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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara tropis yang hanya memiliki dua musim yaitu 

musim kemarau dan musim penghujan yang memungkinkan penyinaran matahari 

sepanjang tahun sehingga membuat banyak tanaman dapat tumbuh di Indonesia 

(Saptoningsih dan Jatmika, 2012). 

Buah melinjo dihasilkan oleh tanaman melinjo (Gnetum gnemon L.) yang 

dapat dimanfaatkan kulit buahnya, bijinya maupun kulit bijinya. Bagian buah 

melinjo dapat dijadikan sebagai emping ataupun sebagai bahan dalam sayuran 

(Purnomosidhi et al., 2002), pemanfaatan biji melinjo sebagai senyawa antioksidan 

bagi tubuh (Suci, 2015) dan juga banyak penelitian yang memanfaatkan kulit biji 

melinjo sebagai senyawa antioksidan dan antibakteri, sedangkan pemanfaatan kulit 

buah melinjo belum terlalu banyak diteliti ataupun dimanfaatkan. Tanaman melinjo 

juga sangat banyak dibudidayakan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik 

pada tahun 2014, produksi tanaman melinjo pada pulau Jawa pada tahun 2014 

mencapai 148,761 ton (Badan Pusat Statistik, 2014). Biji melinjo mengandung 

protein 9 -11%, lemak 16,4 % dan pati sebanyak 58%. Pada melinjo juga terdapat 

senyawa aktif seperti beta karoten, fenolik, flavonoid, vitamin C dan antioksidan 

(Dewi, 2016).  

Diabetes melitus merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya dan 

merupakan salah satu penyakit yang diderita oleh hamper seluruh kalangan usia di 
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dunia, termasuk di Indonesia. Diabetes melitus merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah seseorang. Menurut data dari 

Kementrian Kesehatan pada tahun 2013, terdapat 12.191.564 warga Indonesia yang 

berumur lebih dari 15 tahun yang menderita penyakit diabetes melitus ini dan 

jumlah tersebut merupakan 6,9 % dari total keseluruhan warga Indonesia yang 

berumur lebih dari 15 lebih tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa penyakit 

diabetes melitus merupakan penyakit yang berbahaya dan merupakan penyakit 

yang dapat diderita oleh setiap kalangan usia, baik dari usia kanak-kanak hingga 

usia dewasa. 

Senyawa fenolik telah diketahui berperan sebagai inhibitor α-glukosidase 

yaitu saponin, tanin, dan flavonoid (Febrinda et al., 2013). Kulit buah melinjo 

kuning diketahui mengandung senyawa fenolik. Kandungan dari kulit buah melinjo 

kuning adalah komponen fenolik sebesar 0,103 mg GAE/g sampel dan kandungan 

flavonoid sebesar 0,52 mg QE/g sampel (Cornelia et al., 2009). Penelitian tentang 

ekstraksi kulit buah melinjo kuning telah dilakukan, namun penelitian yang telah 

dilakukan tersebut masih menggunakan ekstrak kasar yang dapat dimurnikan 

terlebih lanjut. 

Pada penelitian ini dilakukan isolasi kulit buah melinjo kuning yang 

dilakukan dengan metode kromatografi kolom untuk memperoleh isolat yang 

memiliki aktivitas inhibisi α-glukosidase.  

1.2 Rumusan Masalah 

Kulit dari melinjo (Gnetum gnemon L.) khususnya yang berwarna kuning 

merupakan suatu bahan yang memiliki kandungan senyawa aktif seperti fenolik, 
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flavonoid, dan diketahui senyawa tersebut memiliki aktivitas inhibisi α-

glukosidase, namun ekstrak yang ada masih dalam berbentuk ekstrak kasar dan 

belum ada penelitian lebih lanjut tentang pemurnian dari ekstrak kulit buah melinjo 

kuning. Maka dari itu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemurnian ekstrak 

kulit buah melinjo kuning dengan metode kromatografi kolom untuk memperoleh 

senyawa aktif yang memiliki aktivitas inhibisi α-glukosidase.  

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

 Memanfaatkan kulit buah melinjo kuning sebagai sumber senyawa-

senyawa inhibitor α  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kelompok senyawa aktif pada isolat kulit buah melinjo 

kuning yang memiliki aktivitas inhibisi terhadap α glukosidase. 

2. Menentukan aktivitas antioksidan, total fenolik, flavonoid dari isolat kulit buah 

melinjo kuning.  

3. Menentukan mekanisme inhibisi α glukosidase dari isolat kulit buah melinjo 

kuning. 

 

 

 

 

 

 


