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BAB IV

IIASIL PENELITTAN

DESKRIPSI DATA

4.1 Gambaran tentang Tanaman Binahong/Anredera Cordifollia (fen) Steenis

4.1.1. Deskripsi Taneman Binahong

Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) Adalah salah satu bahan

alam yang sangat banyak sekali manfaatnya d".' sebagai bahan alternatif alami

sebagai bahan Anti Mikroba- Dengan tenmgkapnya rahasia-rahasia alam melalui

hasil penelitian, selain mempertebal kayakinan akan kebesaran Allah sebagai

pencipta-Nya, juga menarrbah khasanah pengetahuan tentang alam untuk

dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia.

Tanaman binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) adalah tanaman obat

potensial yang dapat mengatasi berbagai jenis penyakit. Tanaman ini berasal dari

dataran Cina dengan nama asalnya adalah Dheng shan chi, di Inggris disebut

madeira viae. Sinonim Boussingaulatia gracilis Miers. Boussingaultia cordifolia

Boussingaultia basselloides. Tanaman binahong (Anredera cordifolia (Ten.)

Steenis) termasuk dalarn famili Basellaceae merupakan salah satu tanaman obat

yang mempunyai potensi besar ke depan untuk diteliti, karena dari tanaman ini

masih banyak yang perlu digali sebagai bahan fitofamaka Tanaman ini b€rasal

dari Cina dan menyebar ke Asia Tenggara. Di Indonesia tatramim ini dikenal

sebagai gondola yang sering digunakan sebagai gapura yang melingkar di atas

jalan tamar. Tanaman merarnbat ini perlu dikembangkan dan diteliti lebih jauh.
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Terutama unttik mengungkapkan khasiat dari bahan aktif yang dikandungtya.

Berbagai pengalaman yang ditemui di masyarakat, binahong dapat dimanfaatkan

untuk membantu proses penyembuhan penyakit-penyakit berat (Manoi, 2009)

Tanaman binahong berupa tumbuhan menjalar, berumur panjang (perenial), bisa

mencapai panjang + 5 m. Akar berbentuk rimpang, berdaging lunak. Batang lunak,

silindris, saling membelit, berwarna mera[ bagian dalam solid, permukaan halus,

kadang membenhrk semacam umbi yang melekat di ketiak daun dengan bentuk tak

beraturan dan bertekstur kasar. Daun tunggal, bertangkai sangat pendek

(subsessile), tersruun berseling, berwarna hijarl bentuk jantung (cordata), panjang

5 - l0 cm, lebar 3 - 7 cm, helaian daun tipis lemas, ujung runcing, pangkal

berlekr:k (emerginatus), tepi rata, permukaan licin, bisa dimakan. (Gambar 2.1)

Bunga majemuk berbentuk tandan, bertangkai panjang, muncul di ketiak daun,

malrkota berwama krem keputih-putihan berjumlah lima helai tidak berlekatan"

panjang helai mahkota 0,5-l cm, berbau harum. Perbanyakan genemtif (biji)'

namun lebih sering berkembang atau dikembangbiakan secara vegetatif melalui

akar rimpangnya (Garnbar 2.2) (Mus, 2009)
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Darm binahong mempunyai nama latin dari sendiri ada 3 nama latin yaitu

Anredera Cordifolia Boussingaultia Cordifoli4 dan Boussingaultia Basselloides.

Binahong juga memprmyai narna umum dari berbagai negara Di negara Cina

[inah6ag dikenal dengan nama Teg San Chi, sedangkan di Inggris nama umum

dari binahong yaih.r heartleaf madeiravine atau madeiravine (Pint 2004).

Daun binahong merupakan tumbuhan menjalar, berumur panjang + 5 m,

berbatang lunak, silindris, saling membelit, berwarna merah, bagian dalam soli4

permukaan hahu kadang membentuk sem:rcam umbi yang melekat diketiak daun

dengan bentuk tak beraturan dan bertekstur kasar, Daun dari binahong sejenis

tunggal, bertangkai sangat pendek (subsessile), tersusun berseling, berwama hijau,

bentuk jantung, par{ang 5-10 cm, lebar 3-7 cm, helaian daun tipis lemas, ujung

runcing, pangkal berlekuk (emerginatus), tepi rata, permukaan licin, bisa dimakan.

Binahong memprmyai jenis bunga majemuk, berbenuk tandaa bertangkai

panjang, muncul diketiak daun, mahkota berwarna krem keputihan berjumlah lima

helai tidak berdekatan, panjang helai mahkota 0,5-l cm, berbau harum akamya
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berbentuk rimpang, berdaging hmak. Daun binahotg (Awedera cordifolia) brasal

dari Amerika Selatan, Cina bahkan Korea Padahal di Indonesi4 hmbuhan

menjalar yang dikenal dengan nama Gendola ini sudah ada- Tumbuhan ini tumbuh

di daratan rendah maupun daratan tinggi. Banyak ditanam di dalarn pot sebagai

tanaman hias d^n obat. Perkembangbiakan tumbuhaD ini adalah Generatif (blii),

namun lebih sering berkembeng atau dikembangkan secara vegetative melalui akar

rimpangnya (Herlin4 dkk, 201l).

Tanaman Binahotg (Awedera Cordfolia) umbuh merambat dan mudah di

budidayakan- Sering digunakan sebagai tanaman hias atau gapura yang melingkar

di atas jalan taman. Namun tanaman ini sebenamya sudah lama ada di lndonesia

dan biasa disebut gendola (Basello rubra Linn), terdapat dua r,,ariasi dari tanaman

tersebut yaitu Basella alba yang memiliki daun hijau gelap dan Basella Rubra yang

memiliki batang dan bertulang daun yang berwama merah. Ke.duanya merupakan

tumbuhan herba, menyerap atau memanjat (Hidayat dan Wahyuni, 2009).

Menurut Yuniarti pada tahun 2008 Binahong (Anredero Cordifolia)

merupakan salah satu tanaman obat yalg belum banyak orang mengenalnya.

Binahong (Anredera Cordifolia) adalah tanaman obat dari daratan Tiongkok yang

dikenal dengan nama asli Dheng San Chi. Kelebitran darm binahong ini telah

dikenal memiliki kasiat penyembuhan yang luar biasa dan telah ribuan tahun

dikonsumsi oleh bangsa Tiongkok Korea, Taiwan.

Daun Binahong (Anredera Cordifolia) memiliki ftlma yang berbeda pada

setiap daerah di [ndonesia, yaitu : Gandola (Sunda), Gendola (Bali), Lembayung

(Minangkabau), Genjerot, Gendrek, Uci-uci (Jawa), Kandula (Madura), Tatabuwe

(Sulut), Poiloo (Gorontalo), dan Kandola (Timor) (Titin Yuniarti, 2008).
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4.2 Klasifikasi Tanaman Binahong

Klasifi losi Daun Birahong

Kingdom Plantae ( Tumbuhan )

Subkingdom Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Superdivisio Spermatoph).ta ( menghasilkan biji )

Divisio Mapol iophyta ( Berbunga )

Kelas Mangnoliopsida ( Berkeping dua atau dikotil )

Sub Kelas Hamamelidae

Ordo Caryophyllales

Familia Basellaceae (Yuniarti, 2008)

Genus Anredera

Spesies Anredera Cordifolia

Sinonim Basella Rubra Linn

Sumber : Ten Steenis, 2008, dan Herlina dkk, 201 I

43. Kandungan Dan Kegunaen Tanaman Binahong

Masyarakar memanfaatkannya unnrk membanfu proses penyembuhan

beragarn penyakit. Contohnya seperti, untuk memperc€pat pemulihan kesehatan

setelah operasi, melahirkan, khitaru luka-luka dalam, radang usus,untuk

melancarkan dan menormalkan peredaran dan tekanan darah mencegah stroke,

maag, asam ura! menambah dan mengembalikan vitalitas daya tahan tubuh, wazir

(ambeien), melancarkan buang air kecil, buang air besar, diabetes sariawan berat

atau panas dalam, pusing-pusing, sakit perut (Herlina dkk,2Ol l).

Daun Binahong (Anredera Cordifolia) mengandung glukan, karoten, asam

organik, dan mukopolisakarida seperti L-arabinos4 D-galalilosa, L-rhamnosa, dan

asam aldonik. Juga mengandung saponin serta vitamin A,B, dan C (Utami, 2008).
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e. Glucan

Glucan adalah polisakarid yang terbuat dari rantai molekul glukosa.

Pada tahun 1980 di Harvard menggambarkan adanya rangsangan yang

disebabkan oleh senyawa grucan untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

Disamping juga sejunrlah riset yang menunjukan bahwa senyawa glucan juga

manpu mengaktifkan macrophage untuk mengatasi infeksi HIV, komplikasi

yang disebabkan trauma berat dan akibar radiasl juga mampu untuk

meningkatkan efektifitas antibiotik dan antivirus (Adjwant effect). Sela;n iat

glucan juga bermaofaat untuk antioxidan! radioprotective (perlindungan akibat

sradiasi" seperti radiasi yang diakibatkan karena perjalanan melalui udsara"

sinar X, mzunmogtrm yang berkali-kali, ultraviolet sinar marahari, radiasi

komputer) hal ini karena glucan mampu untuk mengattifl<an macrophage

unhrk memperbaiki dan membantu regenerasi sel dan jaringan yang rusak- Juga

bermanfaat sebagai antineoplastik yakni mengaktifkan macrophage untuk

mengenal dan merusak sel yang mengalami mutasi yang bisa menyebabklan

kanker atau tumor.

b. Karoten (Carotene)

Pigmen karotenoid penghasil vitamin A dan precursor vitamin A'

berubah menjadi vitamin A selama absorpsi oleh dinding usus. Tetapi efisiensi

konfersinya ke vitamin A dalam tubuh hanya sebagian saja Prekursor vitamin

A untuk manusia dalam p-karoten terdapat pada wortel' sayuran hijau, untuk o-

karoten minyak sawit, gamma-karoten, delta-karoten, kriptosantin pada jagung'

mikoksatin pada ganggang, ekinenon pada urgin lau! dan sikroksatin kulit
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jeruk keprok. Karoten diabsorpsi hewan dari makanannya dan selanjutnya

terdapat pada jaringan tubuh sehingga memberikan wama kekuning-kuningan

pada susu, kuning telur, dan lemak hewan. Karoten termasuk zat tarnbahan

makanan yang diizinkan.

c Asam Organik

Asam organik dari produk fermentasi merupakan hasil hidrolisis asam

lernak dan juga sebagai hasil aktivitas pertumbuhan bakteri. Penentuan

kuantitatif asam organik pada produk fermentasi qdalah p€nting untuk

mempelajari kontribusi bagi aroma sebagran besar produk fermentasi, alasan

gizi, dan sebagai indikator aktivitas bakteri. Asam-asam organik juga sering

digrmakan sebagai acidulants @ahan pengasam) yang dapat menurukan pH.

Sehingga perumbuhan mikroba berbahaya patla produk femrentasi akan

terharnbat (Winamo, 1997).

d. Mukopotisakarida (mucopolisacchatidcs)

Kelompok polisakarida berasal dari hewan, yang mengandung gula

amino glukosamin atau galaktosamin. Penyusun dasar kebanyakan asam uronat

(asam hialuronat dan kondroitin) Kindotin A, B' C' serta heparin semuanya

adalah mukopolisakarida. Monosakarida merupakan pendukung structural

jaringan pengikat dan mernbran mukosa (Tim t abomtorium kimia-biokimia

pangan jurusan teknologi pengolahan hasil pertanian, 2002)-

e, Larabinosa (L-arabinose)

Gula reduksi pentose yang terdapat dalam lendir, sangat mudah larut

dalam air dan alcohol. L-arabinosa juga dinamakan gula pektin' Dapat
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menghasilkan fi.'fural jika dipanaskan pada suhu 2000c ataudalam asam pekat

seperti pada karbohidrat Iain (Tim Laboratorirm kimia-biokimia pangan

jurusan teknologi pengolahan hasil pertanian, 2002).

J D-galnhtosa(ILgalactose)

D-galaktosa adalah gula heksosa yang terjadi secara alami diproduksi

dari bioma.sa berbasis kayu atau hidrolisat menggunakan proses pemisahan

lrromatografi cair. Heksosa reduksi yang ada pa/ra susu sebagai peDyusun

laktosa rlan dalam lipida kompleks pada jadngan otak (serebrosirta). Senyawa

ini biasanya berubah menjadi grukosa sebelum diabsorpsi dalam usus halus.

Apabila diabsorsi dalarn bentuk yang belum berubah melalui selaput lendir,

dapat menyebabkan gaDgguan pencem.um pada anak_anak kecil yang

mengalami galaktosa intoleran karena cacat genetic pada system garaktosa -1-

fosfat-uridil transferase. (Tim Laboratorium kimia-biokimia pangan jurusan

teknologi pengolahan hasil pertanian, 2002).

g. Lrhtrnaosa(Lrhamnose)

Yaitu metil pentosa yang berikatan dengan 6deksosimanosa, terdapat

secara alami dalam bent,k o-monohidrat, dan bentuk p akan terjadi sesudah

peftmasan (Tim Laboratorium kimia-biokimia pangan jurusan teknologi

pengolahan hasil pertanian, 2002).

h. Asam aldonih (Aldonic arcil atau Aldonat)

Ialah asam yang dibentuk qlsh 6k5idasi gugus aldehida dari

monosakarida menjadi gugus karboksil. Jadi asarn glukonat adalah glukosa.
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Asarn aldonat dapat dengan mudah mengalami perubahan bentuk menjadi

lakton (Tim Labomtorium kimia-biokimia pangan jurusan teknologi

pengolahan hasil pertanian, 2002).

i. Saponin

Saponin merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti

sabun. Senyawa saponin akan memberikan hasil yang lebih baik sebagai

antibakteri jika menggunakan pelarut polar seperti etanol 70% (Harbome,

1973). Padi hidrolisis, saponin menghasilkan aglikon yang disebut sapogenin

(sebagai kotison). Berdasarkan struktumya saponin ada dua yaitu steroid dan

triterpenoid. Saponin triterpenoid. Saponin steroid terdapat pada tumbuhan

dikotil (Gunawan dan mulyani, 2004). Saponin memacu pembentukan

kaloger, yaitu protein struktur yang berperan dalam pmses penyembuhan luka

(Suratmaru 196).

j. Vitamin A

Terdapat sejumlah ikatan organic yang mempunyai aktivitas vitamin A

yang semulanya mengandung gejala beta ionon didal"m struktur molekulnya

Vitami-n ini ada dua jenis vitamin ini yaitu vitamin Al d'n vitamin M yao,g

disebut juga dehydro vitamin A (Sediaoetam4 20([)- Fmgsi vitemin A dalam

tubuh mencakup tiga golongan besar, yaitl frmgsi dalam proses melihat proses

dalam metabolisme umurrq dan fungsi dalarn proses reproduksi.

Apabila tubuh kita kekurangan vitamin A maka dapat menyebabkao

berbagai macam penyakit. Jika tubuh anda mengalami kekurangan vitamin A"

gejala pertama yang muncul biasanya terjadi rabun senja. Setelah rabun senja
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semakin parall akan muncul suatu pengendapan berbusa (bintik bitot) pada

bagian mata (skera). Selanjutnya komea mata akan menjadi kems dan

membentuk suatu jaringan parut (Xeroftalmia) yang terjadi penyebab kebutaan

permanen. Selain itu kekurangan vitamin A juga dapat menyebabkan anemia

pada beberapa orang serta peradangan pada kulit (dermatitis) sehingga hal ini

meningkatakan kemungkinan kulit terkena infeksi (Sediaoetama 2000).

k Vitamin B

Vitamin B adalah salah satu dari vitamin yang dapat larut di dalam air-

Vitamin id memiliki peratr yang sangat penting dalam proses metabolisme sel.

vitamin sendiri berasal dari kara bahasa Inggris vital ornine yang berarti suatu

kelompok senyawa organik berupa molekul kecil yang mempunyai fimgsi vital

pada proses metabolisme tubuh organisme. Vitamin merupakan zat yang tidak

dapat diproduksi sendiri oleh tubuh organisme.

Manfaat vitamh B yang terkandung dalam makanan yang kita

konsumsi sehari-hari ternyata memberikan berbagai keuntungan untuk tubuh

dan kulit. Dari hasil suatu penelitian menunjukkan bahwa manfaat vitamin B

kompleks kutit sangat banyak. Contohnya adalah vitamin Bl (thiamin) sangat

bennanfaat unhrk memperlancar aliran darah dan bergrrna bagi kesehatan kulit

dan rambut kita- Selain itu vitamin B pada setiap hidangan yang anda sajikan

dirumah. Fungsi Vitamin B baik untuk memperlambat tanda-tanda penuaan

dan merawat kutit. Sehingga anda sebailoya memastikan bahwa vitarnin B

terdapat dalam masakan harian anda. Namun apabiia anda tidak dapat

menghidangkannya anda dapat memperollehnya dari beberapa produk

perawatan kulit.

34



*

l. Vitamin C

Vitamin yang dapat larut di air dan tidak dapat larut dalam minyak dan

zaf-zat Wlaflrt lemak, tetapi merupakan kelas tersendiri. Vitamin C mulai

dikenal setelah dipisahkan dari air jeruk pada tahun 1928. Penyakit akibat

devisiensi vitamin C telah menghantui masyarakat para pelanrt untuk beberapa

abad sebelum dikenal adanya vitamin. Penyakit yang ditimbulkan oleh

devisiensi vitamin C ialah skorbu! telah mengangkut sejunlah besar jiwa

diantara pelarut yang melahrkan pelayaran jarak jauh dan untuk waktr'r yang

lama tidak menyinggahi sesuatu peabuhan untuk mendapatkan bahan makanan

segar (Sediaoetama 2000).

Vitarnin C berbenuk Kristal putih, merupakan satu asarn organik dan

terasa asam, tetapi tidak berbau. Dalam 1au1sq vitemin C mudah rusak karena

oksidasi oleh oksigen dari udara tetapi lebih stabil bila terdapat dalam bentuk

Kristal kering. Fungsi vitamin C di dalam tubuh bersangkutan dengan sifat

alamiah sebagai antioksida Vitamin C berperan serta dalam banyak proses

metabolisma yang berlangsung di dalam jaringan tubub, dan daya tahan tubuh

terhadap suatu penyakit, unnrk pertumbuhan tulang dan gigi-geligi

(Sediaoetama, 2000).

Sumber vitarnin C di dalam bahan makanan terutama buah-buahan

segar dan dengan kadar yang lebih rendah yang terdapat juga didalam sayuran

segar. Di dalam buah vitamin C terdapat dengan konsentrasi di bagian kulit

buah, agak lebih rendah terdapat di dalam dagingbuah dan lebih rendah lagi di
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dalam bijinya. Defisiensi vitamin C memberikan penyakit yang disebut

skorbut. Kerusakan terjadi di dalam jaringan yang terdapat di dalam rongga

mulut, di tulang dan gigi geligi. Juga kerusakan pada salwan darah

(Sediaoetama, 2000).

Masyarakat memanfaatkannya untuk membantu proses penyembuhan

beragam penyakit. Contohnya seperti, untuk mempercepat pemulihan

kesehatan setelah op€Tasi, melahirkaru khitarL luka-luka dalam, radang

usus,untuk melancarkan 611 mgngrmalkan peredaran dan tekanan damh

mencegah stoke, maag, asam urat, menambah dan mengembalikan vitalitas

daya tahan tubub wazir (ambeien), melancarkan buang air kecil, buang air

besar, diabetes sariawan berat atau panas dalam, pusing-pusing sakit perut

(Hertina, dkh2Oll).

Daun Binahong (Anredera Cordifolia) mengandung glukan, karoteru

asam organik, dan mukopolisakarida seperti L-arabinosa, D-galaktosa, L-

rhamnosa, dan asam aldonik. Juga mengandung sPonin serta vitamin A"B' dan

C (Utami,2008).

m. Glucan

Glucan adalah polisakarid yang terbuat dari rantai molekul glukosa'

Pada tahun 1980 di Harvard menggambarkan adanya rangsangan yang

disebabkan oleh senyawa glucan untuk meningkatkan kekebalan tubuh'

Disamping juga sejumlah riset yang menunjukan bahwa senyawa glucan juga

mampu mengatrifkan macrophage untuk mengatasi infeksi HIV, komplikasi
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yang disebabkan trauma berat dan akibar radiasi, juga mampu untuk

meningkatkan efektifitas antibiotik dan antivirus (Adjavant ffict).

Selai itu glucan juga bermanfaat untuk antioxidan! radioprotective

(perlindungan akibat sradiasi, seperti radiasi yang diakibatkan karena

perjalanan melalui udsara, sinar )t manmogmm yang berkali-kali, ultraviolet

sinar matahari, radiasi komputer) hal ini karena glucan mampu untuk

mengaktifkan rnacrophage rurtuk memperbaiki dan membantu regenerasi sel

dan jaringan yang rusak. Juga bermanfaat sebagai antineoplastik yakni

mengaktifkan macrophage untuk mengenal dan rtreftsak sel yang mengalami

mutasi yang bisa menyebabklan kanker atau tumor.

n. Karoten (Carotene)

Pigrnen karotenoid penghasil vitamin A dan precursor vitarnin A'

berubah menjadi vitamin A selama absorpsi oleh dinding usus. Tetapi efisiensi

konfersinya ke vitamin A datam tubuh hanya sebagian saja. Prekursor vitamin

A untuk manusia dalam p-karoten terdapat pada wortel, sayuran hijaq unfirk a-

karoten minyak sawit, gamma-karoten, delta-karoten, kiptosantin pada jagung,

mikoksatin pada ganggang, ekinenon pada urgin lau! dan sikroksarin kulit

jeruk keprok. Karoten diabsorpsi hewan dari makanannya dan selanjutnya

terdapat pada jaringan tubuh sehingga mernberikan wama kekuning-kuningan

pada susrl kuning telur, dan lemak hewan. Karoten termasuk zat tambahan

makanan yang diizinkaa.
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p. Mukopolisakaiila (mucopolisaccharides)

Kelompok polisakarida berasal dari hewan, yang mengandrmg gula

amino glukosamin atau galaktosamin. Penyusun dasar kebanyakan asam uronat

(asam hialuronat dan kondroitin) Kindotin A, B, C, serta heparin semurnya

adalah mukopolisakarida Monosakarida merupakan pendukung structural

jaringan pengikat .lan membran mukosa (Tim Laboratorium kimia-biokimia

pangan jurusan teknologi pengolahan hasil pertanian, 2002)-

q. L-arabinosa (L-arabinose)

Gula reduksi Pentose yang terdapat dalam lendir, sangat mudah larut

dalam air dan alcohol. L-arabinosa juga dinamakan gula pektin. Dapat

menghasilkan fi-rfural jika dipanaskan pada suhu 2000C atau dalam asam pekat

seperti pada karbohidrat lain (Tim Laboratorium kimia'biokimia pangan

jurusan teknologi pengolahan hasil pertaniaq 2002).
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o. Asam Organik

Asam organik dari produk fermentasi merupakan hasil hidrolisis asam

lemak dan juga sebagai hasil aktivitas pertumbuhan bakteri. Penentuan

kuantitatif asam organik pada produk fermentasi adalah penting unruk

mempelajari kontribusi bagi aroma sebagian besar produk fermentasi, alasan

glzi, dan sebagai indikator aktivitas bakteri. Asam-asam organik juga sering

digunakan sebagai acidulants (bahan pengasam) yang dapat menurunkan pH.

Sehingga pertumbuhan mikroba berbahaya pada produk fermentasi akan

terhambat (Winamo, 197).



r. Dgalaktosa(D-galactose)

D-galaktosa adalah gula heksosa yang terjadi secara alarni diproduksi

dari biomassa berbasis kayu atau hidrolisat menggunakan proses pemisahan

krorralografi cair. Heksosa reduksi yang ada pada susu sebagai penyusun

laktosa darr dalam lipida kompleks pada jaringan otak (serebrosida). Senyawa

ini biasanya berubah meqiadi glukosa sebelum diabsorpsi dalam usus halus.

Apabila diabsorsi dalam bentuk yang belum berubah melalui selaput lendir,

dapar menyebabkan ganggua pencemaan pada anak-anak kecil yang

galaktosa intoleran karena cacat genetic pada system galaklosa -1-

fosfat-uridil transferase. (fim taboratorium kimia-biokimia pangan jurusan

teknologi pengolahan hasil pertanian, 2002).

s. Lrhannosa(Lrhannue)

Yaitu metil pentosa yang berikatan dengan Gdeksosimanosa, terdapat

secara alami dalam bentuk a-monohidra! dan benhrk p akan terjadi sesudah

pemanasan (Tim Laboratorium kimia-biokimia paogan jurusan teknologi

pengolahan hasil pefiania 2002).

L Asam ddonil< (Aldonic arcil atau Aldonat)

Ialah asam yang dibentuk oleh oksidasi gugus aldehida dari

monosakarida menjadi gugus karboksil. Jadi asam glukonat adalah glukosa.

Asam aldonat dapat dengan mudah mengalami perubahan bentuk menjadi

lakton (Tim Laboratorium kimia-biokimia pangan jurusan teknologi

pengolahan hasil pertanian, 2002).

39



u. Saponir

Saponin merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti

sabun Senyawa saponin akan memberikan hasil yang lebih baik sebagai

antibakteri jika menggunakan pelarut polar seperti etanol 70% (Harbome,

1973). Pada hidrolisis, saponin menghasilkan aglikon yang disebut sapogenin

(sebagai kotison). Berdasarkan struktumya saponin ada dua yaitu steroid daa

triterpenoid. Saponin triterpenoid Saponin steroid terdapat pada tumbuhan

dikotil (Gunawan dan mulyani, 2004). Saponin memacu pembentukan

kalogen, yaitu pmtein struktur yang berperan dnlam proses penyembuhan luka

(Suratrnan, 1996).

v. Vitamin A

Terdapat sejumlah ikatan organic yang mempunyai ahivitas vitamin A

yang semulanya mengandung gejala beta ionon didalam stnrktur molekulnya

Vitamin ini ada dua jenis vitamin ini yaitu vitamin Al dan vitamin A2 yang

disebut juga dehy&o vitamh A (Sediaoetama 2000). Fungsi vitamin A dalam

tubuh mencakup tiga golongan besar, yaitu fungsi dalam proses melihat' proses

dalam metabolisme umum, dan fungsi dalam proses reproduksi-

Apabila tubuh kita kekumngan vitamin A maka dapat menyebabkan

berbagai macam penyakit. Jika tubuh anda mengalami kekurangan vitamin A'

gejala pertama yang muncul biasanya terjadi rabun senja. Setelah rabun senja

semakin parah, akan muncul suatu pengendapan berbusa (bintik bitot) pada

bagian mata (skera). Selanjutnya komea mata akan menjadi keras dan

membentr:k suatu jaringan parut (Xeroftalmia) yang terjadi penyebab kebutaan
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pemanen. Selain itu kekurangan vitamin A juga dapat menyebabkan anemia

pada beberapa orang serta peradangan pada kulit (dermatitis) sehingga hal ini

meningkatakan kemungkinan kulit terkena infeksi (Sediaoetam4 2000).

w. Vitamin B

Vitamin B adalah salah satu dari vitamin yang dapat larut di dalam air.

Vitamh ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses metabolisme sel.

Vitamin sendiri berasal dari kafa bahasa Inggris vitol amine yalorg berarti suatu

kelompok senyawa organik berupa molekul kecil yang mempunyai frrngsi vital

pada proses metabolisme tubuh organisme. Vitamin merupakan zat yang tidak

dapat diproduksi sendiri oleh tubuh organisme.

Manfaat vitamin B yang terkandung dalam makamn yang kita

konsumsi sehari-hari ternyata memberikan berbagai kermtungan untuk tubuh

dan kulit. Dari hasil suatu penelitian menunjukkan bahwa manfaat vitamin B

kompleks kulit sangat banyak. Contohnya adalah vitamin BI (thiamin) sangat

bemranfaat untuk memperlancar aliran darah dan berguna bagi kesehatan kulit

dan rambut kita Selain itu vitamin B pada setiap hidangan yang anda sajikan

dkumah.

Fungsi Vitamin B baik untuk memperlambat tantla-tanda penuarln

dan merawat kulit. Sehingga anda sebaiknya memastikan bahwa vitamin

B terdapat dalam masakan harian anda- Namun apabila anda tidak dapat

menghidangkannya anda dapat memperollehnya dari beberapa produk

perawatan kulit.
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x. Vitamin C

Vitamin yang dapat larut di air dan tidak dapat larut dalam minyak dan

zat-zat pelarut lemak, tetapi merupakan kelas tersendiri. Vitamin C mulai

dikenal setelah dipisahkan dari aii jeruk pada tahun 1928. Penyakit akibat

devisiensi vitamin C telah menghantui maqyarakat para pelanrt unhrk beberapa

abad sebelum dikenal adanya vitamfur- Penyakit yang ditimbulkan oleh

devisiensi vitamin C ialah skorbut, telah mengangkut sejumlah besar jiwa

diantara pelarut yang melakukar pelayaran jarak jauh dan untuk wakhr yang

lama tidak menyinggahi sesuatu peabuhan untuk mendaparkan bahan makanan

segar ( Sediaoetama, 2000).

Vitamin C berbentrrk Kristal putih, satu asam organik dan

terasa asam, tetapi tidak berbau. Dalam lautao, vitamin C mudah rusak karena

oksidasi oleh oksigen dari udara tetapi lebih stabil bila terdapat dalam bentuk

Kristal kering. Fungsi vitarnin C di dalam tubuh bersangkutan dengan sifat

alamiah sebagai antioksida. Vitamin C berperan serta dalam banyak proses

metabolisma yang berlangsrmg di dalan jaringan tubuh, dan daya tahan tubuh

terhadap suatu p€nyakit, untuk pertumbuhan tulang dan gigi-geligi

(Sediaoetam4 2000).

Sumber vitamin C di dalam bahan makanan terutama buah-buahan

segar dan dengan kadar yang lebih rendah yang terdapat juga didalam sayuran

segar. Di dalam buah vitamin C terdapat dengan konsentrasi di bagian kulit

buah, agak lebih rendah terdapat di dalam dagingbuah dan lebih rendah lagi di

tlalam bijinya. Defisiensi vitamin C memberikan penyakit yang disebut
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skorbut. Kerusakan terjadi di dalam jaringan yang terdapat di dalam rongga

mulut, di tulang dan $gi geli$. Juga kerusakan pada saluran darah

(Sediaoetama" 2000).

Manfaat tanaman ini sangat besar dalam dunia pengobatan, secara

empiris binahong dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dalam

pengobatan, bagian tanaman yang digunakan dapat berasal dari akar, batang

daun, dan bunga maupun umbi yang menempel pada k*iak daun. Tanaman ini

dikenal dengan sebutan Madeira Vine dipercaya memiliki kandungan

antioksidan tinggi danantivirus. Tanaman ini masih diteliti meski dalam

lingkup terbatas. Percobaan pada tikus yang disrmtik dengan bahan eksuak dari

binahong dapat meningkatkan daya tahan tubuh, peningkatan agresivitas tikus

dan tidak mudah sakit. Beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan

menggunakan tanaman ini adalah: kerusakan ginjal, diabetes, pembengkakan

jantrmg, muntah darah, tifus, stroke, wasir, rhematik, pemulihan pasca opemsi,

pemulihan pasca melahirkan, menyembuhkan segala luka dalam dan khitanan,

radang usus, melancarkan dan menormalkan peredaran dan tekanan darab,

sembelit, sesak napas, sariawan bera! pusing-pusing, sakit perut, menurunkan

panas tinggi, menyuburkan kandungan, maag' asam urat, keputihan,

pembengkakan hati, meningkatkan vitalitas dan daya tahan tubuh' (Manoi'

2009). Menurut Tshikalange et al., (2005). ekstak air akar binahong dengan

dosis 50 mg/ml memiliki daya hambat terhadap bakteri Gram-positif

(B.pumilus,B.subtilis dan S.aureus) serta pada bakteri Gram-negatif

(Enterobacter cloacae, E.coli, Klebsiella pneumonia, Serratia marcescens, dan
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Enterobacter aerogenes) pada dosis 60 mg/ml, tetapi tidak pada bakteri

B.sereus. Rachmawati (2007) telah melakukarr skrining fitokimia daun

Binahong

(Anredera Cordifolia (Ten ) Steenis dengan melakukan maserasi

terhadap serbuk kering daun dengan menggunakan pelarut n-heksara dan

metanol didapatkan kandungan kimia berupa saponin triterpenoid flavanoiod

dan minyak atsiri. Rochani (2009). melakukan ekshaksi dengan cara oserasi

daun binahong dengan menggunakan pelanrt peholeum eter, etil asetat dan

etanol, setelah dilakukan uji rabung ditemukan kandungan alkaloi4 saponin

dan flavanoid, 5qdangkan pada analisisa secara KLT ditemukan senyawa

alkaloid, saponin dan flavanoid. Setiaji (2009) telah melalarkau eksraksi pada

rhizome binahong denean pelarut etil aseta! petroleum eter, dan etarcl70%o

di dapatkan senyawa alkaloid, saponin, flavonoid den polifenol. Pada ekstrak

dengan pelarut etil asetat pada konsentasi 2 Yo dapat membunuh bakteri

Staphylococcus aureus. Selain itu juga dijelaskan (Uchida et a1-2003) bahwa

di dalam daun binahong terdapat aktifitas antioksidan, asam askorbat dan total

fenol yang cukup tinggi.

4-1.4. Za,t Antimikroba Tanaman Binahong Anredera cordifolia (fen.) Steenis

4.1.4.1. Flavanoid

Flavanoid merupakan senyawa polar yang umunnya mudah larut dalam

pelarut polar seperti etanol, menthanol, butanol, aseton, dan lain-lain. (Markham,

1988), Flavanoid dalam tumbuhan terikat pada gula sebagai glikosida dan aglikon
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flavanoid, Gula yang terikat pada flavanoid mudah larut dalam air (Harbone,l996).

Flavanoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol, senyawa fenol

mempunyai sifat efektif mengharnbat perhmbuhan virus, bakteri dan jamur.

Nurachman (2002) menambahkan bahwa senyawa-senyawa flavanoid umurmya

bersifat antioksidan dan banyak yang telah digunakan sebagai salah satu

komponen bahan baku obal-obatan. bahwa Senyawa flavanoid dan turunanya

memilki dua fungsi fisiotogi tertentu, yaitu sebagai bahan kimia tmhrk mengatasi

serangan penyakit (sebagai antimikroba) dan anti virus bagi tanamarr-

Ditambabkan oleh De Padua et al., (1999) bahwa flavanoid mempunyai

bermacerm-rucam efek yaitr:, efek anti tumor, anti HtV, immrmostimulant,

analgesik, antiradang, antifimgal, antidiare, antihepatotoksik, antihiperglikemik

dan sebagai vasolidator.

4.1.42. Saponin

Saponin dibedakan sebagai saponin triterpenoid dan saponin steroid-

Saponin triterpenoid umunnya tersusun dari sistem cincin oleanana atau ursana.

Glikosidanya mengandung l-6 unit monosakarida (Glukosa, Galaktosa, Ramnosa)

dan aglikonnya disebut sapogenin, mengandung satu atau dua gugus karboksil.

(Louis, 2004). Robinson (1995) menyatakan saponin merupakan senyawa aktif

yang kuat yang menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan pada

konsentrasi yang rendah sering menyebabkan hemolisis sel darah merah. Beberapa

saponin bekerja sebagai antimikroba dan saponin tertentu menjadi penting karena

dapat diperoleh dari beberapa tumbuhan dengan hasil yang baik dan digunakan

sebagai bahan baku untuk sintesis hormon steroid yang digunakan dalam bidang
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kesehatan. Saponin merupakan glukosida yang iarut dalam air dan etanol, tetapi

tidak lanrt dalam eter.

4.1.43. Alkaloid

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar.

Alkaloid mencakup s€nyawa bersifat basa yang mengandrmg satu atau lebih atom

nitrogen, biasanya dalam gabungan, sebagai bagian dari sistem siklik. Alkaloid

sering bersifat ractm bagi manusia dan banyak yang memprmyai kegiatan fisiologi

yang menonjol, jadi digunakan secara luas dalam bidang pengobatan. Alkaloid

biasanya terwama, sering kali bersifat optis aktif, kebanyakan berbentuk kristal

tetapi hanya sedikit yang berupa cairan (misalnya nikotina) pada suhu kamar

(Harbone,l987) Alkaloid memiliki kemarnpuan sebagai antibakteri. Mekanisme

yang diduga adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan

pada sel balceri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara unrh dan

menyebabkan kematian sel tersebut (Robinson" 1995)

4.1.4.4. Terpenoid

Terpenoid atau isoprenoid merupakan salah safu setryawa organik yang

hanya tersebar di alam, yang terbentuk dari satuan isoprena ( CH3{(CH3)-

CH=CH2). Senyawa terpenoid merupakan senyawa hidrokarbon yang dibedakan

berdasarkan jumlah satuan isoprene penyusuonyq group metil dan atom oksigen

yang diikatnya (Robinson, 1995) Terpenoid banyak ditemukan dalam tumbuhan

tingkat tinggi sebagai minyak atsiri yang memberi bau harum dan bau khas pada

tumbuhan dan bunga- Selain itu terpenoid juga terdapat dalam jamur, invertebrata
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laut dan feromon serangga. Sebagian iresar terpenoid <iitemukan dalam bentuk

glikosida atau glikosil ester (Thomson,l993) Terpenoid dari tumbuhan biasanya

digunakan sebagai senyawa aromatik yang menyebabkan bau pada eucalyptus,

pemberi rasa pada kayu manis, cengkeh, jahe dan pemberi warna ktming pada

bunga. Terpenoid tumbuhan mempunyai manfaat penting sebagai obat tradisional,

anti bakteri, anti jamur dan gangguan kesehatan (Thomson, 20M)

4.1.4.5. Minyak Atsiri

Minyak atsiri merupakan senyawa volatil yang dihasilkan oleh jaringan

tertentu suatu tamman, baik berasal dari akar, balang, dauru kulit, bunga biji-

bijian. bahkan putik bunga @ahmawati, 2000). Pada umunnya minyak atsiri

mempunyai ciri-ciri mudah menguap pada suhu kamar, mudah mengalami

dekomposisi, memiliki bau harum sesuai dengan bau tanaman penghasilnya, larut

dalam pelamt organik dan tidak larut dalam air (Guenther, 1987). Sedangkan

menurut Nurhayati (200a) minyak atsiri merupakan komponen campuran dari

bahan-bahan yang wangi atau campuran dari bahan wangi dengan bahan yang

tidak berbau Komponen yang wangi merupakan senyawa kimia mumi yang

menguap pada kondisi normal.

4.1.4.6, Tanin

Tanin adalah senyawa polifenol yang memiliki berat molekul antara 500-

3000 dalton yang diduga berperan sebagai antibakteri, karena dapat membentuk

kompleks dengan protein dan interaksi hidrofobik (lvlakkar,1991) Tanin

merupakan golongan senyawa aktif tumbuhan yang bersifat fenol, mempunyai rasa
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sepat dan mempunyai kemampuan menyamak kulit. Secara kimia tanin dibagi

menjadi dua golongan, yaitu tanin terkondensasi atau tanin katekin dan tanin

terhidrolisis (Robinson,1995). Tanin terkondensasi terdapat dalam paku-pakuan,

gi,rnospermae dan angiospermae, terutama pada jenis tumbuh-tumbuhan

berkayu. Tanin terhidrolisis penyebaranya terbatas pada tumbuhan berkeping

dua (Harbone, 1984) Tanin memiliki aktivitas antibakteri, secara garis besar

mekanismenya adalah dengan merusak membran sel bakteri, senyawa astringent

tanin dapat menginduksi pembentukan ikatan senyawa kompleks terhadap en.im

atau substrat mikroba dan pembantukan suatu ikatan kompleks tanin terhadaP

ion logam yang dapat menarnbah daya toksisitas tanin itu sendiri. (Akiyama, et

a1., 2001). A:izah, (2004) menjelaskan, aktivitas antibakteri senyawa tanin

adalah deogan cara mengkerutkan dinding sel atau membran sel, sehingga

mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunya permeabilitas,

sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhanya terhambat

atau bahkan mati.

4.4 Pengaruhnya Masker Binahong Dalam Mengurangi Jerawat

Kandungan yang terdapat dalam daun binahong anara lain adalah

antimikroba- Antimikroba pada daun binahong sangat reaktif terhadap beberapa

kuman penyebab infeksi pada luka bakar maupun luka karena terkena benda tajam.

Khasiat daun binahong yang luar biasa juga karena datm binahong mengandung

asam askorbat yang nampu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan

memp€rcepat penyembuhan.
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Khasiat Daun Binahong Manfaat Daun Binahong Unhrk Pengobatan

Herbal - Manfaat Binahong Unhrk Wajah yaitu bila terdapat jerawat maka dapat

diobati dengan 6 lembar daun dan diminum setiap hari. Manfaat Daun Binahong

untuk Jerawat dan wajah Ambil beberapa Daun binahong 5 daun atau lebih.

Oleskan pada muka secara merata terutama pada jerawat dan sebaiknya sebelum

tidr:r. Lakukan beberapa kali sampai kulit wajah halus untuk hasil maksimal.

Kandungan yang terdapat dalam daun binahong antara lain adalah antimikroba.

Antimikroba pada daun binahong sangai reaktif terhadap beberapa kuman

penyebab infeksi pada luka bakar mauprm luka kare, a terkena benda tajam.

Khasiat darm binahong yang luar biasa juga karena daun binahong mengandulg

asam askorbat yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi

dan mempercepat penyembuhan. Untuk pemakaian dalam meraciknya sebagai

berikut:

o Ambil rhizoma (umbi) secukupny4 dicuci bersib, kemudian direbus, setelah

dingin disaring dan hasilnya diminum 2-3 kdi sehari, Cara ini untuk

menyembuhkan luka bekas operasi, maag, typus, disentri, kesegaran jasmani

(tarnbah telur dar madu), mencegah stroke, asam urat dan sakit pinggang.

o Namun dapar pula umbinya dikeringka& lalu ditumbuk halus, kemudian

dimasukkan dalam kapsul 0,5 mh dan diminum 3 kali sehari.

. Untr:k pemakaian luar, daun dan batang ditumbuk halus kemudian dioleskan

pada bagian yang sakit. Bahan ini unhrk menyembuhkan memar karena

terpukul, kena api (panas), rheumatik, pegal linu, nyeri urat, menghaluskan

kulit.
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Umbi dicarnpur bahan lain dengan cara direbus bersama daun sirih, temulawak

dengan perbandingan ganjil: 7,9, 13 untuk penyembuhan pembengkakan

jantung pembengkakan lever, kencing manis, kerusakan ginjal dan radang usus

besar.

Batangnya untuk mengatasi l6slgrnahan laki-laki, yaitu dengan cara diambil

getabnya dioleskan pada penis, diamkan beberapa saat kemudian lakukan

sanggama dengan istri. Kalau digodog dengan kencur (3 gelas menjadi I gelas)

diminum tiap malam selama satu minggu.

Khasiat Daun Ajaib Binahong: jenis tanaman ini sangat berkhasiat untuk

beberapa penyakil Beberapa lembar daun ini dikunyah hinega

halus atau dimasak dengan segelas ai1 dan diminum beserta ampasnya atau

lebih mudah di jus atau diblender. Adapun khasiat dari daun tersebut s€bagai

bedkut : Jerawat : 8 lembar daun, dirninum setiap hari.

Cara mengolah daun binahong

l) Ambil beberapa daun binahong 5-8 lembar

2) Oleskan pada muka secara merata terutama pada jerawat

3) Lakukan sebaiknya sebelum tidur'

4) Ialorkan beberapa kali sampai kulit wajah halus.

Cara lain menyembuhkan jerawat, dengan membuat juz , caranya 5-6 dau

binahong dicampur air di blender dibuat jus, atau dapat dicampur madu agar

rasanya lebih enak.
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No. Kandungan Kadar Saturn

Air 72,555 gram

2 Kalsium 75 mglam

3 Fosfor 152 mgram

4 Abu 1,855 glam

5 Serat 2,875 gram

6 0,815 gam

7 Tri Terpenoid 255 mgruun

Alkaloid 165 mgrarn

9 Flavonoid 350 mgram

l0 Saponin 425 mgram

4.5 Hasil Uji Laboratorium

Dari hasil laboratorium daun binahong di atas, t€rlihat bahwa kadar air dari

daun binahong mendominasi kandungannya Kadar tinggi yang lain addah kadar

serat, kadar abu, dan asam lemonin.

Kandungan senyawa kimia saponin, flavonoi{ alkaloi( dan tri terpenoid

merupakan senyawa-senyawa kirnia yang dapat digrmakan sebagai zat anti

mikroba sehingga dapat berguna untuk membantu mengeringkan dan

menyembuhkan jerawat

5t

I

Asam Lemonin
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BAB V

KESIMPI]LAN ,IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tanaman binahong adalah salah satu tanaman obat potensial yang dapat

mengatasi berbagai peuyakit. Salah satunya adalah keluhan tentang jerawat di

kutit wajall Zat yartg terkandung dalam daun binahong adalah vitamin C,

saponiq alkoloid dan polifenol, flavoid, asam oleonolik, protein' dan anti

oksidan yang dapaf mengobati keluhanjerawat.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini berguna secara kritis, inovatif dan kreatif untuk

pengguoaan bahan-bahan alami dari herbat sebagai salah satu pengobatan

altematif. Salah sanrnya adalah daun binahong untuk mengobati jerawat'

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan :

Untuk menggunakan bahan-bahan alami sebagai salah satu pengobatan

alternatif

Daun binahong sebagai salah satu bahan pengobatan alternatif dapat

digunakan untuk pengobatan jerawat

Dapat dikembangkan lagi, potensi alam lainnya untuk altematif pengobatan

dari tanaman lain.
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M.ULA TAMA LAB.
JASA LABORATORIUM INDUSTRI DAN MAKANAN

JL. RAWAJATI Barat I 10 / 04 No. 4

6865 / 14 Desember 2012
Dosen Unj
Daun Binahong

Keterangan : ttd : tidak lerdeteks

Mengetahui,
Pj. Pemeriksaan

,fiULA TAA1A

IAih*8{ flHKANAN

No.ffgl.
Nama
Analisa

B

SatuanNo. Parameter 3inahon(
Kadar Air 72.555 gram1

75 mqramKadar Calsium
i52 mgramKadar Phospor

1.855 qram4 Kadar Abu
2.875 gramKadar Serat
0.815 gramt Kadar As. Lemonin

255 mqram7 Tri Terpenoid
165 mqram8 Alkaloid
350 mgram9 Flavonoid
425 mgram10 Saponin
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