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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tubuh secara terus-menerus menghasilkan senyawa radikal melalui 

peristiwa metabolisme sel normal, peradangan, kekurangan gizi dan akibat 

respons terhadap pengaruh dari luar tubuh, seperti polusi lingkungan, ultraviolet, 

asap rokok, radiasi, obat, pestisida, limbah industri dan ozon (Sayuti dkk., 2015; 

Youngson, 2005). Radikal bebas akan selalu berusaha mengambil elektron dari 

molekul lain yang ada di sekitarnya untuk menstabilkan diri. Radikal bebas 

berkaitan erat dengan terjadinya kerusakan sel, kerusakan jaringan dan proses 

penuaan (Fessenden dan Fessenden, 1986). Radikal bebas dapat diatasi dengan 

senyawa antioksidan. 

Antioksidan adalah substansi yang mampu menangkal atau meredam radikal 

bebas dan mencegah terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. 

Secara alamiah sebenarnya tubuh menghasilkan senyawa antioksidan sebagai 

pertahanan. Akan tetapi antioksidan yang dihasilkan tubuh tidak mencukupi  

untuk menangkal semua radikal bebas yang ada sehingga diperlukan tambahan 

asupan antioksidan dari luar tubuh. Sumber antioksidan dari luar tubuh dapat 

didapat secara alami maupun sintetik (Halliwell and Gutteridge, 2000). 

Antioksidan sintetik adalah antioksidan yang dihasilkan dari reaksi kimia 

seperti Butil Hidroksi Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluen (BHT), Propil Galat 

(PG), dan Tert-Butil Hidrosi Quinon (TBHQ) yang diketahui menyebabkan 
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mutasi DNA dan memicu kanker (Gharavi et al., 2007). Kekhawatiran akan 

adanya kemungkinan efek samping dari antioksidan sintetik menyebabkan 

antioksidan alami menjadi alternatif. Antioksidan alami banyak ditemukan dalam 

sayuran dan buah-buahan. Komponen yang terkandung didalam antioksidan alami 

ini adalah vitamin C, vitamin E, β-karoten, flavonoid, isoflavon, flavon, 

antosianin, katekin, isokatekin, asam lipoat, bilirubin dan albumin, likopen, 

klorofil (Winarsi, 2007) alkaloid dan fenol (Cutler, 2000). Salah satu tanaman 

memiliki aktivitas antioksidan yang telah dilaporkan adalah lidah buaya (Sabeh et 

al., 1993).  

Lidah buaya merupakan salah satu dari 10 tanaman terlaris didunia yang 

berpontensi untuk dikembangkan sebagai tanaman obat (Furnawanthi, 2002) yang 

memiliki kandungan senyawa kimia diantaranya antrakuinon, lignin, flavonoid, 

tannin, saponin, sterol (Swagasta et al., 2011) alkaloid, karbohidrat dan terpenoid 

(Raphael, 2012). Pengembangan agroindustri lidah buaya terpusat di Pontianak, 

Kalimantan Barat yang saat ini budidaya lidah buaya juga gencar dilakukan di 

Magelang, Jawa Tengah. Menurut Suhendar (2007) produksi lidah buaya pada 

tahun 2003 adalah 557,1 ton, namun biasanya pemanfaatan lidah buaya dalam 

bidang industri hanya memanfaatkan gel dan daging lidah buayanya saja, 

sedangkan kulit lidah buaya  hanya dijadikan pupuk dan terbuang menjadi limbah 

yang mencemari lingkungan. Hal ini sangat disayangkan, dikarenakan kandungan 

kimia seperti fenol, flavonoid dan alkaloid tersebar diberbagai bagian tanaman 

seperti kulit, daun, kayu, buah, bunga dan biji (Harbone, 1987; Lenny, 2006). 

Konsentrasi tertinggi flavonoid dalam buah-buahan dan sayuran cenderung 
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ditemukan pada daun,  kulit dan biji. Dan setiap metode pengolahan hampir selalu 

membuang bagian-bagian ini (Clayton, 2008). 

Penelitian Moniruzzaman et al., (2012) menyatakan kadungan fenolik dan 

flavonoid dalam ekstrak etanol 80% kulit lidah buaya paling tinggi dibandingkan 

dengan ekstrak kental gel lidah buaya dan ekstrak etanol (80%) pada penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana pada peneliian ini menggunakan 

pelarut metanol karena berdasarkan pustaka Thompson (1985) bahwa metanol 

merupakan pelarut yang bersifat universal sehingga dapat melarutkan analit yang 

bersifat polar dan nonpolar seperti alkaloid, steroid, saponin, dan flavonoid dari 

tanaman. Metanol menarik senyawa fenolik dan flavonoid lebih baik daripada 

pelarut aseton dan kloroform (Ghasemzadeh, 2011) 

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Hanani,dkk (2005) ekstrak 

metanol Callyspongia sp. mempunyai aktivitas antioksidan yang baik dilihat dari 

IC50 sebesar 41,21 μg/ml dan senyawa yang berkhasiat sebagai antioksidan 

termasuk golongan alkaloid. Senyawa fenol dan flavonoid yang terdapat pada 

tanaman mahkota dewa berperan penting dalam sumber senyawa anyioksidan 

yang dibuktikan dengan nilai IC50 pada fraksi methanol daging buah mahkota 

dewa dengan niali 103, 75 μg/ml (Lisdawati dan Kardono, 2006). 

Penelitian tentang antioksidan pada kulit lidah buaya sulit ditemukan serta 

banyaknya kulit lidah buaya yang menjadi limbah, maka dari latar belakang 

tersebut dilakukakn penelitian aktivitas antioksidan kulit lidah buaya. Pengujian 

aktivitas antioksidan dapat menggunakan metode DPPH. Prinsip kerja metode 

DPPH adalah penangkapan hidrogen dari antioksidan oleh radikal bebas DPPH. 
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Selain itu metode DPPH dipilih karena sederhana, mudah, cepat dan peka serta 

hanya memerlukan sedikit sampel (Blois, 1958).  Identifikasi kandungan senyawa 

fenol, flavonoid dan alkaloid menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak metanol kulit lidah buaya (Aloe vera L.) memiliki aktivitas 

antioksidan yang dinyatakan dengan IC50? 

2. Golongan senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan apa saja yang 

terkandung dalam ekstrak metanol kulit lidah buaya dengan metode 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Meng etahui ada atau tidaknya aktivitas antioksidan ekstrak metanol kulit 

lidah buaya (Aloe vera L.) yang dinyatakan dengan      dengan metode 

DPPH..  

2. Mengetahui senyawa yang  memiliki aktivitas antioksidan terkandung dalam 

ekstrak kulit lidah buaya (Aloe vera L.) dengan metode Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT).  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti ilmiah mengenai aktivitas 

antioksidan ekstrak metanol kulit lidah buaya  (Aloe vera L.). Selain itu penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya serta 



5 

 

 

meningkatkan kegunaan ekstrak kulit lidah buaya  sebagai bahan obat alami 

terutama sebagai sumber antioksidan dalam upaya meningkatkan pendayagunaan 

kekayaan sumber alam Indonesia. 

 

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  : Magnollophyta/ Spermatopyta 

Sub Divisio : Magnollopsidae/ Angiospermae 

Class  : Lilliopsida/ Dicotyledoneae 

Ordo  : Liliales 

Family  : Aspholdelaceae 

Genus  : Aloe 

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

b. Morfologi 

Lidah buaya merupakan suatu tanaman perdu yang basah. Bagian 

dalam daging lidah buaya ini dipenuhi getah dan daging berlendir tanpa 

warna. Memiliki tekstur kenyal dan mudah hancur. Bagian bunganya 

berkelamin dua (biseksual)  memiliki bentuk seperti terompet dengan ukuran 

2-3 cm. Bagian batang lidah buaya berserat atau berkayu umumnya sangat 
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pendek dan hampir tidak terlihat karena tertutup daun yang bergerigi 

mencapai 15 cm dan sebagian batangnya terbenam dalam tanah. Bagian akar 

lidah buaya berserabut berkisar 30 cm. Lidah  buaya akan tumbuh dengan 

baik pada suhu 28-32  dan pH 5,5,-6 dengan pancaran sinar matahari 4 jam 

sehari serta curah hujan 1000-3000 m  per tahun (Wahjono, 2004). 

Kulit lidah  buaya merupakan lapisan terluar yang berwarna hijau yang 

terdiri dari 15-18 lapisan sel yang memiliki sifat fisik protektif dan di selingi 

oleh 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). Dibawah lapisan kulit terdapat bundle 

vaskuler yang memiliki tiga tipe yaitu xilem sebagai alat transportasi air dan 

mineral dari akar meniju kulit, floem penghantar bahan sintetis menuju akar 

dan perisiklik tubulus mengandung getah berwarna kekuningan yang 

memiliki sejumlah besar antrakuinon (Assunta, 2006). Tanaman lidah buaya 

dapat dilihat dalam Gambar 1 sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Tanaman Lidah Buaya 
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Gambar kulit lidah buaya dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut: 

 

      

Gambar 2. Kulit Lidah Buaya  

c. Kandungan kimia 

Kandungan senyawa kimia tumbuhan lidah buaya diantaranya 

antrakuinon, lignin, flavonoid, tannin, saponin, sterol (Swagasta dkk, 2011) 

alkaloid, karbohidrat dan terpenoid (Raphael, 2012). Menurut 

Moniruzzaman et al., (2012) kandungan kimia kulit lidah buaya diantaranya 

fenol dan flavonoid. Senyawa yang memiliki potensi sebagai antioksidan 

adalah flavonoid, fenol dan alkaloid (Winarsi, 2007; Janeiro dan Brett, 2004; 

Hanani dkk., 2005) 

1) Fenol 

Senyawa yang digolongkan sebagai senyawa fenol memiliki cirri khas 

yaitu terdapat satu atau lebih gugus hidroksil (OH) yang menempel pada 

struktur cincinya. Senyawa dengan satu gugus hidroksil pada strukturnya 

disebut senyawa fenol, sedangkan jika gugus hidroksil lebih dari satu 

disebut senyawa polifenol (Hoelz et al., 2010). Metanol dapat menarik 

senyawa fenol secara optimum (Iloki et al., 2015) Struktur umum fenol 

dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut: 
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Gambar 3. Struktur umum fenol (Hoelz et al., 2010) 

2) Flavonoid 

Flavonoid adalah satu golongan fenol alam yang terbesar yang 

mengandung 15 atom karbon dalam inti dasarnya yang tersusun dalam 

konfigurasi C6-C3-C6 yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh satuan 

tiga karbon yang dapat membentuk cincin ketiga. Cincin diberi tanda A, B dan 

C untuk mempermudah, atom karbon dinomori untuk sistem penomoran yang 

menggunakan angka biasa untuk cincin A dan C serta tanda beraksen untuk 

cincin B. Khusus untuk Khalkon sistem penomorannya dimodifikasi (Markham, 

1988). Struktur umum flavonoid dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut: 

        

Gambar 4. Struktur umum flavonoid (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. Aglikon yang kurang polar seperti isoflavon, flavonon, 
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dan flavon serta flavonol yang termetoksilasi cenderung lebih mudah larut 

dalam pelarut seperti eter dan kloroform (Markham, 1988). 

3) Alkaloid 

Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang terbanyak 

ditemukan di alam. Hampir seluruh alkaloid berasal dari berbagai jenis 

tumbuhan. Semua alkaloid mengandung atom nitrogen yang bersifat basa 

dan merupakan bagian dari cincin heterosiklik (Ahmad, 1986). Alkaloid 

mempunyai kegiatan fisiologi yang menonjol dan sering digunakan secara 

luas dalam bidang pengobatan. Alkaloid merupakan senyawa yang 

mempunyai satu atau lebih atom nitrogen biasanya dalam gabungan dan 

sebagian dari sistem siklik (Harbone,1987). Alkaloid merupakan senyawa 

yang bersifat basa yang larut dalam pelarut organik seperti metanol 

(Harborne, 1987). Struktur alkaloid jenis pirolidin dapat dilihat pada gambar 

5 sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Struktur alkaloid pirolidin (Lenny, 2006) 

 

d. Khasiat Tanaman 

Khasiat tanaman lidah buaya dari segi kandungan nutrisi lidah buaya 

mengandung beberapa mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, sodium, 

besi, zinc dan kromium. Beberapa vitamin dan mineral tersebut dapat 

berfungsi sebagai pembentuk antioksidan alami, seperti fenol, flavonoid, 
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vitamin C, E, A dan magnesium. Antioksidan ini mencegah penuaan dini 

serangan jantung dan berbagai penyakit degeneratife (Astawan, 2008). 

Kandungan yang terdapat pada lidah buaya juga dapat digunakan 

sebagai antibakteri dan antifungi (Agarry et al., 2005; Sumbul et al., 2004), 

antiinflamasi (Vazquez et al., 1996), antivirus (Chandan et al., 2007), 

laksatif (Ashafa et al., 2011) dan antidiabetes (Enas, 2011). Lidah buaya 

juga telah dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan (Sabeh et al., 1993). 

2. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah molekul yang sangat reaktif. Kereaktifan molekul 

disebabkan oleh hilangnya elektron tunggal atau tidak berpasangan (Tjay dan 

Rahardja, 2010). Adanya elektron tidak berpasangan menyebabkan suatu senyawa 

menjadi sangat reaktif dalam mencari elektron pasangan. Radikal bebas ini akan 

selalu berusaha mengambil elektron dari molekul lain yang ada di sekitarnya 

untuk menstabilkan diri. Radikal bebas berkaitan erat dengan terjadinya kerusakan 

sel, kerusakan jaringan dan proses penuaan (Fessenden dan Fessenden, 1986). 

Sumber radikal bebas bisa berasal dari proses metabolisme dalam tubuh 

(internal) dan dapat berasal dari luar tubuh (eksternal). Radikal bebas dari tubuh 

mencakup superoksida, hidroksil, peroksil, hidrogen peroksida, singlet oksigen, 

oksida nitrit dan peroksinitrit. Radikal bebas dari luar tubuh antara lain asap 

rokok, polusi, radiasi, sinar UV, obat, pestisida, limbah industri dan ozon 

(Youngson, 2005). 

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

terminasi. Tahap inisisasi terjadi pembentukan radikal asam lemak, yaitu senyawa 
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turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat dari 

hilangnya satu atom hidrogen. Tahap selanjutnya, yaitu propagasi, radikal asam 

lemak akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksida. 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). Gambar mekanisme oksidasi lemak dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Gambar 6. Mekanisme Oksidasi Lemak 

 

3. Antioksidan 

Antioksidan adalah substansi yang dapat menetralisir radikal bebas dan 

mencegah terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Antioksidan 

mampu menetralisir radikal bebas karena senyawa ini memiliki struktur molekul 

yang dapat memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas tanpa 

terganggu sama sekali fungsinya dan dapat memutus reaksi berantai dari 

pembentukan radikal bebas yang dapat menimbulkan stress oksidatif (Halliwell 

and Gutteridge, 2000). 

Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi menjadi tiga macam. 

Antioksidan yang pertama adalah antioksidan yang diproduksi oleh tubuh berupa 
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enzim, seperti superoksida dismutase (SOD), katalase dan glutation peroksidase. 

Kedua, antioksidan alami yang didapatkan dari bahan alam baik tanaman maupun 

hewan, yaitu metabolit sekunder seperti senyawa golongan alkaloid, flavonoid, 

fenol, tekoferol. Vitamin C, betakaroten dalam tanaman. Ketiga, antioksidan 

sintetik yang diproduksi dari bahan-bahan kimia. Antioksidan sintetik diijinkan 

penggunaannya untuk makanan untuk mencegah kerusakan lemak, contohnya 

butil Hidroksi Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluen (BHT), Propil Galat (PG) dan 

Tert-Butil Hidrosi Quinon (TBHQ) dan nordihidro asam guaiaretat (NDGA) 

(Kumalaningsih, 2006). 

4. Vitamin C 

Pemerian vitamin C hablur atau serbuk putih atau agak kuning. Oleh 

pengaruh cahaya lambat laun menjadi berwarna gelap. Dalam keadaan kering 

stabil di udara, dalam larutan cepat teroksidasi. Mudah larut dalam air, agak sukar 

larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam eter dan dalam benzena 

(Depkes, 1995). Struktur kimia Vitamin C dapat dilihat pada Gambar 7 berikut 

ini: 

 

Gambar 7 . Struktur Kimia Vitamin C (Depkes, 1995) 

 

Vitamin C digunakan sebagai baku pembanding karena vitamin C sendiri 

adalah salah satu senyawa antioksidan (Winarsi, 2007). Sebagai reduktor asam 
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askorbat akan mendonorkan satu elektron membentuk semi dehidroaskorbat yang 

tidak bersifat reaktif dan selanjutnya mengalami reaksi disproporsionasi 

membentuk dehidroaskorbat yang bersifat tidak stabil. Dehidroaskorbat akan 

terdegradasi membentuk asam oksalat dan asam treonat. Oleh karena kemampuan 

vitamin C sebagai penghambat radikal bebas, maka peranannya sangat penting 

dalam menjaga integritas membran sel (Suhartono et al., 2007). Reaksi Reduksi 

dan Oksidasi Asam Askorbat dapat dilihat pada Gambar 8 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Reaksi Reduksi dan Oksidasi Asam Askorbat (Szent-Györgyi, 1937) 

 

5. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses penarikan atau pemisahan senyawa kimia atau zat 

aktif dari suatu simplisia (baik nabati maupun hewani) dengan menggunakan 

pelarut tertentu. Proses ekstraksi bertujuan untuk mendapatkan komponen-

komponen bioaktif suatu bahan (Harborne, 1987). Bahan yang akan diekstrak 

biasanya berupa bahan kering yang telah dihancurkan, biasanya berbentuk bubuk 

atau simplisia (Sembiring, 2007).  

Macam-macam metode ekstraksi antara lain yaitu maserasi, perkolasi, 

infundasi dan sokhletasi. Pemilihan metode ekstraksi perlu mempertimbangkan 

beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah dengan tiap macam metode 
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ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau 

mendekati sempurna (Ansel, 1989). . Metode maserasi dipilih karena memiliki 

keuntungan dapat menarik zat aktif yang tidak tahan panas, mudah dilakukan, dan 

alat yang digunakan sederhana (Depkes,1986). 

Maserasi adalah proses penyarian simplisia dengan jalan perendaman 

menggunakan pelarut dengan sesekali pengadukan pada suhu ruangan. Maserasi 

yang dilakukan pengadukan secara terus menerus disebut maserasi kinetik. 

Maserasi yang dilakukan dengan penambahan secara berulang setelah 

penyaringan terhadap maserat atau filtrat pertama dan seterusnya disebut 

remaserasi (Depkes, 2000). Remaserasi adalah penambahan pelarut setelah 

dilakukan penyaringan pada maserat pertama dan seterusnya. Keuntungan dari 

metode ini adalah cara pengerjaan mudah dan alat-alatnya sederhana, sedangkan 

kerugiannya adalah waktu pengerjaan lama, butuh pelarut dalam jumlah banyak 

dan tidak bisa untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras (Sudjadi, 1986). 

6. Cairan Penyari 

Cairan penyari dalam suatu proses ekstraksi merupakan pelarut yang baik 

(optimal) untuk suatu zat aktif dari senyawa kandungan lainnya. Proses penyarian 

metabolit sekunder yang terkandung di dalam suatu tanaman memerlukan cairan 

penyari yang sesuai. Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan faktor-

faktor antara lain selektivitas, mudah digunakan, ekonomis, ramah lingkungan dan 

aman digunakan (Depkes, 1995). Jenis penyari yang umumnya digunakan dalam 

ekstraksi adalah air, alkohol (etanol, metanol), serta campuran air dengan alkohol 

(Depkes RI, 2000). 
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 Metanol adalah senyawa Alkohol dengan 1 rantai karbon. Rumus Kimia 

CH OH, dengan berat molekul 32. Titik didih 64-65 ºC (tergantung kemurnian), 

dan berat jenis 0,7920-0,7930 (juga tergantung kemurnian). Secara fisik metanol 

merupakan cairan bening, berbau seperti alkohol, dapat bercampur dengan air, 

etanol, chloroform dalam perbandingan berapapun, hygroskopis, mudah menguap 

dan mudah terbakar dengan api yang berwarna biru (Spencer, 1988). 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). Metanol menarik senyawa fenolik dan 

flavonoid lebih baik daripada pelarut aseton dan kloroform (Ghasemzadeh, 2011) 

 

7. Spektrofotometri 

Spektrofotometri adalah pengukuran suatu interaksi antara radiasi 

elektromagnetik dan molekul atau atom dari suatu zat kimia. Teknik yang biasa 

digunakan dalam analisis meliputi spektrofotometri ultraviolet, infra merah dan 

cahaya tampak (visible). Panjang gelombang spektrofotometri ultraviolet adalah 

190-350nm dan cahaya tampak atau visible adalah 350-780nm. Gugus fungsi 

yang menyerap radiasi di daerah ultraviolet dan cahaya tampak (visible) disebut 

gugus kromofor (Lestari, 2007).  

Prinsip dasar metode spektrofotometri ultraviolet atau sinar tampak 

dinyatakan dalam hukum Lambert Beer. Hukum Lambert Beer menyatakan 

bahwa sinar monokromatis yang melewati medium transparan maka laju 

penurunan intensitas sinar sebanding dengan ketebalan medium dan proporsional 
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dengan sinar yang diteruskan. Intensitas sinar monokromatis menurun secara 

eksponensial sesuai dengan kadar senyawa penyerap yang makin besar (Pecsok et 

al., 1976). 

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

larutan uji. Pernyataan ini dikenal dengan Hukum Lambert Beer: 

A = a. b. c atau A = ɛ. b. c 

Dimana: 

A = absorban    a  = absorptivitas 

b  = tebal laju larutan   c  = konsentrasi larutan yang diukur 

ɛ  = tetapan absorptivitas molar 

(Darchriyanus, 2004). 

 

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

Metode DPPH (2,2-Difenil-1-Pikrihidrazil) merupakan metode paling 

umum yang digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan. DPPH (2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil) merupakan suatu radikal stabil berwarna ungu dan larut dalam 

etanol maupun metanol yang dapat diukur intensitas warnanya pada panjang 

gelombang 515-520 nm (Molyneux, 2004).  

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). Pemudaran warna 

akan mengakibatkan penurunan nilai absorbansi sinar tampak dari 
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spektrofotometer. Semakin pudarnya warna DPPH setelah direaksikan dengan 

antioksidan menunjukkan kapasitas antioksidan yang semakin besar pula 

(Yanuwar, 2002). Reaksi radikal bebas DPPH dengan senyawa antioksidan dapat 

dilihat pada Gambar 9 sebagai berikut: 

 

Gambar 9. Reaksi Radikal Bebas DPPH dengan Senyawa Antioksidan (Molyneux, 

2004) 

 

9. Inhibition Concentration50 (IC50) 

Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC50 atau Inhibitor 

Concentration50. Nilai IC50 didefinisikan sebagai konsentrasi larutan sampel yang 

dapat menyebabkan penurunan aktivitas DPPH sebanyak 50% yang dilihat dari 

pengurangan intensitas warna ungu. Harga IC50 berbanding terbalik dengan 

kemampuan zat atau senyawa yang bersifat sebagai antioksidan. Semakin kecil 

nilai IC50 berarti semakin kuat daya antioksidannya (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 
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10. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis adalah suatu proses pemisahan antara analit-analit 

dalam sampel yang terdistribusi antara 2 fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase 

diam biasanya berupa bahan padat dalam bentuk molekul kecil atau dalam bentuk 

cairan yang dilapiskan pada pendukung padat atau pada dinding kolom. Fase 

gerak biasanya dapat berupa gas maupun cairan. Fase diam pada kromatografi 

lapis tipis biasanya berupa lapisan yang seragam pada permukaan bidang datar 

yang didukung oleh lempeng kaca, pelat, alumunium atau pelat plastik (Rohman, 

2009).  

Keuntungan menggunakan kromatografi lapis tipis adalah pelaksanaannya 

yang lebih mudah dan lebih murah serta peralatan yang lebih sederhana 

dibandingkan dengan kromatografi kolom. Penotolan sampel akan optimal jika 

menotolkan sampel dengan ukuran bercak kecil. Jika sampel yang digunakan 

dalam penotolan terlalu banyak maka akan menurunkan resolusi. Penotolan 

sampel dalam jumlah banyak secara manual biasanya membutuhkan waktu yang 

lama (Rohman, 2009). Derajat retensi pada kromatografi lapis tipis biasanya 

dinyatakan dengan harga Rf (Sudjadi, 1986). Rumusnya adalah sebagai berikut:  

 

Harga Rf = 
pelarutditempuh  yangJarak 

 terlarutsenyawaditempuh  yangJarak 

 

 

F. Landasan Teori 

Radikal bebas berkaitan erat dengan terjadinya kerusakan sel, kerusakan 

jaringan dan proses penuaan (Fessenden dan Fessenden, 1986). Radikal bebas 
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dapat diatasi dengan senyawa antioksidan. Senyawa yang memiliki potensi 

sebagai antioksidan adalah flavonoid, fenol dan alkaloid (Winarsi, 2007; Janeiro 

dan Brett, 2004; Hanani dkk., 2005). Lidah buaya memiliki kandungan senyawa 

kimia diantaranya antrakuinon, lignin, flavonoid, tannin, saponin, sterol 

(Swagasta et al., 2011) alkaloid, karbohidrat dan terpenoid (Raphael, 2012). 

Prahesti dkk (2015) melakukan penelitian ekstrak metanol daging Aloe vera Linn 

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. 

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. Senyawa fenol dan flavonoid yang terdapat pada 

tanaman mahkota dewa berperan penting dalam sumber senyawa antioksidan yang 

dibuktikan dengan nilai IC50 pada fraksi methanol daging buah mahkota dewa 

dengan niali 103, 75 μg/ml (Lisdawati dan Kardono, 2006). Ekstrak metanol 

Callyspongia sp. mempunyai aktivitas antioksidan yang baik dilihat dari IC50 

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

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

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

(Ginting et al, 2013). Metanol merupakan pelarut yang bersifat universal sehingga 

dapat melarutkan analit yang bersifat polar dan nonpolar. Metanol dapat menarik 
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alkaloid, steroid, saponin, dan flavonoid dari tanaman (Thompson, 1985). Metanol 

menarik senyawa fenolik dan flavonoid lebih baik daripada pelarut aseton dan 

kloroform (Ghasemzadeh, 2011). 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Ekstrak metanol kulit lidah buaya (Aloe vera L.) memiliki aktivitas 

antioksidan yang ditunjukkan nilai IC50. 

2. Ekstrak metanol kulit lidah buaya (Aloe vera L.) mengandung senyawa 

flavonoid, fenol dan alkaloid.  


