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STUDI POTENSI TANAMAN TEBU IRENG
(Saccharum officinarum L.) SEBAGAI ANTIOKSIDAN
DAN ANTIBAKTERI

[Potential Study of Ireng Cane (Saccharum officinarum L.) as Antioxidant, Antidiabetic
and Antibacterial]
I Putu Agus Hendra Wibawa1, , Putri Sri Andila1, I Nyoman Lugrayasa1, dan Wawan Sujarwo2
1
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ABSTRAK
Tebu ireng (Saccharum officinarum L.) merupakan jenis tebu lokal yang memiliki ciri khusus yaitu warna batangnya yang hitam. Secara
tradisional tebu ireng dimanfaatkan sebagai obat penyakit diabetes. Selain itu, diyakini tebu ireng masih banyak menyimpan manfat lain
yang belum banyak diketahui. Studi ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas ekstrak tebu ireng sebagai antioksidan alami, ditinjau dari
beberapa bagian tanamannya. Mengetahui ada tidaknya korelasi antara kepekatan warna dari beberapa bagian tanaman dengan aktifitas
antiokidannya serta untuk menggali manfaat lain dari tebu ireng yaitu sebagai antimikroba. Proses ekstraksi menggunakan metode maserasi
dengan pelarut methanol, sedangkan uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH free radical scavenger menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Pengujian aktivitas antimikroba dilakukan dengan menggunakan metode difusi agar (Kirby-Bauer disc diffusion
method). Hasil studi menunjukkan bahwa tebu ireng memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Tingkat kepekatan warna dari tebu ireng
berkorelasi dengan aktifitas antioksidannya. Ekstrak dari keseluruhan bagian tanaman tebu ireng efektif untuk menghambat pertumbuhan
bakteri Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa dan Streptococcus mutans, namun tidak efektif
menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans.Tebu ireng mengandung pigmen Antosianinserta kaya akan serat pangan yang baik
sebagai antidiabetes.
Kata Kunci: Diabetes mellitus, DPPH, IC50, antosianin, serat pangan
ABSTRACT
Ireng cane (Saccharum officinarum L.) is a type of local sugar cane that has a special characteristic that is the color of the black stem. Traditionally ireng cane is used as a cure for diabetes. Aside from being used traditionally as a diabetes drug, it is believed that ireng cane still
contains a lot of other beneficial properties. This study was conducted to determine the effectiveness of cane ireng extract as a natural antioxidant, in terms of several parts of the plant. Knowing whether there is a correlation between the color density of some parts of the plant
with its antioxidant activity and to explore other benefits of ireng cane, namely as an antimicrobial. The extraction process uses the maceration method with methanol as a solvent, the antioxidant activity test is carried out by the DPPH free radical scavenger method using a UVVis spectrophotometer. Antimicrobial activity testing is performed using the agar diffusion method (Kirby-Bauer disc diffusion method).
The results of the study showed that sugar cane ireng has the ability as an antioxidant. The level of color density of cane ireng correlates
with its antioxidant activity. Extracts from all parts of the cane ireng plant are effective for inhibiting the growth of the bacteria Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus mutans, but are not effective in inhibiting the growth of
the fungus Candida albicans. Ireng cane contains anthocyanin pigment and is rich in good food fiber as an antidiabetic.
Keywords: Diabetes mellitus, DPPH, IC50, antosianin, dietary fiber

PENDAHULUAN
Tebu ireng (Saccharum officinarum L.)
merupakan jenis tebu lokal yang memiliki ciri
khusus yaitu warna batangnya yang hitam, tidak
putih seperti jenis tebu lainnya. Tebu jenis ini banyak ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia
dan memiliki banyak potensi yang belum banyak
diketahui. Masyarakat adat Bali memanfaatkan tebu
tidak hanya sebagai bahan obat dan makanan namun juga dimanfaatkan dalam banyak upacara kea-

gamaan (Sujarwo dan Lestari, 2018). Menurut pengalaman masyarakat lokal di Desa Pedawa, Kabupaten Buleleng, Bali, tebu ireng dapat dimanfaatkan
sebagai pencegah atau mengobati penyakit diabetes.
Penyakit diabetes dapat diakibatkan dari konsumsi dan pola makan yang tidak teratur serta pola
hidup yang tidak sehat, penyakit ini juga dapat
diakibatkan oleh keturunan atau genetik. Penyakit
diabetes merupakan salah satu penyakit pembunuh
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tebesar didunia. Berdasarkan data WHO tahun
2017-2019 sebanyak 200 juta penduduk dunia meninggal akibat dari penyakit ini (Hong et al., 2013).
Penyakit ini ditandai dengan kadar gula dalam darah dan urin yang tinggi serta efek lainnya yaitu
luka yang sulit untuk disembuhkan(Almeida et al.,
2007). Salah satu cara yang dilakukan untuk
mencegah atau mengobati penyakit diabetes adalah
dengan menjaga pola makan secara teratur. Salah
satu pola makan yang baik yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang rendah gula, tinggi serat serta
kayaakan antioksidan (Almeida et al., 2007; Hong
et al., 2013).
Selain penyakit diabetes, penyakit infeksi juga
merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling utama di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia (Mutsaqof et al., 2015). Penyakit infeksi
diantaranya disebabkan oleh serangan bakteri dan
jamur (Rampengan dan Laurentz, 1997). Pengobatan untuk penyakit ini umumnya dilakukan dengan pemberian antibiotik. Berbagai studi menemukan bahwa banyak patogen menjadi resisten terhadap antibiotik tertentu, di sisi lain pemberian obatobatan tertentu juga dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan (Kemenkes RI, 2011). Hal
ini mendorong dilakukannya pencarian obat
alternatif yang lebih aman dan mempunyai efek
samping yang relatif lebih kecil, salah satunya
adalah dengan memanfaatkan tumbuhan yang
mengandung senyawa bioaktif yang berperan

Gambar 1. Tanaman tebu ireng (Ireng sugarcane plant)
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sebagai antimikroba (Sudira et al., 2011).
Selain dapat dimanfaatkan secara tradisional
sebagai obat diabetes, diyakini tebu ireng masih
banyak menyimpan manfat lain yang belum banyak
diketahui. Studi ini dilakukan untuk mengetahui
efektivitas ekstrak tebu ireng sebagai antioksidan
alami, ditinjau dari beberapa bagian tanamannya.
Mengetahui ada tidaknya korelasi antara kepekatan
warna dari beberapa bagian tanaman dengan aktifitas antiokidannya. Studi ini juga dilakukan untuk
menggali manfaat lain dari tebu irengyaitu sebagai
antimikroba.
BAHAN DAN CARA KERJA
Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam studi ini antara
lain, vacuum rotary evaporator, spektrofotometer
UV-Vis, vortex mixer, neraca digital, pipet mikro,
erlenmeyer, gelas ukurdan tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan dalam studi ini antara
lain, tanaman tebu ireng, DPPH (2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl atau free radical scavenger) dan
methanol 95%.
Perlakuan Sampel Tanaman
Tebu ireng diperoleh dari kebun masyarakat
lokal di Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Proses perlakuan sampel
dimulai dengan memisahkan bagian tanaman tebu
ireng menjadi beberapa bagian seperti; daun muda,
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daun tua, pelepah daun, umbut muda, umbut tua,
kulit batang dan isi batang. Setiap bagian tanaman
diidentifikasi warnanya menggunakan RHS Colour
Chart (Nickerson, 1946). Data ini nantinya digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara
warna dengan efektivitas antioksidannya.
Selanjutnya setiap bagian tanaman dibersihkan, dicacah atau dipotong tipis-tipis untuk
mempermudah pengeringan. Bahan yang telah dicacah kemudian dikeringanginkan selama 4-5 hari.
Maserasi
Bagian tanaman yang telah dikeringanginkanditimbang dan direndam dengan menggunakan
pelarut methanol 95%. Perendaman dilakukan selama 4-5 hari dalam suhu ruangan. Filtrat kemudian
disaring menggunakan kertas saring dan dievaporasi dengan vacuum rotary evaporator untuk
memisahkan antara ekstrak kasar dengan pelarut.
Ekstrak kasar yang diperoleh disimpan dalam wadah gelap tertutup untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya.
Uji Antioksidan Menggunakan DPPH
Uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan
metode DPPH merupakan sebuah reagen yang bereaksi dengan antioksidan, reagen ini memiliki
warna awal ungu dan jika bertemu dengan antioksidan maka akan menghasilkan warna kuning. Semakin kuning hasil uji sampel menunjukkan kandungan antioksidan yang semakin besar,begitu pula
sebaliknya, jika warna DPPH tetap ungu mengindikasikan rendahnya kandungan antioksidan dari
sampel uji (Li et al., 2009).
Masing-masing ekstrak tebu ireng dilarutkan
dalam methanol 96 % hingga menjadi beberapa
variasi konsentrasi (100 ppm, 200 ppm, 300 ppm,
400 ppm, 500 ppm, 600 ppm dan 700 ppm).
Masing-masing larutan ekstrak diambil sebanyak 1
mL, dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditambahkan 4 mL larutan DPPH 40 ppm (dalam methanol) dan divortex hingga homogen. Larutan diinkubasi selama 30 menit dalam tempat gelap dan
diukur absorbansinya menggnkan alat Spectrophotometer UV-Vis Thermo GENESYS 30 dengan
panjang gelombang 517 nm. Kemudian dilakukan
penghitungan terhadap nilai absorbansi dan IC50

yang diperoleh. DPPH 40 ppm juga dihitung nilai
absorbansinya sebagai kontrol. Sebagai pembanding, asam askorbat juga dihitung nilai absorbansi
dan nilai IC50nya, adapun variasi konsentrasinya
yaitu: 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm dan 12
ppm. Aktivitas antioksidan sampel dapat diketahui
melalui perhitungan persentase inhibisi serapan
DPPH dengan menggunakan rumus:

Aktivitas antioksidan ditentukan dengan
menggunakan nilai IC50 (Inhibition Concentration
50%). Nilai IC50 merupakan suatu indikator kuat
tidaknya daya antioksidan suatu senyawa.IC50
adalah bilangan yang menunjukkan konsentrasi
ekstrak yang mampu menghambat aktivitas suatu
radikal sebesar 50%. Nilai IC50 masing-masing
konsentrasi sampel dihitung dengan menggunakan
rumus persamaan regresi linier, yang menyatakan
hubungan antara konsentrasi fraksi antioksidan
yang dinyatakan sebagai sumbu “x” dengan persen
inhibisi yang dinyatakan sebagai sumbu “y” dari
seri replikasi pengukuran.
Uji Anti Mikroba
Pengujian aktivitas antimikroba dilakukan
dengan menggunakan metode difusi agar (KirbyBauerdisc diffusion method) (Bauer et al., 1966)
yang dimodifikasi dengan menggunakan media NA
(nutrient agar). Beberapa bakteri yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain : Staphylococcus
aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas
aeruginosa dan Streptococcus mutans. Pengamatan
dilakukan selama 1-3 hari untuk melihat perkembangan mikroba.
HASIL
Hasil identifikasi warnanya menggunakan
RHS Colour Chart, menunjukkan setiap bagian
tebu memiliki warna yang berbeda, bervariasi dengan kepekatan yang berbeda (Tabel 1). Jika dilihat
dari kepekatan warnanya, daun tua tebu ireng
memiliki warna yang lebih pekat dari daun mudanya, kulit batang memiliki warna yang lebih
pekat dari isi batangnyasedangkan umbut tua
memiliki warna yang sedikit lebih pekat dari umbut
muda.
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Tabel 1. Warna dari beberapa bagian tanaman tebu ireng yang diambil dari lapangan(The colors of some parts
of the ireng sugarcane were taken from the field)
No.
1

Bagian Tanaman
Plant Section

Jenis Warna
Types of Color

Daun muda (bagian atas)
Young leaves (top part)

Hijau Kekuningan Sedang B
Moderate Yellowish Green B

Grup Hijau 139
Green Group 139

Daun muda (bagian bawah)
Young leaves (bottom part)

Purpe Kemerahan Kuat B
Strong Reddish Purpe B

Grup Merah Ungu 70
Red Purple Group 70

Daun tua (bagian atas)
Old leaves(top part)

Sedang Kuning Hijau B
Moderate Yellow Green B

Grup Kuning Hijau 147
Yellow Green Group 147

Daun tua (bagian bawah)
Old leaves(bottom part)

Hijau Zaitun Keabu-abuan C
Greyish Olive Green C

Grup Hijau NN 137
Green Group NN 137

3

Pelepah daun
Leaf midrib

Merah Keunguan Tua B
Deep Purplish Red B

Grup Merah Ungu 59
Red Purple Group 59

4

Umbut muda
Topmost and innermost frond of
sugarcane (young part)
Umbut tua
Topmost and innermost frond of
sugarcane (old part)
Kulit Batang
Bark

Kuning Pucat B
Pale Yellow B

Grup Kuning Putih 158
Yellow White Group 158

Kuning Pucat B
Pale Yellow B

Grup Kuning Putih 158
Yellow White Group 158

Ungu Keabu-abuan A
Greyish Purple A

Grup Ungu N77
Purple Group N77

Isi batang (bagian tengah)
Fill the stem (middle)

Kuning Pucat B
Pele Yellow B

Grup Kuning Putih 158
Yellow White Group 158

Isi batang (bagian pinggir)
Fill the stem (edge)

Oranye Kemerahan Tua B
Dark Reddish Orange B

Oranye Keabu-abuan 172
Greyed Orange 172

2

5
6
7

Aktifitas antioksidan pada tebu ireng dihitung
berdasarkan nilai LC50 yaitu besarnya konsentrasi
larutan sampel yang dibutuhkan untuk mereduksi
senyawa radikal bebas DPPH menjadi setengahnya.
Hasil analisis regresi aktivitas antioksidan dari ekstrak daun muda dan daun tua, umbut muda dan
umbut tua, kulit batang dan isi batang, serta ekstrak
pelepah tebu ireng dan asam askorbat ditunjukkan
secara berturut turut pada Gambar 2., Gambar 3.,
Gambar 4., serta Gambar 5. Hasil analisis antioksidan mengungkapkan bawah ekstrak dari beberapa
bagian tanaman tebu ireng memiliki nilai LC50
yang bervariasi. Aktifitas antioksidan tertinggi
adalah: umbut muda, kemudian berturut-turut dii-
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Grup Warna
Color Group

kuti oleh kulit batang, umbut tua, daun tua, pelepah,
daun muda dan isi batang (Tabel 2).
Jika dikorelasikan dengan kemampuannya
sebagai antioksidan, daun tua tebu ireng yang
memiliki warna lebih pekat dari daun mudanya,
juga memiliki kemampuan sebagai antioksidan
lebih tinggi dari daun mudanya. Demikian pula
dengan kulit batang yang memiliki warna lebih
pekat dari isi batangnya juga memiliki kemampuan
sebagai antioksidan lebih tinggi. Hal ini tidak terjadi pada bagian umbut, dimana umbut tua yang
memiliki warna yang sedikit lebih pekat, memiliki
kemampuan antioksidan yang lebih rendah dibandingkan dengan umbut mudanya.
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Gambar 2. Grafik absorbansi ekstrak daun muda dan daun tua tebu irang(Absorbance chart of young and old
leaves of ireng sugarcane extract)

Gambar 3. Grafik absorbansi ekstrak umbut muda dan umbut tua tebu ireng(Absorbance chart of ireng sugarcane young and old umbut extracts)

Gambar 4. Grafik absorbansi ekstrak kulit batang dan isi batang tebu ireng(Absorbance chart of extract from
the bark and contents of the ireng sugarcane)

Gambar 5. Grafik absorbansi ekstrak pelepah tebu ireng dan asam askorbat(Absorbance chart of ireng sugarcane midrib extract and ascorbic acid)
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Tabel 2. Nilai IC50 masing-masing Sampel Uji (IC50 of each sample)
Bagian Tanaman
Plant Section

IC50 (ppm)

Daun Muda
Young leaves
Daun Tua
Old leaves
Pelepah
Leaf midrib
Umbut Muda
Topmost and innermost frond of sugarcane
(young part)
Umbut Tua
Topmost and innermost frond of sugarcane (old
part)
Kulit Batang
Bark
Isi Batang
Fill the stem
Asam Askorbat
Ascorbic Acid

1288,541
702,245
1002,612
320,000
659,000
486,233
1366,000
5,010

Gambar 6. Perubahan warna sampel uji Umbut Muda Tebu Ireng, (A) Sebelum direaksikan dengan ekstrak,dan (B) Setelah bereaksi dengan ekstrak (Dari kiri ke kanan; mulai dari kontrol sampai kekonsentrasi ekstrak yang lebih tinggi) Color change of the sample assay. (A) Before reacting with
the extract, and (B) After reacting with the extract (From left to right; starting from the control to
the higher concentration of the extract)
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Tabel 3. Uji antimikroba ekstrak beberapa bagian tanaman tebu ireng (Antimicrobial assay of some parts of
the ireng sugarcane plant)
No.
1
2
3
4
5
6
7

Bagian
Tanaman
Plant Section
Daun tua
Old leaves
Daun muda
Young leaves
Pelepah daun
Leaf midrib
Umbut tua
Old umbut
Umbut muda
Young umbut
Kulit batang
Bark
Isi batang
Fill the stem

Keterangan :

Candida
albicans

Staphylococcus aureus

Salmonella
typhimurium

Pseudomonas
aeruginosa

Streptococcus
mutans

-

++

++

++

++

-

+

+

++

+

-

+

+

+

+

-

++

++

++

+

-

++

+

+

++

-

+

+

+

+

-

++

+

++

+

- : tidak ada zona hambat (no inhibit zone)
+ : zona hambat kecil (small inhibit zone)
++ : zona hambat besar (big inhibit zone)

Hasil uji antimikroba menunjukkan bahwa
ekstrak dari keseluruhan bagian tanaman tebu ireng
efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri
Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium,
Pseudomonas aeruginosa dan Streptococcus mutans, namun tidak efektif menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans.
PEMBAHASAN
Hasil kajian menunjukkan bahwa kepekatan
warna berkorelasi dengan kekuatan aktivitas antioksidannya. Aktivitas antioksidan pada tebu ireng
diduga diakibatkan oleh kandungan antosianin.
Antosianin adalah pigmen larut air yang secara
alami terdapat pada berbagai jenis tumbuhan, pigmen ini memberikan warna pada bunga, buah, dan
daun tumbuhan (Gould et al.,2008).Struktur senyawa antosianin dapat dilihat pada Gambar 7. Warna
yang ditimbulkan oleh antosianin dapat bermacammacam mulai dari merah, biru kemerahan, ungu,
biru, hijau, hingga kuning tergantung dari tingkat
keasaman (pH) lingkungan sekitar, sehingga pigmen ini juga dapat dijadikan sebagai indikator pH
(Houghton dan Hendry, 1995).
Antosianin (cyaniding dan petunidin), flavon-

oid (naringenin, tricin, apigenin dan turunan luteolin) dan asam fenolik (asam klorogenik, asam klaumarik dan asam ferulik) merupakan jenis-jenis senyawa antioksidan alami (Pazmino et al., 2001;
Almeida et al., 2007; Kong et al., 2003). Antosianin dan turunannya memiliki kemampuan antioksidan (Lacobucci et al., 1983; Singleton et al.,
1999; Ramirez et al., 2015; Wen et al., 2015), antikanker (Bontempo et al., 2015), dan aktivitas
antidiabetes (Hong et al., 2013).
Antosianin merupakan sub-tipe senyawa organik dari keluarga flavonoid, dan merupakan anggota kelompok senyawa yang lebih besar yaitu
polifenol (Welch et al., 2010). Salah satu fungsi
antosianin adalah sebagai antioksidan di dalam
tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya aterosklerosis, penyakit penyumbatan pembuluh darah.
Antosianin bekerja menghambat proses aterogenesis dengan mengoksidasi lemak jahat dalam tubuh,
yaitu lipoprotein densitas rendah. Antosinin juga
melindungi integritas sel endotel yang melapisi
dinding pembuluh darah sehingga tidak terjadi
kerusakan. Kerusakan sel endotel merupakan awal
mula pembentukan aterosklerosis sehingga harus
dihindari. Selain itu, antosianin juga merelaksasi
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pembuluh darah untuk mencegah aterosklerosis dan
penyakit kardiovaskuler lainnya. Manfaat lain dari
antosianin untuk kesehatan manusia adalah untuk
melindungi lambung dari kerusakan, menghambat
sel tumor, meningkatkan kemampuan penglihatan
mata, serta berfungsi sebagai senyawa antiinflamasi yang melindungi otak dari kerusakan
(Welch et al., 2010).

Antosianin juga dilaporkan mampu mencegah
obesitas dan diabetes, meningkatkan kemampuan
memori otak dan mencegah penyakit neurologis
(Lila, 2004). Antosianin sebagai antidiabetes
memiliki kemampuan untuk membantu menginduksi produksi hormon insulin dari sel pankreas.
Kemampuan antosianin ini ditunjukkan dengan
cara berikatan dengan sel-sel beta pankreas yang
kemudian mengurangi tingkat kejenuhan sel (Hong
et al., 2013).

Gambar 7. Struktur kimia dasar dari antosianin (The basic chemical structure of anthocyanins)
Umbut tua yang memiliki warna yang sedikit
lebih pekat, memiliki kemampuan antioksidan yang
lebih rendah dibandingkan dengan umbut mudanya.
Korelasi kepekatan warna tidak berlaku disini, hal
ini kemungkinan diakibatkan oleh bahan aktif yang
bersifat sebagai antioksidan dalam umbut bukan
berasal dari senyawa antosianin yang merupakan
pigmen warna. Aktivitas antioksidan pada umbut
diduga diakibatkan oleh senyawa antioksidan lain,
seperti misalnya asam askorbat (vitamin C) dan, αtokoferol (vitamin E) (Kalt & Kushad, 2000;
Prior& Cao, 2000).
Asam askorbat adalah salah satu senyawa kimia berbentuk bubuk kristal berwara putih. Asam
askorbat larut dalam air dan memiliki sifat sebagai
antioksidan kuat (Davies et al., 1991). α-tokoferol
juga merupakan salah satu antioksidan alami yang
kuat. α-tokoferol dapat mencegah penyebaran radikal bebas pada membran dan plasma lipoprotein
dan juga berperan dalam penguatan sistem kekebalan tubuh dengan menstabilisasi membran sel dan
menjaga jaringan (seperti mata, kulit, dan hati)
(Arpi, 2014).Sifat antioksidan yang dihasikan oleh
umbut juga mungkin ditimbulkan oleh gabungan
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sinergis dari beberapa antioksidan (Chaiyasit et al.,
2007; Seppanen et al., 2010). Perpaduan antioksidan α-tokoferol dan asam askorbat diduga dapat
memberikan efektivitas yang lebih baik (Arpi,
2014).
Aktivitas antioksidan dari suatu senyawa dapat
dibagi menjadi beberapa kategori: sangat kuat,
kuat, sedang, lemah, dan sangat lemah. Antioksidan
dikatakan sangat kuat apabila memiliki nilai IC50
kurang dari 50 ppm, antioksidan kuat memiliki nilai
IC50 kisaran 50 ppm hingga 100 ppm, antioksidan
sedang memiliki nilai IC50 berkisar antara 100 ppm
hingga 150 ppm, antioksidan lemah memiliki kisaran 150 ppm hingga 200 ppm, dan nilai IC50 lebih
dari 200 ppm merupakan antioksidan berkategori
sangat lemah (Blois,1985). Jika dibandingkan dengan nilai IC50 asam askorbat, semua ekstrak kasar
tebu ireng memiliki aktifitas yang jauh lebih rendah, hal ini di duga karena ekstrak tebu ireng masih
berupa ekstrak kasar (bukan senyawa murni) yang
masih banyak mengandung senyawa lain yang tidak
bersifat sebagai antioksidan, berbeda dengan asam
askorbat yang digunakan sebagai pembanding,
adalah merupakan senyawa murni yang memang
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memiliki sifat antioksidan. Hasil studi Zhao et al.,
(2018) menunjukkan bahwa varitas tebu yang berbeda memiliki jenis dan kadar antosianin yang berbeda pula.
Kemampuan antioksidan paling rendah ditunjukkan oleh ekstrak yang berasal dari isi batang, hal
ini kemungkinan dikarenakan bagian batang lebih
banyak menyimpan hasil metabolisme primer, sehingga batang tebu memiliki kandungan antosianin
yang lebih rendah per bobot tanaman. Tebu merupakan jenis tanaman C4 atau tanaman yang
memisahkan antara tempat fiksasi CO2 dengan tempat sintesis glukosanya. Tebu menyimpan makanan
di batang dalam bentuk gula sehingga kandungan
senyawa lain tidak banyak ditemukan (Zheng,
2017).
Ekstrak tebu ireng mampu menekan pertumbuhan beberapa bakteri pathogen, hal ini kemungkinan diakibatkan oleh kandungan senyawa fenolik,
yang terkandung dalam ekstrak tebu ireng (Feng et
al.,2014). Kütt (2008) menyatakan bahwa senyawa
fenolik memiliki sifat sebagai antiseptik. Senyawa
fenol adalah salah satu senyawa bioaktif hasil
proses metabolisme sekunder tumbuhan sebagai
mekanisme pertahanan terhadap kondisi lingkungan
yang kurang menguntungkan agar dapat bertahan
hidup (Neelamathi dan Kaanan 2016; Moorthi et
al., 2015). Mekanisme toksisitas fenol terhadap
mikroorganisme adalah melalui proses penghambatan enzim oleh senyawa yang teroksidasi, adanya
reaksi dengan gugus sulfihidril atau adanya interaksi yang tidak spesifik terhadap protein. Selain
itu, senyawa fenol dapat menyebabkan denaturasi
protein melalui proses adsorpsi yang melibatkan
ikatan hidrogen (Cowan, 1999). Mekanisme kerja
antibakteri senyawa fenol dapat mengganggu sintesis dinding sel bakteri sehingga tidak terbentuk
secara sempurna. Hal ini menyebabkan bakteri kehilangan dinding sel yang kaku dan menyisakan
membran sel yang rentan terhadap kerusakan dan
kebocoran (Volk dan Wheeler 1988)
Samsuri et al., (2007) menyatakan bahwa ampas dari tebu kaya akan kandungan serat pangan
seperti selulosa 52,7%, hemiselulosa 20,0%, dan
lignin 24,2%. Serat pangan, dikenal juga sebagai
serat diet atau dietary fiber. Meskipun tidak mengandung zat gizi, serat pangan menguntungkan bagi

kesehatan. Beberapa manfaat serat pangan untuk
kesehatan yaitu: dapat mengontrol berat badan atau
kegemukan (obesitas), mencegah gangguan gastrointestinal (susah buang air besar), mencegah kanker
kolon (usus besar), mengurangi tingkat kolesterol
dan penyakit kardiovaskuler serta dapat menanggulangi penyakit diabetes.
Serat pangan merupakan bagian dari tumbuhan
yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resistan terhadap proses
pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia
serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar. Jadi serat pangan merupakan
bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolosis oleh enzim-enzim pencernaan.
Berdasarkan kelarutannya serat pangan terbagi
menjadi dua yaitu serat pangan yang terlarut dan
tidak terlarut. Serat pangan terlarut meliputi pektin,
beta glukan, galaktomanan, gum, serta beberapa
oligosakarida yang tidak tercerna termasuk inulin
didalamnya, sedangkan serat tidak larut meliputi
lignin, selulosa, dan hemiselulosa (Trowell et
al.,1985).
Serat pangan mampu menyerap air dan mengikat glukosa sehingga mengurangi ketersediaan glukosa. Diet cukup serat juga menyebabkan terjadinya kompleks karbohidrat dan serat, sehingga daya
cerna karbohidrat berkurang. Keadaan tersebut
mampu meredam kenaikan glukosa darah dan menjadikannya tetap terkontrol. Serat larut air (soluble
fiber), seperti pektin serta beberapa hemiselulosa
mempunyai kemampuan menahan air dan dapat
membentuk cairan kental dalarn saluran pencernaan. Sehingga makanan kaya akan serat, waktu
dicema lebih lama dalam lambung, kemudian serat
akan menarik air dan memberi rasa kenyang lebih
lama sehingga mencegah untuk mengkonsumsi
makanan lebih banyak. Makanan dengan kandungan serat kasar yang tinggi biasanya mengandung
kalori rendah, kadar gula dan lemak rendah yang
dapat membantu mengurangi terjadinya obesitas.
Serat larut air dapat menjerat lemak di dalam usus
halus, dengan begitu serat dapat menurunkan tingkat kolesterol dalam darah sampai 5% atau lebih.
Dalam saluran pencernaan serat dapat mengikat
garam empedu (produk akhir kolesterol) kemudian
dikeluarkan bersamaan dengan feses. Dengan
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demikian serat pangan mampu mengurangi kadar
kolesterol dalam plasma darah sehingga diduga
akan mengurangi dan mencegah resiko penyakit
kardiovalkuler(Gropper, 2008).
KESIMPULAN
Ekstrak tebu ireng mempunyai kemampuan
sebagai antioksidan. Aktifitas antioksidan pada
beberapa bagian tanaman tebu ireng dari tertinggi
ke yang terendah berturut-turut adalah : umbut
muda, kulit batang, umbut tua, daun tua, pelepah,
daun muda dan isi batang. Tingkat kepekatan warna
dari tebu ireng berkorelasi dengan aktifitas antiokidannya, kecuali pada bagian umbutnya. Ekstrak
dari keseluruhan bagian tanaman tebu ireng efektif
untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa dan Streptococcus mutans, namun tidak efektif menghambat pertumbuhan jamur
Candida albicans.
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Berita Biologi adalah jurnal yang menerbitkan artikel kemajuan penelitian di bidang biologi dan ilmu-ilmu terkait di Indonesia. Berita Biologi
memuat karya tulis ilmiah asli berupa makalah hasil penelitian, komunikasi pendek dan tinjauan kembali yang belum pernah diterbitkan atau
tidak sedang dikirim ke media lain. Masalah yang diliput harus menampilkan aspek atau informasi baru.
Tipe naskah
1. Makalah lengkap hasil penelitian (original paper)
Naskah merupakan hasil penelitian sendiri yang mengangkat topik yang up to date. Tidak lebih dari 15 halaman termasuk tabel dan
gambar. Pencantuman lampiran seperlunya, namun redaksi berhak mengurangi atau meniadakan lampiran.
2. Komunikasi pendek (short communication)
Komuniasi pendek merupakan makalah hasil penelitian yang ingin dipublikasikan secara cepat karena hasil termuan yang menarik, spesifik
dan atau baru, agar dapat segera diketahui oleh umum. Hasil dan pembahasan dapat digabung.
3. Tinjauan kembali (review)
Tinjauan kembali merupakan rangkuman tinjauan ilmiah yang sistematis-kritis secara ringkas namun mendalam terhadap topik penelitian
tertentu. Hal yang ditinjau meliputi segala sesuatu yang relevan terhadap topik tinjauan yang memberikan gambaran ‘state of the art’,
meliputi temuan awal, kemajuan hingga issue terkini, termasuk perdebatan dan kesenjangan yang ada dalam topik yang dibahas. Tinjauan
ulang ini harus merangkum minimal 30 artikel.
Struktur naskah
1. Bahasa
Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia atau Inggris yang baik dan benar.
2. Judul
Judul diberikan dalam bahasa Indonesia dan inggris. Judul ditulis dalam huruf tegak kecuali untuk nama ilmiah yang menggunakan bahasa
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email. Nama penulis untuk korespondensi diberi tanda amplop cetak atas (superscript). Jika penulis lebih dari satu orang bagi pejabat fungsional penelitian, pengembangan agar menentukan status sebagai kontributor utama melalui penandaan simbol dan keterangan sebagai kontributor utama dicatatan kaki di halaman pertama artikel.
3. Abstrak
Abstrak dibuat dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris. Abstrak memuat secara singkat tentang latar belakang, tujuan, metode, hasil
yang signifikan, kesimpulan dan implikasi hasil penelitian. Abstrak berisi maksimum 200 kata, spasi tunggal. Di bawah abstrak dicantumkan
kata kunci yang terdiri atas maksimum enam kata, dimana kata pertama adalah yang terpenting. Abstrak dalam Bahasa Inggris merupakan
terjemahan dari Bahasa Indonesia. Editor berhak untuk mengedit abstrak demi alasan kejelasan isi abstrak.
4. Pendahuluan
Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan dan tujuan penelitian. Perlu disebutkan juga studi terdahulu yang pernah dilakukan terkait
dengan penelitian yang dilakukan.
5. Bahan dan cara kerja
Bahan dan cara kerja berisi informasi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian ini boleh dibuat sub-judul yang
sesuai dengan tahapan penelitian. Metoda harus dipaparkan dengan jelas sesuai dengan standar topik penelitian dan dapat diulang oleh
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6. Hasil
Hasil memuat data ataupun informasi utama yang diperoleh berdasarkan metoda yang digunakan. Apabila ingin mengacu pada suatu tabel/
grafik/diagram atau gambar, maka hasil yang terdapat pada bagian tersebut dapat diuraikan dengan jelas dengan tidak menggunakan kalimat
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7. Pembahasan
Pembahasan bukan merupakan pengulangan dari hasil. Pembahasan mengungkap alasan didapatkannya hasil dan arti atau makna dari hasil
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