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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Green Tea 

Green tea merupakan teh yang tidak mengalami proses fermentasi. Green Tea 

banyak dikonsumsi karena dilihat dari nilai medisnya yaitu dapat membantu 

proses pencernaan dan juga kemampuannya membunuh bakteri. Green Tea 

memiliki kandungan polifenol yang tinggi, dimanfaatkan untuk membunuh 

bakteri-bakteri perusak dan bakteri yang menyebabkan penyakit di rongga mulut 

(Kushiyama et al., 2009). Konsumsi teh hijau juga mempunyai efek untuk 

menurunkan angka mortalitas pasien dengan penyakit pneumonia (Watanabe et 

al., 2009). 

2.1.1 Taksonomi Green Tea 

Berikut adalah taksonomi teh hijau: 

Superdivisi : Spermatophyta  

Divisi : Magnoliophyta  

Kelas : Dicotyledoneae  

Sub Kelas : Dilleniidae 

Ordo : Theales 

Familia : Theaceae 

Genus  : Camellia 

Spesies   : Camellia sinensis L. 

(Tuminah, 2004 dan Mahmood et al., 2010) 

2.1.2 Morfologi Green Tea 

Daun teh memiliki daun tunggal. Helai daunnya memiliki bentuk lanset 

ujung meruncing dan bertulang menyirip. Tepi daun lancip dan bergerigi. Daun 

tua pada bagian bawahnya terdapat bulu licin di kedua permukaannya sedangkan 

pada daun muda bagian bawahnya terdapat bulu yang halus (Muchtar, 1988). 
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Gambar 2.1 Morfologi Green Tea (Anonimous, 2012) 

Warna dan bentuk dari daun kelompok dan mahkota bunga keduanya 

hampir sama. Kelompok daun berjumlah antara 4-5 helai, berwarna agak hijau. 

Batang pohon teh tumbuh lurus dan banyak, namun batangnya mempunyai ukuran 

yang lebih kecil. Dengan demikian pohon teh ini akan tumbuh dengan bentuk 

yang mirip pohon cemara. Hal itu terjadi jika pohon dibiarkan tumbuh tanpa 

adanya pemangkasan (Muljana, 1993).  

Pohon teh memiliki akar tunggang yang panjang, akar tunggang tersebut 

masuk kedalam lapisan tanah yang dalam. Teh berfungsi sebagai penyerap air dan 

hara, akar tanaman teh juga berfungsi sebagai organ penyimpan cadangan 

makanan. Perakaran pohon ini akan menjadi baik jika mempunyai gerakan yang 

leluasa dan memiliki susunan dan fisik tanah yang baik, yaitu bisa menembus 

tanah dengan mudah dan bisa bergerak menyamping (Muljana, 1993).  

2.1.3 Kandungan Kimia Green Tea 

Teh hijau memiliki komposisi senyawa yang  sangat kompleks yaitu terdiri 

dari protein (15-20%); asam amino, asam aspartat, tirosin, triptofan, glisin, serin, 

valin, leusin, arginin (1-4%); karbohidrat seperti selulosa, pektin, glukosa, 

fruktosa, sukrosa (5-7%); lemak (asam linoleat dan asam linolenat); sterol 

(stigmasterol); vitamin B,C,dan E; kafein dan teofilin; senyawa volatile seperti 

aldehida, alkohol, lakton, ester, dan hidrokarbon; mineral dan elemen-elemen lain 

seperti Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn, Na, K, F, dan Al (5%) (Cabrera et al., 2006). 

Teh hijau memiliki lebih dari 4000 campuran bioaktif dimana sepertiganya 

merupakan senyawa-senyawa polifenol. Polifenol merupakan cincin banzene yang 
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terikat dalam gugus-gugus hidroksil. Polifenol dapat berupa senyawa flavonoid 

ataupun non-flavonoid. Akan tetapi, polifenol yang ditemukan dalam teh hampir 

semuanya merupakan senyawa flavonoid (Sumpio, 2006). Berikut beberapa jenis 

flavonoid yang terdapat dalam teh, namun yang mempunyai nilai gizi dibagi lagi 

menjadi enam kelompok besar (Mahmood et al., 2010). 

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Flavonoid 

Flavonoid Examples 

Flavanols EGCG, EG, ECG and catechin 

Flavonols Kaempferol and Quercetin 

Anthocyanidins Malvidin, Cyanidin and Delphinidin 

Flavones Apigenin and Rutin 

Flavonones Myricetin 

Isoflavonoids Genistein and Biochanin A 

     Mahmood et al., 2010 

Dari senyawa-senyawa polifenol tersebut, flavanol atau yang dikenal 

dengan catechin, merupakan senyawa yang menyumbangkan berat 20-30% dari 

daun teh yang kering. Senyawa catechin tidak berwarna, larut dalam air, dan 

berfungsi untuk memberikan aroma dan rasa pahit pada teh. Pengurangan kadar 

catechin dapat menambah kualitas aroma dari suatu teh (Mahmood et al., 2010). 

Selain flavanol, ada juga senyawa yang disebut dengan flavonol. Contoh 

flavonol utama yang menjadi ekstrak cair dari suatu teh yaitu Quercetin, 

myricetin, dan kaemferol. Flavonol biasanya ditemukan dalam bentuk glycosidic 

karena bentuk yang non-glycosidic tidak dapat larut dalam air. Selain itu, di dalam 

teh juga terdapat zat kafein (Mahmood et al., 2010 dan Turkoglu et al., 2010). 

2.1.4 Aktivitas Biologi Green Tea 

Semua makhluk hidup baik manusia, hewan, dan tumbuhan setiap harinya 

rentan terpapar oleh kerusakan lingkungan yang bersifat oksidatif. Salah satu efek 

biologis teh hijau adalah bekerja sebagai antioksidan. Kerusakan oleh proses 

oksidasi berasal dari peningkatan radikal bebas baik yang secara endogen (proses 

inflamasi), maupun secara eksogen (radiasi, polusi, dan asap rokok).  

Radikal bebas merupakan senyawa oksigen yang tidak stabil ditandai 

dengan adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan. Penelitian oleh Naghma 
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Khan dan Hasan Mukhtar (2007) menunjukkan bahwa sediaan teh hijau dapat 

menangkap Reactive Oxygen Species (ROS) seperti oksigen yang tidak 

berpasangan, radikal superoksida, radikal hidroksil, oksida nitrat, peroksinitrit, 

dan nitrogen dioksida sehingga mengurangi kerusakan pada protein, membran 

lipid, dan juga asam nukleat pada sel.  

Teori radikal bebas menunjukkan bahwa stress oksidatif dan paparan lama 

terhadap radikal bebas dapat mempercepat proses degenerasi seperti degenerasi 

neuronal. Teh hijau memiliki kemampuan untuk melindungi lipid dalam serum 

dan protein dari stress oksidatif yang dapat mempercepat proses penuaan. Selain 

itu, teh hijau juga menurunkan penanda kerusakan oksidatif pada DNA yaitu 8-

oxodeoxyguanosine di ginjal dan serebrum, sehingga dikatakan memiliki efek 

untuk mencegah proses penuaan secara dini (Mahmood et al., 2010).  

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. Simplisia yang 

diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak 

dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Sediaan kental yang 

diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia 

hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian hampir semua pelarut 

diuapkan dan serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi 

baku yang telah ditetapkan yang disebut dengan ekstrak (Depkes RI, 2000).  

Secara umum proses pembuatan ekstrak terdiri dari beberapa tahap, yaitu 

yang pertama pembuatan serbuk simplisia dan klasifikasinya, kedua pemilihan 

cairan, ketiga separasi dan pemurnian, keempat pemekatan/penguapan 

(evaporasi), kelima pengeringan ekstrak, dan yang terakhir penetapan rendeman 

(Depkes RI, 2000). 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2000), senyawa kimia dalam ekstrak 

ditinjau dari asalnya dapat dibedakan menjadi 4 kelompok yaitu : 

a. Senyawa kandungan asli dari senyawa asal 

Senyawa asli sebenarnya berarti senyawa yang memang sudah ada sejak 

masa tumbuhan tersebut hidup. Jika proses preparasi simplisia dan 
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ekstraksi dijamin tidak menyebabkan perubahan kimia, maka hasil 

analisis kimia terhadap ekstrak mencerminkan senyawa kandungan asli. 

b. Senyawa hasil dari perubahan senyawa asli 

Dari kajian dan riset memang sudah dapat diprediksi terjadi perubahan 

kimia senyawa asli karena memang sifat fisikokimia senyawa asli dan 

proses penstabilan yang sulit. 

c. Senyawa kontaminasi, baik sebagai polutan atau aditif proses 

Senyawa kontaminasi merupakan senyawa eksogen yang tercampur pada 

ekstrak, baik polusi yang tidak terhindar atau sebagai sisa atau residu 

panas. 

d. Senyawa hasil interaksi kontaminasi dengan senyawa asli atau senyawa 

perubahan. 

2.2.1 Metode Ekstraksi dengan Menggunakan Pelarut 

2.2.1.1 Cara Dingin 

a. Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada 

temperatur kamar. Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip 

metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik 

berarti dilakukan pengadukan yang terus-menerus. Remaserasi berarti 

dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan 

penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Depkes, 2000). 

b. Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses 

terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserat antara, tahap 

perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus 

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

(Depkes, 2000). 

2.2.1.2 Cara Panas 

a. Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan 

dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan 
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proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk 

proses ekstraksi sempurna (Depkes, 2000). 

b. Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi 

kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik (Depkes, 2000). 

c. Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (yaitu secara 

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

d. Infus adalah 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). 

e. Dekok adalah 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. Semakin halus serbuk simplisia, 

maka proses ekstraksi makin efektif dan efisien, namun makin halus serbuk 

maka makin rumit secara teknologi peralatan untuk tahapan filtrasi (Depkes, 

2000). 

b. Cairan Pelarut 

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah 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. 

Dalam hal ekstrak total, maka cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir 

semua metabolit sekunder yang terkandung. Faktor utama untuk 

pertimbangan pada pemilihan cairan penyari adalah selektivitas, kemudahan 

bekerja dan proses dengan cairan tersebut, ekonomis, ramah lingkungan dan 

keamanan (Depkes, 2000). 
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c. Separasi dan Pemurnian 

Tujuan dari tahapan ini adalah menghilangkan atau memisahkan 

senyawa yang tidak dikehendaki semaksimal mungkin tanpa berpengaruh 

pada senyawa kandungan yang dikehendaki, sehingga 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 berarti menghilangkan pelarut dari bahan sehingga 

menghasilkan serbuk, masa kering-rapuh, tetapi 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). 

2.3 Tinjauan Tentang Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah suatu senyawa atau molekul yang mengandung satu 

atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital luarnya. Adanya elektron yang 

tidak berpasangan menyebabkan senyawa tersebut sangat reaktif mencari 

pasangan dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada 

disekitarnya. Target utama radikal bebas adalah protein, asam lemak tak jenuh, 

dan lipoprotein, serta unsur DNA termasuk kerbohidrat. Dari ketiga molekul 

target tersebut, yang paling rentan terhadap serangan radikal bebas adalah asam 

lemak tak jenuh (Winarsi H, 2007). 

Radikal bebas bersifat sangat destruktif dan reaktif sehingga mampu bereaksi 

dengan makromolekul sel seperti, DNA, lipid, protein, dan karbohidrat. Apabila 

reaksi ini berlangsung secara terus-menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan 

akan menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, arteriosklerosis, 

katarak, penuaan dini, serta penyakit degeneratif lainnya (Winarsi H, 2007). 
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Pada dasarnya radikal bebas berasal dari molekul oksigen yang secara kimia 

strukturnya berubah akibat dari aktivitas lingkungan (Winarsi H, 2007). Reaksi 

oksidasi yang lebih kompleks akan menghasilkan radikal bebas, yang apabila 

tidak terdapat sistem antioksidan akan menghancurkan elemen vital sel-sel tubuh. 

Secara praktis semua penyakit yang menimpa manusia melibatkan oksidasi pada 

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

Selanjutnya kerusakan jaringan akan merupakan bagian gejala patologi 

(Muchtadi, 2009). 

Kerusakan akibat radikal bebas dalam tubuh pada dasarnya dapat diatasi 

oleh antioksidan endogen. Namun jika senyawa radikal bebas terdapat berlebih 

dalam tubuh, maka dibutuhkan antioksidan tambahan dari luar atau antioksidan 

eksogen untuk menetralkan radikal yang terbentuk (Andayani dkk, 2008). 

Radikal bebas merupakan atom tunggal atau berkelompok yang sedikitnya 

mempunyai satu orbit terluar yang mempunyai satu elektron tunggal dimana 

seharusnya mempunyai elektron yang berpasangan (Lorio, 2007). Radikal bebas 

adalah molekul yang mengandung satu elektron tidak berpasangan pada orbit 

terluarnya. Selama metabolisme oksidatif, banyak oksigen yang dikonsumsi akan 

terkait pada hidrogen selama fosforilasi oksidatif, kemudian membentuk air. Akan 

tetapi diperkirakan bahwa 45% oksigen yang dikonsumsi saat bernapas tidak 

diubah menjadi air, tetapi akan membentuk radikal bebas. Tubuh mempunyai 

sistem pertahanan antioksidan yang tergantung dari asupan vitamin, antioksidan 

dan mineral dan produksi antioksidan endogen seperti glutation. Vitamin A 

(betakaroten), C dan E adalah antioksidan dan vitamin utama (Clarkson dan 

Thompson, 2000). Pada keadaan normal sistem pertahanan di dalam antioksidan 

didalam tubuh dapat secara mudah mengatasi radikal bebas yang terbentuk. 

Selama waktu terjadi peningkatan pemakaian oksigen produksi radikal bebas 

diyakini berperan menyebabkan penyakit kardiovaskuler, kanker, penyakit 

Alzheimer, dan Parkinson (Capelli dan Cysewski, 2006).  
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2.4 Tinjauan tentang Antioksidan 

2.4.1 Definisi Antioksidan 

Antioksidan memiliki peranan yang sangat penting dalam memerangi 

radikal bebas. Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menunda, 

memperlambat, dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus, 

antioksidan yaitu zat yang dapat menunda terbentuknya reaksi radikal bebas 

(peroksida) dalam oksidasi lipid (Pandel, 2013). Antioksidan adalah senyawa 

kimia yang dapat memberikan satu atau lebih elektron pada radikal bebas 

sehingga radikal bebas dapat diredam. Antioksidan terdapat dua macam yaitu 

antioksidan alami dan antioksidan buatan (sintetik). Antioksidan buatan (sintetik) 

seperti BHA (Butil Hidroksi Anisol), BHT (Butil Hidroksi Toluen), dan PG 

(Propil Galat) dapat menyebabkan karsinogenitas (Rohman A, 2005). Jadi lebih 

dibutuhkan saat ini adalah antioksidan alami, karena khawatir terdapat efek 

samping pada antioksidan buatan (Kuncahyo, 2007). Antioksidan yang terdapat 

dalam buah dan sayuran memiliki fungsi mencegah berkembangnya radikal bebas 

di dalam tubuh sekaligus memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak (Pandel, 2013). 

Antioksidan alami mampu melindungi tubuh terhadap kerusakan sel yang 

disebabkan spesies oksigen reaktif, yang mampu menghambat terjadinya penyakit 

degeneratif serta mampu menghambat peroksidase lipid pada makanan. 

Antioksidan bekerja untuk menstabilkan kelebihan radikal bebas dalam tubuh, 

dengan cara memberikan elektronnya agar dapat menghambat aktivitas senyawa 

oksidan tersebut (Apak, 2013). 

2.4.2 Mekanisme Kerja Antioksidan 

Antioksidan mempunyai dua fungsi, fungsi pertama sebagai pemberi atom 

hidrogen yang sering disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat 

memberikan atom hidrogen secara tepat ke radikal lipid (R*, ROO*) atau 

mengubahnya ke bentuk lebih stabil, sementara turunan radikal antioksidan (A*) 

tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibanding radikal lipid. Fungsi kedua 

merupakan fungsi sekunder antioksidan, yaitu memperlambat laju autooksidasi 

dengan berbagai mekanisme di luar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi 

dengan pengubahan radikal lipid ke bentuk lebih stabil (Gordon, 1990). 
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Mekanisme penghambatan antioksidan dapat dilihat seperti dibawah ini:  

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

   Radikal lipida   Antioksidan 

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

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

Reaksi penghambatan antioksidan primer terhadap radikal lipida (Gordon, 

1990). 

2.4.3 Klasifikasi Antioksidan 

Secara umum antioksidan dikelompokkan 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 bekerja sama 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 meliputi enzim superoksida dismutase (SOD), katalase, 

dan glutation peroksidase. Senyawa dikatakan sebagai antioksidan primer 

apabila dapat memberikan atom hidrogen secara cepat kepada senyawa 

radikal, kemudian radikal antioksidan yang terbentuk segera berubah 

menjadi senyawa yang stabil. Menurut Belleiye-Nabet (1996) antioksidan 

primer bekerja dengan cara mencegah pembentukan senyawa radikal bebas 

baru atau mengubah radikal bebas yang telah terbentuk menjadi molekul 

yang kurang reaktif. 

b. Antioksidan Sekunder 

Antioksidan ini biasanya disebut juga sebagai 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. 
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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. Kerusakan DNA 

yang terinduksi senyawa radikal bebas dicirikan oleh rusaknya single dan 

double strand, baik gugus non-basa maupun basa (Demple dan Harrison, 

1994; Friedberg, et al.,1995). 

Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi dalam dua kelompok, yaitu 

antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis kimia) dan 

antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami) (Trilaksani, 2003). 

a. Antioksidan sintetik 

Diantara beberapa contoh antioksidan sintetik yang diijinkan untuk 

makanan, ada lima antioksidan yang penggunaannya meluas dan menyebar 

di seluruh dunia, yaitu Butylated Hidroxy Anisol (BHA), Butylated Hidroxy 

Toluen (BHT), propil galat, Tert-Butylated Hidroxy Quinone (TBHQ) dan 

tokoferol. 

b. Antioksidan alami 

Antioksidan alami didalam makanan dapat berasal dari: (a) senyawa 

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

senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses 

pengolahan, (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. 

2.5 Tinjauan tentang Vitamin C (Asam Askorbat) 

Asam askorbat adalah vitamin yang dapat larut air dan sangat penting untuk 

biosintesis kolagen, karnitin, dan berbagai neurotransmitter. Kebanyakan tumbuh-

tumbuhan dan hewan dapat mensintesis asam askorbat untuk kebutuhannya 

sendiri. Akan tetapi manusia dan golongan primata lainnya tidak dapat mensintesa 

asam askorbat disebabkan karena tidak memiliki enzim glunolactone oxidase. 
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Oleh karena itu asam askorbat harus disuplai dari luar tubuh terutama dari buah, 

sayuran, atau tablet suplemen vitamin C. Banyak keuntungan dibidang kesehatan 

yang didapat dari fungsi askorbat, yaitu seperti fungsinya sebagai antioksidan, anti 

atherogenik, immunomodulator dan mencegah flu (Naidu, 2003). Akan tetapi 

untuk dapat berfungsi dengan baik sebagai antioksidan, maka kadar asam askorbat 

ini harus terjaga agar tetap dalam kadar yang relatif tinggi di dalam tubuh 

(Siregar, 2009). 

Asam askorbat adalah 6 atom karbon lakton yang disintesis dari 

glukosayang terdapat dalam liver. Nama kimia dari asam askorbat 2-oxo-L-threo-

hexono-1,4-lactone-2,3-enediol. Bentuk utama dari asam askorbat yang 

dinamakan adalah L-ascorbic dan dehydroascorbic acid (Naidu, 2003).  

 

Gambar 2.2 Rumus Bangun Vitamin C (Depkes RI, 2014) 

Vitamin C atau asam askorbat mempunyai berat molekul 178,13 dengan 

rumus bangun C6H8O6, dalam bentuk Kristal tidak berwarna dengan titik air 190-

192ºC. Pemeriannya serbuk hablur putih atau agak kuning, tidak berbau, rasa 

asam, oleh pengaruh cahaya lambat laun menjadi gelap. Kelarutannya mudah larut 

dalam air, agak sukar larut dalam etanol (95%), praktis tidak larut dalam 

kloroform, dalam eter dan dalam benzene. Penyimpanan dalam wadah tertutup 

rapat dan terlindung dari cahaya. Vitamin C berkhasiat sebagai antiskorbut 

(Depkes RI, 1979). Dari hasil penelitian aktivitas antioksidan vitamin C sebagai 

kontrol positif mendapatkan nilai IC50 14,82 (Putri et al, 2013). 

2.6 Tinjauan Tentang Pengujian Antioksidan 

Berikut beberapa macam-macam metode pengujian antioksidan: (1) radical 

scavenging 2,2’-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH); (2) ORAC method (Oxygen 

Radical Absorbance Capacity method), (3) TRAP method (Total Radical-

Trapping Antioxidant Paramter method); (4) TEAC method (Trolox Equivalent 
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Antioxidant Capacity method); (5) FRAP method (Ferric Reducing/Antioxidant 

Power method) (Chanda dan Dave, 2009). 

2.6.1 Tinjauan Tentang DPPH method (Diphenylpicrylhydrazyl) 

DPPH biasanya digunakan sebagai substrat untuk menguji aktivitas 

antioksidan beberapa senyawa antioksidan (Kumaran & Karunakaran, 2006). Uji 

peredaman warna radikal bebas DPPH merupakan uji untuk menentukan aktivitas 

antioksidan dalam sampel yang akan diujikan dengan melihat kemampuannya 

dalam menangkal radikal sintetik dalam pelarut organik polar seperti metanol atau 

etanol pada suhu kamar. Radikal sintetik yang digunakan adalah 2,2’-difenil-1-

pikrilhidrazil (DPPH) dan 2,2’azinobis (3-etil- benzitiazolin-asam sulfonat) 

(ABTS). DPPH merupakan salah satu radikal nitrogen organik yang stabil dan 

berwarna ungu (Prior et al., 2005). Sumber radikal bebas dari metode ini adalah 

senyawa 2,2’-difenil-1-pikrilhidrazil. Prinsip uji ini adalah adanya donasi atom 

hidrogen dari substansi yang diujikan kepada radikal DPPH menjadi senyawa non 

radikal difenilpikrilhidrazin yang akan ditunjukkan oleh perubahan warna 

(Molyneux, 2004). Perubahan warna yang akan terjadi adalah perubahan dari 

larutan yang berwarna ungu menjadi berwarna kuning (Pauly, 2001). Perubahan 

warna ini akan memberikan perubahan absorbansi pada panjang gelombang 

maksimum DPPH menggunakan spektrofotometer UV-Vis sehingga akan 

diketahui nilai aktivitas peredaman radikal bebas yang dinyatakan dengan nilai 

IC50 (Inhibitory Concentration) (Molyneux, 2004).  

Dengan ini menggunakan radikal DPPH, penangkapan radikal DPPH oleh 

suatu senyawa antioksidan diikuti dengan mengamati penurunan absorbansi pada 

λ 517 nm yang terjadi karena reduksi radikal tersebut oleh antioksidan atau 

bereaksi dengan spesies radikal lain, menurut reaksi. 

  DPPH* +  Antioksidan           DPPH-H  +  A* 

  DPPH  +  R         DPPH-R 

       (Pokorny et al., 2001). 

Larutan DPPH yang berisi sampel diukur serapan cahayanya dan dihitung 

aktivitas antioksidannya dengan menghitung persentase inhibisi, yaitu besarnya 

aktivitas senyawa antioksidan yang dapat meredam radikal bebas DPPH. 

Parameter yang juga digunakan untuk pengukuran aktivitas antioksidan adalah 
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IC50, yaitu bilangan yang menunjukkan konsentrasi sampel yang mampu 

menghambat aktivitas suatu radikal sebesar 50% (Molyneux, 2004). 

 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 

IC50menunjukkan semakin tinggi aktivitas antioksidannya (Molyneux, 2004). 

Dalam hal ini diharapkan bahwa radikal bebas dapat diredam oleh senyawa 

antioksidan hanya dengan konsentrasi yang kecil.  

Tabel 2.2 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 

         Sandhiutami et al, 2014 

Metode DPPH secara teknis simpel, bisa dikerjakan dengan cepat dan hanya 

membutuhkan spectrofotometer UV-Vis (Karadag et al., 2009). Penggunaan 

DPPH juga mempunyai tingkat sensitivitas tinggi sehingga dapat menganalisis 

sejumlah besar sampel dalam jangka waktu yang singkat (Kim et al., 2002). Akan 

tetapi metode DPPH ini juga mempunyai kelemahan yaitu hanya bisa dilarutkan 

dengan media organik (terutama media alkoholik), tidak pada media aqueous 

sehingga membatasi kemampuannya dalam penentuan peran antioksidan 

hidrofilik. Penentuan aktivitas antioksidan berdasarkan perubahan absorbansi 

DPPH harus diperhatikan karena absorbansi radikal DPPH setelah bereaksi 

dengan antioksidan dapat berkurang oleh cahaya, oksigen dan tipe pelarut. Telah 

diketahui bahwa terjadi pengurangan kapasitas antioksidan ketika kadar air pelarut 

melebihi batas tertentu dikarenakan terkoagulasinya DPPH (Magalhaes et al., 

2008). 
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Gambar 2.3 Struktur Kimia DPPH (Molyneux, 2004) 

2.6.2 Tinjauan tentang ORAC method (Oxygen Radical Absorbance Capacity 

method) 

Metode ORAC menggunakan senyawa radikal peroksil yang dihasilkan 

melalui larutan cair dari 2,2’-azobis-2-metil-propanimidamida. Antioksidan akan 

bereaksi dengan radikal peroksil dan menghambat degradasi zat warna. Kelebihan 

metode pengujian ORAC adalah kemampuannya dalam menguji antioksidan 

hipofilik dan lipofilik sehingga akan menghasilkan pengukuran lebih baik 

terhadap total aktivitas antioksidan (Teow et al., 2007). 

Kelemahan dari metode ini adalah membutuhkan peralatan yang mahal 

(Thaipong et al., 2006). 

2.6.3 Tinjauan tentang TRAP method (Total Radical-Trapping Antioxidant 

Parameter method) 

Pengujian TRAP atau Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter 

method) bekerja 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). 

2.6.4 Tinjauan tentang TEAC method (Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity method) 

Metode TEAC menggunakan senyawa 2,2’-azinobis (3-ethylbenzthiazoline-

6-sulfonic acid) sebagai sumber penghasil radikal bebas. Metode ini 

menggunakan prinsip inhibisi, yaitu sampel ditambahkan pada sistem penghasil 
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radikal bebas dan pengaruh inhibisi terhadap efek radikal bebas diukur untuk 

menentukan total kapasitas antioksidan dari sampel (Wang et al., 2004). 

Kelebihan dari metode ini dibandingkan dengan metode DPPH bisa digunakan 

dalam sistem larutan yang berbasis air maupun organik dan membutuhkan waktu 

reaksi yang lebih sedikit (Lee et al., 2003). Menurut Karadag dkk., (2009), 

kelemahan dari metode ini adalah radikal ABTS yang digunakan pada metode 

TEAC tidak ditemukan dan tidak serupa dalam sistem biologis. 

2.6.5 Tinjauan tentang FRAP method (Ferric Reducing/Antioxidant Power 

method) 

Metode FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power method) bekerja 

berdasarkan reduksi dari analog ferroin, kompleks Fe3+ dari 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 Fe2+ (dalam mikromolar) ekuivalen dengan antioksidan standar 

(Antolovich et al., 2002). 

2.7 Tinjauan tentang Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometer serap adalah pengukuran serapan radiasi elektromagnit 

panjang gelombang tertentu yang sempit, mendekati monokromatik, yang diserap 

zat. Pengukuran serapan dapat dilakukan pada daerah ultraviolet (panjang 

gelombang 190 nm-380 nm) atau pada daerah cahaya yang tampak (panjang 

gelombang 380 nm-780 nm). Meskipun spektrum pada daerah ultraviolet dan 

daerah cahaya tampak dari suatu zat tidak khas, tetapi sangatlah cocok untuk 

penetapan kuantitatif dan untuk beberapa zat berguna untuk membantu 

identifikasi (Depkes RI, 1995). 

Alat spektrofotometer pada dasarnya terdiri atas sumber sinar monokromator, 

tempat sel untuk zat yang diperiksa, detektor, penguat arus dan alat ukur atau 

pencatat. Spektrofotometer dapat bekerja secara otomatik ataupun tidak, dapat 

mempunyai sistem sinar tunggal ataupun ganda. Sel serap yang digunakan untuk 

pengukuran pada daerah ultraviolet dibuat dari silika, sedangkan untuk 

pengukuran pada daerah sinar tanpa dibuat dari kaca. Sel serap yang akan 
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digunakan untuk larutan uji dan larutan blanko harus mempunyai transmitan yang 

sama jika masing-masing larutan berisi pelarut. Jika harga transmitan tidak sama, 

harus dilakukan koreksi seperlunya. Kebersihan kuvet harus mendapatkan 

perhatian secara khusus. Setelah sel dicuci dengan cairan pembersih, harus dibilas 

dengan air kemudian dibilas dengan pelarut organik yang mudah menguap agar 

cepat kering. Larutan uji tidak boleh dibiarkan di dalam kuvet lebih lama dari 

pada yang diperlukan untuk pengukuran. Kuvet jangan dipegang pada permukaan 

yang dilewati sinar (Depkes RI, 1995). 

Pelarut untuk penetapan spektrofotometri pada daerah ultraviolet dapat 

digunakan air, etanol, kloroform, eter, amonia encer, larutan natrium hidroksida, 

asam sulfat, dan asam klorida. Harus dihindari penggunaan pelarut yang 

mengandung kotoran yang menyerap sinar pada daerah yang digunakan untuk 

pengukuran. Pelarut yang digunakan sebagai blanko harus berasal dari bets yang 

sama dengan pelarut yang digunakan untuk membuat larutan yang diukur (Depkes 

RI, 1995). 

Identifikasi zat secara spektrofotometri pada daerah ultraviolet pada 

umumnya dilakukan dengan menggambarkan spektrum serapan larutan zat dalam 

pelarut, dan dengan kadar seperti yang tertera pada monografi, untuk menetapkan 

letak serapan maksimum dan minimum. Spektrum serapan dari zat yang diperiksa 

kadang perlu dibandingkan dengan pembanding kimia yang sesuai. Dalam hal ini 

pembanding kimia tersebut dikerjakan dengan cara yang sama dan diukur dengan 

kondisi yang sama dengan zat yang diperiksa. Kecuali dinyatakan lain dalam 

monografi, pembanding kimia tersebut dilarutkan hingga kadarnya sama atau 

dalam batas ±10% dari kadar zat yang diperiksa. Dalam daerah ultraviolet 

identifikasi dapat pula dilakukan dengan menghitung harga perbandingan serapan 

pada 2 maksimum. Dengan cara ini dapat dihindari kesalahan yang disebabkan 

oleh pengaruh alat dan tidak diperlukan larutan pembanding (Depkes RI, 1995). 

2.7.1 Prosedur Umum Spektrofotometer UV-Vis 

Prosedur umum penggunaan spektrofotometer UV dan sinar tampak: 

a. Sampel dilarutkan dalam pelarut; 

b. Sampel dimasukkan dalam kuvet; 
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c. Dalam keadaan tertutup, atur T = 0% (dalam beberapa instrumen, ini 

disebut 0% T.Dark current control); 

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

pelarut murni; dan 

e. 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  

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, 2017). 

2.7.2 Instrumen Spektrofotometer UV-Vis 

 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. 

 

 



22 

 

 
 

 Sistem Dispersi 

a. Filter hanya digunakan pada colourimeter murah pita ≈ 25-50 nm tidak 

umum digunakan dalam 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 gelombang yang 

lebih besar daripada yang biasa digunakan.  

 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. Micro cells  

 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 beam penguatan internal  

 Sistem pembaca 

a. Null balance : menggunakan prinsip null balance potentiometer, tidak 

nyaman, 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, 2017). 
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