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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Solanum nigrum L. yang lebih dikenal sebagai leunca di Indonesia,

merupakan salah satu tumbuhan yang umum dijumpai dan dimanfaatkan oleh

masyarakat dengan cara diolah menjadi sebuah masakan.Leunca diketahui

memiliki kandungan fenolik dan flavonoid yang berperan sebagai metabolit

sekunder yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari kondisi yang kurang

menguntungkan.Flavonoid merupakan golongan senyawa fenolik yang telah

terbukti sebagai salah satu senyawa yang dapat berperan sebagai antioksidan

(Belsareet al., 2010).Kandungan flavonoid dan fenolik ini dapat dipisahkan dari

buah leunca (Solanum nigrum L.) dengan metode ekstraksi.

Ekstraksi merupakan proses pemisahan komponen aktif dari jaringan

tanaman ataupun hewan dengan menggunakan pelarut sebagai standar prosedur.

Kualitas ekstrak dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti bagian tumbuhan

yang akan diekstrak, pelarut yang digunakan, peralatan ekstraksi yang digunakan,

dan metode ekstraksi (Handa et al., 2008). Metode ekstraksi menggunakan radiasi

dinilai dapat membantu proses ekstraksi dengan meningkatkan aktivitas

antioksidan (Michel et al., 2011). Menurut Thoo et al. (2010), aktivitas

antioksidan akan meningkat seiring dengan peningkatan panas dan waktu

ekstraksi, akan tetapi setelah titik optimum tercapai akan terjadi penurunan.

Metode ekstraksi modern merupakan metode ekstraksi yang dihasilkan

dari pelarut dengan menambahkan kombinasi faktor fisik kedalamnya seperti
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suhu, energi bergelombang, atau pelarut yang bertekanan.Metode ekstraksi terus

berkembang hingga saat ini sehinga dinilai lebih modern, contoh metode ekstraksi

modern seperti microwave-assisted extraction (MAE), metode ekstraksi dengan

compressed fluids, dan ultrasound-assisted extractions (Dai dan Mumper, 2010).

Menurut Mandal et al. (2007), prinsip ekstraksi dari MAE yaitu dengan

menggunakan panas yang dihasilkan dari gelombang microwave. Energi dari

gelombang elektromagnetik diubah menjadi panas dengan dua mekanisme, yaitu

konduksi ion dan rotasi dipol. Konduksi ion terjadi karena adanya migrasi

elektroforetik dari ion yang dipengaruhi oleh perubahan medan magnet yang

dapat menimbulkan panas pada larutan. Rotasi dipol adalah penyesuaian dipol

dari suatu molekul akibat dari perubahan medan magnet yang sangat cepat

(Mandal et al., 2007). Benturan-benturan akibat dari konduksi ion dan rotasi dipol

dari molekul menyebabkan pelepasan energi sehingga dapat meningkatkan

temperatur (Jain et al., 2009).

Penggunaan metode MAE membutuhkan penyesuaian beberapa parameter

ekstraksi seperti microwave power, waktu iriadiasi, tipe pelarut, komposisi

pelarut, preleaching time, perbandingan pelarut dan sampel, dan siklus ekstraksi

(Dhobi et al., 2009). Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan untuk

mempelajari pengaruh dari daya microwave dan waktu iradiasi pada metode MAE

dengan menggunakan etanol (FG) 80% sebagai pelarut, dan membandingkan

efektifitas metode tersebut dengan metode maserasi.

1.2 Perumusan Masalah

MAE sebagai metode ekstraksi dapat menjadi sebuah alternatif yang lebih

efisien dan efektif tetapi untuk menghasilkan kualitas ekstrak yang baik maka
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faktor-faktor seperti waktu radiasi dan daya microwave harus lebih

diteliti.Lamanya waktu ekstraksi dan energi yang dibutuhkan dalam metode

ekstraksi tradisional seperti maserasi menjadi salah satu pertimbangan dalam segi

efisiensi dalam mengekstrak senyawa antioksidan dari buah leunca.Selain itu

penggunaan gelombang elegtromagnetik dalam metode MAE mungkin

mempengaruhi struktur senyawa yang diekstrak yang pada akhirnya dapat

mempengaruhi aktivitas antioksidan karena itu dalam penelitian ini hasil ekstraksi

dengan metode MAE dibandingkan dengan metode ekstraksi konvensional yaitu

maserasi.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempelajari

pengaruh daya microwave dan waktu iradiasi dalam metode Microwave-Assisted

Extraction (MAE) terhadap proses ekstraksi antioksidan dari buah leunca, serta

membandingkan efisiensi proses ekstraksi MAE dengan metode ekstraksi

tradisional yaitumaserasi.

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan kombinasi daya microwave dan waktu iradiasi terbaik dalam

proses ekstraksi senyawa antioksidan dari buah leunca dengan metode MAE

berdasarkan aktivitas antioksidan.

2. Menentukan waktu ekstraksi terbaik dalam proses ekstraksi senyawa

antioksidan dari buah leunca dengan menggunakan metode maserasi

berdasarkan aktivitas antioksidan.
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3. Membandingkan efisiensi proses ekstraksi MAE dengan metode ekstraksi

maserasi untuk menentukan metode ekstraksi terbaik.

 


