
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Senyawa fenolik merupakan salah satu jenis yang utama dari senyawa 

metabolit sekunder. Senyawa fenolik memiliki struktur yang beragam, dan 

merupakan penyebab dari karakteristik organoleptik utama dari makanan dan 

minuman yang berasal dari tumbuhan, terutama warna dan rasanya. Senyawa 

fenolik juga berperan dalam kualitas nutrisi dari sayuran dan buah-buahan. 

Diantara jenis-jenis senyawa fenolik, flavonoid merupakan jenis seyawa fenolik 

yang paling banyak terdapat pada tanaman. Sejauh ini, lebih dari 8000 jenis 

senyawa flavonoid telah teridentifikasi (Tapas et al., 2008).  

Salah satu senyawa yang termasuk dalam golongan flavonoid, yaitu 

antosianin, merupakan senyawa berwarna yang bertangggung jawab untuk 

kebanyakan warna merah, biru, dan ungu pada buah, sayur, dan tanaman hias. 

Antosianin umumnya terdapat dalam tumbuhan yang berwarna ungu, merah dan 

biru seperti cherry, raspberry, blackberry, blueberry, jeruk, tomat, anggur, red 

wine, jagung merah, bawang merah, kubis merah, kentang yang berkulit merah, 

terung, ubi jalar ungu, strawberry, dsb.  

Antosianin telah menjadi bagian dalam pola makan manusia sejak berabad-

abad, dan telah digunakan sebagai obat herbal tradisional karena kemampuannya 
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untuk mengobati penyakit hipertensi, pireksia, kelainan fungsi hati, disentri, diare, 

permasalahan saluran urin, dan demam biasa. Berbagai studi telah membuktikan 

bahwa ekstrak antosianin dapat memperbaiki pengelihatan, memiliki aktivitas 

antioksidan dan aktivitas penangkapan radikal, dapat pula berperan sebagai agen 

kemoprotektif. Antosianin juga memiliki sifat anti-diabetik seperti penurunan 

kadar lemak, sekresi insulin, dan efek vasoprotektif (Shipp and Abdel-Aal, 2010). 

Salah satu sumber antosianin yang murah dan banyak terdapat di Indonesia 

adalah pada ubi jalar ungu karena pada ubi jalar ungu memiliki kandungan 

antosianin yang lebih besar dari pada ubi jalar dengan varietas yang lain. 

Dipilihnya ubi jalar ungu dalam penelitian ini karena komoditas ini telah banyak 

di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sehingga mudah didapat, harganya relatif 

murah, tidak memberikan efek merugikan bagi kesehatan, memiliki kulit dan 

daging yang berwarna ungu sehingga kaya akan pigmen antosianin yang lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan varietas lain sehingga dapat digunakan sebagai 

pewarna baik untuk minuman maupun untuk makanan (Winarti dkk., 2008).  

Elham et al., (2006) telah mengekstrak antosianin dalam wortel hitam 

(Daucus carota L.) berupa serbuk kering jenis sianidin-3-glukosida sebanyak 

434,83 mg/kg sampel. Jadmiko dan Ciptati (2013) mengisolasi senyawa 

antosianin dari ubi jalar ungu. Antosianin yang didapatkan sebesar 0,132 g/100 g 

sampel basah. Dari hasil karakterisasi diketahui bahwa antosianin yang dikandung 

pada ubi jalar ungu ialah petunidin dan sianidin. 

Antosianin merupakan senyawa yang diketahui dapat berfungsi sebagai 

antioksidan, sehingga perlu dilakukan pengujian aktivitas antioksidan terhadap 

antosianin hasil isolasi. Uji aktivitas antioksidan ini dilakukan dengan 

menggunakan sebuah senyawa radikal yang stabil, yaitu 2,2-difenil-1-
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pikrilhidrazil (DPPH) (Prakash dkk., 2013). Dalam pengukuran dengan metode 

DPPH ini, digunakan senyawa lain yang bersifat antioksidan kuat sebagai 

senyawa standar. Senyawa yang umum digunakan yaitu senyawa asam askorbat 

(vitamin C). 

Pada penelitian ini, telah diisolasi senyawa antosianin dari umbi ubi jalar 

ungu (I. batatas). Selanjutnya antosianin hasil isolasi dikarakterisasi 

menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan spektrofotometri LC-MS, dan diuji 

aktivitas antioksidannya dengan metode DPPH dan dibandingkan dengan senyawa 

asam askorbat (vitamin C).  

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Mengisolasi senyawa antosianin dari umbi ubi jalar ungu (I. batatas) 

2. Menentukan jenis senyawa antosianin yang diisolasi. 

3. Menentukan kadar antosianin total dalam umbi ubi jalar ungu. 

4. Menguji aktivitas antioksidan dari senyawa antosianin yang diisolasi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jenis 

senyawa antosianin yang terkandung dalam umbi ubi jalar ungu (I. batatas) 

dan dapat memberikan informasi mengenai aktivitas antioksidan senyawa 

antosianin hasil isolasi. 


