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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Antosianin merupakan salah satu senyawa hasil metabolisme sekunder yang 

paling melimpah sebagai pigmen warna pada tumbuhan (Grotewold, 2006). 

Senyawa ini termasuk dalam jenis senyawa flavonoid dan merupakan salah satu 

senyawa flavonoid yang berwarna. Senyawa antosianin biasanya akan mengikat 

beberapa molekul gula seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, arabinosa, dan jenis 

gula lainnya, baik disakarida ataupun polisakarida (Markakis, 1982). 

Antosianin banyak dimanfaatkan sebagai senyawa antioksidan (Braunlich dkk., 

2013), antiangiogenik, antikarsinogenik (Bagchi dkk., 2004), antikanker, 

antialzhemeir (Andersen dan Markham, 2006), dan dapat pula digunakan sebagai 

indikator pH (Padmaningrum, 2011). Antosianin sering juga digunakan sebagai 

senyawa penambah nilai gizi pada makanan (Andersen dan Markham, 2006). 

Selain bermanfaat bagi manusia, antosinin juga bermanfaat bagi tumbuh-

tumbuhan itu sendiri. Senyawa antosianin memberikan pigmen pada beberapa 

bagian tumbuhan, mulai dari warna merah, ungu, dan kuning (Markakis, 1982). 

Dengan adanya pigmen warna tersebut, beberapa tumbuhan dapat menarik 

serangga atau hewan kecil lainnya dalam membantu proses penyerbukan 

(Grotewold, 2006).  
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Senyawa antosianin dapat terkandung dalam tanaman yang berwarna merah, 

ungu, dan biru (Andrawulan dan Farailla, 2012). Senyawa ini terkandung dalam 

berbagai jenis berry seperti blueberry, raspberry, strawberry, cranberry, 

blackberry,black currants, ceri dan buah-buahan lain seperti anggur, apel, kiwi, 

serta terdapat pada beberapa sayuran seperti kol merah dan bawang merah 

(Giusty dan Wrostald, 2011) dan terkandung dalam tanaman non pangan seperti 

tumbuhan adam hawa (Rhoeo discolor) (Sitorus dkk., 2011). 

Tanaman adam hawa merupakan tanaman hias yang sering kita jumpai di 

berbagai taman maupun pekarangan. Tanaman ini kurang digunakan sebagai 

bahan obat tradisional di Indonesia. Di negara lain seperti Meksiko, tanaman 

adam hawa telah digunakan sebagai tanaman obat untuk mengobati berbagai 

macam penyakit (Rosales-Reyes, 2007). Dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan agar adanya penggunaan dan pemanfaatan  tanaman adam hawa lebih 

lanjut dan tidak hanya digunakan sebagai tanaman hias saja.  

Penelitian terdahulu memaparkan bahwa daun tanaman adam hawa memiliki 

senyawa antosianin (Sitorus dkk., 2011), daun tanaman adam hawa dapat 

digunakan sebagai sumber antioksidan yang cukup baik dan cukup melimpah di 

Indonesia. Senyawa antosianin yang dihasilkan dari daun tanaman adam hawa 

dapat digunakan pula sebagai penambah suplemen pada makanan atau menjadi 

bahan makanan yang cukup menyehatkan. 

Antosianin dalam tumbuhan memiliki karakter yang berbeda-beda untuk setiap 

tumbuhan yang berbeda pula. Untuk daun tanaman adam hawa tidak ada 

penelitian yang menjelaskan jenis antosianin yang terkandung didalamnya. 
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Antosianin dibedakan berdasarkan struktur kerangka antosianidin yang memiliki 

gugus samping yang membentuk nama dan jenis antosianin tersebut. Selain itu, 

gugus gula yang terikat pada kerangka antosianidin memiliki karakter yang 

berbeda untuk tiap tumbuhan (Andersen dan Markham, 2006). Sehingga 

dibutuhkan karakterisasi senyawa antosianin yang terkandung dalam daun 

tanaman adam hawa untuk menentukan jenis antosianin yang terkandung 

didalamnya. 

Telah dilakukan penelitian isolasi senyawa antosianin dari daun tanaman adam 

hawa (Rhoeo discolor L. Her) dengan metode maserasi mengunakan pelarut 

akuades + 0,1 % HCl. Dilakukan pemisahan dengan mtode kromatografi kolom 

menggunkan sefadeks LH-20, analisis menggunakan KLT dan spektrofotometri 

UV-Vis, serta diuji sifat antioksidannya menggunakan metode DPPH. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengisolasi senyawa antosianin dari daun tanaman adam hawa (Rhoeo 

discolor) 

2. Menentukan jenis antosianin yang terdapat pada daun tanaman adam hawa 

3. Menentukan persentase aktivitas antioksidan senyawa antosianin yang telah 

diisolasi 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan agar adanya senyawa antioksidan yang 

dapat digunakan dari daun tumbuhan adam hawa sebagai pengganti antioksidan 

komersil di pasaran. 


