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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumput Laut 

Rumput laut tergolong tanaman berderajad rendah, umumnya tumbuh 

melekat pada substrat tertentu, tidak mempunyai akar, batang maupun daun sejati, 

tetapi hanya menyerupai batang yang disebut thallus. Rumput laut tumbuh di alam 

dengan melekatkan dirinya pada karang, lumpur, pasir, batu, dan benda keras 

lainnya. Selain benda mati, rumput laut pun dapat melekat pada tumbuhan lain 

secara epifitik (Anggadiredja, 2006). 

Menurut Anggadiredja (2006), rumput laut dikelompokkan ke dalam 

Divisio Thallophyta menurut taksonominya. Berdasarkan kandungan pigmennya, 

dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu: 

1. Rhodophyceae (ganggang merah)

2. Phaeophyceae (ganggang cokelat)

3. Chlorophyceae (ganggang hijau)

4. Cyanophyceae (ganggang biru-hijau)

Beberapa jenis rumput laut di Indonesia yang diperdagangkan yaitu 

Eucheuma sp., Hypnea sp., Gracilaria sp., dan Gelidium sp. dari kelas 

Rhodophyceae serta Sargassum sp. dari kelas Phaeophyceae. Paling banyak 

dipasaran yaitu jenis Eucheuma sp. (Anggadiredja, 2006). 

Menurut Anggadiredja (2006), taksonomi rumput laut komersial jenis 

Eucheuma sp. yaitu, divisio: Rhodophyta, kelas: Rhodophyceae, bangsa: 

Gigartinales, suku: Solierisceae, marga: Eucheuma, jenis: Eucheuma spinosum 

(Eucheuma denticulatum) atau Eucheuma cottonii (Kappaphycus alvarezii). 
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Tabel 1. Komposisi Kimia Rumput Laut Eucheuma cottonii 

No. Komposisi Nilai 

1 Air 13,90 % 

2 Protein 2,69 % 

3 Lemak 0,37 % 

4 Serat Kasar 0,95 % 

5 Mineral Ca 22,39 ppm 

6 Mineral Fe 0,121 ppm 

7 Mineral Cu 2,763 ppm 

8 Tiamin 0,14 (mg/100g) 

9 Ribovlamin 2,7 (mg/100g) 

10 Vitamin C 12 (mg/100g) 

11 Karagenan 61,52 % 

12 Abu 17,09 % 

13 Kadar Pb 0,04 ppm 

Sumber : Istini, et al, 1986 dalam Anggadireja, et al, 2008 

 

2.2 Kunyit 

 Menurut Hartati (2013), kunyit merupakan tanaman rimpang-rimpangan 

sejenis jahe, bentuknya seperti tabung, berwarna putih hingga kuning, dan 

daunnya berwarna hijau. Selain itu, kunyit juga merupakan salah satu jenis 

tanaman temu-temuan yang termasuk dalam famili Zingiberaceae yang 

mempunyai batang semu yang dibentuk dari pelepah daun-daunnya. Ketinggian 

tanamannya dapat mencapai 1,0 – 1,5 meter, tumbuh tegap dan membentuk 

rumput seperti semak yang bergerombol. Daunnya tunggal dan bertangkai, 

berbentuk lancet yang lebar, bertepi rata, ujung dan pangkalnya meruncing, 

bertulang menyirip, permukaannya licin, dan berwarna hijau pucat. Panjang 

daunnya sekitar 20 – 40 cm dan lebarnya sekitar 15 – 30 cm. Bunganya majemuk 

yang berbentuk kerucut yang muncul dari batang semunya. Panjang bunga 

berkisar antara 10 – 15 cm, berwarna putih sampai kuning muda atau kemerahan. 

Setiap bunga memiliki tiga lembar kelopak dan tiga lembar tajuk, seperti pada 

Gambar 1. 
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 Bagian utama tanaman kunyit adalah rimpangnya yang merupakan tempat 

tumbuhnya tunas. Kulit rimpang berwarna kecoklatan dan bagian dalamnya 

berwarna kuning tua, kuning jingga, atau kuning jingga kemerahan sampai 

kecoklatan. Rimpang utama berbentuk bulat panjang seperti telur ayam yang 

merupakan induk rimpang (bulb) yang biasa disebut empu atau kunir lelaki. 

Rimpang induk membentuk cabang yang letaknya lateral yang berbentuk seperti 

jari yang lurus atau melengkung. Induk rimpang rasanya agak pahit, getir, kaya 

akan pigmen dan resin, sedangkan anak rimpang rasanya agak manis dan berbau 

aromatis (Hartati, 2013). 

 

Gambar 1. Tanaman Kunyit (Hartati, 2013) 

 Kunyit mengandung kurkuminoid sebanyak 3,0 – 5,0% yang terdiri dari 

kurkumin dan turunannya yaitu demetoksikurkumin dan bisdemetoksikurkumin. 

Senyawa kurkuminoid ini yang membentuk warna kuning sampai jingga 

kemerahan yang kuat dibawah sianr ultra violet, yang tidak stabil jika terkena 

sinar matahari dan menjadi stabil apabila dipanaskan. Selain itu, kunyit juga 
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mengandung minyak atsiri berkisar antara 2,5 – 6,0% yang terdiri dari komponen 

artumeron, tumerol, alfa atlanton, alfa dan beta tumeron, beta kariofilen, linalol, 

1,8 sineol, zingiberen, dd felandren, d-sabinen, dan borneol. Kunyit juga 

mengandung senyawa lainnya, yaitu pati, lemak, protein, kamfer, resin, damar, 

gom, kalsium, fosfor, dan zat besi (Hartati, 2013). 

Tabel 2. Komposisi Kimia Kunyit 

No. Komposisi Nilai 

1 Karbohidrat 3 % 

2 Lemak 1-3 % 

3 Protein 30 % 

4 Pati 8 % 

5 Vitamin C 45-55 % 

6 Mineral sisanya 

Sumber : Nur, 2010 

   

2.3 Permen 

 Kembang gula lunak adalah jenis makanan selingan berbentuk padat, 

dibuat dari gula atau campuran gula dengan pemanis lain, dengan atau tanpa 

penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan (BTP) yang 

diijinkan, bertekstur relatif lunak atau menjadi lunak jika dikunyah. Kembang 

gula lunak ada dua macam, yaitu kembang gula lunak bukan jelly dan jelly. 

Kembang gula lunak bukan jelly, yaitu kembang gula bertekstur lunak, yang 

diproses sedemikian rupa dan biasanya dicampur dengan lemak, gelatin, 

emulsifier, dan lain-lain sehingga dihasilkan produk yang cukup keras untuk 

dibentuk namun cukup lunak untuk dikunyah dalam mulut sehingga setelah 

adonan masak dapat langsung dibentuk dan dikemas dengan atau tanpa perlakuan 

aging. Kembang gula lunak jelly berbeda dengan kembang gula lunak bukan jelly. 

Kembang gula lunak jelly, yaitu kembang gula bertekstur lunak, yang diproses 
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dengan penambahan komponen hidrokoloid seperti agar, gum, pektin, karagenen, 

gelatin, dan lain-lain yang digunakan untuk modifikasi tekstur sehingga 

menghasilkan produk yang kenyal, harus dicetak dan diproses aging terlebih 

dahulu sebelum dikemas. Proses aging adalah penyimpanan produk dalam kondisi 

dan waktu tertentu untuk mencapai karakter produk yang diinginkan (SNI, 2008). 

 Menurut Koswara (2009), teknologi pembuatan permen berbeda – beda. 

Tergantung jenis permen yang akan dibuat. Permen keras atau permen lunak, 

setiap jenis permen memiliki cara pengolahan dan bahan – bahan yang dibutuhkan 

dalam proses pengolahan berbeda – beda. 

Tabel 3. Syarat Mutu Kembang Gula Lunak 

No. Kriteria Uji Satuan 
Persyaratan 

Bukan Jelly Jelly 

1 

1.1 

1.2 

Keadaan 

Bau 

Rasa 

 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

(sesuai label) 

 

Normal 

Normal 

(sesuai label) 

2 Kadar Air % fraksi 

massa 

Maks. 7,5 Maks. 20,0 

3 Kadar Abu % fraksi 

massa 

Maks. 2,0 Maks. 3,0 

4 Gula Reduksi (dihitung 

sebagai gula inversi) 

% fraksi 

massa 

Maks. 20,0 Maks. 25,0 

5 Sakarosa % fraksi 

massa 

Maks. 35,0 Maks. 27,0 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Cemaran Logam 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Timah (Sn) 

Raksa (Hg) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 2,0 

Maks. 2,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,03 

 

Maks. 2,0 

Maks. 2,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,03 

7 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 1,0 Maks. 1,0 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Cemaran Mikroba 

Angka Lempeng Total 

Bakteri coliform 

E. coli 

Staphylococcus aureus 

Salmonella 

Kapang / Khamir 

 

koloni/g 

APM/g 

APM/g 

koloni/g 

 

koloni/g 

 

Maks. 5 x 10
2
 

Maks. 20 

˂3 

Maks. 1 x 10
2
 

Negatif / 25 g 

Maks. 1 x 10
2
 

 

Maks. 5 x 10
4
 

Maks. 20 

˂3 

Maks. 1 x 10
2
 

Negatif / 25 g 

Maks. 1 x 10
2
 

Sumber : SNI, 2008 
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2.3.1 Sirup Glukosa 

 Sirup glukosa adalah cairan gula kental yang diperoleh dari  pati. Sirup 

glukosa digunakan dalam industri permen, selai, dan pengalengan buah – buahan. 

Fungsi sirup glukosa dalam pembuatan permen agar dapat meningkatkan 

viskositas dari permen sehingga tidak lengket. Penggunaan sirup glukosa ternyata 

dapat mencegah kerusakan pada permen (Evifadhilah, 2010). 

 Sirup glukosa dibuat dengan cara menghidrolisis tepung tapioka dengan 

asam disertai tekanan 2 atm selama ± 30 menit. Persyaratan mutu/ kualitas sirup 

glukosa adalah sebagai berikut : kadar gula 37% (dextrose equivalen), pH 4,8 – 

5,2, kekentalan 43 – 44
0
 Be, warna putih jernih, dan kadar sulfit (SO2) 340 – 400 

ppm (Suprapti, 2009). 

 Tepung tapioka dicampur dengan air menjadi suspensi yang kemudian 

ditambahkan HCl dan dimasukkan kedalam press cooker untuk dihidrolisis. 

Suspensi yang sudah dihidrolisis, dilakukan pengujian, penetralan, penjernihan, 

penyaringan, lalu pemekatan. Suspensi pekat diperiksa dan dikemas yang disebut 

sirup glukosa (Suprapti, 2009). 

2.3.2 Sukrosa (Gula) 

 Sukrosa (gula) adalah sejenis karbohidrat yang digunakan sebagai 

pemanis. Sumber bahan mentah untuk pembuatan sukrosa (gula) ini yaitu tebu 

dan bit gula. Fungsi sukrosa (gula) untuk memberikan rasa manis dan kelembutan 

yang mempunyai daya larut tinggi, memiliki kemampuan menurunkan aktivitas 

air (aw) dan mengikat air (Evifadhilah, 2010). Adapun struktur kimia sukrosa 

(gula) seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Struktur Kimia Sukrosa (Makfoeld, dkk., 2006) 

 Sukrosa (gula) adalah disakarida C12H22O10 yang diperoleh dari tanaman 

tebu atau bit, tersusun oleh satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa yang 

dihubungkan dengan ikatan 1-2, dan bersifat larut dalam air (α-D-glukopiranosil 

[1-2]-β-D-fruktofuranosa). Sukrosa (gula) dibentuk oleh banyak tanaman, tetapi 

tidak terdapat pada hewan tingkat tinggi. Sukrosa (gula) tidak mengandung atom 

karbon anomer bebas sehingga disebut gula nonpereduksi. Sukrosa (gula) dapat 

dihidrolisis oleh enzim invertase atau oleh asam menjadi  D-glukosa dan D-

fruktosa yang dapat diserap pada jonjot usus halus oleh darah (Makfoeld, dkk., 

2006). 

2.3.3 Asam Sitrat 

 Asam sitrat dipasaran sering disebut garam asam, berbentuk kristal putih 

mirip dengan gula pasir. Fungsi pokok bahan ini adalah sebagai bahan pengasam, 

yakni untuk menimbulkan rasa asam yang membuat produk lebih segar. Selain 

itu, asam sitrat juga mampu berperan sebagai antioksidan yang mencegah 

terjadinya perubahan warna produk akibat reaksi oksidasi pada pengolahan dan 

pengawetan buah waluh, serta mencegah pertumbuhan jamur penyebab kerusakan 

(Suprapti, 2005). 
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Asam sitrat juga menyebabkan aktivitas bahan pengawet (natrium 

benzoat) menjadi lebih aktif. Dosis penggunaan asam sitrat adalah 1-5 g / kg 

produk (Suprapti, 2005). Selain itu, dosis penggunaan asam sitrat pada produk 

cair yaitu 10 – 15 g / liter larutan (Suprapti, 2009). 

 2.3.4 Karagenan 

 Karagenan adalah polisakarida yang diekstraksi dari beberapa spesies 

rumput laut atau alga merah (rhodophyceae). Karagenan adalah galaktan 

tersulfatasi linier hidrofilik. Polimer ini merupakan pengulangan unit disakarida. 

Galaktan tersulfatasi ini diklasifikasi menurut adanya unit 3, 6- anydro galactose 

(DA) dan posisi gugus sulfat. Polimer alam ini memiliki kemampuan untuk 

membentuk gel secara thermo – reversible atau larutan kental jika ditambahkan ke 

dalam larutan garam sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pembentuk gel, 

pengental, dan bahan penstabil di berbagai industri seperti pangan, farmasi, 

kosmetik, percetakan, dan tekstil (Campo et al., 2009). 

 Karagenan merupakan salah satu jenis koloid dari rumput laut yang paling 

penting dalam industri pangan. Karagenan banyak dimanfaatkan sebagai bahan 

pengental dalam pembuatan beberapa macam produk makanan. Produk makanan 

tersebuat antara lain, coklat milk, ice cream, infat formula, jelly, dan sebagainya 

(Ariyadi, 2008). 

2.3.5 Gula Kastor 

 Gula kastor memiliki bentuk yang lebih halus daripada gula pasir. Sifat 

gula kastor adalah mudah bercampur, maka gula ini sering digunakan sebagai 

bahan campuran untuk pemanis dalam adonan kue, masakan, kue kering, dan lain 

– lain. Gula kastor memiliki warna putih bersih. Gula kastor bisa dibuat dengan 
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memasukkan gula pasir ke kantong plastik lalu memukulnya hingga hancur. Hasil 

ayakannya dapat menggantikan gula kastor (Evifadhilah, 2010). 

 

2.4 Senyawa Antioksidan Kunyit 

Antioksidan adalah senyawa yang dapat menetralisir radikal bebas dengan 

cara menyumbang elektronnya pada senyawa radikal bebas. Senyawa antioksidan 

dapat mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel 

normal, protein, dan lemak (Kumalaningsih, 2007).  

Antioksidan berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua yaitu antioksidan 

endogen (berasal dari dalam tubuh) dan eksogen (berasal dari luar tubuh). 

Antioksidan endogen merupakan antioksidan yang dapat disintesis oleh tubuh. 

Contoh dari antioksidan endogen antara lain superoksida dismutase (SOD), 

katalase, dan peroksidase. SOD merupakan salah satu jenis antioksidan endogen 

yang mampu mengkatalisis radikal bebas superoksida (•O2) menjadi hidrogen 

peroksida (H2O2), sehingga SOD disebut sebagai scavenger atau pembersih 

superoksida (•O2 -). Katalase merupakan senyawa hemotetramer dengan kofaktor 

Fe, dan dapat ditemukan pada hewan maupun tumbuhan. Katalase dapat 

mengkatalisis berbagai peroksida dan radikal bebas menghasilkan oksigen dan air. 

Superoksida adalah kelas enzim oksidoreduktase yang berfungsi mengkatalisis 

substrat organik dengan H2O2 dan mereduksinya menjadi H2O. Peroksidase 

merupakan hemoprotein yang terdapat pada organisme prokariotik dan eukariotik 

(Kumalaningsih, 2007). 

 Glutation peroksidase (GPx) adalah salah satu jenis enzim peroksidase 

yang mengandung selenium (Se) pada sisi aktifnya. Enzim ini bekerja dengan cara 

memecah H2O2 dan berbagai lipid peroksida dengan mereduksinya menjadi H2O. 



12 
 

Proses tersebut melibatkan reaksi redoks dari glutation tereduksi (GSH) 

(Kumalaningsih, 2007). 

 Antioksidan eksogen merupakan antioksidan yang diperoleh dari luar 

tubuh. Antioksidan eksogen dapat diperoleh dari makanan sehari-hari, terutama 

sayuran, dan buah-buahan yang mengandung vitamin (Vitamin A, C, dan E) dan 

mineral (Zn dan Se). Vitamin E merupakan antioksidan eksogen yang paling 

umum digunakan (Kumalaningsih, 2007).  

 Antioksidan dibagi menjadi empat berdasarkan fungsinya yaitu, 

antioksidan primer, sekunder, tersier, dan oxygen scavenger. Antioksidan primer 

adalah antioksidan yang berfungsi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas 

baru, karena kemampuannya untuk merubah radikal bebas yang ada sebelum 

bereaksi. Contoh antioksidan primer di dalam tubuh manusia adalah enzim 

superoksida dismutase (SOD) (Kumalaningsih, 2007). Antioksidan sekunder 

adalah senyawa penangkapan radikal bebas yang mampu mencegah terjadinya 

reaksi berantai, sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih hebat. Antioksidan 

sekunder ini dapat mengikat radikal bebas, lalu mengubahnya menjadi senyawa 

yang lebih stabil, jadi dapat mencegah terjadinya reaksi berantai atau kerusakan 

dalam tubuh karena radikal bebas. Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin C, 

vitamin E, dan betakaroen. Reaksinya penghambatan reaksi berantai antioksidan 

sekunder ini adalah : 

a. Inisiasi    : RH → R* + H* 

b. Propagasi     : R* +O2 → ROO* 

ROO* + RH → ROOH + R* 

c. Terminasi  : ROO* + ROO* → non radikal 
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    R* + ROO* → non radikal 

    R* + R* → non radikal 

Keterangan : 

R*          : Asam lemak radikal 

ROOH   : Hidroperoksida asam lemak 

ROO*    : Peroksi radikal  

Antioksidan tersier merupakan senyawa yang dapat memperbaiki kerusakan 

sel ataupun jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Oxygen scavenger 

adalah antioksidan yang dapat mengikat oksigen, sehingga tidak mendukung 

kelangsungan reaksi oksidasi oleh radikal bebas, misalnya vitamin C 

(Atmosukarto dan Mitri, 2003). 

 Berdasarkan cara memperolehnya, antioksidan terbagi menjadi dua yaitu, 

antioksidan alami yang diperoleh dari sumber–sumber alami seperti bagian-bagian 

tanaman dan antioksidan sintetik seperti α-tokoferol, Butylatedhydroxyanysole 

(BHA), Butylatedhydroxytoluene (BHT), tert-butyl hydroxyl quinon (TBHQ), 

propylgalatte (PG), dan nordihidroquairetic acid (NDGA)(Marpaung, 2008). 

 Antioksidan memiliki fungsi utama dalam menangkap radikal bebas. 

Radikal bebas dapat menyebabkan oksidasi asam nukleat, protein, lipid, DNA, 

dan dapat menginisiasi penyakit degeneratif. Senyawa antioksidan seperti fenol, 

polifenol, dan flavonoid dapat menghambat mekanisme oksidasi yang disebabkan 

radikal bebas seperti peroksida, hidroperoksida, atau peroksida lipid (Shahidi, 

1997 dalam Nurcholis, 2008). Flavonoid merupakan senyawa polifenol tumbuhan 

yang terkadang dapat ditemukan pada buah–buahan, sayur–sayuran dan biji–

bijian. Senyawa flavonoid ini berperan dalam memberi warna pada bunga, buah, 
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dan terkadang dedaunan. Senyawa ini juga berperan sebagai kopigmen. Flavonoid 

termasuk flavon, flavonol, isoflavon, flavonon, dan chalcone ada di jaringan 

semua jenis tanaman tingkat tinggi. Hampir 90% senyawa flavonoid terdapat 

dalam tanaman dalam bentuk glikosida (Pekkarinen et al, 1999 dalam Nurcholis, 

2008). 

 

2.5 Uji Aktivitas Antioksidan 

Menurut Przybylski et al (1998) dalam Prakash (2001), uji aktivitas 

antioksidan dapat dilakukan dengan uji Radical Scavenging Activity (RSA). Uji 

Radical Scavenging Activity (RSA) adalah uji keberadaan donor hidrogen dalam 

ekstrak dengan pengurangan radikal-radikal yang terbentuk dari ionisasi 2-2-

diphenyl-2–picrylhracyl (DPPH) ketika dilarutkan dalam pelarut utama. Metode 

dengan DPPH dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, diantaranya 

sederhana, cepat, sensitif, dan hanya membutuhkan sedikit sampel (Aji, 2009). 

Metode dengan DPPH merupakan metode uji aktifitas antioksidan yang 

paling banyak dilakukan. Prinsip metode uji antioksidan dengan DPPH didasarkan 

pada reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari senyawa antioksidan. DPPH 

berperan sebagai radikal bebas yang diredam oleh antioksidan dari sampel. 

Selanjutnya DPPH akan diubah menjadi DPPH-H (bentuk tereduksi DPPH) oleh 

senyawa antioksidan. DPPH merupakan senyawa radikal bebas yang stabil dan 

dapat disimpan dalam jangka waktu lama dalam keadaan kering dan kondisi 

penyimpanan yang baik (Juniarti et.al, 2009). Struktur kimia DPPH dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

Menurut Frankel (1993 dalam Prakash, 2001), pada uji DPPH, 

penangkapan radikal DPPH di ikuti dengan memonitor penurunan absorbansi 
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pada panjang gelombang 516 nm, yang diakibatkan oleh reduksi antioksidan (AH) 

atau reaksi yang melibatkan spesies radikal (R). pada Gambar 4 dapat dilihat 

mekanisme penangkapan radikal DPPH. 

DPPH’ + AH   DPPH – H + A’ 

DPPH’ + R   DPPH – R 

 

Gambar 3. Struktur Kimia DPPH (Prakash et al, 2001) 

 

Gambar 4. Reduksi DPPH dari Senyawa Peredam Radikal Bebas (Prakash et al, 

2001) 

 

Metode dengan DPPH dapat digunakan untuk screening berbagai sampel 

dalam penentuan aktivitas antioksidannya. Metode ini dapat digunakan untuk 

sampel padatan maupun larutan dan tidak spesifik untuk komponen antioksidan 

partikular, tetapi dapat digunakan untuk kapasitas antioksidan secara keseluruhan 

pada suatu sampel (Molyneux, 2004). 

Radikal 2,2–diphenyl–2–picryhydrazyl (DPPH) adalah senyawa radikal 

bebas stabil yang menerima sebuah elektron atau hidrogen untuk diubah menjadi 
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molekul diamagnetik. DPPH banyak digunakan pada sistem penelitian aktivitas 

penangkapan senyawa radikal pada senyawa alami tumbuhan. Aktivitas 

antiradikal ditandai dengan perubahan warna larutan dari ungu menjadi kuning 

bening dengan penurunan absorbsi pada panjang gelombang 516 nm (Soares dkk, 

1997 dalam Prakash, 2001). 

Menurut Prakash (2001), perubahan warna ungu menjadi kuning seiring 

dengan menurunnya absorbsivitas molar radikal DPPH karena elektron yang tidak 

berpasangan menjadi berpasangan dengan adanya pemberian atom hidrogen dari 

antioksidan membentuk DPPH – H tereduksi. Penurunan warna secara stokiometri 

berdasarkan jumlah elektron yang tertangkap. Aktivitas penangkapan senyawa 

radikal bebas ditunjukkan dengan berkurangnya persentase warna ungu dari 

DPPH menjadi kuning. 

Metode dengan DPPH ini dapat memberikan informasi mengenai 

reaktifitas senyawa yang diuji dengan suatu radikal yang stabil. Penangkap radikal 

bebas menyebabkan elektron menjadi berpasangan yang kemudian menyebabkan 

perubahan warna yang sebanding dengan jumlah elektron yang diambil. DPPH 

hanya dapat mengukur senyawa antioksidan yang terlarut dalam pelarut oganik 

khususnya alkohol. DPPH secara luas digunakan untuk mengukur dan 

membandingkan aktivitas antioksidan senyawa-senyawa fenolik, dan evaluasi 

aktivitas antioksidan melalui perubahan serapan yang terjadi. DPPH harus secara 

hati-hati diinterpretasikan setelah direaksikan dengan senyawa antioksidan karena 

dapat didegradasi oleh cahaya, oksigen, pH, dan jenis pelarut (Molyneux, 2004). 

 

 


