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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai peroksida dan uji
aktivitas antiradikal bebas DPPH (diphenyl picril hydrazil hydrate) ekstrak
metanol Knema laurina (Myristicaceae) sebagai indikator sifat antioksidan.
Nilai peroksida (POV) ditentukan dengan cara titrasi iodometri sedang uji
antiradikal bebas DPPH dilakukan dengan spektrofotometri. Berdasarkan
hasil penapisan fitokimia diketahui bahwa komponen kimia pada K. laurina
adalah minyak atsiri, sterol, triterpen, tanin, gula pereduksi, alkaloid dan
saponin. Nilai peroksida (POV) dari ekstrak metanol K. laurina adalah 158.07
peroksida/1kg contoh sedang POV α-tocopherol adalah 363.96 peroksida/1kg
contoh. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol K. laurina mampu
menghambat proses oksidasi lebih baik dari α-tocopherol sehingga peroksida
yang terbentuk lebih rendah. IC50 (konsentrasi penghambatan 50%)
terhadap radikal bebas DPPH adalah 39.72 ppm, sedang IC50 vitamin C
adalah 12.20 ppm. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol K. laurina
mampu menghambat 50% aktivitas radikal bebas DPPH pada konsentrasi
39.72 ppm. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa ekstrak
metanol K. laurina mampu berfungsi sebagai reduktor pada proses oksidasi
dan mempunyai aktivitas yang baik sebagai anti radikal bebas DPPH.
Kata kunci : Knema laurina, nilai peroksida(POV), radikal bebas DPPH

Abstract
The aim of the study were to determine the peroxide value and anti
DPPH free radical scavenger activity of Knema laurina (Myristicaceae)
methanol extract as indicator og antioxidant properties. Peroxide value was
determined by iodometri-titration method while anti DPPH free radical was
determined by spectrophotometry. Based on phytochemical screening, the
chemical compounds of K. laurina were essential oil, sterol, triterpen, tannin,
peroxide sugar, alkaloid and saponin. Peroxide value (POV) of K. laurina
methanol extract was 158.07 peroxide/1kg sample, while POV of
αtocopherol was 363.96 peroxide/1kg sample. It mean that the inhibition of
oxidation process of K. laurina methanol extract was better that that of αtocopherol so the peroxide formed was lower. The IC50 of K. laurina methanol
extract was 39.72 ppm, while IC50 of vitamin C was 12.20 ppm. The result
showed that methanol extract of K. laurina at the concentration of 39.72
ppm inhibit 50% of free radical DPPH activity. Based on the peroxide value
and IC50 of K. laurina methanol extract, it can be concluded that K. laurina
methanol extract had potential activity as anti-DPPH free radical and could
be acted as reductor in oxidation process.
Key words : Knema laurina, peroxide value (POV), free radical DPPH
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Pendahuluan
Radikal bebas merupakan suatu molekul
yang sangat reaktif karena mempunyai satu atau
lebih elektron yang tidak berpasangan. Radikal
bebas sangat reaktif karena kehilangan satu atau
lebih elektron yang bermuatan listrik, dan untuk
mengembalikan keseimbangannya maka radikal
bebas berusaha mendapatkan elektron dari
molekul lain atau melepas elektron yang tidak
berpasangan tersebut (Dalimartha & Soedibyo,
1998). Radikal bebas dalam jumlah berlebih di
dalam tubuh sangat berbahaya karena menyebabkan kerusakan sel, asam nukleat, protein
dan jaringan lemak. Radikal bebas terbentuk di
dalam tubuh akibat produk sampingan proses
metabolisme ataupun karena tubuh terpapar
radikal bebas melalui pernapasan (Dalimarta &
Soedibyo,1998). Di dalam tubuh terdapat
mekanisme antioksidan atau antiradikal bebas
secara endogenik (Dyatmiko et al., 2000). tetapi
bila jumlah radikal bebas dalam tubuh berlebih
maka dibutuhkan antioksidan yang berasal dari
sumber alami atau sintetik dari luar tubuh.
Senyawa antioksidan ini akan menyerahkan satu
atau lebih elektronnya kepada radikal bebas
sehingga dapat menghentikan kerusakan yang
disebabkan oleh radikal bebas. Menurut
Hudson (1990) definisi antioksidan secara
umum adalah suatu senyawa yang dapat
memperlambat atau mencegah proses oksidasi.
Antioksidan dapat menghambat laju oksidasi
bila bereaksi dengan radikal bebas.
Secara alami beberapa jenis tumbuhan
merupakan sumber antioksidan, hal ini dapat
ditemukan pada beberapa jenis sayuran, buahbuahan segar, beberapa jenis tumbuhan dan
rempah-rempah (Dalimarta & Soedibyo, 1998).
Beberapa jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai rempah-rempah adalah
tumbuhan dari suku Myristicaceae. Salah satu
jenis tumbuhan dari suku Myristicaceae yang
belum banyak diketahui dan diungkapkan
potensinya adalah Knema laurina. Knema laurina
merupakan pohon dengan tinggi mencapai 8-12
m, ditemukan tumbuh di Jawa dan Sumatra
(Heyne, 1987). Kayunya dimanfaatkan sebagai
bahan bangunan sedang buahnya dapat
dimakan (Burkill, 1935). Pengungkapan potensinya sebagai sumber antioksidan kemungkinan
berkaitan dengan senyawa kimia yang terdapat
dalam tumbuhan. Oleh sebab itu pada
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penelitian ini dilakukan penapisan fitokimia
untuk mengetahui kandungan kimia, uji nilai
peroksida sebagai indikator penghambatan
proses oksidasi dan juga uji antiradikal bebas
DPPH untuk mengetahui kemampuan ekstrak
Knema laurina dalam menghambat radikal bebas
DPPH.
Metodologi
Ekstraksi

Kulit batang Knema laurina diperoleh dari
sekitar Taman Nasional Lore Lindu (Sulawesi
Tengah). Identifikasi tumbuhan dilakukan di
Herbarium Bogoriense. Kulit batang yang akan
diekstraksi dibersihkan dari kotoran dan dipotongpotong kemudian dikering anginkan. Kulit batang
yang telah kering kemudian digiling halus. Serbuk
tersebut ditimbang sebanyak 500 gr dan dimaserasi
dengan metanol selama 24 jam. Filtrat yang ada
ditampung kemudian dipekatkan dengan rotaryevaporator. Residu dimaserasi lagi sampai filtrat yang
tertampung berwarna jernih. Ekstrak pekat yang
diperoleh dikumpulkan dan ditimbang untuk
mengetahui rendemen ekstrak.
Nilai peroksida
Pembuatan larutan natriumtiosulfat 0.02 N

Larutan natriumtiosulfat (Na2S2O3) 0.02N
dibuat dengan pengenceran larutan natriumtiosulfat
1N. Normalitas larutan diukur dengan cara berikut :
500 mg kalium iodat (KIO3), dibilas dengan aquadest
dalam labu ukur 100 ml diencerkan sampai tanda
garis. 25 ml dipipet dalam Erlenmeyer yang telah
berisi 10 ml KI 20% dan 25 ml HCl 4N. Larutan
natriumtiosulfat dititar dengan 0.02N sampai warna
menjadi kuning, ditambahkan larutan kanji.
Penitaran dilanjutkan sampai warna biru hilang.

Ketarangan :
V = ml larutan natriumtiosulfat
fp = 100/25 ; 35.7 = berat setara kaliumiodat
Penentuan nilai peroksida (Williams, 1984)

Ekstrak metanol 500 mg dimasukkan dalam
Erlenmeyer 250 ml kemudian ditambahkan 30 ml
campuran asam asetat : kloroform : etanol (4:9:5),
dan 1 gram Kalium iodide (KI). Simpan sambil
dikocok ditempat gelap selama 30 menit. Setelah itu
ditambahkan 30 ml aquadest dan larutan kanji.
Selanjutnya dititar dengan natrium tiosulfat 0.02N,
sampai warna biru hilang. Jumlah (ml) larutan Natiosulfat dicatat.
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Nilai Peroksida (POV) = S x N x 1000/gr sampel
Dimana : S = ml larutan Na-tiosulfat
N = normalitas larutan Na-tiosulfat
Uji Antiradikal bebas DPPH (Yen and Chen,
1995)

Larutan DPPH (diphenyl picril hydrazil hydrate)
0.004% dalam etanol (pereaksi standar) harus selalu
dalam keadaan baru. Dua mg ekstrak yang
dilarutkan dalam 4 ml air bebas ion ke dalam larutan
DPPH (1mM, 1 ml). Campuran tersebut dikocok
dan dibiarkan pada suhu kamar selama 30 menit dan
diukur absorbansinya. Absorbansi diukur dengan
spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nm.

Hasil Dan Pembahasan
Nilai Peroksida

Nilai peroksida suatu ekstrak tumbuh-an
menunjukkan kemampuan ekstrak untuk
menghambat laju oksidasi lemak. Lemak dan
senyawa-senyawa yang dapat larut dalam lemak
sangat rentan terhadap proses oksidasi. Proses
oksidasi ini akan bersifat merugikan terutama
pada makanan yang mengandung lemak.
Kemampuan suatu ekstrak untuk menghambat
laju oksidasi yang diindikasikan dengan nilai
peroksida suatu ekstrak kemungkinan dapat
dimanfaatkan sebagai suatu bahan yang dapat
bersifat antioksidan. Berdasarkan hasil titrasi
iodometri maka nilai peroksida (POV) ekstrak
methanol K. laurina adalah 158.07 peroksida/1kg contoh, sedang POV α-tocopherol
(610 mg) sebagai pembanding positif adalah
363.96 peroksida/1kg contoh. α-tocopherol
(vitamin E) digunakan sebagai pembanding
positif karena α-tocopherol berfungsi sebagai
antioksidan alami dan digolongkan menjadi
golongan antioksidan sekunder. Antioksidan
sekunder dapat menangkap radikal bebas dan
mencegah
terjadinya
reaksi
berantai
(Dalimartha dan Soedibyo, 1998). Nilai

peroksida (POV) ekstrak K. laurina lebih kecil
dari POV α-tocopherol, hal ini menunjukkan
bahwa peroksida yang dihasilkan oleh ekstrak
lebih sedikit dibandingkan dengan α-tocopherol. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan
kandungan senyawa yang terdapat pada ekstrak
metanol K. laurina yang dapat menghambat laju
oksidasi dan kemungkinan bersifat bioaktif.
Hasil penapisan fitokimia ekstrak K. laurina
terdapat pada Tabel I. Penapisan fitokimia
dilakukan menurut metode Cuiley (1984).
Penapisan fitokimia dilakukan untuk mengetahui komponen kimia pada tumbuhan tersebut
secara kualitatif. Misal : identifikasi tanin
dilakukan dengan menambahkan 1-2 ml besi
(III) klorida pada sari alkohol. Terjadinya warna
biru kehitaman menunjukkan adanya tanin galat
sedang warna hijau kehitaman menunjukkan
adanya tanin katekol.
Tabel I. Golongan senyawa kimia ekstrak metanol
K. laurina berdasarkan penapisan fitokimia
No
Senyawa Kimia
1 Minyak atsiri
2 Lemak dan asam lemak
3 Sterol dan triterpenoida
4 Alkaloida basa
5 Aglikon flavonoida
6 Aglikon antrasenoida
7 Tanin
8 Gula pereduksi
9 Garam alkaloida
10 Antrasenoida
11 Glikosida steroid
12 Flavonoida
13 Poliuronida
14 Saponin
Keterangan : + : terdeteksi
- : tidak terdeteksi

Hasil uji
+
+
+
+
+
+

Tabel II. Nilai Peroksida (POV) ekstrak metanol K. Laurina dan α-tocopherol
α-tocopherol

Ekstrak metanol
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Na2S2O3
0.023 N (ml)
9.4
9.2
9.4
Rata-rata
3.4
3.3
3.3
Rata-rata

Berat contoh (gram)
0. 587
0. 592
0.590
0.503
0.485
0.468

POV
(peroksida/kg)
368.31
357.43
366.14
363.96
155.47
156.62
162.12
158.07

Majalah Farmasi Indonesia, 17(1), 2006

Nilai peroksida dan aktivitas....................

Robinson (1991) menyatakan bahwa
beberapa triterpenoida telah digunakan untuk
pengobatan diabetes, gangguan menstruasi dan
kerusakan hati. Senyawa lain yang kemungkinan
bersifat sebagai antioksidan pada ekstrak
K. laurina adalah fenolik diantaranya adalah
tanin. Hasil ini sesuai dengan Boer et al (1995)
bahwa K. laurina mengandung tanin. Senyawa
fenol bermanfaat untuk mencegah atau
menghambat autooksidasi dari lemak dan
minyak (Hudson, 1990). Senyawa fenol yang
paling umum digunakan sebagai sumber
antioksidan adalah α-tocopherol.
Aktivitas anti radikal bebas DPPH

DPPH (difenil pikril hidrazil hidrat)
menghasilkan radikal bebas aktif bila dilarutkan
dalam alkohol. Radikal bebas tersebut stabil
dengan absorpsi maksimum pada panjang
gelombang 517 nm dan dapat direduksi oleh
senyawa antioksidan.
Pada pengujian anti radikal bebas DPPH
terhadap ekstrak metanol K. laurina dan vitamin
C sebagai pembanding positif menunjukkan
bahwa konsentrasi penghambatan 50%
terhadap radikal bebas DPPH berturut-turut
adalah 39,72 ppm dan 12,20 ppm. Vitamin C
digunakan sebagai pembanding positif karena
vitamin C berfungsi sebagai antioksidan
sekunder, dengan cara kerja yang sama dengan
vitamin E, yaitu menangkap radikal bebas dan

mencegah
terjadinya
reaksi
berantai
(Dalimartha dan Soedibyo, 1998). Hal ini
berarti bahwa ekstrak metanol K. laurina pada
konsentrasi 39,72 ppm telah mampu
menghambat radikal bebas DPPH sebanyak
50%. Berdasarkan hasil tersebut dapat
dikatakan bahwa ekstrak K. laurina mempunyai
potensi yang sangat baik dalam menghambat
radikal bebas DPPH, karena pada konsentrasi
kurang dari 200 ppm telah dapat menghambat
50% radikal bebas DPPH. Kemampuan
menghambat radikal bebas DPPH tersebut
berkaitan pula dengan senyawa kimia yang
terdapat pada ekstrak K. laurina. Senyawa
polifenol, misal : tanin pada ekstrak kemungkinan bersifat sebagai antioksidan, selain itu
juga terdapat kemungkinan adanya komponen
lain yang bersifat sebagai antioksidan. Misal :
kandungan vitamin yang dapat berfungsi
sebagai antiradikal bebas DPPH.
Kesimpulan
1. Nilai peroksida (POV) ekstrak methanol K.
laurina (158.07 peroksida/1kg ) lebih kecil
dari α-tocopherol (363.96 peroksida/1kg)
2. Konsentrasi penghambatan 50% (IC50)
terhadap radikal bebas DPPH dari ekstrak
metanol K. laurina adalah 39,72 ppm.
3. Ekstrak metanol K. laurina sangat berpotensi sebagai antiradikal bebas DPPH.
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