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ABSTRAK

Daun sirih mempunyai kandungan fitokimia seperti alkaloid, saponin, tannin,
flavanoid dan minyak atsiri yang berpotensi sebagai antioksidan, antikanker,
sehingga ekstraksi daun sirih merah penting untuk dilakukan. Ekstraksi daun
sirih merah dengan metode digesti dengan modifikasi pemanasan gelombang
mikro (microwave) telah dilakukan. Daun sirih merah diekstrak dengan
pelarut etanol 80% dengan perbandingan 1:5, kemudian dipanaskan pada
suhu 40oC di dalam microwave dengan variasi waktu 1; 1.5; 2; 2.5; 3 menit.
Larutan yang dihasilkan selanjutnya dievaporasi dengan suhu 40oC sehingga
diperoleh ekstrak daun sirih merah. Ekstrak daun sirih merah dihitung
rendemen, kadar minyak atsiri serta dianalisis dengan Gas Chromatography-
Mass Spectroscopy (GC-MS) untuk mengetahui komposisi dan kandungan
senyawa aktifnya. Hasil analisis GC-MS menunjukkan bahwa ekstrak daun
sirih merah mengandung sineol, eugenol, kavikol, fenol, karvakrol, kariofilen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama waktu ekstraksi,
rendemen, kadar minyak, dan kandungan senyawa aktifnya meningkat, tetapi
kemudian cenderung menurun, sedangkan intensitas warna merah menurun.
Hasil terbaik diperoleh pada perlakuan waktu ekstraksi 1.5 menit, yaitu
dengan rendemen, kadar minyak atsiri, kadar eugenol, fenol, kariofilen dan
sineol tertinggi.

Kata kunci: daun sirih merah, ekstraksi digesti, etanol, microwave

PENDAHULUAN
Tanaman sirih merupakan salah satu tanaman yang penting karena

mempunyai banyak manfaat sebagai obat (Shalini et. al., 2011), parfum dan bahan
tambahan makanan. Daun sirih banyak mengandung senyawa fenolik. Kandungan
kimia yang terdapat dalam sirih merah belum terlalu banyakdiketahui secara pasti.
Akan tetapi penelitian awal yang mendasar memberikangambaran bahwa dalam
sirih merah terdapat flavonoid, alkaloid, senyawapolifenolat, tanin dan minyak
atsiri (Sudewo, 2005). Daun sirih mengandung minyak atsiri sekitar 0.8-1.8% dan
sepertiganya merupakan senyawa fenolik, baik monofenol, polifenol maupun
turunannya.Minyak atsiri daun sirih dilaporkan mempunyai sifat antibakteri
terhadap StaphylococcusAureus, Basillus subtilis, Salmonella(Dewi, 2008).
Menurut Guenther (1999) komponen minyak atsiri dalam daun sirihantara lain : o-
hidroksikavikol, kavikol, eugenol, metileugenol, karvakrol, sineol, kariofilen,
kavibetol, estragol, p-simol, terpinen dan seskuiterpen. Sedangkan menurut Dewi
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(2008) beberapa kandungan senyawa fenolat lain dalam sirih adalah
katekol,karvakrol, karvibetol, kavikol, sineol, estragol, eugenol dan metil eugenol.
Senyawa fenolik yang terkandung dalam tanaman dilaporkan mempunyai efek
biologis termasuk antioksidan (Durgaprasa et.al., 2011). Antioksidan merupakan
senyawa yang berpotensi untuk melawan oksidan berbahaya yang dapat merusak
sel tubuh. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ekstrak sirih dan minyak atsiri
dari daun sirih berfungsi sebagai antimikroba dan antioksidan (Salleh et.al., 2002;
Lei et.al., 2003; Bhattacharya et.al., 2006). Daun sirih juga mengandung
antikarsinogenik yang dapat dimanfaatkan sebagai obat kanker darah (Sengupta
et.al., 2013).

Ekstraksi senyawa aktif dalam daun sirih dapat dilakukan dengan beberapa
metode, seperti maserasi, perkolasi, digesti, refluks, sokletasi, distilasi uap. Salah
satu metode yang dapat digunakan adalah metode ekstraksi secara digesti, yaitu
seperti maserasi (merendam serbuk tanaman dalam pelarut) pada temperatu r
sekitar 40-50oC. Pelarut akan menembus dinding sel dan masuk ke rongga sel
yang mengandung zat aktif, sehingga zat aktif akan larut dan akan ditarik keluar
bersama dengan pelarut. Keuntungan dari metode digesti adalah daya melarutkan
meningkat, koefisien distribusi meningkat (Depkes RI, 1986). Pemanasan pada
proses digesti dapat dimodifikasi dengan menggunakan pemanasan gelombang
mikro (microwave). Ekstraksi dengan menggunakan pemanasan gelombang mikro
dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi ekstraksi bahan aktif berbagai jenis
rempah, tanaman herbal dan buah-buahan. Gelombang mikro dapat mengurangi
aktivitas enzimatis yang dapat merusak senyawa aktif yang akan diekstrak (Salas
et.al., 2010). Ekstraksi senyawa aktif dalam daun sirih dapat dilakukan dengan
menggunakan beberapa pelarut seperti air (Dewi, 2008), etanol (Datta et.al., 2011;
Putri dan Farida, 2013; Katrin et.al., 2013; Nouri et.al., 2014), metanol, aseton,
etil asetat (Katrin et.al., 2013; Nouri et.al., 2014), heksana (Katrin et.al., 2013).
Nouri et.al. (2014) melakukan penelitian pengaruh pelarut (metanol, etanol,
aseton, etil asetat) terhadap kandungan fenol terekstrak dan aktivitas antioksidan
senyawa aktif pada daun sirih dan didapatkan bahwa ekstrak dengan etanol
memberikan kandungan fenol dan antioksidan tertinggi.

BAHAN DAN METODE
Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah daun sirih merah, kertas
saring, etanol 80%, akuades.
Alat Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah peralatan gelas,
timbangan analitik (Mettler PM460), pisau, wadah sampel, juicer, microwave
(Trevizo, Italy) 220 V, rotary evaporator (RE 300, Stuart-UK), color analyzer
(PCE RGB 2), Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) (Agilent 6890
N Gas Chromatography).
Metode penelitian

Daun sirih merah yang akan digunakan disortasi berdasarkan warna, segar
daunnya. Daun sirih hasil sortasi, diambil 100 gram dan dikecilkan ukurannya
kemudian direndam dengan 500 ml etanol 80% (perbandingan daun:pelarut = 1:5)
selama 10 menit. Selanjutnya senyawa aktif daun sirih diekstraksi dengan cara
digesti menggunakan pemanasan gelombang mikro (microwave) pada suhu 40oC
dengan variasi  waktu 1; 1.5; 2; 2.5; 3 menit. Ekstrak selanjutnya disaring dan
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dipisahkan, kemudian dievaporasi pada suhu 40oC selama 60 menit. Ekstrak
etanolik daun sirih merah selanjutnya dikarakterisasi dengan menggunakan GC-
MS untuk mengetahui kandungan yang terdapat di dalamnya. Selain itu dilakukan
pengukuran rendemen, kadar dan warna minyak atsiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekstraksi senyawa aktif dalam daun sirih merah dilakukan dengan

menggunakan metode digesti. Ekstraksi digesti adalah ekstraksi dimana bahan
yang akan diekstrak direndam dengan pelarut yang sesuai dan dipanaskan pada
suhu 40-50oC. Pada penelitian ekstraksi daun sirih merah, digesti dilakukan
dengan pelarut etanol dan memodifikasi pemanasan menggunakan pemanasan
gelombang mikro (microwave). Pelarut akan menembus dinding sel tumbuhan
dan masuk ke rongga sel yang mengandung senyawa aktif, sehingga senyawa
aktif akan larut dan akan ditarik keluar bersama dengan pelarut. Pemilihan etanol
sebagai pelarut senyawa aktif dalam daun sirih merah karena etanol bersifat polar,
sehingga dapat melarutkan senyawa aktif daun sirih merah yang mempunyai sifat
semipolar dan polar. Pemanasan pada proses ekstraksi dilakukan dengan
microwave untuk meningkatkan efektifitas pemanasan dan efisiensi waktu
ekstraksi bahan aktif, sehingga dapat mempercepat waktu ekstraksi. Anggia et.al.
(2014) menyatakan bahwa ekstraksi minyak atsiri bunga kenanga dengan
pemanasan microwave dapat meningkatkan rendemen sebesar 1.7 kali dan
mempercepat waktu ekstraksi 6 kali dibandingkan ekstraksi dengan cara
konvensional. Adanya getaran gelombang mikro (microwave) menghasilkan efek
panas, sehingga mempercepat keluarnya minyak atsiri dari daun sirih. Gelombang
mikro juga dapat mengurangi aktivitas enzimatis yang dapat merusak senyawa
aktif yang akan diekstrak (Salas et.al., 2010).

1. Rendemen ekstrak etanolik daun sirih merah
Hasil perhitungan rendemen ekstrak etanolik daun sirih merah ditampilkan

pada Gambar 1. Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa rendemen meningkat dengan
meningkatnya lama ekstraksi dari 1 menit menjadi 1.5 menit, kemudian menurun
dan meningkat lagi. Rendemen ekstrak tertinggi diperoleh pada waktu ekstraksi
1.5 menit dengan rendemen sebesar 50%. Penurunan rendemen dengan
meningkatnya waktu ekstraksi dapat disebabkan karena terjadinya kerusakan/
degradasi bahan, sehingga kadar senyawa aktif yang terekstrak semakin
berkurang.
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Gambar 1. Rendemen ekstrak etanolik daun sirih merah

2. Kadar minyak atsiri ekstrak daun sirih merah
Sirih merah mengandung flavonoid, alkaloid, senyawapolifenolat, tanin

dan minyak atsiri (Sudewo, 2005) dengan kadar minyak atsiri sekitar 0.8-1.8%.
Sedangkan menurut Sastromidjojo (1997), daun sirih mengandung minyak atsiri
sekitar 4.2%. Kadar minyak atsiri yang terekstrak dihitung dengan pengukuran
kadar minyak dalam ekstrak. Kadar minyak atsiri pada ekstrak etanolik daun sirih
merah hasil penelitian ditunjukkan pada Gambar 2. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kenaikan waktu digesti dari 1 menit menjadi 1.5 menit meningkatkan kadar
minyak atsiri yang dihasilkan hingga optimum, kemudian menurun hingga
konstan seiring dengan bertambahnya waktu ekstraksi. Setelah menit ke-1.5,
kenaikan waktu ekstraksi menyebabkan penurunan kadar minyak atsiri yang
terekstrak. Hal ini dimungkinkan karena lamanya waktu ekstraksi dapat
menyebabkan kerusakan pada bahan, sehingga minyak atisiri yang terkandung
berkurang. Menurut Ketaren (1987), suhu tinggi dan waktu ekstraksi yang terlalu
lama dapat menyebabkan minyak atsiri teroksidasi. Kadar minyak atsiri optimum
diperoleh pada waktu digesti dengan etanol 80% selama 1.5 menit, yaitu sebesar
5.23%. Marlina (2008) melakukan penelitian ekstraksi minyak atsiri dengan
pelarut etanol 30% dan memperoleh hasil sebanyak 2.47%. kadar minyak atsiri
hasil penelitian telah melebihi nilai yang dinyatakan oleh Sudewo (2005),
Sastromidjojo (1997) dan Marlina (2008). Ekstraksi dengan pelarut etanol
konsentrasi lebih tinggi dapat mengekstrak minyak dengan lebih baik.

waktu ekstraksi (menit)
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Gambar 2. Kadar minyak atsiri dalam ekstrak etanolik daun sirih merah

3. Komponen ekstrak etanolik daun sirih merah
Ekstrak etanolik daun sirih merah yang dihasilkan dalam penelitian ini

dikarakterisasi dengan menggunakan gas chromatography-mass spectroscopy
(GC-MS). Hasil analisis GC-MS ekstrak etanolik daun sirih merah menunjukkan
bahwa ekstrak daun sirih merah mengandung senyawa sineol, eugenol, kavikol,
fenol, karvakrol, dan kariofilen. Kadar senyawa aktif dalam ekstrak daun sirih
merah hasil penelitian ditunjukkan pada Gambar 3, sedangkan struktur kimianya
ditampilkan pada Gambar 4.

Daun sirih mengandung minyak atsiri sekitar 0.8-1.8% dimana
sepertiganya merupakan senyawa fenolik, baik monofenol, polifenol maupun
turunannya.Menurut Sastromidjojo (1997), daun sirih mengandung 4.2% minyak
atsiri yang sebagian besar terdiri dari betephenol yang merupakan isomer Euganol
allypyrocatechine, Cineol methil euganol, kariofilen (siskuiterpen), kavikol,
kavibekol, estragol, dan terpinen. Sedangkan menurut Dewi (2008), beberapa
kandungan senyawa fenolat dalam sirih adalah katekol,karvakrol, karvibetol,
kavikol, sineol, estragol, eugenol dan metil eugenol. Ekstrak etanolik daun sirih
merah hasil penelitian mempunyai komponen senyawa yang sesuai dengan teori
dari Sastromidjojo (1997) dan Dewi (2008).

waktu ekstraksi (menit)
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Gambar 3. Hasil analisis komponen senyawa aktif dalam ekstrak etanolik daun
sirih merah

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa variasi waktu mempengaruhi kadar senyawa
aktif dalam ekstrak. Kadar senyawa aktif yang paling tinggi dalam ekstrak
etanolik daun sirih merah adalah eugenol, kemudian fenol, kariofilen, sineol dan
yang paling rendah adalah kariofilen dan kavikol. Kadar eugenol, fenol,
kariofilen, dan sineol dalam ekstrak etanolik daun sirih merah meningkat dengan
meningkatnya waktu ekstraksi dari 1 menit menjadi 1.5 menit, tetapi kemudian
cenderung mengalami penurunan dengan semakin lamanya waktu ekstraksi.
Sedangkan kadar karvakrol dan kavikol mempunyai nilai yang sama, dan
mengalami penurunan seiring dengan semakin lamanya waktu ekstraksi. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa kadar senyawa aktif terekstrak optimum pada waktu
ekstraksi 1.5 menit, yaitu eugenol sebesar 21.9%, fenol sebesar 15%, kariofilen
sebesar 9.9%, dan sineol sebesar 4.7%.

waktu ekstraksi (menit)
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Gambar 4. Struktur kimia komponen senyawa aktif dalam ekstrak etanolik daun
sirih merah

Eugenol (C10H12O2) merupakan senyawa aktif yang biasa digunakan dalam
industri, seperti industri parfum, penyedap rasa, kosmetik, obat dan pertanian. Di
industri obat, eugenol berfungsi sebagai antimikroba, antiinflamasi, analgesik,
antioksidan, antikanker. Di bidang pertanian, eugenol digunakan sebagai
antimikroba selama penyimpanan dan juga berfungsi sebagai pestisida dan
fumigant (Kamatou et.al., 2012). Campuran eugenol dengan seng oksida (ZnO)
dipakaidalam kedokteran gigi untuk aplikasi restorasi (prostodontika). Eugenol
juga digunakan sebagai campuran dalam pembuatan pasta gigi, karena
mempunyai sifat antibakteri.

Kariofilen berfungsi untuk industri obat yaitu untuk mengurangi
peradangan. Sineol banyak digunakan sebagai campuran obat, penyedap,
kosmetik, parfum, insektisida dan berbagai produk kesehatan. Kavikol digunakan
sebagai pewangi dalam komponen parfum. Di samping itu, kavikol termasuk
senyawa fenolik yang memiliki kemampuan membunuhbakteri lima kali lebih
kuat dibandingkan dengan fenol biasa terhadap Staphylococcus aereus
(Kartasapoetra, 1992). Kavikolmenyebabkan bau khas pada daun sirih. Karvakrol
bersifat sebagai desinfektan dan antijamur sehingga bisa digunakan sebagai
antiseptic (Syukur dan Hernani, 1997). Karvakrol berfungsi sebagai antibakteri
untuk Escherichia coli, Bacillus cereus, dan juga digunakan sebagai bahan
tambahan pangan untuk mencegah kontaminasi bakteri. Secara umum, senyawa
aktif dalam ekstrak daun sirih merah mempunyai sifat antimikroba, antibakteri.
Senyawa aktif ini dapat menghancurkan membran sel bakteri dan mendenaturasi
protein sel. Dengan terdenaturasinya protein sel, maka semua aktivitas
metabolisme sel dikatalisis oleh enzim yang merupakan suatu protein.
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4. Warna ekstrak etanolik daun sirih merah
Minyak atsiri daun sirih merah berwarna merah kecoklatan dengan rasa

getir, berbau wangi dan larut dalam pelarut organik (Dwiyanti, 1996). Hasil
pengukuran index warna ekstrak etanolik daun sirih merah ditunjukkan pada
Gambar 5.

Gambar 5. Index warna ekstrak etanolik daun sirih merah
Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat bahwa index warna tertinggi adalah warna
merah, sedangkan warna hijau dan biru mempunyai intensitas yang hampir sama.
Hasil ini sesuai dengan pernyataan Dwiyanti (1996) bahwa minyak atsiri daun
sirih merah berwarna merah kecoklatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
semakin lama waktu ekstraksi, intensitas warna merah (Red, R), hijau (Green, G),
dan biru (Blue, B) menurun. Hal ini dapat disebabkan karena adanya proses
pemanasan pada saat ekstraksi yang dapat menyebabkan warna pada ekstrak
terdegradasi.

KESIMPULAN
Ekstrak etanolik daun sirih merah yang diperoleh dengan cara digesti yang

dimodifikasi dengan pemanasan microwave mengandung senyawa aktif berupa
eugenol, fenol, kariofilen, sineol, kavikol dan karvakrol. Ekstrak etanolik daun
sirih merah terbaik diperoleh pada waktu ekstraksi 1,5 menit dengan rendemen
sebesar 50%, kadar minyak atsiri sebesar 5,23%, eugenol sebesar 21.9%, fenol
sebesar 15%, kariofilen sebesar 9.9%, dan sineol sebesar 4.7%. Warna ekstrak
yang diperoleh adalah merah kecoklatan.
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