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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Krokot (Portulaca oleracea L.) 

Tanaman krokot (Portulaca oleracea L.) adalah tanaman yang tumbuh liar 

di lapangan dan dapat tumbuh di daerah yang berpasir dan tanah liat. Krokot ini 

dapat tumbuh meski kekurangan air dan memiliki sifat adaptasi yang baik 

terhadap lingkungan. Krokot termasuk salah satu gulma pada budidaya tanaman 

semusim (Dalimartha, 2009). 

Krokot merupakan tanaman yang dapat dikonsumsi sebagai masakan, obat 

herbal, dan juga bisa digunakan untuk tanaman hias karena keindahan bunganya. 

Batang krokot berbentu bulat, beruas,dan berwarna merah kecoklatan, daun 

tunggal, berbentuk bulat telur, ujung dan pangkalnya tumpul, tepi daun rata, 

berdaging, panjang 1-3 cm, lebar 1-2 cm, dan berwarna hijau. Bunganya 

majemuk, letaknya di ujung cabang, kecil, kelopak berwarna hijau, bertaju dan 

bersayap, lalu mahkota berbentuk jantung, kepala putiknya berjumlah tiga sampai 

dengan lima, berwarna putih, atau kuning. Buahnya berbentuk kotak, berbiji 

banyak, dan berwarna hijau, lalu bijinya berbentuk bulat, kecil, mengkilat, dan 

berwarna hitam, akar tunggang dan berwarna putih kotor. Kenampakannya 

sebagaimana tampak pada Gambar 1 (Dalimartha, 2009). 

 

Gambar 1. Tanaman Krokot (Dalimartha, 2009). 
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Menurut Dalimartha (2009), krokot ini memiliki klasifikasi sebagai berikut, 

divisi: Spermatophyta, sub divisi: Angiospermae, bangsa: Caryophyllales, suku: 

Portulacaceae, marga: Portulaca, jenis: Portulaca oleracea L.. 

Menurut Kardinan (2007), tanaman krokot (Portulaca oleracea L.) 

berkhasiat sebagai penurun panas, menghilangkan rasa sakit, peluruh air seni, anti 

toksi, penenang, menurunkan gula darah, anti skorbut (bibir retak akibat 

kekurangan vitamin C), menguatkan jantung, menghilangkan bengkak, 

melancarkan darah, dan sebagai antioksidan pencegah pertumbuhan sel kanker di 

tubuh. Hal ini dikarenakan krokot memiliki kandungan gizi yang baik, seperti 

yang tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Gizi Krokot (Portulaca oleracea L.) per 100 gram 

Keterangan Jumlah Satuan 

Bagian Dapat Dimakan (BDD) 80 % 

Protein 1,7 gram 

Karbohidrat 3,8 gram 

Lemak 0,4 gram 

Kalsium 103 mg 

Fosfor 39 mg 

Kalori 21 kkal 

Vitamin C 25 mg 

Vitamin B1 0,03 mg 

Vitamin A 2550 IU 

Zat Besi 4 mg 

Sumber : Kardinan (2007) 

 

2.2 Senyawa Antioksidan 

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). 
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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. 

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, 
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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 

    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). 
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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, 

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). 

2.3 Ekstraksi Senyawa Antioksidan 

2.3.1 Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan salah satu cara pemisahan satu atau lebih komponen 

dari suatu bahan atau jaringan tanaman. Proses awal ekstraksi komponen-

komponen aktif dari suatu jaringan tanaman adalah dengan menghaluskan 

jaringan tanaman tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperbesar peluang 

terlarutnya komponen-komponen metabolit yang diinginkan. Sebelum diekstraksi, 
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jaringan tanaman dikeringkan untuk mempertahankan kandungan metabolit dalam 

tanaman yang telah dipotong sehingga proses metabolisme terhenti (Mursito, 

2002). 

Menurut Voight (1994), proses ekstraksi pada dasarnya dibedakan menjadi 

dua fase, yaitu fase pencucian dan fase ekstraksi. Pada fase pencucian terjadi 

penyatuan ekstraksi, melalui rusaknya sel-sel zat yang diekstrak atau terjadinya 

kerusakan karena penghalusan, langsung kontak dengan pelarut. Komponen sel 

jadi lebih mudah diambil atau dicuci. Sedangkan fase ekstraksi adalah peristiwa 

yang terjadinya perlintasan pelarut ke dalam bagian sel bahan yang menyebabkan 

protoplasma sel membengkak dan senyawa dalam sel-sel bahan terlarut sesuai 

dengan kelarutannya. Zat tersebut pindah sejauh zat itu terlarut molekuler, 

mengikuti difusi melalui ruang antar miselar. 

Menurut Anonim (2014), cara ekstraksi sangat beragam, salah satu cara 

ekstraksi yang paling mudah yaitu dengan menggunakan pelarut. Ekstraksi 

dengan menggunakan pelarut dapat dilakukan dalam kondisi pelarut dingin atau 

pelarut dipanaskan. Proses ekstraksi dengan pelarut sebagai berikut: 

1. Ekstraksi dengan Pelarut Dingin 

a. Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu kamar. Prinsip 

ekstraksi cara ini adalah penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara 

merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai pada temperatur 

kamar. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan 

larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di 

luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan digantikan 
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oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah (proses difusi). Peristiwa tersebut 

berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di 

dalam sel. Keuntungan metode ini yaitu peralatannya sederhana, sedangkan 

kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup 

lama, cairan penyari yang digunakan lebih banyak, tidak dapat digunakan untuk 

bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti lilin. 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah proses ekstraksi dengan jalan melewatkan pelarut yang 

sesuai secara terus menerus (mengalir) dengan lambat pada simplisia dalam suatu 

percolator. Prinsip metode ini yaitu serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu 

bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari 

dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan 

melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. 

Keuntungan dari metode ini adalah tidak terjadi kejenuhan dan pengaliran 

meningkatkan difusi (dengan dialiri cairan penyari sehingga zat seperti terdorong 

untuk keluar dari sel), lalu kerugiannya adalah cairan penyari lebih banyak dan 

resiko cemaran mikroba untuk penyari air karena dilakukan secara terbuka. 

2. Ekstraksi dengan Pelarut Dipanaskan 

a. Refluk 

Refluk adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik. Ekstraksi metode ini digunakan untuk mengekstraksi bahan-

bahan yang tahan terhadap pemanasan. Prinsip metode ini adalah penarikan 

komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu 

alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan, uap-uap cairan 
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penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan 

penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat, akan menyari kembali 

sampel yang berada pada labu alas bulat, demikian seterusnya berlangsung secara 

berkesinambungan sampai penyarian sempurna, penggatian pelarut dilakukan 

sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan 

dipekatkan. Keuntungan dari metode ini adalah dapat digunakan untuk 

mengekstraksi sampel-sampel yang memiliki tekstur kasar dan kerugiannya yaitu 

butuh volume total pelarut yang besar. 

b. Soxhletasi 

Soxhletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi terus menerus 

dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 

Prinsip metode ini adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru 

sehingga terjadi ekstraksi terus menerus dengan jumlah pelarut konstan dengan 

adanya pendingin balik. Keuntungan metode ini adalah dapat digunakan untuk 

sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara 

langsung, lalu dapat digunakan pelarut yang lebih sedikit, pemanasannya dapat 

diatur, lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan metode maserasi. Kerugian 

metode ini adalah jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan 

melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu sehingga dapat mengendap dalam 

wadah dan membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak untuk 

melarutkannya, lalu bila dilakukan dalam skala besar, mungkin tidak cocok untuk 

menggunakan pelarut dengan titik didih yang terlalu tinggi, dan karena pelarut 

didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus menerus 

dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. 
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c. Digesti 

Digesti adalah cara ekstraksi dengan maserasi kinetik (dengan pengadukan 

terus menerus) pada temperatur yang tinggi dari suhu kamar (umumnya dilakukan 

pada suhu 40-500 C). Keuntungan metode ini adalah kekentalan pelarut 

berkurang, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas, 

dan daya melarutkan cairan penyari akan meningkat. 

d. Infus 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air. 

Bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-980 C. 

Ekstraksi berlangsung selama waktu tertentu (15-20 menit). 

e. Dekok 

Dekok adalah metode ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 

penangas air. Bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur 

sampai titik didih air. Ekstraksi berlangsung selama waktu tertentu (waktu lebih 

lama dari pada waktu ekstraksi infus). 

2.3.2 Pelarut 

Pelarut yang baik untuk ekstraksi dalah pelarut yang memiliki daya 

melarutkan yang tinggi terhadap zat yang diekstrak. Daya melarutkan yang tinggi 

berhubungan dengan kepolaran senyawa yang diekstrak. Adanya kecenderungan 

yang kuat bagi senyawa polar larut dalam pelarut polar dan senyawa non polar 

larut dalam pelarut non polar (Vogel, 1978). 

Menurut Anonim (2014), pedoman untuk kelarutan yaitu “like dissolves 

like”. Pernyataan tersebut berarti senyawa non polar lebih banyak larut dalam 

pelarut non polar. Sebaliknya, senyawa polar dan ion lebih banyak larut dalam 
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pelarut polar juga. Setiap pelarut memiliki kepolaran sendiri-sendiri. Kepolaran 

itu berdasarkan polaritas yang dimiliki setiap pelarut. 

Polaritas adalah gaya tarik menarik antara dua kutub yang berbeda. 

Besarnya polaritas suatu zat proporsional dengan besarnya tetapan dielektrik zat 

tersebut (Widjanarko, 1996). Menurut Rivai (1995) tetapa dielektrik pelarut 

adalah nisbah gaya yang bekerja pada dua kutub dalam ruangan hampa dengan 

gaya yang bekerja pada dua muatan tersebut dalam pelarut. Jadi umumnya 

pelarut–pelarut yang berkutub polar dapat melarutkan zat – zat yang berkutub, dan 

pelarut yang tidak berkutub (non polar) dapat melarutkan zat – zat yang tidak 

berkutub. Polaritas beberapa pelarut sebagaimana tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Polaritas Relatif dari Berbagai Zat Pelarut 

Pelarut Polarity Index 

Asam Asetat  

Aseton 

Acetotonitrile 

Benzena 

n-Butanol 

Butyl Acetate 

Carbon Tetrachoride 

Chloroform 

Cyclohexane 

Dimethyl Sulfoxide3 

Etanol 

Etil Asetat 

Di-Ethyl Eter 

Heptana 

Heksan 

Metanol 

Methyl Ethyl Ketone5 

Pentana 

n-Propanol 

Iso-Propanol 

Toluene 

Trichloroethylene 

Air 

Xylene 

6,2 

5,1 

5,8 

2,7 

4,0 

3,9 

1,6 

4,1 

0,2 

7,2 

5,2 

4,4 

2,8 

0,0 

0,0 

5,1 

4,7 

0,0 

4,0 

3,9 

2,4 

1,0 

9,0 

2,5 

Sumber : Anonim (2014) 
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2.3.2.1 Heksan 

Heksan memiliki rumus molekul C6H14. Titik lebur mencapai -940 C 

dengan titik didih 680 C dan indeks bias pada 200/D 1,3750. Tekanan uap heksan 

pada suhu 200 C mencapai 160 hPa dan tetapan dielektriknya 1,8. Heksan bersifat 

tidak larut dalam air, dimana tingkat kepolaritasannya juga rendah (Smallwood, 

1996). Heksan memiliki viskositas 0,33 cPoise dan tingkat kelarutannya di dalam 

air yaitu 0,001% b/b (Anonim, 2014).  

2.3.2.2 Etil Asetat 

Menurut Smallwood (1996), etil asetat merupakan pelarut yang baik 

untuk menangani katekin dan proantosianin, sedangkan etil alkohol telah 

digunakan secara luas untuk antosianin. Senyawa polifenol seperti ini sangat peka 

terhadap oksidasi udara dalam larutan yang bersifat netral maupun basa. Etil 

asetat memiliki indeks bias pada 200C yaitu 1,372, lalu memiliki titik didih 770C, 

viskositas 0,45 cPoise, dan kelarutannya dalam air 8,7% b/b (Anonim, 2014). 

2.3.2.3 Etanol 

Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau 

alkohol, adalah sejenis ccairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak 

berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan 

sehari – hari. Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal, dengan rumus 

kimia C2H5OH dan rumus empiris C2H6O, tertera pada Gambar 2. Ia merupakan 

isomer konstitusional dari dimetil eter (Anonim, 2013).  

Gambar 2. Rumus struktur kimia etanol (Anonim, 2013) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Ethanol_flat_structure.p
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Etanol adalah pelarut yang serba guna, larut dalam air dan pelarut organik 

lainnya, meliputi asam asetat, benzena, karbon tetraklorida, kloroform, dietil eter, 

etilena glikol, gliserol, nitrometana, piridina, dan toluena. Etanol juga larut dalam 

hidrokarbon alifatik yang ringan, seperti pentana dan heksana, dan juga larut 

dalam senyawa klorida alifatik seperti trikloroetana dan tetrakloroetilena 

(Anonim, 2013). 

Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak menguap, glikosida, 

kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid,  steroid, damar, dan klorofil. Tanin dan 

saponin sedikit larut,  jadi zat  pengganggu yang larut terbatas.  Etanol digunakan 

sebagai penyaring, karena lebih selektif, kapang dan kuman sulit tumbuh dalam 

etanol  20 %, tidak beracun, netral, absorbsinya baik, panas  untuk pemekatan 

sedikit, dan mudah bercampur dengan air  (Morrison and Boyd 1972).  Etanol 

70% efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, bahan 

pengatur hanya sedikit turut dalam cairan pengekstraksi (Voigt, 1984). 

2.3.2.4 Air (Aquadest) 

Air merupakan pelarut senyawa–senyawa organik dan memiliki sifat yang 

kurang sempurna, yaitu beberapa senyawa organik tidak dapat terlarut dalam air 

bila dalam bentuk tak terionisasi. Jadi air merupakan pelarut yang baik sekali 

untuk senyawa ion, seperti garam, karena daya tarik antara komponen ion dari 

molekul dan dipolar air cukup untuk mengatasi tarikan antara ion – ion itu sendiri. 

Senyawa polar non – ion, seperti gula dan alkohol sederhana, juga sangat larut 

dalam air. Gugusan fungsional polar, seperti gugus hidroksil, dari senyawa non–

ionik dengan mudah mengikat hidrogen dengan molekul air, mendispersikan 

senyawa di antara molekul air (Sykes, 1989). Air memiliki indeks bias pada 200C 
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yaitu 1,333, titik didih 1000C, viskositas 1,00 cPoise, dan kelarutannya dalam air 

adalah 100% b/b (Anonim, 2014). 

2.4 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. 

 

Gambar 3. Struktur Kimia DPPH (Prakash et al, 2001) 
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Menurut Frankel (1993 dalam Prakash, 2001), pada uji DPPH, 

penangkapan radikal DPPH di ikuti dengan memonitor penurunan absorbansi 

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 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 

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 
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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). 

 


	Sumber : Kardinan (2007)

