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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada saat ini mendorong adanya perubahan 

gaya hidup untuk kembali ke alam khususnya pada dunia kefarmasian dengan 

mempelajari obat-obat tradisional. Obat tradisional biasa disebut juga dengan 

obat herbal yang cenderung memiliki efek samping yang cukup kecil bagi 

tubuh. Obat herbal juga cenderung memiliki harga yang relatif lebih 

terjangkau dibandingkan dengan obat paten. Hal tersebut menyebabkan obat-

obat herbal kembali disukai oleh masyarakat Indonesia (Mardiana, 2012). 

Indonesia mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang dapat 

digunakan sebagai obat salah satunya daun kemangi. Daun kemangi 

merupakan tanaman aromatik yang memiliki kandungan minyak atsiri, 

senyawa fenolik (flavonoid, asam fenolik), alkaloid, saponin, tanin, 

karbohidrat, lignin, pati, terpenoid, dan antrakuinon (Larasati dan Apriliana, 

2016). Daun kemangi merupakan anggota familia Lamiaceae yang secara 

empiris dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk migrain, stress, diare, 

demam dan termasuk sebagai antibakteri (Brdanin, 2015). Daun kemangi 

juga bisa digunakan untuk mengobati bau badan yang disebabkan oleh bakteri 

Staphylococcus epidermidi. Berdasarkan penelitian Tambajong, dkk., (2017) 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis dapat dihambat oleh ekstrak 

daunq kemangiq dengan rata-rataq zona hambatq tumbuhq bakteriq Staphylococcus 

epidermidis adalah 9,2 mm. 



2 

 

Flavonoid merupakan senyawa kimia yang terkandung dalam daun 

kemangi memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Flavonoid bekerja dengan 

cara merusak membran sel bakteri yang mengakibatkan permeabilitasnya 

menurun sehingga bakteri mengalami kerusakan (Larasati dan Apriliana, 

2016). Untuk menarik senyawa flavonoid dari daun kemangi dapat dilakukan 

dengan cara mengekstraksi.  

Ekstraksi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode 

salah satunya metode maserasi dan sokletasi. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sa’adah, dkk., (2017) pada umbi bawang dayak metode ekstraksi 

maserasi menghasilkan rendemen yang lebih rendah dibandingkan dengan 

metode ekstraksi sokletasi, hal ini disebabkan adanya pemanasan pada 

metode sokletasi membuat kemampuan pelarut meningkat dalam 

mengekstraksi senyawa metabolit sekunder yang tidak larut pada suhu 

ruangan. 

Untuk memperoleh kandungan senyawa metabolit sekunder yang 

tinggi dapat diperoleh dengan cara mengoptimasi pelarut. Jenis pelarut akan 

menyari jenis senyawa sesuai dengan polaritasnya. Salah satu pelarut yang 

digunakan untuk ekstraksi yaitu etanol, karena memiliki absorbsi yang baik, 

titik didih lebih rendah, dapat bercampur dengan air, tidak mudah ditumbuhi 

kapang dan kuman, serta tidak beracun (Sa’adah, dkk., 2015). Berdasarkan 

penelitian Martiningsih dan Suryanti (2017) golongan senyawa metabolit 

sekunder diidentifikasi secara kualitatif berdasarkan pada terbentuknya 

endapan, warna, dan busa.    
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Untuk memperoleh kadar flavonoid yan optimal salah satunya dengan 

cara mengoptimalkan metode ekstraksi. Pada penelitian ini menggunakan  

metode ekstraksi maserasi dan sokletasi.  Kedua metode ekstraksi, yaitu 

metode maserasi dan sokletasi memiliki cara ekstraksi yang berbeda untuk 

menarik senyawa flavonoid yang berkhasiat untuk mengobati bau badan dan 

sebagai antiradikal bebas. Daun kemangi merupakan tanaman yang memiliki 

kandungan senyawa Flavonoid. Flavonoid yang terkandung pada daun 

kemangi yaitu apigenin. Apigenin termasuk golongan flavon yang 

mempunyai fungsi sebagai antiradikal bebas. (Erviana, dkk., 2016). 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh metode 

ekstraksi terhadap kadar senyawa flavonoid ekstrak etanol daun kemangi 

(Ocimum basilicum L.)?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan kadar senyawa flavonoid daun kemangi menggunakan metode 

ekstraksi maserasi dengan metode sokletasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

potensi pemanfaatan daun kemangi (Ocimum basilicum L.) sebagai sumber 

tanaman obat. 

 


