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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Strawberry 

Strawberry ialah tanaman buah herba yang ditemukan pertama kali di Chili, 

Amerika. Salah satu spesies tanaman strawberry yaitu Fragaria chiloensis L. 

menyebar ke berbagai negara Amerika, Eropa dan Asia. Spesies lain, yaitu F.vesca 

L. lebih menyebar secara luas, jenis strawberry ini pula yang pertama kali masuk 

ke Indonesia. Strawberry yang sering kita jumpai di pasar swalayan adalah hibrida 

yang dihasilkan dari persilangan Fragaria virgiana L. var Duchesne asal Amerika 

Utara dengan Fragaria Chiloensis L. var Duchesne asal Chili. Persilangan itu 

menghasilkan hibrida yang merupakan strawberry modern (komersil) Fragaria x 

ananassavar Duchesne (Darwis, 2007). 

2.1.1 Klasifikasi Strawberry 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas  : Rosidae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Rosaceae 

Genus  : Fragaria 

Spesies  : Fragaria x ananassa (Rukmana, 1998). 

 

Gambar 2. 1 Fragaria x ananassa 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Rosaceae
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
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2.1.2 Morfologi Strawberry 

Struktur tanaman strawberry pada akar terdiri atas pangkal akar, ujung akar, 

batang akar, tudung akar, serta bulu akar. Tanaman strawberry mempunyai akar 

tunggang yang terus tumbuh memanjang dan berukuran besar (Rukmana, 1998). 

Akar serabut dari tanaman strawberry tumbuh dangkal di dalam tanah dan 

menyebar secara horizontal dengan panjang 30cm dan secara vertikal mampu 

mencapai kedalaman 40cm. Akar tersebut muncul dari batang yang pendek dan 

tebal yang berbentuk rumpun. Dari rumpun tersebut muncul tunas yang akan 

menjadi crown baru, bunga dan sulur. Sulur merupakan batang ramping yang 

tumbuh keluar dari ketiak daun pada dasar rumpun dan menjalar sepanjang 

permukaan tanah. Sulur digunakan sebagai ‘alat’ untuk menghasilkan tanaman baru 

(Soemadi, 1997). 

Buah strawberry yang kita kenal sebenarnya adalah buah semu yaitu bukan 

buah yang sebenarnya. Buah strawberry yang dikenal di masyarakat selama ini 

merupakan reseptakel atau jaringan dasar bunga yang membesar. Buah yang 

sebenarnya ialah biji-biji kecil dengan warna putih dan disebut dengan achen. 

Achen ini berasal dari sel kelamin betina yang telah diserbuki dan kemudian 

berkembang menjadi buah kerdil. Achen kemudian menempel pada permukaan 

reseptakel yang membesar (Setiani, 2007). Biji strawberry berukuran kecil, pada 

setiap buah menghasilkan banyak biji. Biji dengan ukuran kecil ini terletak di antara 

daging buah. Pada skala penelitian tanaman biji merupakan alat perbanyakan 

tanaman secara generative (Rukmana, 1998). 

2.1.3 Kandungan Senyawa Kimia Strawberry 

Variabilitas dan kandungan pasti dari senyawa fenolik tertentu dari 

strawberry bergantung pada banyak faktor, seperti kualitas genetik, kondisi 

budidaya, tahap kematangan, waktu penyimpanan dan kondisi. Kandungan 

polifenol seperti sianidin, pelargonidin, dan glikosida kuersetin lebih dikontrol. 

Identifikasi fenolat pada makanan sangat penting karena sifat, ukuran, kelarutan, 

derajat, dan posisi glikosilasi dan konjugasi, memiliki dampak pada penyerapan, 

distribusi, dan metabolisme pada manusia (Sona et al, 2015). 

Strawberry biasanya dimakan dalam bentuk segar tapi sangat mudah rusak 

dengan penurunan kualitas yang cepat akibat pembusukan yang cepat. Karena itu, 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
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bagian yang relevan dari strawberry diolah. Strawberry dikonsumsi dalam produk 

olahan seperti selai, jelli, pure, baik sebagai buah kaleng, atau sirup, dalam 

minuman sebagai jus, dll. Sediaan strawberry yang baru diproduksi memiliki 

kandungan TPC, antosianin, dan proantosianidin yang lebih tinggi, daripada yang 

disimpan selama enam bulan pada suhu 4 dan 30°C. Pengolahan jus menunjukkan 

banyak kehilangan semua fenolat (Sona et al, 2015). 

Antosianin pada strawberry adalah senyawa polifenol utama, yang 

memberikan warna merah pada buah strawberry, dan dapat digunakan sebagai 

pigmen alami (warna merah) untuk industri makanan. Kandungan antosianin 

strawberry, dibandingkan dengan buah berry umum lainnya, jauh lebih rendah 

daripada blueberry dan blackberry, dan lebih rendah dari pada raspberry. Karena 

dipengaruhi oleh seleksi kultivar, faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan 

metode pertanian. Tingkat degradasi antosianin juga tergantung pada waktu dan 

suhu. Sejumlah antosianin strawberry meningkat menjadi rata-rata 4,3 kali lipat 

setelah satu minggu penyimpanan. Disebabkan karena besarnya kenaikan suhu. 

Setelah penyimpanan pada 0°C, kandungan antosianin naik 1,7 kali lipat, 

sedangkan pada penyimpanan 30°C, kenaikan yang jelas adalah 6,8 kali lipat. 

Produk strawberry, seperti pure yang disiapkan di bawah nitrogen atau karbon 

dioksida, menghasilkan retensi antosianin lebih besar daripada yang disiapkan di 

bawah udara. Dengan demikian, pengecualian oksigen yang dikontrol selama 

pemrosesan strawberry tampaknya mudah untuk memperbaiki stabilitas antosianin, 

namun beberapa kerugian dapat terjadi pada kondisi anaerobik selama 

penyimpanan. Faktor lain yang mempengaruhi struktur warna dan antosianin 

adalah pH. Modifikasi pH dapat mempengaruhi reaksi kimia pada senyawa fenolik, 

seperti antosianin. PH rendah (2,5) lebih baik untuk pelestarian polifenol dalam 

produk strawberry selama penyimpanan beberapa bulan dari pada nilai yang lebih 

tinggi, karena kandungan antosianin total berkorelasi dengan aktivitas antioksidan 

(Sona et al, 2015). 
 

2.1.4 Manfaat Strawberry 

Strawberry telah dirujuk dalam banyak sumber dan farmakope resmi sebagai 

obat potensial, yaitu karena sifat astringen dan diuretiknya. Dalam bentuk pasta 

buah strawberry digunakan untuk menyembuhkan penyakit kulit dan luka,              

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa


7 
 

 

 

dan jus untuk inflamasi pada saraf dan paru-paru. Ekstrak daun strawberry 

memiliki efek anti-diabetes, antioksidan, anti-inflamasi, dan anti-apoptosis. 

Antioksidan pada strawberry juga membantu mengurangi resiko kardiovaskular 

dengan menghambat oksidasi kolesterol LDL, atau memperbaiki fungsi endotel 

vaskular. Hal ini dapat mengurangi resiko timbulnya trombosis. Diketahui bahwa 

beberapa senyawa dalam strawberry, seperti asam elagik dan kuersetin, telah 

menunjukkan aktivitas anti-kanker dalam bentuk yang dimurnikan atau fraksinasi, 

kadangkala diperkaya dengan komponen tertentu. Ekstrak strawberry dan senyawa 

murni antosianin (sianidin-3-glukosida, pelargonidin, dan pelargonidin-3-

rutinosida) menunjukkan aktivitas antioksidan dan antiproliferatif sel tumor 

manusia secara in vitro. Dengan demikian, bisa menekan pertumbuhan sel kanker 

pada mulut, usus, dan prostat manusia. Efek pencegahan buah berry untuk kanker 

kerongkongan adalah karena potensinya untuk memodifikasi pemaparan beberapa 

gen yang berkaitan dengan kemajuan kanker mulut. Perlindungan dari 

tumorigenesis pada pra-pengobatan dengan ekstrak strawberry diamati juga untuk 

kanker payudara pada tikus, namun mekanisme pemberian chemoprevention ini 

masih belum jelas. Efek pelindung ekstrak strawberry pada fibroblas dermal 

manusia juga disebut (Sona et al, 2015). 
 

2.2 Tinjauan Tentang Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan zat aktif yang dapat larut sehingga terpisah 

dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Ekstrak dari simplisia 

mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut 

seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain (Depkes, 2000). 

2.2.1 Metode Ekstraksi dengan Menggunakan Pelarut 

a. Cara Dingin 

 Maserasi merupakan proses pengekstrakan simplisia dengan 

menggunakan pelarut dengan banyak pengocokan atau pengadukan pada 

suhu ruangan (kamar). Termasuk ekstraksi dengan prinsip metode 

pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik dilakukan 

pengadukan yang terus-menerus. Remaserasi yaitu dilakukannya 
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pengulangan pada penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan 

maserat pertama, dan seterusnya (Depkes, 2000). 

 Perkolasi ialah suatu ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna dan biasanya dilakukan pada suhu ruangan. Proses ini terdiri 

pada beberapa tahapan yaitu pengembangan bahan, tahap maserat antara, 

tahap perkolasi sebenarnya terus menerus sampai diperoleh ekstrak yang 

jumlahnya 1-5 kali bahan (Depkes, 2000). 

b. Cara Panas 

 Refluks merupakan ekstraksi pelarut pada suhu titik didihnya, pada waktu 

tertentu dan dengan jumlah pelarut yang relatif terbatas serta konstan 

dengan adanya pendingin balik. Biasanya dilakukan pengulangan proses 

pada residu pertama 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi 

sempurna (Depkes, 2000). 

 Soxhlet merupakan ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu 

baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi 

ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik (Depkes, 2000). 

 Digesti ialah suatu ekstraksi kinetik dengan menggunakan pengadukan 

bersambung pada suhu yang lebih dari suhu ruangan kamar, yaitu biasanya 

dilakukan pada suhu 40-50C (Depkes, 2000). 

 Infus merupakan ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas 

air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 

96-98C) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Depkes, 2000). 

 Dekok merupakan sediaan infus pada waktu yang lebih lama  (30°) dan 

temperatur sampai titik didih air (Depkes, 2000). 

2.2.2 Proses Pembuatan Ekstrak 

a. Pembuatan Serbuk Simplisia 

Proses awal pembuatan ekstrak adalah tahapan pembuatan serbuk simplisa 

kering. Dari simplisia dibuat serbuk simplisia dengan peralatan tertentu 

sampai derajat kehalusan tertentu. Serbuk simplisia yang semakin halus, 

sehingga proses ekstraksi akan makin efektif dan efisien, namun makin halus 
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serbuk maka akan makin rumit juga secara teknologi peralatan untuk tahapan 

filtrasi (Depkes, 2000). 

b. Cairan Pelarut 

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak ialah pelarut yang optimal 

untuk senyawa kandungan aktif, sehingga senyawa tersebut dapat terpisahkan 

dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya 

mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang diinginkan. Pada 

ekstrak total, cairan pelarut yang dipilih untuk melarutkan hampir semua 

metabolit sekunder yang terkandung. Terutama pada pertimbangan pemilihan 

suatu cairan penyari ialah selektivitas, kemudahan bekerja dan proses dengan 

cairan tersebut, ekonomis, ramah lingkungan dan keamanan (Depkes, 2000). 

c. Separasi dan Pemurnian 

Tujuan dari tahapan ini ialah untuk menghilangkan atau memisahkan 

senyawa yang tidak dikehendaki semaksimal mungkin tanpa berpengaruh 

pada senyawa kandungan yang dikehendaki, sehingga dapat diperoleh ekstrak 

yang lebih murni (Depkes, 2000). 

d. Pemekatan 

Pemekatan berarti peningkatan jumlah partial solute (senyawa terlarut) secara 

penguapan pelarut tanpa sampai menjadi kondisi kering, ekstrak hanya 

menjadi kental/pekat (Depkes, 2000). 

e. Pengeringan Ekstrak 

Pengeringan merupakan penghilangan pelarut dari bahan sehingga 

menghasilkan serbuk, masa kering-rapuh, tergantung proses dan peralatan 

yang digunakan. Ada berbagai proses pengeringan ekstrak, yaitu pengeringan 

dengan cara evaporasi, vaporasi, sublimasi, konveksi, kontak, radiasi, dan 

dielektrik (Depkes, 2000). 

f. Rendemen 

Rendemen adalah perbandingan antara ekstrak yang diperoleh dengan 

simplisia awal (Depkes, 2000). 
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2.2.3 Macam-Macam Ekstrak 

Ekstrak dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu: ekstrak kering (Siccum), 

ekstrak kental (Spissum), ekstrak cair (Liquidum) 

a. Ekstrak Kering (Siccum) 

Ekstrak kering merupakan sediaan padat dengan bentuk serbuk yang 

didapatkan dari penguapan pelarut yang digunakan untuk ekstraksi.  

Ekstrak kering (Extracta sicca) dibagi dalam dua bagian, yaitu: 

1) Ekstrak kering dibuat dengan cairan etanol karena tidak larut dalam air. 

Contohnya adalah Ekstraktum Granati, Ekstraktum Rhei. 

2) Ekstrak kering dibuat dengan air. Contohnya antara lain Ekstraktum Aloes, 

Ekstraktum Opii, Ekstraktum Ratanhiae (Van Duin, 1947). 

b. Ekstrak Kental (Spissum) 

Ekstrak Kental merupakan sediaan yang memiliki tingkat kekentalan di 

antara ekstrak kering dan ekstrak cair. Suatu ekstrak kental diartikan dengan 

ekstrak dengan kadar air antara 20-25%; hanya pada Extractum Liquiritae 

diizinkan kadar air sebanyak 35% (Van Duin, 1947). 

c. Ekstrak Cair 

Adalah sediaan cair simplisia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut 

atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. Apabila tidak 

dinyatakan lain pada setiap monografi, setiap 1 ml ekstrak mengandung 

bahan aktif dari 1 g simplisia yang memenuhi syarat. Ekstrak cair yang 

membentuk endapan dapat didiamkan dan disaring atau bagian yang bening 

dituangkan. Beningan yang diperoleh memenuhi persyaratan Farmakope 

(Depkes RI, 2014). 

2.3 Tinjauan Tentang Radikal Bebas 

Suatu molekul atau senyawa yang memiliki satu atau lebih elektron yang 

tidak berpasangan pada orbital luarnya disebut radikal bebas. Elektron yang tidak 

berpasangan ini menyebabkan senyawa radikal bebas menjadi sangat reaktif dalam 

mencari pasangan, yaitu dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul 

yang berada disekitarnya. Target inti dari radikal bebas yaitu protein, lipoprotein, 

asam lemak tak jenuh, serta unsur DNA dan termasuk juga karbohidrat. Dari ketiga 
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molekul target inti tersebut, yang paling berbahaya terhadap serangan radikal bebas 

adalah asam lemak tak jenuh (Winarsi H, 2007). 

Adanya elektron bebas yang tidak berpasangan menyebabkan radikal bebas 

menjadi sangat reaktif dan tidak stabil. Untuk menstabilkannya radikal bebas 

cenderung bereaksi dengan senyawa-senyawa lain sehingga mendapatkan pasangan 

elektron. Beberapa dari radikal bebas yang ada dalam tubuh antara lain radikal 

hidroksil (OH*), radikal peroksil lipid (LOO*), radikal oksida nitrit (NO*), dan 

radikal superoksida (O2
*). Radikal bebas ini tidak selalu berbahaya. Karena juga 

mempunyai tujuan yang bermanfaat dalam tubuh manusia. Misalnya, radikal bebas 

berperan dalam penghancuran mikroba penyebab penyakit yang disebut fagosit 

(Langseth,1995). 

Reaksi oksidasi yang runtun dapat menghasilkan suatu radikal bebas, yang 

apabila tidak terdapat sistem antioksidan, dapat menghancurkan elemen vital dari 

sel-sel tubuh. Semua penyakit yang menimpa manusia melibatkan oksidasi pada 

tingkat subseluler dari sel, bisa sebagai penyebab atau sebagai reaksi lanjutan. 

Selanjutnya kerusakan jaringan akan menjadi bagian gejala patologi (Muchtadi, 

2009). 

2.4 Tinjauan tentang Antioksidan 

2.4.1 Definisi Antioksidan 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan digolongkan menjadi dua 

kategori, yaitu antioksidan pencegah dan antioksidan pemutus rantai. Antioksidan 

pencegah bekerja dengan cara menghambat pembentukan ROS (reactive oxygen 

species), seperti enzim katalase, superoksida dismutase, peroksidase, dan transferin. 

Sedangkan antioksidan pemutus rantai adalah senyawa yang menangkap radikal 

oksigen kemudian memutuskan rangkaian rantai reaksi radikal, seperti vitamin C, 

vitamin E, bilirubin, asam urat, polifenol, dan lain-lain. Antioksidan pemutus rantai 

mempunyai dua jalur reaksi. Jalur pertama adalah jalur transfer atom hidrogen 

dengan mekanisme radikal oksigen menangkap hidrogen dari antioksidan sehingga 

terbentuk kompleks antioksidan radikal yang bersifat stabil. Jalur kedua, 

antioksidan mendeaktivasi radikal bebas dengan transfer elektron tunggal. Transfer 

elektron tunggal sangat dipengaruhi oleh kestablilan pelarut pada muatan tertentu 

(Huang et al, 2002).  
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2.4.2 Mekanisme Kerja Antioksidan 

Ada dua fungsi yang dimiliki antioksidan, fungsi yang pertama yaitu sebagai 

pemberi atom hidrogen yang sering juga disebut sebagai antioksidan primer. Fungsi 

kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan, yaitu memperlambat laju 

autooksidasi dengan berbagai mekanisme di luar pemutusan rantai autooksidasi 

dengan perubahan radikal lipid ke bentuk yang lebih stabil (Gordon, 1990). 

Mekanisme penghambatan antioksidan dapat dilihat seperti diawah : (Gordon, 

1990). 

Insiasi  : R*  + AH --------------------- RH + A* 

   Radikal lipida   Antioksidan 

Propagasi : ROO* + AH --------------------- ROOH + A* 

Terminasi : RO* + A* ------------------ ROA 

2.4.3 Klasifikasi Antioksidan 

Secara garis besar, antioksidan digolongkan menjadi 2, yaitu antioksidan 

enzimatis dan non-enzimatis. Antioksidan enzimatis misalnya enzim superoksida 

dismutase (SOD), katalase, dan glutation peroksidase. Antioksidan non-enzimatis 

masih dibagi dalam 2 kelompok lagi yaitu antioksidan larut lemak, seperti 

karatenoid, flavonoid, quinon, dan bilirubin. Sedangkan Antioksidan larut air, 

seperti asam askorbat, asam urat, pengikat logam, dan protein (Winarsi H, 2007). 

Antioksidan enzimatis dan non-enzimatis tersebut bekerjasama memerangi 

aktivitas senyawa oksidan dalam tubuh. Berdasarkan mekanisme kerjanya, 

antioksidan digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu antioksidan primer,sekunder, 

dan tersier. 

a. Antioksidan primer 

Antioksidan primer terdiri dari enzim superoksida dismutase (SOD), katalase, 

dan glutation peroksidase. Senyawa dikatakan sebagai antioksidan primer, jika 

memberikan atom hidrogen dengan cepat pada senyawa radikal, kemudian 

radikal antioksidan yang terbentuk segera berubah  menjadi  senyawa yang 

stabil. Menurut Belleive-Nabet (1996) antioksidan primer bekerja dengan cara  
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mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru atau mengubah radikal 

bebas yang telah terbentuk menjadi molekul yang kurang reaktif. 

b. Antioksidan Sekunder 

Antioksidan ini biasnya disebut juga antioksidan eksogenus atau non-ezimatis. 

Kerja antioksidan ini yaitu dengan cara memotong reaksi oksidasi berantai dari 

radikal bebas atau dengan cara menangkapnya, akibatnya radikal bebas tidak 

akan bereaksi dengan komponen seluler. Antioksidan sekunder meliputi vitamin 

E, vitamin C, karoten, flavanoid, bilirubin, dan albumin. (Lampe, 1999). 

c. Antioksidan Tersier 

Antioksidan tersier meliputi sistem enzim DNA-repair dan metionin sulfoksida 

reduktase. Enzim-enzim ini berfungsi dalam perbaikan biomolekular yang rusak 

akibat reaktifitas radikal bebas. Terinduksi dari senyawa radikal bebas dicirikan 

dengan rusakanya single dan double strand, baik gugus non-basa maupun basa 

merupakan kerusakan DNA (Demple dan Harrison, 1994). 

Antioksidan dibagi dalam dua golongan, yaitu antioksidan yang diperoleh 

dari hasil sintesis kimia (antioksidan sintetik) dan antioksidan hasil ekstraksi bahan 

alami (antioksidan alami) (Trilaksani, 2003). 

a. Antioksidan sintetik 

Dari beberapa contoh antioksidan sintetik yang diperbolehkan untuk makanan, 

ada lima yang penggunaannya meluas dan menyebar di seluruh dunia, yaitu 

BHA (Butylated Hidroxy Anisol),BHT (Butylated Hidroxy Toluen), propil galat, 

TBHQ (Tert-Butylated Hidroxy Quinone) dan tokoferol. 

b. Antioksidan alami 

Antioksidan alami yang ada dalam makanan dapat diperoleh dari (a) senyawa 

antioksidan yang sudah ada dalam satu atau dua komponen makanan, (b) 

senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan 

makanan, (c) senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan 

ditambahkan ke makanan sebagai bahan tambahan (Pratt, 1992). Senyawa 

antioksidan alami diantaranya adalah asam fenolik, flavonoid, β- karoten, 

vitamin E (tokoferol), vitamin C, asam urat, bilirubin dan albumin. 
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2.5 Tinjauan Tentang Metode Uji Antioksidan 

Untuk mengukur efisiensi antioksidan alami baik dari ekstrak tumbuh-

tumbuhan dalam metode in vitro dapat dilakukan beberapa metode meliputi: (1) 

ORAC method; (2) TRAP method; (3) TEAC method; (4) FRAP method; (5) DPPH 

(2,2-diphenylpicrylhydrazyl) (Chanda dan Dave, 2009). 

2.5.1 Tinjauan Tentang ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity method) 

 Kapasitas serapan radikal Oksigen (ORAC) adalah metode lain yang 

digunakan untuk mengukur kapasitas antioksidan secara in vitro. Metode ini 

menggunakan senyawa azo, seperti 2,2’-azobis (2-amidino propana) dihidroklorida 

(AAPH). Metode ORAC secara biologis menggunakan radikal bebas yang relevan, 

menyatukan waktu dan derajat aktivitas antioksidan menjadi satu nilai data, dan itu 

mudah beradaptasi dengan sistem assay high-throughput. Metode ORAC 

mempunyai keuntungan yaitu mampu untuk menguji antioksidan hidrofilik dan 

lipofilik, sehingga dapat menghasilkan pengukuran yang lebih baik dari total 

aktivitas antioksidan. Kerugian utama dari teknik ORAC adalah diperlukan 

penggunaan peralatan yang mahal (Teow et al.,2007). 

2.5.2 Tinjauan Tentang TRAP (Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter 

method) 

 Pengujian TRAP atau (Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter 

method) bekerja dengan berdasarkan pengukuran konsumsi oksigen selama reaksi 

oksidasi lipid terkontrol yang diinduksi oleh dekomposisi ternal dari AAPH (2,2-

Azobis (2-aminidopropana) hidroklorida) untuk mengukur total aktivitas 

antioksidan. Hasil uji diekspresikan sebagai jumlah (dalam mikromol) radikal 

peroksil yang terperangkap oleh 1 liter plasma. Pengukuran serum TRAP 

berdasarkan penentuan lamanya waktu yang diperlukan oleh serum uji untuk dapat 

bertahan dari oksidasi buatan (Antolovich et al, 2002). TRAP assay relatif 

kompleks dan cukup memakan waktu untuk melakukannya, karena membutuhkan 

keahlian dan pengalaman lebih (Karadag et al., 2009).  



15 
 

 

 

2.5.3 Tinjauan Tentang TEAC (Trolox EquivalentAntioxidant Capacity 

method) 

Metode ini menggunakan prinsip inhibisi, yaitu sampel ditambahkan pada 

sistem penghasil radikal bebas dan pengaruh inhibisi terhadap efek radikal bebas 

diukur untuk menentukan total kapasitas antioksidan dari sampel (Wang et al, 

2004). Metode TEAC dengan menggunakan senyawa 2,2’-azino-bis (3-ethyl 

benzthiazoline-6-sulfonic acid) sebagai sumber penghasil radikal bebas. Kelebihan 

metode ini dibandingkan DPPH adalah dapat digunakan di sistem, larutan berbasis 

air maupun organik, mempunyai absorbansi spesifik pada panjang gelombang dari 

region visible, dan membutuhkan waktu reaksi yang lebih sedikit (Lee et al, 2003). 

2.5.4 Tinjauan Tentang FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power method) 

Metode FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power method) bekerja 

berdasarkan reduksi dari analog ferroin, kompleks Fe3+dan tripiridiltriazin 

Fe(TPTZ)3+ menjadi kompleks Fe2+ Fe(TPTZ)2+ yang berwarna biru intensif oleh 

antioksidan pada suasana asam. Hasil pengujian diinterpretasikan dengan 

peningkatan absorbansi pada panjang gelombang 593 nm dapat disimpulkan 

sebagai jumlah Fe (dalam molekular) ekuivalen dengan antioksidan standar 

(Antolovich et al, 2002). 

2.5.5 Tinjauan Tentang DPPH (2,2-diphenylpicrylhydrazyl) 

Goldschmidt dan Renn (1922) menyatakan bahwa senyawa yang mempunyai 

warna ungu adalah radikal bebas stabil DPPH, yang sekarang sering dipakai sebagai 

reagen kolorimetri untuk suatu proses redoks. DPPH sangat berguna dalam 

berbagai penyidikan seperti inhibisi atau radikal polimerisasi kimia, penentuan sifat 

antioksidan amina, fenol atau senyawa alami (vitamin, obat–obatan, ekstrak 

tumbuh-tumbuhan) dan untuk menghambat reaksi homolitik. DPPH mempunyai 

warna yang sangat ungu seperti KMnO4 dengan bentuk tereduksinya yaitu 1,1-

difenil-2-picrylhydrazine (DPPH-H) dengan warna jingga–kuning. DPPH tidak 

larut dalam air (Ionita, 2003). 

DPPH   merupakan   radikal   bebas  yang   stabil   pada   suhu   kamar   dan 

sering   digunakan   untuk   mengevaluasi  aktivitas   antioksidan beberapa  senyawa  
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atau ekstrak bahan alam. DPPH menerima elektron atau radikal hidrogen yang akan 

membentuk molekul diamagnetik yang stabil. Interaksi antioksidan dengan DPPH 

baik secara transfer elektron atau radikal hidrogen pada DPPH, akan menetralkan 

radikal bebas dari DPPH dan membentuk DPPH tereduksi. Jika semua elektron 

pada radikal bebas DPPH menjadi berpasangan, maka warna larutan dari ungu tua 

berubah kuning terang dan absorbansi pada panjang gelombang maksimal 517nm 

akan hilang. Perubahan ini dapat diukur sesuai dengan jumlah elektron atau atom 

hidrogen yang ditangkap oleh molekul DPPH akibat adanya zat reduktor 

(Molyneux, 2004).  

Suatu zat mempunyai sifat antioksidan bila nilai IC50 kurang dari 200 ppm. 

Bila nilai IC50 yang diperoleh berkisar antara 200-1000 ppm, maka zat tersebut 

kurang aktif namun masih berpotensi sebagai zat antioksidan (Molyneux, 2004). 

Rumus molekul DPPH dapat dilihat pada gambar: 

 

 

Gambar 2. 2 Rumus Molekul DPPH (Molyneux, 2004) 

 

Uji DPPH secara teknis sederhana dan cepat dan hanya membutuhkan 

spektrofotometer UV-Vis yang digunakan secara luas dalam skrining antioksidan. 

Analisis sejumlah besar sampel bisa dilakukan dengan menggunakan microplates 

(Karadag et al, 2009). 

 Metode DPPH tidak hanya memiliki kelebihan tetapi juga memiliki 

kelemahan yaitu hanya dapat dilarutkan dalam media organik (terutama media 

alkoholik), tidak pada media aqueous sehingga membatasi kemampuannya dalam 

penentuan peran antioksidan hidrofilik (Arnao, 2000). 
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Untuk menentukan IC50, diperlukan persamaan garis dari persen inhibisi 

sebagai sumbu y dan konsentrasi fraksi antioksidan (sampel) sebagai sumbu x. IC50 

dihitung dengan cara memasukkan nilai 50 ke dalam persamaan garis sebagai 

sumbu y kemudian dihitung nilai x sebagai IC50. Semakin kecil nilai IC50 

menunjukkan semakin tinggi aktivitas antioksidannya (Molyneux, 2004). Dalam 

hal ini diharapkan bahwa radikal bebas dapat diredam oleh senyawa antioksidan 

hanya dengan konsentrasi yang kecil. 

Tabel 2. 1 Tingkat Kerusakan Antioksidan dengan Metode DPPH 

Intensitas Nilai IC50 (bpj) 

Sangat aktif <50 

Aktif 50-100 

Sedang 101-250 

Lemah 250-500 

Tidak aktif >500 

Sumber: Sandhiutami et al, 2014 

2.6 Tinjauan Tentang Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari 

spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum 

dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas 

cahaya yang ditransmisikan atau diabsorbsi. Jadi spektrofotometer digunakan untuk 

mengukur energi relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau 

diemisikan sebagai fungsi panjang gelombang. Kelebihan spektrofotometer dengan 

fotometer adalah panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih di deteksi dan cara 

ini diperoleh dengan alat pengurai seperti prisma, grating atau celah optis. Pada 

fotometer filter dari berbagai warna yang mempunyai spesifikasi melewatkan 

trayek pada panjang gelombang tertentu. Spektrofotometri UV-Vis termasuk salah 

satu metode analisis instrumental yang frekuensi penggunaannya paling banyak 

dalam laboratorium analisis. Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang 

antara 200-400 nm, sementara sinar tampak (visible) mempunyai panjang 

gelombang antara 400-750 nm. Warna sinar tampak dapat dihubungkan dengan 

panjang gelombangnya (Gandjar dan Rohman, 2007).  
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Spektrofotometer UV-Vis menjadi suatu metode analisis farmasetika yang 

sangat popular untuk pengukuran secara kuantitatif obat dan metabolit dalam 

sampel biologi karena metodenya yang cepat, simpel, dan sensitif.  Identifikasi 

kualitatif dari obat atau metabolit menggunakan spektrofotometri UV-Vis 

berdasarkan pada panjang gelombang maksimum. Spektrofotometri merupakan 

metode relatif (bukan metode absolut), artinya perlu senyawa baku sebagai 

pembanding. Radiasi di daerah UV/Visibel diserap melalui eksitasi elektron-

elektron yang terlibat dalam ikatan-ikatan antara atom-atom pembentuk molekul 

sehingga awan elektron menahan atom-atom bersama-sama mendistribusikan 

kembali atom-atom itu sendiri dan orbital yang ditempati oleh elektron-elektron 

pengikat tidak lagi bertumpang tindih (Watson, 2007). 

 

2.6.1 Prosedur Umum Spektrofotometer UV-Vis 

Prosedur umum penggunaan spektrofotometer UV dan sinar tampak: 

a. Sampel dilarutkan dalam pelarut 

b. Sampel dimasukkan dalam kuvet 

c. Dalam keadaan tertutup, atur T = 0% (dalam beberapa instrumen, ini  

d. disebut 0%T. Dark current control) 

e. Dalam keadaan terbuka, atur T = 100% (A=0). Gunakan cell penuh dengan 

pelarut murni 

f. Masukkan sampel dan ukur %T (atau A) 

Pada cell windows yang mengkilap, kira-kira 2% dari radiasi yang masuk 

akan hilang oleh pantulan dan pembiasan pada setiap permukaan, maka kuvet 

kosong akan mengurangi P0  dari 100% mendekati 94%. Oleh karena itu untuk 

mengganti kehilangan tersebut perlu mengatur 100% T (A=0) dengan 

menggunakan cell yang sama dipenuhi pelarut murni.  

Fitur instrumen single beam : 

 Biaya rendah  

 Tujuan dasar untuk mengukur A, %T atau C pada panjang gelombang 

terpisah  

 100% T (0A) harus diatur pada setiap panjang gelombang  

 Tidak dapat digunakan untuk meneliti spektra  
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Fitur instrumen double beam : 

 Digunakan untuk meneliti spektra pada panjang gelombang lebih tinggi 

(190800nm) 

 Dapat menghasilkan spektra  A vs λ, %T vs λ, atau spektra derivatif 1st, 2nd 

, 3rd, 4th 

 Dapat digunakan untuk pengukuran A atau %T saja pada panjang 

gelombang tertentu (Wiryawan A. dkk, 2007). 

 

2.6.2 Instrumen Spektrofotometer UV-Vis 

A. Sumber Radiasi  

a. Lampu Tungsten : stabil, murah, 350-1000nm  

b. Lampu halogen tungsten  (quartz-iodine lamp) sama dengan lampu tungsten 

tetapi memiliki output lebih baik pada daerah 300-400nm  

c. Lampu Deuterium Arc mahal, masa kerja singkat, 190-400nm 

B. Sistim Dispersi 

a. Filter Hanya digunakan pada kolurimeter murah pita ≈ 25-50 nm tidak umum 

digunakan dalm instrumen modern 

b. Prisma kwarsa memiliki karakteristik dispersi lemah pada daerah sianr 

tampak (380-780 nm) dispersi bervariasi sesuai panjang gelombang lebih 

mahal daripada grating 

c. Difractions Gratings Dispersi kontan dengan panjang gelombnag yang lebih 

besar daripada yang biasa digunakan.  

C. Kuvet 

a. Gelas : umum digunakan (pada 340-1000 nm). Biasanya memiliki panjang 1 

cm (atau 0,1;  0,2 ;  0,5;  2  atau  4 cm) 

b. Kwarsa  mahal, range (190-1000nm) 

c. Cell otomatis (flow through cells)  

d. Matched cells 

e. Polystyrene range ( 340-1000nm) throw away type 

f. Microcells 
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D. Detektor  

a. Barrier layer cell(photo cell atau photo voltaic cell)  

b. Photo tube: lebih sensitif daripada photo cell, memerlukan power suplai yang 

stabil  dan amplifier  

c. Photo multipliers : sangat sensitif,   respons cepat digunakan pada instrumen 

double beampenguatan internal  

E. Sistem pembaca 

a. Null balance : dengan prinsip null balance potentiometer, banyak diganti 

dengan pembacaan langsung dan pembacaan digital 

b. Direct readers : %T, A atau C dibaca langsung dari skala 

c. Pembacaan digital : mengubah sinyal analog ke digital dan menampilkan 

peraga angka Light emitting diode (LED) sebagai A, %T atau C (Wiryawan 

A. dkk, 2007). 

2.7 Tinjauan Tentang Vitamin C 

Tablet Vitamin C atau asam askorbat memiliki komposisi asam askorbat, 

C6H8O6 yang tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0% dari jumlah yang 

tertera pada etiket. 

 Karakteristik bahan: serbuk putih atau sedikit kuning, karena pengaruh 

cahaya pelan-pelan dapat menjadi berwarna gelap. Dalam keadaan kering, 

dapat stabil di udara, dalam larutan cepat teroksidasi. Melebur pada 

temperatur lebih kurang 190. 

 Kelarutan: mudah larut dalam air; agak sukar larut dalam etanol; tidak larut 

dalam kloroform, dalam eter dan dalam benzen. 

 Wadah dan penyimpanan: dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya 

(Depkes RI, 2014) 

 

Gambar 2. 3 Rumus Bangun Vitamin C (Depkes RI, 2014) 
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Vitamin C sangat mudah untuk diabsorbsi secara aktif dan juga dapat 

berdifusi di bagian atas usus halus kemudian masuk ke peredaran darah melalui 

vena. Vitamin C kemudian dibawa ke semua jaringan dan diekskresikan terutama 

melalui urin, sebagian kecil melalui tinja dan kulit/keringat (Yuniastuti, 2008).  

L-asam askorbat mempunyai struktur lakton 6-karbon yang mengandung 2,3-

enediol. Pertama-tama L-asam diubah menjadi asam semi-dehidroaskorbat melalui 

donasi 1 atom hidrogen dan elektron, dan kemudian berubah menjadi asam L-

dehidroaskorbat melalui donasi 1 atom hidrogen kedua dan elektron (Muchtadi, 

2013). 


