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ABSTRAK
Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mencegah proses oksidasi. Telah
dilakukan penentuan aktifitas antioksidan melalui persen penghambatan radikal bebas DPPH
(2,2–difenil–1–pikrilhidrazil) serta total fenol dari daun kapuk randu (Ceiba petandra)
menggunakan spektrofotometri UV/Vis. Aktifitas penghambatan radikal bebas DPPH oleh
ekstrak etanol daun kapuk dengan konsentrasi 5 µg/ml, 10 µg/ml, 15 µg/ml, 20 µg/ml, 25 µg/ml
yaitu masing-masing sebesar 22,18 %, 38,77 %; 50,17 %; 69,59 % dan 88,60 %. Sedangkan
konsentrasi total fenol daun kapuk adalah sebesar 8, 613 % b/b ekivalen asam galat.Uji
pengahambatan radikal bebas DPPH juga dilakukan pada fraksi n-heksan dan etil asetat.
Kata Kunci: Antioksidan, Ceiba petandra, DPPH, Fenolik total
epoksida lipid, hidroperoksida, alkoksi dan

PENDAHULUAN
Penyakit

degeneratif

sering

radikal

peroksil,

peroksidasi

lipid

juga

dihubungkan dengan penuaan dini, kanker,

mempengaruhi warna, aroma, tekstur dan

penyakit jantung, penurunan daya tahan

penurunan nilai gizi makanan [6]. Konsumsi

tubuh, disfungsi otak serta katarak [1]. Hal

produk nabati seperti buah, sayur, dan jus

ini biasa dikaitkan dengan radikal bebas

memberikan

karena terjadi kerusakan oksidatif pada

berbagai

DNA, protein dan makro molekul lainnya

jantung dan penyakit serebrovaskular [1,7].

yang terakumulasi seiring usia, dan disebut

Perlindungan tersebut berkaitan dengan

sebagai sumber utama dari kerusakan

kapasitas

endogen

untuk

penyebab

Superoksida,

hidrogen

penuaan.
peroksida

[2,3].
dan

perlindungan

penyakit,

antioksidan

termasuk

dalam

terhadap
kanker,

tumbuhan

menangkap radikal bebas

yang

bertanggungjawab atas kerusakan oksidatif

radikal hidroksi, di mana mutagennya

lipid,

diproduksi oleh radiasi juga merupakan

Antioksidan sintetis telah digunakan untuk

produk samping dari metabolisme normal

stabilisasi makanan. Antioksidan sintetis

[4,5]. Selain menimbulkan mutagenik pada

yang sering digunakan adalah butylated
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hydroxy

anisole

(BHA),

butylated

rotary evaporator (Buchi Rotavapor R-144,

hydroxytoluene (BHT), dan tert-butylated

Switzerland). Ekstrak pekat disimpan dalam

hydroxyquinone

desikator. Ekstrak etanol yang diperoleh,

(TBHQ),

yang

diaplikasikan dalam makanan berminyak

difraksinasi

dan berlemak untuk mencegah kerusakan

menggunakan pelarut n-heksan dan etil

oksidatif [8].

asetat.

Tanaman

kapuk

randu

banyak

secara

Pelarut

padat-cair

n-heksan

diharapkan

mampu menarik senyawa-senyawa yang

dijumpai di Indonesia terutama di daerah

kurang

Jawa. Tanaman kapuk randu menghasilkan

digunakan untuk menarik senyawa yang

serat kapuk yang sering dimanfaatkan

semi

untuk beberapa industri. Kapuk randu juga

dipekatkan sehingga didapatkan fraksi n-

memiliki biji yang mengandung minyak.

heksan dan fraksi etil asetat. Selanjutnya

Kulit kapuk randu banyak mengandung

ekstrak etanol serta kedua fraksi tersebut

Kalium dan Natrium.

diuji aktifitas antioksidannya.

Secara
digunakan

tradisional
untuk

sedangkan

polar.

etil

Fraksi-fraksi

asetat

tersebut

randu

3. Uji aktifitas antioksidan menggunakan

penyakit.

radikal bebas 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil

kapuk

mengobati

polar

Ekstrak metanol dari kulit batang kapuk

(DPPH).

saponin, flavonoid,

Aktifitas penangkapan radikal bebas

tannin, terpene, resin dan karbohidrat [9].

DPPH dari ekstrak etanol dan fraksi-

Penelitian

melihat

fraksinya ditentukan menggunakan metode

kemampuan daun kapuk randu dalam

[10] dengan sedikit modifikasi. Sejumlah

menangkap radikal bebas DPPH.

ekstrak etanol serta fraksi n-heksan dan etil

randu

mengandung

ini

dilakukan

untuk

asetat dilarutkan dalam metanol dengan

METODE PENELITIAN

berbagai

1. Preparasi sampel

masing larutan sebanyak 4 ml ditambah 1

Daun kapuk

randu diperoleh dari

macam

konsentrasi.

Masing-

ml DPPH/metanol 0,25 mM. Campuran

Yogyakarta. Daun

digojog kuat-kuat dan dibiarkan dalam

dibersihkan kemudian dikeringkan dengan

ruangan gelap bebas cahaya selama 15

daerah Gunungkidul

oven pada suhu 50 C dan diserbukkan.

menit.

Serbuk daun disimpan dalam wadah plastik

dengan spektrofotometer pada panjang

di dalam desikator untuk digunakan pada

gelombang

proses dan analisis selanjutnya.

digunakan DPPH/metanol tanpa sampel.

2. Ekstraksi

Dari

0

Ekstraksi dilakukan secara maserasi
menggunakan

pelarut

etanol

sebagai

pelarut universal dengan perbandingan 1:2
(b/v). Maserasi dilakukan berulang-ulang

Larutan

data

517

yang

diukur

nm.

absorbansinya

Sebagai

diperoleh

kontrol

selanjutnya

dihitung nilai persen aktivitas penangkapan
radikal bebas.
Aktivitas penangkapan radikal bebas
dihitung dengan persamaan berikut:

selama 3 hari hingga filtrat jernih. Pelarut
etanol kemudian diuapkan menggunakan
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A0
% Penangkapan =

A1

x100
HASIL DAN PEMBAHASAN

A0

Dimana A0 adalah absorbansi kontrol

Kandungan fenolik total ekstrak etanol

dan A1 adalah absorbansi sampel pada γ

daun kapuk randu

=517 nm.

Banyak penelitian yang menyatakan bahwa

4. Penentuan fenolik total

aktifitas

antioksidan

dari

tanaman

secara

berhubungan dengan kandungan fenolik

Folin

total [12]. Jadi perlu diketahui pengaruh

asam

fenolik total terhadap aktifitas antioksidan

galat. Kandungan senyawa fenolik total

dari daun kapuk randu. Konsentrasi fenolik

diekspresikan dengan

dalam

Fenolik

total

spektrofotometri
Ciocalteau,

ditentukan
dengan

dengan

pereaksi

pembanding

persen (%)

b/b

ekstrak,

diekspresikan

sebagai

ekivalen asam galat (% b/b EAG). Larutan

milimol ekivalen asam galat (EAG) per mg

baku asam galat dibuat dengan berbagai

ekstrak, tergantung pelarut yang digunakan

konsentrasi dan ditentukan absorbansinya

dalam ekstraksi. Ekstrak etanol daun kapuk

pada 750 nm sesuai metode [11] dengan

randu memiliki kandungan fenolik total

sedikit modifikasi. Setengah mililiter sampel

sebesar 8,613 % b/b EAG.

dicampur dengan 1 ml of Folin Ciocalteu

Aktifitas penangkap radikal bebas DPPH
Penangkapan

(Sigma) dan 4 ml Na2CO3 jenuh (35%)

radikal

bebas

(Sigma) dalam labu ukur 10 ml, kemudian

merupakan salah satu mekanisme yang

ditambahkan akuades hingga batas 10 ml.

dilakukan

Campuran

antioksidan suatu material dengan cepat di

yang

bereaksi

didiamkan

untuk

aktifitas

selama 2 jam dalam ruang bebas cahaya.

mana

Absorbansi

menggunakan

menghambat oksidasi lipid. Berdasarkan

spektrofotometer pada panjang gelombang

hasil analisis statistik, ekstrak awal daun

750

kapuk randu dengan fraksi n-heksan pada

nm.

dibaca

Dibuat

kurva

kalibrasi

dari

senyawa

mengetahui

antioksidan

akan

beberapa variasi konsentrasi asam galat.

konsentrasi 50 µg/ml menunjukkan beda

5. Analisis statistik

signifikan

pada

taraf

signifikan

>0,05.

Analisis data dilakukan dengan tiga

Sedangkan pada konsentrasi 75 µg/ml,

pengulangan. Data dicatat sebagai rata-

ketiga sampel tidak memberikan beda yang

rata (means) ± Standar Deviasi (SD) dan

signifikan (Tabel 1). Ekstrak etanol daun

dianalisis menggunakan SPSS. Analisis

kapuk randu memilik aktifitas penangkapan

varian one-way ANOVA dan Tukey multiple

radikal bebas (IC50) yang lebih besar

comparisons dilakukan untuk mengetahui

dibanding fraksi etil asetat, namun lebih

adanya perbedaan yang signifikan nilai

kecil

rata-rata aktifitas antioksidan antara ekstrak

sebesar 13,82±0,42 µg/ml. Di antara ketiga

etanol dan 2 fraksi lainnya. Perbedaan

sampel yang memberikan hambatan paling

antara rata-rata pada derajad 5% (P<0.05),

tinggi adalah fraksi n-heksan yaitu sebesar

dianggap signifikan.

11,41±0,32 µg/ml (Tabel 1). Kecilnya nilai
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aktifitas

antioksidan

asetat

untuk menangkap radikal bebas DPPH

etanolnya

sesuai mekanisme aktifitas antioksidan.

menunjukkan bahwa di dalam ekstrak awal

Sedangkan pada fraksi etil asetat terekstrak

daun

hanya senyawa-senyawa dengan kapasitas

dibandingkan

kapuk

fraksi

etil

ekstrak

randu

terdapat

banyak

donor hidrogen yang kecil.

senyawa aktif termasuk fenolik total yang
bersinergi

memberikan

donor

hidrogen

Tabel 1.

Konsentrasi

Ekstrak etanol

Fraksi n-heksan

Fraksi etil asetat

50 µg/ml

38,77 ± 1,72

41,67 ± 1,17

18,11 ± 1,17

75 µg/ml

50,17 ± 1,22

66,21 ± 3,40

21,14 ± 1,42

IC 50

13,82±0,42

11,41±0,32

63,39±3,17

Gambar 1. Daya hambat ekstrak etanol daun kapuk randu terhadap DPPH

Gambar 2. Daya hambat fraksi n-heksan daun kapuk randu terhadap DPPH
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Gambar 3. Daya hambat fraksi etil asetat daun kapuk randu terhadap DPPH

Ekstrak etanol daun kapuk randu dan

menunjukkan bahwa senyawa antioksidan

fraksi n-heksannya memiliki penangkapan

dari daun kapuk randu lebih bersifat kurang

radikal bebas dengan jangkauan yang

polar, sehingga jika akan dilakukan isolasi,

berbeda dan range konsentrasi antara 5-20

bisa difokuskan pada fraksi non polarnya.

µg/ml. Meskipun aktifitas antioksidan (IC50)
fraksi

n-heksan

sedikit

lebih

besar

dibandingkan ekstrak awal daun kapuk
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