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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tumbuhan Gayam 

 Tumbuhan gayam (Inocarpus fagiferus Fosb.) memiliki nama yang 

berbeda-beda disetiap Negara, di Papua New Guinea tanaman gayam dikenal 

dengan nama Aila, di Prancis dikenal dengan nama Chataignier de Tahiti, di 

Pantai Gading disebut Ifi dan di Inggris disebut Tahitian chestnut. Tanaman 

gayam juga memiliki nama yang berbeda-beda disetiap daerah di  Indonesia di 

Manado disebut dengan benyak, bosua, dan pendaraan boheng, di Sulawesi 

Selatan disebut angkaeng, akajeng, di Maluku disebut gayam, gayang dan gasep, 

di Sunda (Jawa Barat) disebut gayam dan gatet, dan di Bali disebut Gatep (Heyne, 

1987; Pauku, 2006).  

Tumbuhan gayam, merupakan pohon peneduh dengan tinggi sekitar 10-20 m. 

Batang tumbuhan gayam memiliki tekstur beralur dan bergelombang dengan kulit 

batang yang berwarna cokelat gelap kehijauan. Daun gayam berbentuk elips 

memanjang dengan panjang kurang lebih 25 cm serta lebarnya 10 cm. Daun 

gayam berwarna hijau gelap dengan permukaan bergelombang dan pertulangan 

daun menyirip. Bunga gayam berukuran kecil dengan kelopak putih dan tumbuh 

di ketiak daun pada ujung ranting. Buahnya bulat agak pipih, keras, berwarna 

hijau dangan garis tengah 4-7 cm. Buah yang masih muda berwarna hijau dan 

menjadi berwarna cokelat kekuningan ketika sudah matang. Gayam hanya 

berkembangbiak secara generatif dari biji. Habitat dari tumbuhan gayam adalah 

daerah berawa-rawa dan di pinggiran sungai. Tumbuahan gayam dapat tumbuh 

pada dataran rendah sampai dataran sedang pada ketinggian 0 sampai dengan 800 
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m dari permukaan laut, dengan pola penyebaran hujan merata setiap tahunnya. 

Dalam sistem klasifikasi tumbuhan gayam termasuk ke dalam (Lawrence, 1964) : 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Resales 

Suku   : Leguminosea 

Marga  : Inocarpus 

Spesies  : Inocarpus fagiferus Fosb. 

 Senyawa kimia pada tumbuhan gayam tersebar di seluruh bagian 

tumbuhan gayam seperti pada daun, bunga, buah, biji, akar batang dan kulit 

batang. Peter (1995) melaporkan kandungan kimia dari daun gayam yaitu gula 

pereduksi, pati, karoten, tiamin, asam askorbat dan asam-asam amino. 

Sotheeswaran dan Sharif (1994) melaporkan kandungan kimia pada biji gayam 

yaitu fitosterol, diasilgliserol, α-tokoferol dan asam lemak terutama asam lemak 

linoleat sebagai komponen utama.  

 Tumbuhan gayam merupakan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

obat tradisional, bagian tumbuhan gayam yang sudah dimanfaatkan sebagai obat 

tradisional adalah kulit batang gayam. Bagian kulit batang tumbuhan ini telah 

dimanfaatkan sebagai obat disentri dan infeksi saluran kencing (Segatri, 1989).  

 

2.2 Antioksidan 

 

Radikal bebas merupakan suatu atom atau molekul yang tidak stabil dan 

sangat reaktif karena memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan 
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pada orbital terluarnya. Radikal bebas akan bereaksi dengan molekul di sekitarnya 

untuk memperoleh pasangan elektron dan untuk dapat mencapai kestabilan. 

Reaksi radikal bebas  di dalam tubuh akan terjadi secara berantai dan dapat 

menimbulkan berbagai jenis penyakit apabila reaksi tersebut tidak dihentikan, 

maka dari itu tubuh memerlukan suatu substansi yang dapat menangkap radikal 

bebas sehingga tidak menimbulkan penyakit.  

Antioksidan adalah substansi yang diperlukan oleh tubuh untuk 

menetralkan radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh 

radikal bebas terhadap sel normal, protein dan lemak. Antioksidan dapat juga 

didefinisikan sebagai suatu senyawa yang dapat mencegah atau menghambat 

proses oksidasi yang ditimbulkan oleh radikal bebas dengan cara bereaksi dengan 

radikal bebas membentuk senyawa yang tidak reaktif dan stabil. 

Antioksidan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang 

didasarkan pada beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Berdasarkan mekanisme kerjanya dapat dibagi menjadi 3, yaitu: 

a. Antioksidan primer merupakan antioksidan enzimatis yang dapat 

menyumbangkan atom hidrogennya dengan cepat kepada senyawa radikal 

dan mengubahnya menjadi senyawa yang lebih stabil dan kurang reaktif. 

Contoh antioksidan primer adalah enzim superoksida dismutase, katalase, 

dan glutation peroksidase (Winarsi, 2007). 

b. Antioksidan sekunder merupakan antioksidan non-enzimatis yang bekerja 

dengan cara memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas dengan 

menangkap radikal bebas. Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, 

vitamin C, β-karoten, bilirubin dan albumin. 
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c. Antioksidan tersier merupakan antioksidan yang berfungsi untuk 

memperbaiki sel-sel dan jaringan yang rusak karena serangan radikal 

bebas. Contoh antioksidan tersier adalah metionin sulfoksida reduktase 

dan DNA- repair (Winarsi, 2005). 

2. Berdasarkan sifat fisiko-kimianya, dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Antioksidan hidrofilik adalah antioksidan yang dapat larut dalam air. 

Contohnya adalah sistein, glutein dan vitamin C. 

b. Antioksidan lipofilik adalah antioksidan yang dapat larut dalam lipid atau 

lemak. Contohnya adalah a-tokoferol dan β-karoten (Djatmiko et al, 1998). 

3. Berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Antioksidan sintetik adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis  

reaksi kimia. Contohnya PG (propylgallate), BHA (butylated 

hydroxylanisole), BHT (butylated hydroxytoluene), dan NHGA 

(nordihydroguaiaretic acid). 

b. Antioksidan alami adalah antioksidan hasil ekstraksi bahan alami. 

Contohnya α-tokoferol, isoflavon, lesitin, asam askorbat, gosipol, sesamol, 

dan flavonoid (Ardiansyah, 2008). 

Suatu senyawa dikatakan bersifat sebagai antioksidan apabila senyawa 

tersebut mampu menyumbangkan satu atau lebih elektron kepada senyawa 

prooksidan, kemudian mengubah senyawa oksidan menjadi senyawa yang lebih 

stabil (Winarsi, 2005). Senyawa metabolit sekunder yang merupakan sumber 

antioksidan alami biasanya berasal dari golongan senyawa alkaloid, steroid, 

saponin dan flavonoid.  
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2.3 Flavonoid 

 

Flavonoid merupakan senyawa golongan fenol alam terbesar yang 

tersusun oleh 15 atom karbon pada kerangka dasarnya dengan konfigurasi C6-C3-

C6 yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh tiga atom karbon yang dapat 

ataupun tidak dapat membentuk cincin ketiga (Robinson, 1995). Struktur dasar 

senyawa flavonoid dipaparkan pada Gambar 2.1. 

A

B

C

 

Gambar 2.1 Struktur Dasar Senyawa Flavonoid (Markham, 1988) 

 

Flavonoid merupakan senyawa yang terdapat pada tumbuhan tingkat 

tinggi dan tersebar di semua bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, 

biji dan kulit batang. Flavonoid dalam tumbuhan berada dalam bentuk flavonoid 

glikosida atau aglikon flavonoid. Flavonoid glikosida bersifat polar sehingga lebih 

mudah larut dalam air atau campuran pelarut polar seperti metanol, etanol, 

butanol dan aseton, sebaliknya aglikon flavonoid bersifat kurang polar lebih 

mudah larut dalam  kloroform (Markham, 1988 ; Harborne, 1987). 

Flavonoid glikosida mudah larut dalam air atau campuran pelarut polar 

karena adanya pengaruh gula yang terikat pada inti flavonoid. Flavonoid glikosida 

berdasarkan jenis ikatan glikosidanya dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu O-

glikosida dan C-glikosida. Flavonoid O-glikosida merupakan gula yang terikat 

pada gugus hidroksil flavonoid, sedangkan flavonoid C-glikosida merupakan gula 

yang terikat langsung pada atom karbon flavonoid. (Harborne, 1987).  
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Flavonoid berdasarkan kerangka dasarnya dapat dibedakan menjadi 

beberapa golongan diantaranya: khalkon, auron, flavanon, isoflavon, flavon, 

dihidroflavonol, flavanol, flavonol, katekin (flavan 3-ol), flavan 3,4-diol dan 

antosianidin seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Struktur Dasar Beberapa Golongan Senyawa Flavonoid (Erich, 

2006). 
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Flavon berbeda dengan flavonol yang mana pada kerangka dasar flavon 

tidak terdapat gugus 3-hidroksi. Flavon terdapat juga sebagai glikosida namun 

lebih sedikit daripada jenis glikosida pada flavonol. Jenis flavon glikosida yang 

paling umum adalah 7-glukosida. 

Penggolongan senyawa flavonoid dapat didasarkan kepada reaksi warna 

dan sifat kelarutan. Senyawa flavonoid dapat memberikan warna yang khas 

dengan pereaksi flavonoid sehingga keberadaannya dalam tumbuhan dapat 

diketahui dengan menggunakan pereaksi Bate-Smith Matcalf dan pereaksi 

Wilstatter. Perubahan warna yang dihasilkan dengan pereaksi-pereaksi ini 

ditunjukkan pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1. Perubahan Warna dari Golongan Flavonoid (Geissman, 1962). 

Jenis Flavonoid 
Reaksi Warna 

Larutan NaOH H2SO4 pekat Mg-HCl 

Kalkon Orange-merah 
Orange, merah, 

magenta 
- 

Dihidroksikalkon 
Tidak berwarna-

kuning muda 

Tidak berwarna-

kuning muda 
- 

Auron Merah-ungu Merah-magenta - 

Flavanon 

Kuning/orange 

(dingin), 

merah/ungu 

(panas) 

Orange-merah tua 
Merah, magenta, 

ungu, biru 

Flavon Kuning Kuning-orange Kuning-merah 

Flavonol Kuning-orange Kuning-orange Merah-magenta 

Flavanonol 
Kuning muda - 

cokelat 
Kuning-kemerahan Merah-magenta 

Leukoantosianin Kuning Merah tua Pink 

Antosianin dan 

antosianidin 
Biru-ungu Kuning orange Merah-pink muda 

Katekin 
Kuning, merah, 

cokelat 
Merah - 

Isoflavon Kuning Kuning Kuning 

Isoflavanon Kuning Kuning - 

 

Inti flavonoid dengan adanya gugus –OH ganda yang terikat pada posisi 

C-3 dan C-5 serta adanya gugus C=O pada posisi C-4 memungkinkan 
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terbentuknya kompleks dengan logam. Warna yang terjadi pada penambahan 

pereaksi flavonoid hanya memberikan gambaran umum tentang turunan 

flavonoid, dan warna yang terjadi sangat tergantung pada pola hidroksilasi dan 

substituen yang terikat. Oleh karena itu uji warna harus didukung dengan analisis 

spektrometri (Geissman, 1962). 

Flavonoid dalam tumbuhan berfungsi sebagai pengatur tumbuh, pengatur 

fotosintesis, antimikroba, antivirus, serta kerja terhadap serangga (Harborne, 

1987). Flavonoid memiliki berbagai bioaktivitas tertentu seperti sebagai 

antibakteri, antiinflamasi, antimakan, antijamur, antikanker dan antioksidan. 

Senyawa-senyawa flavonoid yang bersifat sebagai antioksidan adalah quersetin, 

xanthotumol dan genistein (Johanna et al., 1999).  Quersetin merupakan senyawa 

flavonoid yang termasuk ke dalam golongan flavonol, xanthotumol termasuk ke 

dalam golongan khalkon dan genistein merupakan senyawa flavonoid yang 

termasuk ke dalam golongan isoflavon. Flavonoid memiliki kemampuan sebagai 

antioksidan dipengaruhi oleh adanya gugus hidroksi, ikatan rangkap karbon 

dengan karbon dan gugus 4-oxo pada kerangka dasarnya (Robak and Gryglewski, 

1998). 

 

2.4 Analisis Senyawa Metabolit Sekunder pada Tumbuhan  

 

Analisis senyawa metabolit sekunder dalam tumbuhan dilakukan melalui 

beberapa tahapan, meliputi: ekstraksi, pemisahan, pemurnian dan identifikasi. 

2.4.1 Ekstraksi  

 

Ekstraksi adalah suatu proses penarikan komponen-komponen kimia yang 

terdapat pada bahan alami seperti pada jaringan tumbuhan. Ekstraksi dapat juga 

diartikan sebagai proses pemisahan satu komponen dari suatu padatan atau cairan 
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dengan menggunakan pelarut yang sesuai berdasarkan polaritas pelarut (Harborne, 

1987). Proses ekstraksi didasarkan atas perpindahan massa komponen dalam suatu 

bahan yang akan diekstraksi ke dalam pelarut, perpindahan terjadi karena adanya 

kontak antara bahan yang akan diekstraksi dengan pelarut. Kontak yang terjadi 

mengakibatkan adanya pengendapan massa antara bidang antar muka bahan 

ekstrak dengan pelarut secara difusi. Pelarut akan masuk ke dalam kapiler-kapiler 

bahan ekstrak dan melarutkan komponen-komponen yang terkandung di dalamnya 

(Sudjadi, 1988). 

Proses ekstraksi pada tumbuhan tergantung pada tekstur dan kandungan air 

bahan tumbuhan yang diekstraksi, serta jenis senyawa yang akan diisolasi. Jaringan 

tumbuhan yang akan diekstraksi sebaiknya digunakan jaringan tumbuhan yang 

segar atau tumbuhan yang jaringannya telah dimatikan terlebih dahulu dengan 

cara mencelupkan ke dalam alkohol kemudian dikeringkan pada suhu ruangan. 

Pencelupan jaringan tumbuhan ke dalam alkohol bertujuan untuk menghindari 

terjadinya oksidasi ataupun hidrolisis enzimatik. Jaringan tumbuhan yang telah 

kering kemudian dihaluskan hingga berbentuk serbuk sebelum dilakukan proses 

ekstraksi.  

 Proses ekstraksi dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu cara panas dan cara 

dingin. Ekstraksi secara panas terdiri dari soxhletasi, sedangkan ekstraksi secara 

dingin meliputi maserasi dan perkolasi (Sudjadi, 1988). Teknik ekstraksi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik maserasi dan partisi.  
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2.4.1.1 Maserasi 

 

Maserasi merupakan proses ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan 

merendam sampel menggunakan pelarut yang sesuai, baik pelarut murni maupun 

campuran pelarut pada temperatur ruangan. Prinsip dari metode maserasi ini 

adalah difusi pelarut ke dalam sel tanaman. Pelarut yang digunakan dalam proses 

maserasi pada penelitian ini adalah etanol. Etanol digunakan untuk mengisolasi 

senyawa organik dalam bahan alam karena etanol mampu melarutkan seluruh 

golongan senyawa metabolit sekunder.  

Proses maserasi memiliki beberapa keuntungan diantaranya pengerjaannya 

lebih praktis dan tidak memerlukan pemanasan sehingga senyawa-senyawa yang 

tidak tahan terhadap panas dapat diperoleh, sedangkan kekurangan dari proses 

maserasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengekstraksi sampel relatif lama. 

Hasil dari proses maserasi ini berupa maserat, maserat yang diperoleh selanjutnya 

diuapkan dengan alat penguap putar vakum (rotary vacuum evaporator) pada 

tekanan rendah sehingga akan dihasilkan ekstrak kental atau yang umumnya 

disebut ekstrak kasar (crude extract)  (Harborne, 1987; Suradikusumah, 1989). 

 

2.4.1.2 Partisi 

 

 Partisi adalah suatu metode pemisahan yang digunakan untuk 

mengelompokkan senyawa-senyawa dalam ekstrak kasar berdasarkan tingkat 

kepolarannya. Partisi umumnya dimulai dengan pelarut nonpolar, kemudian 

dilanjutkan dengan pelarut semi polar dan terakhir dengan pelarut polar. 

Senyawa-senyawa non polar seperti alkaloid, flavonoid bebas steroid dan triterpen 

akan larut ke dalam pelarut non polar sedangkan senyawa-senyawa polar seperti 

saponin dan flavonoid akan larut ke dalam pelarut polar (Sastrohamidjojo, 1991). 
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Dalam metode partisi teknik yang paling umum digunakan adalah dengan 

menggunakan corong pisah dan menggunakan dua pelarut yang tidak saling 

campur (Sudjadi, 1992). 

2.4.2 Pemisahan dan pemurnian 

 

Proses pemisahan dan pemurnian suatu senyawa kimia umumnya 

menggunakan teknik kromatografi yang merupakan suatu proses pemisahan 

berdasarkan distribusi diferensial dari komponen sampel diantara dua fase, yaitu 

fase diam dan fase gerak (Harborne,1992). 

2.4.2.1 Kromatografi lapis tipis 

 

Kromatografi lapis tipis merupakan teknik pemisahan komponen-

komponen dari suatu campuran yang mana pemisahan terjadi karena adanya 

perbedaan afinitas masing-masing komponen terhadap fase diam dan fase gerak. 

Jenis interaksi yang terjadi pada pemisahan dengan kromatografi lapis tipis adalah 

adsorpsi.  

Fase diam yang digunakan pada KLT adalah adsorben yang dilapiskan 

dengan plat kaca, aluminium atau plastik. Adsorben yang umumnya digunakan 

antara lain silika gel, alumina, kalium hidroksida, selulosa dan poliamida (Sudjadi, 

1992). Fase gerak dalam kromatografi lapis tipis adalah pelarut-pelarut organik baik 

berupa pelarut tunggal maupun campuran pelarut (Day and Underwood, 1986). 

Pemilihan fase gerak dipengaruhi oleh jenis dan polaritas zat yang dipisahkan. 

Kombinasi pelarut (campuran pelarut) yang mempunyai sifat berbeda 

memungkinkan untuk didapatkannya sistem pelarut yang cocok (Khopkar, 1990). 

Substansi yang terlarut dalam fase gerak bila melewati fase diam akan teradsorpsi 

dengan afinitas yang berbeda sehingga terjadi pemisahan substansi dari 
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campurannya. Perbedaan adsorpsi dari fase diam terhadap masing-masing substansi 

mengakibatkan hambatan pergerakannya juga berbeda. Besarnya hambatan ini 

dinyatakan dengan faktor retensi (Rf) (Sudjadi, 1988; Hardjono, 1991). 

gerak faseditempuh  yangjarak  

komponenditempuh  yangjarak 
Rf  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa pelarut yang dapat 

digunakan untuk mengisolasi flavonoid seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Fase Gerak untuk Analisis KLT (Ade, 2014) 

Fase Gerak Harga Rf 

n-butanol : asam asetat : air (4:1:5) 0,42; 0,57; 0,67; 0,92; 0,92 

n-butanol : etil asetat : asam asetat 10% (3:5:2) 0,27; 0,37; 0,47;  0,57; 0,95 

n-butanol : etil asetat : asam asetat 10% (2:7:1) 0,22; 0,33; 0,45; 0,50; 0,67; 0,91 

Kloroform : etil asetat : asam asetat 10% (7:2:1) 0,03; 0,21; 0,88 

 

Deteksi senyawa pada plat KLT umumnya dilakukan dengan lampu UV, 

uap iodium, dan penyemprotan dengan pereaksi penampak noda yang sesuai. 

Identifikasi senyawa-senyawa yang terpisah pada KLT dapat dilakukan dengan 

cara mereaksikannya dengan pereaksi warna, atau dengan mengukur nilai Rfnya 

(Sastrohamidjojo, 1991). 

 

2.4.2.2 Kromatografi lapis tipis preparatif 

 

Kromatografi lapis tipis (KLT) preparatif adalah salah satu metode 

pemisahan yang digunakan untuk memisahkan sampel dalam jumlah milligram. 

Prinsip pemisahan KLT Preparatif sama seperti kromatografi lapis tipis.  Fase 

diam yang umumnya digunakan pada KLT Preparatif adalah silika gel yang 

dilapisi plat berukuran 20 x 20 cm dengan ketebalan penjerap adalah 0,5-2 mm. 

Fase gerak yang digunakan pada KLT Preparatif adalah pelarut yang memberikan 

pemisahan terbaik  pada analisis KLT. 



17 

 

Sampel yang akan dipisahkan dengan KLT Preparatif dilarutkan terlebih 

dahulu ke dalam sedikit pelarut sebelum ditotolkan padal plat KLT Preparatif. 

Penotolan sampel dilakukan dengan jarak sesempit mungkin karena pemisahan 

tergantung pada lebar pita. Proses pengembangan plat KLT Preparatif dilakukan 

dalam sebuah bejana kaca dengan ukuran besar yang dapat menampung plat 

dengan ukuran 20 x 20 cm. Pada proses pengembangan bejana kromatografi 

dijaga agar tetap jenuh dengan meletakkan kertas saring di sekeliling permukaan 

bejana kromatografi (Hostettmann, et al, 1995). Plat KLT Preparatif yang sudah 

dielusi selanjutnya disinari dengan dengan sinar ultraviolat pada panjang 

gelombang 254 nm dan 366 nm untuk mengetahui kedudukan dari pita. Pita yang 

kedudukannya telah diketahui selanjutnya dikerok dari plat KLT preparatif, 

adsorben yang diperoleh diekstraksi dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

Ekstrak yang diperoleh selanjutnya disaring dengan menggunakan corong gelas 

yang telah dimampatkan dengan kapas, hasil dari penyaringan ini adalah berupa 

filtrat (Gritter, et al, 1991). 

 

2.4.3 Metode Identifikasi Isolat Aktif  

 

 Identifikasi isolat aktif dapat dilakukan secara kimia dan fisikokimia. 

Identifikasi secara kimia dilakukan dengan melakukan uji fitokimia yaitu dengan 

menggunakan pereaksi yang spesifik untuk mengetahui golongan senyawa dari 

ekstrak, fraksi dan isolat. Identifikasi secara fisikokimia dilakukan dengan teknik 

spektroskopi. 

2.4.3.1 Uji fitokimia 

 

Uji fitokimia terhadap ekstrak, fraksi dan isolat aktif dilakukan dengan 

menggunakan pereaksi-pereaksi yang spesifik terhadap suatu golongan senyawa 
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metabolit sekunder. Pengerjaannya dapat dilakukan pada tabung reaksi yaitu dengan 

mereaksikan sedikit ekstrak, fraksi dan  isolat dengan pereaksi golongan senyawa 

tertentu. Perubahan warna yang terjadi tergantung dari pereaksi yang digunakan dan 

golongan senyawa yang terkandung di dalamnya. Uji kualitatif terhadap senyawa 

golongan flavonoid dapat dilakukan dengan menambahkan pereaksi Bate-Smith 

Matcalf (H2SO4 pekat) dan pereaksi Wilstaltter (serbuk Mg dan HCl pekat). 

Reaksi dengan pereaksi tersebut disebut positif jika memberikan warna seperti 

pada Tabel 2.1 (Harbone, 1992). 

 

2.4.3.2 Uji aktivitas antioksidan 

 

1. Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH 

Pengujian aktivitas antioksidan senyawa-senyawa organik yang terkandung 

dalam tumbuhan dan sintetis dapat dilakukan dengan menggunakan metode DPPH 

(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) sebagai senyawa radikal bebas, yang ditetapkan 

secara spektrofotometri. Metode DPPH memberikan informasi mengenai reaktivitas 

senyawa yang diuji dengan suatu DPPH radikal (Sunarni, 2005). Ekstrak tanaman yang 

memiliki aktivitas sebagai antioksidan bila direaksikan dengan DPPH akan terjadi 

reaksi penangkapan hidrogen oleh  DPPH yang menyebabkan DPPH radikal menjadi 

netral dan ditandai dengan terjadinya perubahan warna DPPH dari ungu menjadi 

kuning (Yen dan Cheng, 1995). 

Metode DPPH merupakan metode yang sederhana, cepat dan mudah untuk 

screening aktivitas penangkapan radikal beberapa senyawa. Hal ini dikarenakan ekstrak 

yang diuji dengan DPPH langsung diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-

vis. Adapun reaksi antara DPPH dengan senyawa flavonoid dapat dilihat pada Gambar 

2.3 
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Gambar 2.3.  Reaksi DPPH dengan Atom H Radikal dari Flavanol (Dragan, 2002) 

 

Kapasitas antioksidan DPPH diukur berdasarkan peredaman warna ungu dari 

DPPH pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Besarnya aktivitas 

peredaman radikal bebas dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

100% 
kontrol Absorbansi

  sampel Absorbansi - kontrol Absorbansi
hambat  Daya %   

Persen perdaman atau persen daya hambat merupakan kemampuan suatu 

senyawa untuk menghambat reaksi radikal bebas DPPH, yang berhubungan dengan 
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konsentrasi ekstrak. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin tinggi persen 

peredaman terhadap radikal bebas DPPH yang dihasilkan. Aktivitas antioksidan dari 

suatu ekstrak dinyatakan dalam persentase peredaman terhadap radikal bebas DPPH 

(Hanani, 2005). Parameter yang digunakan untuk menunjukan aktivitas antioksidan 

adalah Inhibitor Consentration (IC50). Inhibitor Consentration (IC50) merupakan nilai 

yang menggambarkan besarnya konsentrasi dari ekstrak uji yang dapat menangkap 

radikal bebas sebesar 50% yang dilakukan dengan membuat grafik hubungan antara 

konsentrasi senyawa uji sebagai sumbu x dengan persen (%) peredaman radikal bebas 

rata– rata sebagai sumbu y dari seri replikasi pengukuran. Nilai IC50 yang semakin kecil 

menunjukkan bahwa senyawa uji tersebut mempunyai tingkat keefektifan yang lebih 

baik sebagai penangkap radikal bebas. (Cheng, 1973).  

 

2.  Uji aktivitas antioksidan dengan metode lipid peroksida ammonium 

tiosianat 

 

Pengujian aktivitas antioksidan dengan metode lipid peroksida ammonium 

tiosianat merupakan salah satu metode kualitatif yang digunakan untuk mengukur 

aktivitas senyawa antioksidan dalam menghambat pembentukan radikal bebas 

yang terbentuk dari reaksi oksidasi asam linoleat. Asam linoleat merupakan lemak 

tak jenuh yang mudah mengalami proses oksidasi sehingga menghasilkan 

peroksida aktif. Asam linoleat digunakan sebagai kontrol negatif dalam pengujian 

aktivitas antioksidan dengan metode ini. 

Asam linoleat dalam kondisi buffer yang telah ditambahkan dengan 

larutan sampel diinkubasi dalam keadaaan gelap pada suhu 40
0
 C selama 24 jam 

sehingga akan menghasilkan peroksida. Inkubasi bertujuan agar asam linoleat 

mengalami proses oksidasi yang mana semakin lama proses inkubasi maka nilai 
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absorbansinya akan semakin meningkat. Setelah diinkubasi larutan sampel 

ditambahkan larutan FeCl2 dan larutan ammonium tiosianat. Peroksida yang 

dihasilkan dari proses inkubasi akan mengoksidasi ion ferro dari FeCl2 menjadi 

ion ferri (FeCl3) dan akan membentuk kompleks berwarna merah jika direaksikan 

dengan amonium tiosianat. Semakin banyak peroksida yang terbentuk maka 

semakin tinggi intensitas warna merah yang dihasilkan. Tingkat peroksida 

ditentukan dengan mengukur serapan pada panjang gelombang 500 nm. Semakin 

tinggi absorbansi dan intensitas warna merah yang dihasilkan menunjukkan 

semakin banyak peroksida aktif yang terbentuk. Berdasarkan data absorbansi yang 

diperoleh dapat dihitung persentase daya hambat dengan menggunakan persamaan  

100% 
kontrol Absorbansi

  sampel Absorbansi - kontrol Absorbansi
hambat   Daya %   

Persen daya hambat merupakan nilai yang menggambarkan kemampuan 

suatu ekstrak dalam menghambat terbentuknya lipid peroksida. Keaktifan suatu 

ekstrak dalam mengahambat terbentuknya lipid peroksida ditentukan dengan 

membandingkan nilai persen daya hambat ekstrak dan kontrol positif. Kontrol 

positif yang digunakan adalah senyawa yang telah diketahui memiliki aktivitas 

sebagai antioksidan. Dalam penelitian ini kontrol positif yang digunakan adalah 

Vitamin E yang merupakan salah satu sumber antioksidan.  

 

2.4.3.3 Identifikasi dengan Spektrofotometri UV-visible 

 

Spektrofotometri UV-vis merupakan salah satu metode dalam kimia 

analisis yang digunakan untuk memberikan informasi tentang ada atau tidaknya 

ikatan terkonjugasi, kromofor maupun auksokrom yang akan memberikan serapan 

maksimum dari senyawa yang akan dianalisis (Silverstain et al, 1981). Sumber 
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radiasi yang digunakan pada spektrofotometri UV-vis adalah sumber radiasi 

elektromagnetik ultraviolet (190-380) nm dan sinar tampak (380-780) nm.  

Molekul dalam suatu senyawa akan menyerap energi  yang digunakan 

untuk bertransisi dari tingkat keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. 

Transisi elektronik melibatkan orbital ikatan, orbital pasangan elektron bebas dan 

orbital anti ikatan. Transisi – transisi yang biasanya terjadi yaitu σ → σ
*
 yang 

memerlukan energi lebih tinggi, π → π
*
  n → σ

*
, dan n → π

*
. Proses transisi yang 

terjadi dipengaruhi oleh adanya kromofor dan auksokrom. Kromofor merupakan 

gugus tak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi UV-vis, sedangkan  

auksokrom merupakan gugus jenuh yang terikat pada kromofor yang dapat 

mengubah panjang gelombang dan intensitas serapan maksimum, seperti : - OCH, 

-Cl, -OH dan –NH2. (Silverstain et al, 1981). 

Karakteristik senyawa flavonoid diidentifikasi dengan menggunakan UV-

vis yaitu memberikan 2 buah pita serapan yang muncul dari proses resonansi yang 

dialami senyawa flavonoid. Proses resonansi yang dialami senyawa flavonoid 

dapat dilihat pada Gambar 2.4 
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  Gambar 2.4 Resonansi Senyawa Flavonoid  
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 Resonansi yang dialami senyawa flavonoid terhadap UV-vis yaitu 

resonansi bentuk sinamoil yang terjadi pada pita I (300-500 nm) dan resonansi 

bentuk benzoil terjadi pada pita II (240- 285 nm). Rentangan serapan untuk pita I 

dan pita II dapat digunakan untuk mengidentifikasi golongan flavonoid. Rentang 

spektrum senyawa flavonoid dalam UV-vis dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Rentang Absorbansi Spektrum UV-vis Golongan Senyawa Flavonoid 

(Markham, 1988) 

Pita II (nm) Pita I (nm) Golongan flavonoid 

250-280 310-350 Flavon 

 

250-280 

 

330-360 

Flavonol (3-OH 

Tersubstitusi) 

259-280 350-385 Flavonol (3-OH bebas) 

245-275 310-330 (bahu) Isoflavon 

 Kira-kira 320 puncak 
Isoflavon (5-deoksi-6,7- 

dioksigenasi) 

275-295 300-330 bahu Flavon dan dihidroflavonol 

230-270  

(kekuatan rendah) 
340-390 Kalkon 

230-270  

(kekuatan rendah) 
380-430 

Auron 

 

270-280 465-560 Antosianidin dan antosianin 

Kedudukan gugus hidroksi fenol bebas pada inti flavonoid dapat 

ditentukan dengan penambahan pereaksi geser. Pereaksi geser yang biasa 

digunakan adalah natrium metoksida (NaOMe) atau NaOH, natrium asetat 

(NaOAc), campuran natrium asetat (NaOAc) dan asam borat (H3BO3), aluminium 

klorida (AlCl3), serta campuran aluminium klorida (AlCl3) dan asam klorida 

(HCl). Masing-masing dari pereaksi geser tersebut akan memberikan spektrum 

yang khas untuk senyawa golongan flavonoid (Markham, 1988). 

Pereaksi NaOMe dan NaOH merupakan basa kuat yang mampu 

mengionisasi hampir semua gugus hidroksi yang terdapat pada inti flavonoid. 

Penambahan pereaksi ini menyebabkan terjadinya pergeseran batokromik pada 
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pita I dan pita II. Pergeseran batokromik pada pita I menunjukan adanya gugus 

OH pada cincin B, sedangkan pita II menunjukan adanya gugus OH pada cincin 

A. Reaksi antara pereaksi geser NaOMe dengan golongan flavonoid ditunjukan 

pada Gambar 2.5.  

OH3CO

O

OH

glukosil-O

OH3CO

O

O-

glukosil-O

NaOMe

 

Gambar 2.5. Reaksi Golongan Senyawa Flavonoid dengan Pereaksi Geser 

NaOMe 

 

Natrium asetat merupakan basa yang lebih lemah dari NaOMe. Pereaksi 

ini hanya dapat mengionisasi gugus hidroksi pada C-3, C-7 dan C-4’. 

Penambahan pereaksi asam borat pada reaksi ini dilakukan untuk mendeteksi 

adanya gugus orto-hidroksi kecuali pada atom C-5 dan C-6. Reaksi senyawa 

golongan flavonoid dengan pereasi geser NaOAc dan H3BO3 ditunjukan pada 

Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Reaksi Senyawa Golongan Flavonoid dengan Pereaksi Geser NaOAc 

dan H3BO3 

 

 Pereaksi AlCl3 mampu mendeteksi adanya gugus hidroksi pada C-3 atau 

C-5 karena pereaksi ini akan membentuk kompleks dengan gugus  hidroksi pada 
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C-3 atau C-5 dan keton  serta dapat juga membentuk kompleks dengan gugus orto-

dihidroksi, sedangkan pereaksi AlCl3  yang ditambahkan HCl dapat digunakan 

untuk mendeteksi adanya gugus hidroksi yang bertetangga dengan gugus keton 

(Mabry,1970;  Markham, 1988). Reaksi yang terjadi senyawa golongan flavonoid 

dengan pereaksi AlCl3  dan HCl ditunjukan pada Gambar 2.7.  
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Gambar 2.7. Reaksi Senyawa Golongan Flavonoid dengan Pereaksi AlCl3 dan 

HCl. 
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2.4.3.4 Identifikasi dengan FTIR 

Spektrofotometri FTIR merupakan suatu metode yang digunakan untuk  

mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik pada daerah panjang 

gelombang 0,75 – 1.000 µm atau pada bilangan gelombang 13.000 – 10 cm
-1

 

dengan menggunakan suatu alat yaitu Spektrofotometer FTIR.  

Spektrum Inframerah dibagi dalam 3 jenis radiasi berdasarkan aplikasi dan 

instrumentasi yaitu inframerah dekat dengan panjang gelombang 0,78–25 µm atau 

bilangan gelombang antara 12800-4000 cm
-1

, inframerah pertengahan mempunyai 

kisaran panjang gelombang di 2,5–50 µm atau pada bilangan gelombang antara 

4000-200 cm
-1

 dan inframerah jauh antara 50–1000 µm atau pada kisaran 

bilangan gelombang antara 200 – 10 cm
-1.  

Spektrum inframerah dapat digunakan untuk mengetahui gugus fungsi 

dalam suatu molekul, karena setiap ikatan dalam suatu molekul menyerap pada 

bilangan gelombang yang spesifik. Flavonoid pada spektrum inframerah 

memberikan serapan  pada bilangan gelombang 3400-3650 cm
-1 

yang merupakan 

serapan dari vibrasi regangan O-H, dugaan tersebut didukung dengan adanya 

serapan dari C-O alkohol pada bilangan gelombang 1050-1250 cm
-1

. Serapan dari 

regangan C-H aromatik muncul pada daerah panjang gelombang 3010-3040 cm
-1

, 

sedangkan serapan C=C aromatik muncul pada bilangan gelombang 1625 cm
-1

. 

Serapan gugus C=O dari senyawa flavonoid dengan bentuk pita serapan tajam 

biasanya muncul pada bilangan gelombang 1650-1750 cm
-1

. 


