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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Indonesia kaya akan ragam etnis yaitu mencapai 400 etnis yang memiliki 

kekayaan pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan untuk 

pemeliharaan kesehatan dan pengobatan berbagai macam penyakit (Depkes, 2007). 

Salah satu tanaman yang biasa digunakan sebagai obat oleh masyarakat Indonesia 

adalah alang-alang. Alang-alang (Imperata cylindrica (L.) Beauv) adalah tanaman 

rumput yang tersebar hampir di seluruh belahan bumi dan dianggap sebagai gulma di 

lahan pertanian (Hidayat and Rachmadiyanto, 2017).  

Umumnya bagian dari tumbuhan alang-alang yang sering digunakan adalah 

bagian daunnya yaitu dimanfaatkan sebagai atap rumah, sedangkan bagian akarnya 

dapat dimanfaatkan sebagai obat.  Akar alang-alang memiliki efek farmakologis 

antara lain diuretik (peluruh kencing), sebagai obat  kencing berdarah, kencing nanah, 

muntah darah, mimisan, hepatitis akut dan radang ginjal akut (Hariana, 2013), juga 

hipertensi (Delima dan Yemima, 2014). 

Akar alang-alang diketahui telah dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan 

tradisional di beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan penelitian  Hidayat dan  

Rachmadiyanto (2017) yang melakukan survei pada 27 wilayah di Indonesia, 

sebagian besar bagian tanaman alang-alang yang digunakan untuk pengobatan adalah 

akar. Hal ini dapat disebabkan karena bagian akar yang paling banyak mengandung 

zat kimia aktif dan memiliki rasa lebih adaptif terhadap organ mulut dibandingkan 
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dengan bagian tanaman lainnya. Alang-alang dapat digunakan sendiri atau sebagai 

bagian dari ramuan obat tertentu. Sebagai bagian dari ramuan, biasanya alang-alang 

berperan sebagai pendukung tanaman lain terhadap pengobatan yang dimaksud, 

seperti ramuan untuk mengobati rasa sakit pada batu ginjal, alang-alang dapat 

berfungsi dalam memberikan efek diuretik. Sementara untuk penggunaan alang-alang 

sendiri tanpa campuran bahan lainnya, umumnya digunakan untuk pengobatan 

penyakit ringan seperti luka, sakit perut atau hanya sebagai minuman kesehatan.  

 Cara menggunakan alang-alang sebagai obat alami cukup beragam, 

tergantung dari jenis penyakit yang harus diatasi. Penyakit yang berhubungan dengan 

organ dalam, biasanya diatasi dengan mengkonsumsi akar alang-alang secara oral, 

sedangkan penyakit yang berhubungan dengan bagian luar tubuh biasanya cukup 

diolesi. Sebelum dikonsumsi sebagai obat, akar alang-alang terlebih dahulu diolah, 

pada umumnya pengolahan akar alang-alang yang akan dijadikan obat dilakukan 

dengan cara perebusan (Hidayat and Rachmadiyanto, 2017).  Perebusan merupakan 

proses pemanasan bahan makanan dalam cairan yang mendidih, dalam merebus 

bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam air sebelum atau sesudah air mendidih 

(Amaliah and Murdiati, 2013). 

Akar alang-alang diketahui memiliki beberapa kandungan metabolit antara lain 

: arundoin, fernenol, isoarborinol, sillindrin, simiarenol, campesterol , stigmasterol, 

β- sitosterol, scopoletin, scopolin, 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 dan 
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Yemima, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dhianawaty dan Ruslin 

(2014), diketahui bahwa ekstrak methanol akar alang–alang mengandung  kadar 

polifenol total sebesar 1,53% (GAE) dan aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 

sebesar 0,32 mg/mL.  

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 fenolik 

diketahui dapat  larut didalam air, hal tersebut dibuktikan melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Tan et al., (2014) yang menunjukkan bahwa air dapat digunakan 

secara efektif untuk mengekstrak senyawa fenolik pada melon pahit dan kondisi yang 

optimal untuk ekstraksi dengan air adalah ekstraksi tunggal pada suhu 800C selama 5 

menit. Senyawa fenolik juga diketahui memiliki sifat yang sensitif terhadap 

pemanasan sekalipun pemanasan yang dilakukan  dalam waktu singkat (Ismail, 

Marjan and Foong, 2014). Sifat sensitif terhadap panas tersebut dapat memberikan 

dampak yang berbeda pada beberapa jenis bahan makanan, baik peningkatan maupun 

penurunan kadar total fenol yang terkandung pada bahan makanan. 

 Beberapa penelitian menemukan bahwa proses pemanasan dapat menyebabkan 

peningkatan maupun penuruan kadar total fenol yang terkandung pada sampel. 

Peningkatan kadar total fenol setelah proses pemanasan dapat dilihat pada penelitian 

yang dilakukan pada beberapa kultivar umbi manis, dimana terjadi peningkatan total 

fenol dan aktivitas antioksidan pada umbi manis setelah diolah dengan metode 

pemanasan, salah satunya yaitu perebusan (Bellail et al., 2012) selain itu peningkatan 

kandungan total fenol terlihat pada tomat, kharua brinjal, knol khol, dan wortel yang 
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mengalami proses pemanasan dengan cara pengukusan, perebusan, dan pemanasan 

dengan microwave (Saikia and Mahanta, 2013). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abacan, Hurtada, dan 

Devanadera (2017), pada beberapa jenis jamur yang dimasak dengan beberapa variasi 

suhu (500C, 750C,dan 1000C) didapatkan hasil bahwa kadar total fenol yang 

tekandung pada jamur menurun seiring dengan peningkatan suhu atau temperatur 

proses pemasakan. Penurunan kadar total fenol juga terjadi pada sampel kacang hijau, 

labu botol, lobak dan daun rosela yang menunjukkan penurunan setelah mendapatkan 

beberapa perlakuan pemanasan yaitu pengukusan, perebusan, dan pemanasan dengan 

microwave (Saikia and Mahanta, 2013). 

 Lama waktu perebusan berkaitan dengan waktu atau kesempatan yang 

dimiliki oleh pelarut untuk kontak dengan bahan yang direbus. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Hafit (2017), dapat diketahui bahwa lama perebusan 

berpengaruh nyata terhadap total polifenol pada air rebusan tanaman ciplukan, total 

polifenol tertinggi diperoleh pada daun dengan lama perebusan 30 menit (1210,5 mg 

GAE/g). Pengaruh lama waktu yang dimiliki oleh pelarut untuk kontak dengan bahan 

terhadap kadar total fenol juga dapat dilihat pada penelitian Ibrahim, Yunianta dan 

Sriherfyna (2015), yaitu dari variasi lama waktu ekstraksi (15 menit, 20 menit dan 25 

menit) dan suhu (85oC, 90oC, 950C ) nilai total fenol tertinggi ekstrak sari jahe 

didapatkan pada perlakuan waktu ekstraksi selama 25 menit dengan suhu 950C.  

Berdasarkan informasi tersebut terlihat lama waktu yang diberikan untuk 

kontak antara pelarut dan bahan dalam kondisi pemanasan dapat memberikan 

pengaruh terhadap kadar total polifenol yang terkandung pada beberapa bahan 
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pangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan 

kadar total fenol pada air rebusan akar alang-alang berdasarkan variasi lama waktu 

perebusan sehingga diperoleh gambaran tentang lama waktu perebusan yang tepat 

untuk merebus akar alang-alang agar didapat kandungan total fenol yang maksimal. 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu 

”Apakah ada perbedaan kadar total fenol pada air rebusan akar alang-alang yang 

direbus dalam air mendidih (suhu 95-1000C) pada berbagai lama waktu  perebusan?” 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

 Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kadar total fenol air rebusan 

akar alang-alang yang direbus dalam air mendidih (suhu 95-1000C) pada berbagai 

lama waktu perbusan. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengukur kadar total fenol dalam air rebusan akar alang-alang yang 

direbus dalam air mendidih (suhu 95-1000C) selama 5 menit. 

b. Untuk mengukur kadar total fenol dalam air rebusan akar alang-alang yang 

direbus dalam air mendidih (suhu 95-1000C) selama 15 menit. 

c. Untuk mengukur kadar total fenol dalam air rebusan akar alang-alang yang 

direbus dalam air mendidih (suhu 95-1000C)  selama 30 menit. 
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d. Untuk menganalisa perbedaan kadar total fenol dalam air rebusan akar alang-

alang yang direbus selama 5 menit, 15 menit, dan 30 menit. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu bahan 

kepustakaan untuk calon peneliti lainnya, serta memberi informasi dan ilmu 

pengetahuan dibidang analisis makanan dan minuman. 

2. Manfaat praktis 

a.  Bagi peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat dijadikan sebagai 

referensi pemanfaatan dan pengolahan alang-alang untuk produk kesehatan. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah kepada 

masyarakat mengenai perbedaan kadar total fenol air rebusan akar alang-alang yang 

direbus pada berbagai lama waktu perebusan. Sehingga informasi ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merebus akar alang-alang untuk 

memperoleh kandungan fenol yang maksimal yang dapat dimanfaatkan untuk 

kesehatan. 

c.  Bagi pemerintah 

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah yaitu dapat digunakan dalam penentuan 

kebijakan pemanfaatan tanaman herbal untuk kesehatan masyarakat khususnya 

alang-alang. 


