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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Alpukat (Persea americana Mill)  merupakan keluarga Persea memiliki 

kulit berwarna hijau zaitun dan bagian buahnya berwarna kuning pucat tebal 

yang kaya akan asam lemak seperti asam linoleat, oleat, palmitat, stearat, 

linolenat, kaprat, dan miristat (Camberos, et al., 2013). Alpukat memiliki 

kandungan metabolit sekunder yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan 

dari berbagai penyakit.  

 Tanaman alpukat merupakan salah satu tanaman yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pengobatan herbal karena senyawa kimia yang 

terkandung pada daun alpukat (Persea americana Mill)  yaitu  saponin,  

flavonoid, alkaloid, dan polisakarida sehingga daun alpukat dapat juga 

digunakan sebagai antibakteri (Ernawati dan Sari, 2015). Flavonoid 

ditemukan pada semua bagian tanaman yaitu seperti buah, akar, daun, dan 

kulit luar batang. Kandungan dari flavonoid bisa digunakan sebagai anti 

tumor, anti kanker, infeksi luka yang disebabkan oleh mikroba, jamur, dan 

virus (Kemit, dkk., 2016). 

Flavonoid yang terkandung pada daun alpukat (Persea americana Mill) 

sebagai meningkatkan efektivitas vitamin C dalam tubuh, antibiotik, obat 

nyeri, mencegah keropos pada tulang. Flavonoid yang terdapat pada kulit 

buah alpukat untuk mengurangi kerusakan pada kulit dan melindungi dari 
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paparan sinar UV sehingga flavonoid dapat bekerja untuk bahan aktif dari 

tabir surya atau antioksidan (Mokodompit, et al., 2013). 

Ekstraksi pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan senyawa 

flavonoid dari daun dan kulit buah alpukat menggunakan metode maserasi. 

Karena pada metode maserasi mudah digunakan, mengaplikasian mudah, 

tidak menggunakan alat-alat khusus, tidak perlu melakukan pemanasan, biaya 

yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak dan pada  metode maserasi tidak 

merusak senyawa flavonoid yang terkandung (Kemit, dkk., 2016) 

Daun alpukat telah dilaporkan sebagai antitusif dan antidiabetes yang 

efektif sebagai menghilangkan nyeri radang pada sendi dan buah alpukat 

memiliki kandungan vitamin E dan C, karotenoid dan sterol yang 

mengandung antioksidan yang dapat digunakan untuk  penangkal radikal 

bebas (Kumar and Cumbal, 2016). Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin 

melihat potensi yang dimiliki daun dan kulit buah alpukat sebagai pengobatan 

herbal. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan 

permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

perbandingan kadar total flavonoid yang terdapat pada ekstrak daun dan kulit 

buah Alpukat (Persea americana Mill) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui adanya perbandingan kadar total flavonoid yang terdapat pada 

daun dan kulit buah Alpukat (Persea americana Mill). 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini, sebagai informasi kepada masyarakat bahwa 

flavonoid pada daun dan kulit buah alpukat (Persea americana Mill) dapat 

digunakan sebagai pengobatan herbal. 

 


