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BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental dengan variabel

bebas waktu dan suhu ekstraksi, variabel tergantung yaitu nilai IC50.

A. Alat dan Bahan yang Digunakan

1. Alat penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ekstraksi

ultrasonik (Branson 2510), corong buchner, vacum rotary evaporator

(Heidolph), corong kaca, kertas saring whattman no.1, oven (AC 2 Shader),

mesin penggiling, timbangan elektrik (Ohaus), kuvet, gelas ukur (pyrex),

spektrofotometer UV-Vis 1800 (Shimadsu), mikropipet (Socorex), beker

glass (pyrex), labu ukur (pyrex), cawan porselen, kaca arloji.

2. Bahan penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah daun pisang kepok (Musa

paradisiaca Linn.), Etanol 70%, Etanol p.a, rutin, DPPH, aqudest.

B. Jalannya Penelitian

1. Identifikasi Bagian Tanaman

Tanaman daun pisang kepok (Musa paradisiaca Linn) diperoleh di daerah

Demak Desa Ploso, Karang Tengah. Identifikasi dilakukan dengan

mencocokkan keadaan morfologi tanaman berdasarkan kunci-kunci
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identifikasi pada literatur dengan tujuan untuk memastikan identitas

tanaman dan menghindari kesalahan dalam pengambilan tanaman serta untuk

mengetahui kebenaran dari simplisia yang digunakan. Identifikasi daun

pisang kepok (Musa paradisiaca Linn) dilakukan di Laboratorium Ekologi

dan Biosistematika Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro Semarang.

2. Pembuatan Serbuk

Daun pisang kepok (Musa paradisiaca Linn.) dicuci dengan air mengalir

supaya kotoran yang menempel pada daun hilang. Daun yang sudah bersih

dipotong dengan ukuran kecil, supaya mudah dalam pengeringan. Kemudian

dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50˚C dikeringkan hingga kadar air

< 10% agar memenuhi persyaratan kadar air dalam simplisia. Pemeriksaan

kadar air pada serbuk dilakukan dengan cara menimbang 1 gram serbuk dan

dihitung kadar airnya dengan moisture content balance pada suhu 105˚C

selama 15 menit. Setelah itu simplisia diserbuk dengan mesin penggiling.

3. Pembuatan Ekstrak

Pembuatan ekstrak daun pisang kepok (Musa paradisiaca Linn.) pada

penelitian ini dilakukan dengan menyari simplisia menggunakan metode

ultrasonik dengan pelarut etanol 70%. Serbuk ditimbang 30 gram kemudian

dilarutkan dalam pelarut etanol 70% sebanyak 300 mL sesuai dengan

perbandingan bahan dengan pelarut 1:10 (b/v). Ekstraksi dilakukan dengan

cara memasukan serbuk yang telah dilarutkan dengan etanol 70% ke dalam

sanikator dengan frekuensi 50 kHz dengan perlakuan sebagai berikut:
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a. Suhu ekstraksi yaitu 30˚C, 45˚C, dan 60˚C

b. Waktu ekstraksi yaitu 10, 15, 20 menit

Ekstrak yang diperoleh di saring dengan menggunkan penyaring buchner,

filtrat yang dihasilkan dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator

pada suhu sesuai dengan suhu masing-masing perlakuan ekstrasi yaitu 30˚C,

45˚C, dan 60˚C samapai deperoleh ekstrak kental. Hitung rendemen setelah

didapatkan ekstrak kental etanol daun pisang kepok dengan rumus sebagai

berikut:

100%
kepok pisangdaun serbuk Berat 

kentalekstrak Berat  Randemen 

(Depkes RI, 1986)
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Gambar 5. Skema Penelitian

Serbuk daun pisang kepok sanikator
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4. Pembuatan Blanko DPPH 0,1 mM

Blanko DPPH dibuat dengan cara melarutkan 9.8 g serbuk DPPH

kemudan dilarutkan dengan etanol p.a sampai tepat 250 mL.

5. Pembuatan Pembanding Rutin

Larutan stok rutin dibuat dengan menimbang rutin 10 gram dilarutkan

dalam etanol p.a sampai tepat 100 mL (200 ppm).

6. Penentuan Panjang Gelombang maksimum Larutan DPPH 0,1 mM

Penentuan panjang gelombang (λ) dengan cara mengukur 4,0 mL larutan

DPPH 0,1 mM pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 400-600

nm untuk mendapatkan absorbansi ± 0,2-0,8 (Nugraheni, 2007).

7. Penentuan Operating Time Larutan DPPH 0,1 mM

Penentuan operating time dilakukan dengan cara mereaksikan 1,5 mL

baku pembanding rutin ditambah 1,5 mL larutan DPPH 0,1 mM,

dihomogenkan dan diukur absorbansinya pada menit ke 0, 5, 10, 15, 20, 25,

30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60 pada panjang gelombang maksimum yang telah

diperoleh.

8. Pembuatan Sampel Ekstrak daun pisang kepok

Sampel ekstrak daun pisang kepok dibuat dengan menimbang ekstrak

kental 200 mg dilarutkan sampai batas tepat 100 mL (2000 ppm), kemudian

dibuat seri konsentrasi 12,5, 25, 50, 100, 200 ppm dilakukan replikasi tiga

kali.
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9. Uji Aktivitas Antioksidan

Uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan mereaksikan 1,5 mL sampel

ekstrak ditambah dengan 1,5 mL DPPH 0,1 mM, dihomogenkan didiamkan

selama OT (30 menit) dibaca serapannya dengan panjang gelombang 516 nm.

Kemudian menentukan IC50 sampel, pertama menghitung % Aktivitas

Antioksidan dengan rumus seperti berikut:

100%
Kontrol Absorbansi

Sampel Absorbansi - Kontrol Absorbansi n Antioksida Aktivitas % 

Kontrol merupakan larutan DPPH 0,01 mM sebelum direaksikan dengan

sampel. Setelah itu % Aktivitas Antioksidan yang didapat digunakan untuk

menentukan IC50 dengan bantuan analisis regresi probit atau bisa dihitung

dengan regeresi linier  , nilai IC50 adalah X setelah Y diganti

dengan 50 (Subiyandono, 2009).

C. Analisis Data

Data yang dikumpulkan berupa %aktivitas antioksidan yang kemudian

ditentukan nilai IC50 dengan menggunakan analisis probit, setelah mendapatkan

IC50 dilakukan analisis statistika non parametrik Kruskall-Wallis dengan taraf

kepercayaan 95%, karena data IC50 bernilai tidak normal dan tidak homogen.

Karena ada perbedaan yang bermakna uji dilanjutkan dengan man-whitney.


