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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Radikal bebas merupakan suatu senyawa atau molekul yang mengandung 

satu atau lebih elektron tidak berpasangan (Soeatmaji, 1998). Elektron tidak 

berpasangan tersebut menyebabkan radikal bebas sangat reaktif yang kemudian 

akan menangkap atau mengambil elektron dari senyawa lain seperti protein, lipid, 

karbohidrat, dan DNA untuk menetralkan diri. Radikal bebas terbentuk di dalam 

tubuh kita secara terus menerus, akibat respon terhadap pengaruh dari luar tubuh 

seperti polusi lingkungan, asap rokok dan lain-lain. Dampak reaktivitas senyawa 

radikal bebas bermacam-macam, mulai dari kerusakan sel atau jaringan, penyakit 

degeneratif, hingga kanker. Oleh sebab itu, tubuh kita memerlukan suatu substansi 

penting, yakni antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari serangan 

radikal bebas dan meredam dampak negatifnya (Winarsi, 2007).  

 Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, 

dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif, sehingga 

kerusakan sel akan dihambat (Winarsi, 2007). Senyawa antioksidan dapat berupa 

senyawa alam maupun senyawa sintetik. Antioksidan sintetik adalah antioksidan 

yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia. Senyawa fenol sintetis seperti Butil 

hidroksianisol (BHA) dan Butil hidroksitoluen (BHT) bukan antioksidan yang 

baik, penggunaan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan efek 

samping terhadap kesehatan serta meningkatkan terjadinya karsiogenesis (Ito et 

al.,1986
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Jeruk bali merah merupakan sumber antioksidan alami, sebagian besar 

komponen jeruk bali terletak pada kulitnya, diantaranya terdapat senyawa 

alkaloid, flavonoid, likopen, vitamin C, pektin dan tanin. Kulit jeruk bali dapat 

mengandung antioksidan alami (Orwa, 2009).  

Rafsanjani (2015) telah melakukan penelitian mengenai karakteristik 

ekstrak kulit jeruk bali menggunakan tiga pelarut yaitu etanol 96%, etil asetat, dan 

air dengan menggunakan ekstraksi ultrasonik bath. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelarut yang paling baik adalah etanol 96% dengan aktivitas antioksidan 

sebesar 91,24% dan total fenol sebesar 2820,72 µg/g. Navitri (2012) menyatakan 

bahwa ekstrak buah jeruk bali merah yang diekstraksi menggunakan pelarut 

metanol dan etil asetat mengandung senyawa golongan triterpenoid, fenolik dan 

vitamin C. Ekstrak metanol dan etil asetat buah jeruk bali merah memiliki 

aktivitas antioksidan yang dinyatakan dengan nilai IC50 sebesar 1443,125 µg/mL 

dan 543,137 µg/mL. 

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini berbeda dengan yang 

dilakukan oleh Rafsanjani dan Putri (2015) yaitu pada metode ekstraksi 

menggunakan metode ultrasonic bath, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan ekstraksi perkolasi dengan pelarut etanol 96%. Pelarut etanol 96% 

diketahui mampu melarutkan senyawa flavonoid. Pelarut yang dapat melarutkan 

aglikon flavonoid adalah etil asetat. Penelitian ini dilakukan fraksinasi bertingkat 

menggunakan air, n-heksan dan etil asetat dengan tujuan untuk memisahkan 

senyawa sesuai dengan kepolarannya. Etil asetat merupakan pelarut dengan 

toksisitas rendah yang bersifat semi polar sehingga di harapkan dapat menarik 
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senyawa yang bersifat kurang polar dari aglikon flavonoid (Harborne, 1987). Jenis 

aglikon flavonoid yang bersifat semi polar adalah flavonol (Markham, 1988). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian uji aktivitas 

antioksidan kulit jeruk bali putih menggunakan metode DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil), dengan fraksi etil asetat ekstrak etanol menggunakan metode 

perkolasi dan pelarut etanol 96% , beserta penetapan kadar flavonoid total. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah fraksi etil asetat ekstrak etanol kulit jeruk bali putih (Citrus grandis) 

memiliki aktivitas antioksidan? 

2. Seberapa besar aktivitas antioksidan fraksi etil asetat ekstrak etanol kulit 

jeruk bali putih (Citrus grandis) yang dinyatakan dengan nilai IC50? 

3. Berapakah kadar flavonoid total yang terkandung dalam fraksi etil asetat 

ekstrak etanol kulit buah jeruk bali putih (Citrus grandis)?  

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui adanya aktivitas antioksidan dari fraksi etil asetat ekstrak etanol 

kulit jeruk bali putih (Citrus grandis). 

2. Mengetahui seberapa besar potensi aktivitas antioksidan dari fraksi etil asetat 

ekstrak etanol kulit jeruk bali putih (Citrus grandis) yang ditunjukkan nilai 

IC50. 
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3. Mengetahui kadar flavonoid total yang terkandung dalam fraksi etil asetat 

ekstrak etanol kulit jeruk bali putih (Citrus grandis). 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti ilmiah pemanfaatan kulit 

jeruk bali putih yang memiliki aktivitas antioksidan agar penyakit degeneratif 

yang disebabkan radikal bebas dapat terkendali. Hasil penelitian juga diharapkan 

sebagai bukti ilmiah pemanfaatan kulit jeruk bali putih sehingga kulit jeruk bali 

putih tidak hanya sebagai limbah tetapi juga untuk peningkatan kesehatan dan 

upaya meningkatkan pemanfaatan kekayaan sumber alam indonesia. 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

1.  Tinjauan Jeruk Bali Putih (Citrus grandis) 

a. Klasifikasi 

Klasifikasi jeruk bali putih dalam sistematika tanaman (taksonomi) 

menurut Backer (1968) dan Van Steenis (2003): 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisio : Spermatophyta 

Divisio  : Magnoliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Sub Class  : Rosidae 

Ordo  : Sapindales 

Family  : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Species  : Citrus grandis  
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b. Morfologi  

Tanaman jeruk bali putih berbentuk pohon dan berkayu, umunya 

memiliki tinggi sekitar 5 meter. Bentuk batang tanaman  keras, kuat dan 

bengkok, diameternya sekitar 10-15cm. Bagian daunnya berbentuk bulat 

telur dan di tepi daun memiliki ujung tumpul. Bunganya merupakan 

bunga tunggal atau majemuk yang bertandan. Tiap tangkai jeruk bali 

putih menghasilkan satu buah dan bakal buah berkerucut. Setelah tua 

buah berubah menjadi bulat besar. Buah jeruk bali putih (Gambar 1) 

memiliki berat bervariasi antara 0,75-1,5 kg per buah dengan diameter 

10-20 cm. Ketebalan kulit buah bergantung pada varietasnya. Kulit luar 

ada yang berwarna hijau, hijau kekuningan atau kuning, dan kulit buah 

bagian dalam berwarna putih bersih. Tiap buah jeruk ini biasanya berisi 

11-16 ruang atau sisir. Daging buah terdiri dari dua jenis yaitu putih dan 

merah, bagian dalamnya banyak mengandung air. Jeruk bali putih 

memiliki akar tunggang atau dikotil. Rasanya bervariasi dari masam, 

manis masam, manis sampai manis bercampur getir (BPOM RI, 2008) 

 

Gambar 1. Buah Jeruk Bali Putih (Dokumentasi Pribadi)  
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c. Kandungan Kimia 

Sebagian besar komponen jeruk bali putih terletak pada kulitnya, 

diantaranya terdapat senyawa alkaloid, flavonoid, likopen, vitamin C, 

pektin dan tanin. Salah satu kandungan kimia dalam kulit Jeruk Bali 

Putih adalah flavonoid. Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol 

yang mempunyai 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6-

C3-C6, yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh 3 atom karbon 

yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Flavonoid terdapat 

dalam semua tumbuhan hijau sehingga dapat ditemukan pada setiap 

ekstrak tumbuhan (Markham, 1988). Golongan flavonoid dapat 

digambarkan sebagai deretan senyawa C6-C3-C6, artinya kerangka 

karbonnya terdiri atas dua gugus C6 (cincin benzena tersubstitusi) 

disambungkan oleh rantai alifatik tiga karbon (Robinson, 1998). 

Flavonoid merupakan kandungan khas tumbuhan hijau dengan 

mengecualikan alga. Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian 

tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nektar, bunga, 

buah dan biji. Penyebaran jenis flavonoid pada golongan tumbuhan yang 

terbesar, yaitu angiospermae (Markham, 1988). 

Flavonoid adalah senyawa polar yang larut dalam pelarut polar 

seperti etanol, metanol, butanol, air, dimetilsulfoksida (DMSO) dan 

dimetilformamida (DMF). Gula yang terikat pada flavonoid (bentuk 

umum yang ditemukan) menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam 

senyawa polar (Markham, 1988). Senyawa flavonoid juga dapat 
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menghambat penggumpalan keping-keping sel darah, merangsang 

produksi nitrit oksida yang dapat melebarkan (relaksasi) pembuluh darah 

dan juga dapat menghambat pertumbuhan sel kanker (Winarsi, 2007). 

Struktur kimia senyawa flavonoid dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

Gambar 2. Struktur flavonoid (Markham, 1988) 

d. Khasiat Tanaman 

Genus Citrus memiliki 16 spesies anggota Citrus, salah satunya 

adalah Citrus grandis (Setiawan, 2003). Senyawa yang terkandung 

didalamnya salah satunya yaitu flavonoid. Flavonoid merupakan jenis 

Citrus yang memiliki manfaat sebagai antiperoksidatif, antioksidan, 

antibakteri, antivirus dan antikanker (Harborne,1996). 

2. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mempunyai elektron yang 

tidak berpasangan pada orbital terluarnya dan dapat berdiri sendiri (Clarkson and 

Thompson, 2000). Kebanyakan radikal bebas bereaksi secara cepat dengan atom 

lain untuk mengisi orbital yang tidak berpasangan, sehingga radikal bebas 

normalnya berdiri sendiri hanya dalam periode waktu yang singkat sebelum 

menyatu dengan atom lain. Simbol untuk radikal bebas adalah sebuah titik yang 

berada di dekat simbol atom (R•). ROS (Reactive Oxygen Species) adalah 

senyawa pengoksidasi turunan oksigen yang bersifat sangat reaktif yang terdiri 
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atas kelompok radikal bebas dan kelompok nonradikal. Kelompok radikal bebas 

antara lain superoxide anion (O2•
-
), hydroxyl radicals (OH•), dan peroxyl radicals 

(RO2•). Yang nonradikal misalnya hydrogen peroxide (H2O2), dan organic 

peroxides (ROOH) (Halliwell and Whiteman, 2004).  

Radikal bebas dalam tubuh dapat terbentuk melalui proses metabolisme sel 

normal, peradangan, kekurangan gizi dan akibat respon terhadap pengaruh dari 

luar tubuh seperti asap rokok, polusi lingkungan, ultraviolet (UV) dan lain 

sebagainya (Winarsi, 2007). 

Radikal bebas dapat mengoksidasi asam nukleat, protein, lemak, bahkan 

DNA sel dan menginisiasi timbulnya penyakit degeneratif (Rohmatussolihat, 

2009). Radikal bebas merupakan salah satu faktor penyebab berbagai macam 

penyakit degeneratif misalnya kanker, atherosklerosis, neurodegeneratif dan 

inflamasi (Tapan, 2005). 

Radikal bebas yang berlebihan atau produksi antioksidan yang tidak 

mencukupi dapat menyebabkan kerusakan dari sel-sel jaringan dan enzim di 

dalam tubuh. Kerusakan jaringan terjadi akibat gangguan oksidatif yang 

disebabkan oleh radikal bebas asam lemak atau yang biasa dikenal sebagai 

peroksidasi lipid. Selain peroksidasi lipid, kerusakan sel juga disebabkan oleh 

peroksidasi protein dan kerusakan DNA (Arief, 2007). 

Oksidasi lemak terdiri dari tiga tahap utama, yaitu inisisasi, propagasi dan 

terminasi. Tahap inisisasi terjadi pembentukan radikal asam lemak, yaitu senyawa 

turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat dari 

hilangnya satu atom hidrogen.Tahap selanjutnya, yaitu propagasi, radikal asam 
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lemak akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi. Radikal 

peroksida lebih lanjut akan menyerang asam lemak menghasilkan hidroperoksida 

dan radikal asam lemak baru. Tahap terminasi terjadi penggabungan radikal-

radikal bebas membentuk produk non radikal yang stabil (Shahidi and 

Wanasundara, 2002). Mekanisme oksidasi lemak dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Mekanisme Oksidasi Lemak (Shahidi dan Wanasundara, 2002) 

3.    Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat kerja radikal bebas 

dengan cara menyerahkan satu atau lebih elektronnya kepada radikal bebas 

sehingga menjadi bentuk molekul yang normal kembali dan menghentikan 

berbagai kerusakan yang dapat ditimbulkan. Penggunaan senyawa antioksidan 

berkembang seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan tentang aktivitas 

radikal bebas terhadap beberapa penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan 

kanker (Pokorny et al., 2001). 

Terdapat tiga jenis antioksidan yaitu, antioksidan yang dibuat oleh tubuh kita 

sendiri yang berupa enzim-enzim, antioksidan alami yang diperoleh dari hewan 

dan tumbuhan dan antioksidan sintetik yang dibuat dari bahan-bahan kimia 

(Kumalaningsih, 2006). 
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Antioksidan sintetik adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis 

reaksi kimia.Senyawa fenol sintetis seperti Butil hidroksianisol (BHA) dan Butil 

hidroksitoluen (BHT) bukan antioksidan yang baik, sebab pada pemaparan yang 

lama dapat menyebabkan efek negatif terhadap kesehatan serta meningkatkan 

terjadinya karsinogenesis (Ito et al., 1986). 

Senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami adalah yang berasal 

dari tumbuhan yaitu tokoferol, vitamin C, betakaroten, flavonoid dan senyawa 

fenolik.Isolasi antioksidan alami telah dilakukan dari tumbuhan yang dapat 

dimakan, tetapi tidak selalu dari bagian yang dapat dimakan.Antioksidan alami 

tersebar di beberapa bagian tanaman, seperti pada kayu, kulit kayu, akar, daun, 

buah, bunga, biji dan serbuk sari (Pratt, 1992). Senyawa antioksidan alami 

tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa 

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

organik polifungsional.Golongan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan 

meliputi flavon, flavonol, isoflavon, kateksin, flavonol dan kalkon. Sementara 

turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, asam ferulat, asam klorogenat dan 

lain-lain (Nakatani,1992). 

4. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan komponen terhadap 

komponen lain dalam campuran (Depkes RI, 2000). Sebelum memulai ekstraksi, 

dilakukan persiapan bahan baku yang mencakup pengeringan bahan sampai kadar 

air tertentu dan penggilingan bahan untuk mempermudah proses ekstraksi. Selain 
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itu, tingkat kemudahan ekstraksi bahan kering masih ditentukan oleh ukuran 

partikel bahan. Bahan yang akan diekstrak sebaiknya berukuran seragam untuk 

mempermudah kontak antar bahan dengan pelarut (Purseglove et al., 1981). 

Pelarut yang biasa digunakan adalah air, eter atau campuran etanol dan air. 

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

metode dingin dan metode panas. Metode dingin terdiri dari maserasi dan 

perkolasi, sedangkan metode panas terdiri dari refluks, soxhletasi, digesti, infus 

dan dekok. Metode ekstraksi biasanya dipilih berdasarkan sifat dari bahan mentah 

obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi serta kepentingan 

dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau bahkan mendekati sempurna dari 

bahan obat. Sifat dari suatu bahan mentah obat merupakan faktor utama yang 

harus dipertimbangkan dalam memilih metode ekstraksi (Ansel, 1989). 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru, umumnya 

dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip perkolasi adalah menempatkan serbuk 

simplisia pada suatu bejana silonder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. 

Proses terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap 

perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), dilanjutkan terus 

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

(Depkes RI, 2000). Keuntungan metode perkolasi lebih tepat menjadi topik 

pembahasan untuk aplikasi industri atau perbanyakan rendemen atau scalling up 

(Saifudin, 2014).  

Jenis senyawa yang terkandung dalam suatu tanaman memiliki struktur kimia 

berbeda dan akan mempengaruhi kelarutan serta stabilitas senyawa-senyawa 
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tersebut terhadap pemanasan, udara, cahaya, logam berat dan derajat keasaman. 

Apabila telah diketahui senyawa aktif yang terkandung di dalam simplisia maka 

akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Depkes RI, 

2000). 

Salah satu pelarut umum yang digunakan dalam ekstrasi adalah metanol dan 

etanol. Penggunaan pelarut golongan alkohol dapat menarik hampir semua 

metabolit sekunder yang terdapat di dalam simplisia. Jenis komponen yang dapat 

terekstraksi adalah komponen yang polar, semi-polar hingga non-polar (Otsuka, 

2006). Keuntungan etanol sebagai penyari adalah lebih selektif, kapang dan 

kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% keatas, tidak beracun, netral, etanol dapat 

bercampur dengan baik dengan air pada segala perbandingan (Depkes RI, 1986).  

5. Fraksinasi  

Ekstrak awal merupakan campuran dari berbagai senyawa. Ekstrak awal sulit 

dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. 

Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki 

polaritas dan ukuran molekul yang sama. Fraksinasi dapat dilakukan dengan 

metode ekstraksi cair-cair atau dengan kromatografi kolom (KK), size-

exclutionchromatography (SEC), solid-phase extraction (SPE) (Sarker SD dkk., 

2006). 

Fraksinasi adalah prosedur pemisahan yang bertujuan memisahkan golongan 

utama kandungan yang satu dari golongan utama yang lain. Pemisahan jumlah 

dan jenisnya senyawa menjadi fraksi yang berbeda tergantung pada jenis 

tumbuhan. Senyawa-senyawa yang bersifat polar akan masuk ke pelarut polar, 
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begitu pula senyawa yang bersifat non polar akan masuk ke pelarut non polar 

(Harborne, 1987). 

6. Uji Kandungan Flavonoid 

Uji pendahuluan dilakukan sebagai awal identifikasi golongan senyawa aktif 

dalam fraksi etil asetat ekstrak etanol kulit jeruk bali putih. Pelarut etil asetat 

dapat melarutkan senyawa flavonoid yang memiliki kepolaran rendah. Flavonol 

merupakan salah satu senyawa flavonoid yang memiliki kepolaran rendah 

sehingga diduga dapat terlarut dalam etil asetat (Markham, 1988). Maka uji 

pendahuluan hanya dilakukan terhadap flavonoid. 

7.  Spektrofotometri 

Spektrofotometri adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada 

pengukuran serapan monokromatis oleh larutan berwarna pada panjang 

gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau kisi difraksi 

dengan detektor fototube (Khopkar, 1990). 

Teknik yang biasa digunakan dalam analisis meliputi spektrofotometer 

ultraviolet, infra merah dan cahaya tampak (visibel). Panjang gelombang 

spektrofotometer ultraviolet adalah 190-350 nm dan cahaya tampak atau visibel 

adalah 350-780 nm (Depkes RI, 1995a). Gugus fungsi yang menyerap radiasi di 

daerah ultraviolet dan cahaya tampak (visibel) disebut gugus kromofor 

(Dachriyanus, 2004). Gugus kromofor adalah gugus yang terdiri atas ikatan 

rangkap dua atau rangkap tiga, terutama jika ikatan rangkap tersebut 

terkonjugasi(ikatan rangkap dan ikatan tunggal pada strukturnya berselang-seling) 

(Cairns, 2008). 
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Prinsip kerja spektrofotometer adalah bila cahaya (monokromatik maupun 

campuran) jatuh pada suatu medium homogen, sebagian dari sinar masuk akan 

dipantulkan, sebagian diserap dalam medium itu dan sisanya diteruskan. Nilai 

yang keluar dari cahaya yang diteruskan dinyatakan dalam nilai absorbansi karena 

memiliki hubungan dengan konsentrasi sampel (Rohman, 2007). 

Besarnya serapan (absorbansi) sebanding dengan besarnya konsentrasi (c) 

larutan uji. Pernyataan ini dikenal dengan Hukum Lambert Beer:   

A = a. b. c atau A = ε. b. c 

Dimana: 

A = absorban    a  = absorptivitas 

b  = tebal laju larutan   c  = konsentrasi larutan yang diukur 

ε  = tetapan absorptivitas molar 

(Darchriyanus, 2004). 

8. Metode DPPH  

DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) adalah suatu radikal sintetik yang stabil, 

larut dalam pelarut polar seperti methanol dan etanol, serta dapat diukur 

intensitasnya pada panjang gelombang 500-525 nm. DPPH dapat bereaksi dengan 

senyawa yang dapat mendonorkan atom hidrogen yang berguna untuk pengujian 

aktivitas antioksidan dari suatu ekstrak. Senyawa DPPH bereaksi dengan senyawa 

antioksidan melalui pengambilan atom hidrogen dari senyawa antioksidan untuk 

mendapatkan pasangan electron. Senyawa yang bereaksi sebagai penangkap 

radikal akan mereduksi DPPH, yang dapat diamati dengan adanya perubahan 

warna DPPH dari ungu menjadi kuning ketika electron ganjil dari radikal DPPH 
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telah berpasangan dengan hidrogen dari senyawa penangkap radikal bebas 

(Molyneux, 2004). Reaksi radikal bebas DPPH dengan senyawa antioksidan dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Reaksi Radikal Bebas DPPH dengan Senyawa Antioksidan 

(Rohmatussolihat, 2009) 

9. Inhibition Concentration (IC50) 

Parameter yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil pengujian DPPH 

adalah IC50 (inhibition concentration) merupakan konsentrasi larutan substrat 

yang menyebabkan reduksi terhadap aktivitas DPPH sebesar 50% (Molyneux, 

2004). Nilai IC50  dapat dihitung menggunakan persamaan regresi linier dengan 

konsentrasi sampel sebagai sumbu x dan % inhibisi sebagai sumbu Y, sehingga 

diperoleh persamaan Y = bx + a. Harga IC50 berbanding terbalik dengan 

kemampuan zat atau senyawa yang bersifat antioksidan. Semakin kecil nilai IC50 

maka semakin besar aktivitas suatu antioksidan (Molyneux, 2004). Tabel 

spesifitas daya antioksidan menurut Blois (1958) dapat dilihat pada Tabel I. 

Tabel I. Spesifitas daya antioksidan menurut Blois (1958) adalah: 

Spesifitas Daya Antioksidan Nilai IC50 

Sangat Kuat IC50 < 50 ppm 

Kuat 50 ppm > IC50 <100 ppm 

Sedang 100 ppm > IC50 < 150 ppm 

Lemah 150 ppm > IC50 < 200 ppm 

Sangat Lemah IC50 > 200 ppm 



16 
 

 

A. LANDASAN TEORI 

Kulit jeruk bali mengandung senyawa tanin dan flavonoid yang baik untuk 

kesehatan. Uji aktivitas antioksidan kulit jeruk bali dengan pelarut yang berbeda 

menunjukan persentase aktivitas antioksidan pada pelarut etil asetat sebesar 48,70 

%, pelarut  etanol 96% sebesar 90,39 %, pelarut  air sebesar 80,55 % dengan total 

fenol yaitu pada pelarut etil asetat 1817,25 (µg/g), pelarut etanol 96 % sebesar 

2673,06 (µg/g), pelarut air 2448,37 (µg/g). Pelarut terbaik yaitu menggunakan 

etanol 96% (Rafsanjani dan Putri, 2015).  

Pengukuran antiradikal bebas ekstrak buah jeruk bali merah dengan metode 

DPPH menggunakan pelarut metanol dan etil asetat hasil menunjukkan bahwa 

dari penentuan harga IC50 ekstrak metanol sebesar 1443,125 µg/mL, sedangkan 

pada ekstrak etil asetat sebesar 543,137 µg/mL (Navitri dan Monica, 2012). 

Penelitian yang dilakukan Friatna dkk, 2011 menyatakan bahwa ekstrak 

etanol kulit jeruk manis (Citrus Sinensis) terkandung zat antioksidan sebanyak 

66,84 – 68,91%  menggunakan metode DPPH yang didasarkan pada perubahan 

warna radikal DPPH melalui mekanisme reaksi antara radikal bebas DPPH 

dengan satu atom hidrogen dan menyebabkan terjadinya peluruhan warna ungu 

menjadi kuning lebih bening diukur pada panjang gelombang 518 nm. 

Senyawa flavonoid diketahui dapat larut dalam pelarut etanol. Etanol 

bersifat polar, sehingga diharapkan dapat menarik senyawa yang bersifat polar. 

Flavonol merupakan jenis aglikon flavonoid yang bersifat semi polar (Markham, 

1988). Pelarut etil asetat dapat melarutkan jenis aglikon flavonoid seperti senyawa 

Flavonol. Fraksi etil asetat bertujuan untuk mendistribusi analit diantara dua 
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cairan yang tidak saling campur sesuai dengan kelarutan relatif senyawa dalam 

tiap pelarut, sehingga dapat memisahkan senyawa yang diinginkan dari komponen 

lainnya (Rohman, 2016). Etil asetat merupakan pelarut dengan toksisitas rendah 

yang bersifat semi polar sehingga diharapkan dapat menarik senyawa yang 

bersifat semi polar dari aglikon flavonoid (Harbone, 1987).  

Esanda (2016) telah melakukan penelitian tentang uji aktivitas antioksidan 

fraksi etil asetat ekstrak etanol 96% daun tanaman adam hawa dengan metode 

DPPH, menunjukkan aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 9,0302 

µg/mL. 

B. HIPOTESIS 

Berdasarkan  landasan teori, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Fraksi etil asetat ekstrak etanol kulit jeruk bali putih (Citrus grandis) 

memiliki aktivitas antioksidan.  

2. Fraksi etil asetat ekstrak etanol kulit jeruk bali putih (Citrus grandis) 

memiliki potensi aktivitas antioksidan ditunjukkan dengan nilai IC50.   

3. Fraksi etil asetat ekstrak etanol kulit jeruk bali putih (Citrus grandis) 

mengandung senyawa flavonoid.  

 

 

 

 


