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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penuaan dini, penyakit kardiovaskuler, penyempitan pembuluh 

darah, gangguan pada paru, hati, ginjal, kanker merupakan penyakit yang 

sering diderita pasien (Khaira, 2010). Hal ini karena adanya radikal bebas 

yang memicu kerusakan syaraf, untuk mengurangi efek dari radikal bebas 

tersebut, perlu adanya antioksidan. Tubuh manusia memiliki sistem 

antioksidan untuk menangkal radikal bebas, namun jumlah senyawa oksigen 

reaktif melebihi jumlah antioksidan dalam tubuh maka dibutuhkan 

antioksidan tambahan yang diperoleh dari asupan bahan makanan seperti 

vitamin C, vitamin E, flavonoid, dan karotin (Erguder dkk., 2007). Salah 

satu tanaman yang mengandung flavonoid yaitu kelor, bagian daunnya yang 

telah terbukti memiliki beberapa khasiat diantaranya sebagai antioksidan. 

Adapun kandungan kimia dari daun kelor adalah katekol tanin, gallic tanin, 

steroid, triterpenoid, flavonoid, saponin, antraquinon, alkaloid dan bahan 

gula (Kasolo dkk., 2010). Kandungan flavonoid yang dimiliki daun kelor 

salah satunya yaitu kuersetin yang memiliki kekuatan antioksidan 4 – 5 kali 

lebih tinggi dibandingkan vitamin C dan vitamin E (Sutrisno, 2011). 

Fraksinasi secara bertingkat menggunakan n-heksan, etil asetat, dan 

aquadest pada daun kelor dengan metode DPPH dan ABTS bahwa fraksi etil 

asetat menunjukkan hasil aktivitas antioksidan yang baik, namun tidak 
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dijelaskan hasil dari fraksi n-heksan, maka perlu dilakukan fraksinasi lebih 

lanjut sebagai sumber antioksidan (Fitriana dkk., 2015). Pelarut n-heksan 

dapat menyari senyawa flavonoid dari golongan aglikon yang bersifat 

nonpolar (Markham, 1988), maka digunakan pelarut n-heksan sebagai 

pelarut non polar yang diprediksi dapat menarik senyawa flavonoid dalam 

daun kelor. 

 Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan uji aktivitas 

antioksidan fraksi n-heksan ekstrak etanol daun kelor (Moringa Oleifera 

Lamk.) serta penetapan kadar flavonoidnya. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah fraksi n-heksan ekstrak etanol daun kelor (Moringa oleifera 

Lamk.) memiliki aktivitas antioksidan? 

2. Seberapa besar kadar flavonoid dalam fraksi n-heksan ekstrak etanol 

daun kelor (Moringa oleifera Lamk.)? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas antioksidan pada fraksi n-heksan ekstrak etanol 

daun kelor (Moringa oleifera Lamk.). 

2. Menentukan kadar flavonoid dalam fraksi n-heksan ekstrak etanol daun 

kelor (Moringa oleifera Lamk.) 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti ilmiah mengenai 

efek daun kelor (Moringa oleifera Lamk.) sebagai antioksidan yang baik 

untuk tubuh dan adanya bukti ilmiah yang mendukung pemanfaatan daun 

kelor sebagai antioksidan alami yang akan mendorong masyarakat untuk 

menggunakan daun kelor sebagai alternatif dalam pengobatan yang lebih 

ekonomis, sehingga dapat meningkatkan angka kesehatan untuk 

menangkal radikal bebas. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Antioksidan dan Radikal Bebas 

 Antioksidan berasal dari kata “anti” yang artinya berlawanan dan 

“oksidan” berarti zat yang mengoksidasi. Antioksidan merupakan zat yang 

mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi. Oksidasi adalah 

suatu reaksi kimia yang melibatkan pengikatan oksigen, pelepasan 

hidrogen, atau pelepasan elektron (Bogadenta, 2012). Antioksidan dapat 

bersifat enzimatis dan non enzimatis. Antioksidan enzimatis merupakan 

sistem pertahanan utama terjadinya stress oksidatif dan mencegah 

terbentuknya radikal bebas baru, sedangkan antioksidan non enzimatis 

dapat berupa vitamin E, vitamin C, vitamin A, β-karoten, flavonoid, dan 

lain-lain. Antioksidan alami yang banyak diteliti adalah flavonoid, asam 

fenolik, lignin, tokoferol, katekin, dan teaflavin (Syah, 2006), sedangkan 

antioksidan sintetis diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia, seperti BHA 

(Butylated Hidroxyanisol), BHT (Butylated Hidroxytoluene), TBHQ (Tert-
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Butylated Hidroxyquinon)  dan tekoferol. Antioksidan sintetis ini dalam 

penggunaanya sedikit karena adanya kekhawatiran kemungkinan akan 

terjadi efek samping yang tidak diinginkan, maka masyarakat lebih 

memilih penggunaan antioksidan alami yang lebih aman (Sayuti dan 

Yenrina, 2015). Konsumsi antioksidan dalam jumlah yang memadai dapat 

meningkatkan sistem imunologis tubuh dan menurunkan terjadinya 

penyakit degeneratif, seperti kardiovaskuler, kanker, atherosklerosis, 

osteoporosis, dan lain-lain (Winarsih, 2007). Aktivitas antioksidan adalah 

radikal bebas dapat memacu reaksi berantai yang dapat menyebabkan 

kerusaka oksidatif pada struktur biologis yang sensitif, seperti DNA atau 

sel membran dan dapat memicu terjadinya kanker, penyakit jantung, dan 

berbagai gangguan sistem imunologis tubuh, maka antioksidan diperlukan 

sebagai suatu bahan yang mengurangi pengaruh merusak baik dari oksigen 

maupun nitrogen yang reaktif terhadap berbagai fungsi fisiologis tubuh 

(Syah, 2006). 

Radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil, mengandung satu 

atau lebih elektron tidak berpasangan yang menyebabkan senyawa tersebut 

sangat reaktif mencari pasangan dengan menyerang dan mengikat elektron 

yang ada disekitarnya sehingga menyebabkan kerusakan pada senyawa 

dan berakhir terjadinya kerusakan jaringan. Senyawa radikal bebas 

disebabkan oleh polusi lingkungan seperti polusi kendaraan bermotor, 

bahan pencemar dan radiasi. Tubuh yang terpapar radikal bebas secara 

terus menerus akan tertimbun di dalam tubuh, dengan sifatnya yang reaktif 
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dapat mengakibatkan terjadinya penyakit degeneratif seperti kanker, 

diabetes mellitus, atherosklerosis, mempercepat penuaan, dan menurunkan 

stamina tubuh (Halliwell and Gutteridge, 2000). 

Tahapan reaksi pembentukan radikal bebas secara umum melalui 3 

tahapan reaksi yaitu inisiasi, propagasi dan terminasi, dengan mekanisme 

kerja sebagai berikut (Sayuti dan Yenrina, 2015) : 

a. Tahap inisiasi merupakan awal pembentukan radikal bebas yang dapat 

diproduksi oleh beberapa proses yaitu suhu tinggi, proses ekstrusi dan 

tekanan pada proses pemotongan bahan polimer dapat menghasilkan 

radikal. 

b. Tahap propagasi dapat  terjadi beberapa kali sebelum terjadi pemutusan oleh 

radikal peroksi ke non radikal. 

c. Tahap terminasi yaitu senyawa radikal yang bereaksi dengan radikal 

lain atau dengan penangkap radikal, sehingga potensi propagasinya 

rendah. Pada tahap terminasi, akan terbentuk spesies non radikal karena 

radikal bebas yang bereaksi satu sama lain, sedangkan hidroperoksida 

akan terdekomposisi menjadi produk alkohol, asam keton, dan substrat 

lain yang lebih stabil. 

Reaktivitas radikal bebas dapat dihambat melalui tiga cara yaitu 

(Winarsih, 2007) : 

a. Mencegah atau menghambat pembentukan radikal bebas baru. 

b. Menginaktivasi atau menangkap radikal dan memotong propagasi 

(pemutusan rantai). 
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c. Memperbaiki kerusakan yang disebabkan radikal bebas dalam tubuh. 

2. Tanaman Kelor  

Kelor (Moringa oleifera Lamk.) merupakan tanaman asli kaki bukit 

Himalaya Asia Selatan, Timur Laut Pakistan, sebelah utara Bengala dan 

Timur Laut Banglades. Tanaman ini dapat ditemukan pada ketinggian 

1.400 m di atas permukaan laut dandekat dengan aliran sungai. Sebagian 

besar tanaman kelor  tumbuh liar. Namun, seiring dengan menyebarnya 

informasi mengenai manfaat dan khasiatnya, kelor mulai dibudidayakan 

untuk pengobatan tradisional di seluruh daerahtropis (Krisnadi, 2013). 

Akar kelor berkhasiat sebagai obat kejang, obat gusi berdarah, obat haid 

tidak teratur, dan obat pusing. Daun kelor berkhasiat sebagai obat sesak 

nafas, encok dan biri-biri, biji kelor digunakan sebagai obat mual (Depkes 

RI, 2001). Secara empiris penduduk Filipina mengonsumsi sayuran daun 

kelor karena diduga sangat baik untuk kesehatan kulit dan peredaran 

darah. Selain itu di Indonesia daun kelor dipakai untuk meningkatkan 

produksi ASI pada ibu menyusui dan memiliki potensi yang sangat baik 

untuk melengkapi nutrisi dalam tubuh (Trubus, 2011). 

Kelor tumbuh dalam bentuk pohon, berumur panjang (perenial) 

dengan tinggi 7 - 12 m. Batang berkayu (lignosus), tegak, berwarna putih 

kotor, kulit tipis, permukaan kasar. Percabangan simpodial, arah cabang 

tegak atau miring, cenderung tumbuh lurus dan memanjang. Di Indonesia, 

kelor  memiliki beberapa nama daerah, antara lain Kelor (Jawa, Sunda, 

Bali, Lampung), Keloro (Buru), Marangghi (Madura), Maltong (Flores), 
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Kelo (Gorontalo), Keloro (Bugis), Kawano (Sumba), Ongge (Bima), Hau 

fo (Timor) (Krisnadi, 2013). 

Daun kelor majemuk, bertangkai panjang, tersusun berseling 

(alternate), beranak daun gasal (imparipinnatus). Helai daun saat muda 

berwarna hijau muda dan setelah dewasa berwarna hijau tua. Bentuk helai 

daun bulat telur, panjang 1-2 cm, lebar 1-2 cm, tipis lemas, ujung dan 

pangkal tumpul (obtusus), tepi rata, susunan pertulangan menyirip 

(pinnate), permukaan atas dan bawah halus (Krisnadi, 2013). Tanaman dan 

daun kelor dapat dilihat pada Gambar 1. 

  

   (a)                                                  (b) 

Gambar 1. Tanaman kelor (a) ; daun kelor (b) (Dokumen Pribadi, 2017) 
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a. Klasifikasi tanaman kelor 

Berikut ini taksonomi tanaman kelor menurut Depkes RI (2001): 

Divisi : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Bangsa : Brassicales  

Suku : Moringaceae 

Marga : Moringa 

Jenis : Moringa oleifera Lamk. 

b.  Kandungan 

Kandungan senyawa aktif dari daun kelor yang telah berhasil 

diidentifikasi adalah katekol tanin, gallic tanin, steroid, triterpenoid, 

flavonoid, saponin, antraquinon, alkaloid, dan bahan gula (Kasolo dkk., 

2010). 

c. Khasiat dan Penggunaanya 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai daun kelor 

antara lain antibakteri, antifungi, analgetik, dan antioksidan. Ekstrak etanol 

daun kelor mempunyai daya antelmintika (Wulandari, 2009). 

3. Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu kelompok produk alami tanaman 

yang terbesar di hampir semua tumbuhan terutama sebagai fenol, baik 

dalam kondisi bebas maupun sebagai glikosida yang berkaitan.Struktur 

kimia hanya berdasarkan pada rangka karbon C6-C3-C6 dari ketiga atom C 
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antar cincin tersebut membentuk cincin yang ketiga berupa heterosiklik O 

seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur flavonoid (Markham, 1988) 

Adanya gula yang terikat pada flavonoid menyebabkan flavonoid 

lebih bersifat mudah larut dalam air. Senyawa golongan flavonoid yang 

bersifat polar dapat larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, 

butanol, dan aseton. Golongan flavonoid yang bersifat kurang polar seperti 

isoflavon, flavanon, flavon dan flavanol dapat larut dalam pelarut seperti 

dietileter, etil asetat, dan kloroform (Markham, 1988). Kegunaan flavonoid 

secara umum mempunyai beberapa aktivitas diantaranya antioksidan, 

antiinflamasi, antihepatotoksik, antitumor, antimikrobial, antiviral, dan 

pengaruh terhadap sistem saraf pusat (SSP). Jenis flavonoid yang 

mempunyai aktivitas antioksidan kuat yaitu kuersetin, sianidin, 

epigalokatekin galat dan ginestein. Kuersetin merupakan inhibitor enzim 

reduktase aldosa yang mengubah glukosa menjadi sorbitoldi dalam tubuh 

(Raharjo, 2013). Flavonoid dalam tubuh dapat berfungsi sebagai 

antioksidan dengan cara menetralisir dan mencegah kerusakan akibat 

paparan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel (Waji dan 

Sugrani, 2009). Mekanisme flavonoid sebagai antioksidan dapat menekan 
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apoptosis sel β pankreas dan mengikat radikal bebas menjadi senyawa 

yang lebih stabil dalam tubuh (Ajie, 2015). 

4. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses penarikan suatu zat yang dapat larut 

dari simplisia dengan pelarut yang sesuai dengan sifat senyawa atau zat 

aktif dari simplisia (BPOM, 2013). Metode ekstraksi dipilih berdasarkan 

beberapa faktor seperti sifat dari bahan simplisia dan daya penyesuaian 

dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh 

ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna (Ansel, 1989). Ekstraksi 

dapat dilakukan dengan cara panas dan cara dingin. Ekstraksi cara panas 

digunakan untuk tanaman yang mengandung zat-zat yang tahan terhadap 

pemanasan yaitu dengan cara infusa, sokletasi, dan refluk. Ekstraksi cara 

dingin digunakan untuk tanaman yang mengandung zat-zat yang tidak 

tahan terhadap pemanasan yaitu dengan cara perkolasi dan maserasi 

(Depkes RI, 2000). 

Metode perkolasi merupakan salah satu metode ekstraksi dengan 

cara dingin selain maserasi. Ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru 

yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip perkolasi 

adalah menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder yang 

bagian bawahnya diberi sekat berpori. Proses terdiri dari beberapa tahap 

yaitu tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi 

sebenarnya (penetesan / penampungan ekstrak), dilanjutkan terus menerus 

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



 

xi 
 

(Depkes RI, 2000). Oleh karena itu pada penelitian ini menggunakan 

metode perkolasi yang digunakan untuk ekstraksi senyawa flavonoid 

dalam daun kelor. 

Pemilihan cairan penyari yang baik harus memenuhi beberapa 

persyaratan seperti toksisitas rendah, mudah diuapkan pada suhu yang 

rendah, dapat digunakan sebagai pengawet, dapat menyari dengan cepat 

pada ekstrak, dan tidak menyebabkan ekstrak memisah atau membentuk 

kompleks. Campuran etanol dengan air merupakan pelarut dengan 

kekuatan ekstraktif terbesar pada hampir semua bahan alami yang 

mempunyai berat molekul yang rendah seperti alkaloid, saponin, dan 

flavonoid. Etanol relatif tidak toksik jika dibandingkan dengan metanol 

dan pelarut lainnya (Tiwari dkk., 2011). 

5. Fraksinasi Menggunakan Ekstraksi Cair-Cair 

Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan zat terlarut ke dalam 

dua macam pelarut yang tidak saling campur. Definisi lain ekstraksi cair-

cair adalah perbandingan konsentrasi zat terlarut dalam pelarut organik 

dan air. Sifat suatu senyawa yang dapat terlarut dalam air dan dapat 

terlarut dalam pelarut organik menjadi dasar dilakukannya ekstraksi cair-

cair. Perbedaan jumlah zat yang terlarut dapat ditransfer ke dalam dua 

pelarut yang tidak saling tercampur menjadi batasan metode ini (Khopkar, 

2003). 

Hukum partisi atau yang biasa disebut dengan distribusi Nerst 

menyatakan bahwa pada konsentrasi dan tekanan yang konstan, analit atau 
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suatu senyawa akan terdistribusi dalam proporsi yang selalu sama diantara 

dua pelarut yang tidak saling campur. Koefisien distribusi atau koefisien 

partisi yaitu perbandingan konsentrasi zat terlarut pada keadaan setimbang 

di dalam dua fase pelarut yang tidak saling campur. Pelarut organik untuk 

ekstraksi cair-cair yang yang digunakan adalah pelarut yang kelarutannya 

rendah dalam air, mudah menguap serta memiliki kemurnian yang tinggi 

yang bertujuan untuk meminimalisasi adanya kontaminasi sampel (Ganjar 

dan Rohman, 2010). 

Uji aktivitas antioksidan menggunakan fraksi n-heksan. n-heksan  

merupakan pelarut yang mampu menarik senyawa aktif yang bersifat non 

polar. Kandungan senyawa flavonoid terdapat di dalam hampir semua 

tumbuhan dan berbagai macam flavonoid di alam menpunyai kepolaran 

yang berbeda-beda sesuai jenis dari flavonoid tersebut. Salah satu tanaman 

yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan yaitu daun kelor (Aminah 

dkk., 2015) bahwa kandungan nutrisi pada daun kelor dapat dimanfaatkan 

sebagai agen antioksidan. Fraksinasi dilakukan untuk menarik golongan 

senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol daun kelor (Moringa 

oleifera Lamk.) dan akan diperoleh senyawa yang diinginkan. 

6. Spektrofotometri 

Spektrofotometri digunakan untuk mengukur energi secara relatif 

jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai 

fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 2003). Kadar suatu sampel 

larutan yang berwarna dapat ditentukan dengan menggunakan 
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spektrofotometri visibel (sinar tampak). Pada spektrofotometri, sinar 

dengan panjang gelombang 180 - 400 nm adalah area UV, 400 - 750 nm 

merupakan area visibel, dan 750 - 1500 nm diserap diarea infra red (infra 

merah). Warna pada area visibel dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Warna pada area visibel (Garry, 1971) 

Panjang Gelombang 

(nm) 

Warna yang 

diserap 

Warna yang 

diteruskan 

< 380 - - 

380 –450 Ungu Kuning – Hijau 

450 – 495 Biru Kuning 

495 – 570 Hijau Ungu 

570 – 590 Kuning Biru 

590 – 620 Orange Hijau – Biru 

620 – 750 Merah Biru - Hijau 

 

Prinsip dari metode spektrofotometri adalah penyerapan sinar dari 

larutan berwarna setelah larutan cuplikan dilalui sinar. Absorbansi 

maksimal dari larutan berwarna akan terjadi pada daerah warna yang 

berlawanan, maka warna yang akan diserap adalah warna komplementer 

dari warna yang diamati. Analisis kuantitatif spektrofotometri didasarkan 

pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan hubungan antara konsentrasi 

dengan absorbansi. Hukum Lambert-Beer hanya berlaku jika sinar yang 

digunakan adalah sinar monokromatis, larutan sampel blanko adalan encer, 

dan khusus untuk spektroskopi sinar tampak maka larutan sampel terus 

berwarna atau dapat diubah menjadi senyawa lainyang berwarna secara 

kuantitatif  (Prasetya, 2000). 
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7. DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 

Metode DPPH adalah salah satu uji kuantitatif untuk mengetahui 

aktivitas antioksidan dan merupakan metode yang konvensional yang telah 

lama digunakan untuk penetapan aktivitas senyawa antioksidan (Talapessy 

dkk., 2013). DPPH merupakan singkatan umum untuk senyawa kimia 

organik yaitu 2,2-diphenyl–1-picrylhydrazil. DPPH adalah bubuk kristal 

berwarna gelap terdiri dari molekul radikal bebas yang stabil. DPPH 

mempunyai berat molekul 394,32 dengan rumus molekul C18H12N5O6 yang 

larut dalam air. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik pada suhu -20
0
C 

(Molyneux, 2004). 

 

Gambar 3. Reaksi radikal DPPH dengan Antioksidan (Sayuti dan Yenrina, 2015) 

Reaksi kimia dari DPPH yaitu (Molyneux, 2004): 

Z
+
 + AH         ZH + A

+ 

    (warna ungu)  (warna kuning) 

 Mekanisme DPPH dari senyawa antioksidan adalah melalui donasi 

atom nitrogen sehingga menyebabkan perubahan warna dari ungu menjadi 

kuning (Hanani dkk., 2005). Perubahan warna terjadi karena adanya 

senyawa yang dapat memberikan radikal hidrogen pada radikal DPPH 

sehingga dapat tereduksi menjadi DPPH-H (2,2-diphenyl–1-

picrylhydrazil). Biasanya senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas 
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antioksidan adalah senyawa fenol, karena mempunyai gugus hidroksi yang 

dapat terdistribusi pada posisi orto dan para terhadap gugus –OH dan –OR 

(Purwaningsih, 2012). 

Prinsip uji DPPH adalah penghilangan warna ungu menjadi kuning 

untuk mengukur aktivitas antioksidan dengan pemantauan absorbansi 

menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 517 nm. 

Setelahdireaksikan dengan antioksidan jika warna dari DPPH semakin 

cepat memudar, maka semakin besar potensi antioksidannya (Yanuwar, 

2002). 

8. IC50 (Inhibition Concentration)50 

Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC50. IC50 

adalah konsentrasi dari larutan sampel yang teridentifikasi berpotensi 

sebagai antioksidan yang dapat meredam atau menghambat 50% radikal 

bebas (DPPH). Nilai IC50 dapat diperoleh dengan menggunakan 

persamaan regresi linier yang menyatakan hubungan antara konsentrasi 

sampel (senyawa uji) dengan simbol X terhadap aktivitas penangkapan 

radikal rata-rata dengan simbol Y dari seri replikasi pengukuran. Harga 

IC50 berbanding terbalik dengan kemampuan zat atau senyawa yang 

bersifat sebagai antioksidan. Semakin kecil nilai IC50 maka semakin kuat 

daya antioksidan dari senyawa tersebut (Molyneux, 2004), untuk 

mengetahui kuat lemahnya daya antioksidan dapat dilihat pada spesifikasi 

daya antioksidan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Spesifikasi daya antioksidan (Blois, 1958) 

Nilai IC50 Keterangan 

IC50 < 50 ppm Sangat Kuat 

50 ppm > IC50 < 100 ppm Kuat 

100 ppm > IC50 < 150 ppm Sedang 

150 ppm > IC50 < 200 ppm Lemah 

IC50 > 200 ppm Sangat Lemah 

 

Persentase aktivitas antioksidan yang dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

                        
                      

           
        

Keterangan :  

Abs kontrol = absorbansi DPPH  

Abs sampel = absorbansi larutan uji serta baku pembanding kuersetin 

F. Landasan Teori 

Daun kelor (Moringa oleifera Lamk.) diuji fitokimia dan aktivitas 

farmakologinya memiliki nutrisi dan aktivitas multimedisinal (Toma dan 

Deyno, 2014). Kandungan nutrisi pada daun kelor dapat dimanfaatkan 

sebagai agen antioksidan (Aminah dkk., 2015). Kandungan kimia dari 

daun kelor adalah katekol tanin, gallic tanin, steroid, triterpenoid, 

flavonoid, saponin, antraquinon, alkaloid dan bahan gula (Kasolo dkk., 

2010). Ekstrak daun kelor mengandung senyawa flavonoid dalam jumlah 

yang cukup banyak (Shanmugapriya dkk., 2017). Kegunaan flavonoid 

secara umum mempunyai beberapa aktivitas diantaranya antioksidan 

(Raharjo, 2013). Mekanisme flavonoid sebagai antioksidan dapat mengikat 

radikal bebas menjadi senyawa yang lebih stabil dalam tubuh (Ajie, 2015). 
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Pelarut n-heksan dapat menyari senyawa flavonoid dari golongan aglikon 

yang bersifat nonpolar (Markham, 1988). 

G. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah : 

1. Fraksi n-heksan ekstrak etanol daun kelor (Moringa oleifera Lamk.) 

memiliki aktivitas antioksidan. 

2. Penetapan kadar fraksi n-heksan ekstrak etanol daun kelor (Moringa 

oleifera Lamk.) mengandung flavonoid. 

 

 


