapat menembus bahas dan molekul 

sehingga panas yang dihasilkan akan merata. Gelombang mikro akan melepaskan energi 

yang akan diserap oleh bahan untuk menghasilkan panas. Dalam proses penyerapan 

energi diperlukan media yang memiliki konstanta dielektrik yang tinggi. Konstanta 

dielektrik sendiri memegang peran penting dalam menentukan interaksi antara listrik 

dengan matrik bahan. Selain itu, nilai konstata dielektrik menunjukan kemampuan suatu 

media atau pelarut untuk dapat menyerap gelombang mikro dengan optimal. Semakin 

tinggi nilai konstanta dielektrik yang dimiliki oleh media atau pelarut maka akan semakin 

tinggi kapasitasnya dalam menyerap energi gelombang mikro (Daniswara et al., 2017). 

 

Tabel 2. Nilai konstanta dielektrik pelarut pada 2450 MHz suhu ruang (John Wiley,1996) 

Pelarut Dielectric constant (€‟) 

Aquades 80,4 

DMSO
a
 45,0 

DMF
b
 37,7 

Etilen glikol 37,0 

Metanol 32,6 

Etanol 24,3 

Kloroform 4,8 

Toluena 2,4 

Heksana 1,9 
a
DMSO, dimethyl sulfoxide    

b
DMF, dimethylformamide 
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Daya microwave berperan sebagai driving force untuk memecah struktur membran sel. 

Penambahan daya akan meningkatkan yield dan mempercepat waktu ekstraksi. Daya 

akan mengontrol besarnya energi yang akan diterima oleh bahan untuk kemudian diubah 

menjadi energi panas, yang kemudian akan membantu proses pemecahan molekul bahan. 

Selain itu, waktu yang digunakan juga dapat memberikan pengaruh. Semakin lama bahan 

terpapar gelombang mikro maka akan semakin tinggi energi panas yang diserap (Eka et 

al., 2017). Metode ekstraksi menggunakan microwave memiliki keunggulan memakan 

waktu lebih singkat serta penggunaan pelarut yang lebih sedikit (Veggi, et al, 2013).  

 

1.2.4. Ekstraksi  

 

Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen aktif 

berdasarkan sifat kelarutannya terhadap dua jenis pelarut. Langkah dasar dalam proses 

ekstraksi meliputi pembersihan, pengeringan, pencampuran atau pemisahan, 

homogenisasi sampel, dan pencampuran sampel dengan pelarut. Berdasarkan tingkat 

polaritasnya,  pelarut dapat dibedakan menjadi pelarut polar, semi polar, dan non polar. 

Pelarut yang tepat dengan prinsip „like dissolves like‟ akan dengan mudah mengekstrak 

dan memisahkan komponen senyawa aktif didalamnya. Dalam prinsipnya, komponen 

senyawa non polar akan mudah terlarut dalam pelarut non polar, begitu pula dengan 

pelarut polar. Ethanol merupakan salah satu pelarut non polar yang dapat mengekstrak 

tannin, polyphenol, flavonol, terpenoid, sterol, alkaloid, polyacetylene, dan propolis. Air 

sebagai pelarut yang bersifat polar dapat dengan efektif mengekstrak asam amino, 

saponin, tanin, lectine, terpenoid, antosianin, pati, dan polipeptida (Gupta et al, 2012). 

Dalam proses ekstraksi diperlukan adanya perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi 

menuju konsentrasi rendah. Dibutuhkan suatu penggerak untuk melakukan perpindahan 

konsentrasi tersebut. Getaran menjadi salah satu penggerak yang memilliki prinsip 

semakin tinggi daya penggerak akan diikuti dengan meningkatnya transfer massa dan 

mempercepat laju difusi secara konstan (Kain et al, 2009). Dalam penelitian Sampath 

(2013), ditemukan bahwa getaran dapat meningkatkan hasil komponen fenolik hingga 

maksimal dalam proses ekstraksi. Getaran bisa didapatkan dengan menggunakan alat 

shaker yang dapat memberikan gerakan berupa goyangan untuk membantu mempercepat 

difusi pelarut ke dalam bahan. 
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1.2.5. Senyawa Aktif Secang 

 

Antioksidan dapat didefinisikan sebagai substansi yang mencegah terjadinya efek 

oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas dengan cara menetralisir radikal bebas. 

Radikal bebas semdiri memiliki sifat yang tidak stabil, sangat reaktif dan merupakan 

molekul yang memiliki atom dengan elektron tidak berpasangan sehingga memicu reaksi 

oksidatif. Dalam mencapai fase stabil, radikal bebas akan berpasangan dengan molekul 

disekitarnya agar mendapatkan elektron. Pengukuran aktifitas antioksidan dapat 

dilakukan dengan metode DPPH (2,2-dyphenyl-1-picrylhydrazyl). Antioksidan pada 

makanan dapat didefinisikan sebagai substansi yang dapat, memperlambat atau mencegah 

ketengikan pada makanan. Antioksidan alami dapat ditemukan pada hampir seluruh 

tumbuhan, mikroorganisme, fungi dan bahkan di jaringan hewan. Mayoritas antioksidan 

alami adalah senyawa fenolik dan kelompok yang paling penting dari antioksidan alami 

adalah tokoferol, flavonoid dan asam fenol (Senja et al. 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 4. Mekanisme penghambatan DPPH (2,2-dyphenyl-1-picrylhydrazyl) 

 

Secang mengandung senyawa flavonoid seperti flavones, homoisoflavonoids, dan 

brazilin yang umumnya larut dalam air (Nirmal et al., 2015). Flavonoid termasuk dalam 

senyawa fenol yang berperan sebagai antioksidan karena sifatnya yang dapat menangkap 

radikal bebas. Termasuk dalam golongan senyawa fenolik yang strukturnya terdiri atas 

satu cincin aromatik A, satu cincin aromatik B, dan cincin tengah heterosiklik (Panche, 

2016). Flavonoid termasuk dalam senyawa polar, sehingga dalam proses ekstraksinya 

digunakan pelarut jenis polar seperti etanol atau metanol. Flavonoid dapat dibagi menjadi 

beberapa grup berdasarkan letak atom carbon dalam cicin C dimana cincin B terpasang 

NO2 

NO2 

NO2 

NO2 +    RH 
+    R 

NO2 NO2 
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dan tingkat kejenuhan serta reaksi oksidasi dari cincin C. flavonoid dimana cincin B 

terhubung di posisi 3 pada cincin C disebut isoflavon. Sedangkan cincin B yang 

terhubung pada posisi 4 disebut neofavonoid. Sedangkan cincin B pada posisi 2 dapat 

dibagi menjadi beberapa bagian yaki flavone, flavonol, flavonone, flavononol, flavanol 

atau katekin, antosianin, dan chalcone.  

 

Flavone menjadi salah satu sub bagian penting dalam flavonoid. Terdapat secara luas 

pada daun, bunga dan bunga sebagai glukosida. Flavonol merupakan jenis flavonoid yang 

memiliki grup keton. Flavonol yang paling banyak dipelajari yakni keamferol, quercetin, 

myricetin dan fisetin. Isoflavonoid merupakan grup besar serta khusus dalam flavonoid. 

Mendominasi dalam kacang kedalai dan tanaman leguminosa lainnya. Selain itu, 

isoflavonoid memiliki peran penting sebgai prekursor dalam pembentukan phytoalexins. 

Chalcone merupakan bagian dari flavonoid yang ditandai dengan tidak adanya cincin C 

dalam struktur flavonoid. Yang termasuk dalam chalcone yakni phloridzin, arbutin, 

phloretin dan chalconaringenin. Dapat ditemukan dalam buah dan beberapa produk 

tepung (Panche, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka dasar flavonoid dan turunan nya (Panche, 2016) 

 

 

Basic skeleton 
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1.2.6. Aktivitas Antibakteri pada secang 

 

Brazilin merupakan senyawa aktif utama yang ditemukan dalam secang (Nirmal et al, 

2005).  Pengukuran aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi dan dilusi. 

Mueller Hinton Agar (MHA) digunakan sebagai media pertumbuhan bakteri aerobik dan 

anaerobik fakucultative. Media ini mengandung beef extract, acid hydrolysate of casein, 

dan starch (Wayne, 2006). Metode difusi dapat dilakukan dengan tiga cara yakni dengan 

metode cakram, silinder dan lubang/sumuran. Metode cakram dilakukan dengan 

merendam kertas cakram ke dalam zat yang diuji kemudian di letakkan di atas agar plate 

yang telah di beri inokulum. Dalam proses inkubasi, zat antibakterial yang terdapat pada 

kertas cakram akan berdifusi ke dalam agar dan menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. Metode silinder atau plot dilakukan dengan menanamkan silinder pada 

media agar yang telah di padatkan dalam cawan petri dan di inokulasi dengan 

mikroorganisme yang akan di uji. Munculnya zona bening di sekitar media agar karena 

adanya proses difusi atau penyerapan komponen dari silinder ke dalam media agar 

(Balouiri et al., 2016). Metode sumuran digunakan untuk menilai aktivitas antibakteri 

dari suatu mikroba atau ekstrak tertentu (Magaldi et al., 2004). Metode ini menggunakan 

media yang di padatkan dalam cawan petri dan dilakukan inokulasi pada permukaan agar. 

Lubang di buat sejumlah kebutuhan dengan ukuran diameter 6 – 8mm dengan 

menggunakan steril tip atau pipet plastik. Zona bening yang terbentuk menunjukan 

adanya kemampuan zat untuk menghambat pertumbuhan mikroba (Balouiri et al., 2016). 

 

1.3. Tujuan penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Mengetahui daya optimal gelombang mikro dalam perlakuan pendahuluan. 

2. Menentukan waktu optimal gelombang mikro dalam perlakuan pendahuluan. 

3. Mengetahui kombinasi optimal antara daya dan waktu gelombang mikro. 

4. Mengetahui pengaruh perlakuan gelombang mikro terhadap total senyawa fenolik dan 

aktivitas antibakteri pada ekstrak secang. 

 

  




