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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Penelitian Pendahuluan 

Parameter yang digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan suatu 

bahan adalah nilai IC50.  Menurut Suryaningrum et al., (2006), IC50 (Inhibition 

Concentration 50) adalah konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk 

mereduksi DPPH sebesar 50%. Semakin kecil nilai IC50, maka semakin besar 

aktivitas antioksidannya. Penelitian pendahuluan ini dibagi menjadi dua tahap, 

pada tahap pertama untuk menentukan kadar air bahan yang berbeda. 

Sedangkan pada tahap kedua untuk menentukan lama fermentasi yang tepat 

untuk inkubasi sampel. Nilai IC50 ekstrak kasar Sargassum fillipendula dari hasil 

penelitian pendahuluan dengan perbedaan kadar air bahan berbeda tanpa 

terfermentasi dapat dilihat pada Tabel 6 dan Sargassum fillipendula dengan 

terfermentasi secara alami dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 6. Nilai IC50 ekstrak kasar Sargassum fillipendula dengan kadar air 
bahan berbeda tanpa fermentasi 

No. Perlakuan IC50 (ppm) 

1 Kontrol (kadar air 85%) 168.74 

2 Kadar air 20% 149.90 

3 Kadar air 35% 143.39 

4 Kadar air 50% 131.02 

 
Tabel 7. Nilai IC50 ekstrak kasar Sargassum fillipendula dengan fermentasi 

secara alami 

No Perlakuan IC50 (ppm) 

1 Kontrol perlakuan (0 hari) 167.24 

2 Fermentasi 9 hari 145.90 

3 Fermentasi 11 hari 143.97 

4 Fermentasi 13 hari 134.96 

 

Dari tabel 6 diatas, didapatkan hasil yaitu nilai IC50 terendah pada sampel 

kadar air 50% sebesar 131.02 ppm dan nilai tertinggi pada sampel kadar air 20% 
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sebesar 149.90 ppm. Secara keseluruhan, aktivitas antioksidan ekstrak 

Sargassum filiipendula yang terfermentasi berada diatas sampel kontrol. Dari 

hasil ini, maka dapat diketahui bahwa kadar air bahan sebesar 50% dapat 

meningkatkan aktivitas antioksidan dari sampel. Sedangkan dari tabel 7 di atas, 

didapatkan hasil yaitu nilai IC50 terendah pada sampel fermentasi 9 hari sebesar 

145.90 ppm dan nilai tertinggi pada sampel fermentasi 13 hari sebesar 134.96 

ppm. Aktivitas antioksidan ekstrak Sargassum filiipendula yang terfermentasi 

berada di atas sampel kontrol. Dari hasil ini, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa penambahan perlakuan fermentasi pada sampel Sargassum fillipendula 

dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dari sampel.  

Dari hasil penelitian pendahuluan tahap pertama, didapatkan hasil kadar 

air yang terbaik ialah 50% kadar air bahan sehingga persentase ini yang dipakai 

sebagai acuan dasar pemilihan kadar air bahan untuk penelitian utama. 

Sedangkan pada hasil penelitian pendahuluan tahap kedua dengan terfermentasi 

secara alami, didapatkan hasil waktu fermentasi yang terbaik untuk 

menginkubasi sampel adalah waktu fermentasi 13 hari sehingga waktu ini yang 

dipakai sebagai acuan dasar pemilihan waktu fermentasi untuk penelitian utama. 

Aktivitas antioksidan ketiga sampel masih tergolong lemah karena nilai IC50 -nya 

sekitar 140-171 ppm (Zuhra et al., 2008). Oleh karena itu, dalam penelitian 

utama ditambahkan perlakuan untuk meningkatkan nilai IC50 yaitu dengan 

perlakuan penambahan starter jamur Aspergillus niger dan kadar air bahan.  

Kadar air bahan adalah jumlah air bebas yang terkandung di dalam 

bahan yang dapat dipisahkan dengan cara fisis seperti penguapan dan destilasi 

(Sudarmadji et al., 1992). Air dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut dari 

beberapa komponen disamping ikut sebagai bahan pereaksi. Sedang bentuk air 

dapat ditemukan sebagai air bebas dan air terikat. Pengurangan air baik secara 

pengeringan atau penambahan bahan penguap air bertujuan mengawetkan 
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bahan pangan, kriteria ikatan air, konsentrasi larutan, tekanan osmotik, 

kelembaban relatif berimbang dan aktivitas air (Purnomo, 1995). 

Fermentasi adalah segala macam proses metabolisme (enzim, jasad 

renik secara oksidasi maupun reduksi, hidrolisa atau reaksi kimia lainnya) yang 

melakukan perubahan kimia pada suatu substrat organik yang bertujuan 

menghasilkan suatu produk yang kandungan nutrisi, biological availability, dan 

teksturnya lebih baik dari sebelumnya (Pujaningsih, 2005). Dengan difermentasi 

terlebih dahulu, senyawa-senyawa komplek penyusun dinding sel alga terurai 

dan menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga bisa didapatkan lebih 

banyak senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai antioksidan. Secara teori, nilai 

IC50 dari keseluruhan sampel termasuk kategori lemah. Menurut Suryaningrum et 

al. (2006), IC50 (Inhibition Concentration 50) adalah konsentrasi larutan sampel 

yang dibutuhkan untuk mereduksi DPPH sebesar 50%. Semakin kecil nilai IC50, 

maka semakin besar aktivitas antioksidannya. Ditambahkan Zuhra et al. (2008), 

senyawa antioksidan dikategorikan dalam empat golongan yaitu sangat kuat 

(IC50 antara 1-50ppm), kuat (IC50 antara 50-100ppm), sedang (IC50 antara 100-

150ppm) dan lemah (IC50 antara 150-200ppm). Jika IC50 lebih dari 200ppm maka 

tidak berpotensi sebagai senyawa antioksidan.  

IC50 (Inhibition Concentration 50) adalah konsentrasi larutan sampel yang 

dibutuhkan untuk mereduksi DPPH sebesar 50%. Semakin kecil nilai IC50, maka 

semakin besar aktivitas antioksidannya (Suryaningrum et al., 2006). Aktivitas 

antioksidan ketiga sampel masih tergolong lemah. Oleh karena itu, dilanjutkan 

dengan penelitian utama untuk meningkatkan aktivitas antioksidannya dengan 

perlakuan penambahan starter jamur Aspergillus niger dan lama fermentasi pada 

tahap inkubasi sampel.  
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4.2. Penelitian Utama 

Penelitian utama mengambil acuan dasar dari hasil terbaik penelitian 

pendahuluan tahap pertama dan tahap kedua. Pada tahap penelitian utama 

ditambahkan starter berupa jamur Aspergillus niger untuk mempercepat proses 

fermentasi. Sampel yang telah terfermentasi secara struktur telah berubah 

bentuk yaitu dari sampel kasar dan kenyal menjadi sampel yang lebih halus. Hal 

ini mengindikasikan bahwa jamur Aspergillus niger telah berhasil menghasilkan 

enzim pektinase yang berfungsi mendegradasi komponen dinding sel alga coklat 

Sargassum fillipendula. Kemudian sampel yang terfermentasi selanjutnya 

diekstraksi. Proses ekstraksi menghasilkan sampel berwarna hijau tua dan coklat 

kehitaman. Sampel alga coklat dalam kondisi segar, bentuk dan struktur dinding 

selnya dapat dilihat menggunakan scanning electron microscope (SEM). Gambar 

permukaan dinding sel alga coklat Sargassum fillipendula segar dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

     

Gambar 5. Dinding sel alga coklat Sargassum fillipendula 
a). perbesaran 1000 kali, b). perbesaran 5000x 
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4.3. Rendemen dan kadar air 

4.3.1. Rendemen 

Hasil ekstraksi yang berbeda kadar air bahan dan lama waktu fermentasi, 

menunjukan nilai rendemen yang berbeda pula. Rendemen ekstrak merupakan 

perbandingan antara bobot ekstrak kasar yang dihasilkan dengan bobot awal 

yang digunakan. Nilai rendemen ekstrak dinyatakan dalam bentuk persen. 

Persen rendemen menunjukan seberapa banyak ekstrak yang dapat diambil dari 

sampel. Semakin besar persen rendemen maka akan semakin banyak ekstrak 

senyawa bioaktif yang didapatkan. 

Perhitungan analisis terhadap rendemen ekstrak ethanol Sargassum 

fillipendula dapat dilihat pada Lampiran 1. Dari hasil Anova rendemen 

menunjukan bahwa rendemen antioksidan dipengaruhi secara nyata oleh 

perlakuan kadar air bahan (P<0.05), tetapi jumlah rendemen tidak dipengaruhi 

oleh perlakuan lama fermentasi dan interaksi kedua perlakuan (P>0.05). Notasi 

BNT 1% persen rendemen dengan masing-masing perlakuan kadar air bahan 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Notasi BNT 1% rendemen ekstrak alga coklat Sargassum 
fillipendula 

Perlakuan Rerata ekstrak 
rendemen (%) 

Notasi 

Lama fermentasi 11 hari kadar air bahan 35% 2.28 a 

Lama fermentasi 11 hari kadar air bahan 50% 3.53 ab 

Lama fermentasi 11 hari kadar air bahan 85% 4.26 ab 

Lama fermentasi 13 hari kadar air bahan 35% 2.16 a 

Lama fermentasi 13 hari kadar air bahan 50% 3.22 ab 

Lama fermentasi 13 hari kadar air bahan 85% 3.97 ab 

Lama fermentasi 15 hari kadar air bahan 35% 2.07 a 

Lama fermentasi 15 hari kadar air bahan 50% 3.19 b 

Lama fermentasi 15 hari kadar air bahan 85% 4.5 ab 
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Hasil dari uji rendemen menunjukan bahwa rendemen ekstrak 

dipengaruhi secara nyata oleh kadar air bahan dan interaksi keduanya, akan 

tetapi tidak dipengaruhi oleh waktu fermentasi. Berdasarkan uji BNT 1%, persen 

rendemen terendah terdapat pada perlakuan fermentasi 15 hari kadar air bahan 

35% yaitu sebesar 2.07% dengan notasi a, sedangkan persen rendemen 

tertinggi terdapat pada perlakuan fermentasi 15 hari kadar air bahan 85% yaitu 

sebesar 4.5% dengan notasi ab. Pada masing masing perlakuan memberikan 

notasi yang berbeda sehingga dapat diketahui bahwa tiap perlakuan memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap jumlah rendemen sampel. Perlakuan 15 hari 

kadar air bahan 35% memiliki nilai persen rendemen yang rendah dalam waktu 

15 hari, karena fase pertumbuhan jamur Aspergillus niger memasuki fase 

stasioner (fase tetap) menuju fase kematian sehingga substrat yang diuraikan 

menjadi berkurang sehingga saat diekstraksi hasil rendemen yang didapat 

sedikit. Rendemen tertinggi terdapat pada perlakuan fermentasi 15 hari kadar air 

bahan 85% karena waktu 15 hari merupakan waktu optimum jamur Aspergillus 

niger menguraikan pada substrat yang ada pada sampel. Menurut Dwijoseputro 

(1984), jamur Aspergillus niger akan tumbuh optimum pada suhu ruang (300C) 

dan pada substrat yang banyak mengandung polisakarida dan karbohidrat 

komplek seperti selulosa, hemiselulosa dan pectin. Grafik dari hasil uji lanjut BNT 

1% persen rendemen dan notasinya dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Grafik persen rendemen Ekstrak Sargassum fillipendula 

 

4.3.2. Kadar air 

Perbedaan perlakuan yang digunakan akan memberikan hasil yang 

berbeda terhadap ekstrak yang dihasilkan. Kadar air ekstrak merupakan jumlah 

air yang terkandung dalam ekstrak sampel dan nilainya dinyatakan dalam 

persen. Dengan mengetahui jumlah kadar air dalam sampel maka dapat 

diketahui konsentrasi sampel pada ekstrak kasar.  

Perhitungan analisis terhadap kadar air ekstrak ethanol Sargassum 

fillipendula dapat dilihat pada Lampiran 2. Dari analisis sidik ragam (ANOVA), 

menunjukan bahwa kadar air ekstrak dipengaruhi secara nyata oleh kadar air 

bahan (P<0.05), tetapi kadar air tidak dipengaruhi oleh perlakuan fermentasi dan 

interaksi kedua perlakuan (P>0.05). Notasi BNT 1% persen kadar air dengan 

masing-masing perlakuan kadar air bahan dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Notasi BNT 1% kadar air ekstrak alga coklat Sargassum fillipendula 

Perlakuan Rerata ekstrak 
kadar air (%) 

Notasi 

Lama fermentasi 11 hari kadar air bahan 35% 84.81 a 

Lama fermentasi 11 hari kadar air bahan 35% 86.00 a 

Lama fermentasi 11 hari kadar air bahan 35% 86.31 a 

Lama fermentasi 13 hari kadar air bahan 35% 85.30 a 

Lama fermentasi 13 hari kadar air bahan 35% 85.20 a 

Lama fermentasi 13 hari kadar air bahan 35% 87.21 a 

Lama fermentasi 15 hari kadar air bahan 35% 83.20 a 

Lama fermentasi 15 hari kadar air bahan 35% 84.32 a 

Lama fermentasi 15 hari kadar air bahan 35% 86.70 a 

 

Hasil dari uji kadar air menunjukan kadar air ekstrak dipengaruhi oleh 

kadar air bahan dan interaksi keduanya, tetapi kadar air ekstrak tidak dipengaruhi 

oleh perlakuan waktu fermentasi. Berdasarkan uji lanjut BNT 1%, diketahui 

bahwa persen kadar air terendah terdapat pada perlakuan fermentasi 15 hari 

kadar air 35%  yaitu sebesar 83.86% dengan notasi a, dan sedangkan persen 

kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan fermentasi 11 hari 85% yaitu sebesar 

87.15% dengan notasi a. Pada perlakuan 15 hari kadar air 35% memiliki kadar 

air yang rendah karena pada kadar air 35% sampel dijemur dibawah sinar 

matahari sedangkan perlakuan fermentasi 11 hari kadar air 85% memiliki kadar 

air yang tinggi karena sampel tanpa perlakuan penjemuran. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kadar air dalam sampel yaitu kondisi sampel. 

Persen kadar air dan persen rendemen sampel saling berhubungan. Nilai 

rendemen tinggi belum tentu berkualitas tinggi dan lebih banyak senyawa bioaktif 

yang dihasilkan karena jika kadar airnya juga tinggi maka konsentrasi ekstrak 

yang didapatkan rendah. Perlakuan yang berbeda waktu fermentasi dan kadar 

air bahan memberikan hasil persen rendemen dan persen kadar air yang 
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berbeda-beda juga. Grafik dari hasil uji lanjut BNT 1% persen kadar air dan 

notasinya dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Grafik persen kadar air Ekstrak Sargassum fillipendula 

 

4.4. Aktivitas Antioksidan 

Prinsip uji dengan metode ini yaitu DPPH berperan sebagai radikal bebas 

yang diredam oleh antioksidan dari bahan uji, dimana DPPH akan bereaksi 

dengan antioksidan tersebut membentuk 1,1–difenil-2-pikrilhidrazin. Reaksi ini 

menyebabkan perubahan warna dari ungu pekat menjadi kuning atau kuning 

gelap yang dapat diukur dengan spektrofotometer uv-vis pada panjang 

gelombang 517 nm,sehingga aktivitas peredaman radikal bebas oleh sampel 

dapat ditentukan (Sunarni et al., 2005). Metode yang digunakan dalam pengujian 

aktivitas antioksidan adalah metode serapan radikal DPPH karena metode ini 

merupakan metode yang sederhana, mudah, dan menggunakan sampel dalam 

jumlah yang sedikit dengan waktu singkat (Hanani E, 2005). Aktivitas antioksidan 

dihitung melalui nilai IC50, semakin kecil nilai IC50 yang dihasilkan maka semakin 

besar aktivitas antioksidan yang dimiliki (Panjaitan et al., 2003). IC50 menyatakan 
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konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk mereduksi DPPH sebesar 

50% (Suryaningrum et al., 2006). Prinsip uji dengan metode ini yaitu DPPH 

berperan sebagai radikal bebas yang diredam oleh antioksidan dari bahan uji, 

dimana DPPH akan bereaksi dengan antioksidan tersebut membentuk 1,1–

difenil-2-pikrilhidrazin. Reaksi ini dapat menyebabkan perubahan dari warna dari 

ungu pekat menjadi kuning atau kuning gelap yang dapat diukur dengan 

spektrofotometer uv-vis pada panjang gelombang 517 nm, sehingga aktivitas 

peredaman radikal bebas oleh sampel dapat ditentukan (Sunarni et al., 2005). 

Antioksidan pembanding pada penelitian ini menggunakan Vitamin C.  

Suatu senyawa dapat dikatakan memiliki aktivitas antioksidan apabila 

senyawa tersebut mampu mendonorkan atom hidrogennya ditandai dengan 

perubahan warna ungu menjadi warna kekuningan. Tingkat diskolorisasi warna 

ungu DPPH mengindikasi aktivitas penghambatan radikal bebas oleh sampel 

antioksidan (Abdille et al., 2004). Reaksi penghambatan radikal bebas DPPH 

oleh ekstrak Sargassum fillipendula diindikasi dengan berubahnya warna ungu 

menjadi warna kuning. perubahan warna ini membuktikan bahwa ekstrak 

memiliki aktivitas antioksidan. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan 

Molyneux, (2004). 

Perubahan warna yang terjadi pada esktrak Sargassum fillipendula 

disebabkan oleh reaksi antara radikal bebas DPPH dengan satu atom hidrogen 

yang dilepaskan oleh senyawa yang terkandung dalam sampel untuk membentuk 

senyawa 1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl yang berwarna kuning. Senyawa yang 

bereaksi sebagai penangkap radikal bebas akan mereduksi DPPH yang dapat 

diamati dengan adanya perubahan warna DPPH dari ungu menjadi kuning ketika 

elektron ganjil dari radikal DPPH telah berpasangan dengan hidrogen dari 

senyawa penangkap radikal bebas yang akan membentuk DPPH-H tereduksi 

(Molyneux, 2004). Berdasarkan mekanisme tersebut dapat dikatakan bahwa 
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senyawa antioksidan mempunyai sifat yang relatif stabil dalam bentuk radikalnya. 

Senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai antioksidan dapat diprediksi dari 

golongan fenolat, flavonoid dan alkaloid. 

Nilai IC50 ekstrak Sargassum fillipendula yang difermentasi dengan starter 

jamur Aspergillus niger selama 11, 13, dan 15 hari serta kadar air 35%, 50% dan 

85% diperoleh dengan menggunakan persamaan regresi linier yang menyatakan 

hubungan antara konsentrasi sampel sebagai sumbu x dan % inhibisi sebagai 

sumbu y. Dari nilai konsentrasi dan % inhibisi tersebut, maka dengan model LR 

(Linear Regresion) diperoleh persamaan garis. 

Perhitungan analisis sidik ragam (ANOVA) nilai IC50 ekstrak ethanol 

Sargassum fillipendula yang difermentasi selama 11, 13 dan 15 hari disajikan 

pada Lampiran 3. Hasil Anova nilai IC50 menunjukan bahwa nilai IC50 ekstrak 

sampel dipengaruhi secara nyata oleh perlakuan kadar air bahan (P<0.05), 

sedangkan perlakuan lama fermentasi sampel dan interaksi kedua perlakuan 

tidak memengaruhi secara nyata (P>0.05). Notasi BNT 1% nilai IC50 dengan 

masing-masing perlakuan lama fermentasi disajikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Notasi BNT 1% IC50 ekstrak alga coklat Sargassum fillipendula 

Perlakuan Rerata ekstrak 
IC50 (%) 

Notasi 

Lama fermentasi 11 hari kadar air bahan 35% 125.13 cd 

Lama fermentasi 11 hari kadar air bahan 50% 106.29 bc 

Lama fermentasi 11 hari kadar air bahan 85% 92.49 ab 

Lama fermentasi 13 hari kadar air bahan 35% 121.52 d 

Lama fermentasi 13 hari kadar air bahan 50% 112.55 bc 

Lama fermentasi 13 hari kadar air bahan 85% 81.18 a 

Lama fermentasi 15 hari kadar air bahan 35% 110.72 bc 

Lama fermentasi 15 hari kadar air bahan 50% 103.25 c 

Lama fermentasi 15 hari kadar air bahan 85% 88.32 b 
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Berdasarkan uji lanjut BNT 1%, perlakuan dengan nilai IC50 terendah 

terdapat pada perlakuan lama fermentasi 13 hari kadar air bahan 85% sebesar 

81.18 ppm dengan    notasi a, sedangkan nilai IC50 tertinggi pada perlakuan lama 

fermentasi 11 hari kadar air bahan 35% yaitu sebesar 125.13 ppm dengan notasi 

cd. Nilai IC50 berbanding terbalik dengan aktivitas antioksidan. Semakin tinggi 

nilai IC50 maka aktivitas antioksidannya semakin rendah. Hasil penelitian aktivitas 

antioksidan dengan metode DPPH tersebut menunjukkan bahwa ekstrak ethanol 

Sargassum fillipendula dengan perlakuan lama fermentasi 13 hari kadar air 

bahan 85% memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi yaitu sebesar 81.18 

ppm dengan notasi a. Secara keseluruhan aktivitas antioksidan ekstrak 

Sargassum fillipendula masih di bawah aktivitas antioksidan vitamin C sebagai 

kontrol pembanding dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan ekstrak Sargassum 

fillipendula bukan merupakan senyawa murni, tetapi masih berupa ekstrak kasar 

yang mengandung senyawa-senyawa lain yang kemungkinan tidak mempunyai 

aktivitas antioksidan. Menurut Wikanta et al. (2005), Kadar senyawa antioksidan 

dalam ekstrak sangat rendah akibat banyaknya komponen lain yang merupakan 

pengotor atau komponen pengotor yang terdapat didalam ekstrak masih sangat 

tinggi. Produk alam dari laut secara umum mengandung kadar garam yang 

tinggi. Apabila komponen pengotor paling utama yang terdapat dalam ekstrak 

tersebut adalah garam, maka perlu upaya desalting lebih dahulu agar didapatkan 

bahan aktif yang lebih murni dengan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi.  

Penggunaan waktu fermentasi yang berbeda berpengaruh terhadap 

aktivitas senyawa antioksidan yang diekstrak dari Sargassum fillipendula. Hal ini 

diduga karena dengan semakin lama waktu fermentasi yang digunakan maka 

semakin besar kemampuan jamur Aspergillus niger untuk menguraikan substrat 

Sargassum fillipendula. Menurut Santoso (2009), Jamur Aspergillus niger adalah 

salah satu jamur penghasil enzim yang dapat memecah komponen senyawa 
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selulosa, hemiselulosa dan pektin. Kita ketahui bahwa dinding sel alga coklat 

secara umum mengandung senyawa selulosa, hemiselulosa dan pektin yang 

terikat kuat. Apabila struktur dinding sel tersebut dapat dihancurkan, maka 

komponen senyawa bioaktif yang dihasilkan akan meningkat jumlah dan 

aktivitasnya.  

   Aktivitas antioksidan ekstrak ethanol Sargassum fillipendula memiliki 

nilai IC50 yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan vitamin C, hal 

ini diduga akibat sampel Sargassum fillipendula masih berupa ekstrak kasar dan 

belum melalui proses pemurnian. Akan tetapi dari hasil penelitian telah diketahui 

bahwa ekstrak Sargassum fillipendula yang difermentasi dengan starter jamur 

Aspergillus niger selama 13 hari dengan kadar air 85% memiliki aktivitas 

antioksidan yang kuat dengan rata-rata nilai IC50 sebesar 81.18 ppm. Menurut 

Blois (1958), suatu senyawa antioksidan dikatakan kuat apabila memiliki nilai IC50 

kurang dari 200ppm. 

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas antioksidan tidak meningkat sejajar 

dengan peningkatan jumlah rendemen yang dihasilkan. Rendemen terbaik 

adalah pada perlakuan kadar air bahan sedangkan aktivitas antioksidan terbaik 

pada perlakuan kadar air bahan. Diduga karena aktivitas antioksidan tidak hanya 

dipengaruhi oleh 1 faktor saja, akan tetapi dipengaruhi oleh semua faktor yang 

ada pada lingkungan sampel yang diuji. Grafik dari hasil uji lanjut BNT 1% nilai 

IC50 dan notasinya dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Grafik nilai IC50  Ekstrak kasar Sargassum fillipendula 

 

4.5. Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik dari penelitian ini ditentukan dengan perhitungan 

aktivitas antioksidan sampel yang dinyatakan dengan nilai IC50. Perlakuan yang 

pertama yaitu perbedaan waktu fermentasi dengan starter jamur Aspergillus 

niger selama 11, 13 dan 15 hari. Sedangkan pada perlakuan yang kedua yaitu 

menggunakan kadar air bahan 35%, 50% dan 85%. Setiap perlakuan dilakukan 

pengulangan sebanyak 2 kali ulangan. Berdasarkan data penelitian yang 

diperoleh, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan fermentasi selama 13 hari 

dengan kadar air bahan 85% dengan rata-rata nilai IC50 sebesar 81.18 ppm. 

Menurut Zuhra et al. (2008), IC50 merupakan bilangan yang menunjukkan 

konsentrasi ekstrak (ppm) yang mampu menghambat proses oksidasi sebesar 

50%. Secara spesifik suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat 

jika nilai IC50 kurang dari 50 ppm, kuat untuk IC50 bernilai 50-100 ppm, sedang 

jika IC50 bernilai 100-150 ppm dan lemah jika nilai IC50 sebesar 151-200 ppm. Hal 

ini menunjukkan ekstrak Sargassum fillipendula yang difermentasi selama 13 hari 
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dengan kadar air bahan 85% dapat menghambat aktivitas radikal bebas DPPH 

sebesar 50% pada konsentrasi tersebut. 

Menurut Suratmo (2009), DPPH merupakan radikal bebas yang stabil 

pada suhu kamar dan sering digunakan untk mengevaluasi aktivitas antioksidan 

beberapa senyawa atau ekstrak daun alam. DPPH menerima elektron atau 

radikal hidrogen akan membentuk molekul diamagnetik yang stabil. Interaksi 

antioksidan dengan DPPH baik secara transfer elektron atau radikal hidrogen 

pada DPPH, akan menetralkan karakter radikal bebas dari DPPH. Jika semua 

elektron pada radikal bebas DPPH menjadi berpasangan maka warna larutan 

berubah dari ungu tua menjadi kuning terang dan absorbansi pada panjang 

gelombang 517 nm akan hilang. 

 

4.6. Analisis Fitokimia 

Analisis fitokimia ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa-

senyawa fitokimia di dalam sampel Sargassum fillipendula. Analisis fitokimia 

dilakukan terhadap hasil terbaik dari semua perlakuan yaitu ekstrak kasar sampel 

yang difermentasi selama 13 hari dengan kadar air bahan 85%. Prosedur uji 

fitokimia dapat dilihat pada Lampiran 4 sedangkan hasil dari uji fitokimia dapat 

dilihat pada Tabel 11.  

       Tabel 11. Hasil Uji Fitokimia Ekstrak ethanol Sargassum fillipendula 

Uji Fitokimia Pereaksi Hasil (+/-) Keterangan 

Alkaloid 
Wagner + 

Terbentuk endapan merah  
atau coklat 

Meyer + 
Terbentuk endapan putih 

kekuningan 

Flavonoid H2SO4 + 
Terbentuk endapan merah, 

kuning, atau jingga 

Fenolik FeCl3 + 
Terbentuk warna hijau, biru 

hingga ungu pekat 
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Hasil uji fitokimia ini menunjukan bahwa Sargassum fillipendula yang 

difermentasi selama 13 hari dengan kadar air bahan 85% positif mengandung 

senyawa kimia alkaloid, flavonoid dan fenol. Alkaloid adalah senyawa alami 

amina, baik pada tanaman, hewan, ataupun jamur dan merupakan produk yang 

dihasilkan dari proses metabolisme sekunder, dimana saat ini diketahui 

sebanyak 5500 jenis alkaloid (Harbone, 1987). Pada umumnya basa bebas 

alkaloida hanya larut dalam pelarut organik meskipun beberapa pseudoalkaloida 

dan protoalkaloida larut dalam air (Sastrohamidjojo, 1996). 

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada 

tanaman hijau. Flavonoid merupakan turunan fenol yang memiliki struktur dasar 

fenilbenzopiron (tokoferol), dicirikan oleh kerangka 15 karbon (C6-C3-C6) yang 

terdiri dari satu cincin teroksigenasi dan dua cincin aromatis. Substitusi gugus 

kimia pada flavonoid umumnya berupa hidroksilasi, metoksilasi, metilasi dan 

glikosilasi. Klasifikasi flavonoid sangat beragam, di antaranya ada yang 

mengklasifikasikan flavonoid menjadi flavon, flavonon, isoflavon, flavanol, 

flavanon, antosianin, dan kalkon. Lebih dari 6467 senyawa flavonoid telah 

diidentifikasi dan jumlahnya terus meningkat. Kebanyakan flavonoid berbentuk 

monomer, tetapi terdapat pula bentuk dimer (biflavonoid), trimer, tetramer, dan 

polimer (Mifta, 2010). Menurut Harborne (1987), terbentuknya endapan berwarna 

merah, kuning atau jingga dikarenakan penambahan H2SO4 sehingga 

menunjukkan adanya senyawa flavonoid. Golongan flavonoid yang memiliki 

aktivitas antoksidan meliputi flavon, isoflavon, katekin, flavonol dan kalkon. 

Senyawa fenol cenderung mudah larut dalam air karena umumnya 

senyawa ini seringkali berikatan dengan gula sebagai glikosida, dan biasanya 

terdapat dalam vakuola sel. Adanya senyawa fenol dalam suatu bahan ditandai 

dengan terbentuknya warna hijau, biru hingga ungu pekat saat dilakukan uji 

fitokimia karena bahan berekasi dengan pereaksi FeCl3 (Harbone, 1987). 
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Peranan beberapa golongan fenol sudah diketahui, misalnya lignin sebagai 

bahan pembangun dinding sel, antosianin sebagai pigmen bunga. Selain itu, 

dengan mengkonsumsi fenol dipercaya dapat mengurangi resiko beberapa 

penyakit kronis karena bersifat sebagai antioksidan, antiinflamasi, antikanker, 

dan antikolesterol (Chen dan Blumberg, 2007).   

 


