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BAB 1

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Buah Pare (Momordica charantia L.)

Momordica charantia L. termasuk ke dalam suku Cucurbitaceae yang

sering ditemukan sebagai bahan pangan. Selain itu, tumbuhan ini memiliki potensi

sebagai obat (Hien & Widodo, 1999:357).

1.1.1. Klasifikasi

Tumbuhan M. charantia di klasifikasikan menurut Cronquist (1981: xiii -

xviii)) dan Hien & Widodo (1999:357) sebagai berikut:

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Sub kelas : Dilleniidae

Bangsa : Violales

Suku : Cucurbitaceae

Marga : Momordica

Jenis : Momordica charantia L.

Sinonim :Mamordica indica L., Momordica elegans Salisb., Momordica

chinensis Spreng.

Nama Umum : Bitter gourd, bitter cucumber, balsam pear (inggris), paria

(sunda), pare (jawa) (Hien & widodo, 1999:357-358).

repository.unisba.ac.id



4

1.1.2. Morfologi

M. charantia tumbuh di dataran rendah hutan hujan, hutan tepi sungai,

belukar, pagar, tepi jalan dan jumlahnya berlimpah. M. charantia merupakan

tumbuhan yang tumbuh berumah satu dan tahunan dengan panjang batang dapat

mencapai 5 m, batang bersegi 5 dengan sulur tunggal. Helai daun bulat telur

melebar sampai hampir bulat (broadly ovate to suborbicular) yang memiliki

ukuran 2,5-10 cm x 3-12.5 cm, berlekuk menjari (3-)5(-9), dasar lobus berbentuk

jantung, gundul atau berambut tersebar. Bunga tunggal dengan diameter 2-3,5 cm

berwarna kuning. Bunga-bunga jantan dengan panjang tangkai bunga 0,5-3 cm.

Bunga-bunga betina memiliki tangkai bunga dengan panjang 0,2-5 cm dan bagian

braktea di bagian apeks. Buah berukuran 3-11(-45) cm x 2-4(8) cm, berbenjol-

benjol tidak teratur, berwarna oranye. Biji 8-16 mm x 10 mm x 2,5-3,5 (Nguyen &

Widodo 12, 1999 :358). Morfologi pare diperlihatkan pada Gambar I.1

Gambar I.1 Tumbuhan pare (Hien & Widodo, 1999:538)
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1.1.3. Penyebaran Tumbuhan

Momordica terdiri dari 45 jenis dan terbatas pada daerah tropis.

Kebanyakan jenisnya ditemukan di bagian besar Afrika, di Asia hanya 5-7 jenis,

dan 3 jenis dilaporkan dari wilayah Malaysia. M. charantia kemungkinan pertama

berada di India bagian timur dan Cina bagian selatan, dan kemudian tersebar ke

wilayah-wilayah lain di Afrika dan Asia tropis. selanjutnya masuk ke Brazil dari

Afrika lewat perdagangan, dan biji dipencarkan oleh burung menyebabkan

penyebarannya di Amerika Selatan (Hien & Widodo, 1999 :353).

1.1.4. Tinjauan Kimia

Buah Momordica charantia dilaporkan mengandung damar, saponin

glikosida tipe cucurbitacin, dan alkaloid yang mungkin menyebabkan muntah dan

momorcharin (Hien & Widodo, 1999:353)

Buah mengandung saponin, flavonoid, steroid/triterpenoid, karbohidrat,

momordisin, alkaloid, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan kreatinin. Daun

mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, saponin, flavonoid,

steroid/triterpenoid, asam fenolat, alkaloid, dan karotenoid. Sedangkan biji

mengandung asam lemak, asam butirat, asam palmitat, asam linoleat, dan asam

stearat (Ermawati, 2010:23).

1.1.5. Penggunaan Tradisional

M. charantia digunakan sebagai jamu-jamuan dari akar, batang, daun dan

buah mungkin menjadi digunakan sebagai obat cacing. Sebagian besar bagian

tumbuhan bertindak sebagai obat pencahar. Jus dari berbagai bagian tumbuhan
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digunakan secara eksternal untuk mengobati penyakit-penyakit kulit, abses dan

luka bakar dan juga sebagai obat untuk anak-anak dengan diare dan sakit-perut.

Jus daun digunakan sebagai obat kumur terhadap sariawan, untuk mengobati

penyakit kuning dan bunganya digunakan untuk mengobati asma. Di

semenanjung Malasyia, jamu-jamuan dari daun-daunan digunakan sebagai

penggugur kandungan. Di Indonesia paria dianggap untuk merangsang selera,

depuratif, obat pencahar, berguna dalam pengobatan penyakit-penyakit liver dan

empedu, juga berguna berkhasiat untuk mengobati penyakit akibat cacing kerawit.

Buah-buah berkhasiat tonik, stomakik, karminatif dan penyejuk, dan

digunakan dalam pengobatan penyakit-penyakit inflamasi, reumatisme, encok dan

pruritus, demartitis serta liver dan limpa. Buah, daun, dan akar-akar telah lama

digunakan di India dan Puerto Rico sebagai obat rakyat untuk diabetes mellitus,

namun dosis besar bersifat toksik. Di Philippina, buah dan tunas-tunas muda

dalam bentuk jamu-jamuan yang direbus atau tablet dan digunakan untuk diabetes

mellitus yang tidak bergantung pada insulin. (Hien & Widodo, 1999:353).

1.1.6. Flavonoid

Menurut perkiraan, kira-kira 2% dari seluruh karbon yang difotosintesis

oleh tumbuhan (atau kira-kira 1 x 109 ton/tahun) dirubah menjadi flavonoid atau

senyawa yang berkaitan erat dengannya. Sebagian besar tanin pun berasal dari

flavonoid. Jadi flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam yang

terbesar. Sebenarnya flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau sehingga

pasti ditemukan pula pada setiap telaah ekstrak tumbuhan.
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Dalam tumbuhan, aglikon flavonoid (flavonoid tanpa gula terikat)

terdapat dalam berbagai bentuk struktur. Semuanya mengandung 15 atom karbon

dalam inti dasarnya, yang tersusun dalam konfigurasi C6-C3-C6, yaitu dua cincin

aromatic yang dihubungkan oleh satuan tiga karbon yang dapat atau tidak dapat

membentuk cincin ketiga seperti diperlihatkan pada Gambar I.2 (Markham,

1988:1-3).

Gambar I.2 Struktur flavonoid (Markham, 1988 : 3)

1.2. Antioksidan

Senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (electron donors).

Secara biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal

atau meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh (Winarsi, 2007:20).

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan digolongkan menjadi 3 kelompok,

yaitu antioksidan primer, antioksidan sekunder, dan antioksidan tersier.

1.2.1. Antioksidan Primer

Antioksidan primer disebut juga antioksidan endogen atau antioksidan

enzimatis. Antioksidan primer bekerja dengan cara mencegah pembentukan

senyawa radikal bebas baru, atau mengubah radikal bebas yang telah terbentuk

menjadi molekul yang kurang reaktif. Contoh antioksidan primer di antaranya

enzim superoksida dismutase (SOD), katalase, dan glutation peroksidase. Enzim
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katalase dan glutation peroksidase bekerja dnegan mengubah H2O2 menjadi H2O

dan O2 sedangkan SOD bekerja dengan cara mengkatalisis reaksi dismutase

radikal anion superoksida menjadi H2O2. Aktivitas enzim-enzim tersebut sangat

dipengaruhi oleh adanya ion logam, seperti besi, tembaga, seng, mangan, dan

selenium (Winarsi, 2007:79).

1.2.2. Antioksidan Sekunder

Antioksidan sekunder disebut juga antioksidan eksogen atau non-

enzimatis. Senyawa antioksidan non-enzimatis bekerja dengan cara menangkap

radikal bebas, kemudian mencegah reaktivitasinya atau memotong reaksi berantai

sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Contoh antioksidan sekunder

antara lain vitamin E, vitamin C, beta karoten, dan flavonoid (Winarsi, 2007:80)

1.2.3. Antioksidan Tersier

Antioksidan tersier bekerja dengan memperbaiki sel-sel dari jaringan yang

rusak akibat serangan radikal bebas. Kelompok antioksidan tersier ini meliputi

sistem enzim, seperti metionin sulfoksida reduktase yang dapat memperbaiki

DNA dalam inti sel. Kerusakan DNA yang terinduksi senyawa radikal bebas

dicirikan oleh rusaknya untai tunggal dan ganda, baik gugus non-basa maupun

basa (Winarsi, 2007:81).

1.3. DPPH (1,1-difenil-2-pikrihidrazil)

Molekul DPPH merupakan suatu molekul radikal bebas yang stabil

dikarenakan adanya delokalisasi elektron terhadap molekul tidak mengalami

dimerisasi seperti yang terjadi pada kebanyakan radikal bebas lainnya. Jika larutan
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DPPH dicampur dengan senyawa yang dapat mendonorkan atom hidrogen, maka

DPPH akan mengalami reduksi yang ditandai dengan perubahan warna dari ungu

menjadi kuning. Jumlah molekul DPPH yang tereduksi ini sebanding dengan

jumlah molekul pereduksi (Molyneux,2003:212).

1.4. Metode Ekstraksi

Pengambilan bahan aktif dari suatu tanaman, dapat dilakukan dengan

ekstraksi. Dalam proses ekstraksi ini, bahan aktif akan terlarut oleh zat penyari

yang sesuai sifat kepolarannya. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa

faktor seperti sifat dari bahan yang mentah, daya penyesuaian dengan tiap macam

metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau

mendekati sempurna (Ansel, 1989:607). Metode ekstraksi dapat dilakukan dengan

cara dingin ataupun panas.

1.4.1.Ekstraksi cara dingin

Ektraksi cara dingin adalah ekstraksi yang dilakukan tanpa pemanasan yaitu

hanya pada suhu ruangan, di antaranya yaitu :

a. Maserasi

Maserasi adalah proses penyarian simplisia dengan menggunakan pelarut

dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan. Berdasarkan

teknologinya maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode

pencapaian konsentrasi pada kesetimbangan (Depkes RI, 2000:10)

repository.unisba.ac.id



10

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada suhu

ruangan (Depkes RI, 2000:11)

1.4.2. Ekstraksi cara panas

Ekstraksi cara panas adalah metode ekstraksi yang dilakukan dengan

menggunakan pemanasan, di antaranya yaitu :

a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada suhu titik didihnya,

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan

dengan adanya pendingin balik (Depkes RI, 2000: 11)

b. Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi

sinambung dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya

pendingin balik (Depkes RI, 2000:11)

c. Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan sinambung) pada

suhu yang lebih tinggi dari suhu ruangan, yaitu secara umum dilakukan

pada suhu 40°-50°C (Depkes RI, 2000:11).
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d. Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada suhu penangas air (bejana

infus tercelup dalam penangas air mendidih, suhu terukur 90°-98°C)

selama waktu tertentu (Depkes RI, 2000:11).

e. Dekok

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama dari 30 menit dan pada

suhu mencapai titik didih air (Depkes RI, 2000:11).

1.5. Fraksinasi

Fraksinasi merupakan metode pemisahan campuran menjadi beberapa

fraksi yang berbeda susunannya. Fraksinasi diperlukan untuk memisahkan

golongan utama kandungan yang satu dari golongan utama lainnya. Fraksinasi

merupakan suatu prosedur pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan

kepolarannya. Metode pemisahan yang banyak digunakan adalah metode ekstraksi

cair-cair dan kromatografi (Harborne, 1987:7).

1.5.1. Ekstraksi cair-cair

Ekstraksi cair-cair merupakan suatu proses pemurnian dengan prinsip like

dissolve like yang berarti suatu senyawa akan larut dalam pelarut yang

kepolarannya sama, sedangkan yang kepolarannya berbeda akan terpisah.

Esktraksi cair-cair menggunakan suatu alat yaitu corong pisah. Dalam proses

ekstraksi cair-cair terjadi perpindahan solut dari satu fase ke fase lain. Fase yang

digunakan adalah dua cairan yang tidak saling bercampur, biasanya digunakan air

dan pelarut organik (Harborne, 1987:8).
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1.5.2. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

KLT merupakan sistem kromatografi yang pemakaiannya paling luas pada

fitokimia, karena dapat diterapkan hampir pada setiap golongan senyawa, kecuali

pada kandungan yang sangat mudah menguap. Cara ini dapat dipakai pada

pemeriksaan pendahuluan ekstrak kasar dari kebanyakan senyawa dan juga

sebagai cara pada pemisahan dan deteksi pendahuluan (Harborne, 1987:337).

1.6. Spektrofotometri UV-Sinar Tampak

Spektrofotometri serapan merupakan pengukuran suatu interaksi antara

radiasi elektromagnetik dan molekul atau atom dari suatu zat kimia. Teknik yang

sering digunakan dalam analisis farmasi meliputi spektrofotometri serapan

ultraviolet, sinar tampak, inframerah, dan serapan atom (Depkes RI,1995:1061).

Pengukuran absorbansi atau transmitansi dalam spektrofotometer UV-

sinar tampak digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif spesies kimia.

Absorpsi dalam daerah UV-sinar tampak menyebabkan eksitasi electron ikatan

(Khopkar, 2008:211).

Spektroskopi serapan ultraviolet dan serapan tampak merupakan cara

tunggal yang paling berguna untuk menganilisis struktur flavonoid. Cara tersebut

digunakan untuk membantu mengidentifikasi jenis flavonoid dan menentukan

pola oksigenasi. Di samping itu, kedudukan gugus hidroksil fenol bebas pada inti

flavonoid dapat ditentukan dengan menambahkan pereaksi (pereaksi geser) ke

dalam larutan cuplikan dan mengamati pergeseran puncak serapan yang terjadi.

Dengan demikian, secara tidak langsung cara ini berguna untuk menentukan
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kedudukan gula atau metil yang terikat pada salah satu gugus hidroksil fenol

(Markham, 1988:38).
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