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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tanaman pisang merupakan tanaman hortikultura yang berasal dari 

kawasan Asia Tenggara. Tanaman pisang mulai menyebar di India sejak 600 

tahun sebelum masehi dan kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia 

(Rahman dan Kabir, 2003). Indonesia adalah salah satu negara penghasil pisang 

terbesar di dunia dengan hasil produksi sebesar 6,2% dari total produksi pisang 

dunia dan 50% dari total produksi pisang di Asia. Menurut Badan Pusat Statistik 

(2012), Indonesia memproduksi pisang sebesar 6.189.052 ton per tahun. 

 Menurut Anhwange (2008), tanaman pisang dapat dimanfaatkan dalam 

berbagai bidang. Secara tradisional, daun pisang banyak digunakan sebagai 

pembungkus bahan pangan karena dapat memberikan aroma dan cita rasa yang 

khas (Kumar et al., 2012). Berdasarkan penelitian Sahaa et al. (2013), daun 

pisang raja sereh (Musa sapientum) berpotensi digunakan dalam bidang medis 

karena terbukti memiliki aktivitas antimikroba dan antioksidan. Hasil penelitian 

Mastuti dan Handayani (2014) menunjukan bahwa bahwa hasil ekstrak daun 

pisang ambon (Musa acuminata) dan pisang batu (Musa balbisiana) 

menggunakan pelarut etil asetat mengandung senyawa 1,2-Benzenedicarboxylic 

acid, bis(2-ethylexyl) ester. Perumal dan Ramasamy (2012) juga menemukan 

senyawa yang sama pada hasil ekstrak tanaman Polygonum chinense L. 

menggunakan pelarut etanol. Senyawa yang termasuk ke dalam golongan 

plasticizer ini diketahui mempunyai sifat antimikroba dan antioksidan.  
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 Antioksidan adalah senyawa yang dapat berfungsi sebagai penangkal 

radikal bebas. Keberadaan senyawa antioksidan dapat mencegah terjadinya 

peristiwa oksidasi yang tidak diinginkan. Penggunaan antioksidan sintetik sudah 

mulai dilarang dan dibatasi, sedangkan penggunaan antioksidan alami sedang 

terus dikembangkan karena harganya lebih murah dan tidak berbahaya bagi 

kesehatan (Bhaskar et al., 2011).   

 Pemanfaatan daun pisang di Indonesia masih terbatas, daun pisang 

biasanya hanya digunakan sebagai pembungkus bahan pangan untuk memperoleh 

aroma dan cita rasa. Informasi penggunaan daun pisang sebagai sumber 

antioksidan alami dan penelitian mengenai aktivitas antioksidan pada daun pisang 

juga masih sangat sedikit. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya dilakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap aktivitas antioksidan pada daun pisang.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang terbanyak di 

dunia, namun pemanfaatan daun pisang masih terbatas hanya sebagai bahan 

pembungkus produk pangan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa daun 

pisang memiliki aktivitas antimikroba dan antioksidan, akan tetapi informasi 

mengenai jenis daun pisang dengan aktivitas antioksidan tertinggi masih belum 

diketahui. Selain itu, informasi mengenai jenis pelarut yang bisa mendapatkan 

ekstrak daun pisang dengan aktivitas antioksidan tertinggi juga masih belum 

diketahui. Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jenis daun pisang 

dengan aktivitas antioksidan tertinggi serta jenis pelarut yang bisa mendapatkan 

ekstrak daun pisang dengan aktivitas antioksidan tertinggi. Selain itu, hasil dari 
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penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai daun pisang dan 

dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian di masa mendatang.  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah mempelajari aktivitas antioksidan dari 

tiga jenis daun pisang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. mengetahui dan membandingkan aktivitas antioksidan, total kandungan fenolik 

dan flavonoid yang dimiliki daun pisang ambon, batu dan kepok; 

2. menentukan jenis daun pisang yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi; 

3. menentukan jenis pelarut terbaik untuk mendapatkan ekstrak daun pisang 

dengan aktivitas antioksidan tertinggi;  

4. mengetahui korelasi antara nilai aktivitas antioksidan, total kandungan fenolik 

dan total kandungan flavonoid; 

5. mengetahui stabilitas senyawa antioksidan dari ekstrak daun pisang dengan 

aktivitas antioksidan tertinggi terhadap pH dan suhu pemanasan; 

6. mengetahui nilai toksisitas dari ekstrak daun pisang dengan aktivitas 

antioksidan tertinggi; dan 

7. mengidentifikasi senyawa kimia yang terdapat pada ekstrak daun pisang terbaik 

yang berperan sebagai senyawa antioksidan secara kualitatif. 


