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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Klasifikasi  Tanaman 

 Alang- alang atau Imperata cylindrica (L.) Beauv merupakan salah satu 

jenis rumput yang tumbuh tersebar di seluruh daerah tropis dan subtropis di dunia. 

Alang-alang merupakan gulma yang biasanya menyerang lahan pertanian dan 

dapat menghambat atau mengganggu pertumbuhan suatu tanaman, umumnya 

alang-alang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Alang- alang memiliki ciri 

fisik yaitu : daun yang masih muda berwarna hijau, sedangkan daun yang lebih 

tua berwarna oranye-coklat. Alang-alang dapat tumbuh hingga membentuk tandan 

yang tipis atau padat. Setiap tandan berisi beberapa daun yang tumbuh dari 

permukaan tanah (Macdonald et al., 2006), bagian pinggir daun datar dan 

bergerigi, dengan pelepah putih menonjol di bagian tengah, tinggi daun dapat 

mencapai 2-6 kaki, bunga dari alang-alang berwarna putih dan berbentuk seperti 

bulu. Rimpang alang- alang berwarna putih, tersegmentasi (memiliki simpul), dan 

ada yang  bercabang, ujung rimpang tajam dan bisa menembus akar tanaman 

lainnya (Sellers et al., 2015). 

Kedudukan taksonomi : 

Kingdom : Plantae 

Filum  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Cyperales 

Famili  : Poaceae 

Genus  : Imperata 
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Species  :Imperata cylindrica (L.) Beauv (Database, 2015; Wunderlin,  

Franck, and Essig, 2018) 

Alang-alang memiliki rasa manis dan dapat memberikan rasa sejuk.  

Tanaman alang-alang memiliki beberapa kandungan metabolit seperti manitol, 

sukrosa, glukosa, coixol, anemonin, asam kresik, logam alkali, saponin, ,tanin dan 

polifenol (Hariana, 2013), sedangkanakar alang-alang diketahui memiliki 

beberapa kandungan metabolit antara lain: arundoin, fernenol, isoarborinol, 

sillindrin, simiarenol, kampesterol, stigmasterol, β- sitosterol, skopoletin, 

skopolin, p-hidroksibenzaldehida ,katekol, asam klorogenat, asam isoklorogenat, 

asam p-kumarat, asam neoklorogenat, asam asetat, asam oksalat, asam d-malat, 

asam sitrat, potassium (0,75% dari berat kering), kalsium, 5-hidroksitriptamin 

(Herbie, 2015), kalium, flavonoid, graminone B (Delima and Yemima, 2014).  

 Akar alang-alang memiliki efek farmakologis antara lain diuretik (peluruh 

kencing), mengobati kencing berdarah, kencing nanah, muntah darah, mimisan, 

hepatitis akut dan radang ginjal akut (Hariana, 2013), juga hipertensi (Delima and 

Yemima, 2014). 

B. Pengolahan Tanaman Herbal 

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kekayaan sumber daya 

alamnya yang melimpah. Beraneka ragam tanaman dapat ditemukan di Indonesia. 

Hal tersebut didukung oleh iklim tropis dan posisi strategis Indonesia yang 

dilewati olah garis khatulistiwa. Kekayaan flora yang dimiliki tersebut kemudian 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari 

diantaranya sebagai tanaman obat (Mambang, 2014). Diantara 30.000 spesies 

tumbuhan yang hidup di kepulauan Indonesia, diketahui sekurang-kurangnya 



9 
 

9.600 spesies tumbuhan berkhasiat sebagai obat dan kurang lebih 300 spesies 

telah digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh industri obat tradisional 

(Depkes, 2007). 

Herbal adalah jenis tanaman yang berkhasiat guna menyembuhkan berbagai 

penyakit.  Selain itu, herbal dapat digunakan sebagai pencegahan dan perawatan 

guna meningkatkan kesehatan tubuh serta menjaga kebugaran.  Tanaman herbal 

dapat diolah secara sederhana (tradisional) dirumah, salah satu cara pengolahan 

tanaman herbal yaitu dengan cara perebusan (Purwanto, 2016). Perebusan 

merupakan proses memanaskan bahan makanan dalam cairan yang mendidih, 

dalam merebus bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam air sebelum atau 

sesudah mendidih (Amaliah dan Murdiati, 2013).   

Umumnya perebusan obat herbal dilakukan menggunakan wadah yang 

antikarat serta berbahan tanah liat atau kaca, sedangkan pemakaian wadah yang 

terbuat dari besi dan aluminium tidak disarankan karena mempunyai efek yang 

membahayakan tubuh, yaitu menimbulkan endapan dan terbentuknya racun, yang 

diakibatkan terjadinya reaksi kimia antara obat herbal dengan bahan tersebut. 

Normalnya, perebusan terhadap tanaman herbal akan menyebabkan terjadinya 

perpindahan senyawa-senyawa aktif dari simplisia kedalam air (Purwanto, 2016) 

C.  Polifenol 

 Polifenol merupakan suatu senyawa yang sering ditemukan pada tumbuhan, 

polifenol merupakan metabolit sekunder dari tumbuhan dan umumnya terlibat 

dalam pertahanan terhadap radiasi ultraviolet atau serangan dari patogen.Senyawa 

polifenol memiliki manfaat dalam pencegahan berbagai penyakit, seperti penyakit 
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kanker, kardiovaskular, diabetes, osteoporosis dan penyakit neurodegeneratif 

(Pandey and Rizvi, 2009). Senyawa fenolik dapat berkontribusi pada kepahitan, 

astringensi, warna, rasa, bau dan stabilitas oksidatif pada makanan (Proestos, 

Kapsokefalou, and Komaitis, 2009) 

 

Gambar. 1 

Struktur kimia Fenol (Sumber: Hoffman, 2003) 

Polifenol umumnya memiliki cincin benzena aromatik dengan satu atau 

lebih gugus hidroksil. Mayoritas polifenol larut dalam air, yang umumnya  

terdapat dalam bentuk glikosida yang secara alami terletak di dalam sel tanaman 

pada vakuola sentral.  Terdapat senyawa Fenolat lainnya yang bersifat lipofilik 

dan biasanya terdapat didalam sitoplasma sel atau pada lapisan lilin pada 

permukaan dan pada eksudat tunas tanaman  Beberapa isoflavonoid tertentu, 

seperti genistein dan daidzein, merupakan fitoestrogen, sementara yang lainnya 

adalah insektisida. Sebagain besar molekul fenolik juga merupakan antioksidan 

yang efektif dan berfungsi sebagai penangkal  radikal bebas, terutama flavonoid 

(Hoffman, 2003). 

Beberapa jenis  senyawa polifenol: 
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1. Senyawa fenolik sederhana dan asam fenolik 

Beberapa contoh senyawa yang termasuk kedalam senyawa fenolik 

sederhana dan asam fenolik yaitu: arbutin, asam galat, guaiacol, hydroquinone, 

salicin, Δ9-tetrahydrocannabinol, vanillin, asam lithospermic, asam usnis, 

benzofurans. Asam fenolik dapat dengan mudah ditemukan pada bebrapa bagian 

tumbuhan.Asam fenolik memiliki efek farmakologis, salah satunya  ditunjukkan 

oleh senyawa arbutin yang memiliki sifat antimikroba yang sangat baik saluran 

kemih dan salisilat  yang dapat berfungsi sebaga anti-inflamasi (Hoffman, 2003).  

Salah satu senyawa fenolik sederhana yang sering dijumpai pada 

tumbuhan adalah hydroquinone dalam bentuk arbutin glukosida. Selain itu, fenol 

sederhana dengan rantai samping umumnya memiliki sifat yang dapat mengiritasi 

kulit, seperti urushiol III dari tanaman beracun (Hoffman, 2003). 

2. Fenilpropanoid dan cinnamic acid 

Cinnamic acid diketahui memiliki efek terapeutik seperti pada sebagian 

besar asam sinamat, ester, amida, aldehida dan alkoholnya, menunjukkan efek 

yang signifikan terhadap penghambatan satu atau beberapa spesies bakteri dan 

jamur. Salah satu contohnya adalah aktivitas antituberkulosis yang kuat terdapat 

pada beberapa turunan cinnamic yang dapat dilihat dari pertumbuhan bakteri 

penyebab TB yang berulang kali dapat  dihambat oleh konsentrasi mikromolar 

dari molekul yang mengandung kayu manis (Guzman, 2014). 

Fenilpropanoid (C6-C3) adalah senyawa fenolik yang memiliki cincin 

aromatik dengan  rantai samping 3-karbon terpasang. Kelompok yang termasuk 

kedalam fenilpropen, umumnya berkontribusi terhadap rasa dan bau yang mudah 

menguap tanaman (misalnya anethole). Glikosida beberapa fenilpropanoid telah 

terbukti menghambat enzim cAMP-specific phosphodiesterase, aldose reductase, 
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dan 5-lipoxygenase. Lignin, polimer acak yang berkontribusi secara universal 

terhadap struktur dan kekakuannya dinding sel tumbuhan, juga berasal dari 

fenilpropanoid (Hoffman, 2003). 

Beberapa contoh senyawa yang termasuk kedalam fenilpropanoid dan 

cinnamic acid yaitu anethole, p-coumaricAcid, curcumin, β- asarone, caffeic acid, 

myristicin, coumarin, bergapten, cimicifugin, psoralen, umbelliferone. khellin 

(Hoffman, 2003). 

3. Kuinon 

 Setidaknya 1.200 jenis kuinon telah diidentifikasi yang dapat memberikan 

pigmen yang warnanya bervariasi dari kuning sampai  kehitaman, tetapi 

kebanyakan berwarna kuning, oranye, atau merah. Kuinon bisanya terdapat  di 

kulit kayu, kayu ulin, atau akar, atau pada jaringan lain dimana warna mereka 

ditutupi oleh pigmen lainnya. Kuinon dikelompokkan menjadi tiga kelompok 

yang dikelompokkan berdasarkan peningkatan ukuran molekul yaitu: 

benzokuinon, naphthokuinon, dan antrakuinon (Hoffman, 2003). 

4. Xanthone 

Xanthone diketahui memiliki berbagai efek farmakologis pada organisme 

hidup, seperti senyawa bellidifolinyang dapat menghambat aktivitas oksidase 

monoamina, selain itu psorospermin menunjukkan sifat sitotoksik dan antitumor. 

Banyak xanthone lainnya juga tercatat memiliki kemampuan sebagai antimikroba, 

insektisida, antiinflamasi, atau efek tuberkulosis. Xanthone umumnya dapat 

ditemukan dalam tanaman seperti gentian (Gentiana lutea), swertia (swertia spp.), 

dan mangga (Mangifera indica) (Hoffman, 2003). 

5. Stilbenoids 
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 Kelompok senyawa ini didasarkan pada struktur dua cincin benzene yang  di 

jembatani oleh dua rantai karbon. Sebagian besar stilbenoid pada tanaman 

bertindak sebagai antifungal phytoalexins, yaitu senyawa yang disintesis hanya 

sebagai tanggapan terhadap adanya infeksi atau kerusakan pada tanaman. Salah 

satu  contoh stilbenoids yang umum ditemukan ditumbuhan adalah resveratrol 

yang sebagian besar ditemukan pada anggur (Pandey and Rizvi, 2009). 

6. Flavonoid  

 Flavonoid adalah pigmen tumbuhan, yang bertanggung jawab untuk warna 

bunga, buah, dan kadang daun. Bila tidak terlihat secara langsung, maka flavonoid 

sering bertindak sebagai co-pigmen. Sebagai contoh, flavon tak berwarna dan 

flavonol co-pigmen melindungi tanaman jaringan dan senyawa seperti antosianin 

melawan kerusakan dari radiasi ultraviolet (UV). Glikosida flavonoid larut dalam 

air dan terakumulasi pada vakuola sel tumbuhan. tergantung pada spesiesnya,  

flavonoid juga dapat berada pada epidermis daun atau tersebar pada dua bagian 

yaitu epidermis dan mesofil. Pada bunga, flavonoid terkonsentrasi di sel epidermis 

(Hoffman, 2003). 

7. Isoflavonoid 

 Isoflavonoid adalah subkelas flavonoid. Isoflavon dicirikan dengan 

memiliki cincin-B yang terpasang pada posisi C3 daripada pada posisi C2 dan 

mengalami berbagai modifikasi; Modifikasi ini menyebabkan pembentukan 

isoflavonoid sederhana seperti isoflavanones, isoflavans, dan isoflavanols, serta 

struktur yang lebih kompleks seperti rotenoids, pterocarpans, dan coumestans. 

Isoflavonoids memiliki efek farmakologis seperti mengatasi osteoporosis, 
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mengatasi  penyakit kardiovaskular, pencegahan kanker dan untuk pengobatan 

gejala menopause (Sharma and Ramawat, 2013) 

8. Tanin 

 Tanin adalah senyawa polifenol (C6-C3-C6)n yang dapat mengendapkan 

protein dan membentuk kompleks dengan polisakarida, yang terdiri dari 

kelompok oligomer dan  polimer yang sangat beragam. Tannin juga diketahui 

memiliki sifat yang dapat larut di dalam air.  Tanin tersebar luas di antara tanaman 

dan biasa ditemukan pada jenis tanaman  gymnosperma dan angiosperma.  Tanin 

lebih sering ditemukan pada tumbuhan dikotil daripada monokotil.   Terdapat  dua 

jenis tanin utama, yaitu tanin terkondensasi (proanthocyanidins) dan tanin 

terhidrolisis. Tanin terkondensasi hampir secara dapat ditemukan secara universal 

pada tanaman pakis dan gymnosperma dan tersebar luas di antara angiosperma, 

terutama pohon dan semak belukar.  Sebaliknya, tanin terhidrolisis terbatas pada 

tanaman dicotyledonous. Beberapa manfaat dari senyawa tanin yaitu : 

a. Melindungi membran mukosa yang meradang. 

b. Mengerahkan efek pengeringan pada selaput lendir, mengurangi hipersekresi. 

c. Mencegah perdarahan dari luka kecil. 

d. Mengurangi perdarahan uterus (misalnya, pada menorrhagia). 

e. Meringankan gejala diare atau disentri.  

f. Digunakan secara eksternal untuk tindakan astringent dalam douching, 

tembakau, dan obat kumur (Hoffman, 2003). 

D. Uji kandungan total fenol dengan reagen Folin-Ciocalteu  

Penetapan kadar fenolik total dilakukan dengan menggunakan reagen Folin-

Ciocalteau. Reagen Folin-Ciocalteau digunakan karena senyawa fenolik dapat 
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bereaksi dengan Folin membentuk larutan berwarna yang dapat diukur 

absorbansinya. Prinsip dari metode Folin Ciocalteau adalah Pereaksi ini 

mengoksidasi fenolat (garam alkali) atau gugus fenolik-hidroksi mereduksi asam 

heteropoli (fosfomolibdat fosfotungstat) yang terdapat dalam pereaksi Folin 

Ciocalteau menjadi suatu kompleks molybdenum tungsten. Senyawa fenolik 

bereaksi dengan reagen Folin Ciocalteau hanya dalam suasana basa agar terjadi 

disosiasi proton pada senyawa fenolik menjadi ion fenolat. Gugus hidroksil pada 

senyawa fenolik bereaksi dengan reagen Folin Ciocalteau membentuk kompleks 

molybdenum tungsten berwarna biru yang dapat dideteksi dengan 

spektrofotometer (Alfian dan Susanti, 2016).  

Semakin besar konsentrasi senyawa fenolik maka ion fenolat yang terbentuk 

pun semakin banyak, sehingga semakin banyak ion fenolat yang mereduksi 

fosfomolibdat dan fosfotungstat yang menyebabkan warna biru yang terbentuk 

semakin pekat, hal ini menyebabkan absorbansi yang terukur akan semakin besar 

(Wijayanti, 2016). 

 Metode Folin-Ciocalteu digunakan untuk mengukur konsentrasi total 

fenolik kelompok hidroksil yang terdapat dalam sampel.  Metode ini tidak 

membedakan perbedaan antar jenis komponen fenolik tertentu yang ada pada 

ekstrak atau sampel melainkan hanya mengukur konsentrasi total gugus hidroksil 

fenolat hadir dalam ekstrak yang diuji (Khadambi, 2007).  

Reagen Folin-Ciocalteu merupakan reagen yang memiliki sifat cepat terurai 

dalam larutan alkali, sehingga diperlukan penambahan yang banyak dalam 

penggunaanya untuk mendapatkan reaksi yang lengkap.  Penambahan reagen 

dengan jumlah banyak dapat mengakibatkan presipitat dan kekeruhan tinggi, 
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sehingga dalam pembuatannya dilakukan dengan penambahan garam lithium ke 

dalam reagen agar analisis dengan menggunakan spektrofotometer dapat 

dilakukan (Folin, Ciocalteu,1927 dalam Blainski, Lopes and Mello, 2013). 

E. Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometer  UV- Visible merupakan salah satu instrumen yang sering 

digunakan dalam beberapa analisis. Prinsip dari alat ini yaitu  mengukur jumlah 

ultraviolet atau radiasi yang terlihat yang dapat diserap oleh zat dalam larutan 

yang dianalisis. Analisis kualitatif, senyawa organik dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan spektrofotometer jika data yang berkaitan dengan senyawa organik 

tersebut tercatat atau terekam di dalam alat spektrofotometer. Analisis kuantiitatif 

dengan spektrofotometri umumnya digunakan untuk mengetahui kuantitas spesies 

molekuler yang menyerap radiasi (Davidson, 2002 dalam Behera et al., 2012). 

Spektrofotometri merupakan teknik yang sederhana, cepat, cukup spesifik 

dan bisa diterapkan pada senyawa dengan kadar yang sedikit.  Hukum 

fundamental yang mengatur analisis spektrofotometri kuantitatif adalah hokum 

Lambert – Beer. Hukum beer menyatakan bahwa intensitas radiasi monokromatik 

menurun secara eksponensial dengan jumlah molekul yang menyerap, dengan 

kata lain, absorbansi sebanding dengan konsentrasi. Hukum lambert menyatakan  

intensitasradiasi monokromatik menurun secara eksponensial saat melewati 

sebuah media dengan ketebalan homogen. Kombinasi kedua hukum ini 

menghasilkan hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert - Beer menyatakan saat 

seberkas cahaya dilewatkan melalui sel transparan yang mengandung larutan zat 

anabsorpsi, pengurangan intensitas cahaya bisa terjadi (Davidson, 2002 dalam 
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Behera et al., 2012). Secara matematis, hukum Lambert-Beer dapat dinyatakan 

sebagai berikut:  

A = a b c 

A = absorbansi atau densitas optik 

a = koefisien absorptivitas  

b = panjang jalur radiasi melalui sampel (cm) 

c = konsentrasi zat terlarut dalam larutan. 

Nilai a dan b konstan sehingga berbanding lurus dengan konsentrasi c (Davidson, 

2002 dalam Behera et al., 2012). 

Kuantifikasi suatu  zat dengan spektrofotometer dapat dilakukan dengan 

cara menyiapkan larutan dengan pelarut transparan dan mengukur absorbansi pada 

panjang gelombang yang sesuai. Panjang gelombang yang umumnya dipilih 

adalah panjang gelombang penyerapan maksimum (λmax) (Davidson, 2002 dalam 

Behera et al., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


