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I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bawang putih merupakan salah satu jenis tanaman obat tradisional yang 

termasuk dalam famili Liliaceae dengan nama latin Allium sativum L.. Tanaman 

bawang putih banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan produksi 

sebesar 16,9 ribu ton dan tingkat produktivitas 8,83 ton/hektar (Badan Pusat 

Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014). Di Indonesia, bawang putih 

banyak digunakan sebagai bahan untuk bumbu masakan dan obat herbal, yang 

saat ini diketahui memiliki varietas lain, yaitu bawang putih lanang atau bawang 

putih tunggal. 

Bawang putih lanang atau bawang putih tunggal termasuk satu spesies 

dengan bawang putih biasa (Allium sativum L.) di mana bawang putih tunggal 

hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Perbedaan tersebut merupakan 

perbedaan mendasar dan terlihat pada saat proses pemanenan yaitu bawang 

putih biasa mengalami pecah siungnya dalam satu umbi (multi bulb garlic) 

sedangkan bawang putih tunggal hanya memiliki satu siung dalam satu umbi 

(single bulb garlic) (Bhara, et al., 2014). Bawang ini dipercaya masyarakat Jawa 

sebagai salah satu obat tradisional atau jamu tradisional yang dapat mengobati 

penyakit liver dan memiliki khasiat tiga kali lebih efektif dibandingkan bawang 

putih biasa (Syamsiah dan Tajudin, 2003).  

Bawang putih mengandung dua senyawa organosulfur utama yaitu γ-

glutamyl-S-allyl-L-cysteines yang larut air dan S-allyl-L-cysteine sulfoxides (aliin) 

yang bersifat volatil. Ekstrak bawang putih dengan menggunakan pelarut etanol 

(Aged Garlic Extract) yang disimpan selama 20 bulan mempunyai kandungan 

utama S-allyl-L-cysteines yang berasal dari γ-glutamyl-S-allyl-L-cysteines yang 

diketahui dapat memberikan efek hepatoproteksi karena berfungsi sebagai 

senyawa antioksidan dalam tubuh (Banerjee dan Maulik, 2002; Amagase et al., 

2001). 

Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang mampu menunda, 

memperlambat atau menghambat reaksi oksidasi makanan atau obat dan 

mampu melindungi sel melawan radikal bebas. Tubuh secara alami 

memproduksi antioksidan. Namun seiring berjalannya usia serta aktivitas sehari-

hari yang memungkinkan terpaparnya tubuh oleh radikal bebas, maka berkurang 
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pula kadar antioksidan dalam tubuh serta kemampuannya sebagai antioksidan di 

dalam tubuh (Winarsi, 2007), sehingga dibutuhkan asupan antioksidan dari luar 

seperti dari makanan dll, salah satunya dengan mengkonsumsi bawang putih. 

Telah diketahui semakin lama waktu ekstraksi yang dilakukan maka dapat 

meningkatkan kandungan senyawa bioaktif yang dikandung bahan karena 

senyawa bioaktif yang dikandung bawang putih akan berdifusi ke dalam pelarut 

(Banerjee dan Maulik, 2002; Amagase et al., 2001). 

Untuk membuktikan adanya senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai 

antioksidan pada bawang putih biasa dan bawang putih tunggal, maka dilakukan 

ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu metode pemisahan dengan tujuan menarik 

komponen yang diinginkan dari suatu bahan. Metode ekstraksi ini dilakukan 

dengan cara merendam sampel dalam pelarut tanpa perlakuan panas (pada 

suhu kamar). Metode ini dilakukan karena senyawa bioaktif dalam bawang putih 

yang hendak diekstrak, yaitu dari golongan S-allyl-Lcysteines (SAC), tidak tahan 

terhadap perlakuan panas (Song and Miner, 2001) serta memaksimalkan 

terbentuknya senyawa tersebut dari jalur pembentukan γ-glutamyl-S-allyl-L-

cysteines yang terbentuk secara maksimal pada suhu kamar (Amagase et al., 

2001). Pelarut yang diplih pada penelitian ini adalah aquades. Aquades memiliki 

kemampuan yang baik untuk mengekstraksi sejumlah bahan simplisia terutama 

yang mengandung senyawa bioaktif yang bersifat polar atau larut air (Voigt, 

1995). Alasan utama menggunakan pelarut aquades karena senyawa bioaktif 

yang akan diekstraksi adalah S-allyl-Lcysteines (SAC) yang bersifat polar atau 

larut air sehingga diduga akan mendapatkan hasil ekstraksi yang maksimal. 

Penelitian ini dilakukan dengan lama ekstraksi perendaman untuk melihat 

seberapa maksimal senyawa bioaktif yang terekstrak, namun tidak dilakukan 

seperti ekstraksi maserasi pada umumnya dengan perendaman hingga 24 jam 

menggunakan pelarut organik, karena pelarut aquades yang digunakan pada 

penelitian ini bisa menjadi media yang baik untuk mikroba berkembang biak 

(Renhoran, 2012). Selain itu dilakukan juga ekstraksi sonikasi sebagai kontrol 

perbandingan yang bertujuan untuk memaksimalkan terekstraksnya senyawa 

bioaktif dari bahan ke pelarut karena dilakukan dengan bantuan gelombang 

mikro sehingga diharapkan proses ekstraksi menjadi lebih efektif. Analisis dari 

penelitian yaitu pengujian aktivitas antioksidan IC50, pengujian total fenolik, 

pengujian total flavonoid dan penentuan perlakuan terbaik yang kemudian hasil 
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terbaik dilakukan pengujian total asam amino terutama golongan sistein (cys) 

sebagai kandungan antioksidan utama dari bawang putih (Amagase, 2006). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil permasalahan yaitu:  

1. Bagaimana perbandingan aktivitas antioksidan dari ekstrak bawang putih 

biasa dan bawang putih tunggal? 

2. Bagaimana pengaruh lama perendaman terhadap aktivitas antioksidan 

dari ekstrak bawang putih biasa dan bawang putih tunggal? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbandingan aktivitas antioksidan ekstrak bawang 

putih biasa dan bawang putih tunggal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lama perendaman terhadap aktivitas 

antioksidan ekstrak bawang putih biasa dan bawang putih tunggal. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi akademisi: Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang metode 

ekstraksi yang tepat pada bawang putih dan bawang putih tunggal serta 

kandungan antioksidan yang dimilikinya. 

2. Bagi masyarakat: Untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang 

manfaat ekstrak bawang putih biasa dan bawang putih tunggal yang 

berfungsi sebagai antioksidan sehingga dapat dikonsumsi masyarakat 

agar meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan resiko kerusakan 

hati, dan memberikan peluang potensi pemanfaatan bawang putih 

tunggal sebagai bahan baku produk fungsional. 

 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=441#2
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1.5   Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga pada bawang putih tunggal memiliki aktivitas antioksidan lebih 

tinggi dibandingkan dengan bawang putih biasa. 

2. Diduga perlakuan lama perendaman dapat meningkatkan kandungan 

aktivitas antioksidan bawang putih biasa dan bawang putih tunggal. 
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II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bawang Putih 

2.1.1  Sejarah dan Penyebaran 

Bawang putih telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di 

berbagai peradaban dunia. Namun belum diketahui secara pasti sejak kapan 

tanaman ini mulai dimanfaatkan dan dibudidayakan. Awal pemanfaatan bawang 

putih diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Hal ini didasarkan temuan sebuah 

catatan medis yang berusia sekitar 5000 tahun yang lalu (3000 SM). Dari Asia 

Tengah kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sehingga 

bagi bangsa Indonesia bawang putih merupakan tanaman introduksi (Santoso, 

2000). 

Bangsa Sumeria telah mengenal bawang putih untuk pengobatan, sekitar 

tahun 2600–2100 SM. Sedangkan bangsa Mesir Kuno, dalam Codex Ebers 

(1550 SM), mengenal bawang putih sebagai bahan ramuan untuk 

mempertahankan stamina tubuh para pekerja dan olahragawan. Orang Yahudi 

kuno mempelajari pemanfaatan bawang putih dari Bangsa Mesir dan 

menyebarkannya ke semenanjung Arab. Penduduk Romawi diketahui telah lama 

mengkonsumsi bawang putih terutama, para tentara dan budak. Penduduk Cina 

dan Korea sudah biasa memanfaatkan bawang putih sebagai obat dan pengusir 

roh jahat (Banerjee dan Maulik, 2002; Yarnell, 1999). 

Garlic atau bawang putih telah digunakan sebagai obat dalam herbal 

medicine sejak ribuan tahun yang lalu. Pada tahun 2700–1900 sebelum Masehi 

bawang putih telah digunakan oleh pekerja-pekerja bangunan piramid sebagai 

obat penangkal penyakit dan rasa letih. Sekitar tahun 460 sebelum Masehi 

khasiatnya telah dipuji oleh Hippocrates dan pada tahun 384 sebelum Masehi 

oleh Aristotle. Saat Perang Dunia tahun 1914–1918 bawang putih digunakan 

oleh tentara Perancis untuk mengobati luka, dan pada serangan wabah penyakit 

mulut dan kuku pada tahun 1968 para istri petani di Cheshire percaya bahwa 

bawang putih dapat berkhasiat melindungi ternak mereka dari wabah penyakit 

tersebut (Sunarto & Susetyo, 1995).  

Teks kuno Charaka-Samhita dari India menyebutkan khasiat bawang 

putih untuk serangan jantung dan arthritis. Bawang putih juga masuk dalam 

catatan kuno India lainnya, yaitu Bower Manuscript (300 SM) (Banerjee dan 
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Maulik, 2002; Yarnell, 1999). Bawang putih mencapai Eropa beberapa abad 

sebelum akhirnya dintroduksikan ke Amerika (Yarnell, 1999). Kapan tanaman 

tersebut masuk Indonesia, belum diketahui dengan pasti, diduga dibawa oleh 

para pedagang dari India, Cina, Arab, dan Portugis pada abad 19 (Rukmana, 

1995). 

 

2.1.2  Morfologi dan Ekologi 

Bawang putih termasuk dalam familia Liliaceae (Becker dan Bakhuizen 

van den Brink, 1963). Tanaman ini memiliki beberapa nama lokal, yaitu, dason 

putih (Minangkabau), bawang bodas (Sunda), bawang (Jawa Tengah), bhabang 

poote (Madura), kasuna (Bali), lasuna mawura (Minahasa), bawa badudo 

(Ternate), dan bawa fiufer (Irian Jaya) (Santoso, 2000; Heyne, 1987).  

Bawang putih termasuk klasifikasi tumbuhan berumbi lapis atau siung 

yang bersusun. Bawang putih tumbuh secara berumpun dan berdiri tegak 

sampai setinggi 30-75 cm, mempunyai batang semu yang terbentuk dari 

pelepah-pelepah daun. Helaian daunnya mirip pita, berbentuk pipih dan 

memanjang. Akar bawang putih terdiri dari serabut-serabut kecil yang bejumlah 

banyak. Setiap umbi bawang putih terdiri dari sejumlah anak bawang (siung) 

yang setiap siungnya terbungkus kulit tipis berwarna putih. Bawang putih yang 

semula merupakan tumbuhan daerah dataran tinggi, sekarang di Indonesia, jenis 

tertentu dibudidayakan di dataran rendah. Bawang putih tumbuh baik pada 

ketinggian 600-1200 meter di atas permukaan laut dan berkembang baik pada 

tanah gromosol (ultisol) yaitu tanah yang bertekstur lempung berpasir atau 

lempung berdebu dengan pH netral dengan ketinggian tanah berkisar 200-250 

meter di atas permukaan laut. Lahan tanaman ini tidak boleh tergenang air. Suhu 

yang cocok untuk budidaya di dataran tinggi berkisar antara 20-25°C dengan 

curah hujan sekitar 1200-2400 mm per tahun, sedangkan suhu untukn dataran 

rendah berkisar antara 27-30°C (Santoso, 2000). 

Bawang putih membentuk umbi lapis berwarna putih. Sebuah umbi terdiri 

dari 8–20 siung (anak bawang). Antara siung satu dengan yang lainnya 

dipisahkan oleh kulit tipis dan liat, serta membentuk satu kesatuan yang kuat dan 

rapat. Di dalam siung terdapat lembaga yang dapat tumbuh menerobos pucuk 

siung menjadi tunas baru, serta daging pembungkus lembaga yang berfungsi 
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sebagai pelindung sekaligus gudang persediaan makanan. Bagian dasar umbi 

pada hakikatnya adalah batang pokok yang mengalami rudimentasi (Santoso, 

2000; Zhang, 1999). 

Helaian daun bawang putih berbentuk pita, panjang dapat mencapai 30–

60 cm dan lebar 1–2,5 cm. Jumlah daun 7–10 helai setiap tanaman. Pelepah 

daun panjang, merupakan satu kesatuan yang membentuk batang semu. Bunga 

merupakan bunga majemuk yang tersusun membulat; membentuk infloresensi 

payung dengan diameter 4–9 cm. Perhiasan bunga berupa tenda bunga dengan 

6 tepala berbentuk bulat telur. Stamen berjumlah 6, dengan panjang filamen 4–5 

mm, bertumpu pada dasar perhiasan bunga. Ovarium superior, tersusun atas 3 

ruangan. Buah kecil berbentuk kapsul loculicidal (Becker dan Bakhuizen van den 

Brink, 1963; Zhang, 1999). 

Bawang putih lanang atau bawang putih tunggal merupakan bawang 

putih yang hanya memiliki satu siung saja dalam satu umbi (single bulb garlic). 

Bawang putih lanang atau bawang putih tunggal termasuk satu spesies dengan 

bawang putih biasa (Allium sativum L.) di mana bawang putih tunggal hanya 

memiliki satu siung dalam satu umbi. Perbedaan tersebut merupakan perbedaan 

mendasar dan terlihat pada saat proses pemanenan yaitu bawang putih biasa 

mengalami pecah siungnya dalam satu umbi (multi bulb garlic) sedangkan 

bawang putih tunggal hanya memiliki satu siung dalam satu umbi (single bulb 

garlic) (Bhara et, al., 2014). Walapun sama-sama bawang putih, namun terdapat 

perbedaan antara bawang putih tunggal (single bulb garlic) dengan bawang putih 

biasa (multi bulb garlic) dari segi karakteristik organoleptiknya mulai dari warna, 

rasa bau dan teksturnya. Pada bawang putih biasa (multi bulb garlic) memiliki 

warna krim yang kekuningan, rasa yang tajam, bau yang khas karena kandungan 

alliaceous dan tekstur berupa serbuk yang kasar. Sedangkan pada bawang putih 

tunggal atau bawang putih tunggal (single bulb garlic) memiliki warna krim kuning 

yang keputihan, rasa yang sangat kuat dan tajam, bau yang khas karena 

kandungan alliaceous serta tekstur berupa serbuk yang kasar (Bhara et, al., 

2014).  

Bawang putih lanang atau bawang putih tunggal sesungguhnya 

merupakan bawang putih biasa yang tumbuh di lingkungan tidak sesuai, 

sehingga bawang ini tak berkembang dengan baik dan hanya tumbuh dengan 

satu siung (Untari, 2010). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Syamsiah dan 

Tajudin (2003) bahwa bawang putih tunggal sebenarnya merupakan varietas 
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yang tidak sengaja terbentuk akibat lingkungan penanaman yang tidak cocok. 

Bawang ini dipercaya masyarakat Jawa sebagai salah satu obat tradisional atau 

jamu yang dapat mengobati penyakit liver. 

Bawang putih tunggal pertama kali ditemukan di daerah Sarangan, 

Magetan, Jawa Timur. Umbi bawang putih tunggal hanya berisi satu umbi utuh 

yang kecil. Hal ini disebabkan karena gagalnya pembentukan tunas utama di 

tajuk dan menekan pembentukan tunas-tunas bakal siung, daun yang biasanya 

membungkus siung-siung hanya mampu membungkus umbi utuh, sehingga kulit 

umbi utuh lebih tebal daripada kulit luar umbi yang bersiung (Syamsiah dan 

Tajudin, 2003). 

Menurut Sartono dalam Utami, dkk (2013) bahwa bawang putih tunggal 

muncul di lingkungan tanam yang ekstrem. Nama lanang pada bawang putih 

tunggal juga mengacu pada bentuk umbi yang tunggal seperti skrotum, bagian 

dari organ kelamin pada mamalia jantan. Umbi tunggal pada tanaman anggota 

keluarga Liliaceae itu hanya menjadi milik bawang putih (Allium sativum L.), pada 

bawang lain tidak memiliki umbi tunggal. Contohnya pada bawang merah yang 

selalu membentuk siung baru saat siung lain membesar. Penelitian yang 

menjelaskan proses terbentuknya bawang tunggal nyaris tidak ada. Pada tahun 

1982 Ir Sartono Putrasamedja, peneliti bawang dari Balai Penelitian Sayuran 

(Balitsa) di Lembang, Bandung, Jawa Barat, pernah melakukan percobaan untuk 

mengetahui persentase terjadinya bawang putih tunggal di daerah Baturaden, 

Purwokerto, Jawa Tengah. Sartono memakai varietas dari wilayah Batu, Jawa 

Timur, dengan tiga macam perlakuan. Kelompok pertama, Sartono menanam 

bawang putih dengan bibit berupa siung di lapisan pertama; kelompok kedua 

siung lapis kedua; dan kelompok ketiga, siung lapis ketiga. Percobaan itu 

dilakukan di lahan 100 m2 dengan jarak tanam 5cm x 5cm. Setelah 84 hari 

pemeliharaan, bibit asal siung lapisan pertama menghasilkan 100% umbi 

bawang putih biasa dengan banyak siung. Siung lapisan kedua menghasilkan 

95% umbi bawang putih biasa dan 5% bawang putih tunggal. Sementara pada 

penanaman siung lapisan ketiga persentase kehadiran bawang putih tunggal 

mencapai 90%. Sartono menduga kondisi ekstrem yang terjadi pada saat 

penanaman turut mempengaruhi tingginya tingkat kejadian bawang putih 

tunggal. Pada saat tanaman berumur 80 hari, Gunung Galunggung meletus 

sehingga menyebabkan lingkungan tanam kering dan dihujani abu letusan 

gunung di Garut, Jawa Barat, itu. Kondisi kering itu membuat siung menekan 



9 
 

pembentukan siung baru supaya tidak terjadi perebutan nutrisi untuk proses 

pembesaran. Namun, karena sedari awal ia ditanam dengan kondisi 

“kekurangan”, saat panen ukurannya tidak bisa besar, kira-kira sebesar kelereng. 

Umbi normal bisa sebesar bola bekel.  

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Diniarti dalam Utami, dkk (2013) 

bahwa di negeri yang memiliki iklim 4 musim, seperti Eropa, persentase kejadian 

bawang putih tunggal justru bisa di atas 95%. Dr Ir Dini Diniarti MSi dari jurusan 

Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 

menjelaskan di negara 4 musim bawang putih tunggal didapat dari hasil 

penanaman bulbil. Bulbil merupakan hasil translokasi fotosintesis yang 

semestinya menjadi jatah bunga, tetapi karena faktor suhu dan panjang sinar 

matahari beralih menjadi umbi. Satu tanaman bisa menghasilkan 30-300 bulbil. 

Dengan memanfaatkan bulbil pula petani di Provinsi Yunnan, China, bisa 

memproduksi single clove garlic -nama dagang internasional bawang putih 

tunggal- secara besar-besaran. Dengan asupan pupuk organik, umbi tumbuh 

subur sampai mencapai garis tengah 3-4 cm. Sehingga dapat pula dicoba oleh 

petani bawang di tanah air memproduksi massal bawang putih tunggal 

menggunakan bibit siung dari lapisan ketiga bawang putih. 

Berikut ini adalah taksonomi dari bawang putih. 

Divisio   : Spermatophyta  

Sub divisio  : Angiospermae  

Kelas   : Monocotyledonae  

Bangsa  : Liliales  

Suku   : Liliaceae  

Marga   : Allium  

Jenis   : Allium sativum  
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             Gambar 2.1 Umbi Bawang Putih Tunggal (Hidayati, 2007) 

 

2.1.3  Kandungan Kimia 

Kandungan komponen dari umbi bawang putih per 100 gram (Oey, 1998) 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Komposisi Kimia Umbi Bawang Putih Per 100 Gram 

Komponen Jumlah 

Energi 112 kkal (477 KJ) 
Air 71 g 
Protein 4,5 g 
Lemak 0,20 g 
Hidrat Arang 23,10 g 
Mineral 1,2 g 
Kalsium 42 mg 
Fosfor 134 mg 
Besi 1 mg 
Vitamin B1 0,22 mg 
Vitamin C 15 mg 

Sumber: Oey (1998) 

 

Di samping itu dari beberapa penelitian umbi bawang putih mengandung 

zat aktif awcin, awn, enzim alinase, germanium, sativine, sinistrine, selenium, 

scordinin, nicotinic acid (IPTEKnet, 2005). Sedangkan fungsi antioksidannya 

adalah dari kandungan alanine, α- tokoferol, camphene, eugenol, γ- terpinen dan 

histidin. (Mishra Jyotsna et al., 2007) 
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2.1.4  Senyawa Aktif  

Bawang putih mengandung lebih dari 200 senyawa kimia. Beberapa di 

antaranya sangat penting, salah satunya termasuk: volatile oil (0,1-0,36 %) yang 

mengandung sulfur, termasuk didalamnya adalah alliin; ajoene dan vinyldithiines 

(produk sampingan alliin yang dihasilkan secara non enzimatik dari allicin); S-

allylmercaptocysteine (ASSC) dan S-methylmercaptocysteine (MSSC); terpenes 

(citral, geraniol, linalool, α-phellandrene, dan β-phellandrene). Allicin (diallyl 

thiosulphinate) yang diproduksi secara enzimatik dari alliin, berperan sebagai 

antibiotik. Ajoene berperan sebagai anti koagulan dari bawang putih. Bawang 

putih juga mengadung enzim allinase, peroxidase dan myrosinase, serta bahan 

lain seperti protein, mineral, vitamin, lemak, asam amino dan prostaglandin 

(Newall et al., 1996).  

 

 

Gambar 2.2  Pembentukan Zat Aktif yang Terkandung dalam Bawang Putih. 

(Amagase et al., 2001) 

 

Komponen utama bawang putih yang tidak berbau, disebut komplek 

sativumin, yang diabsorbsi oleh glukosa dalam bentuk aslinya untuk mencegah 

proses dekomposisi. Dekomposisi komplek sativumin akan menghasilkan bau 

khas yang tidak sedap dari allyl sulfide, allyl disulfide, allyl mercaptane, alun 

allicin, dan alliin (Sunarto & Susetyo, 1995). Hal ini disebabkan oleh senyawa 

yang mengandung belerang dalam bawang putih. Hasil identifikasi menunjukkan 
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bahwa seperlima kandungan minyaknya merupakan senyawa belerang. Bau 

khas pada bawang akan timbul bila jaringan tanaman tersebut terluka, karena 

prekursor bau dan cita rasa terletak pada bagian sitoplasma. Bawang putih utuh 

mengandung γ-glutamil sistein dalam jumlah besar. Komponen ini dapat 

mengalami proses hidrolisis dan oksidasi menjadi alliin yang terakumulasi secara 

alami selama penyimpanan pada suhu kamar. Bila bawang putih diolah, enzim 

yang terdapat pada vakuola, yaitu aliinase, akan mengubah alliin menjadi allisin. 

Allisin secara cepat pula berubah menjadi bentuk lain seperti dialil sulfida (DAS), 

dialil disulfida (DADS), dialil trisulfida (DATS), ditiin dan ajoene. Pada saat yang 

bersamaan γ-glutamil sistein berubah menjadi S-alil sistein (SAC) melalui jalur 

yang berbeda. SAC dilaporkan mempunyai efek terhadap kesehatan (Amagase 

et al., 2001). 

 

2.1.4.1 Prekursor Kandungan Senyawa Organosulfur pada Bawang Putih 

Utuh 

Mayoritas senyawa yang mengandung sulfur dalam bawang putih yang 

masih utuh adalah γ-glutamyl-S-allyl-L-cysteines dan S-allyl-L-cysteine sulfoxides 

(aliin). Keduanya terdapat dalam jumlah yang banyak sebagai senyawa sulfur, di 

mana alliin merupakan senyawa utama asam amino yang mengandung sulfur 

yang tidak berbau, merupakan prekursor dari allicin, methiin, (+)-S-(trans-1-

propenyl)-L-cysteine sulfoxide dan cycloalliin. Semua sulfoxides tersebut, 

terkecuali cycloalliin, dikonversi menjadi thiosulfinates, misalnya allicin melalui 

reaksi enzimatik ketika bawang putih dipotong atau dihancurkan. Oleh karenanya 

tidak ada thiosulfinates yang ditemukan pada bawang putih yang masih utuh. γ-

Glutamyl-S-allyl-L-cysteines merupakan senyawa utama asam amino yang 

mengandung sulfur yang kemudian dikonversi menjadi S-allyl-Lcysteines (SAC) 

melalui transformasi enzimatik dengan γ-Glutamyl-transpeptidase pada saat 

bawang putih diesktrak dengan pelarut cairan. SAC yang merupakan hasil 

produk utama dari γ-Glutamyl-S-allyl-L-cysteines merupakan sulfur asam amino 

yang terdeteksi dalam darah, terbukti sebagai zat yang aktif secara biologis dan 

bioavailabel (Song and Milner, 2001).  

 



13 
 

2.1.4.2 Metabolit Sekunder Organosulfur 

Metabolit sekunder yang terkandung di dalam umbi bawang putih 

membentuk suatu sistem kimiawi yang kompleks serta merupakan mekanisme 

pertahanan diri dari kerusakan akibat mikroorganisme dan faktor eksternal 

lainnya. Sistem tersebut juga ikut berperan dalam proses perkembangbiakan. 

Sebagaimana kebanyakan tumbuhan lain, bawang putih mengandung lebih dari 

100 metabolit sekunder yang secara biologi sangat berguna. Senyawa ini 

kebanyakan mengandung belerang yang bertanggung jawab atas rasa, aroma, 

dan sifat-sifat farmakologi bawang putih (Hernawan & Setyawan, 2003). 

Dua senyawa organosulfur paling penting dalam umbi bawang putih 

(Gambar 2.3), yaitu asam amino non-volatil γ-glutamil-Salk(en)il-L-sistein (1) dan 

minyak atsiri Salk(en)ilsistein sulfoksida atau alliin (2). Dua senyawa tersebut 

menjadi prekursor sebagian besar senyawa organosulfur lainnya. Kadarnya 

dapat mencapai 82% dari keseluruhan senyawa organosulfur di dalam umbi 

(Zhang, 1999). Senyawa γ-glutamil-S-alk(en)il-L-sistein (1) merupakan senyawa 

intermediet biosintesis pembentukan senyawa organosulfur lainnya, termasuk 

alliin (2). 

 

 

Gambar 2.3 Dua Senyawa Organosulfur Paling Penting dalam Bawang Putih (Zhang, 

1999) 
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Senyawa ini dibentuk dari jalur biosintesis asam amino. Dari γ-glutamil-

Salk(en)il-L-sistein (1), reaksi enzimatis yang terjadi akan menghasilkan banyak 

senyawa turunan, melalui dua cabang reaksi, yaitu jalur pembentukan thiosulfinat 

dan S-allil sistein (SAC) (4). Dari jalur pembentukan thiosulfinat akan dihasilkan 

senyawa allicin (3). Selanjutnya dari jalur ini akan dibentuk kelompok allil sulfida, 

dithiin, ajoene, dan senyawa sulfur lain (Song dan Milner, 2001). Proses reaksi 

pemecahan γ-glutamil-S-alk(en)il- L-sistein (1) berlangsung dengan bantuan 

enzim γ- glutamil – transpeptidase dan γ-glutamil-peptidase oksidase, serta akan 

menghasilkan alliin (2) (Song dan Milner, 2001).  

Pada saat umbi bawang putih diiris-iris dan dihaluskan dalam proses 

pembuatan ekstrak atau bumbu masakan, enzim allinase menjadi aktif dan 

menghidrolisis alliin (2) menghasilkan senyawa intermediet asam allil sulfenat (5). 

Kondensasi asam tersebut menghasilkan allicin (3), asam piruvat, dan ion NH4+. 

Satu miligram alliin (2) ekuivalen dengan 0,45 mg allicin (3) (Zhang, 1999). 

Pemanasan dapat menghambat aktivitas enzim allinase. Pada suhu di atas 60oC, 

enzim ini inaktif, asam amino alliin (2) akan segera berubah menjadi allicin begitu 

umbi diremas (Song dan Milner, 2001). 
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Gambar 2.4 Jalur Pemecahan γ-glutamil-S-alk(en)il-L-sistein. (Song dan Milner, 2001) 

 

 

 

Gambar 2.5 Reaksi Pembentukan allicin (3). (Zhang, 1999) 
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Allicin (3) bersifat tidak stabil (Amagase et al., 2001), sehingga mudah 

mengalami reaksi lanjut, tergantung kondisi pengolahan atau faktor eksternal lain 

seperti penyimpanan, suhu, dan lain-lain. Ekstraksi umbi bawang putih dengan 

etanol pada suhu di bawah 0°C, akan menghasilkan alliin (2). Ekstraksi dengan 

etanol dan air pada suhu 25°C akan menghasilkan allicin (3) dan tidak 

menghasilkan alliin (2). Sedang ekstraksi dengan metode distilasi uap (100°C) 

menyebabkan seluruh kandungan alliin berubah menjadi senyawa allil sulfida 

(Zhang, 1999). Oleh karena itu proses ekstraksi perlu dilakukan pada suhu 

kamar. Pemanasan dapat menurunkan aktivitas anti-kanker ekstrak umbi 

bawang putih. Pengolahan ekstrak dengan microwave selama 1 menit 

menyebabkan hilangnya 90% kinerja enzim allinase. Pemanasan dapat 

menyebabkan reaksi pembentukan senyawa allil-sulfur terhenti (Song dan Milner, 

2001). 

Allicin (3) merupakan prekursor pembentukan allil sulfida, misalnya diallil 

disulfida (DADS) (6), diallil trisulfida (DATS) (7), diallil sulfida (DAS) (8), metallil 

sulfida (9), dipropil sulfida (10), dipropil disulfida (11), allil merkaptan (12), dan 

allil metil sulfida (13). Kelompok alllil sulfida memiliki sifat dapat larut dalam 

minyak. Oleh karena itu, untuk mengekstraknya digunakan pelarut nonpolar 

(Gupta dan Porter, 2001). Pembentukan kelompok ajoene, misalnya E-ajoene 

(14) dan Z-ajoene (15), serta kelompok dithiin, misalnya 2-vinil-(4H)-1,3- dithiin 

(16) dan 3-vinil-(4H)-1,2-dithiin (17), juga berawal dari pemecahan allicin (3) 

(Zhang, 1999).  

Senyawa organosulfur lain yang terkandung dalam umbi bawang putih 

antara lain, S-propilsistein (SPC) (18), S-etil-sistein (SEC) (19), dan S-metil- 

sistein (SMC) (20). Umbi bawang putih juga mengandung senyawa organo -

selenium dan tellurium, antara lain Se-(metil)selenosistein (21), selenometionin 

(22), dan selenosistein (23). Senyawa-senyawa di atas (18–23) mudah larut 

dalam air (Gupta dan Porter, 2001).  

Beberapa senyawa bioaktif flavonoid penting yang telah ditemukan antara 

lain yaitu kaempferol-3-O-β-Dglukopiranosa (24) dan iso-rhamnetin-3-O-β- 

Dglukopiranosa (25) (Kim et al.., 2000). Senyawa frukto-peptida yang penting, 

yaitu Nα-(1-deoxy-Dfructose- 1-yl)-L-arginin (26) (Ryu et al., 2001).  
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Gambar 2.6 Senyawa Organosulfur Lain yang Terkandung dalam Bawang Putih 

(Banerjee dan Maulik, 2002; Amagase et al., 2001). 

 

Ekstrak segar umbi bawang putih dapat disimpan lama dalam air atau 

ethanol 15–20%. Penyimpanan selama sekitar 20 bulan pada suhu kamar akan 

menghasilkan AGE (aged garlic extract). Selama penyimpanan, kandungan 

allicin (3) akan menurun dan sebaliknya diikuti naiknya konsentrasi senyawa-

senyawa baru. Senyawa yang dominan terkandung adalah S-alil sistein (4) dan 

Sallilmerkaptosistein (SAMC) (27) (Banerjee dan Maulik, 2002; Amagase et al., 

2001). 

Selain dalam bentuk ekstrak padatan, umbi bawang putih dapat pula 

diolah melalui distilasi uap menjadi minyak atsiri bawang putih yang banyak 

digunakan dalam pengobatan. Kandungan kimia minyak atsiri bawang ini secara 

umum terdiri dari 57% diallil sufida (8), 37% allil metil sulfida (13), dan 6% dimetil 

sulfida. Minyak bawang komersial umumnya mengandung 26% diallil disulfida 

(6), 19% diallil trisulfida (7), 15% allil metil trisulfida, 13% allil metil disulfida, 8% 

diallil tetrasulfida, 6% allil metil tetrasulfida, 3% dimetil trisulfida, 4% pentasulfida, 

dan 1% heksasulfida Minyak bawang hasil maserasi mengandung kelompok 

vinyl-dithiin 0,8 mg/g dan ajoena 0,1 mg/g, sedangkan ekstrak eter mengandung 

vinyl-dithiin 5,7 mg/g, allil sulfida 1,4 mg/g, dan ajoena 0,4 mg/g (Banerjee dan 

Maulik, 2002). 
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2.1.4.3 Senyawa Organosulfur pada Pembuatan Preparat Bawang Putih 

a. Pembentukan Thiosulfinate 

Pada saat siung bawang putih dihancurkan maka terbentuklah 

thiosulfinates seperti misalnya allicin melalui serangkaian reaksi kimia dari sulfur-

substituted cysteine sulfoxides, ditempatkan dalam sitoplasma bersamaan 

dengan alliinase di dalam vakuola, melalui sulfur –substituted sulfenic acid 

sebagai intermediate yang sangat reaktif (Gambar 2.7. Enzymatic reaction of 

sulfur –substituted cysteine sulfoxides) 

 

 

Gambar 2.7. Reaksi Enzimatis Sulfur – Substituted Cysteine Sulfoxides (Banerjee 

dan Maulik, 2002). 

 

Selain allicin, terdapat thiosulfinates lainnya seperti allylmethyl-

methylallyl-, dan trans-1-propenyl-thiosulfinates di dalam peraprat bawang putih. 

Sifat-sifat mereka tidak stabil serupa dengan allicin. Pada saat allicin disimpan 

pada suhu 20°C selama 20 jam, ternyata mengalami perubahan menjadi diallyl 

disulfide (DADS) (66%), diallyl sulfides (DAD) (14%), diallyl trisulfide (9%), dan 

sulfur dioxide. Allicin sangat mudah bereaksi dengan asam amino dan protein, 
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menghasilkan SH grup. Freeman menemukan bahwa allicin terikat pada protein 

dan asam lemak dalam membran plasma, oleh karenanya tidak dapat diabsorbsi 

dan tidak dapat bersirkulasi dalam darah. Pada kenyataannya, tidak ada allicin 

yang dideteksi dalam darah setelah memakan bawang putih mentah ataupun 

setelah mengkonsumsi allicin murni (Banarjee dan Maulik, 2002). 

Alliinase merupakan enzim kunci yang memfasilitasi transformasi cysteine 

sulfoxides menjadi thiosulfinates. Enzim tersebut memiliki PH optimal 6,5 dengan 

S-methyl-L-cysteine sebagai substratnya. Sebagai tambahan, pyridoxal 

phosphate menstimulasi aktivitas alliinase sebagai kofaktor. Aktivitas alliinase 

yang tergantung pada PH terlihat pada saat allicin dan thiosulfinates lainnya 

dilepaskan waktu dilakukan inkubasi serbuk bawang putih dalam larutan buffer 

PH 2 sampai dengan 10. Thiosulfinates tidak terbentuk pada PH yang lebih 

rendah dari 3.6, yang merupakan PH normal dalam lambung. Bahkan 

thiosulfinates tidak pernah terbentuk walaupun larutan tersebut telah dinetralisasi 

apabila sebelumnya sudah sempat diinkubasi pada PH yang lebih rendah dari 3 

(Amagase et al., 2001) 

Oleh karenanya disimpulkan bahwa alliinase secara keseluruhan dan 

ireversibel diinhibisi oleh keasaman lambung. Freeman et al. juga melaporkan 

bahwa tidak ada preparat bawang putih yang mengandung allicin, bahkan allicin 

tidak terbentuk di dalam cairan lambung. Oleh karenanya, allicin seharusnya 

tidak menjadi struktur kimia yang penting dalam produk preparat bawang putih. 

Berbagai temuan secara jelas menunjukkan bahwa allicin dalam bawang putih 

tidak ikut serta berperan penting pada tubuh manusia. Allicin diketahui sebagai 

bahan yang bersifat sementara, dan secara cepat terurai menjadi senyawa sulfur 

lainnya, dan bukan merupakan senyawa penting yang aktif dari bawang putih 

(Amagase et al., 2001). 

b. Senyawa Organosulfur yang Bersifat Volatil 

Bawang putih yang telah diproses memiliki organosulfur volatiles yang 

jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan siung bawang putih yang masih utuh. 

Volatiles yang telah berhasil diidentifikasi dalam bawang putih yang sudah 

dihancurkan dan minyak esensial bawang putih adalah DAS, DADS, diallyl 

trisulfide, methylallyl disulfide, methylallyl trisulfide, 2-vinyl-4H-1, 3-dithiin, 3-vinyl-

4H-1, 2-dithiin, dan (E,Z)-ajoenes (Amagase, 2006). 
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Lebih dari 20 sulfides telah dapat diidentifikasi dalam minyak bawang 

putih, dan kebanyakan dari sulfides tersebut, terutama yang mengandung grup 

allyl meyebabkan aroma dan rasa bawang putih yang khas pada saat dicerna. 

Dalam minyak bawang putih mayoritas sulfides adalah DAS (57%), allylmethyl 

(37%) dan dimethyl (6%), mono – hexasulfides, dan sebagian kecil allyl 1-

propenyl dan methyl 1-propenyl di-, tri- dan tetrasulfides (Amagase, 2006). 

Vinyldithiins merupakan produk yang hasil degradasi allicin pada saat 

proses pemanasan. Produksi vinyldithiins akan lebih banyak apabila solven yang 

kurang polar seperti misalnya hexane digunakan sebagai pelarut. Vinildithiins 

terutama 2-vinyl-4H-1,3 dithiin sangat banyak ditemukan pada bawang putih 

yang telah dimaserasi dengan minyak (Amagase, 2006). 

Apitz-Castro et al yang pertama kali melakukan isolasi ajoene dari ekstrak 

bawang putih, di mana ajoene merupakan zat antitrombotik yang poten. 

Dikatakan bahwa ajoene terbentuk dari S-thioallylation yang berasal dari allicin., 

selain itu juga didapatkan juga senyawa organosulfur yang menyerupai ajoene 

yaitu E-4,5-9-tritriadeca-1,7-diene-9-oxide yang diisolasi dari maserasi minyak 

bawang putih (Amagase, 2006). 

c. Senyawa Organosulfur yang Larut Air 

Ekstrak bawang putih dengan air ataupun alkohol mempunyai kandungan 

utama S-allyl-L-cysteines yang berasal dari γ-glutamyl-S-allyl-L-cysteines 

(gambar 4). S-allyl-L-cysteines (SAC) dan trans-S-1-propenyl-L-cysteine (SIPC), 

bersamaan dengan sejumlah kecil S-methyl-L-cysteine ditemukan dalam ekstrak 

bawang putih seperti AGE. Derivat cysteine ini tidak berwarna, tidak berbau dan 

stabil dalam keadaan padat ataupun cair, pada kondisi yang netral maupun 

asam. SAC memberikan proteksi terhadap oksidasi, radikal bebas, kanker dan 

penyakit kardiovaskular. Terlebih lagi ternyata S-allyl-L-cysteine yang secara in 

vivo memiliki efek hepatoproteksi, ternyata memiliki sifat proteksi kanker prostat 

pada manusia, dan juga bersifat antioksidan secara in vitro. Di mana senyawa di 

atas merupakan senyawa khas yang terdapat dalam AGE (Hidayati, 2007).  

Bawang putih yang tersedia di pasaran internasional tersedia dalam 

empat macam bentuk yaitu minyak esensial bawang putih, maserat minyak 

bawang putih, serbuk bawang putih (yang dikenal sebagai Garlicin) dan aged 

garlic extract (AGE). Penelitian yang sudah dilakukan membandingakan antara 

AGE dengan bentuk olahan bawang putih yang lain seperti jus bawang putih 
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mentah (raw garlic juice), jus bawang putih yang dipanaskan (heated garlic juice), 

dan serbuk bawang putih masak. Jika dilihat aksi farmakologinya, maka AGE 

lebih potensial dalam menghambat pertumbuhan sel sarkoma-180 yang 

ditransplantasi pada tikus dibandingkan dengan bentuk olahan bawang putih 

yang lain (Kasuga et al., 2001). 

 

 

Gambar 2.8 Variasi dari S-allyl-cysteines yang Berasal dari γ-glutamyl-S-allyl-L-

cysteines. (Amagase, 2006) 

 

2.1.4.4 Komponen Non-Sulfur, Steroid Saponin 

Saponin memiliki sifat-sifat yang khas, yaitu apabila dikocok dengan air 

akan membentuk busa yang bersifat stabil, memiliki aktivitas hemolitik dan 

bercita rasa pahit. Saponin digolongkan menjadi dua, yaitu triterpenoid saponin 

dan steroid saponin berdasarkan struktur molekuler aglycone (Amagase, 2006). 

Triterpenoid saponin dapat ditemukan pada beberapa obat-obatan herbal 

yang lain seperti ginsenosides pada ginseng dan glycyrrhizin pada licorice. 

Steroid saponin kemudian dipisahkan lagi menjadi furostanol dan spirostanol 

saponin. Steroid saponin dan sapogenins dapat dianggap sebagai marker kimia 

yang dapat dipercaya pada sediaan bawang putih selain sediaan yang berbentuk 

minyak (Amagase, 2006). 

Sebuah penelitian menyatakan bahwa efek penurunan kolesterol pada 

bawang putih kemungkinan disebabkan oleh saponin (Amagase, 2006). Studi 

lain melaporkan bahwa fraksi crude glycoside (Matsuura H, 2001 and Slowing et 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=441#5
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al., 2001) dari ekstrak metanol bawang putih, yang mengandung spirostanol 

saponin yang diproduksi dari konversi furostanol saponins melalui b-glucosidase 

melalui b-glucosidase, menurunkan total plasma kolesterol dan LDL kolesterol 

tanpa merubah kadar HDL pada binatang yang dislipidemia. Saponin yang 

berasal dari tumbuh-tumbuhan terbukti dapat menghambat absorbsi kolesterol 

pada hewan percobaan, sehingga menurunkan kadar kolesterol plasma. 

Beberapa senyawa kimia lain dalam bawang putih seperti allicin dan organo-

selenium diduga bekerja secara sinergis dengan senyawa organosulfur untuk 

menimbulkan efek biologis termasuk penurunan kadar kolesterol. 

 

2.1.4.5 Bioavailabilitas dan Metabolisme dari Senyawa Organosulfur 

Bioavailabilitas komponen-komponen kimia yang aktif di dalam tubuh 

sangat penting untuk diketahui, tetapi data yang didapatkan dari studi preklinis 

dan klinis masih sangat terbatas mengenai bagaimana bawang putih diabsorbsi, 

metabolisme dan distribusinya di dalam tubuh. 

a) Alliin merupakan senyawa organosulfur pada bawang putih. Pada 

penelitian dengan mencit, 10 menit setelah diberikan alliin peroral (10mg/mencit), 

alliin diobservasi terdapat dalam perut (7.2%), usus (22.4%), dan liver (2.5%) 

tanpa pembentukan allicin beserta produk degradasinya seperti DADS, vinyl 

dithiins dan allyl-SS conjugated compounds. Dalam penelitian yang lain, alliin 

menunjukkan konsentrasi plasma yang lebih rendah dengan bioavailabilitas 

16.5% dalam 4 jam setelah diberikan peroral 60mg/kg pada tikus (Amagase, 

2006). Dalam sebuah studi farmakokinetik yang menggunakan Slabelled alliin, 

ternyata 60-70% diabsorbsi pada tikus. Ditemukan bahwa alliin bersamaan 

dengan DADS terdeteksi dalam cairan jaringan setelah melalui jaringan hepar 

pada tikus, dimana allicin tidak ditemukan. Temuan di atas mengindikasikan 

bahwa alliin tidak pernah dikonversi menjadi allicin di dalam tubuh dan akan 

dimetabolisme menjadi berbagai macam senyawa organosulfur seperti DADS 

oleh enzym dalam hepar (Amagase 2006). 

b) Aliicin merupakan kandungan utama bawang putih yang diketahui 

belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui absorbsi allicin dalam 

saluran cerna. Freeman et al. melaporkan bahwa allicin secara cepat yaitu dalam 

beberapa menit menghilang dari peredaran darah di mana DAS dan 
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allylmercaptan dibentuk. Pada saat allicin tecampur dalam darah in vitro, hampir 

semuanya menghilang dalam beberapa menit karena allicin terikat pada protein 

dari sel darah merah dan langsung mengoksidasinya. Diperkirakan allicin yang 

dikunyah dalam mulut, akan segera terikat dalam lumen dan terperangkap di 

dalamnya sehingga pada saat siung bawah putih dikunyah akan terasa aroma 

yang tajam dalam mulut. Oleh karenanya allicin tidak akan melewati membran 

saluran cerna melalui serosa untuk masuk kedalam peredaran darah. Egen-

Schwind et al. melaporkan first pass effect yang luar biasa pada jaringan hepar 

tikus yang dilakukan perfusi yang terisolasi. DADS segera terbentuk setelah 

diinfus dengan allicin konsentrasi rendah. Kemudian ditemukan pembentukan 

allylmercaptan dalam cairan empedu dan juga dalam jaringan hepar. Tidak 

ditemukan allicin dalam hepar. Sehingga disimpulkan bahwa allicin bukan 

merupakan komponen bawang putih yang secara biologis aktif. Meskipun allicin 

dilaporkan akan mengalami metabolisme menjadi allyl methyl sulfoxide (AMS) 

dan dilepaskan bersamaan dengan nafas, belum diketahui jelas konsentrasi 

dalam darah dan bioavaibilitasnya. Oleh karenanya AMS belum dinyatakan 

sebagai hasil metabolisme aktif dari allicin. Tidak dapat dibuktikan bahwa allicin 

dan AMS merupakan senyawa aktif atau dianggap dapat mewakili akitivitas 

biologis bawang putih secara keseluruhan (Amagase, 2006). 

c) Senyawa organosulfur volatil pada bawang putih di antaranya yaitu 

DAS dan vinyldithiins yang merupakan komponen utama dari minyak bawang 

putih dan preparat dengan memakai teknik maserasi dengan minyak (Song and 

Miner, 2001).. 

d) S-Allyl-L-cysteine (SAC) merupakan senyawa organosulfur yang larut 

dalam air, konsentrasinya terus meningkat pada proses ekstraksi yang lama 

menggunakan media cairan. Farmakokinetik SAC telah diketahui secara pasti in 

vivo. SAC terdeteksi dalam darah, pada hewan percobaan konsentrasi dan 

parameter farmakokinetiknya sangat berhubungan dengan dosis peroral SAC. 

Ditemukan hasil metabolisme SAC yang signifikan dalam urine yaitu sebagai N-

acetyl-S-allyl-L-cysteine. Ini menunjukkan bahwa SAC dapat berubah menjadi 

hasil metabolisme N-acetylated oleh N-acetyltransferse dalam tubuh. 

Bioavaibilitas SAC adalah 103.0% pada mencit, 98.2% pada tikus. Karena SAC 

ditemukan pada berbagai preparat bawang putih dan memiliki banyak efek, 

selain dari bioavaibilitasnya yang tinggi maka dipastikan bahwa SAC merupakan 

zat aktif dalam preparat bawang putih. SAC dianggap mempunyai peranan 
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dalam aktivitas biologis yang ditimbulkan oleh bawang putih. Standarisasi 

preparat bawang putih menggunakan SAC sebagai marker kimia dianggap benar 

dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah Song and Miner, 2001). 

 

2.2 Ekstraksi 

2.2.1 Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan suatu metode pemisahan dengan tujuan menarik 

komponen yang diinginkan dari suatu bahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses ekstraksi adalah lama ekstraksi, suhu, ukuran partikel, dan jenis pelarut 

yang digunakan harus memperhatikan daya kelarutan, titik didih, sifak toksik, 

mudah tidaknya terbakar, dan sifat korosif terhadap peralatan ekstraksi 

(Renhoran, 2012). 

Ekstraksi ada dua yaitu ekstraksi sederhana dan ekstraksi khusus 

(Renhoran, 2012). Ekstraksi sederhana terdiri atas: 

a. Maserasi, yaitu metode ekstraksi dengan cara merendam sampel dalam 

pelarut dengan atau tanpa pengadukan. 

b. Perkolasi, yaitu metode ekstraksi secara berkesinambungan. 

c. Reperkolasi, yaitu perkolasi dimana hasil perkolasi digunakan untuk 

melarutkan sampel didalam perkulator sampai senyawa kimianya terlarut. 

d. Diskolasi, yaitu perkolasi dengan penambahan tekanan udara. 

e. Infusa, yaitu metode ekstraksi dengan cara mengekstrak sampel dalam 

air mendidih suhu sekitar 90⁰ selama 15 menit yang kemudian disaring 

untuk didapatkan sarinya hingga didapatkan volume infus yang 

dikehendaki. 

Ekstraksi khusus terdiri atas: 

a. Sokletasi, yaitu metode ekstraksi secara berkesinambungan untuk 

melarutkan sampel kering dengan menggunakan pelarut bervariasi. 

b. Arus balik, yaitu metode ekstraksi secara berkesinambungan dimana 

sampel dan pelarut saling bertemu melalui gerakan aliran yang 

berlawanan. 

c. Ultrasonik, yaitu metode ekstraksi dengan menggunakan alat yang 

menghasilkan frekuensi bunyi atau getaran antara 25-100 KHz. 
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2.2.2 Ekstraksi Perendaman 

Pada dasarnya, ekstraksi secara sederhana seperti maserasi merupakan 

metode pemisahan senyawa bioaktif yang dilakukan dengan cara merendam 

sampel dalam pelarut, namun metode maserasi biasanya dilakukan dengan 

pelarut organik dalam waktu yang lama sekitar 24 jam bahkan hingga 72 jam. 

Perendaman dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pada 

kandungan senyawa bioaktif dalam bahan untuk berdifusi dengan pelarut yang 

digunakan. Namun metode ini dilakukan dengan hanya merendam sampel tanpa 

perlakuan panas (suhu kamar) maupun pengadukan. Cara ini sesuai, baik untuk 

skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan 

serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup 

rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel 

dengan penyaringan (Nurasiah, 2010). Keuntungan dari metode ini adalah unit 

yang dipakai sederhana yaitu hanya dibutuhkan bejana perendam, biaya 

operasional relatif rendah, serta tanpa pemanasan. Kelemahan utama dari 

metode ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup 

banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang karena proses 

ekstraksi tidak sempurna. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit 

diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode ini dapat menghindari 

rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Agoes, 2007).  

 

2.2.3 Sonikasi 

Pada penelitian ini digunakan juga sebagai kontrol, metode sonikasi batch 

dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik frekuensi 40 kHz selama 1 jam 

yang bertujuan agar terjadinya proses ekstraksi yang lebih efektif dan efisien 

sehingga dapat diperoleh hasil ekstrak yang maksimal. Ekstraksi padat cair 

dapat dilakukan dengan metode ekstraksi dengan bantuan gelombang ultrasonik. 
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Gambar 2.9  Sonikator Merk Sonica® 

 

Metode sonikasi memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 

40 kHz selama 5-15 menit yang dapat menghancurkan sel daun sehingga 

mempercepat proses perpindahan massa senyawa bioaktif dari dalam sel ke 

pelarut (Dean,1998). Energi ini dapat menyebabkan pergerakan molekul dengan 

migrasi ion dan rotasi dari dua kutub, tetapi tidak mengubah struktur molekulnya. 

Pemanasan akibat gelombang ultrasonic menyebabkan dinding sel hancur, 

sehingga analit yang akan diekstrak keluar dari sel dan dapat berdifusi ke 

pelarut.  

 

2.2.4 Pelarut Aquades 

Pelarut organik berdasarkan konstanta elektrikum dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu pelarut polar dan pelarut non-polar. Konstanta dielektrikum 

dinyatakan sebagai gaya tolak menolak antara dua pertikel yang bermuatan 

listrik dalam suatu molekul. Semakin tinggi konstanta dielektrikumnya maka 

pelarut bersifat semakin polar (Renhoran, 2012). Konstanta dielektrikum dari 

beberapa pelarut yang dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

 

 

 

 



28 
 

Tabel 2.2  Konstanta Dielektrium Pelarut Organik 

Jenis Pelarut Titik Didih 

(
0
C) 

Titik Beku 

(
0
C) 

Konstanta 

Dielektrik 

Heksana 68 -94 1,8 

Dietil eter 35 -116 4,3 

Kloroform 61 -64 4,8 

Etil asetat 77 -84 6,0 

Aseton 56 -95 20,7 

Etanol 78 -117 24,4 

Metanol 65 -98 32,6 

Air  100 -0 80,2 

Sumber : Renhoran, 2012 

 

Menurut Guenther (1987), syarat pelarut yang digunakan pertama harus 

bersifat bersifat selektif artinya pelarut harus dapat melarutkan semua senyawa 

dengan cepat. Syarat kedua harus mempunyai titik didih yang cukup rendah. Hal 

ini supaya pelarut mudah dapat diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi, 

namun titik didih pelarut tidak boleh terlalu rendah karena akan mengakibatkan 

kehillangan akibat penguapan. Syarat ketiga bersifat inert artinya pelarut tidak 

bereaksi dengan komponen minyak. Syarat keempat carilah pelarut yang murah 

dan mudah didapatkan.  

Aquades pada dasarnya adalah air murni hasil destilasi.Sehingga 

aquades dapat juga menjadi media yang baik untuk mikroba berkembang biak, 

seperti jamur, yeast, bakteri dan virus. Sehingga perlu dilakukan perlakuan 

khusus terhadap bahan yang hendak diekstraksi dengan aquades seperti 

kombinasi perlakuan pemanasan atau penyimpanan dingin (Renhoran, 2012). 

Pelarut yang diplih pada penelitian ini adalah aquades Aquades memiliki 

kemampuan yang baik untuk mengekstraksi sejumlah bahan simplisia terutama 

yang mengandung senyawa bioaktif yang bersifat polar atau larut air (Voigt, 

1995). Dalam penelitian ini digunakan pelarut aquades karena senyawa bioaktif 

yang akan diekstraksi adalah S-allyl-Lcysteines (SAC) yang bersifat polar atau 

larut air sehingga diduga akan mendapatkan hasil ekstraksi yang maksimal. 
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2.3 Antioksidan 

2.3.1 Pengertian Antioksidan 

Oksidasi adalah jenis reaksi kimia yang melibatkan pengikatan oksigen, 

pelepasan hidrogen, atau pelepasan elektron. Proses oksidasi adalah peristiwa 

alami yang terjadi di alam dan dapat terjadi dimana-mana tak terkecuali di dalam 

tubuh kita. Antioksidan bersifat sangat mudah teroksidasi atau bersifat reduktor 

kuat dibanding dengan molekul yang lain. Jadi keefektifan antioksidan 

bergantung dari seberapa kuat daya oksidasinya dibanding dengan molekul yang 

lain. Semakin mudah teroksidasi maka semakin efektif antioksidan tersebut 

(Indigomorie, 2009). 

Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang mampu menunda, 

memperlambat atau menghambat reaksi oksidasi makanan atau obat. 

Antioksidan merupakan zat yang mampu melindungi sel melawan kerusakan 

yang ditimbulkan oleh radikal bebas (Reactive Oxygen Species), seperti singlet 

oksigen, superoksid, radikal peroksid dan radikal hidroksil (Richa, 2009). 

Secara umum, antioksidan dikelompokkan menjadi dua yaitu antioksidan 

enzimatis dan non enzimatis. Antioksidan enzimatis misalnya enzim superoksida 

dismutase (SOD), katalase, dan glutation peroksidase. Antioksidan non enzimatis 

masih dibagi dalam dua kelompok lagi yaitu (Winarsi, 2007): 

 Antioksidan larut lemak, seperti tokoferol, karotenoid, flavonoid, quinon, 

dan bilirubin. 

 Antioksidan larut air, seperti asam askorbat, asam urat, protein pengikat 

logam, dan protein pengikat heme. 

Antioksidan enzimatis dan non enzimatis tersebut bekerja sama 

memerangi aktivitas senyawa oksidan dalam tubuh. Terjadinya stress oksidatif 

dapat dihambat oleh kerja enzim-enzim antioksidan dalam tubuh dan antioksidan 

non enzimatis (Winarsi, 2007). 

Fungsi paling efektif dari antioksidan dalam menghambat terjadinya 

oksidasi adalah dengan menghentikan reaksi berantai dari radikal-radikal bebas 

(primary antioxidant). Berkaitan dengan fungsinya senyawa antioksidan dapat 

diklasifikasikan dalam 5 tipe antioksidan yaitu: 

a) Antioksidan primer yaitu senyawa-senyawa fenol yang mampu 

memutus rantai reaksi pembentukan radikal bebas asam lemak. Dalam hal ini 

memberikan atom hidrogen yang berasal dari gugus hidroksi senyawa fenol 
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sehingga terbentuk senyawa yang stabil. Senyawa antioksidan yang termasuk 

kelompok ini, misalnya BHA (butyl hidroksilanisol), BHT (butyl hydrotoluen), dan 

tokoferol. 

b) Oxygen scavengers, yaitu senyawa-senyawa yang berperan sebagai 

pengikat oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi. Dalam hal ini, 

senyawa tersebut akan mengadakan reaksi dengan oksigen yang berada dalam 

sistem sehingga jumlah oksigen akan berkurang. Contoh dari senyawa-senyawa 

kelompok ini adalah vitamin C (asam askorbat), askorbil palminat, asam eritorbat, 

dan sulfit. 

c) Antioksidan sekunder yaitu senyawa-senyawa yang mempunyai 

kemampuan untuk berdekomposisi hidroperoksida menjadi produk akhir yang 

stabil. Tipe antioksidan ini pada umumnya digunakan untuk menstabilkan 

poliolefin resin. Contohnya yaitu asam tiodipropionat dan dilauril tiopropionat. 

d) Enzim antioksidan yaitu enzim yang berperan mencegah terbentuknya 

radikal bebas. Contohnya glukose oksidase, superoksidase dismutase (SOD), 

glutathione peroksidase dan katalase. 

e) Chelators sequestrants, yaitu senyawa-senyawa yang mampu 

mengikat logam seperti besi dan tembaga yang mampu mengkatalisa reaksi 

oksidasi lemak. Senyawa yang termasuk didalamnya adalah asam sitrat, asam 

amino, ethylenediaminetetra acetid acid (EDTA), dan fosfolipid. 

 

2.3.2 Mekanisme Kerja Antioksidan 

Mekanisme kerja antioksidan memiliki dua fungsi, yaitu (Richa, 2009): 

 Pemberi atom hidrogen. Antioksidan (AH) yang mempunyai fungsi sifat 

utama tersebut sering disebut sebagai antioksiden primer. Senyawa ini 

dapat memberikan atom hidrogen secara cepat ke radikal lipida (R•, 

ROO•) atau mengubahnya ke bentuk stabil, sementara turunan radikal 

antioksidan (A•) tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibanding radikal 

lipid. 

 Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan, yaitu 

memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme diluar 

mekanisme pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal 

ke bentuk lebih stabil.  
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Penambahan antioksidan (AH) primer dengan konsentrasi rendah pada 

lipida dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap inisiasi maupun propagasi. 

Radikal-radikal antioksidan (A•) yang terbentuk pada reaksi tersebut stabil dan 

tidak mempunyai cukup energi untuk dapat bereaksi dengan molekul lipida lain 

membentuk radikal lipida baru. Radikal-radikal antioksidan dapat saling 

membentuk produk non radikal. Reaksi penghambatan antioksidan primer 

terhadap radikal lipid adalah sebagai berikut:  

Inisiasi : R• + AH → RH + A• 

Propagasi : ROO• + AH → ROOH + A• 

 

2.3.3 Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah atom atau gugus apa saja yang memiliki satu atau 

lebih elektron tidak berpasangan. Karena jumlah elektron ganjil, maka tidak 

semua elektron dapat berpasangan. Suatu radikal bebas dapat bermuatan positif 

atau negatif, maka spesies semacam ini sangat reaktif karena adanya elektron 

tidak berpasangan. Sumber radikal bebas dapat berasal dari dalam tubuh kita 

sendiri (endogen) yang terbentuk sebagai sisa proses metabolisme (proses 

pembakaran), protein, karbohidrat, dan lemak yang kita konsumsi. Radikal bebas 

adalah setiap atom atau kelompok atom yang hadir secara mandiri dan 

mengandung setidaknya satu elektron yang tidak berpasangan. Beberapa radikal 

bebas distabilkan oleh strukturnya yang aneh dan khusus serta ada dalam waktu 

yang cukup lama. Tetapi sebagian besar radikal bebas hanya berdiri sendiri 

untuk waktu yang sangat singkat sebelum akhirnya mengambil satu elektron 

tambahan atau melepaskan satu elektron (Purwoko, 2003). 

Radikal bebas dapat pula diperoleh luar tubuh (eksogen) yang berasal 

dari polusi udara, asap kendaraan, berbagai bahan kimia, makanan, yang telah 

hangus (carbonated). Radikal bebas yang terbentuk di dalam tubuh akan 

merusak sel target seperti lemak, protein, karbohidrat dan DNA. Radikal bebas 

disebut juga sebagai spesies oksigen yang reaktif (ROS), suatu istilah yang 

mencakup semua molekul yang berisi oksigen yang sangat reaktif. Istilah ROS 

merupakan radikal oksigen yang memusat seperti superoksid (O2) dan hidroksil 

(OH) dan juga spesies bukan 13 radikal yang berasal dari oksigen seperti 
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hidrogen peroksida (H2O2) singlet oksigen ('O2) dan asam hipolorus (HOCl) 

(Richa, 2009).  

Seringkali pengertian oksidan dan radikal bebas dianggap sama karena 

keduanya memiliki kemiripan sifat. Kedua jenis senyawa ini memiliki aktivitas 

yang sama dan memberikan akibat yang hampir sama, meskipun melalui proses 

yang berbeda. Sebagai contoh, dampak H2O2 (sebagai oksidan) dan radikal 

bebas hidroksil (OH•) terhadap glutation (GHS) (Soeatmadji,1998). 

(a) H2O2 + GSH  GSSG + H2O 

(b) OH• + GSH  H2O + GS• 

GS• + GS•  GSSG 

Reaksi (a) dan (b) tampaknya sama atau mirip, tetapi perlu dipahami 

bahwa hal tersebut sebenarnya berbeda. Pengertian oksidan dalam ilmu kimia 

adalah senyawa penerima elektron (elektron acceptor), yaitu senyawa yang 

dapat menarik elektron, misalnya ion ferri (Fe+++) (Soeatmadji,1998). 

Fe+++ + e-  Fe++ 

Sementara, radikal bebas adalah atom atau molekul (kumpulan atom) 

yang memiliki elektron tidak berpasangan (unpaired elektron). Sebagai contoh, 

dalam molekul air (H2O), ikatan antara atom oksigen dan hidrogen berupa ikatan 

kovalen, yaitu ikatan yang tersusun atas sepasang elektron yang dimiliki oleh 

dua atom secara bersama-sama (Soeatmadji,1998). Ketika mendapat energi 

yang cukup besar, misalnya radiasi, molekul air ini akan mengalami pembelahan 

homolitik. 

Atom hidrogen :  •H 

Atom oksigen :  •O• dan 

H2O  : H:O:H 

Kemiripan sifat antara radikal bebas dan oksidan terletak pada agresivitas 

untuk menarik elektron disekelilingnya. Berdasarkan sifat ini, radikal bebas 

dianggap sama dengan oksidan. Pemahaman radikal bebas sebagai oksidan 

memang tidak salah, tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap oksidan 

merupakan radikal bebas. Radikal bebas lebih berbahaya dibandingkan dengan 

senyawa oksidan non radikal. Hal ini berkaitan dengan tingginya reaktivitas 

senyawa radikal baru. Bila senyawa radikal baru tersebut bertemu dengan 

molekul lain, akan terbentuk radikal baru lagi, dan seterusnya sehingga akan 

terjadi reaksi berantai. Reaksi seperti ini akan berlanjut terus dan baru akan 

berhenti apabila reaktivitasnya direndam oleh senyawa yang bersifat antioksidan, 
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seperti glutation (Winarsi, 2007). Menurut Soeatmadji (1998), yang dimaksud 

radikal bebas (free radical) adalah suatu senyawa atau molekul yang 

mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital luarnya. 

Akibatnya elektron yang tidak berpasangan menyebabkan senyawa tersebut 

sangat reaktif mencari pasangan, dengan cara menyerang dan mengikat elektron 

molekul yang berasa di sekitarnya (Soeatmadji, 1998). 

 

2.3.4 Antioksidan dalam Bawang Putih  

a. SAC (S-Allyl-L-Cysteine) 

γ-Glutamyl-S-allyl-L-cysteines merupakan senyawa utama asam amino 

yang mengandung sulfur yang kemudian dikonversi menjadi S-allyl-Lcysteines 

(SAC) melalui transformasi enzimatik dengan γ-Glutamyl-transpeptidase pada 

saat bawang putih diesktrak dengan pelarut cairan. SAC yang merupakan hasil 

produk utama dari γ-Glutamyl-S-allyl-L-cysteines merupakan sulfur asam amino 

yang terdeteksi dalam darah, terbukti sebagai zat yang aktif secara biologis dan 

bioavailabel (Song and Milner, 2001). 

S-Allyl-L-cysteine (SAC) merupakan senyawa organosulfur yang larut 

dalam air, konsentrasinya terus meningkat pada proses ekstraksi yang lama 

menggunakan media cairan. Farmakokinetik SAC telah diketahui secara pasti in 

vivo. SAC terdeteksi dalam darah, pada hewan percobaan konsentrasi dan 

parameter farmakokinetiknya sangat berhubungan dengan dosis peroral SAC. 

Ditemukan hasil metabolisme SAC yang signifikan dalam urine yaitu sebagai N-

acetyl-S-allyl-L-cysteine. Ini menunjukkan bahwa SAC dapat berubah menjadi 

hasil metabolisme N-acetylated oleh N-acetyltransferse dalam tubuh. 

Bioavaibilitas SAC adalah 103.0% pada mencit, 98.2% pada tikus. Karena SAC 

ditemukan pada berbagai preparat bawang putih dan memiliki banyak efek, 

selain dari bioavaibilitasnya yang tinggi maka dipastikan bahwa SAC merupakan 

zat aktif dalam preparat bawang putih. SAC dianggap mempunyai peranan 

dalam aktivitas biologis yang ditimbulkan oleh bawang putih. Standarisasi 

preparat bawang putih menggunakan SAC sebagai marker kimia dianggap benar 

dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Ekstrak bawang putih dengan air ataupun alkohol mempunyai kandungan 

utama S-allyl-L-cysteines yang berasal dari γ-glutamyl-S-allyl-L-cysteines 
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(gambar 4). S-allyl-L-cysteines (SAC) dan trans-S-1-propenyl-L-cysteine (SIPC), 

bersamaan dengan sejumlah kecil S-methyl-L-cysteine ditemukan dalam ekstrak 

bawang putih seperti AGE. Derivat cysteine ini tidak berwarna, tidak berbau dan 

stabil dalam keadaan padat ataupun cair, pada kondisi yang netral maupun 

asam. SAC memberikan proteksi terhadap oksidasi, radikal bebas, kanker dan 

penyakit kardiovaskular. Terlebih lagi ternyata S-allyl-L-cysteine yang secara in 

vivo memiliki efek hepatoproteksi, ternyata memiliki sifat proteksi kanker prostat 

pada manusia, dan juga bersifat antioksidan secara in vitro. Di mana senyawa di 

atas merupakan senyawa khas yang terdapat dalam AGE (Hidayati, 2007).  

Bawang putih yang tersedia di pasaran internasional tersedia dalam 

empat macam bentuk yaitu minyak esensial bawang putih, maserat minyak 

bawang putih, serbuk bawang putih (yang dikenal sebagai Garlicin) dan aged 

garlic extract (AGE). Penelitian yang sudah dilakukan membandingakan antara 

AGE dengan bentuk olahan bawang putih yang lain seperti jus bawang putih 

mentah (raw garlic juice), jus bawang putih yang dipanaskan (heated garlic juice), 

dan serbuk bawang putih masak. Jika dilihat aksi farmakologinya, maka AGE 

lebih potensial dalam menghambat pertumbuhan sel sarkoma-180 yang 

ditransplantasi pada tikus dibandingkan dengan bentuk olahan bawang putih 

yang lain (Kasuga et al., 2001). 

 

 

Gambar 2.10. Variasi dari S-allyl-cysteines yang Berasal dari γ-glutamyl-S-allyl-L-

cysteines. (Amagase, 2006) 

 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=441#5
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Bawang putih penting karena memiliki kandungan senyawa organosulfur 

S-allyl-L-cysteines (SAC) yang berasal dari γ-glutamyl-S-allyl-L-cysteines 

sehingga diduga dengan mengonsumsi bawang putih maka dapat memperoleh 

senyawa antioksidan yang memiliki fungsi dan secara alami terdapat dalam 

tubuh. 

Senyawa sulfur larut air yang non volatil seperti S-allyl-L-cysteines (SAC) 

yang berasal dari γ-glutamyl-S-allyl-L-cysteines ketika bawang putih diekstraksi 

dengan air (Amagase, 2001). SAC banyak terdapat dalam berbagai macam 

sediaan bawang putih, secara in vivo memiliki efek hepatoproteksi dan 

merupakan senyawa yang memiliki aktivitas biologis, sehingga adanya SAC 

dalam sediaan bawang putih sering dijadikan standar bahwa sediaan bawang 

putih tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Untuk membuktikan khasiat dari 

bawang putih dilakukan pengujian total kadar sulfur sehingga dapat diketahui 

kandungan sulfur dalam bawang putih yang berkhasiat untuk kesehatan 

(Amagase, 2006). 

b. Senyawa Fenolik 

Senyawa fenolik adalah senyawa yang sangat baik sebagai oxygen 

radical scavenger karena radikal fenolik memiliki electron reduksi potensial yang 

lebih rendah dibandingkan electron reduksi potensial dari radikal oksigen. Selain 

itu juga karena radikal fenolik umumnya kurang reaktif dibandingkan radikal 

oksigen. Senyawa fenolik dapat sebagai senyawa antara oxygen scavenge yang 

reaktif tanpa memicu reaksi oksidasi lebih lanjut. Oleh sebab itu, senyawa fenolik 

diketahui mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dan antiradikal. Istilah „fenolik‟ 

atau „polifenol‟ dapat didefinisikan sebagai zat kimia yang memiliki cincin 

aromatic bantalan satu atau lebih substituent hidroksi, termasuk derivative 

fungsional (ester, metil eter, glikosida, dll). Kebanyakan fenolik memiliki dua atau 

lebih gugus hidroksil dan zat bioaktif yang terdapat secara luas di tanaman 

pangan yang dikonsumsi secara teratur oleh sejumlah besar masyarakat. 

Senyawa fenolik yang pada umumnya terdapat dalam bahan pangan dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu fenol sederhana dan asam fenolat, 

asam hydroxycinnamic derivative dan flavonoid (Hung et al. 2002) 

Fenol sederhana dan asam fenolat sederhana meliputi monophenols (p-

kresol yang diisolasi dari beberapa buah-buahan seperti raspberry dan 

blackberry), 3-ethylphenol dan 3,4-Dimethylphenol (ditemukan pada biji kakao di 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=441#1
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=441#2
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mana fenol sederhana yang dominan adalah diphenols golongan hidrokuinon, 

serta sesamol yang merupakan turunan dari hidrokuinon yang ditemukan dalam 

minyak wijen), vanillin (4-hydroxy-3methyoxybenzaldehyde yang merupakan 

jenis perasa), dan asam galat (golongan triphenol yang terdapat dalam bentuk 

esterifikasi dalam katekin teh). (Hung et al. 2002) 

Flavonoid terdistribusi secara luas pada tanaman, yang memiliki berbagai 

fungsi, termasuk berperan dalam memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, 

atau biru pada bunga, dan sebagai penangkal terhadap mikroba dan insekta. 

Kelompok flavonoid yang paling penting dari fenolik dalam makanan terutama 

dari katekin, proanthocyanins, anthocyanidins dan flavones (termasuk flavonols 

dan glikosidanya) (Hung et al., 2002). 

Asam hydroxycinnamic hampr secara eksklusif berasal dari p-coumaric, 

caffeic dan asam ferulat dan biasanya terjadi di berbagai bentuk terkonjugasi 

yang lebih sering sebagai ester daripada glikosida. Anggota paling penting dari 

golongan ini dalam bahan makanan adalah asam chlorogenic yang merupakan 

substrat utama untuk pencoklatan enzimatis, khususnya dalam apel dan pir. 

(Hung et al. 2002) 

c. Flavonoid 

Flavonoid terdistribusi secara luas pada tanaman, yang memiliki berbagai 

fungsi, termasuk berperan dalam memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, 

atau biru pada bunga, dan sebagai penangkal terhadap mikroba dan insekta 

(Hung et al., 2002). Flavonoid memiliki kontribusi yang penting dalam kesehatan 

manusia. Menurut Markham (1989) yang dikutip oleh Hertog et al. (a) (1992), 

disarankan agar setiap harinya manusia mengkonsumsi beberapa gram 

flavonoid. Flavonoid memiliki ikatan difenilpropana (C6-C3-C6) yang diketahui 

sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik. Selain itu, senyawa ini juga memiliki 

sifat sebagai antioksidan, anti-peradangan, anti-alergi, dan dapat menghambat 

oksidasi dari LDL (Low Density Lipoprotein) (Anonim, 2015d). Berdasarkan tata 

nama menurut IUPAC, flavonoid dapat diklasifikasikan kedalam (Anonim, 2016b): 

1. Flavonoids, merupakan turunan dari struktur 2-phenylchromen-4-one (2-

phenyl-1,4-benzopyrone); 

2. Isoflavonoids, merupakan turunan dari struktur 3-phenylchromen-4-one 

(3-phenyl-1,4-benzopyrone); 
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3. Neoflavonoids, merupakan turunan dari struktur 4-phenylcoumarine (4-

phenyl-1,2-benzopyrone). 

Jenis utama flavonoid adalah antosianidin, flavonol, flavone, flavanol, 

flavonone, dan isoflavon (Spencer et al., 2003). Flavonol dan flavone merupakan 

senyawa yang paling tersebar luas dari semua pigmen tumbuhan kuning 

(Robinson, 1995). Flavonol dan flavone yang terdapat dalam tanaman, biasanya 

dalam bentuk O-glikosida. Perbedaan yang paling utama antara flavonol dan 

flavone yaitu pada flavonol terdapat gugus hidroksi pada C3. Kedua senyawa ini 

banyak terdapat pada bagian daun dan bagian luar dari tanaman, dan hanya 

sedikit sekali yang ditemukan pada bagian tanaman yang berada di bawah 

permukaan tanah (Hertog et al. (a), 1992). Perbedaan antara kedua senyawa ini 

dapat dilihat secara lebih jelas pada Gambar 2.11. 

 

 

Gambar 2.11. Struktur Kimia Flavonol dan Flavone (Anonim, 2016b) 

 

Dibandingkan dengan jenis flavonoid lain, jenis flavonol dan flavone 

merupakan dua dari jenis flavonoid yang paling banyak terdapat dalam tanaman 

sayur-sayuran (Robinson, 1995). Selain karena alasan jumlah yang mayoritas, 

berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, kedua jenis flavonoid ini 

memiliki kemampuan yang baik,antara lain sebagai antioksidan. Flavonol terdiri 

atas quercetin, kaempferol, dan myricetin; yang umumnya merupakan komponen 

terbanyak dalam tanaman, Flavone; yang terdiri atas apigenin dan luteolin, 

hanya ditemukan pada bahan pangan tertentu, contohnya seledri, lada (hanya 

luteolin), dan peterseli (hanya apigenin) (Lee, 2000).  
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Dalam sayuran, quercertin glikosida merupakan komponen yang paling 

menonjol. Namun, terdapat pula glikosida dari kaempferol, luteolin, dan apigenin 

(Hertog et al. (a), 1992). Flavonoid memiliki efek biologis dalam sistem sel 

mamalia yang berperan dalam kesehatan manusia. Beberapa flavonoid, 

terutama quercetin, merupakan antioksidan yang kuat. Sifat antioksidan dari 

quercetin meningkatkan kemungkinan untuk mengkonsumsi senyawa ini dan 

substansi yang terkait di dalamnya dapat mengurangi risiko kanker, penyakit 

jantung, dan stroke pada manusia (Anonim, 2015c). Senyawa quercetin 

merupakan golongan flavonol yang paling banyak terdapat dalam tanaman dan 

merupakan senyawa yang paling aktif dibandingkan senyawa lain dari golongan 

flavonol (Fuhrman dan Aviram, 2002). Banyak tanaman obat menunjukkan 

khasiatnya yang baik seiring dengan tingginya kandungan quercetin. Quercetin 

juga telah terbukti memiliki aktivitas sebagai anti peradangan, karena langsung 

menghambat penyebab utama dari proses peradangan tersebut (Anonim, 

2016o). 

Kemampuan quercetin sebagai zat anti tumor juga luar biasa. Selain itu, 

quercetin juga memiliki pengaruh yang positif dalam membantu untuk mencegah 

kanker, prostatitis, gangguan jantung, katarak, dan gangguan pernafasan, seperti 

bronkitis dan asma (Anonim, 2016o). Quercetin mampu menghambat oksidasi 

LDL dengan cara mengkelat ion tembaga, yang dapat menginduksi oksidasi dari 

LDL (Aviram dan Fuhrman, 2003). Senyawa lain dari golongan flavonol yang 

memiliki peran penting pula adalah kaempferol. Senyawa kaempferol berbentuk 

padatan berwarna kuning, dengan titik leleh 276-278°C. Senyawa ini hanya 

sedikit larut dalam air, namun larut dalam etanol panas, metanol, dan dietil eter. 

Konsumsi kaempferol dalam teh dan brokoli menunjukkan adanya hubungan 

dengan penurunan risiko terhadap kanker dan gangguan jantung (Anonim, 

2016d). Selain itu, kaempferol juga mampu menghambat oksidasi LDL dengan 

cara mengkelat ion tembaga, yang dapat menginduksi oksidasi dari LDL. Namun 

aktivitas dari kaempferol ini tidak seefektif seperti pada luteolin dan quercetin 

(Aviram dan Fuhrman, 2003). 

Dalam bawang putih terdapat senyawa flavonoid dari golongan flavonol 

kaempferol berupa kaempferol-3-O-β-Dglukopiranosa (24) dan quercetin berupa 

iso-rhamnetin-3-O-β- Dglukopiranosa (25) yang struktur keduanya dapat dilihat 

pada Gambar 2.12 (Kim et al.., 2000).  
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Gambar 2.12.  Senyawa Flavonoid yang Terkandung dalam Bawang Putih (Banerjee 

dan Maulik, 2002; Amagase et al., 2001) 

 

2.3.5 Pengukuran Antioksidan 

Metode yang banyak digunakan untuk menguji efektivitas antioksidan 

adalah metode uji 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil (DPPH). Senyawa DPPH ini 

adalah senyawa pendeteksi. Struktur DPPH dalam bentuk radikal (1) dan dalam 

bentuk kompleks non radikal (2) dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

 

 

Gambar 2.13. Struktur kimia radikal bebas (1) dan bentuk non radikal (2) 

(Renhoran, 2012) 
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DPPH merupakan senyawa radikal bebas yang bersifat stabil sehingga 

dapat bereaksi dengan atom hidrogen yang berasal dari suatu antioksidan 

membentuk DPPH tereduksi. Ada tiga tahap reaksi antara DPPH dengan zat 

antioksidan, yang dapat dicontohkan dengan reaksi antara DPPH dengan 

senyawa monofenolat (antioksidan). Tahap pertama meliputi delokalosasi satu 

elektron pada gugus yang tersubstitusi dari senyawa tersebut, kemudian 

memberikan atom hidrogen untuk mereduksi DPPH. Tahap berikutnya meliputi 

dimerisasi antara dua radikal fenoksil, yang akan mentransfer radikal hidrogen 

dan akan bereaksi kembali dengan radikal DPPH. Tahap terakhir adalah 

pembentukan kompleks antara radikal hidroksil dengan radikal DPPH. 

Pembentukan dimer maupun kompleks antara zat antioksidan dengan 

DPPH tergantung pada kestabilan dan potensi reaksi dari struktur molekulnya. 

Ketika DPPH menerima elektron atau radikal hidrogen,maka akan terbentuk 

molekul diamagnetic yang stabil. Interaksi antioksidan dengan DPPH baik secara 

transfer elektron atau radikal hidrogen, akan menetralkan karakter radikal bebas 

dari DPPH (Permatasari, 2011 dalam Renhoran, 2012). Pengukuran DPPH 

menggunakan prinsip spektrofotometri. Senyawa DPPH dalam metanol berwarna 

ungu tua terdeteksi pada panjang gelombang sinar tampak sekitar 517 nm.  

Parameter untuk mengiterpretasikan hasil pengujian DPPH adalah 

dengan IC50 (inhibitor concentration). IC50 merupakan konsentrasi sampel yang 

akan menyebabkan reduksi terhadap aktivitas DPPH sebesar 50%. Semakin 

kecil nilai IC50 maka akan semakin tinggi aktivitas antioksidan tersebut (Liem, 

2013). 

 

Tabel 2.3   Standar Index Nilai AAI (Activity Antioxidant Index) 

Intensitas Nilai AAI 

Sangat Kuat >2 

Kuat 1 – 2  

Sedang 0,5 – 1 

Lemah <0,5 

Sumber: Vasic, et, al., 2012 

 
Selanjutnya dilakukan penentuan nilai AAI (Antioxidant Activity Index) 

yaitu suatu nilai yang menunjukkan apakah aktivitas antioksidan yang dimiliki 

suatu sampel atau bahan termasuk kategori antioksidan sangat kuat, kuat, 
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sedang atau bahkan lemah. Penentuan nilai tersebut yaitu dengan 

membandingkan konsentrasi DPPH yang digunakan dalam uji (ppm) dibagi 

dengan nilai IC50 yang diperoleh (ppm). Nilai AAI < 0,5 adalah antioksidan 

lemah, AAI > 0,5-1 adalah antioksidan sedang, AAI > 1-2 adalah antioksidan 

kuat, dan AAI > 2 adalah antioksidan sangat kuat (Vasic, et, al., 2012,). 
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III   METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan 

bulan Juli 2016 di Laboratorium Teknologi Rekayasa Pangan Hasil Pertanian, 

Laboratorium Biokimia dan Analisis Pangan Hasil Pertanian, Laboratorium Nutrisi 

Pangan, Laboratorium Farmasi Kedokteran, Universitas Brawijaya, Malang dan 

Laboratorium Uji dan Analisis PT. Saraswanti Indo Genetech (SIG) Bogor, Jawa 

Barat. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan untuk ekstraksi adalah Sonikator Merk 

Sonica®, glassware, blender, neraca analitik, timbangan digital, kain kassa, 

freezer dan lemari es. Sedangkan alat untuk proses analisis adalah 

spektrofotometer, vortex, mikropipet, glassware dan UPLC (Ultra Performance 

Liquid Chromatography). 

 

3.2.2  Bahan 

Bahan baku yang digunakan adalah bawang putih tunggal dan bawang 

putih biasa yang diperoleh dari Pasar Gadang, Malang. Pelarut yang digunakan 

untuk ekstraksi adalah aquades. Bahan kimia yang digunakan untuk proses 

analisis terdiri dari aquades, metanol, larutan DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil), 

asam galat, larutan Na2CO3, reagen Follin-Ciocalteau, reagen NaNO2 5%, 

AlCl3.6H20 10%, dan NaOH. 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini disusun menggunakan pola tersarang (nested design) 

dengan tiga kali ulangan. Di mana lama ekstraksi tersarang pada jenis bawang 

putih. 

Faktor I atau sarang yaitu Jenis Bawang Putih (A) 

A1 = Bawang Putih Tunggal 

 A2 = Bawang Putih Biasa 

Faktor II atau Tersarang yaitu Lama Perendaman (B) 

B0 = Kontrol dengan Ekstraksi Sonikasi Lama Perendaman 1 jam  

B1 = Selama 2 Jam 

B2 = Selama 4 Jam 

B3 = Selama 6 Jam 

 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Faktor I dan Faktor II 

Jenis Bawang Putih 

Lama Perendaman 

B1 B2 B3 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 

A2 A2B1 A2B2 A2B3 

 

Dari kedua faktor tersebut maka diperoleh kombinasi perlakuan sebagai 

berikut: 

A1(B1) : Kombinasi perlakuan bawang putih tunggal, lama perendaman 2 jam 

A1(B2) : Kombinasi perlakuan bawang putih tunggal, lama perendaman 4 jam 

A1(B3) : Kombinasi perlakuan bawang putih tunggal, lama perendaman 6 jam 

A2(B1) : Kombinasi perlakuan bawang putih biasa, lama perendaman 2 jam 

A2(B2) : Kombinasi perlakuan bawang putih biasa, lama perendaman 4 jam 

A2(B3) : Kombinasi perlakuan bawang putih biasa, lama perendaman 6 jam 
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Diperoleh 6 kombinasi perlakuan, sehingga sesuai dengan rumus t(n-1) ≥ 15 

dimana t adalah banyaknya perlakuan dan n adalah banyaknya ulangan maka 

diperoleh 3 kali ulangan. 

 6(n-1) ≥ 15 

  6n-6  ≥ 15 

      6n ≥ 15 + 6 

      6n ≥ 21 

        n ≥ 21/6 

             n ≥ 3 

Dengan demikian diperoleh sebanyak 6 x 3 = 18 satuan percobaan. 

 

3.4  Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap 1 merupakan 

penelitian pendahuluan di mana dilakukan penelitian awal untuk melihat 

bagaimana pengaruh pelarut dan faktor penelitian yang digunakan terhadap 

masing-masing aktivitas antioksidan dari tiap sampel. Untuk tahap 2 dilakukan 

proses ekstraksi senyawa bioaktif dengan acuan faktor hasil penelitian 

pendahuluan yang telah dilakukan.  

 

3.4.1  Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilaksanakan dari bulan Januari 2016 hingga 

Maret 2016 di Laboratorium Biokimia dan Analisa Pangan, Laboratorium Nutrisi 

pangan dan Laboratorium Farmasi, Universitas Brawijaya Malang. Penelitian 

pendahuluan bertujuan untuk menentukan efektivitas pelarut yang digunakan 

untuk masing-masing jenis bawang putih dengan perlakuan variasi lama 

ekstraksi yang nantinya akan didapatkan perlakuan terbaik. 

Pada penelitian ini digunakan jenis pelarut aquades. Penelitian ini 

dilakukan ekstraksi metode maserasi dengan 3 variasi lama ekstraksi sampel 

yaitu 2 jam, 4 jam dan 6 jam. Selain itu juga dilakukan ekstraksi metode sonikasi 

dengan lama perendaman 1 jam yang berfungsi sebagai kontrol untuk melihat 

apakah dengan metode yang lebih canggih dapat menghasilkan ekstrak 
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senyawa bioaktif yang lebih maksimal. Untuk ekstraksi metode sonikasi 

dilakukan dengan prosedur yang sama seperti metode maserasi, yang 

membedakan adalah saat setelah diblender, sampel dimasukkan ke dalam alat 

sonikator untuk kemudian diekstraksi metode sonikasi dan proses selanjutnya 

sama namun metode sonikasi ini digunakan sebagai kontrol. 

 

3.4.2  Proses Ekstraksi Senyawa Bioaktif 

Proses pelaksanaan ekstraksi senyawa bioaktif yaitu proses ekstraksi 

bawang putih tunggal dan bawang putih biasa dapat dilihat pada diagram alir 

Gambar 3.1 diantaranya sebagai berikut: 

1. Menyiapkan bahan baku yang akan digunakan yaitu bawang putih biasa 

dan bawang putih tunggal (Allium sativum L.) segar, masing-masing 

sebanyak 50 gram, bawang kondisi baik dari segi kenampakan, kondisi 

masih segar dan tidak busuk. 

2. Mengupas dan memisahkan bahan baku dari kulitnya. 

3. Mencuci bahan baku dengan air mengalir. 

4. Menambahkan 50 ml aquades ke masing-masing bahan baku. 

5. Memperkecil ukuran bahan baku dengan cara memblender.  

6. Mengekstraksi metode maserasi (lama ekstraksi 2 jam, 4 jam dan 6 jam) 

dan sebagai kontrol, metode sonikasi dengan gelombang ultrasonik 40 

KHz selama 1 jam. 

7. Memeras bahan baku hasil pemblenderan dengan kain kassa kemudian 

menampungnya dalam wadah glassware sebagai Esktrak Bawang I dan 

memisahkan ampasnya. 

8. Menambahkan aquades sebanyak 25 ml pada ampas I dan memerasnya 

dengan kain kassa kemudian menampungnya dalam wadah glassware 

sebagai Esktrak Bawang II dan memisahkan ampasnya. 

9. Menambahkan aquades sebanyak 25 ml pada ampas II dan memerasnya 

dengan kain kassa kemudian menampungnya dalam wadah glassware 

sebagai Ekstrak Bawang  III dan memisahkan ampasnya. 

10. Mencampurkan Ekstrak Bawang I, Esktrak Bawang II dan Ekstrak 

Bawang III. 

11. Memperoleh Campuran Ekstrak Bawang sebagai hasil Ekstrak Bawang. 
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3.5  Pengujian Senyawa Bioaktif dan Analisis Data 

3.5.1   Pengujian Senyawa Bioaktif 

Pengujian senyawa bioaktif ekstrak bawang (bawang putih tunggal dan 

bawang putih biasa) meliputi: 

1. Analisis Aktivitas Antioksidan  (Molyneux, 2003). 

2. Analisis Total Fenolik (Mongkolsilp, 2004). 

3. Analisis Total Flavonoid (Taie dkk, 2008) 

4. Penentuan Perlakuan Terbaik (Zeleny, 1982) 

5. Analisis Total Asam Amino Sistein (AOAC, 2005 dengan Modifikasi SIG) 

 

1. Analisis Antioksidan Metode DPPH 

Penentuan total aktivitas antioksidan metode DPPH diawali dengan 

pembuatan larutan DPPH 0,1 mM dengan menimbang serbuk DPPH (BM 394) 

394,32 gram yang dilarutkan dengan methanol kemudian dimasukkan ke dalam 

labu ukur 100ml, volumenya dicukupkan dengan methanol sampai tanda batas 

(DPPH 0,2 M). larutan DPPH 0,2 M dipipet 200 µL kemudian dimasukkan ke 

dalam labu ukur 200 ml dan dicukupkan dengan methanol hingga tanda batas 

(DPPH 0,2 mM). lalu larutann DPPH 0,2 mM sebanyak 2 ml dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi lalu ditambahkan methanol sebanyak 2 ml, dikocok dengan 

vortex hingga homogen lalu dituang ke dalam kuvet dan diukur pada panjang 

gelombang 400-800 nm dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. 

Kemudian larutan DPPH 0,2 mM sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi lalu ditambahkan methanol sebanyak 2 ml, dikocok dengan vortex hingga 

homogen untuk selanjutnya diinkubasi dalam ruangan gelap selama 30 menit. 

Kemudian serapan diukur pada panjang gelombang 515,4 nm dari sebelumnya 

yang telah dilakukan dengan spektrofotometer UV-Vis.  

Selanjutnya dibuat larutan sampel yang menggunakan seri pengenceran 

dengan pembuatan larutan induk konsentrasi 1000 ppm dengan mengambil 0,05 

ml ekstrak yang kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan 

ditambahkan pelarut aquades hingga tanda batas, kemudian digojog dan 

didapatkan larutan induk. Selanjutnya dilakukan pengenceran kembali dari 

larutan induk 1000 ppm dengan seri pengenceran (20, 40, 60, 80, 100) ppm 

dengan mengambil sebanyak (0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1) ml larutan ekstrak yang 

dimasukkan dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan pelarut aquades hingga 

tanda batas, kemudian digojog, sehingga didapatkan larutan seri pengenceran 
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untuk kemudian dilakukan pengujian DPPH. Pengujian metode DPPH dilakukan 

dengan mengambil masing-masing dari seri pengenceran sebanyak 2 ml yang 

dimasukkan dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 1 ml larutan DPPH (0,2 

mM dalam methanol). Untuk larutan blanko dibuat dengan mencampurkan 2 ml 

aquades dengan 1 ml larutan DPPH, kemudian semua campuran divortex dan 

diinkubasi di ruang gelap selama 30 menit. Selanjutnya dilakukan pembacaan 

absorbansi dengan spektrofotometer panjang gelombang 517 nm secara duplo. 

Aktivitas antioksidan ditentukan dengan nilai IC50 yang dihitung berdasarkan 

presentase penghambatan radikal bebas atau persen inhibisi (modifikasi 

Molyneux, 2003). Selanjutnya penetapan standar aktivitas antioksidan pada 

ekstrak dilakukan dengan menghitung nilai AAI (Activity Antioxidant Index) yaitu 

membandingkan konsentrasi DPPH yang digunakan dalam uji (ppm) dibagi 

dengan nilai IC50 yang diperoleh (ppm) (Vasic, et al., 2012,).  

Persen inhibisi (penghambatan) dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut . 

% Inhibisi =
     

  
 x 100% 

A1= Absorbansi blanko 

A2= Absorbansi sampel 

 

Nilai AAI (Activity Antioxidant Index) dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut: 

Nilai AAI = 
                                     

                        
 

2. Analisis Total Fenolik 

Pengujian total fenol ditentukan dengan menggunakan Folin-Ciocalteau 

(Mongkolsilp dkk, 2004) dimana uji kandungan total fenol dilakukan untuk 

mengetahui jumlah fenol yang terdapat pada sampel. Ekstrak diambil sebanyak 1 

ml lalu ditambahkan larutan Na2CO3 7,5 g/L sebanyak 4 ml dan reagen Follin-

Ciocalteau (diencerkan 1:10) 5 ml. kemudian campuran divortex dan diinkubasi 

selama 1 jam di ruang gelap. Kemudian diukur absorbansinya dengan 

spektrofotometer UV-Visible pada panjang gelombang 750 nm. Asam galat 

digunakan sebagai standar dengan konsentrasi 50, 100, 150, 200 dan 250 ppm. 

Kandungan total fenol diintrepetasikan sebagai milligram ekivalen asam galat 

(GAE = Galic Acid Equivalent) per gram sampel (mg GAE/g sampel). 
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Perhitungan kandungan fenolik total menggunakan rumus berikut. 

              

Keterangan 

TPC = Total Phenolic Compound (mg GAE/g sampel) 

CGAE = konsentrasi fenolik = nilai x 

FP = faktor pengenceran 

3. Analisis Total Flavonoid 

Analisa total flavonoid dilakukan dengan menggunakan analisa kolorimetri 

aluminuim klorida (Taie dkk., 2008). Pertama diperlukan pembuatan larutan 

standart yaitu berupa quersetin. Sebanyak 1 ml larutan quersetin standart 100 

ppm, 120 ppm, 140 ppm, 160 ppm, 180 ppm, 200 ppm ditambahkan 4 ml 

aquades dan 0,3 ml NaNO2 5%. Larutan tersebudt divortex dan diinkubasi pada 

suhu ruang selama 5 menit. Kemudian ditambahkan 0,3 ml AlCl3 10% dan 

divortex lagi untuk selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang selama 6 menit. 

Campuran tersebut ditambahkan 2 ml NaOH 1M dan 2,4 ml aquades kemudian 

divortex. Selanjutnya pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang 

gelombang 507 nm dan hasil pengukuran digunakan sebagai kuva standart 

untuk memperoleh regresi linear. 

Analisa total flavonoid dilakukan dengan memipet 1 ml ekstrak, 2 ml 

aquades dan 0,3 ml NaNO2 5% ke dalam tabung reaksi. Kemudian campuran 

divortex dan diinkubasi selama 6 menit di tempat gelap pada suhu ruang. 

Selanjutnya sebanyak 0,3 ml AlCl3 10% ditambahkan ke dalam campuran 

kemudian divortex dan diinkubasi kembali di tempat gelap pada suhu ruang 

selama 6 menit. Lalu ditambahkan 4 ml NaOH 1 M dan aquades sebanyak 2,4 

ml. kemudian campuran divortex dan diinkubasi kembali di tempat gelap pada 

suhu ruang selama 15 menit. Selanjutnya absrobansi campuran diukur pada 

panjang gelombang 507 nm. Untuk nilai total flavonoid dikalibrasikan dengan 

standar quercetin yang digunakan hingga didapatkan nilai x (Taie dkk., 2008). 

Kandungan total flavonoid diintrepetasikan sebagai miligram ekuivalen quercetin  

per gram sampel (mg quercetin/g sampel). 

Perhitungan kandungan flavonoid total menggunakan rumus berikut. 

             

Keterangan 

TFC = Total Flavonoid Compound (mg QE/g sampel) 
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CQE = konsentrasi flavonoid = nilai x 

FP = faktor pengenceran 

4. Analisis Total Asam Amino Sistein  

Komposisi asam amino ditentukan dengan menggunakan UPLC (Ultra 

Performance Liquid Chromatography). Sebelum digunakan, perangkat UPLC 

harus dibilas dulu dengan eluen yang akan digunakan selama 2-3 jam. Begitu 

pula syringe yang akan digunakan dibilas dengan aquades. Analisis asam amino 

dengan menggunakan UPLC terdiri atas 4 tahap, yaitu: (1) tahap pembuatan 

hidrolisat protein; (2) tahap pengeringan; (3) tahap derivatisasi; (4) tahap injeksi 

serta analisis asam amino.  

1) Tahap Pembuatan Hidrolisat Protein  

Hal yang dilakukan pada tahap pembuatan hidrolisat protein adalah 

sampel dihidrolisis asam menggunakan HCl 6 N sebanyak 1 ml yang kemudian 

dipanaskan dalam oven pada suhu 110⁰C selama 24 jam. Pemanasan dalam 

oven dilakukan untuk menghilangkan gas atau udara yang ada pada sampel 

agar tidak mengganggu kromatogram yang dihasilkan. Selain itu, pemanasan 

dilakukan untuk mempercepat reaksi hidrolisis.  

2) Tahap Pengeringan  

Sampel yang telah dihidrolisis pada suhu kamar dipindahkan isinya ke 

dalam labu evaporator 50 ml, dibilas dengan 2 ml HCl 0,01 N dan cairan bilasan 

dimasukkan ke dalam labu evaporator. Proses ini diulangi hingga 2-3 kali. 

Sampel kemudian dikeringkan menggunakan rotary evaporator selama 15-30 

menit. Sampel yang sudah kering ditambah dengan 5 ml HCl 0,01 N kemudian 

disaring dengan kertas saring milipore. 

3) Tahap Derivatisasi  

Larutan derivatisasi dibuat dengan menambahkan buffer kalium borat pH 

10,4 pada sampel dengan perbandingan 1:1. Kemudian ke dalam vial kosong 

yang bersih masukkan 50 μl sampel dan tambahkan 250 μl pereaksi 

Ortophlaaldehida (OPA) dengan perbandingan 1:5, biarkan 1 menit agar 

derivatisasi berlansung sempurna. Proses derivatisasi dilakukan agar detektor 

mudah untuk mendeteksi senyawa yang ada pada sampel. Larutan stok OPA 

dibuat dengan cara mencampurkan 50 mg OPA ke dalam 4 ml metanol dan 

0,025 ml merkaptoetanol, dikocok hati-hati dan ditambahkan larutan brij 30% 

sebanyak 0,050 ml dan buffer kalium borat 1 M, pH 10,4 sebanyak 1 ml. Simpan 
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larutan dalam botol berwarna gelap pada suhu 4⁰C dan akan stabil selama 2 

minggu. 

4) Injeksi ke UPLC  

Injeksikan ke dalam UPLC sebanyak 5 μl. Tunggu sampai pemisahan 

semua asam amino selesai. Waktu yang diperlukan sekitar 25 menit. Untuk 

perhitungan konsentrasi asam amino yang ada pada bahan, dilakukan 

pembuatan kromatogram standar dengan menggunakan asam amino yang telah 

siap pakai yang mengalami perlakuan yang sama dengan sampel.  

Kandungan asam amino bahan dapat dihitung dengan rumus berikut.  

 Rasio =  
                

               
  

 Faktor Pengenceran = 
             

               
 x volume 2 (µl) 

 
 Kadar asam amino (mg/kg) = 

 

  
                      (

                

          
)                

                                         
  

 

 Kadar % asam amino = 
                  

  

  
 

      
  

 
Keterangan: 

C  = Konsesntrasi Standar Asam Amino (µmol). 

FP    = Faktor Pengenceran (100000 µmol) 

 

3.5.2  Analisis Data 

Data dari hasil penelitian dianalisa menggunakan statistik analisa ragam 

atau Analisys of Variance (ANOVA). Apabila dari hasil uji tersebut terdapat 

adanya pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT dengan α= 5% (0,05). 

Selanjutnya dilakukan penentuan perlakuan terbaik dengan menggunakan 

Metode Zelleny (Lampiran 2) (Zeleny, 1982).  
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

Diagram Alir Prosedur Ekstraksi Organosulfur Bawang Putih 

Tunggal dan Bawang Putih Biasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Diagram Alir Proses Ekstraksi (Modifikasi Lulail, 2009) 

Filtrat II Filtrat II 

50 gram Bawang Putih 

(Tunggal/Biasa)  

50 gram Bawang Putih 

(Tunggal/Biasa)  

Filtrat III Filtrat III 

Pengupasan Pengupasan 

Ekstrak Bawang Ekstrak Bawang 

Analisis : 

- Aktivitas Antioksidan IC50 

Metode DPPH 

- Total Fenolik 

- Total Flavonoid 

- Penentuan Perlakuan Terbaik 

- Total Asam Amino Sistein (Cys) 

 

Analisis : 

- Aktivitas Antioksidan IC50 

Metode DPPH 

- Total Fenolik 

- Total Flavonoid 

- Penentuan Perlakuan Terbaik 

- Total Asam Amino Sistein (Cys) 

 

Pencucian dengan air mengalir Pencucian dengan air mengalir 

Proses ekstraksi  

(lama perendaman 2 jam, 4 jam, 6 jam)  

 

Proses ekstraksi  

(lama perendaman 2 jam, 4 jam, 6 jam)  

 

Pemblenderan Pemblenderan 

Kulit Kulit 

Pemerasan dengan kain kassa  

kemudian ditampung 

Pemerasan dengan kain kassa  

kemudian ditampung 

Aquades 50 ml Aquades 50 ml 

Filtrat I Filtrat I 

Ampas I Ampas I 

Ampas II Ampas II Aquades 25 ml Aquades 25 ml 

Aquades 25 ml Aquades 25 ml 

Ampas III Ampas III 

Sonikasi dengan gelombang ultrasonik 40 

KHz selama 1 jam, sebagai kontrol 

 

Sonikasi dengan gelombang ultrasonik 40 

KHz selama 1 jam, sebagai kontrol 

 

Penyaringan 

 

Penyaringan 

 

Penyaringan 

 

Penyaringan 
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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Aktivitas Antioksidan 

4.1.1  Kandungan Aktivitas Antioksidan IC50 

Aktvitas antioksidan merupakan kemampuan dari kandungan senyawa 

bioaktif suatu bahan untuk menangkal radikal bebas. Dalam penelitian ini 

digunakan metode pengujian antioksidan metode DPPH. Selanjutnya parameter 

untuk mengiterpretasikan hasil pengujian DPPH adalah dengan IC50 (inhibitor 

concentration). IC50 merupakan konsentrasi sampel yang akan menyebabkan 

reduksi terhadap aktivitas DPPH sebesar 50%. Semakin kecil nilai IC50 maka 

akan semakin tinggi aktivitas antioksidan tersebut (Liem, 2013). Selanjutnya 

dilakukan penentuan nilai AAI (Antioxidant Activity Index) yaitu suatu nilai yang 

menunjukkan apakah aktivitas antioksidan yang dimiliki suatu sampel atau bahan 

termasuk kategori antioksidan sangat kuat, kuat, sedang atau bahkan lemah. 

Penentuan nilai tersebut yaitu dengan membandingkan konsentrasi DPPH yang 

digunakan dalam uji (ppm) dibagi dengan nilai IC50 yang diperoleh (ppm). Nilai 

AAI < 0,5 adalah antioksidan lemah, AAI > 0,5-1 adalah antioksidan sedang, AAI 

> 1-2 adalah antioksidan kuat, dan AAI > 2 adalah antioksidan sangat kuat 

(Vasic, et, al., 2012,). 
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Gambar 4.1 Grafik Pengaruh Jenis Bawang dan Lama Ekstraksi Perendaman 

Terhadap Total Nilai Antioksidan IC50 Esktrak Bawang Putih Tunggal 

dan Bawang Putih Biasa 

 

Gambar 4.1 menunjukkan rerata total nilai aktivitas antioksidan IC50 

ekstrak bawang putih tunggal dan bawang putih biasa. Dari gambar tersebut 

menunjukkan bahwa jenis bawang putih tunggal dengan lama ekstraksi 

perendaman 2 jam dan 4 jam memiliki nilai total IC50 lebih tinggi dibandingkan 

dengan lama ekstraksi perendaman 6 jam. Kemudian jenis bawang putih biasa 

menunjukkan bahwa total IC50 dengan lama ekstraksi perendaman 2 jam dan 4 

jam lebih tinggi dibandingkan dengan total IC50 lama ekstraksi perendaman 6 

jam. Hasil rerata total antioksidan IC50 pada kedua jenis bawang tersebut 

menunjukkan bahwa semakin kecil rerata nilai antioksidan IC50 yang dihasilkan, 

maka semakin tinggi aktivitas antioksidan dalam sampel (Liem, 2013).  

Hasil analisis dengan menggunakan ANOVA (Lampiran 4) menunjukkan 

bahwa faktor jenis bawang maupun jenis bawang dengan lama ekstraksi 

berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap total nilai antioksidan IC50 dengan jenis 

bawang yang digunakan adalah bawang putih tunggal dan bawang putih biasa. 

Hal ini terlihat dari nilai signifikansi (Sig) yang kurang dari 0,05, yaitu sebesar 

0,000. Adanya berbeda nyata tersebut dikarenakan pada jenis bawang putih 

tunggal memiliki kandungan senyawa bioaktif yang lebih tinggi daripada bawang 

putih biasa. Wahyu dalam Utami, dkk (2013) menyatakan bahwa senyawa asam 
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amino yang mengandung sulfur (organosulfur) pada bawang putih tunggal lebih 

tinggi dibandingkan dengan bawang putih biasa karena pada bawang putih 

tunggal menghasilkan fotosintat yang terkumpul pada satu siung saja, 

sedangkan pada bawang putih biasa hasil fotosintat terbagi untuk siung siung 

yang terbentuk sehingga menyebabkan kandungan senyawa organosulfur pada 

bawang putih biasa lebih sedikit dibandingkan dengan bawang putih tunggal. 

Diniarti dalam Utami, dkk (2013) mengatakan hal tersebut terbukti dengan lebih 

menyengatnya aroma pada bawang putih tunggal dibandingkan dengan bawang 

putih biasa. Kandungan senyawa asam amino mengandung sulfur (organosulfur) 

tersebut merupakan kandungan senyawa bioaktif khusus pada bawang putih 

tunggal dan bawang putih biasa yang berfungsi sebagai anti-oksidan, anti-

bakteri, anti-jamur, anti-diabetes, anti-kolesterol, anti-kanker, anti-hipertensi, dll. 

Diduga kandungan 1 siung bawang putih tunggal sama dengan 5-6 bawang putih 

biasa (Utami, dkk, 2013). 

Hasil ANOVA uji lanjut dan rerata total nilai antioksidan IC50 ekstrak 

bawang putih biasa dan bawang putih tunggal berdasarkan jenis bawang dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Rerata Total Nilai Antioksidan IC50 Ekstrak Bawang Putih Tunggal dan 

Bawang Putih Biasa 

Jenis Bawang (A) Nilai Antioksidan IC50 (ppm) BNT (5%) 

Bawang Putih Tunggal 241,393 a 
9,984 

Bawang Putih Biasa 345,497 b 

Ket: Rerata yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata pada uji lanjut BNT 5% (α=0,05) 

 

Pada Tabel 4.1 diketahui bahwa rerata total nilai antioksidan IC50 jenis 

bawang putih tunggal berbeda nyata dengan total nilai antioksidan IC50 jenis 

bawang putih biasa. Pada bawang putih tunggal memiliki total nilai antioksidan 

IC50 lebih reendah yaitu 241,393 ppm dibandingkan dengan total nilai 

antioksidan IC50 bawang putih biasa yaitu 345,497 ppm. Artinya, semakin kecil 

nilai total antioksidan IC50 yang dihasilkan, maka nilai aktivitas antioksidan 

semakin tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Richa, (2009) bahwa 

antioksidan merupakan suatu zat yang memiliki kemampuan untuk mengurangi 

atau mencegah berlangsungnya proses oksidasi. Semakin tinggi kadar senyawa 
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bioaktif di dalam suatu bahan pangan maka semakin tinggi pula aktivitas 

antioksidannya (Liem, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan aktivitas 

antioksidan IC50. Nilai IC50 merupakan nilai yang menyatakan konsentrasi 

senyawa antioksidan yang menyebabkan 50% dari DPPH kehilangan karakter 

radikal bebasnya (Sharma, 2011). Semakin kecil nilai IC50 maka semakin besar 

nilai aktivitas antioksidan yang dimiliki sampel (Liem, 2013). 

Hal tersebut juga terdapat kesesuaian dengan pernyataan Wahyu dalam 

Utami, dkk (2013) yang menyatakan bahwa senyawa asam amino yang 

mengandung sulfur (organosulfur) pada bawang putih tunggal lebih tinggi 

dibandingkan dengan bawang putih biasa karena pada bawang putih tunggal 

menghasilkan fotosintat yang terkumpul pada satu siung saja, sedangkan pada 

bawang putih biasa hasil fotosintat terbagi untuk siung siung yang terbentuk 

sehingga menyebabkan kandungan senyawa organosulfur pada bawang putih 

biasa lebih sedikit dibandingkan dengan bawang putih tunggal.  

Hasil penelitian nilai antioksidan IC50 (Lampiran 4) tertinggi pada 

bawang putih tunggal adalah dengan lama perendaman 6 jam (A1B3) nilai IC50 

sebesar 212,169 ppm. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan konsentrasi 

ekstrak bawang putih tunggal 212,169 ppm dapat meredam radikal bebas 

sebesar 50%. Demikian pula pada bawang putih biasa, nilai antioksidan IC50 

tertinggi yaitu dengan lama perendaman 6 jam (A2B3) nilai IC50 sebesar 

299,542. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan konsentrasi ekstrak bawang 

putih biasa 299,542 ppm dapat meredam radikal bebas sebesar 50%. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin lama waktu ekstraksi perendaman yang dilakukan 

maka lebih banyak rendemen yang terekstrak sehingga membuat rerata nilai 

antioksidan IC50 menurun yang berarti nilai aktivitas antioksidan semakin besar. 

Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 hasil perhitungan ANOVA, terjadi 

interaksi antara jenis bawang terhadap lama ekstraksi perendaman, yaitu 

semakin lama ekstraksi perendaman akan menurunkan nilai rerata antioksidan 

IC50 yang berarti meningkatnya nilai aktivitas antioksidan. 
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Tabel 4.2 Rerata Total Nilai Antioksidan IC50 Akibat Pengaruh Lama Ekstraksi 
Perendaman Dalam Jenis Ekstrak Bawang Putih Tunggal dan Bawang Putih 
Biasa 

Jenis Bawang (A) 
Lama  

Ekstraksi 
Total IC50 BNT (5%) 

Bawang Putih Tunggal 

2 Jam 238,745 b 

14,119 4 Jam 273,265 c 

6 Jam 212,170 a 

Bawang Putih Biasa 

2 Jam 368,610 b 

14,119 4 Jam 368,340 b 

6 Jam 299,542 a 

Ket: Rerata yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata pada uji lanjut BNT 5% (α=0,05) 

 

Hasil penelitian pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa antara jenis bawang 

maupun jenis bawang dengan lama ekstraksi berpengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap rerata total nilai IC50, sehingga terjadi interaksi. Pada jenis bawang 

putih tunggal, lama ekstraksi perendaman memberikan pengaruh yang berbeda-

beda. Hal ini ditunjukkan dari notasi setiap lama ekstraksi perendaman yang 

berbeda, yaitu dengan lama perendaman 2 jam diperoleh total IC50 sebesar 

238,745 ppm, lama perendaman 4 jam sebesar 273,265 ppm, dan lama 

perendaman 6 jam sebesar 212,170 ppm. Kemudian pada jenis bawang putih 

biasa, lama ekstraksi perendaman juga memberikan pengaruh yang berbeda-

beda. Hal ini ditunjukkan dari notasi setiap lama ekstraksi perendaman yang 

berbeda, lama perendaman 2 dan 4 jam dengan total IC50 yaitu 368,610 dan 

368,340 tidak memberikan pengaruh berbeda satu sama lain, sedangkan dengan 

lama perendaman 6 jam dengan total IC50 yaitu 299,542 memberikan pengaruh 

berbeda. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Liem (2013) bahwa 

kemampuan setiap jenis senyawa antioksidan berbeda-beda dalam mereduksi 

radikal bebas, tergantung dari seberapa besar konsentrasi komponen senyawa 

biokatif dalam bahan tersebut. Kemudian waktu yang dibutuhkan suatu senyawa 

bioaktif dalam mereduksi radikal bebas juga berbeda tergantung dari 

kemampuan komponen tiap bahan. Karena perbedaan konsentrasi komponen 

antioksidan, dari golongan senyawa asam amino yang mengandung sulfur 

(organosulfur) pada bawang putih tunggal dan bawang putih biasa itulah yang 

memungkinkan kemampuan bereaksi dengan DPPH juga berbeda.   
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Hasil penelitian nilai aktivitas antioksidan berdasarkan AAI (Antioxidant 

Activity Index) (Lampiran 4), pada semua jenis bawang dengan berbagai lama 

ekstraksi perendaman termasuk antioksidan dengan aktivitas sangat kuat karena 

berdasarkan index pada literatur yang disebutkan bahwa apabila bahan 

mengandung nilai AAI>2 termasuk antioksidan sangat kuat (Vasic, et, al., 2012,). 

Pada bawang putih tunggal nilai AAI tertinggi terdapat pada perlakuan lama 

ekstraksi perendaman 6 jam (A1B3) yaitu sebesar 3,794 dengan nilai IC50 

sebesar 212,169. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan konsentrasi ekstrak 

bawang putih tunggal 212,169 ppm dapat meredam radikal bebas sebesar 50% 

sehingga menghasilkan nilai AAI sebesar 3,794 yang tergolong antioksidan 

sangat kuat. Demikian pula pada bawang putih biasa, nilai AAI tertinggi terdapat 

pada perlakuan lama ekstraksi 6 jam (A2B3) yaitu sebesar 2,719 dengan nilai 

IC50 sebesar 299,542. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan konsentrasi 

ekstrak bawang putih biasa 299,542 ppm dapat meredam radikal bebas sebesar 

50% sehingga menghasilkan nilai AAI sebesar 2,719 yang tergolong antioksidan 

sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu ekstraksi 

perendaman yang dilakukan maka lebih banyak rendemen yang terekstrak 

sehingga membuat nilai aktivitas antioksidan meningkat. Hal tersebut 

menunjukkan kesesuaian dengan literatur yang menyatakan bahwa ekstrak 

segar bawang putih dapat disimpan lama dalam air atau ethanol 15–20% sekitar 

pada suhu kamar akan menghasilkan AGE (aged garlic extract). Selama 

penyimpanan, kandungan allicin akan menurun dan sebaliknya diikuti naiknya 

konsentrasi senyawa-senyawa bioaktif baru yang dominan terkandung seperti S-

alil-sistein (SAC) dan S-allil-merkapto-sistein (SAMC) (Banerjee dan Maulik, 

2002; Amagase et al., 2001).  

 

4.1.2 Perbandingan Kontrol dengan Nilai Aktivitas Antioksidan IC50 

Kontrol merupakan suatu acuan yang digunakan sebagai bahan dasar 

untuk melihat suatu hasil analisis. Dalam penelitian ini dilakukan proses ekstraksi 

sampel dengan menggunakan metode ekstraksi sonikasi selama 1 jam lama 

ekstraksi perendaman. Sonikasi merupakan metode ekstraksi yang 

memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz selama 5-15 

menit yang dapat menghancurkan sel bahan sehingga mempercepat proses 
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perpindahan massa senyawa bioaktif (difusi) dari dalam sel ke pelarut 

(Dean,1998).  

Tujuan dilakukannya metode sonikasi ini sebagai kontrol adalah untuk 

melihat kemampuan metode yang lebih canggih dalam proses ekstraksi senyawa 

bioaktif, di mana dalam hal ini proses ekstraksi terhadap senyawa bioaktif 

bawang putih. Sehingga nantinya dapat dijadikan acuan perbandingan hasil 

senyawa bioaktif antara metode ekstraksi yang konvensional dengan metode 

ekstraksi yang lebih canggih seperti sonikasi ini. 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Perbandingan Kontrol Sonikasi dalam Masing-Masing Jenis 

Bawang Terhadap Total Nilai IC50 Esktrak Bawang Putih Tunggal dan 

Bawang Putih Biasa 

 

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa masing-masing jenis bawang yang 

diekstraksi dengan metode sonikasi memiliki nilai IC50 yang berbeda. Pada jenis 

bawang putih tunggal memiliki nilai IC50 yang lebih rendah dibandingkan dengan 

jenis bawang putih biasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kontrol eksraksi 

sonikasi selama 1 jam, pada jenis bawang putih tunggal menghasilkan nilai 

aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis bawang putih 

biasa. Hal ini sesuai dengan literatur bahwa metode ekstraksi yang lebih canggih 

seperti sonikasi dapat mempercepat terekstraksnya senyawa bioaktif dari dalam 
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bahan ke dalam pelarut sehingga mengingkatkan nilai aktivitas antioksidannya 

(Renhoran, 2012). 

Tabel 4.3  Perbandingan Kontrol Nilai Antioksidan IC50 Terhadap Masing-Masing 

Perlakuan Lama Ekstraksi Perendaman pada Kedua Jenis Bawang 

Parameter 
Nilai Perlakuan 

(ppm) 
Nilai Kontrol 

(ppm) 

Bawang Putih 
Tunggal 

Lama Ekstraksi 

Perendaman 2 Jam 
238,745 

291,981 
Lama Ekstraksi 

Perendaman 4 Jam 
273,265 

Lama Ekstraksi 

Perendaman 6 Jam 
212,169 

Bawang Putih 
Biasa 

Lama Ekstraksi 

Perendaman 2 Jam 
368,609 

332,544 
Lama Ekstraksi 

Perendaman 4 Jam 
368,339 

Lama Ekstraksi 

Perendaman 6 Jam 
299,542 

 

 

Dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa apabila kontrol dibandingkan dengan 

perlakuan lama ekstraksi perendaman dari masing-masing perlakuan pada 

kedua jenis bawang, maka akan terlihat nilai yang tidak jauh berbeda. Pada jenis 

bawang putih tunggal, menghasilkan nilai kontrol sebesar 291,981 ppm di mana 

nilai ini tidak berbeda jauh terhadap nilai perlakuan lama ekstraksi perendaman 4 

jam sebesar 273,265 ppm. Kemudian pada jenis bawang putih biasa, 

menghasilkan nilai kontrol sebesar 332,544 ppm di mana nilai ini tidak berbeda 

jauh terhadap nilai perlakuan lama ekstraksi perendaman 4 jam sebesar 368,339 

ppm. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan metode ekstraksi yang lebih 

canggih (sonikasi) dan dalam waktu yang relatif singkat (1 jam), nilai aktivitas 

antioksidan IC50 yang dihasilkan hampir dapat menyamai. Hal ini sesuai dengan 

literatur bahwa metode ekstraksi yang lebih canggih seperti sonikasi dapat 

mempercepat terekstraksnya senyawa bioaktif dari dalam bahan ke dalam 

pelarut sehingga mengingkatkan nilai aktivitas antioksidannya (Renhoran, 2012). 
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4.2 Total Fenolik 

4.2.1 Kandungan Total Senyawa Fenolik 

Senyawa fenolik adalah senyawa yang sangat baik sebagai oxygen 

radical scavenger karena radikal fenolik memiliki electron reduksi potensial yang 

lebih rendah dibandingkan electron reduksi potensial dari radikal oksigen. Selain 

itu juga karena radikal fenolik umumnya kurang reaktif dibandingkan radikal 

oksigen. Senyawa fenolik dapat sebagai senyawa antara oxygen scavenge yang 

reaktif tanpa memicu reaksi oksidasi lebih lanjut. Oleh sebab itu, senyawa fenolik 

diketahui mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dan antiradikal. Senyawa 

fenolik yang pada umumnya terdapat dalam bahan pangan dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga kelompok, yaitu fenol sederhana dan asam fenolat, asam 

hydroxycinnamic derivative dan flavonoid (Hung et al. 2002). Dalam penelitian ini 

dilakukan pengujian total fenolik untuk melihat seberapa besar senyawa fenolik 

yang ada di dalam sampel. 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Pengaruh Jenis Bawang dan Lama Ekstraksi Perendaman 

Terhadap Nilai Total Fenolik Esktrak Bawang Putih Tunggal dan Bawang 

Putih Biasa 

 

Gambar 4.3 menunjukkan rerata total nilai fenolik ekstrak bawang putih 

tunggal dan bawang putih biasa. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa jenis 
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bawang putih tunggal dengan lama ekstraksi perendaman 2 jam dan 4 jam 

memiliki nilai rerata total fenolik lebih rendah dibandingkan dengan lama 

ekstraksi perendaman 6 jam. Kemudian jenis bawang putih biasa menunjukkan 

bahwa rerata nilai total fenolik dengan lama ekstraksi perendaman 2 jam dan 4 

jam lebih rendah dibandingkan dengan rerata nilai total fenolik lama ekstraksi 

perendaman 6 jam. Hasil rerata nilai total fenolik pada kedua jenis bawang 

tersebut menunjukkan bahwa rerata nilai total fenolik berbanding lurus dengan 

semakin besarnya rerata nilai fenolik yang dihasilkan (Hung et al., 2002). 

Hasil analisis dengan menggunakan ANOVA (Lampiran 5) menunjukkan 

bahwa faktor jenis bawang maupun jenis bawang dengan lama ekstraksi 

berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap total nilai fenolik dengan jenis bawang 

yang digunakan adalah bawang putih tunggal dan bawang putih biasa. Hal ini 

terlihat dari nilai signifikansi (Sig) yang kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. 

Adanya berbeda nyata tersebut dikarenakan pada jenis bawang putih tunggal 

memiliki kandungan senyawa bioaktif yang lebih tinggi daripada bawang putih 

biasa. Hung et al. (2002) menyatakan bahwa senyawa fenolik polar golongan 

eugenol dan flavonoid pada bawang putih tunggal lebih tinggi dibandingkan 

dengan bawang putih biasa karena konsentrasi komponen senyawa fenolik polar 

yang terbentuk secara alami dalam masing masing jenis bawang putih tersebut. 

Menurut Gebreyohannes (2013), senyawa kimia yang terdapat dalam 

bawang putih salah satunya adalah senyawa fenolik polar, allicin dan alkaloid 

yang berfungsi sebagai anti-jamur. Sedangkan fungsi antioksidannya dari 

golongan fenolik adalah dari kandungan eugenol (Mishra Jyotsna et al., 2007) 

dan senyawa flavonoid seperti kaempferol-3-O-β-Dglukopiranosa dan iso-

rhamnetin-3-O-β- Dglukopiranosa (Ryu et al., 2001).  

Hasil ANOVA uji lanjut dan rerata total fenolik ekstrak bawang putih biasa 

dan bawang putih tunggal berdasarkan jenis bawang dapat dilihat pada Tabel 

4.4. 

 

Tabel 4.4 Rerata NilaiTotal Fenolik Ekstrak Bawang Putih Tunggal dan Bawang Putih 
Biasa 

Jenis Bawang (A) Nilai Total Fenolik (mg GAE/gr) BNT (5%) 

Bawang Putih Tunggal 153,273 a 
2,33 x 10

-4
 

Bawang Putih Biasa 274,294 b 

Ket: Rerata yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata pada uji lanjut BNT 5% (α=0,05) 
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Pada Tabel 4.4 diketahui bahwa rerata total fenolik bawang putih tunggal 

berbeda nyata dengan total fenolik bawang putih biasa. Pada bawang putih biasa 

memiliki total fenol lebih tinggi yaitu 153,273 mg GAE/gr dibandingkan dengan 

total fenolik bawang putih tunggal yaitu 274,294 mg GAE/g. Hal tersebut kurang 

sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa kandungan senyawa bioaktif 

pada bawang putih tunggal lebih tinggi dibandingkan dengan bawang putih biasa 

karena pada bawang putih tunggal fotosintat terkumpul pada satu siung saja 

dibandingkan dengan bawang putih biasa yang fotosintatnya harus terbagi pada 

beberapa siung (Diniarti dalam Utami dkk, 2013). Hal ini diduga karena pengaruh 

konsentrasi komponen antioksidan yang berbeda antara bawang putih tunggal 

dengan bawang putih biasa sehingga kemampuan bereaksi dengan reagen 

Folin-Ciocalteau juga berbeda yang membuat kandungan total fenol menjadi 

berbeda (The Grape Seed Method Evaluation Committee, 2001). Selain itu 

diduga pada saat pengujian, proses penginkubasian sampel bawang putih 

tunggal terhadap reagen Folin-Ciocalteau kurang lama sehingga menyebabkan 

kesalahan negatif. Menurut Lee dan Widmer (1996) reaksi yang tidak berjalan 

sempurna dapat menyebabkan kesalahan negatif sehingga membuat hasil 

percobaan lebih rendah dari yang seharusnya. 

Hasil penelitian nilai total fenolik (Lampiran 5) tertinggi pada bawang 

putih tunggal adalah dengan lama ekstraksi perendaman 6 jam (A1B3) sebesar 

238,558 mg GAE/gr. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan lama ekstraksi 

perendaman 6 jam dapat menghasilkan konsentrasi ekstrak bawang putih 

tunggal sebesar 238,558 mg GAE/gr. Demikian pula pada bawang putih biasa, 

nilai total fenolik tertinggi yaitu dengan lama perendaman 6 jam (A2B3) sebesar 

294,414 mg GAE/gr Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan lama ekstraksi 

perendaman 6 jam dapat menghasilkan konsentrasi ekstrak bawang putih biasa 

sebesar 294,414 mg GAE/gr. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu 

ekstraksi perendaman yang dilakukan maka lebih banyak rendemen yang 

terekstrak sehingga membuat rerata nilai total fenolik meningkat yang berarti nilai 

aktivitas antioksidan semakin besar. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 

hasil perhitungan ANOVA, terjadi interaksi antara jenis bawang terhadap lama 

ekstraksi perendaman, yaitu lama ekstraksi perendaman berbanding lurus 

dengan nilai total fenolik yang semakin meningkat. 
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Tabel 4.5  Rerata Nilai Total Fenolik Akibat Pengaruh Lama Ekstraksi Perendaman 

Dalam Jenis Ekstrak Bawang Putih Tunggal dan Bawang Putih Biasa 

Jenis Bawang (A) 
Lama  

Ekstraksi 

Total Fenolik 

(mg GAE/gr) 
BNT (5%) 

Bawang Putih 

Tunggal 

2 Jam 114,234 b 

3,30 x 10
-4

 4 Jam 107,027 a 

6 Jam 238,558 c 

Bawang Putih 

Biasa 

2 Jam 284,504 b 

3,30 x 10
-4

 4 Jam 243,964 a 

6 Jam 294,414 c 

Ket: Rerata yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata pada uji lanjut BNT 5% (α=0,05) 

 

Hasil penelitian pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa antara jenis bawang 

maupun jenis bawang dengan lama ekstraksi berpengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap rerata total nilai fenolik, sehingga terjadi interaksi. Pada jenis bawang 

putih tunggal, lama ekstraksi perendaman memberikan pengaruh yang berbeda-

beda. Hal ini ditunjukkan dari notasi setiap lama ekstraksi perendaman yang 

berbeda, yaitu dengan lama perendaman 2 jam diperoleh total fenolik sebesar 

114,234 mg GAE/gr, lama perendaman 4 jam sebesar 107,027 mg GAE/gr, dan 

lama perendaman 6 jam sebesar 238,558 mg GAE/gr. Kemudian pada jenis 

bawang putih biasa, lama ekstraksi perendaman juga memberikan pengaruh 

yang berbeda-beda. Hal ini ditunjukkan dari notasi setiap lama ekstraksi 

perendaman yang berbeda, yaitu dengan lama perendaman 2 jam diperoleh total 

fenolik sebesar 284,504 mg GAE/gr, lama perendaman 4 jam sebesar 243,964 

mg GAE/gr dan lama perendaman 6 jam sebesar 294,414 mg GAE/gr. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin lama waktu ekstraksi perendaman, maka 

dapat meningkatkan nilai rerata total fenolik pada masing-masing jenis bawang. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Liem (2013) bahwa kemampuan setiap 

jenis senyawa antioksidan berbeda-beda dalam mereduksi radikal bebas, 

tergantung dari seberapa besar konsentrasi komponen senyawa biokatif dalam 

bahan tersebut, dalam hal ini komponen senyawa bioaktif golongan fenolik. 

Kemudian waktu yang dibutuhkan suatu senyawa bioaktif dalam mereduksi 

radikal bebas juga berbeda tergantung dari kemampuan komponen tiap bahan. 

Karena perbedaan konsentrasi komponen antioksidan dari golongan senyawa 
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fenolik pada bawang putih tunggal dan bawang putih biasa itulah yang 

memungkinkan kemampuan bereaksi dengan reagen Follin-Ciocalteau juga 

berbeda.  

Menurut Gebreyohannes (2013) menyatakan bahwa bawang putih 

memiliki kandungan senyawa fenolik polar seperti eugenol yang larut dalam 

pelarut polar, dalam hal ini pelarut polar yang digunakan adalah aquades. Selain 

itu menurut literature lain, ekstrak segar bawang putih dapat disimpan lama 

dalam air atau ethanol 15–20% sekitar 20 bulan pada suhu kamar akan 

menghasilkan AGE (aged garlic extract). Selama penyimpanan, kandungan 

allicin akan menurun dan sebaliknya diikuti naiknya konsentrasi senyawa-

senyawa bioaktif baru yang dominan terkandung seperti S-alil-sistein (SAC) dan 

S-allil-merkapto-sistein (SAMC) dan golongan senyawa fenolik polar seperti 

flavonoid  (Banerjee dan Maulik, 2002; Amagase et al., 2001). Memang 

penelitian yang dilakukan tidak seperti literatur dengan perlakuan lama 

penyimpanan hingga 20 bulan, namun diduga dengan perlakuan perendaman 

yang dilakukan sudah dapat memberikan kesempatan senyawa fenolik polar 

untuk larut dalam aquades sebagai pelarut. 

 

4.2.2 Perbandingan Kontrol dengan Nilai Total Senyawa Fenolik 

Kontrol merupakan suatu acuan yang digunakan sebagai bahan dasar 

untuk melihat suatu hasil analisis. Dalam penelitian ini dilakukan proses ekstraksi 

sampel dengan menggunakan metode ekstraksi sonikasi selama 1 jam lama 

ekstraksi perendaman. Sonikasi merupakan metode ekstraksi yang 

memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz selama 5-15 

menit yang dapat menghancurkan sel bahan sehingga mempercepat proses 

perpindahan massa senyawa bioaktif (difusi) dari dalam sel ke pelarut 

(Dean,1998).  

Tujuan dilakukannya metode sonikasi ini sebagai kontrol adalah untuk 

melihat kemampuan metode yang lebih canggih dalam proses ekstraksi senyawa 

bioaktif, di mana dalam hal ini proses ekstraksi terhadap senyawa bioaktif 

bawang putih. Sehingga nantinya dapat dijadikan acuan perbandingan hasil 

senyawa bioaktif antara metode ekstraksi yang konvensional dengan metode 

ekstraksi yang lebih canggih seperti sonikasi ini. 
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Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Kontrol Sonikasi dalam Masing-Masing Jenis 

Bawang Terhadap Nilai Total Fenolik Esktrak Bawang Putih Tunggal dan 

Bawang Putih Biasa 

 

Dari Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa masing-masing jenis bawang yang 

diekstraksi dengan metode sonikasi memiliki nilai total fenolik yang berbeda. 

Pada jenis bawang putih tunggal memiliki nilai total fenolik yang lebih rendah 

dibandingkan dengan jenis bawang putih biasa. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pada kontrol eksraksi sonikasi selama 1 jam, pada jenis bawang putih 

tunggal menghasilkan nilai aktivitas antioksidan total fenolik yang lebih rendah 

dibandingkan dengan jenis bawang putih biasa. Hal tersebut kurang sesuai 

dengan literatur yang menyatakan bahwa kandungan senyawa bioaktif pada 

bawang putih tunggal lebih tinggi dibandingkan dengan bawang putih biasa 

karena pada bawang putih tunggal fotosintat terkumpul pada satu siung saja 

dibandingkan dengan bawang putih biasa yang fotosintatnya harus terbagi pada 

beberapa siung (Diniarti dalam Utami dkk, 2013). Hal ini diduga karena pengaruh 

konsentrasi komponen antioksidan yang berbeda antara bawang putih tunggal 

dengan bawang putih biasa sehingga kemampuan bereaksi dengan reagen 

Folin-Ciocalteau juga berbeda yang membuat kandungan total fenol menjadi 

berbeda (The Grape Seed Method Evaluation Committee, 2001). Selain itu 

diduga pada saat pengujian, proses penginkubasian sampel bawang putih 

tunggal terhadap reagen Folin-Ciocalteau kurang lama sehingga menyebabkan 

kesalahan negatif. Menurut Lee dan Widmer (1996) reaksi yang tidak berjalan 
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sempurna dapat menyebabkan kesalahan negatif sehingga membuat hasil 

percobaan lebih rendah dari yang seharusnya. 

Tabel 4.6  Perbandingan Kontrol Terhadap Nilai Total Fenolik Masing-Masing 

Perlakuan Lama Ekstraksi Perendaman pada Kedua Jenis Bawang 

Parameter 
Nilai Perlakuan 

(mg GAE/gr) 
Nilai Kontrol (mg 

GAE/gr) 

Bawang Putih 
Tunggal 

Lama Ekstraksi 

Perendaman 2 Jam 
114,234 

249,369 
Lama Ekstraksi 

Perendaman 4 Jam 
107,027 

Lama Ekstraksi 

Perendaman 6 Jam 
238,558 

Bawang Putih 
Biasa 

Lama Ekstraksi 

Perendaman 2 Jam 
284,504 

403,423 
Lama Ekstraksi 

Perendaman 4 Jam 
243,963 

Lama Ekstraksi 

Perendaman 6 Jam 
294,414 

 

 

Dari Tabel 4.6 menunjukkan bahwa apabila kontrol dibandingkan dengan 

perlakuan lama ekstraksi perendaman dari masing-masing perlakuan pada 

kedua jenis bawang, maka akan terlihat nilai yang tidak jauh berbeda. Pada jenis 

bawang putih tunggal, menghasilkan nilai kontrol sebesar 249,369 mg GAE/gr di 

mana nilai ini tidak berbeda jauh terhadap nilai perlakuan lama ekstraksi 

perendaman 6 jam sebesar 238,558 mg GAE/gr. Namun pada jenis bawang 

putih biasa, menghasilkan nilai kontrol sebesar 403,423 mg GAE/gr di mana nilai 

ini cukup berbeda jauh terhadap nilai perlakuan lama ekstraksi perendaman 6 

jam sebesar 294,414 mg GAE/gr. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan 

metode ekstraksi yang lebih canggih (sonikasi) dan dalam waktu yang relatif 

singkat (1 jam), nilai total fenolik yang dihasilkan pada jenis bawang putih tunggal 

hampir dapat menyamai dan pada jenis bawang putih biasa nilai total fenolik 

yang dihasilkan cukup berbeda jauh Hal ini diduga karena pengaruh konsentrasi 

komponen antioksidan yang berbeda antara bawang putih tunggal dengan 

bawang putih biasa sehingga kemampuan bereaksi dengan reagen Folin-

Ciocalteau juga berbeda yang membuat kandungan total fenol menjadi berbeda 
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(The Grape Seed Method Evaluation Committee, 2001). Selain itu diduga pada 

saat pengujian, proses penginkubasian sampel bawang putih tunggal terhadap 

reagen Folin-Ciocalteau kurang lama sehingga menyebabkan kesalahan negatif. 

Menurut Lee dan Widmer (1996) reaksi yang tidak berjalan sempurna dapat 

menyebabkan kesalahan negatif sehingga membuat hasil percobaan lebih 

rendah dari yang seharusnya. 

 

4.3 Total Flavonoid 

4.3.1 Kandungan Total Senyawa Flavonoid 

Flavonoid terdistribusi secara luas pada tanaman, yang memiliki berbagai 

fungsi, termasuk berperan dalam memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, 

atau biru pada bunga, dan sebagai penangkal terhadap mikroba dan insekta 

(Hung et al., 2002). Flavonoid memiliki kontribusi yang penting dalam kesehatan 

manusia. Menurut Markham (1989) yang dikutip oleh Hertog et al. (a) (1992), 

disarankan agar setiap harinya manusia mengkonsumsi beberapa gram 

flavonoid. Flavonoid memiliki ikatan difenilpropana (C6-C3-C6) yang diketahui 

sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik. Selain itu, senyawa ini juga memiliki 

sifat sebagai antioksidan, anti-peradangan, anti-alergi, dan dapat menghambat 

oksidasi dari LDL (Low Density Lipoprotein) (Anonim, 2015d). Dalam penelitian 

ini dilakukan pengujian total flavonoid untuk melihat seberapa besar senyawa 

flavonoid yang ada di dalam sampel. 
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Gambar 4.5 Grafik Pengaruh Jenis Bawang dan Lama Ekstraksi Perendaman 

Terhadap Nilai Total Flavonoid Esktrak Bawang Putih Tunggal dan 

Bawang Putih Biasa 

 

Gambar 4.5 menunjukkan rerata total nilai flavonoid ekstrak bawang putih 

tunggal dan bawang putih biasa. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pada 

jenis bawang putih tunggal dengan lama ekstraksi perendaman 2 jam dan 4 jam 

memiliki nilai rerata total flavonoid lebih rendah dibandingkan dengan lama 

ekstraksi perendaman 6 jam. Kemudian pada jenis bawang putih biasa 

menunjukkan bahwa rerata nilai total flavonoid dengan lama ekstraksi 

perendaman 2 jam dan 4 jam lebih rendah dibandingkan dengan rerata nilai total 

flavonoid lama ekstraksi perendaman 6 jam. Hasil rerata nilai total flavonoid pada 

kedua jenis bawang tersebut menunjukkan bahwa rerata nilai total flavonoid 

berbanding lurus dengan semakin besarnya rerata nilai flavonoid yang dihasilkan 

pada masing-masing jenis bawang dalam perlakuan lama ekstraksi perendaman 

(Hung et al., 2002). 

Hasil analisis dengan menggunakan ANOVA (Lampiran 6) menunjukkan 

bahwa faktor jenis bawang maupun jenis bawang dengan lama ekstraksi 

berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap total nilai flavonoid dengan jenis bawang 

yang digunakan adalah bawang putih tunggal dan bawang putih biasa. Hal ini 

terlihat dari nilai signifikansi (Sig) yang kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. 

Adanya berbeda nyata tersebut dikarenakan pada jenis bawang putih tunggal 
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memiliki kandungan senyawa bioaktif yang lebih tinggi daripada bawang putih 

biasa. Hung et al. (2002) menyatakan bahwa senyawa fenolik polar golongan 

flavonoid pada bawang putih tunggal lebih tinggi dibandingkan dengan bawang 

putih biasa karena konsentrasi komponen senyawa fenolik polar golongan 

flavonoid yang terbentuk secara alami dalam masing masing jenis bawang putih 

tersebut. 

Menurut Robinson (1995) jenis flavonoid golongan flavonol dan flavone 

merupakan dua dari jenis flavonoid yang paling banyak terdapat dalam tanaman 

sayur-sayuran dan hortikultura. Selain karena alasan jumlah yang mayoritas, 

berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, kedua jenis flavonoid ini 

memiliki kemampuan yang baik, antara lain sebagai antioksidan. Flavonol terdiri 

atas quercetin, kaempferol, dan myricetin; yang umumnya merupakan komponen 

terbanyak dalam tanaman. Menurut Ryu et al., (2001), senyawa flavonoid yang 

terdapat dalam bawang putih yaitu kaempferol-3-O-β-Dglukopiranosa dan iso-

rhamnetin-3-O-β- Dglukopiranosa. Menurut Gebreyohannes (2013), senyawa 

kimia yang terdapat dalam bawang putih salah satunya adalah senyawa fenolik 

polar, allicin dan alkaloid yang berfungsi sebagai anti-jamur. Sedangkan fungsi 

antioksidannya dari golongan fenolik adalah dari kandungan eugenol (Mishra 

Jyotsna et al., 2007) dan senyawa flavonoid seperti kaempferol-3-O-β-

Dglukopiranosa dan iso-rhamnetin-3-O-β- Dglukopiranosa (Ryu et al., 2001).  

Hasil ANOVA uji lanjut dan rerata total flavonoid ekstrak bawang putih 

biasa dan bawang putih tunggal berdasarkan jenis bawang dapat dilihat pada 

Tabel 4.7. 

Tabel 4.7  Rerata Nilai Total Flavonoid Ekstrak Bawang Putih Tunggal dan Bawang Putih 

Biasa 

Jenis Ekstrak (A) Total Flavonoid (mg QE/g) BNT(5%) 

Bawang Putih Tunggal (A1) 609,035 b 
3,39 

Bawang Putih Biasa (A2) 494,017 a 

Ket. Rerata yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata pada uji lanjut BNT 5% (α=0,05) 

 

Pada Tabel 4.7 diketahui bahwa rerata total flavonoid bawang putih 

tunggal berbeda nyata dengan total flavonoid bawang putih biasa. Pada bawang 

putih tunggal memiliki total flavonoid lebih tinggi yaitu 609,035 mg QE/gr 



70 
 

dibandingkan dengan total flavonoid bawang putih biasa yaitu 494,017 mg QE/g. 

Hal tersebut sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa kandungan 

senyawa bioaktif pada bawang putih tunggal lebih tinggi dibandingkan dengan 

bawang putih biasa karena pada bawang putih tunggal fotosintat terkumpul pada 

satu siung saja dibandingkan dengan bawang putih biasa yang fotosintatnya 

harus terbagi pada beberapa siung (Diniarti dalam Utami dkk, 2013). Hal ini 

diduga karena pengaruh konsentrasi komponen antioksidan yang berbeda antara 

bawang putih tunggal dengan bawang putih biasa sehingga kemampuan 

bereaksi dengan reagen NaNO2 juga berbeda yang membuat kandungan total 

flavonoid menjadi berbeda (The Grape Seed Method Evaluation Committee, 

2001). Sehingga karena hal tersebutlah kandungan senyawa flavonoid bawang 

putih tunggal lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa flavonoid bawang putih 

biasa. Menurut Ryu et al., (2001), senyawa flavonoid yang terdapat dalam 

bawang putih yaitu kaempferol-3-O-β-Dglukopiranosa dan iso-rhamnetin-3-O-β- 

Dglukopiranosa. 

Hasil penelitian nilai total flavonoid (Lampiran 6) tertinggi pada bawang 

putih tunggal adalah dengan lama ekstraksi perendaman 6 jam (A1B3) sebesar 

656,41 mg QE/gr. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan lama ekstraksi 

perendaman 6 jam dapat menghasilkan konsentrasi ekstrak bawang putih 

tunggal sebesar 656,41 mg QE/gr. Demikian pula pada bawang putih biasa, nilai 

total flavonoid  tertinggi yaitu dengan lama ekstraksi perendaman 6 jam (A2B3) 

sebesar 613,186 mg QE/gr. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan lama 

ekstraksi perendaman 6 jam dapat menghasilkan konsentrasi ekstrak bawang 

putih biasa sebesar 613,186 mg QE/gr. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

lama waktu ekstraksi perendaman yang dilakukan maka lebih banyak rendemen 

yang terekstrak sehingga membuat rerata nilai total flavonoid meningkat yang 

berarti nilai aktivitas antioksidan semakin besar. Hal tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 4.8 hasil perhitungan ANOVA, terjadi interaksi antara jenis bawang 

terhadap lama ekstraksi perendaman, yaitu lama ekstraksi perendaman 

berbanding lurus dengan nilai total flavonoid yang semakin meningkat. 

 

 

 

 

 



71 
 

Tabel 4.8  Rerata Nilai Total Flavonoid Akibat Pengaruh Lama Ekstraksi Perendaman 

Dalam Jenis Ekstrak Bawang Putih Tunggal dan Bawang Putih Biasa 

Jenis Bawang (A) 
Lama  

Ekstraksi 

Total Flavonoid 

(mg QE/gr) 
BNT (5%) 

Bawang Putih Tunggal 

2 Jam 536,996 a 

5,10 x 10
-4

 4 Jam 633,699 b 

6 Jam 656,41 c 

Bawang Putih Biasa 

2 Jam 257,875 a 

5,10 x 10
-4

 4 Jam 610,989 b 

6 Jam 613,187 c 

Ket: Rerata yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 

nyata pada uji lanjut BNT 5% (α=0,05) 

 

Hasil penelitian pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa antara jenis bawang 

maupun jenis bawang dengan lama ekstraksi berpengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap rerata total nilai flavonoid, sehingga terjadi interaksi. Pada jenis bawang 

putih tunggal, lama ekstraksi perendaman memberikan pengaruh yang berbeda-

beda. Hal ini ditunjukkan dari notasi setiap lama ekstraksi perendaman yang 

berbeda, yaitu dengan lama perendaman 2 jam diperoleh total flavonoid sebesar 

536,996 mg QE/gr, lama perendaman 4 jam sebesar 633,699 mg QE/gr dan 

lama perendaman 6 jam sebesar 656,41 mg QE/gr. Kemudian pada jenis 

bawang putih biasa, lama ekstraksi perendaman juga memberikan pengaruh 

yang berbeda-beda. Hal ini ditunjukkan dari notasi setiap lama ekstraksi 

perendaman yang berbeda, yaitu dengan lama perendaman 2 jam diperoleh total 

flavonoid sebesar 257,875 mg QE/gr, lama perendaman 4 jam sebesar 610,989 

mg QE/gr dan lama perendaman 6 jam sebesar 613,187 mg QE/gr. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin lama waktu ekstraksi perendaman, maka dapat 

meningkatkan nilai rerata total flavonoid pada masing-masing jenis bawang. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Liem (2013) bahwa kemampuan setiap jenis 

senyawa antioksidan berbeda-beda dalam mereduksi radikal bebas, tergantung 

dari seberapa besar konsentrasi komponen senyawa biokatif dalam bahan 

tersebut, dalam hal ini komponen senyawa bioaktif golongan flavonoid. 

Kemudian waktu yang dibutuhkan suatu senyawa bioaktif dalam mereduksi 

radikal bebas juga berbeda tergantung dari kemampuan komponen tiap bahan. 

Karena perbedaan konsentrasi komponen antioksidan dari golongan senyawa 
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flavonoid pada bawang putih tunggal dan bawang putih biasa itulah yang 

memungkinkan kemampuan bereaksi dengan reagen NaNO2 juga berbeda.  

Menurut Gebreyohannes (2013) menyatakan bahwa bawang putih 

memiliki kandungan senyawa fenolik polar seperti flavonoid yang larut dalam 

pelarut polar, dalam hal ini pelarut polar yang digunakan adalah aquades. Selain 

itu menurut literature lain, ekstrak segar bawang putih dapat disimpan lama 

dalam air atau ethanol 15–20% sekitar 20 bulan pada suhu kamar akan 

menghasilkan AGE (aged garlic extract). Selama penyimpanan, kandungan 

allicin akan menurun dan sebaliknya diikuti naiknya konsentrasi senyawa-

senyawa bioaktif baru yang dominan terkandung seperti S-alil-sistein (SAC) dan 

S-allil-merkapto-sistein (SAMC) dan golongan senyawa fenolik polar seperti 

flavonoid  (Banerjee dan Maulik, 2002; Amagase et al., 2001). Memang 

penelitian yang dilakukan tidak seperti literatur dengan perlakuan lama 

penyimpanan hingga 20 bulan, namun diduga dengan perlakuan perendaman 

yang dilakukan sudah dapat memberikan kesempatan senyawa fenolik polar 

untuk larut dalam aquades sebagai pelarut.  

 

4.3.2 Perbandingan Kontrol dengan Nilai Total Senyawa Flavonoid 

Kontrol merupakan suatu acuan yang digunakan sebagai bahan dasar 

untuk melihat suatu hasil analisis. Dalam penelitian ini dilakukan proses ekstraksi 

sampel dengan menggunakan metode ekstraksi sonikasi selama 1 jam lama 

ekstraksi perendaman. Sonikasi merupakan metode ekstraksi yang 

memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz selama 5-15 

menit yang dapat menghancurkan sel bahan sehingga mempercepat proses 

perpindahan massa senyawa bioaktif (difusi) dari dalam sel ke pelarut 

(Dean,1998).  

Tujuan dilakukannya metode sonikasi ini sebagai kontrol adalah untuk 

melihat kemampuan metode yang lebih canggih dalam proses ekstraksi senyawa 

bioaktif, di mana dalam hal ini proses ekstraksi terhadap senyawa bioaktif 

bawang putih. Sehingga nantinya dapat dijadikan acuan perbandingan hasil 

senyawa bioaktif antara metode ekstraksi yang konvensional dengan metode 

ekstraksi yang lebih canggih seperti sonikasi ini. 
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Gambar 4.6 Grafik Perbandingan Kontrol Sonikasi dalam Masing-Masing Jenis 

Bawang Terhadap Nilai Total Flavonoid Esktrak Bawang Putih Tunggal 

dan Bawang Putih Biasa 

 

Dari Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa masing-masing jenis bawang yang 

diekstraksi dengan metode sonikasi memiliki nilai total flavonoid yang berbeda. 

Pada jenis bawang putih tunggal memiliki nilai total flavonoid yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis bawang putih biasa. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pada kontrol eksraksi sonikasi selama 1 jam, pada jenis bawang putih 

tunggal menghasilkan nilai aktivitas antioksidan golongan senyawa flavonoid 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis bawang putih biasa. Hal ini sesuai 

dengan literatur bahwa metode ekstraksi yang lebih canggih seperti sonikasi 

dapat mempercepat terekstraksnya senyawa bioaktif dari dalam bahan ke dalam 

pelarut sehingga mengingkatkan nilai aktivitas antioksidannya (Renhoran, 2012). 

Hal tersebut juga sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa kandungan 

senyawa bioaktif pada bawang putih tunggal lebih tinggi dibandingkan dengan 

bawang putih biasa karena pada bawang putih tunggal fotosintat terkumpul pada 

satu siung saja dibandingkan dengan bawang putih biasa yang fotosintatnya 

harus terbagi pada beberapa siung (Diniarti dalam Utami dkk, 2013). Hal ini 

diduga karena pengaruh konsentrasi komponen antioksidan yang berbeda antara 

bawang putih tunggal dengan bawang putih biasa sehingga kemampuan 

bereaksi dengan reagen NaNO2 juga berbeda yang membuat kandungan total 
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flavonoid menjadi berbeda (The Grape Seed Method Evaluation Committee, 

2001) 

Tabel 4.9   Perbandingan Kontrol Terhadap Nilai Total Flavonoid Masing-Masing 

Perlakuan Lama Ekstraksi Perendaman pada Kedua Jenis Bawang 

Parameter 
Nilai Perlakuan 

(mg QE/gr) 
Nilai Kontrol (mg 

QE/gr) 

Bawang Putih 
Tunggal 

Lama Ekstraksi 

Perendaman 2 Jam 
536,996 

564,102 
Lama Ekstraksi 

Perendaman 4 Jam 
633,699 

Lama Ekstraksi 

Perendaman 6 Jam 
656,41 

Bawang Putih 
Biasa 

Lama Ekstraksi 

Perendaman 2 Jam 
257,875 

281,318 
Lama Ekstraksi 

Perendaman 4 Jam 
610,989 

Lama Ekstraksi 

Perendaman 6 Jam 
613,186 

 

Dari Tabel 4.9 menunjukkan bahwa apabila kontrol dibandingkan dengan 

perlakuan lama ekstraksi perendaman dari masing-masing perlakuan pada 

kedua jenis bawang, maka akan terlihat nilai yang jauh berbeda. Pada jenis 

bawang putih tunggal, menghasilkan nilai kontrol sebesar 564,102 mg QE/gr di 

mana nilai ini tidak berbeda jauh terhadap nilai perlakuan lama ekstraksi 

perendaman 2 jam sebesar 536,996 mg QE/gr, namun berbeda jauh dengan nilai 

perlakuan lama ekstraksi perendaman 4 dan 6 jam sebesar 633,699 mg QE/gr 

dan 656,41 mg QE/gr. Kemudian pada jenis bawang putih biasa, menghasilkan 

nilai kontrol sebesar 281,318 mg QE/gr di mana nilai ini tidak berbeda jauh 

terhadap nilai perlakuan lama ekstraksi perendaman 2 jam sebesar 257,875 mg 

QE/gr, namun berbeda jauh dengan nilai perlakuan lama ekstraksi perendaman 

4 dan 6 jam sebesar 610,989 mg QE/gr dan 613,186 mg QE/gr. Hal tersebut 

dapat diartikan bahwa dengan metode ekstraksi yang lebih canggih (sonikasi) 

dan dalam waktu yang relatif singkat (1 jam), nilai aktivitas antioksidan golongan 

senyawa flavonoid yang dihasilkan kurang dapat menyamai. Hal ini kurang 

sesuai dengan literatur bahwa metode ekstraksi yang lebih canggih seperti 

sonikasi dapat mempercepat terekstraksnya senyawa bioaktif dari dalam bahan 
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ke dalam pelarut sehingga mengingkatkan nilai aktivitas antioksidannya. Hal 

tersebut diduga karena komponen senyawa bioaktif spesifik golongan flavonoid 

ini kurang maksimal apabila hanya dalam waktu 1 jam ekstraksi perendaman. 

Dimungkinkan dengan peningkatan waktu lama ekstraksi perendaman dapat 

meningkatkan komponen senyawa bioaktif spesifik golongan flavonoid 

(Renhoran, 2012). 

 

4.4 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik akibat pengaruh jenis bawang dan lama ekstraksi dipilih 

menggunakan metode Multiple Attribute (Zeleny, 1982). Penilaian meliputi 

parameter senyawa biokimia dari ekstrak bawang putih tunggal dan bawang 

putih biasa yaitu nilai aktivitas antioksidan IC50 dan nilai AAI, total fenolik dan 

total flavonoid. Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan tingkat kerapatannya, di 

mana perlakuan yang memiliki tingkat kerapatan paling kecil dinyatakan sebagai 

perlakuan terbaik. Hasil perhitungan alternatif rerata terbaik dapat dilihat pada 

Lampiran 7.  

Perlakuan terbaik pada jenis bawang putih tunggal diperoleh pada 

perlakuan dengan lama ekstraksi perendaman 6 jam (A1B3) yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10  Antioksidan Bawang Putih Tunggal Perlakuan Terbaik (A1B3) 

Parameter 
Bawang Putih Tunggal 

Perlakuan Terbaik Kontrol 

Aktivitas Antioksidan Nilai IC50 (ppm) 212,169 291,981 

Aktivitas Antioksidan (Nilai AAI) 3,79 - 

Total Fenolik (mg GAE per gram sampel) 238,558 249,369 

Total Flavonoid (mg QE per gram sampel) 656,41 564,102 

 

Berdasarkan perhitungan dengan metode zeleny maka diperoleh aktivitas 

antioksidan bawang putih tunggal perlakuan terbaik yaitu aktivitas antioksidan 

IC50 sebesar 212,169 ppm, aktivitas antioksidan (nilai AAI) sebesar 3,79, total 

fenolik sebesar 238,558 mg GAE/gr dan total flavonoid sebesar 656,41 mg 

QE/gr. Kandungan aktivitas antioksidan terbaik dipengaruhi oleh proses lama 
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ekstraksi perendaman terhadap jenis bawang, yaitu bawang putih tunggal. 

Melalui proses lama ekstraksi perendaman diharapkan dapat meningkatkan 

senyawa bioaktif yang terkandung dalam bahan sehingga bermanfaat untuk 

meningkatkan derajat kesehatan manusia. Selain itu, perlakuan terbaik ini 

berpengaruh untuk menentukan uji selanjutnya, yaitu uji asam amino sistein yang 

terkandung dalam bawang putih tunggal sehingga dapat menjadi acuan kualitas 

dan kuantitas kandungan senyawa bioaktif utama yang terkandung dalam 

bawang putih tunggal.  

Perlakuan terbaik pada jenis bawang putih biasa diperoleh pada 

perlakuan dengan lama ekstraksi 6 jam (A2B3) yang dapat dilihat pada Tabel 

4.11. 

Tabel 4.11  Antioksidan Bawang Putih Biasa Perlakuan Terbaik (A1B3) 

Parameter 
Bawang Putih Biasa 

Perlakuan Terbaik Kontrol 

Aktivitas Antioksidan Nilai IC50 (ppm) 299,542 332,544 

Aktivitas Antioksidan (Nilai AAI) 2,719 - 

Total Fenolik (mg GAE per gram sampel) 294,414 403,423 

Total Flavonoid (mg QE per gram sampel) 613,186 281,318 

 

Berdasarkan perhitungan dengan metode zeleny maka diperoleh aktivitas 

antioksidan bawang putih biasa perlakuan terbaik yaitu aktivitas antioksidan IC50 

sebesar 299,542 ppm, aktivitas antioksidan (nilai AAI) sebesar 2,719, total fenolik 

sebesar 294,414 mg GAE/gr dan total flavonoid sebesar 613,186 mg QE/gr. 

Kandungan aktivitas antioksidan terbaik dipengaruhi oleh proses lama ekstraksi 

terhadap jenis bawang, yaitu bawang putih biasa. Melalui proses lama ekstraksi 

diharapkan dapat meningkatkan senyawa bioaktif yang terkandung dalam bahan 

sehingga bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia. Selain itu, 

perlakuan terbaik ini berpengaruh untuk menentukan uji selanjutnya, yaitu uji 

asam amino sistein yang terkandung dalam bawang putih biasa sehingga dapat 

menjadi acuan kualitas dan kuantitas kandungan senyawa bioaktif utama yang 

terkandung dalam bawang putih biasa.  

Berdasarkan hasil perlakuan terbaik pada masing masing jenis bawang, 

dapat dibandingkan bahwa kandungan aktivitas antioksidan, baik secara nilai 

antioksidan IC50, nilai antioksidan AAI dan total flavonoid, bawang putih tunggal 
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memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan bawang putih 

biasa. Hal tersebut sesuai dengan literatur yang dikemukakan oleh Wahyu dalam 

Utami, dkk (2013) bahwa senyawa asam amino yang mengandung sulfur 

(organosulfur) pada bawang putih tunggal lebih tinggi dibandingkan dengan 

bawang putih biasa karena pada bawang putih tunggal menghasilkan fotosintat 

yang terkumpul pada satu siung saja, sedangkan pada bawang putih biasa hasil 

fotosintat terbagi untuk siung siung yang terbentuk sehingga menyebabkan 

kandungan senyawa organosulfur pada bawang putih biasa lebih sedikit 

dibandingkan dengan bawang putih tunggal. Diniarti dalam Utami, dkk (2013) 

mengatakan hal tersebut terbukti dengan lebih menyengatnya aroma pada 

bawang putih tunggal dibandingkan dengan bawang putih biasa. Kandungan 

senyawa asam amino mengandung sulfur (organosulfur) tersebutlah yang 

merupakan kandungan senyawa bioaktif khusus pada bawang putih tunggal dan 

bawang putih biasa yang berfungsi sebagai anti-oksidan, anti-bakteri, anti-jamur, 

anti-diabetes, anti-kolesterol, anti-kanker, anti-hipertensi, dll. Diduga kandungan 

1 siung bawang putih tunggal sama dengan 5-6 bawang putih biasa (Utami, 

2013). 

Namun untuk hasil perlakuan terbaik secara nilai total fenolik, bawang 

putih biasa lebih tinggi dibandingkan dengan bawang putih tunggal. Hal tersebut 

diduga karena pengaruh konsentrasi komponen antioksidan yang berbeda antara 

bawang putih tunggal dengan bawang putih biasa sehingga kemampuan 

bereaksi dengan reagen Folin-Ciocalteau juga berbeda yang membuat 

kandungan total fenol menjadi berbeda (The Grape Seed Method Evaluation 

Committee, 2001). Selain itu diduga pada saat pengujian, proses penginkubasian 

sampel bawang putih tunggal terhadap reagen Folin-Ciocalteau kurang lama 

sehingga menyebabkan kesalahan negatif. Menurut Lee dan Widmer (1996) 

reaksi yang tidak berjalan sempurna dapat menyebabkan kesalahan negatif 

sehingga membuat hasil percobaan lebih rendah dari yang seharusnya. 

 

4.5 Pengujian Total Asam Amino Sistein dari Hasil Penentuan Perlakuan 

Terbaik pada Masing-Masing Jenis Bawang 

Pengujian total asam amino sistein dilakukan dengan mengambil hasil 

perlakuan terbaik dari masing masing jenis bawang. Hasil perhitungan pengujian 
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total asam amino sistein pada masing-masing hasil perlakuan terbaik dapat 

dilihat pada Lampiran 8.  

Hasil pengujian total asam amino sistein pada perlakuan terbaik jenis 

bawang putih tunggal dengan lama ekstraksi 6 jam (A1B3) dapat dilihat pada 

Tabel 4.12. 

Tabel 4.12  Total Asam Amino Sistein  Bawang Putih Tunggal Perlakuan Terbaik (A1B3) 

Parameter Unit Result 
Limit of 

Detection 
Method 

L-Cystein ppm 74.71 - 
18-5-17/MU/SMM-SIG, 

UPLC 

 

Hasil pengujian total asam amino sistein pada perlakuan terbaik jenis 

bawang putih biasa dengan lama ekstraksi 6 jam (A2B3) dapat dilihat pada Tabel 

4.13. 

Tabel 4.13  Total Asam Amino Sistein  Bawang Putih Biasa Perlakuan Terbaik (A2B3) 

Parameter Unit Result 
Limit of 

Detection 
Method 

L-Cystein ppm 43,61 - 
18-5-17/MU/SMM-SIG, 

UPLC 

 

Pengujian total asam amino sistein yang dilakukan membuktikan bahwa 

tercapainya latar belakang yang hendak dilakukan yaitu membuktikan 

kandungan dominan yang terdapat dalam bawang putih tunggal dan bawang 

putih biasa dengan ekstraksi lama perendaman menggunakan pelarut aquades 

dan tanpa perlakuan panas (pada suhu kamar), yaitu dari golongan S-allyl-L-

cysteines. Hal tersebut sesuai dengan literatur yang menyatakan bawang putih 

mengandung dua senyawa organosulfur utama yaitu γ-glutamyl-S-allyl-L-

cysteines yang larut air dan S-allyl-L-cysteine sulfoxides (aliin) yang bersifat 

volatil. Ekstrak segar bawang putih dapat disimpan lama dalam air atau ethanol 

15–20% sekitar 20 bulan pada suhu kamar akan menghasilkan AGE (aged garlic 

extract). Selama penyimpanan, kandungan allicin akan menurun dan sebaliknya 

diikuti naiknya konsentrasi senyawa-senyawa bioaktif baru yang dominan 

terkandung seperti S-alil-sistein (SAC) dan S-allil-merkapto-sistein (SAMC) dan 

golongan senyawa fenolik polar seperti flavonoid  (Banerjee dan Maulik, 2002; 
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Amagase et al., 2001). Namun komponen sistein yang terkandung dari bawang 

putih tersebut tidak dapat menjadi prinsip dasar tentang komponen utama dalam 

bawang putih adalah sistein. Perlu dilakukan isolasi senyawa bioaktif yang 

terkandung dalam bawang putih untuk membuktikan kebenarannya. 

Berdasarkan hasil pengujian total asam amino sistein pada masing-

masing perlakuan terbaik jenis bawang, dapat dibandingkan bahwa kandungan 

asam amino sistein bawang putih tunggal memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan 

dengan bawang putih biasa. Pada bawang putih tunggal menghasilkan total 

asam amino sistein sebesar 74,71 ppm. Sedangkan pada bawang putih biasa 

menghasilkan total asam amino sistein sebesar 43,61 ppm. Hal tersebut sesuai 

dengan literatur yang dikemukakan oleh Wahyu dalam Utami, dkk (2013) bahwa 

senyawa asam amino yang mengandung sulfur (organosulfur) pada bawang 

putih tunggal lebih tinggi dibandingkan dengan bawang putih biasa karena pada 

bawang putih tunggal menghasilkan fotosintat yang terkumpul pada satu siung 

saja, sedangkan pada bawang putih biasa hasil fotosintat terbagi untuk siung 

siung yang terbentuk sehingga menyebabkan kandungan senyawa organosulfur 

pada bawang putih biasa lebih sedikit dibandingkan dengan bawang putih 

tunggal. Diniarti dalam Utami, dkk (2013) mengatakan hal tersebut terbukti 

dengan lebih menyengatnya aroma pada bawang putih tunggal dibandingkan 

dengan bawang putih biasa. Kandungan senyawa asam amino mengandung 

sulfur (organosulfur) tersebutlah yang merupakan kandungan senyawa bioaktif 

khusus pada bawang putih tunggal dan bawang putih biasa yang berfungsi 

sebagai anti-oksidan, anti-bakteri, anti-jamur, anti-diabetes, anti-kolesterol, anti-

kanker, anti-hipertensi, dll. Diduga kandungan 1 siung bawang putih tunggal 

sama dengan 5-6 bawang putih biasa (Utami, 2013).  
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V   KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Proses ekstraksi bawang putih tunggal dan bawang putih biasa 

menggunakan lama ekstraksi perendaman berbeda, memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap hasil ekstraksi, yaitu aktivitas antioksidan IC50, aktivitas 

antioksidan (nilai AAI), total fenolik dan total flavonoid. Proses ekstraksi juga 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap total asam amino sistein yang 

terkandung pada bawang putih tunggal dan bawang putih biasa sebagai 

kandungan senyawa bioaktif utama.  

Pada hasil penelitian diketahui bahwa bawang putih tunggal memberikan 

hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan bawang putih biasa. Metode 

Zeleny digunakan untuk menentukan perlakuan terbaik. Bawang putih tunggal 

(A1B3) dan bawang putih biasa (A2B3) dengan lama ekstraksi perendaman 6 

jam merupakan perlakuan terbaik. Bawang putih tunggal (A1B3) dengan lama 

ekstraksi perendaman 6 jam memiliki aktivitas antioksidan IC50 sebesar 212,169 

ppm, nilai AAI sebesar 3,79, total fenolik sebesar 238,558 mg GAE/gr dan total 

flavonoid sebesar 656,41 mg QE/gr. Bawang putih biasa (A2B3) dengan lama 

ekstraksi perendaman 6 jam memiliki aktivitas antioksidan IC50 sebesar 299,542 

ppm, nilai AAI sebesar 2,719, total fenolik sebesar 294,414 mg GAE/gr dan total 

flavonoid sebesar 613,186 mg QE/gr. 

 

5.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah perlu diadakan 

penelitian lanjutan berupa: 

1. Peningkatkan lama ekstraksi perendaman hingga diperoleh rendemen 

yang paling maksimal 

2. Penggunaan metode yang lebih canggih seperti sonikasi dengan waktu 

yang lebih lama hingga diperoleh rendemen yang paling maksimal 

3. Penggunaan pelarut organik polar seperti etanol. 

4. Pengujian aktivitas antioksidan dengan metode selain DPPH, seperti 

FRAP, FIC dan lain sebagainya. 

5. Pengisolasian senyawa bioaktif dalam bawang putih untuk melihat 

senyawa bioaktif khusus yang terdapat pada bawang putih. 
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6. Pengujian kepada hewan uji (in vivo) untuk melihat secara maksimal 

reaksi kandungan antioksidan sampel terhadap metabolism enzim di 

dalam tubuh  

7. Pembuatan produk suplemen makanan yang   
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Diagram Alir Prosedur Ekstraksi Senyawa Bioaktif Bawang 

Putih Tunggal dan Bawang Putih Biasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram Alir Proses Ekstraksi (Modifikasi Lulail, 2009) 

Filtrat II Filtrat II 

50 gram Bawang Putih 

(Tunggal/Biasa)  

50 gram Bawang Putih 

(Tunggal/Biasa)  

Filtrat III Filtrat III 

Pengupasan Pengupasan 

Ekstrak Bawang Ekstrak Bawang 

Analisis : 

- Aktivitas Antioksidan IC50 

Metode DPPH 

- Total Fenolik 

- Total Flavonoid 

- Penentuan Perlakuan Terbaik 

- Total Asam Amino Sistein (Cys) 

 

Analisis : 

- Aktivitas Antioksidan IC50 

Metode DPPH 

- Total Fenolik 

- Total Flavonoid 

- Penentuan Perlakuan Terbaik 

- Total Asam Amino Sistein (Cys) 

 

Pencucian dengan air mengalir Pencucian dengan air mengalir 

Proses ekstraksi  

(lama perendaman 2 jam, 4 jam, 6 jam)  

 

Proses ekstraksi  

(lama perendaman 2 jam, 4 jam, 6 jam)  

 

Pemblenderan Pemblenderan 

Kulit Kulit 

Pemerasan dengan kain kassa  

kemudian ditampung 

Pemerasan dengan kain kassa  

kemudian ditampung 

Aquades 50 ml Aquades 50 ml 

Filtrat I Filtrat I 

Ampas I Ampas I 

Ampas II Ampas II Aquades 25 ml Aquades 25 ml 

Aquades 25 ml Aquades 25 ml 

Ampas III Ampas III 

Sonikasi dengan gelombang ultrasonik 40 

KHz selama 1 jam, sebagai kontrol 

 

Sonikasi dengan gelombang ultrasonik 40 

KHz selama 1 jam, sebagai kontrol 

 

Penyaringan 

 

Penyaringan 

 

Penyaringan 

 

Penyaringan 
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Lampiran 2. Prosedur Analisis 

1. Analisis Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Molyneux, 2003) 

a. Pembuatan larutan DPPH dan perhitungannya (dapat dilihat pada 

lampiran)  

b. Larutan induk sampel dibuat pengenceran 1000 ppm dengan 

mengambil 0,05 ml ekstrak. 

c. Larutan ekstrak pengenceran dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. 

d. Ditambahkan pelarut aquades hingga tanda batas. 

e. Digojog dan didapatkan larutan induk konsentrasi pengenceran 1000 

ppm. 

f. Dilakukan pengenceran kembali yang diambil dari larutan induk 1000 

ppm dengan seri pengenceran (20, 40, 60, 80, 100) ppm dengan 

mengambil sebanyak (0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1) ml larutan ekstrak.  

g. Larutan seri pengenceran masing masing dimasukkan ke dalam labu 

ukur 10 ml. 

h. Ditambahkan pelarut aquades hingga tanda batas kemudian digojog. 

i. Masing-masing larutan ekstrak seri pengenceran diambil sebanyak 2 

ml. 

j. Direaksikan dengan 1 ml larutan DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 0,2 

mM dalam tabung reaksi. 

k. Untuk larutan blanko dibuat dengan mencampurkan 2 ml aquades 

dengan 1 ml larutan DPPH 0,2 mM 

l. Semua campuran tersebut divortex dan diinkubasi pada ruang gelap 

selama 30 menit.  

m. Diukur absorbansinya pada panjang gelombang 517 nm. 

n. Dilakukan secara duplo. 

o. Aktivitas antioksidan dihitung dengan menentukan nilai IC50 yang 

dihitung berdasarkan presentase penghambatan radikal bebas 

(persen inhibisi).  

p. Selanjutnya penetapann standar aktivitas antioksidan dilakukan 

dengan menghitung nilai AAI (Activity Antioxidant Index). 

q. Persentase penghambatan radikal bebas (persen inhibisi) dapat 

dihitung dengan rumus berikut. 
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 x 100% 

r. Nilai AAI dapat dinyatakan dengan rumus berikut. 

Nilai AAI = 
                                     

                        
 

 

2. Analisis Total Fenolik (Mongkolsilp dkk, 2004) 

a. Diukur sampel yang akan diuji dengan volume 1 ml. 

b. Ditambahkan larutan Na2CO3 75 g/L 4 ml dan reagen Follin-

Ciocalteau (diencerkan 1:10) 5 ml. 

c. Divortex.  

d. Diinkubasi selama 1 jam di suhu ruang pada kondisi gelap. 

e. Diambil 2 ml ekstrak diisikan ke dalam kuvet. 

f. Diukur absorbansi pada panjang gelombang (ƛ) 750 nm. 

g. Dikalibrasikan dengan kurva standar asam galat untuk didapatkan 

total fenol dalam µg GAE/ml. 

h. Dihitung total fenol dalam mg GAE/g dengan persamaan: 

              

Keterangan 

TPC = Total Phenolic Compound (mg GAE/g sampel) 

CGAE = konsentrasi fenolik = nilai x 

FP = faktor pengenceran 

 

3. Analisis Total Flavonoid (Taie dkk, 2008) 

a. Dilakukan dengan memipet 1 ml ekstrak, 2 ml aquades dan 0,3 ml 

reagen NaNO2 5% ke dalam tabung reaksi. 

b. Campuran divorteks dan diinkubasi selama 6 menit di dalam gelap 

pada suhu ruang. 

c. Sebanyak 0,3 ml AlCl3.6H20 10% ditambahkan ke dalam campuran.  

d. Campuran divortex dan diinkubasi kembali di tempat gelap pada suhu 

ruang selama 6 menit  

e. Ditambahkan 4 mL NaOH 1 M  

f. Campuran ditambahkan dengan akuades 2,4 mL.  

g. Campuran divorteks dan diinkubasi kembali selama 15 menit di 

tempat gelap pada suhu ruang.  
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h. Absorbansi campuran diukur pada panjang gelombang 507 nm. 

Standar yang digunakan adalah quercetin (1, 2, 3, 4, 5 ppm). 

i. Dihitung total flavonoid dalam mg QE/g dengan persamaan. 

             

Keterangan 

TFC = Total Phenolic Compound (mg GAE/g sampel) 

CQE = konsentrasi fenolik = nilai x 

FP = faktor pengenceran 

 

4. Penentuan Perlakuan Terbaik (Zeleny, 1982) 

a. Penentuan nilai ideal pada masing 

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan, yaitu 

maksimal atau minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan 

rerata semakin tinggi semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai 

terburuk dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk 

parameter dengan rerata semakin rendah semakin baik, maka nilai 

tertinggi sebagai nilai terburuk dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

 
b. Penghitungan derajat kerapatan (d*i) 

Derajat kerapatan dihitung berdasarkan nilai ideal untuk masing-

masing parameter. 

Jika nilai ideal (d*i) minimal, maka: 

d*i = nilai kenyataan yang mendekati ideal 

nilai ideal dari masing-masing alternatif 

Jika nilai ideal (d*i) maksimal, maka: 

d*i = nilai ideal dari masing-masing alternatif 

nilai kenyataan yang mendekati ideal 

 
c. Penghitungan jarak kerapatan (Lp) 

Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasarkan jumlah parameter = 1/jumlah parameter. 

L1 adalah menjumlahkan derajat kerapatan dari semua parameter pada 

masing-masing perlakuan. Hasil penjumlahan dikurangi 1. 

n 
L1 = (λk) = 1 – ∑E (λL1 + d*i) 

i =1 
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L2 = (λk) = [∑I2(1 + d*i)2] 

L∞ = maks [λI(1 – d*i)] 

 
d. Pemilihan perlakuan terbaik 

Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan ulang yang mempunyai nilai 

L1, L2, dan L∞ minimal. 

 

5.  Analisis Total Asam Amino Sistein (AOAC, 2005 dengan Modifikasi 

SIG) 

Komposisi asam amino ditentukan dengan menggunakan UPLC (Ultra 

Performance Liquid Chromatography). Sebelum digunakan, perangkat UPLC 

harus dibilas dulu dengan eluen yang akan digunakan selama 2-3 jam. Begitu 

pula syringe yang akan digunakan dibilas dengan aquades. Analisis asam amino 

dengan menggunakan UPLC terdiri atas 4 tahap, yaitu: (1) tahap pembuatan 

hidrolisat protein; (2) tahap pengeringan; (3) tahap derivatisasi; (4) tahap injeksi 

serta analisis asam amino.  

1. Tahap Pembuatan Hidrolisat Protein  

Hal yang dilakukan pada tahap pembuatan hidrolisat protein adalah sampel 

dihidrolisis asam menggunakan HCl 6 N sebanyak 1 ml yang kemudian 

dipanaskan dalam oven pada suhu 110⁰C selama 24 jam. Pemanasan dalam 

oven dilakukan untuk menghilangkan gas atau udara yang ada pada sampel 

agar tidak mengganggu kromatogram yang dihasilkan. Selain itu, pemanasan 

dilakukan untuk mempercepat reaksi hidrolisis.  

2. Tahap Pengeringan  

Sampel yang telah dihidrolisis pada suhu kamar dipindahkan isinya ke dalam 

labu evaporator 50 ml, dibilas dengan 2 ml HCl 0,01 N dan cairan bilasan 

dimasukkan ke dalam labu evaporator. Proses ini diulangi hingga 2-3 kali. 

Sampel kemudian dikeringkan menggunakan rotary evaporator selama 15-30 

menit. Sampel yang sudah kering ditambah dengan 5 ml HCl 0,01 N kemudian 

disaring dengan kertas saring milipore. 

3. Tahap Derivatisasi  

Larutan derivatisasi dibuat dengan menambahkan buffer kalium borat pH 

10,4 pada sampel dengan perbandingan 1:1. Kemudian ke dalam vial kosong 

yang bersih masukkan 50 μl sampel dan tambahkan 250 μl pereaksi 

Ortophlaaldehida (OPA) dengan perbandingan 1:5, biarkan 1 menit agar 

derivatisasi berlansung sempurna. Proses derivatisasi dilakukan agar detektor 
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mudah untuk mendeteksi senyawa yang ada pada sampel. Larutan stok OPA 

dibuat dengan cara mencampurkan 50 mg OPA ke dalam 4 ml metanol dan 

0,025 ml merkaptoetanol, dikocok hati-hati dan ditambahkan larutan brij 30% 

sebanyak 0,050 ml dan buffer kalium borat 1 M, pH 10,4 sebanyak 1 ml. Simpan 

larutan dalam botol berwarna gelap pada suhu 4⁰C dan akan stabil selama 2 

minggu. 

4. Injeksi ke UPLC  

Injeksikan ke dalam UPLC sebanyak 5 μl. Tunggu sampai pemisahan semua 

asam amino selesai. Waktu yang diperlukan sekitar 25 menit. Untuk perhitungan 

konsentrasi asam amino yang ada pada bahan, dilakukan pembuatan 

kromatogram standar dengan menggunakan asam amino yang telah siap pakai 

yang mengalami perlakuan yang sama dengan sampel.  

Kandungan asam amino bahan dapat dihitung dengan rumus berikut.  

 Rasio =  
                

               
  

 Faktor Pengenceran = 
             

               
 x volume 2 (µl) 

 

 Kadar asam amino (mg/kg) = 
 

  
                      (

                

          
)                

                                         
  

 

 Kadar % asam amino = 
                  

  

  
 

      
  

 

Keterangan: 

C  = Konsesntrasi Standar Asam Amino (µmol). 

FP    = Faktor Pengenceran (100000 µmol) 
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Lampiran 3. Pembuatan larutan DPPH 0,2 mM (39,432 ppm) 
 
Diketahui : 

M = 0,2 M (Konsentrasi yang akan dibuat) 

V = 10 ml 

Mr DPPH = 394,32 

 

M =  
        

  
 

    

      
 

 

0,2 =  
 

     
 

    

  
 

 
w = 0,78864 gram 

 
Jadi serbuk DPPH yang ditimbang adalah 0,78864 gram. 
 
1. Pembuatan larutan DPPH 0,2 M (78864 ppm) 

Serbuk DPPH 0,78864 gram dilarutkan dengan metanol p.a kemudian 

dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL, volumenya dicukupkan dengan metanol 

p.a sampai tanda batas. 

 
2. Pembuatan larutan DPPH 0,2 mM = 0,0002 M (78,864 ppm) 

V1 x M1 = V2 x M2 

x mL x 0,2 M = 200 mL x 0,0002 M 

x = 0,2 mL = 200 L 

Larutan DPPH 0,2 M dipipet 200 L kemudian dimasukkan ke dalam labu 

ukur 200 mL, volumenya dicukupkan dengan metanol p.a hingga tanda batas. 
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Lampiran 4. Data dan Perhitungan Analisis Antioksidan 

Kombinasi 
Faktor Ulangan Persamaan Nilai AAI Nilai IC50 (Nilai x) Rerata Nilai AAI Rerata Nilai IC50 

A1 B1 
1 y = 0.1393x + 11.828 2.87796458 274.027 

3.354758343 238.745 2 y = 0.1711x + 8.9308 3.285589301 240.03 

3 y = 0.2431x + 0.8503 3.900721147 202.178 

B2 
1 y = 0.1461x + 11.246 2.973127846 265.256 

2.899074387 273.2653333 2 y = 0.1381x + 14.724 3.087402814 255.438 

3 y = 0.1326x + 10.339 2.6366925 299.102 

B3 
1 y = 0.0959x + 25.449 3.0805528 256.006 

3.794819753 212.1696667 2 y = 0.1493x + 20.454 3.985123499 197.896 

3 y = 0.14x + 24.435 4.31878296 182.607 

A2 B1 
1 y = 0.1727x - 2.2775 2.605291586 302.707 

2.177725577 368.6096667 2 y = 0.1257x - 0.3821 1.96760576 400.812 

3 y = 0.1023x + 8.8436 1.960279387 402.31 

B2 
1 y = 0.1295x + 2.5801 2.15371843 366.176 

2.141570151 368.3396667 2 y = 0.1365x + 0.486 2.174125197 362.739 

3 y = 0.1267x + 2.3475 2.096866824 376.104 

B3 
1 y = 0.149x + 14.681 3.327033412 237.04 

2.719344983 299.5423333 2 y = 0.1287x + 12.282 2.690970386 293.069 

3 y = 0.0952x + 14.917 2.140031152 368.518 

 

Keterangan: 

A1 = Jenis Bawang Putih Tunggal 

A2 = Jenis Bawang Putih Biasa 

B1 = Lama Ekstraksi Perendaman 2 Jam 

B2 = Lama Ekstraksi Perendaman 4 Jam 

B3 = Lama Ekstraksi Perendaman 6 Jam 
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Kontrol Nilai Aktivitas Antioksidan IC50 (Metode Ekstraksi Sonikasi Lama Perendaman 1 Jam) 

Kombinasi Faktor Ulangan Persamaan Nilai AAI Nilai IC50 (Nilai x) Rerata Nilai AAI Rerata Nilai IC50 

A1 B0 

1 y = 0.1325x + 9.186 2.560270104 308.03 

2.732345962 291.981 2 y = 0.1766x + 5.9058 3.15855241 249.684 

3 y = 0.1056x + 16.395 2.478215373 318.229 

 

A2 B0 

1 y = 0.12x + 2.9295 2.010533991 392.254 

2.515105086 332.5443333 2 y = 0.1197x + 5.0031 2.097932234 375.913 

3 y = 0.2012x + 3.8313 3.436849032 229.466 

 

Keterangan: 

A1 = Jenis Bawang Putih Tunggal 

A2 = Jenis Bawang Putih Biasa 

B0 = Kontrol (Metode Ekstraksi Sonikasi Lama Perendaman 1 Jam) 
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Contoh Salah Satu Perhitungan Persen Inhibisi dan Kurva Regresi Linier 

pada Bawang Putih Tunggal Lama Ekstraksi 6 Jam (A1B3) Ulangan ke-1 

PI : Persen Inhibisi (%) 
    AB : Absorbansi Blanko 
    AS : Absorbansi Sampel 
    Ulangan 1 

     Konsentrasi 
(ppm) AS 1 AS 2 Rerata AS AB  PI (%) 

20 0.702 0.731 0.7165 0.991 27.69929364 

40 0.697 0.73 0.7135 0.991 28.00201816 

60 0.655 0.694 0.6745 0.991 31.93743693 

80 0.641 0.664 0.6525 0.991 34.15741675 

100 0.633 0.671 0.652 0.991 34.20787084 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai x = Nilai IC50 

                   

                  

          

Nilai AAI 

AAI = 
          

        
 

AAI = 3,080 (>2) 

  

y = 0.0959x + 25.449 
R² = 0.9005 
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Lampiran Nested ANOVA terhadap Antioksidan 

 

Mixed Model Analysis 

Descriptive Statistics 

Antioksidan   

Faktor.A Faktor.B Count Mean Standard 

Deviation 

Coefficient 

of Variation 

Bawang Putih 

Tunggal 

Ekstraksi 2 Jam 3 238.7450 35.94173 15.1% 

Ekstraksi 4 Jam 3 273.2653 22.90739 8.4% 

Ekstraksi 6 Jam 3 212.1697 38.72540 18.3% 

Total 9 241.3933 39.15196 16.2% 

Bawang Putih 

Biasa 

Ekstraksi 2 Jam 3 368.6097 57.07830 15.5% 

Ekstraksi 4 Jam 3 368.3397 6.94024 1.9% 

Ekstraksi 6 Jam 3 299.5423 65.97760 22.0% 

Total 9 345.4972 55.70203 16.1% 

Total 

Ekstraksi 2 Jam 6 303.6773 82.94182 27.3% 

Ekstraksi 4 Jam 6 320.8025 54.23011 16.9% 

Ekstraksi 6 Jam 6 255.8560 68.05347 26.6% 

Total 18 293.4453 71.06502 24.2% 
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Model Dimensiona 

 Number of 

Levels 

Number of 

Parameters 

Fixed Effects 

Intercept 1 1 

Faktor.A 2 1 

Faktor.A(Faktor.B) 6 4 

Residual  1 

Total 9 7 

a. Dependent Variable: Antioksidan. 

 

Information Criteriaa 

-2 Log Likelihood 178.993 

Akaike's Information Criterion (AIC) 192.993 

Hurvich and Tsai's Criterion (AICC) 204.193 

Bozdogan's Criterion (CAIC) 206.226 

Schwarz's Bayesian Criterion (BIC) 199.226 

The information criteria are displayed in 

smaller-is-better forms. 

a. Dependent Variable: Antioksidan. 
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Fixed Effects 

Type III Tests of Fixed Effectsa 

Source Numerator 

df 

Denominator 

df 

F Sig. 

Intercept 1 18 1271.015 .000 

Faktor.A 1 18 39.992 .000 

Faktor.A(Faktor.B) 4 18 3.103 .042 

a. Dependent Variable: Antioksidan. 

 

Covariance Parameters 

Estimates of Covariance Parametersa 

Parameter Estimate Std. Error 

Residual 1219.484004 406.494668 

a. Dependent Variable: Antioksidan. 

 

Estimated Marginal Means 

Faktor.A 

Estimatesa 

Faktor.A Mean 
Std. 

Error 
df 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Bawang Putih 

Tunggal 
241.393 11.640 18 216.938 265.849 

Bawang Putih 

Biasa 
345.497 11.640 18 321.042 369.953 

a. Dependent Variable: Antioksidan. 
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Pairwise Comparisonsa 

(I) Faktor.A (J) Faktor.A Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

df Sig.c 95% Confidence 

Interval for 

Differencec 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Bawang 

Putih 

Tunggal 

Bawang 

Putih Biasa 

-104.104* 16.462 18 .000 -

138.689 

-69.519 

Bawang 

Putih Biasa 

Bawang 

Putih 

Tunggal 

104.104* 16.462 18 .000 69.519 138.689 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

a. Dependent Variable: Antioksidan. 

c. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent 

to no adjustments). 

 

Univariate Testsa 

Numerator df Denominator df F Sig. 

1 18 39.992 .000 

The F tests the effect of Faktor.A. This test is based 

on the linearly independent pairwise comparisons 

among the estimated marginal means.a 

a. Dependent Variable: Antioksidan. 
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Lampiran 5. Data dan Perhitungan Analisis Total Fenolik 

Kombinasi Faktor 
Absorbansi Sampel Rata Rata Absorbansi 

Sampel 
Nilai X (CGAE) FP TPC 

Ulangan ke-1 Ulangan ke-2 Ulangan ke-3 

A1 B1 0.174 0.175 0.176 0.175 5.71171171 20 114.234234 

  B2 0.167 0.168 0.166 0.167 5.35135135 20 107.027027 

  B3 0.312 0.313 0.314 0.313 11.9279279 20 238.558559 

A2 B1 0.363 0.364 0.365 0.364 14.2252252 20 284.504505 

  B2 0.32 0.319 0.318 0.319 12.1981982 20 243.963964 

  B3 0.374 0.375 0.376 0.375 14.7207207 20 294.414414 

 

Keterangan: 

A1 = Jenis Bawang Putih Tunggal 

A2 = Jenis Bawang Putih Biasa 

B1 = Lama Ekstraksi Perendaman 2 Jam 

B2 = Lama Ekstraksi Perendaman 4 Jam 

B3 = Lama Ekstraksi Perendaman 6 Jam 

FP = Faktor Pengenceran (20 ppm) (1000000/Nilai Pengenceran (ppm) = 1000000/50000 = 20 ppm) 

TPC = Total Phenolic Compound (TPC = CGAE x FP) 
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Kontrol Total Fenolik (Metode Ekstraksi Sonikasi Lama Perendaman 1 Jam) 

 

Kombinasi Faktor 
Absorbansi Sampel Rata Rata Absorbansi 

Sampel 
Nilai X 
(CGAE) 

FP TPC Ulangan ke-
1 Ulangan ke-2 Ulangan ke-3 

A1  B0 0.324 0.325 0.326 0.325 12.4684685 20 249.369369 

A2  B0 0.496 0.497 0.495 0.496 20.1711712 20 403.423423 

 

Keterangan: 

A1 = Jenis Bawang Putih Tunggal 

A2 = Jenis Bawang Putih Biasa 

B0 = Kontrol (Metode Ekstraksi Sonikasi Lama Perendaman 1 Jam) 

FP = Faktor Pengenceran (20 ppm) (1000000/Nilai Pengenceran (ppm) = 1000000/50000 = 20 ppm) 

TPC = Total Phenolic Compound (TPC = CGAE x FP) 
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Contoh Salah Satu Perhitungan Nilai X Fenolik yang Dikalibrasikan ke 

Dalam Kurva Standar Asam Galat pada Bawang Putih Tunggal Lama 

Ekstraksi Perendaman 6 Jam (A1B3)  

Kurva Standar Asam Galat 

Absorbansi Konsentrasi 

0.072 50 

0.094 100 

0.111 150 

0.134 200 

0.163 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Rata Rata Absorbansi Sampel = 0,313 (sebagai nilai y) 

Nilai X (CGAE)   

                   

                     

         

TPC = CGAE x FP  

        = 11,297 x 20 ppm 

        = 238,558 ppm  

y = 0.0222x + 0.0482 
R² = 0.9915 
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Lampiran Nested ANOVA terhadap Fenolik 

 

Mixed Model Analysis 

Descriptive Statistics 

Fenol   

Faktor.A Faktor.B Count Mean Standard 

Deviation 

Coefficient of 

Variation 

Bawang Putih 

Tunggal 

Ekstraksi 2 Jam 3 114.23400 .901000 0.8% 

Ekstraksi 4 Jam 3 107.02700 .901000 0.8% 

Ekstraksi 6 Jam 3 238.55867 .900500 0.4% 

Total 9 153.27322 64.044918 41.8% 

Bawang Putih 

Biasa 

Ekstraksi 2 Jam 3 284.50467 .900500 0.3% 

Ekstraksi 4 Jam 3 243.96400 .901000 0.4% 

Ekstraksi 6 Jam 3 294.41433 .900500 0.3% 

Total 9 274.29433 23.162066 8.4% 

Total 

Ekstraksi 2 Jam 6 199.36933 93.264565 46.8% 

Ekstraksi 4 Jam 6 175.49550 75.007813 42.7% 

Ekstraksi 6 Jam 6 266.48650 30.604009 11.5% 

Total 18 213.78378 77.843491 36.4% 
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Model Dimensiona 

 Number of 

Levels 

Number of 

Parameters 

Fixed 

Effects 

Intercept 1 1 

Faktor.A 2 1 

Faktor.A(Faktor.

B) 

6 4 

Residual  1 

Total 9 7 

a. Dependent Variable: Fenol. 

 

Information Criteriaa 

-2 Log Likelihood 40.020 

Akaike's Information 

Criterion (AIC) 

54.020 

Hurvich and Tsai's 

Criterion (AICC) 

65.220 

Bozdogan's Criterion 

(CAIC) 

67.253 

Schwarz's Bayesian 

Criterion (BIC) 

60.253 

The information criteria are 

displayed in smaller-is-better 

forms. 

a. Dependent Variable: Fenol. 
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Fixed Effects 

Type III Tests of Fixed Effectsa 

Source Numerator 

df 

Denominator 

df 

F Sig. 

Intercept 
1 18 1520914.01

3 

.000 

Faktor.A 1 18 121847.731 .000 

Faktor.A(Faktor.

B) 

4 18 17145.542 .000 

a. Dependent Variable: Fenol. 

 

Covariance Parameters 

Estimates of Covariance 

Parametersa 

Paramete

r 

Estimate Std. 

Error 

Residual .540900 .180300 

a. Dependent Variable: Fenol. 
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Lampiran 6. Data dan Perhitungan Analisis Total Flavonoid 

Kombinasi 
Faktor 

Data Absorbansi Rerata 
Absorbansi 

Nilai X FP TFC 
Ulangan ke-1 Ulangan ke-2 Ulangan ke-3 

A1 

B1 0.311 0.314 0.312 0.312333333 26.84981685 20 536.9963 

B2 0.356 0.357 0.356 0.356333333 31.68498168 20 633.6996 

B3 0.365 0.366 0.369 0.366666667 32.82051282 20 656.4103 

A2 

B1 0.185 0.184 0.187 0.185333333 12.89377289 20 257.8755 

B2 0.346 0.348 0.344 0.346 30.54945055 20 610.989 

B3 0.347 0.348 0.346 0.347 30.65934066 20 613.1868 

 

Keterangan: 

A1 = Jenis Bawang Putih Tunggal 

A2 = Jenis Bawang Putih Biasa 

B1 = Lama Ekstraksi Perendaman 2 Jam 

B2 = Lama Ekstraksi Perendaman 4 Jam 

B3 = Lama Ekstraksi Perendaman 6 Jam 

FP = Faktor Pengenceran (20 ppm) (1000000/Nilai Pengenceran (ppm) = 1000000/50000 = 20 ppm) 

TFC = Total Flavonoid Compound (TFC = CQE (nilai x) x FP) 
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Kontrol Total Flavonoid (Metode Ekstraksi Sonikasi Lama Perendaman 1 Jam) 

Kombinasi 
Faktor 

Data Absorbansi Rerata 
Absorbansi 

Nilai X FP TFC 
Ulangan ke-1 Ulangan ke-2 Ulangan ke-3 

A1 B0 0.324 0.322 0.328 0.324666667 28.20512821 20 564.1026 

A2 B0 0.196 0.195 0.197 0.196 14.06593407 20 281.3187 

 

Keterangan: 

A1 = Jenis Bawang Putih Tunggal 

A2 = Jenis Bawang Putih Biasa 

B0 = Kontrol (Metode Ekstraksi Sonikasi Lama Perendaman 1 Jam) 

FP = Faktor Pengenceran (20 ppm) (1000000/Nilai Pengenceran (ppm) = 1000000/50000 = 20 ppm) 

TFC = Total Flavonoid Compound (TFC = CQE (nilai x) x FP) 
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Contoh Salah Satu Perhitungan Nilai X Flavonoid yang Dikalibrasikan ke 

Dalam Kurva Standar Quercetin pada Bawang Putih Tunggal Lama 

Ekstraksi Perendaman 6 Jam (A1B3)  

Kurva Standar Quercetin 

Absorbansi  Konsentrasi 

0.018 1 

0.027 2 

0.035 3 

0.045 4 

0.056 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diketahui: 

Rata Rata Absorbansi Sampel = 0,366 (sebagai nilai y) 

Nilai X (CQE)   

                  

                    

        

TPC = CQE x FP  

        = 32,82 x 20 ppm 

        = 656,4103 ppm 

 

 

y = 0.0091x + 0.068 
R² = 0.9967 
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Lampiran Nested ANOVA terhadap Flavonoid 

 

Mixed Model Analysis 

Descriptive Statistics 

Flavonoid   

Faktor.A Faktor.B Count Mean Standard 

Deviation 

Coefficient of 

Variation 

Bawang Putih 

Tunggal 

Ekstraksi 2 Jam 3 536.99633 3.356955 0.6% 

Ekstraksi 4 Jam 3 633.69967 1.269016 0.2% 

Ekstraksi 6 Jam 3 656.41000 4.574941 0.7% 

Total 9 609.03533 54.993792 9.0% 

Bawang Putih 

Biasa 

Ekstraksi 2 Jam 3 257.87533 3.356955 1.3% 

Ekstraksi 4 Jam 3 610.98900 4.396000 0.7% 

Ekstraksi 6 Jam 3 613.18700 2.198000 0.4% 

Total 9 494.01711 177.133891 35.9% 

Total 

Ekstraksi 2 Jam 6 397.43583 152.910350 38.5% 

Ekstraksi 4 Jam 6 622.34433 12.771312 2.1% 

Ekstraksi 6 Jam 6 634.79850 23.890853 3.8% 

Total 18 551.52622 140.322574 25.4% 
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Model Dimensiona 

 Number of 

Levels 

Number of 

Parameters 

Fixed 

Effects 

Intercept 1 1 

Faktor.A 2 1 

Faktor.A(Faktor.

B) 

6 4 

Residual  1 

Total 9 7 

a. Dependent Variable: Flavonoid. 

 

Information Criteriaa 

-2 Log Likelihood 87.807 

Akaike's Information 

Criterion (AIC) 

101.807 

Hurvich and Tsai's 

Criterion (AICC) 

113.007 

Bozdogan's Criterion 

(CAIC) 

115.039 

Schwarz's Bayesian 

Criterion (BIC) 

108.039 

The information criteria are 

displayed in smaller-is-better 

forms. 

a. Dependent Variable: Flavonoid. 
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Fixed Effects 

Type III Tests of Fixed Effectsa 

Source Numerator 

df 

Denominator 

df 

F Sig. 

Intercept 1 18 711742.477 .000 

Faktor.A 1 18 7738.626 .000 

Faktor.A(Faktor.B) 4 18 8939.169 .000 

a. Dependent Variable: Flavonoid. 

 

 

Covariance Parameters 

Estimates of Covariance 

Parametersa 

Paramete

r 

Estimate Std. 

Error 

Residual 7.692756 2.564252 

a. Dependent Variable: 

Flavonoid. 
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Lampiran 7. Data dan Perhitungan Penentuan Perlakuan Terbaik  

Analisis Perlakuan Terbaik 

Bawang Putih Tunggal             June 28, 2016 

Simbol Jenis Bawang Lama Ekstraksi Aktivitas Antioksidan Total Fenolik Total Flavonoid   

x Bawang Putih Tunggal 2 Jam 238.745 114.234 536.996 
 

  
4 Jam 273.265 107.027 633.700 

 
    6 Jam 212.170 238.559 656.410   

Kriteria 
  

Rendah Tinggi Tinggi 
 

x*     212.170 238.559 656.410   

d Bawang Putih Tunggal 2 Jam 0.889 0.479 0.818 
 

  
4 Jam 0.776 0.449 0.965 

 
    6 Jam 1.000 1.000 1.000   

Bobot 
  

1 1 1 
 

λ     0.333 0.333 0.333   

L1 Bawang Putih Tunggal 2 Jam 0.296 0.160 0.273 0.271 

  
4 Jam 0.259 0.150 0.322 0.270 

    6 Jam 0.333 0.333 0.333 0.000 

L2 Bawang Putih Tunggal 2 Jam 0.001 0.030 0.004 0.188 

  
4 Jam 0.006 0.034 0.000 0.199 

    6 Jam 0.000 0.000 0.000 0.000 

L∞ Bawang Putih Tunggal 2 Jam 0.037 0.174 0.061 0.174 

  
4 Jam 0.075 0.184 0.012 0.184 

    6 Jam 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Bawang Putih Biasa              28 Juni 2016 

Simbol Jenis Bawang Lama Ekstraksi Aktivitas Antioksidan Total Fenolik Total Flavonoid   

x Bawang Putih Biasa 2 Jam 368.610 284.505 257.875 
 

  
4 Jam 368.340 243.964 610.989 

 
    6 Jam 299.542 294.414 613.187   

Kriteria 
  

Rendah Tinggi Tinggi 
 

x*     299.542 294.414 613.187   

d Bawang Putih Biasa 2 Jam 0.813 0.966 0.421 
 

  
4 Jam 0.813 0.829 0.996 

 
    6 Jam 1.000 1.000 1.000   

Bobot 
  

1 1 1 
 

λ     0.333 0.333 0.333   

L1 Bawang Putih Biasa 2 Jam 0.271 0.322 0.140 0.267 

  
4 Jam 0.271 0.276 0.332 0.121 

    6 Jam 0.333 0.333 0.333 0.000 

L2 Bawang Putih Biasa 2 Jam 0.004 0.000 0.037 0.203 

  
4 Jam 0.004 0.003 0.000 0.084 

    6 Jam 0.000 0.000 0.000 0.000 

L∞ Bawang Putih Biasa 2 Jam 0.062 0.011 0.193 0.193 

  
4 Jam 0.062 0.057 0.001 0.062 

    6 Jam 0.000 0.000 0.000 0.000 

Rank Alternatives: 

1. 6 Jam 

2. 4 Jam 

3. 2 Jam
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Lampiran 8. Data dan Perhitungan Total Asam Amino Sistein (Cys)  

 

 

No. 28.1/F-PP/SMM-SIG 

Revisi 3 

 

RESULT OF ANALYSIS 
Laporan Hasil Pengujian 
No: SIG.LHP.VIII.2016.43312 

 

I. Number / Nomor 
1.1. Order No. / No. Order  :   SIG.Mark.R.VII.2016.010134 

 

II. Principal / Pelanggan      
2.1. Name / Nama :   Try Banuriawan   
2.2. Address / Alamat  :   Perumahan Griyo Muslim Mulyorejo  Blok 

C-7 RT 005 RW 002 Kel. Mulyorejo Kec. 
Sukun Malang 

2.3. Phone / Telepon :   081230040262 
2.4. Contact Person / Personil Penghubung :   Try Banuriawan   

III. Sample / Contoh Uji     
3.1.   Sample Code / Kode Sample  :   - 

3.2.   Batch number / No Batch  :   - 

3.3.   Lot number / No Lot   :   - 

3.4.   Packaging / Kemasan   :   - 

3.5.   Production Date / Tanggal Produksi :   - 

3.6.   Expire Date / Tanggal Kadaluarsa :   - 

3.7.   Factory Name / Nama Pabrik  :   - 

3.8.   Factory Address / Alamat Pabrik :   - 

3.9.   Trade Mark / Nama Dagang  :   - 

3.10. Sample Name / Nama Sample  :   Bawang Putih Tunggal  

3.11. Other Information / Keterangan Lain :   - 

3.12. Date of Acceptance / Tanggal Terima :   July 20, 2016 
3.13. Date of Analysis / Tanggal Uji :   July 21, 2016 – August 3, 2016 
3.14. Type of Analysis / Jenis Uji :   Terlampir  

IV. Result / Hasil Uji    :      

Result of analysis on page 2 / Hasil uji di halaman 2  
 

Page 1 of 2 
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No. 28.1/F-PP/SMM-SIG 

Revisi 3 

 

Result of Analysis 
No: SIG.LHP.VIII.2016.43312 

 

No. Parameter Unit Result 
Limit of 

Detection 
Method 

1. 
L-Sistein ppm 74.71 - 

18-5-17/MU/SMM-SIG, 

UPLC 

 

 

 
Bogor, August 4, 2016 
PT Saraswanti Indo Genetech 
 
 
 
 
Dwi Yulianto Laksono, S.Si 
Manager Laboratorium 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2 of 2 
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No. 28.1/F-PP/SMM-SIG 

Revisi 3 

 

RESULT OF ANALYSIS 
Laporan Hasil Pengujian 
No: SIG.LHP.VIII.2016.43313 

 

III. Number / Nomor 
1.1. Order No. / No. Order  :   SIG.Mark.R.VII.2016.010134 

 

IV. Principal / Pelanggan      
2.1. Name / Nama :   Try Banuriawan   
2.2. Address / Alamat  :   Perumahan Griyo Muslim Mulyorejo  Blok 

C-7 RT 005 RW 002 Kel. Mulyorejo Kec. 
Sukun Malang 

2.3. Phone / Telepon :   081230040262 
2.4. Contact Person / Personil Penghubung :   Try Banuriawan   

V. Sample / Contoh Uji     
3.1.   Sample Code / Kode Sample  :   - 

3.2.   Batch number / No Batch  :   - 

3.3.   Lot number / No Lot   :   - 

3.4.   Packaging / Kemasan   :   - 

3.5.   Production Date / Tanggal Produksi :   - 

3.6.   Expire Date / Tanggal Kadaluarsa :   - 

3.7.   Factory Name / Nama Pabrik  :   - 

3.8.   Factory Address / Alamat Pabrik :   - 

3.9.   Trade Mark / Nama Dagang  :   - 

3.10. Sample Name / Nama Sample  :   Bawang Putih Tunggal  

3.11. Other Information / Keterangan Lain :   - 

3.12. Date of Acceptance / Tanggal Terima :   July 20, 2016 
3.13. Date of Analysis / Tanggal Uji :   July 21, 2016 – August 3, 2016 
3.14. Type of Analysis / Jenis Uji :   Terlampir  

VI. Result / Hasil Uji    :      

Result of analysis on page 2 / Hasil uji di halaman 2  
 

 
 
 

Page 1 of 2 
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No. 28.1/F-PP/SMM-SIG 

Revisi 3 

 

Result of Analysis 
No: SIG.LHP.VIII.2016.43313 

 

No. Parameter Unit Result 
Limit of 

Detection 
Method 

1. 
L-Sistein ppm 43.61 - 

18-5-17/MU/SMM-SIG, 

UPLC 

 

 

 
Bogor, August 4, 2016 
PT Saraswanti Indo Genetech 
 
 
 
 
Dwi Yulianto Laksono, S.Si 
Manager Laboratorium 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2 of 2 
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Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

 

 
Bahan Baku Penelitian: Bawang Putih 

Tunggal Sebelum dan Sesudah Dikupas 

 
Bahan Baku Penelitian: Bawang 

Putih Biasa Sebelum dan Sesudah 
Dikupas 

 
Proses Ekstraksi Perendaman Selama 6 

Jam 

 
Proses Ekstraksi Sonikasi 

 

 
 
Sonikator Merk Sonica® 2200 MH-MHD 

 

 
 

Neraca Analitik 
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Vortex 

 
 

Spektrofotometer 
 

 
 

Pengenceran Sampel Sebelum 
Perlakuan Analisis 

 

 
 

Hasil Analisis Sampel Metode DPPH 

 

 
 

Hasil Analisis Sampel Fenolik 

 

 
 

Hasil Analisis Sampel Flavonoid 
 

 

 

 

 

 



123 
 

 
Momen Ujian Skripsi Bersama 

Dosen Pembimbing 

 

 
Momen Ujian Skripsi Bersama Kedua 

Orang Tua Tercinta 
 

 
Momen Ujian Skripsi Bersama 

Sahabat Tercinta 

 
Momen Ujian Skripsiku 

 
 
 
 

 
Momen Yudisium Bersama Partner 

Se-Angkatan 

 

 
Momen Yudisiumku 

 

 


