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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Temu Mangga (Curcuma mangga) 

Temu mangga merupakan tanaman asli daerah Indo-Malesian, yaitu di 

daerah tropis dan subtropis India, yang termasuk famili Zingiberaceae. Adapun 

penyebarannya dari Indo-China, Taiwan, Thailand, Pasifik hingga Australia 

Utara. Dinamakan temu mangga karena aroma rimpangnya spesifik seperti aroma 

mangga. Secara visual kenampakannya mirip dengan tanaman temu lawak. Bila 

diiris secara melintang terlihat warna kuning, dan mengeluarkan aroma seperti 

mangga. Pada masyarakat sunda disebut juga koneng bodas, namun di daerah 

jawa lebih dikenal dengan nama kunir putih (Gusmaini, dkk, 2004). 

Menurut Rukmana (1994), spesies lain dari kerabat dekat temu mangga 

adalah tanaman temu lawak (Curcuma xanthoriza), temu putih (Curcuma 

zeodaria) kunyit (Curcuma domestica), dan temu ireng (Curcuma aeruginosa). 

Temu mangga merupakan tanaman herba yang termasuk kedalam sistematika 

tumbuhan dan diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta  

Sub divisi : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili   : Zingiberaceae 

Genus  : Curcuma 
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2.1.1 Ciri Morfologi  

 Temu mangga termasuk tanaman tahunan yang berbentuk rumpun, 

berbatang semu dan memiliki sejumlah anakan. Rimpang temu mangga 

bercabang, di bagian luar berwarna kekuningan, sedang warna daging rimpang 

kuning lebih gelap yang dilingkari warna putih. Daun berbentuk elips-oblong 

yang meruncing di bagian ujung daun, dengan panjang 15 - 95 cm dan lebar 5 - 23 

cm, hijau, terdapat warna ungu di bagian tangkai daun. Sistem perakaran tanaman 

termasuk akar serabut. Akar melekat dan keluar dari rimpang induk. Panjang akar 

sekitar 25 cm dan letaknya tidak beraturan (Gusmaini, dkk, 2004). Kenampakan 

temu mangga sebagaimana tampak pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Morfologi Temu Mangga 

a). Tanaman Temu mangga; b). Rimpang Temu Mangga (Gusmaini, dkk, 2004) 

Temu mangga seperti halnya temu-temuan lain dapat tumbuh dan 

berproduksi dengan baik di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 m di atas 

permukaan laut (dpl), dan ketinggian optimum 300 - 500 m dpl. Kondisi iklim 

yang sesuai untuk budidaya temu mangga yaitu dengan curah hujan 1000 - 2000 mm. 
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Temu mangga dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah. Temu mangga baik ditanam 

pada kondisi dengan sedikit naungan hingga terbuka penuh (Gusmaini, dkk, 2004).  

2.1.2 Kandungan Senyawa Kimia 

Seperti halnya jenis curcuma lain, rimpang temu mangga memiliki efek 

farmakologis. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Susmiati (2010), 

menunjukkan temu mangga mengandung beberapa senyawa berupa alkaloid, 

flavonoid, tanin, saponin dan kurkuminoid yang terdiri atas demetoksikurkumin, 

bisdemetoksikurkumin, dan kurkumin. Temu mangga kaya akan kandungan kimia 

seperti tanin, kurkumin, amilum, gula, minyak atsiri, saponin, flavonoid, polifenol, 

dan preoteintoksis yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker (Hariana, 

2006). Senyawa kurkumin yang terkandung dalam rimpang temu mangga 

bermanfaat sebagai antitumor dan anti-inflamasi (anti-radang), sedangkan saponin 

berkhasiat sebagai antineoplastik (antikanker) dan Senyawa polifenol berfungsi 

sebagai antioksidan (Yellia, 2003). Komponen senyawa aktif temu mangga dapat 

dilihat pada Tabel 1, dan komposisi senyawa kimia temu mangga dapat dilihat pada 

Tabel 2. Selain itu temu mangga mengandung komponen minyak atsiri yang dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 1.  Komponen Senyawa Aktif Temu Mangga 

Komponen Hasil 

Alkaloid 

- Mayer 

- Wagner 

- Dragondrof 

Flavonoid 

Tanin 

Saponin 

 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

Sumber: Susmiati (2010) 

Keterangan: +++ kandungan senyawa kimia tinggi 

  ++ kandungan senyawa kimia cukup tinggi 
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Tabel 2. Komposisi Senyawa Kimia Temu Mangga dalam 100 g 

Komponen Kadar 

Energi (kal) 

Air (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Total Karbohidrat (g) 

Serat Kasar (g) 

Abu (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Natrium (mg) 

Kalium (mg) 

Besi (mg) 

Tiamin (mg) 

Riblovlavin (mg) 

349,00 

13,10 

6,30 

5,10 

69,40 

2,6 

1,3 

0,15 

0,28 

0,03 

3,30 

18,60 

0,03 

0,05 

Sumber : Lukman (1984) 

Tabel 3. Komponen Minyak Atsiri Temu Mangga Dari Berbagai Umur Panen 

Jenis analisis 
Umur tanaman  

9  bln 10 bln 11 bln 

Minyak atsiri ml/kg rimpang 

kering 
4,72 3,51 6,24 

Osimen (%) 63,7 72,7 75,01 

Mirsen (%) 13,3 11,9 10,6 

p-simen (%) 2,84 3,16 3,36 

Bilangan asam (%) 1,79 21.7 16,3 

Putaran optik pada 27, 5º C +1,35 +1,20 +1,10 

Indeks bias pada 27, 5º C 1 ,438 1,482 1,481 

Bobot jenis pada 25/25º C 

Kelarutan dalam alkohol 70% 

 

0 ,8107 0,8165 0,8055 

Semua  dapat  larut dalam segala 

perbandingan 

 

Kelarutan dalam alkohol 95%  Semua dapat larut pada 1 : 5  

Sumber: Sait dan Lubis, (1989) 

2.2. Senyawa Antioksidan 

Senyawa antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron (elektron 

donor) atau reduktan. Antioksidan mencegah terjadinya oksidasi atau menetralkan 

senyawa yang telah teroksidasi dengan cara menyumbangkan elektron atau 

hidrogen. Senyawa ini mampu menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi 

dengan cara mencegah terbentuknya radikal atau dengan mengikat radikal bebas 
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dan molekul yang sangat reaktif (Silalahi, 2006). Radikal bebas adalah molekul 

atau senyawa yang keadaannya bebas dan mempunyai satu atau lebih elektron 

bebas yang tidak berpasangan di orbit terluarnya. Elektron dari radikal bebas yang 

tidak berpasangan ini sangat mudah menarik elektron dari molekul lainnya 

sehingga radikal bebas tersebut menjadi lebih reaktif (Hernani, 2005). 

Antioksidan dapat dikategorikan menjadi dua golongan yaitu, golongan 

zat gizi seperti vitamin A dan karoten, vitamin E, C dan B2, Zn, Cu, Se, dan 

protein. Golongan zat non gizi seperti biogenik amin, senyawa fenol (trisol, 

vanilin, asam vanilat, karpakrol, gingerol, zingiron), senyawa polifenol 

(flavonoid, flavon, flavonol, heterosida flavonoat, kalkon auron, biflavonoid), 

tanin (asam galat, asam elegat, proantosianidin), dan komponen tetrapirolik 

(klorofil dan feofitin) (Belleville-Nabet, 1996 dalam Susmiati, 2010). 

Antioksidan biologi dapat dibagi berdasarkan proses enzimatik dan non 

enzimatik. Antioksidan enzimatik adalah superoksida dismutase (SOD), katalase, 

dan selenium glutation peroksidase. Antioksidan non enzimatik adalah 

antioksidan larut lemak (tokoferol, flavonoid, karotenoid, kuinon, dan bilirubin); 

antioksidan larut air (asam askorbat, asam urat, protein pengikat logam, dan 

protein pengikat heme). Antioksidan enzimatik dan non enzimatik saling bekerja 

sama dalam memerangi senyawa antioksidan di dalam tubuh. Stres oksidatif dapat 

dihambat oleh kerja enzim-enzim antioksidan dan antioksidan non enzimatik 

(Krinsky, 1992 dalam Susmiati, 2010). 

Berdasarkan sumbernya antioksidan 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. 
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Contoh dari antioksidan endogen adalah 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. 

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 subtrat organik dengan 

H2O2 dan mereduksinya menjadi H2O. Peroksidase merupakan hemoprotein yang 

terdapat pada organisme prokariotik dan eukariotik (Kumalaningsih, 2007). 

Antioksidan eksogen merupakan antioksidan 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). 

Berdasarkan fungsinya antioksidan dibagi menjadi antioksidan primer, 

sekunder, tersier, chelators dan seguesstrants, dan oxygen scavanger. 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 penangkap radikal bebas yang 

mampu mencegah terjadinya reaksi berantai, sehingga tidak terjadi kerusakan yang 

lebih hebat. Antioksidan sekunder dapat mengikat radikal bebas lalu mengubahnya 
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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, betakaroten, likopen, bilirubin, dan albumin. Reaksi 

penghambatan reaksi berantai dari antioksidan sekunder ini adalah: 

a. Inisiasi : RH           R
●
 + H

●
 

b. Propagasi : R
●
 + O2          ROO

●
 

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-sel dan jaringan yang rusak karena serangan radikal bebas. Contoh 

enzim yang memperbaiki DNA pada inti sel adalah metionin sulfoksi dan 

reduktase. Adanya enzim-enzim perbaikan DNA ini berguna untuk mencegah 

penyakit kanker dan penyakit degeneratif lainnya (Nugrahadi dan Limantara, 

2008). Oxygen scavanger 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 terbagai menjadi dua yaitu, 

antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami diperoleh dari 

sumber-sumber alami seperti bagian-bagian tumbuhan. Senyawa antioksidan dari 
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tumbuhan bersifat senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan 

flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol dan asam-asam organik 

polifungsional. Antioksidan sintetik dibuat dan disintesa oleh manusia, seperti α-

tokoferol, Butylatedhydroxyanysole (BHA), Butylatedhydroxytoluene (BHT), tert-

butyl hydroxyl quinon (TBHQ), propylgalate (PG), dan nordihidroquairetic acid 

(NDGA) (Marpaung, 2008). 

2.3. Ekstraksi Senyawa Antioksidan 

2.3.1 Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan istilah umum yang digunakan untuk mendapatkan 

substansi campuran dengan membawa substansi tersebut kontak dengan 

menggunakan pelarut pada tahap awal larut pada bahan yang diinginkan. 

Berdasarkan bentuk campuran yang diekstrak, ekstraksi dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu ekstraksi padat-cair: campuran yang diekstrak dalam bentuk padat, 

dan ekstraksi cair-cair: cairan yang diekstrak berbentuk cair. Ekstraksi bentuk 

padat-cair paling sering digunakan untuk mengisolasi zat yang terkandung dalam 

bahan alami (Vogel, 1978).  

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, jaringan tanaman dikeringkan untuk 

mempertahankan kandungan metabolit dalam tanaman yang telah dipotong 

sehingga proses metabolisme terhenti (Mursito, 2002). Sebelum melakukan 

ekstraksi terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya adalah 
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kemudahan dan kecepatan proses ekstraksi, kemurnian produk yang tinggi, 

efektifitas dan selektifitas yang tinggi, dan rendah polusi (Setiadi, 2010). 

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-senyawa dalam sel-sel bahan terlarut sesuai dengan 

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

difusi melalui ruang antar miselar (Voight, 1994). 

Pada bahan alami, solute (komponen terlarut) biasanya terkurung di dalam 

sel sehingga pada proses pengontakan langsung antara pelarut dengan solute 

mengakibatkan terjadinya pemecahan dinding sel karena adanya perbedaan 

tekanan antara di dalam dengan di luar dinding sel. Proses difusi solute dari 

padatan menuju permukaan padatan dan solute berpindah dari permukaan padatan 

menuju cairan berlangsung secara seri. Apabila salah satu berlangsung relatif 

lebih cepat, maka kecepatan ekstraksi ditentukan oleh proses yang lambat, tetapi 

bila kedua proses berlangsung dengan kecepatan yang tidak jauh berbeda, maka 

kecepatan ekstraksi ditentukan oleh kedua proses tersebut (Irawan, 2010). 

2.3.2 Metode Ekstraksi 

Metode ekstraksi sangat beragam, salah satu metode ekstraksi yang paling 

mudah yaitu dengan menggunakan pelarut. Ekstraksi dengan menggunakan pelarut 
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dapat dilakukan dengan kondisi pelarut dingin atau pelarut dipanaskan. Macam-

macam metode ekstraksi sebagai berikut: 

1. Ekstraksi dengan menggunakan pelarut cara dingin. 

 Ekstraksi dengan menggunakan pelarut cara dingin merupakan metode 

ekstraksi yang paling sederhana. Ekstraksi cara dingin memiliki kelebihan yaitu 

memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan pada senyawa termolabil yang 

terdapat dalam sampel. Sebagian besar senyawa dapat terekstraksi dengan 

ekstraksi cara dingin, walaupun ada beberapa senyawa yang memiliki 

keterbatasan kelarutan terhadap pelarut pada suhu ruangan. Beberapa jenis metode 

ekstraksi cara dingin, yaitu: 

a. Maserasi  

 Maserasi berasal dari bahasa latin Macerace yang berarti mengairi dan 

melunakan. Maserasi merupakan cara ekstraksi paling sederhana. Maserasi adalah 

proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali 

pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Maserasi bertujuan 

untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan 

pemanasan. Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode 

pencapaian konsentrasi pada keseimbangan (Anonim, 2000 e). 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 oleh cairan penyari 

dengan konsentrasi rendah (proses difusi). Selama maserasi atau proses 
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perendaman dilakukan pengocokan berulang-ulang. Upaya ini menjamin 

keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi yang lebih cepat di dalam cairan. 

Sedangkan keadaan diam selama maserasi menyebabkan turunnya perpindahan 

bahan aktif. Keuntungan metode ekstraksi ini adalah efektif untuk senyawa yang 

tidak tahan panas (terdegradasi karena panas), peralatan yang digunakan 

sederhana, murah dan mudah didapat. Sedangkan kerugiannya adalah waktu yang 

diperlukan untuk mengekstrak sampel cukup lama, penyarian kurang sempurna, 

membutuhkan pelarut dalam jumlah yang banyak, tidak dapat digunakan untuk 

bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti benzoin, tiraks dan lilin, dan 

adanya kemungkinan bahwa senyawa tertentu tidak dapat diekstrak karena 

kelarutannya yang rendah pada suhu ruang (Anonim, 2000 e; Anonim, 1995 c). 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna, 

yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Perkolasi dilakukan dengan 

jalan melewatkan pelarut yang sesuai secara terus-menerus (mengalir) dengan 

lambat pada simplisia dalam suatu percolator (Anonim, 2016 d). Prinsip perkolasi 

adalah serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder, yang bagian 

bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas kebawah melalui 

serbuk tersebut, kemudian cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang 

dilalui. Proses perkolasi terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi 

antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus 

menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan 

(Anonim, 2000 e). Keuntungan metode ini adalah tidak diperlukan proses tambahan 

untuk memisahkan padatan dengan ekstrak, tidak terjadi kejenuhan dan pengaliran 
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meningkatkan difusi (dengan dialiri cairan penyari sehingga zat seperti terdorong 

untuk keluar dari sel). Kelemahan metode ini adalah jumlah pelarut yang 

dibutuhkan cukup banyak, membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak 

meratanya kontak antara padatan dengan pelarut, dan resiko cemaran mikroba 

untuk penyari air karena dilakukan secara terbuka (Anonim, 2016 d). 

2. Ekstraksi dengan pelarut dipanaskan. 

 Pada metode ini melibatkan pemanasan selama proses ekstraksi 

berlangsung. Adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses ekstraksi 

dibandingkan dengan cara dingin. Beberapa jenis metode ekstraksi cara panas, 

yaitu: 

a. Refluk 

 Refluk metode ekstraksi yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut, 

selama waktu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik 

(kondensor). Pada umumnya dilakukan tiga sampai lima kali pengulangan proses 

pada rafinat pertama (Irawan, 2010). 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 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, dan penggantian pelarut 

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

dipekatkan. Keuntungan dari metode ini adalah dapat digunakan untuk 
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mengekstraksi sampel-sampel yang memiliki tekstur kasar, dan kerugiannya yaitu 

butuh volume total pelarut yang besar (Anonim, 2016 d). 

b. Soxhletasi. 

 Soxhletasi adalah ekstraksi yang 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. Pada prinsipnya biomasa ditempatkan ke dalam wadah soklet yang dibuat 

dengan kertas saring, yang mana melalui alat ini pelarut akan terus direfluks. Alat 

soklet akan mengkosongkan isisnya kedalam labu dasar bualat setelah pelarut 

mencapai kadar tertentu. Setelah pelarut segar melewati alat ini melalui pendingin 

refluks, ekstraksi berlangsung sangat efisien dan senyawa dari biomasa secara 

efektif ditarik kedalam pelarut karena konsentrasi awalnya rendah dalam pelarut 

(Anonim, 2000 e). 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 bila dilakukan dalam skala besar, mungkin tidak cocok bila menggunakan 

pelarut dengan titik didih yang terlalu tinggi, lalu karena pelarut didaur ulang, 

ekstrak yang terkumpul pada wadah disebelah bawah terus menerus dipanaskan 

sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas, dan 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 (Anonim, 2016 d). 

 



17 
 

 
 

c. Digesti 

 Digesti adalah cara ekstraksi dengan maserasi kinetik (dengan pengadukan 

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

pada suhu 40-50
o
C). Keuntungan metode ini adalah kekentalan pelarut berkurang 

sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas, koefisien difusi 

berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kekentalan, 

dan daya melarutkan cairan penyari akan meningkat (Anonim, 2016 d). 

d. Infus 

 Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air. 

Bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98
o
C. 

Ekstraksi berlangsung selama waktu tertentu (15-20 menit) (Anonim, 2016 d). 

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 (Anonim, 2016 d). 

3. Ekstraksi Destilasi Uap 

 Destilasi uap adalah ekstraksi senyawa kandungan yang mudah menguap 

(minyak atsiri) dari bahan (segar atau simplisia) dengan uap air berdasarkan 

peristiwa tekanan parsial senyawa kandungan menguap dengan fase uap air secara 

terus menerus sampai sempurna diakhiri dengan kondensasi fase uap campuran 

(senyawa kandungan menguap ikut terdestilasi) menjadi destilat air bersama 

senyawa kandungan yang memisah sempurna atau memisah sebagian (Anonim, 

2000 e). Ekstraksi ini dapat menguapkan senyawa-senyawa pada bahan dengan 
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suhu mendekati 100
o
C dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air 

mendidih. Sifat yang fundamental dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi 

campuran senyawa di bawah titik didih masing-masing senyawa campurannya. 

Ekstraksi cara ini dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air 

disemua temperatur, tetapi dapat didestilasi dengan air (Anonim, 2016 d). 

4. Ekstraksi Berkesinambungan 

 Proses ekstraksi yang dilakukan berulangkali dengan pelarut yang berbeda 

atau resirkulasi cairan pelarut dan prosesnya tersusun berurutan beberapa kali. 

Proses ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi (jumlah pelarut) dan dirancang 

untuk bahan dalam jumlah besar yang terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi. 

5. Superkritikal Karbondioksida 

 Penggunaan prinsip superkritik untuk ekstraksi serbuk simplisia dan 

umumnya digunakan gas karbondioksida, Dengan variabel tekanan dan 

temperatur akan diperoleh spesifikasi kondisi polaritas tertentu yang sesuai untuk 

melarutkan golongan senyawa kandungan tertentu. Penghilangan cairan pelarut 

dengan mudah dilakukan karena karbondioksida menguap dengan mudah, 

sehingga hampir langsung diperoleh ekstrak. 

6. Ekstraksi Ultrasonik 

 Cara ekstraksi ini menggunakan getaran ultrasonik (>20.000 Hz) yang 

mana memberikan efek pada proses ekstraksi, dengan prinsip meningkatkan 

permeabilitas dinding sel, menimbulkan gelembung spontan (Caviation) sebagai 

stres dinamis serta menimbulkan fraksi interfase. Hasil ekstraksi tergantung pada 

frekuensi getaran, kapasitas alat, dan lama proses ultrasonik. 
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7. Ekstraksi Energi listrik 

 Energi listrik digunakan dalam bentuk medan listrik, medan magnet, serta 

“Electric-discharges” yang dapat mempercepat proses dan meningkatkan hasil 

dengan prinsip menimbulkan gelembung spontan dan menyebarkan gelombang 

tekanan berkecepatan ultrasonik (Anonim, 2000 e). 

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekstraksi 

 Menurut Hadiwibowo (2010), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju 

ekstraksi, diantaranya adalah: 

1. Preparasi dari Padatan (Perlakuan Pendahuluan) 

 Struktur padatan merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. 

Meskipun zat yang diinginkan dapat berada di permukaan padatan, namun banyak 

kasus dijumpai bahwa zat analit yang diinginkan terletak di dalam ruang intra 

seluler atau bahkan struktur bagian dalam dari matriks padatan maupun sel. Salah 

satu kegiatan preparasi yang harus dipertimbangkan dari padatan adalah dengan 

preparasi atau perlakuan pendahuluan terhadap bahan. Perlakuan pendahuluan 

dapat berpengaruh terhadap rendemen dan mutu ekstrak yang dihasilkan. 

Perlakuan pendahuluan tersebut meliputi pengecilan ukuran dan pengeringan. 

Teknik pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan cara pemotongan, 

penggilingan, maupun penghancuran. Penggilingan sebelum melakukan ekstraksi 

akan meningkatkan luas area kontak antara pelarut dan matriks padatan. Di samping 

itu, penggilingan juga akan membantu untuk menghancurkan struktur padatan. Hal 

tersebut disebabkan semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas kontak 

antara padatan dengan pelarut, tahanan semakin berkurang, dan lintasan kapiler 

dalam padatan menjadi semakin pendek, sehingga proses ekstraksi menjadi lebih 
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cepat dan optimal. Di samping itu perlakuan pengeringan bahan berfungsi untuk 

menurunkan kadar air bahan, sehingga bahan mengalami kerusakan dinding sel 

dan dapat mempermudah pengeluaran zat yang ada di dalam bahan. 

2. Laju difusi 

 Laju difusi berbanding lurus dengan luas permukaan padatan dan 

berbanding terbalik dengan ketebalan padatan. Laju difusi juga tergantung dari 

komposisi dan posisi dari zat yang ingin diperoleh. Selain itu pemberian 

perlakuan tambahan seperti pengadukan dapat meningkatkan laju difusi. 

Pergerakan pelarut akibat pengadukan dapat mempercepat kontak bahan dengan 

pelarut. Pengadukan depat dilakukan dengan cara mekanis, pengaliran udara atau 

kombinasi keduanya. 

3. Temperatur 

 Secara normalnya, naiknya suhu akan sangat efektif untuk meningkatkan 

proses ekstraksi. Suhu yang lebih tinggi akan meningkatkan solubilitas zat yang 

ingin diperoleh dalam pelarut, dan meningkatnya laju difusi dari solute ke dalam 

pelarut yang mana akan meningkatkan laju transfer massa. Namun kenaikan suhu 

juga dapat membuat reaksi yang tidak diinginkan, seperti adanya degradasi 

senyawa yang bersifat termolabil. 

4. Pemilihan pelarut 

 Pemilihan pelarut juga dapat berdampak pada proses ekstraksi. Pemilihan 

pelarut sebaiknya didasarkan pada beberapa faktor, seperti sifat fisiokimia dan 

toksisitas pelarut, selektivitas dan kemampuannya untuk melarutkan zat yang 

diinginkan, tegangan permukaannya, viskositasnya, stabilitasnya, toksisitasnya, 

dan reaktivitasnya. Beberapa pelarut telah disetujui keberadaannya untuk 
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mengekstraksi zat analit yang akan dikonsumsi untuk manusia, seperti aseton, etil 

asetat, etanol, propanol, dan propil asetat. 

5. Kelembapan padatan 

 Keberadaan air dalam matriks padatan dapat menyaingi keberadaan 

pelarut dalam melarutkan zat yang diinginkan, yang akan berefek pada 

perpindahan massa. Akan tetapi, kelembapan juga merupakan hal penting untuk 

memperbolehkan perpindahan dari zat yang diinginkan. Meskipun demikian, 

dalam kebanyakan kasus, material padatan yang dikeringkan pada kondisi tertentu 

tidak akan menyebabkan degradasi dari senyawa yang diinginkan. 

2.3.4 Proses Pembuatan Ekstrak 

 Menurut Anonim (2000) e, Pembuatan ekstrak melalalui tahap-tahap 

sebagai berikut: 

a. Pembasahan 

 Pembasahan dilakukan pada saat penyarian, hal ini dimaksudkan 

memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada cairan penyari memasuki pori-

pori dalam simplisia sehingga mempermudah proses penyarian selanjutnya. 

b. Penyari/Pelarut 

 Cairan penyari yang digunakan dalam proses pembuatan ekstrak adalah 

penyari yang baik untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau aktif. Penyari 

tersebut dapat dipisahkan dari bahan dan senyawa kandungan lainnya. Faktor utama 

yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan cairan penyari adalah selektifitas, 

ekonomis, kemudahan bekerja, aman dan ramah lingkungan. 
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c. Pemisahan dan Pemurnian 

 Tujuan dari pemisahan dan pemurnian adalah untuk menghilangkan 

(memisahkan) senyawa yang tidak dikehendaki, sehingga diperoleh ekstrak yang 

lebih murni. Proses-proses pada tahap ini adalah pengendapan, pemisahan dua 

cairan tak bercampur, sentrifugasi, dekantasi, filtrasi, serta proses absorpsi dan 

penukar ion. 

d. Pemekatan / Penguapan 

 Pemekatan berarti peningkatan partikel solute (senyawa terlarut) dengan 

cara penguapan pelarut tanpa sampai menjadi kering, tetapi ekstrak hanya menjadi 

pekat/ kental. 

2.4 Pelarut 

Pelarut merupakan komponen zat padat dalam jumlah besar dalam suatu 

larutan. Larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih. Dua 

komponen tersebut adalah pelarut (solvent) dan terlarut (solute) (Rivai, 1995). 

Pada ekstraksi, pemilihan pelarut menjadi hal yang penting. Ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan dalam pemilihan pelarut untuk ekstraksi. Pelarut yang 

ideal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) memiliki selektivitas dan kelarutan yang tinggi. Pelarut sebisa mungkin hanya 

melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin dan sesedikit 

mungkin melarutkan bahan pengotor. 

b) reaktivitas, yang artinya pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara 

kimia pada komponen yang diekstraksi. 

c) bersifat inert terhadap bahan baku, sehingga tidak bereaksi dengan komponen 

yang akan diekstrak. 
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d) memiliki titik didih yang cukup rendah agar mudah diuapkan, namun tidak 

boleh terlalu rendah karena akan mengakibatkan hilangnya sebagian pelarut 

yang disebabkan oleh penguapan pada temperatur lingkungan. 

e) tidak menyebabkan terbentuknya emulsi 

f) stabil secara kimia dan termal. 

g) memiliki viskositas yang rendah sehingga mudah untuk dialirkan 

h) murah dan mudah didapat, serta tersedia dalam jumlah besar 

i) tidak berbahaya bagi lingkungan (Perry, 1984 dalam Prasetyo, dkk. 2011). 

 Menurut Vogel (1978), pelarut yang baik untuk ekstraksi adalah pelarut 

yang mempunyai daya melarutkan yang lebih tinggi terhadap zat yang diekstraksi. 

Daya melarutkan yang tinggi berhubungan dengan kepolaran pelarut dan kepolaran 

zat atau senyawa yang diekstraksi. Adanya kecenderungan kuat bagi senyawa yang 

polar larut kedalam pelarut polar dan senyawa non polar dalam pelarut non polar. 

Sifat yang demikian dikenal dengan “like disslove like”, yang mana menunjukan 

bahwa setiap pelarut meiliki kepolarannya masing-masing. Kepolaran tersebut 

berdasarkan pada polaritas yang dimiliki setiap pelarut (Pujaatmaka, 1990). 

 Polaritas adalah gaya tarik menarik antara dua kutub yang berbeda. Tingkat 

polaritas pelarut dapat ditunjukkan dengan lebih pasti melalui pengukuran konstanta 

dielektrik suatu pelarut (Sudarmadji dkk, 2003). Konstanta dielektrik pelarut adalah 

nisbah gaya yang bekerja pada dua muatan-muatan atau 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 (Rivai, 1995). Pelarut dengan konstanta dielektrik tinggi, ion-

ionnya mampu mengurai secara sempurna. Sedangkan pelarut dengan konstanta 
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dielektrik rendah, ion-ionnya tidak mampu mengurai secara sempurna. Semakin 

besar konstanta dielektrik suatu pelarut, maka pelarut tersebut semakin polar (Day 

dan Underwood, 2002). Nilai konstanta dielektrik dari beberapa pelarut dapat 

dilihat pada Tabel 4, dan polaritas relatif dari berbagai zat pelarut dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 4. Nilai Konstanta Dielektrik Beberapa Pelarut 

Pelarut Konstanta Dielektrik 

Petroleum ringan (petroleum eter, heksan, 

heptan) 

Sikloheksan 

Karbon tetraklorida, Trikloroetilen, Toluen 

Benzen, Diklorometan 

Etil eter 

Kloroform 

Etil asetat 

Aseton, n.propanol 

Etanol 

Metanol 

Air 

1,890 

2,023 

2,238 

2,284 

4,340 

4,806 

6,020 

20,700 

24,300 

33,620 

80,370 

Sumber: Adnan (1997) 

Tabel 5. Polaritas Relatif dari Berbagai Zat Pelarut 

Pelarut 
Indeks 

Kepolaran 

Titik Didih 

(
o
C) 

Viskositas 

(cPoise) 

n-heksan 

Diklorometana 

n-butanol 

Iso propanol 

n-propanol 

Kloroform 

Etil asetat 

Aseton 

Metanol 

Etanol 

Air 

0,0 

3,1 

3,9 

3,9 

4,0 

4,1 

4,4 

5,1 

5,1 

5,2 

9,0 

69 

41 

118 

82 

92 

61 

77 

56 

65 

78 

100 

0,33 

0,44 

2,98 

2,30 

2,27 

0,57 

0,45 

0,32 

0,60 

1,20 

1,00 

Sumber: Sarker et al (2006) 

2.4.1 Heksan 

 Nama lain dari heksan adalah kaproil hidrida, metil n-butil metan dengan 

rumus molekul CH3(CH2)B4CH3. Heksan mempunyai karakteristik sangat tidak 
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polar, volatil, mempunyai bau khas yang dapat menyebabkan pingsan. Berat 

molekul heksan adalah 86,2 gram/mol dengen titik leleh -94,3 sampai 95,3
o
C, dan 

mempunyai titik didih 66 sampai 71
o
C. Heksan adalah pelarut yang memiliki 

banyak kegunaan dalam industri kimia dan makanan, baik dalam bentuk murni 

atau sebagai komponen dari campuran n-heksana komersial. Heksan memiliki 

ikatan yang tunggal dan sifat yang kovalen menjadikannya tidak reaktif sehingga 

sering digunakan pelarut inert pada reaksi organik (Daintith, 1994). 

2.4.2 Etil Asetat 

Etil asetat atau etil etanoat adalah zat cair organik polar menengah dengan 

rumus molekul C6H8O2. Etil asetat memiliki sifat dapat sedikit larut dalam air, 

tetapi mudah larut dalam pelarut organik. Etil asetat memiliki titik didih 77
o
C, 

viskositas 0,45 cPoise, dan kelarutannya dalam air 8,7% b/b (Fessenden, 1984). 

Etil asetat merupakan pelarut yang baik untuk ekstraksi karena dapat dengan 

mudah diuapkan, tidak higroskopis, dan memiliki toksisitas yang rendah. Etil 

asetat dapat menarik senyawa golongan alkolid, flavonoid, tanin, dan fenol 

(Wardhani dan Sulistyani, 2012). 

2.4.3 Etanol 

 Etanol merupakan larutan yang jernih, tidak berwarna, volatil dan 

memiliki bau yang khas. Etanol merupakan kelompok alkohol dimana molekulnya 

mengandung gugus hidroksil (OH) yang berikatan dengan atom karbon. 

Penggunaan etanol adalah sebagai pelarut organik maupun anorganik, bahan dasar 

industri asam cuka, ester, spritus, asetaldehid, dan bahan baku pembuatan etil ester. 

Etanol bersifat semi polar sehingga dapat larut dalam larutan yang bersifat polar dan 

non polar. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut terutama sebagai bahan     
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kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia, dan akan 

menyebabkan rasa terbakar apabila kontak dengan kulit dalam konsentrasi tinggi. 

(Wiratmaja, 2011). 

 Etanol (C2H5OH) memiliki nama lain yaitu etil alkohol, hidroksietana, 

alkohol murni, dan alkohol absolut. Etanol bersifat polar karena adanya gugus 

hidroksil (OH) dengan keelektronegatifan oksigen yang sangat tinggi yang 

menyebabkan terjadinya ikatan hidrogen dengan molekul lain, sehingga etanol 

dapat berikatan dengan molekul polar dan molekul ion. Etanol dapat bersifat non 

polar karena adanya gugus etil (C2H5) yang dapat berikatan dengan molekul non 

polar. Hal tersebut yang menyebabkan etanol disebut pelarut semi polar, yang 

mana dapat melarutkan senyawa polar dan non polar. Etanol memiliki titik didih 

78,4
o
C, viskositas 1,200cP, konstanta dielektrik 24,3 (Anonim, 2016 b). 

2.4.4 Air (Aquadest) 

 Air (H2O) merupakan senyawa yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak 

berwarna. Air bersifat netral, tidak berbahaya sehingga aman bila digunakan dalam 

bahan pangan, dan merupakan pelarut yang universal karena air mampu melarutkan 

banyak senyawa kimia lainnya. Kelarutan suatu zat dalam air ditentukan oleh dapat 

tidaknya zat tersebut menandingi gaya tarik menarik listrik antara molekul air. Jika 

suatu zat tidak mampu menandingi gaya tarik menarik antar molekul air, maka 

molekul-molekul zat tersebut tidak dapat larut dalam air. Zat yang dapat bercampur 

dengan baik atau larut air disebut sebagai zat hidrofilik (misalnya asam, alkohol, 

dan garam), sedangkan zat-zat yang tidak mudah tercampur atau larut dalam air 

disebut sebagai zat hidrofobik (misalnya lemak dan minyak) (Anonim, 2016 a). 
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Aquadest atau air yang telah disuling lebih baik untuk digunakan sebagai 

pelarut karena memiliki kadar mineral yang sangat minim. Kelemahannya hanya 

pada proses evaporasi (penguapan) yang lebih lama dibanding pelarut lainnya 

karena memiliki titik didih yang lebih tinggi. Air memiliki titik didih 100
o
C, 

viskositas 1,005 cP, dan konstanta dielektrik sebesar 80,37 (Guenter, 1987). 

2.5. Uji Aktivitas Antioksidan 

Uji aktivitas antioksidan digunakan untuk menguji kemampuan ekstrak 

dan senyawa murni dalam menyerap senyawa radikal bebas. Radikal bebas adalah 

sekelompok bahan kimia baik berupa atom maupun molekul yang memiliki 

elektron tidak berpasangan pada lapisan terluarnya. Untuk mendapatkan stabilitas 

kimia, radikal bebas tidak dapat mempertahankan bentuk asli dalam waktu yang 

lama dan segera  berikatan dengan bahan disekitarnya (Arief, 2006). Ada berbagai 

metode dalam menguji aktivitas antioksidan, diantaranya adalah dengan 

menggunakan metode aktivitas penghambatan radikal superoksida, metode 

Reducing Power, metode uji kapasitas serapan radikal oksigen, metode teosianat, 

dan metode peredaman dengan DPPH (2,2-Diphenyl-2-picryhydrazyl) (Blois, 

1958 dalam Angela, 2012). 

Uji aktivitas antioksidan dapat dilakukan salah satunya dengan uji Radical 

Scavenging Activity (RSA), yaitu uji keberadaan donor hidrogen dalam ekstrak 

dengan pengurangan radikal-radikal yang terbentuk dari ionisasi 2,2-Diphenyl-2-

picryhydrazyl (DPPH) ketika dilarutkan dalam pelarut utama (Przybylski et al, 

1998 dalam Prakash 2001). Uji DPPH dipilih karena uji ini merupakan metode 

yang mudah, murah, dan cepat. DPPH memberikan serapan kuat pada panjang 

gelombang 517nm dengan warna violet gelap. Penangkap radikal bebas 
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menyebabkan elektron menjadi berpasangan yang kemudian menyebabkan 

penghilangan warna yang sebanding dengan jumlah elektron yang diambil 

(Sunarni, 2005). 

Radikal 2,2-Diphenyl-2-picryhydrazyl (DPPH) adalah radikal bebas stabil 

yang menerima sebuah elektron atau hidrogen untuk diubah menjadi molekul 

diamagnetik. DPPH banyak digunakan pada sistim penelitian aktivitas 

penangkapan radikal pada senyawa alami tumbuhan. Aktivitas antiradikal ditandai 

dengan perubahan warna larutan dari ungu menjadi kuning bening dengan 

penurunan absorbsi panjang gelombang 517nm  (Soares dkk, 1997 dalam Prakash 

2001). Prinsip uji aktivitas antioksdian dengan DPPH berdasarkan pada reaksi 

penangkap 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 

(Juniarti dkk, 2009). Mekanisme penangkapan radikal DPPH dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diphenylpicrylhydrazyl (free radical) Diphenylpicrylhydrazyne (nonradical) 

Gambar 2. Struktur Molekul DPPH Sebelum dan Setelah Menerima Donor Atom H 

(Molyneux, 2004) 
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Menurut Praskah (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 stoikiometri 

berdasarkan jumlah elektron yang tertangkap. Aktivitas penangkapan radikal 

bebas ditunjukkan dengan berkurangnya persentase warna ungu dari DPPH 

menjadi kuning. 

Metode 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. DPPH secara luas digunakan untuk mengukur dan membandingkan 

aktivitas antioksidan senyawa-senyawa fenolik, dan evaluasi aktivitas antioksidan 

melalui perubahan serapan yang terjadi. DPPH hanya dapat mengukur senyawa 

antioksidan yang terlarut dalam pelarut organik khususnya alkohol (Molyneux, 

2004). 

 

 

 

 


