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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Radikal bebas dapat dijumpai pada lingkungan, beberapa logam (contohnya 

besi dan tembaga), asap rokok, obat, makanan dalam kemasan, bahan aditif dan 

lain-lain (Droge, 2002). Tanpa disadari radikal bebas sendiri memiliki dampak 

positif untuk tubuh, seperti membantu destruksi sel-sel mikroorganisme dan 

kanker. Ketidakseimbangan terjadi ketika pembentukan radikal bebas melebihi 

sistem pertahanan, sistem pertahanan tidak mampu mendetoksifikasi radikal bebas 

atau ketika terjadi penurunan proses detoksifikasi (Saleh dan Agarwal, 2002). 

Kondisi yang berhubungan dengan stress meliputi status penyakit kronis, 

penuaan, terekspos toksin (Sikka et al, 1995), infeksi, inflamasi, serta kasus 

infertilitas yang menyebabkan kerusakan proses oksidasi dan menyebabkan 

kerusakan sel (Saleh dan agarwal, 2002). 

Aktivitas radikal tersebut dapat dihambat oleh kerja antioksidan (Mun’im 

et al, 2008). Sumber antioksidan dapat berupa antioksidan sintetik maupun 

antioksidan alami. Tetapi saat ini penggunaan antioksidan sintetik mulai dibatasi 

karena dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa antioksidan sintetik 

seperti BHT (Butylated Hydroxy Toluena) ternyata dapat meracuni binatang 

percobaan dan bersifat karsinogenik. Oleh karena itu industri makanan dan obat-

obatan beralih mengembangkan antioksidan alami dan mencari sumber-sumber 

antioksidan alami baru (Takashi dan Takayuni, 1997). 
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Tanaman obat tradisional yang terdapat di Indonesia sangat beragam, salah 

satu contoh tanaman yang mengandung antioksidan adalah tanaman lidah buaya 

(Aloe vera L.) (Saritha et al, 2010). Tanaman lidah buaya atau Aloe vera tumbuh 

subur di daerah tropis (Maenthaisong et al, 2007) hingga kini masih menarik 

sebagai bahan penelitian di seluruh penjuru dunia (Chonche, 2014). Kandungan 

kimia yang diduga sebagai antioksidan adalah fenolik, flavonoid dan alkaloid. 

Fenolik, flavonoid dan alkaloid tersebar diberbagai bagian tumbuhan seperti akar, 

daun, kayu, buah, bunga dan biji (Harborne, 1987; Markham, 1988; Lenny, 2006). 

Konsentrasi tertinggi flavonoid dalam buah-buahan dan sayuran cenderung 

ditemukan di daun, kulit dan biji dan setiap metode pengolahan hampir selalu 

membuang bagian-bagian ini (Clayton, 2008). 

Total fenolik dan kandungan flavonoid dari uji aktivitas menggunakan 

metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) menunjukkan bahwa lidah buaya 

merupakan sumber antioksidan yang baik (Botes et al., 2008; Sultana et al., 

2009). Ekstrak etanol (80%) kulit lidah buaya memiliki kandungan antioksidan 

yang paling tinggi dibandingkan dengan ekstrak kental gel lidah buaya dan 

ekstrak etanol (80%) gel lidah buaya. Kandungan fenolik dan flavonoid dalam 

ekstrak etanol kulit lidah buaya yaitu 62,37 ±1,34 mg/kg dan 20,83 ±0,77 g/kg 

(Moniruzzaman et al., 2012). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Hanani (2005) pada Callyspongia sp, positif mengandung alkaloid yang berfungsi 

sebagai antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 41,21µg/ml. Isolasi senyawa 

alkaloid ekstrak metanol daun pala terbukti memiliki aktivitas antioksidan dengan 

nilai IC50 82,34 ppm (Ginting et al, 2013). 
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Metanol merupakan pelarut yang bersifat universal sehingga dapat 

melarutkan analit yang bersifat polar dan nonpolar. Metanol dapat menarik 

alkaloid, steroid, saponin, dan flavonoid dari tanaman (Thompson, 1985) serta 

menarik golongan senyawa fenolik secara optimum  (Ghasemzadeh, 2011). 

Menurut Markham 1988, aglikon yang non polar seperti isoflavon dan flavon 

terlarut dalam pelarut non polar seperti eter dan kloroform. Menurut Robinson 

(1995), identifikasi KLT senyawa flavonoid pada suasana basa akan berubah 

warna menjadi kuning terang atau jingga, sedangkan pada larutan asam maupun 

netral tidak berwarna. Perubahan warna ini disebabkan oleh pembentukan garam 

dan terbentuknya struktur kuinoid pada cincin B flavonoid (Robinson, 1995). 

Warna kuning atau orange yang terlihat secara visibel setelah dideteksi dengan 

uap amonia menunjukkan adanya senyawa flavonoid (Wagner et al., 1984). Pada 

umumnya basa bebas alkaloid hanya larut dalam pelarut organik, meskipun 

pseudo dan protoalkaloid larut dalam air (Harjono, 1996). Identifikasi alkaloid 

menggunakan KLT dikatakan positif mengandung alkaloid jika bercak berwarna 

jingga sampai merah coklat pada pengamatan visual, pada pengamatan UV 254 

nm terjadi peredaman, dan pada UV 365 nm menghasilkan bercak berwarna biru 

(Robinson, 1995). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui aktivitas antioksidan 

dari ekstrak metanol kulit lidah buaya yang dibuat menggunakan fraksi kloroform 

dengan metode DPPH. Penggunaan DPPH dipilih karena sederhana, mudah, 

cepat, dan peka serta hanya memerlukan sedikit sampel (Blois, 1958). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah fraksi kloroform ekstrak metanol kulit lidah buaya (Aloe vera L.) 

memiliki aktivitas antioksidan dan seberapa besar potensi aktivitas 

antioksidan yang dinyatakan dengan IC50 ? 

2. Apakah ada senyawa flavonoid dan alkaloid yang terkandung dalam fraksi 

kloroform ekstrak metanol kulit lidah buaya (Aloe vera L.)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui aktivitas antioksidan fraksi kloroform ekstrak metanol kulit 

lidah buaya (Aloe vera L.) dan potensinya yang ditunjukkan nilai IC50 

dengan metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). 

2. Mengetahui senyawa flavonoid dan alkaloid yang terkandung dalam fraksi 

kloroform ekstrak metanol kulit lidah buaya (Aloe vera L.) dengan metode 

KLT (Kromatografi Lapis Tipis). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti ilmiah pemanfaatan kulit 

lidah buaya (Aloe vera L.) yang memiliki aktivitas antioksidan agar penyakit 

degeneratif yang disebabkan radikal bebas dapat terkendali. Hasil penelitian juga 

diharapkan sebagai bukti ilmiah pemanfaatan kulit lidah buaya sehingga kulit 

lidah buaya tidak hanya sebagai limbah tetapi juga untuk peningkatan kesehatan 

dan upaya meningkatkan pendayagunaan kekayaan sumber alam Indonesia. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Lidah buaya (Aloe vera L.) 

a. Klasifikasi 

Kedudukan Lidah Buaya (Aloe vera L.) dalam sistematika tanaman 

(taksonomi) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta / Spermatophyta 

Sub Divisio : Magnoliophyta / Angiospermae 

Class  : Liliopsida / Dicotyledoneae 

Ordo  : Liliales 

Family  : Aspholdelaceae 

Genus  : Aloe 

Species  : Aloe vera L. (Backer and Brink, 1968). 

b. Morfologi 

Lidah buaya merupakan habitus semak, tinggi 30-50 cm. Batang lidah 

buaya berbentuk bulat, tidak berkayu dan berwarna putih. Daun lidah buaya 

tunggal, ujung runcing, pangkal tumpul, tepi bergerigi, panjang 30-50 cm, 

lebar 3-5 cm, berdaging tebal dan bergetah kuning atau hijau. Lidah buaya 

memiliki bunga majemuk, bentuk malai, terdapat di ujung batang, daun 

pelindung panjang 8-15 mm, benang sari ada enam, putik menyembul keluar 

atau melekat pada pangkal kepala sari, tangkai putik bentuk benang, kepala 

putik kecil, hiasan bunga panjang 2,5-3,5 cm, tabung pendek, ujung tajuk 

melebar dan berwarna jingga atau merah. Buah lidah buaya berbentuk kotak, 
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panjang 14-22 cm, berkatup dan berwarna hijau keputih-putihan. Biji kecil 

dan berwarna hitam. Lidah buaya memiliki akar serabut dan berwarna 

kuning (BPOM RI, 2008). Tanaman lidah buaya dapat dilihat dalam gambar 

1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanaman Lidah Buaya (BPOM RI, 2008) 

Struktur lidah buaya terdiri dari : kulit lidah buaya, getah yang 

mengandung antrakuinon, gel daging beserta lapisan mucilage. Kulit lidah 

buaya merupakan lapisan terluar yang berwarna hijau dan terdiri dari 15-18 

lapisan sel yang memiliki sifat fisik protektif dan terdapat kloroplas. Lapisan 

kulit pada lidah buaya mengandung seluruh bahan fotosintesis dan 

merupakan tempat terjadinya sintesis dari seluruh bahan nutrisi alami yang 

ada dalam lidah buaya seperi karbohidrat, lemak, protein dan vitamin 

(Barcroft, 2003). Kulit lidah buaya dapat dilihat pada gambar 2 sebagai 

berikut: 
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Gambar 2. Kulit Lidah Buaya (Assunta, 2006) 

c. Kandungan kimia 

Ekstrak dari tanaman Aloe vera L. memiliki senyawa metabolit 

sekunder sebagai antioksidan, antitumor, antikanker, antimikroba, 

antiinflamasi, antidiabetes (Moniruzzaman, 2011). Zat bioaktif yang 

terkandung dalam tanaman lidah buaya ini umumnya terdiri dari satu atau 

lebih senyawa, antara lain alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, dan tanin 

(Gill, 1999). 

1) Flavonoid 

 Zat aktif yang dikandung lidah buaya yang berperan sebagai 

antioksidan yaitu 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). 

Flavonoid merupakan kandungan khas tumbuhan hijau dengan 

mengecualikan alga. Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua 
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bagian tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nectar, 

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 air, sehingga campuran pelarut di atas dengan air merupakan 

pelarut yang lebih baik untuk glikosida (Markham, 1988). Aglikon 

yang kurang polar seperti isoflavon, flavonon, dan flavon serta 

flavonol yang termetoksilasi cenderung lebih mudah larut dalam 

pelarut seperti eter dan kloroform (Andersen dan Markham, 2006). 

Flavonoid dalam menangkal radikal bebas dengan cara mendonorkan 

elektron atau atom hidrogen. 

 Senyawa flavonoid juga dapat 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). Gambar struktur flavonoid 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Struktur umum flavonoid (Markham, 1988) 
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2) Alkaloid  

Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang terbanyak 

ditemukan di alam. Hampir seluruh senyawa alkaloid berasal dari 

tumbuh-tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan 

(Lenny, 2006). Alkaloid merupakan salah satu metabolisme sekunder 

yang terdapat pada bagian daun, ranting, biji dan kulit batang. Alkaloid 

mempunyai efek dalam bidang kesehatan berupa pemicu sistem saraf, 

menaikkan tekanan darah, mengurangi rasa sakit, antimikroba, obat 

penenang, obat penyakit jantung dan lain-lain (Simbala, 2009).  

Harborne dan Turne (1984) mengungkapkan bahwa tidak satupun 

definisi alkoloid yang memuaskan, tetapi umumnya alkaloid adalah 

senyawa metabolit sekunder yang bersifat basa, yang mengandung satu 

atau lebih nitrogen biasanya dalam cincin heterosiklik dan bersifat 

aktif biologis menonjol. Alkaloid dapat bertindak sebagai antioksidan 

menurut penelitian yang dilakukan Hanani (2005). Pada gambar 4 

merupakan gambar alkaloid piperidin, isokuinolin, kuinolin dan indol. 

       

       Piperidin              Isokuinolin             Kuinolin                   Indol 

Gambar 4. Alkaloid Piperidin, Isokuinolin, Kuinolin dan Indol (Lenny, 2006) 
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d. Khasiat Tanaman 

Lidah buaya dikenal memiliki manfaat. Secara empiris lidah buaya 

dikenal berkhasiat sebagai penyubur rambut, bahan perawatan kecantikan, 

mengobati luka dan penyakit kulit, serta mampu menghilangkan racun 

dalam tubuh. Lidah buaya mempunyai kandungan zat gizi yang diperlukan 

tubuh yang cukup lengkap, yaitu vitamin A, B1, B2, B3, B12, C, E, choline, 

inositol, dan asam folat. Beberapa vitamin dan mineral tersebut dapat 

berfungsi sebagai pembentuk antioksidan alami, seperti fenol, flavonoid, 

vitamin C, vitamin E, vitamin A dan magnesium. Antioksidan ini berguna 

untuk mencegah penuaan dini, serangan jantung dan berbagai penyakit 

degeneratif (Astawan dan Kasih, 2008). 

2. Radikal Bebas 

Para ahli biokimia menyebutkan bahwa radikal bebas merupakan salah satu 

bentuk senyawa oksigen reaktif, yang secara umum diketahui sebagai senyawa 

yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Menurut Winarsi (2007) radikal 

bebas adalah atom, molekul atau senyawa yang dapat berdiri sendiri mempunyai 

elektron tidak berpasangan, oleh karena itu bersifat sangat reaktif dan tidak stabil. 

Elektron yang tidak berpasangan selalu berusaha untuk mencari pasangan baru, 

sehingga mudah bereaksi dengan zat lain (protein, lemak maupun DNA) dalam 

tubuh (Sayuti, 2015). 

Secara umum terdapat 3 tahapan pembentukan radikal bebas, yaitu: 

1. Inisiasi (awal pembentukan) 

RH + OH           +    O 
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2. Propagasi (pemanjangan rantai radikal) 

   +          RO   

RO   + RH           ROOH +    

3. Terminasi (radikal bebas bereaksi dengan radikal bebas lainnya 

atau dengan penangkaan radikal yang menyebabkan pemanjangan 

rantainya rendah) 

RO  + RO         ROOR +    

RO   +            ROOR 

   +          RR 

Simbol untuk radikal bebas adalah sebuah titik yang berada di dekat 

simbol atom (  ). ROS (Reactive Oxygen Species) adalah senyawa pengoksidasi 

turunan oksigen yang bersifat sangat reaktif yang terdiri 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). 

3. Antioksidan  

Antioksidan adalah substansi yang dapat menetralisir radikal bebas dan 

mencegah terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas (Halliwell & 

Gutteridge, 2000). Antioksidan mampu bertindak sebagai penyumbang radikal 

hidrogen atau dapat bertindak sebagai akseptor radikal bebas sehingga dapat 

menunda tahap inisiasi pembentukan radikal bebas (Windono et al, 2001). 
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Berdasarkan sumbernya antioksidan terbagi menjadi 2 macam, yaitu 

antioksidan alami dan antioksidan buatan. Antioksidan alami adalah antioksidan 

yang sudah tersedia dari alam, baik dari bahan pangan yang diperoleh melalui 

berbagai pengolahan maupun dari bahan alami yang tidak bisa dijadikan bahan 

pangan contohnya: superoksida dismutase (SOD), glutation peroxidase, polifenol, 

flavonoid, karatenoid dan vitamin E. Antioksidan buatan adalah antioksidan yang 

dihasilkan dari hasil sintesis reaksi contohnya BHA (butylated hidroxy anisole) 

dan BHT (butylate hydroxyl toluene) (Winarsi, 2007). Antioksidan sintetik ini 

dikhawatirkan dapat memberikan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan 

manusia karena bersifat karsinogenik. Berbagai studi mengenai BHA dan BHT 

menunjukan bahwa komponen ini dapat menimbulkan tumor pada hewan 

percobaan pada penggunaan jangka panjang (Andarwulan, 1996). 

4. Vitamin C 

Struktur kimianya terdiri dari rantai 6 atom C dan kedudukannya tidak stabil 

(      ), karena mudah bereaksi dengan    di udara menjadi asam 

dehidroaskorbat (Linder, l992). Struktur kimia vitamin C dapat dilihat pada 

gambar 5 (Depkes, 1995). 

 

Gambar 5. Struktur Kimia Vitamin C (Depkes, 1995) 

Fungsi dasar vitamin C adalah meningkatkan daya tahan tubuh terhadap 

serangan penyakit dan sebagai antioksidan yang menetralkan racun dan radikal 
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bebas di dalam darah maupun cairan sel tubuh. Vitamin C merupakan  antioksidan 

yang kuat untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh molekul radikal 

bebas seperti superoksida, peroksida, radikal hidroksil dan oksigen tunggal. 

Vitamin C juga dapat mengurangi radikal bebas akibat sengatan matahari karena 

paparan UV yang berlebihan bila diterapkan ke kulit, karena vitamin mudah 

teroksidasi oleh panas, cahaya dan logam (Tri, 2006).  

 Vitamin C merupakan suatu donor elektron dan agen pereduksi. Disebut 

asntioksidan karena mendonorkan elektronnya, vitamin ini mencegah senyawa-

senyawa lain agar tidak teroksidasi. Walaupun demikian, vitamin C sendiri akan 

teroksidasi dalam proses antioksidan tersebut, sehingga menghasilkan asam 

dehidroaskorbat (Padayatty, 2003). Mekasnisme perubahan asam askorbat 

menjadi asam dehidroaskorbat terdapat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Mekanisme Asam Askorbat menjadi Asam Dehidroaskorbat  

(Szent-Gyorgyi, 1937) 

5. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses pemisahan zat-zat dari bahan padat maupun cair 

menggunakan bantuan pelarut. Pelarut yang digunakan hanya mengekstrak 

substansi tanpa menyebabkan material lainnya ikut larut. Beberapa pelarut sering 

digunakan adalah etanol, methanol, n-heksan, etil asetat, kloroform, aseton dan 

benzene (Depkes, 2000). 
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Bahan yang akan diekstrak biasanya berupa bahan kering yang telah 

dihancurkan, biasanya berbentuk bubuk atau simplisia (Sembiring, 2007). Proses 

pengekstraksian komponen kimia dalam sel tanaman yaitu pelarut organik akan 

menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat 

aktif, zat aktif akan larut dalam pelarut organik di luar sel, maka larutan terpekat 

akan berdifusi keluar sel dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi 

keseimbangan antara konsentrasi cairan zat aktif di dalam dan di luar sel 

(Harborne, 1987). 

Pemilihan metode ekstraksi dan pelarutnya dipertimbangkan berdasarkan 

pada sifat senyawa kimia yang ingin disari. 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. Sifat dari suatu bahan mentah 

obat merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode 

ekstraksi (Ansel, 1989). 

Maserasi adalah proses perendaman menggunakan pelarut untuk menyaring 

simplisia dengan beberapa kali pengadukan. Ada 2 macam maserasi yaitu 

maserasi kinetik dan remaserasi. Maserasi kinetik apabila pada saat maserasi 

dilakukan pengadukan terus-menerus sedangkan remaserasi adalah dengan 

menambahkan pelarut setelah maserat pertama disaring seterusnya (Ansel, 1989).  

6. Partisi Cair-Cair 

Partisi cair-cair berguna sebagai pemisahan analit yang dituju dari 

pengganggu dengan cara melakukan partisi sampel antar dua pelarut yang tidak 
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saling bercampur. Biasanya fase yang digunakan yaitu air dan fase yang lain 

adalah pelarut organik seperti kloroform atau petroleum eter. Biasanya senyawa-

senyawa yang bersifat polar akan tertarik pada fase air sementara senyawa-

senyawa yang bersifat hidofobik akan tertarik pada pelarut organik. Analit yang 

terekstraksi ke dalam pelarut organik akan mudah diperoleh kembali 

menggunakan cara penguapan pelarut (Rohman, 2009). 

Kloroform (CH   ) adalah hasil dari reaksi substitusi metana yang berwujud 

cair, berbau, mudah menguap, mudah terbakar dan membius, sukar larut dalam air 

namun mudah larut dalam alkohol dan eter. Kloroform biasanya digunakan untuk 

obat bius. Tetapi penggunaan kloroform sebagai obat bius dapat menggangu 

fungsi hati. Biasanya untuk mengganti kloroform sebagai obat bius digunakan 

senyawa halotan. Selain digunakan untuk obat bius, kloroform juga dapat 

digunakan sebagai pelarut lemak, damar, lilin dan minyak (Salirawati et al., 

2012). Menurut Markham (1988) flavonoid aglikon seperti dihidroflavonoid, 

isoflavon dan flavon dapat terlarut dalam kloroform sedangkan alkaloid mudah 

larut pada pelarut non polar seperti kloroform dan petroleum eter. 

7. Spektrofotometri 

Spektrofotometri adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada 

pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu jalur larutan berwarna pada 

panjang gelombang yang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma 

atau kisi difraksi dan detektor fototube atau tabung foton hampa. Spektrofotometri 

dapat dianggap sebagai perluasan suatu pemeriksaan visual dengan studi yang 

lebih mendalam dari absorbsi energi. Absorbsi radiasi oleh suatu sampel diukur 
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pada berbagai panjang gelombang dan dialirkan oleh suatu perekam untuk 

menghasilkan spektrum tertentu yang khas untuk komponen yang berbeda. Alat 

yang digunakan dalam analisis secara spektrofotometri adalah spektrofotometer, 

yaitu suatu alat untuk menentukan suatu senyawa, baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif dengan mengukur transmitan atau absorban dari suatu cuplikan sebagai 

fungsi dari konsentrasi (Ali, 2005). 

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, 2009). Besarnya 

serapan (absorbansi) sebanding dengan besarnya konsentrasi (c) larutan uji. 

Pernyataan ini dikenal dengan Hukum Lambert Beer (Underwood, 2002): 

                                A = a. b. c atau A = ε . b . c 

Dimana: 

A = Absorbansi sampel  a = absorbtivitas molar,   

b = Tebal kuvet   c = Konsentrasi, 

      ε = tetapan absorptivitas molar 

 

8. Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 

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

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

intensitasnya pada panjang gelombang 515-520 nm (Molyneux, 2004). DPPH 
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dapat bereaksi dengan senyawa yang dapat mendonorkan atom hidrogen yang 

berguna untuk pengujian aktivitas antioksidan dari suatu ekstrak. 

Prinsip reaksi dari metode ini adalah penangkapan hidrogen dari antioksidan 

oleh radikal bebas DPPH. Mekanisme yang terjadi adalah reaksi penangkapan 

hidrogen dari antioksidan oleh radikal bebas DPPH (warna ungu) dan diubah 

menjadi 2,2-difenil-1-pikrihidrazin (warna kuning) (Yanuwar, 2002). DPPH larut 

dalam etanol maupun metanol yang dapat diukur intensitas warnanya pada 

panjang gelombang 515-520 nm (Molyneux, 2004). Pemudaran warna akan 

mengakibatkan penurunan nilai absorbansi sinar tampak dari spektrofotometer. 

Semakin pudarnya warna DPPH setelah direaksikan dengan antioksidan 

menunjukan kapasitas antioksidan yang semakian besar pula (Yanuwar, 2002). 

Reaksi radikal bebas dengan DPPH dapat dilihat pada gambar 7. 

 

Gambar 7. Reaksi Radikal Bebas DPPH dengan Senyawa Antioksidan  

(Prakash et al, 2001) 

 

9. Inhibition Concentration50 (IC50) 

Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC50 atau Inhibitor 

Concentration50 merupakan konsentrasi dari larutan sampel yang terindikasi 

berpotensi antioksidan yang dapat meredam atau menghambat 50% radikal bebas 
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(DPPH). Harga IC50 berbanding terbalik dengan kemampuan zat atau senyawa 

yang bersifat sebagai antioksidan. Semakin kecil nilai IC50, maka semakin tinggi 

aktivitas antioksidan suatu bahan (Molyneux, 2004). Spesifitas daya antioksidan 

menurut Blois (1958) adalah: 

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 

10. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah salah satu metode pemisahan 

komponen menggunakan fasa diam berupa plat dengan lapisan bahan adsorben 

inert. KLT merupakan salah satu jenis kromatografi analitik. KLT sering 

digunakan untuk identifikasi awal, karena banyak keuntungan menggunakan 

KLT, di antaranya adalah sederhana dan murah (Fessenden, 2003). Nilai utama 

KLT pada penelitian flavonoid ialah sebagai cara analisis cepat yang memerlukan 

bahan yang sangat sedikit (Markham, 1988). 

Derajat retensi pada kromatografi lapis tipis biasanya dinyatakan dengan 

harga Rf. Nilai Rf didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh solut dibagi jarak 

yang ditempuh fase gerak (Gandjar dan Rohman, 2009). 

Rumusnya adalah sebagai berikut:   

Rf =
pelarut  ditempuh  gJarak  yan

erlarutsenyawa  t  ditempuh  gJarak  yan

 



19 
 

 
 

F. Landasan Teori 

Produksi radikal bebas yang berlebihan atau produksi antioksidan yang tidak 

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

dalam tubuh. Beberapa penyakit degeneratif dapat disebabkan karena aktivitas 

oksidasi seperti kardiovaskuler, diabetes mellitus tipe II, penuaan dini sampai 

penyakit tumor dan kanker (Benhar, 2002; Cooper, 2003; Dalle-Donne, 2006). 

Aktivitas radikal tersebut dapat dihambat oleh kerja antioksidan (Mun’im et al, 

2008). Tetapi saat ini penggunaan antioksidan sintetik mulai dibatasi karena dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa antioksidan sintetik seperti BHT 

(Butylated Hydroxy Toluena) ternyata dapat meracuni binatang percobaan dan 

bersifat karsinogenik. Maka dikembangkan antioksidan dari alam berasal dari 

ekstrak kulit lidah buaya.  

Lidah buaya mempunyai kandungan zat gizi yang diperlukan tubuh yang 

cukup lengkap, yaitu vitamin A, B1, B2, B3, B12, C, E, choline, inositol, dan 

asam folat. Beberapa vitamin dan mineral tersebut dapat berfungsi sebagai 

pembentuk antioksidan alami, seperti fenol, flavonoid, vitamin C, vitamin E, 

vitamin A dan magnesium. Antioksidan ini berguna untuk mencegah penuaan 

dini, serangan jantung dan berbagai penyakit degeneratif (Astawan dan Kasih, 

2008). Ekstraksi menggunakan  metanol dipilih karena, metanol dapat menarik 

alkaloid, steroid, saponin, dan flavonoid dari tanaman (Thompson, 1985) serta 

menarik golongan senyawa fenolik secara optimum daripada aseton dan 

kloroform (Ghasemzadeh, 2011).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Botes et al (2008) pada ekstrak etanol (95%) 

gel daun lidah buaya menunjukkan adanya aktivitas antioksidan dengan 

kandungan flavonoid sebesar 20,2 ± 0,5 mg/100g. Sultana et al (2009) melakukan 

penelitian pada ekstrak daun lidah buaya menggunakan empat pelarut yang 

berbeda yaitu metanol absolut, metanol 80%, etanol absolut dan etanol 80%. 

Kandungan flavonoid ekstrak daun lidah buaya dari masing-masing pelarut yang 

digunakan yaitu sebesar 2.91 ± 0.16 g/100g,  4.28 ± 0.17 g/100g, 1.68 ± 0.02 

g/100g dan 2.96 ± 0.04 g/100g. Aktivitas penghambatan DPPH dari masing-

masing pelarut yaitu 73.7 ± 1.3%, 80.1 ± 2.3%, 67.2 ± 1.9% dan 70.7 ± 1.2%. 

Kandungan fenolik dan flavonoid dalam ekstrak etanol (80%) kulit lidah 

buaya yang dilakukan oleh Moniruzzaman et al (2012) yaitu sebesar 62.37 ± 1.34 

mg/kg dan 20.83 ± 0.77 g/kg. Penelitian yang dilakukan Aji et al (2014) pada 

ekstrak metanol daging daun lidah buaya menunjukkan bahwa pada konsentrasi 

200ppm mampu menghambat DPPH sebesar 38.88%. Prahesti et al (2015) 

melakukan penelitian ekstrak metanol Aloe vera L. menggunakan empat 

fraksinasi yaitu fraksi n-heksana, diklorometana, etil asetat dan air. Uji fenolat 

hanya positif pada ekstrak metanol, fraksi etil asetat dan fraksi air dengan hasil 

sebesar 12.47 mg/g, 0.89 mg/g dan 16.5 mg/g. Aktivitas antioksidan ditunjukkan 

dengan nilai IC50 dari masing-masing yaitu 519.23 mg/L, 131.36 mg/L dan 

433mg/L. 

Senyawa flavonoid dalam bentuk aglikon yang kurang polar seperti 

isoflavon, flavanon dan flavon serta flavonol yang termetoksilasi cenderung lebih 
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mudah larut dalam pelarut seperti eter dan kloroform (Andersen and Markham, 

2006). 

Sedangkan kebanyakan famili tanaman yang mengandung alkaloid yang 

penting adalah Liliaceae, Solanaceae dan Rubiaceae (Nash, 1992). Ekstrak 

metanol Callyspongia sp. mempunyai aktivitas antioksidan yang dilihat dari IC50 

sebesar 41,21 μg/ml dan senyawa yang berkhasiat sebagai antioksidan termasuk 

golongan alkaloid (Hanani et al, 2005). Isolasi senyawa alkaloid ekstrak metanol 

daun pala terbukti memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 82,34 ppm 

(Ginting et al, 2013). 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Fraksi kloroform ekstrak metanol kulit lidah buaya (Aloe vera L.) memiliki 

aktivitas antioksidan yang ditunjukkan nilai IC50 dengan metode DPPH (2,2-

difenil-1-pikrilhidrazil). 

2. Fraksi kloroform ekstrak metanol kulit lidah buaya (Aloe vera L.) 

mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid dengan metode KLT 

(Kromatografi Lapis Tipis).  

 


