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Zahwa Aisah. 145100501111017. Pengaruh Jenis Pelarut dan Lama Waktu 
Microwave Assisted Extraction (MAE) terhadap Aktivitas Antioksidan 
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RINGKASAN 

 

 Radikal bebas berpotensi sebagai penyebab penyakit degeneratif dalam 
tubuh. Radikal bebas dapat dihambat oleh sistem antioksidan yang melengkapi 
sistem kekebalan tubuh, namun tubuh tidak memiliki sistem pertahanan 
antioksidatif yang dapat menangkal paparan radikal dalam jumlah berlebih, 
sehingga tubuh memerlukan antioksidan tambahan. Mikroalga berpotensi 
menjadi sumber antioksidan alami. Jenis mikroalga yang berpotensi untuk 
dikembangkan sebagai penghasil senyawa antioksidan adalah Porphyridium 
cruentum yang merupakan mikroalga merah (Rhodophyceae). Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perbedaan jenis pelarut dan lama 
waktu ekstraksi terhadap aktivitas antioksidan ekstrak mikroalga Porphyridium 
cruentum menggunakan metode Microwave Assisted Extraction (MAE). Aktivitas 
antioksidan diukur menggunakan metode reduksi radikal bebas (DPPH) 
dinyatakan dalam nilai IC50. Total fenol dan total flavonoid diukur dengan metode 
kolorimetri menggunakan reagen Folin-ciocelteu dan Aluminium klorida. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
Faktorial dengan 2 faktor, yaitu jenis pelarut dan lama waktu MAE dengan tiga 
kali ulangan. Jenis pelarut yang digunakan adalah metanol, etanol, dan etil 
asetat sedangkan lama waktu MAE adalah 10 menit, 20 menit, 30 menit. Data 
hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan analisis ragam atau ANOVA 
(Analysis of Variance). Apabila hasil uji menunjukan beda nyata, maka dilakukan 
uji lanjut DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) atau BNT (Beda Nyata Terkecil) 
dengan selang kepercayaan 5%. Penetapan perlakuan terbaik dilakukan 
menggunakan metode Zeleny. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan jenis 
pelarut dan lama waktu MAE berpengaruh nyata (α= 0,05) terhadap rendemen, 
total fenol, total flavonoid dan aktivitas antioksidan IC50. Interaksi antara kedua 
perlakuan berpengaruh nyata (α= 0,05) terhadap rendemen, total fenol, total 
flavonoid dan aktivitas antioksidan IC50. Hasil perlakuan terbaik diperoleh dari 
ekstrak mikroalga P. cruentum perlakuan pelarut etil asetat dengan waktu MAE 
10 menit yang memiliki rendemen 1,78 ± 0,22%, total fenol 74,49±14,99 mg 
GAE/ g, total flavonoid 27,48±1.44 mg QE/g, dan aktivitas antioksidan IC50 

sebesar 145,22± 11,35 ppm. 
 

Kata Kunci: Aktivitas Antioksidan, MAE, Porphyridium cruentum 
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Zahwa Aisah. 145100501111017. Effect of Solvent Types and Microwave 
Assisted Extraction (MAE) Time on Antioxidant Activity of Microalgae 
Porphyridium cruentum. Final Assignment.  Supervisor: Prof. Dr. Ir. 
Yunianta, DEA 
 

 

SUMMARY  

 

Free radical is a potential causes of degenerative disease in the body. 
Free radical can inhibited by antioxidant in the body immune system. Meanwhile, 
body has not antioxidative system to inhibit the excessive amount of radical, thus 
the body needs optimal intake of antioxidant nutrient that contribute to enhanced 
quality of life. Microalgae becomes potential source of natural antioxidant. The 
type of microalgae which potential to develop as producer of antioxidant is 
Porphyridium cruentum, a red microalgae (Rhodophyceae). The aim of this 
research was to evaluate the effect of solvent types and Microwave Assisted 
Extraction (MAE) time on antioxidant activity of microalgae Porphyridium 
cruentum. The antioxidant activity was determined by 2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazil (DPPH) free radical scavenging assay explained in IC50 value. The 
total of phenolic and flavonoids content were determined using Folin-ciocelteu 
assay and aluminium chloride colorimetric method. This research was performed 
using a Randomized Block Design Factorial (RAKF) with two factors, solvent 
types (methanol, ethanol and ethyl acetate) and MAE times (10, 20, and 30 
minutes) with three time replication. The research data were analyzed using 
ANOVA (Analysis of Variance). Provision, the test results showed significant 
difference, continued with further test DMRT (Duncan's Multiple Range Test) or 
LSD (Least Significance Differences) 5%. Determination of best treatment was 
determined using Zeleny method. The result of this research showed that the 
interaction between two treatments had significant effect (α = 0,05) on yield, total 
phenol, total flavonoid and antioxidant activity of IC50 value. The best treatment 
was obtained from the experimental treatment using ethyl acetate solvent and 
MAE time 10 minutes with the value of yield 1,78 ± 0,22%, total phenol content 
74,49± 14,99 mg GAE/ g, total flavonoid content 27,48±1.44 mg QE/g, and 
antioxidant activity IC50 value 145,22± 11,35 ppm. 

 

 

Keywords: Antioxidant Activity, MAE, Porphyridium cruentum 
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BAB I   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Data statistik dari studi Global Status Report on Noncommunicable 

Disease, WHO (2011) menyatakan bahwa penyakit degeneratif seperti kanker, 

jantung, stroke, hiperkolesterol, dan diabetes telah menyebabkan kematian 

hampir 36 juta orang di seluruh dunia hingga akhir tahun 2008 dan diperkirakan 

akan terus meningkat sebanyak 70% dari populasi global. Penyakit degeneratif 

terjadi disebabkan oleh radikal bebas (Lestario et al., 2008). Radikal bebas dapat 

dihambat oleh sistem antioksidan yang melengkapi sistem kekebalan tubuh 

(Winarsih, 2007), namun tubuh tidak memiliki sistem pertahanan antioksidatif 

yang dapat menangkal paparan radikal dalam jumlah berlebih, sehingga tubuh 

memerlukan antioksidan tambahan (Pham-Huy et al., 2008; Sunarni et al., 2007). 

Konsumsi bahan pangan kaya antioksidan perlu ditingkatkan oleh masyarakat 

untuk menekan tingginya prevalensi penyakit degeneratif. 

Ada dua kelompok sumber antioksidan, yaitu antioksidan sintetik 

(antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) dan antioksidan alami 

(antioksidan hasil ekstraksi bahan alami atau yang terkandung dalam bahan 

alami). Saat ini, penggunaan antioksidan sintetik mulai dibatasi karena bersifat 

racun. Hasil penelitian Simiati (2012) menunjukkan antioksidan sintetik seperti 

butylated hidroxy toluena (BHT) dapat meracuni hewan percobaan dan bersifat 

karsinogenik. Selain itu, BHT dan butylated hydoxyanisole (BHA) dapat 

menyebabkan gangguan metabolisme pada manusia (Fitri, 2013).  Kekhawatiran 

dari penggunaan antioksidan sintesis mendorong berbagai penelitian untuk 

mencari alternatif sumber antioksidan alami salah satunya dari mikroalga.  

Jenis mikroalga yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penghasil 

senyawa antioksidan adalah Porphyridium cruentum (P. cruentum).  P. cruentum 

merupakan mikroalga merah (Rhodophyceae) yang diketahui mengandung 

pigmen fikobiliprotein (Marcati et al., 2014), karotenoid yaitu cis-zeaxantin, trans-

zeaxantin, α-karoten, dan cis α-karoten serta komponen aktif (antimikroba dan 

antioksidan) lainnya (Abidin, 2010). Penelitian aktivitas antioksidan yang telah 

dilakukan sebelumnya menunjukkan ekstrak kasar etanol P. cruentum berpotensi 

sebagai antioksidan (nilai IC50 <1000 ppm) yaitu sebesar 729,5 ppm (Amini dkk, 

2016).   
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Senyawa antioksidan dari P.cruentum didapatkan melalui proses 

ekstraksi. Ekstraksi secara konvensional seperti maserasi membutuhkan pelarut 

dalam jumlah banyak dan waktu yang lama sehingga perlu metode alternative 

seperti Microwave Assisted Extraction (MAE) yang dapat mengekstrak lebih 

cepat dan kebutuhan pelarut lebih sedikit (Rostagno & Prado, 2013). Metode 

ekstraksi MAE yang digunakan untuk mengekstrak senyawa antioksidan dari 

P.cruentum dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas ekstraksi bahan aktif 

dalam bahan alam dengan memanfaatkan gelombang mikro frekuensi 300 MHz 

– 300 GHz (Calinescu et al., 2001). Gelombang mikro mengurangi aktivitas 

enzimatis yang merusak senyawa target (Salas et al., 2010).  

Ekstraksi dengan metode MAE dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

jenis pelarut, lama waktu ekstraksi dan rasio pelarut. Pelarut berperan sebagai 

senyawa antara yang menghantarkan gelombang mikro menembus dinding sel, 

setelah material dalam sel keluar maka akan dilarutkan dalam pelarut. Pelarut 

yang memiliki kepolaran sama dengan bahan yang diekstrak akan meningkatkan 

jumlah bahan yang terekstrak (Prasetyo, 2012). Pemilihan waktu MAE yang tepat 

penting dilakukan untuk menghindari degradasi dan oksidasi senyawa target. 

Waktu ekstraksi menggunakan MAE berkisar antara 3-30 menit (Castro, et al., 

2009; Eskilsson & Bjorklund, 2000; Herbert, et al., 2006; Moreira, et al., 2012; 

Ramalhosa, et al., 2012; Srogi, 2006). Semakin lama waktu ekstraksi, kuantitas 

bahan yang terekstrak juga semakin meningkat dikarenakan kesempatan untuk 

bersentuhan antara bahan dengan pelarut semakin besar sehingga hasilnya 

akan bertambah sampai titik jenuh larutan (Winata & Yunianta, 2015). Oleh 

karena itu, perlu diketahui jenis pelarut dan lama waktu ekstraksi yang tepat 

untuk mengekstrak P. cruentum sehingga dihasilkan ekstrak dengan aktivitas 

antioksidan tertinggi. Aktivitas antioksidan dalam penelitian ini diukur 

menggunakan metode reduksi radikal bebas (DPPH) dinyatakan dalam nilai IC50.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh perbedaan jenis pelarut terhadap aktivitas 

antioksidan ekstrak mikroalga P. cruentum menggunakan metode MAE? 

b. Bagaimana pengaruh lama waktu ekstraksi terhadap aktivitas antioksidan 

ekstrak mikroalga P. cruentum menggunakan metode MAE? 

c. Bagaimana pengaruh interaksi antara perbedaan jenis pelarut dan lama 

waktu ekstraksi terhadap aktivitas antioksidan tertinggi dari ekstrak 

mikroalga P. cruentum menggunakan metode MAE? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui pengaruh perbedaan jenis pelarut terhadap aktivitas 

antioksidan ekstrak mikroalga P. cruentum menggunakan metode MAE 

b. Mengetahui pengaruh lama waktu ekstraksi terhadap aktivitas antioksidan 

ekstrak mikroalga P. cruentum menggunakan metode MAE 

c. Mengetahui pengaruh interaksi antara perbedaan jenis pelarut dan lama 

waktu ekstraksi terhadap aktivitas antioksidan tertinggi dari ekstrak 

mikroalga P. cruentum menggunakan metode MAE 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh perbedaan jenis pelarut dan lama waktu ekstraksi terhadap 

aktivitas antioksidan ekstrak mikroalga P. cruentum menggunakan metode 

MAE serta sebagai langkah awal dalam mengoptimalkan potensi mikroalga 

P. cruentum sebagai sumber antioksidan alami.  
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1.5 Hipotesis Penelitian 

a. Diduga perbedaan jenis pelarut (tingkat kepolaran yang berbeda 

berdasarkan konstanta dielektrik) berpengaruh nyata terhadap aktivitas 

antioksidan ekstrak mikroalga P. cruentum menggunakan metode MAE 

b. Diduga lama waktu ekstraksi berpengaruh nyata terhadap aktivitas 

antioksidan ekstrak mikroalga P. cruentum menggunakan metode MAE 

c. Diduga interaksi antara kedua faktor perlakuan berpengaruh nyata 

terhadap aktivitas antioksidan ekstrak mikroalga P. cruentum 

menggunakan metode MAE 

 

 



5 
 

 



5 
 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mikroalga  

Mikroalga merupakan kelompok tumbuhan berukuran renik (organisme 

mikroskopik) yang termasuk dalam kelas alga. Berdasarkan jenis ukuran, 

mikroalga mempunyai ukuran bervariasi, mulai dari 2-200 μm (Mutanda et al., 

2011). Jumlah spesies mikroalga di dunia diperkirakan sebanyak 200.000 – 

800.000 spesies dimana hanya 35.000 spesies yang dapat dikenali dan 

dikultivasi (Hadiyanto, 2012). Mikroalga hidup berkoloni, berfilamen atau helaian 

pada kondisi tunggal (Stanley, 2000). Pada rantai makanan, mikroalga berperan 

sebagai produsen tingkat pertama. Morfologi mikroalga berbentuk uniseluler atau 

multiseluler (Biondi & Tredici, 2011). Mikroalga memiliki kemampuan untuk 

berfotosintesis baik yang bersifat prokariotik ataupun eukariotik sehingga 

memerlukan cahaya, karbon dioksida (CO2) dan nutrisi untuk pertumbuhannya.  

Mikroalga dapat tumbuh baik dan cepat di lingkungan perairan air garam atau air 

tawar, dimana dengan menggunakan zat pati di dalam kloropas yang 

dikandungnya dapat mengonversi energi dari sinar matahari, air dan karbon 

dioksida menjadi biomassa. Mikroalga atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

fitoplankton berperan penting sebagai pakan zooplankton dan larva ikan karena 

memiliki kandungan protein yang tinggi.  

 

 

Gambar 2.1 Kultur mikroalga berbagai spesies pada cawan petri 
(Science Photo Library, 2017) 

 

Sistem klasifikasi mikroalga didasarkan pada morfologi, pigmen warna 

dan komponen biokimianya. Berdasarkan pigmen (zat warna) yang dikandung, 

dikelompokkan atas empat kelas, yaitu: Rhodophyceae (mikroalga merah) 
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dengan pigmen warna merahnya yaitu fikoeritin, Phaeophyceae (mikroalga 

coklat) dengan pigmen warna coklatnya yaitu fikosantin, Chlorophyceae 

(mikroalga hijau) dengan pigmen warna hijaunya yaitu klorofil, dan 

Cyanophyceae (mikroalga biru) dengan pigmen warna birunya yaitu fikobilin. 

Mikroalga merupakan sumber produktifitas primer dalam rantai makanan pada 

ekosistem perairan karena merupakan organismee autotrof yang dapat 

menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Mikroalga 

memproduksi asam amino, asam lemak, vitamin, mineral, senyawa bioaktif 

seperti antioksidan dan antibakteri sehingga banyak diaplikasikan pada bidang 

pangan dan farmasi (Goiris et al., 2012).  

2.2 Porphyridium cruentum (P. cruentum) 

 Porphyridium cruentum adalah mikroalga merah bersel satu yang 

termasuk kelas Rhodophyceae, hidup bebas atau berkoloni yang terikat dalam 

mucilago. Mucilago merupakan polisakarida sulfat yang bersifat larut dalam air. 

Warna merah pada mikroalga ini disebabkan oleh pigmen fikoeritrin dalam 

jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, karoten, dan xantofil (Abidin et al., 

2010). Sel P. cruentum berbentuk bulat dengan diameter 4 - 9 μm. Struktur 

selnya terdiri dari nukleus (inti), kloroplas, badan golgi, mitokondria, lendir, pati 

dan vesikel. Setiap sel memiliki kloroplas dengan pirenoid di tengahnya. Pirenoid 

adalah sub-seluler, mikropartemen protein yang berfungsi sebagai pusat fiksasi 

karbondioksida (CO2) pada alga. Klasifikasi dari mikroalga P. cruentum adalah 

sebagai berikut (UniProt, 2002): 

Divisi : Rhodophyta 

Sub kelas : Bangiophyceae 

Ordo : Porphyridiales 

Famili : Porphyriceae 

Genus : Porphyridium 

Spesies : Porphyridium cruentum 
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Gambar 2.2 Sel Porphyridium cruentum (Uniprot, 2002) 

 

Porphyridium cruentum dapat hidup di berbagai habitat alam seperti air 

laut, air tawar, maupun pada permukaan tanah yang lembab. Habitat asli dari 

Porphyridium cruentum berasal dari laut dan dapat hidup dengan baik pada 

media cair maupun media padat air laut. Biomasa kering sel Porphyridium 

cruentum mengandung protein 28-40%, karbohidrat 22-57%, lipid 6-14%, 

phycoerythrin 8%, asam arachidonat 2%, phycocyanin 0,2- 0,3% dan klorofil 0,1-

0,3%. Sel Porphyridium cruentum dapat menghasilkan metabolit-metabolit yang 

aktif secara biologi seperti antioksidan (Goiris et al., 2012). 

2.3 Ekstraksi Metode Microwave Assisted Extraction (MAE) 

Ekstraksi merupakan suatu metode pemisahan dengan tujuan untuk 

menarik komponen yang diinginkan dari suatu bahan menggunakan bantuan 

pelarut berdasarkan perbedaan kelarutan antara pelarut dan zat terlarut. 

Microwave Assisted Extraction (MAE) merupakan salah satu metode ekstraksi 

yang memanfaatkan radiasi gelombang mikro untuk mempercepat ekstraksi 

selektif melalui pemanasan pelarut secara cepat dan efisien (Jain et al., 2009). 

Menurut beberapa hasil penelitian, MAE meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

ekstraksi bahan aktif berbagai jenis rempah-rempah, tanaman herbal, dan buah-

buahan (Calinescu et al., 2001). Gelombang mikro mengurangi aktivitas 

enzimatis yang merusak senyawa target (Salas et al., 2010). Panas radiasi 

gelombang mikro memanaskan dan menguapkan air sel bahan sehingga 

tekanan pada dinding sel meningkat. Akibatnya, sel membengkak (swelling). 

Tekanan mendorong dinding sel dari dalam, meregangkan, dan memecahkan sel 

tersebut (Calinescu et al., 2001). Rusaknya matrik bahan mempermudah 

senyawa target keluar dan terekstraksi (Jain et al., 2009). Kelebihan MAE adalah 

waktu ekstraksi dan kebutuhan pelarut yang relatif rendah dibanding ekstraksi 

konvensional (Mandal et al., 2007). 
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2.4 Faktor yang Mempengaruhi Ekstraksi 

Proses ekstraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi lama waktu 

ekstraksi, suhu, dan jenis pelarut (Renhoran, 2012). Efektivitas suatu proses 

ekstraksi juga ditentukan oleh kemurnian pelarut, metode ekstraksi dan ukuran 

partikel-partikel bahan yang diekstrak. Pemilihan pelarut untuk ekstraksi 

didasarkan oleh beberapa faktor diantaranya sifat fisikokimia, toksisitas, 

selektivitas, kemampuannya untuk melarutkan zat yang diinginkan, viskositas, 

stabilitas pelarut dan reaktivitasnya. Pelarut yang memiliki kepolaran sama 

dengan bahan yang diesktrak akan meningkatkan jumlah bahan yang terkekstrak 

(Yenny, 2013). Waktu ekstraksi yang tepat akan menghasilkan senyawa yang 

optimal. Waktu ekstraksi yang ditetapkan apabila semakin lama, maka semakin 

banyak pula bahan yang terekstrak karena kesempatan untuk bersentuhan 

antara bahan dengan pelarut semakin besar sehingga hasilnya akan bertambah 

sampai titik jenuh larutan (Winata & Yunianta, 2015) namun, waktu ekstraksi 

menggunakan metode MAE yang lebih lama menyebabkan efek pemanasan 

yang lebih tinggi pada bahan sehingga dapat membahayakan komponen 

termolabil (Veggi, et al., 2013). 

2.5 Sifat Fisik dan Kimia Pelarut  

Pelarut merupakan zat pendispersi sebagai tempat menyebarnya partikel-

partikel zat terlarut. Pelarut sangat diperlukan dalam proses ekstraksi bahan 

alam. Pada proses ekstraksi metode MAE, pelarut berperan sebagai senyawa 

antara yang menghantarkan gelombang mikro menembus dinding sel, setelah 

material dalam sel keluar maka akan dilarutkan dalam pelarut. Kriteria pelarut 

yang dipilih untuk mendapatkan hasil optimal dalam ekstraksi meliputi (Maulida 

dkk, 2010): 

1. Memiliki kemampuan melarutkan solute, tetapi sedikit atau tidak sama 

sekali melarutkan diluents 

2. Mempunyai perbedaan titik didih yang cukup besar dengan solute 

3. Tidak bereaksi dengan solute dan diluents 

4. Mempunyai kemurnian yang tinggi 

5. Tidak beracun 

6. Tidak meninggalkan bau 

7. Mudah dipulihkan 

8. Mempunyai densitas tinggi dengan diluents 
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Secara kuantitatif, kelarutan suatu zat dinyatakan sebagai suatu 

konsentrasi zat terlarut di dalam larutan jenuhnya pada suhu dan tekanan 

tertentu. Kelarutan dinyatakan dalam satuan milliliter pelarut yang dapat 

melarutkan satu gram zat. Suatu kelarutan juga dapat dinyatakan dalam satuan 

molalitas, molaritas, dan persen. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kelarutan suatu zat yaitu pH, temperatur, jenis pelarut, bentuk dan ukuran partikel 

zat, serta konstanta dielektrik pelarut. Semakin tinggi konstanta dielektrik suatu 

pelarut maka semakin besar pula kemungkinan pelarut melarutkan zat terlarut 

sesuai dengan kepolarannya. Pelarut dengan nilai konstanta dielektrik yang 

tinggi ( ԑr > 10 ), seperti air dan ammonia, dikenal sebagai pelarut polar dan 

pelarut ionisasi, digunakan untuk pembentukan dan pemisahan ion-ion dalam 

larutannya, dan jika nilai ԑr sekitar 2, seperti dietil eter, tetraklorometan, dan 

heksan, adalah pelarut non polar dan pelarut non ionisasi. Pelarut-pelarut 

dengan sifat yang berada dipertengahan antara keduanya terdapat banyak pula. 

Konstanta dielektrik secara teknik dapat mengukur kemampuan pelarut untuk 

mereduksi medan gaya dari medan elektrik disekitar partikel bermuatan yang 

tercelup didalamnya. Reduksi ini selanjutnya dibandingkan dengan medan gaya 

dari partikel bermuatan didalam kondisi vakum. Menurut istilah Layperson, 

konstanta dielektrik pelarut sebagai kemampuan pelarut tersebut untuk 

mereduksi muatan internal dari solute. Bilmu kimia, konstanta dielektrik dapat 

dijadikan pengukur relatif dari kepolaran suatu pelarut. Air yang merupakan 

pelarut polar memiliki konstanta dielektrik 80,10 pada 20 °C sedangkan n-

heksana (sangat non-polar) memiliki nilai 1,89 pada 20 °C. 

2.5.1 Metanol 

Metanol merupakan senyawa alkohol dengan 1 rantai karbon dan memiliki 

rumus kimia CH3OH. Secara fisik metanol berupa cairan bening, berbau seperti 

alkohol, dapat bercampur dengan air, etanol dan kloroform dalam perbandingan 

berapapun, higroskopis, mudah menguap dan mudah terbakar dengan api 

berwarna biru (Indraswari, 2008). Metanol merupakan pelarut polar yang memiliki 

ikatan O-H sehingga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan kekuatan 

antarmolekul sangat kuat. Sifat-sifat fisika dan kimia metanol dilihat pada tabel 

2.1. 
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Tabel 2.1 Sifat-sifat fisika dan kimia metanol 

Karakeristik Keterangan 

Nama 

Sinonim 

Rumus Molekul 

Bentuk Fisik 

Berat Molekul 

Titik Didih 

Konstanta Dielektrik 

Kelarutan 

Metanol  

Metil alcohol 

CH4O; CH3OH 

Cair dan tidak berwarna 

32 gram/mol 

65oC 

32.6 

Misibel dalam air, metanol, dietil eter; sangat 

larut dalam benzene dan kloroform 

Sumber: Lide (2005). 

2.5.2 Etanol 

Etanol merupakan salah satu jenis pelarut organik yang bersifat mudah 

menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling 

sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses ekstraksi, etanol 

merupakan pelarut yang paling banyak digunakan karena memiliki polaritas 

(kelarutan) yang tinggi sehingga dapat mengekstrak bahan lebih banyak 

dibandingkan jenis pelarut organik yang lain. Etanol bersifat inert sehingga tidak 

bereaksi dengan komponen lainnya (Susanti, 2012). Pelarut ini termasuk dalam 

pelarut polar dan memiliki gugus karboksil (alkohol) serta gugus karbonil (keton). 

Etanol memiliki titik didih yang rendah, tidak beracun dan tidak berbahaya (Phaza 

dkk, 2010). 

Tabel 2.2 Sifat-sifat fisika dan kimia etanol 

Karakeristik Keterangan 

Nama 

Sinonim 

Rumus Molekul 

Bentuk Fisik 

Berat Molekul 

Titik Didih 

Konstanta Dielektrik 

Kelarutan 

Etanol  

Etil alcohol 

C2H5OH 

Cair dan tidak berwarna 

46.07 gram/mol 

78.4oC 

24.3 

Misibel dalam air, metanol, dietil eter; sangat 

larut dalam benzena dan kloroform 

Sumber: Handayani (2010). 
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Sumber: (Renhoran, 2012) 

2.5.3 Etil asetat 

Etil asetat merupakan pelarut dengan toksisitas rendah yang bersifat semi 

polar sehingga dapat menarik senyawa yang bersifat polar maupun nonpolar. Etil 

asetat merupakan ester dari etanol dan asam asetat yang disintesis melalui 

reaksi esterifikasi Fischer  dan hasilnya beraroma jeruk (perisa sintesis). 

Senyawa ini berwujud cairan tak berwarna, memiliki aroma khas. Senyawa ini 

sering disingkat EtOAc, dengan Et mewakili gugus etil dan OAc mewakili asetat. 

Pelarut etil asetat memiliki titik didih yang relatif rendah yaitu 77oC sehingga 

mudah menguap (bersifat volatil) (Susanti, 2012). 

Tabel 2.3 Sifat-sifat fisika dan kimia etil asetat: 

Karakeristik Keterangan 

Nama 

Sinonim 

Rumus Molekul 

Bentuk Fisik 

Berat Molekul 

Titik Didih 

Konstanta Dielektrik 

Kelarutan 

Etil asetat 

Etil etanoat, Ester asetat 

CH3CH2OC(O)CH3 

Cair dan tidak berwarna 

88.11 gram/mol 

77oC 

6.02 

Larut dalam etanol, dietil eter, aseton, 

benzene 

 

 

2.6 Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat menunda, memperlambat 

dan mencegah terjadinya proses oksidasi (Demirel et al., 2009; Tejada & Sureda, 

2014). Antioksidan pada umumnya memiliki struktur inti yang sama, yaitu 

memiliki cincin benzena tidak jenuh disertai gugusan hidroksi atau gugusan 

amino (Ketaren, 2008). Berdasarkan gugus fungsinya antioksidan dibagi atas 

golongan asam dan golongan fenolik. Golongan asam seperti sitrat, askorbat dan 

esternya. Golongan fenolik seperti butylated hydroxyl anosole (BHA), butylated 

hydroxyl toluene (BHT), tertiary butylated hydroxyl quinine (TBHQ), gallat, 

trihydroxy butyro phenone (THBP), Ionox-100, Ionox-201, ethoxyquin dan 

tocoferol (Min & Boff, 2002). Antioksidan alami berasal dari senyawa fenolik 

seperti golongan flavonoid. Flavonoid adalah suatu golongan metabolit sekunder 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ester_(kimia)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_asetat
https://id.wikipedia.org/wiki/Esterifikasi_Fischer
https://id.wikipedia.org/wiki/Cairan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gugus_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Asetat
https://id.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://id.wikipedia.org/wiki/Dietil_eter
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yang dihasilkan oleh tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. 

Antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga kesehatan tubuh 

karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas dalam tubuh (Sarastani, 

2002).  

 Senyawa kimia ini dapat menyumbangkan satu atau lebih elektron 

kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas dapat stabil (Winarsi, 2007). 

Radikal bebas merupakan senyawa yang mengandung elektron bebas lebih dari 

satu. Hal ini menyebabkan radikal bebas tersebut bersifat sangat reaktif. Radikal 

bebas merupakan reactive oxigenes species (ROS). Semua molekul yamg 

mengandung oksigen dengan sifat reaktivitas yang tinggi dikelompokan dalam 

ROS. Beberapa tipe ROS antara lain hydroxyl radical, the superoxide anion 

radical, hydrogen peroxide, singlet oxygen, nitric oxide radical, hypochlorite 

radical, dan lipid peroxides (Valco et al., 2007). 

2.6.1 Fungsi Antioksidan 

Antioksidan berfungsi untuk menetralisasi radikal bebas, sehingga atom 

dan elektron yang tidak berpasangan mendapatkan pasangan elektron dan 

menjadi stabil. Keberadaan antioksidan dapat melindungi tubuh dari berbagai 

macam penyakit degeneratif dan kanker. Selain itu antioksidan juga membantu 

menekan proses penuaan (Tapan, 2005). Pada makanan yang mengandung 

lipida, antioksidan dapat menghambat atau memperlambat kecepatan oksidasi. 

Senyawa-senyawa ini dapat terbentuk secara alamiah pada makanan, bisa 

ditambahkan ke produk atau terbentuk selama proses pengolahan. Antioksidan 

yang digunakan pada makanan dari segi harga harus tidak mahal, bersifat non 

toksik, efektif pada konsentrasi rendah, stabil dan tidak mempengaruhi warna, 

flavor, odor. Kuncahyo (2007) menambahkan antioksidan dapat digunakan 

sebagai upaya memperkecil terjadinya proses kerusakan dalam makanan, 

memperpanjang masa simpan produk dalam industri makanan, meningkatkan 

stabilitas lemak yang terkandung dalam makanan serta mencegah hilangnya 

kualitas sensori dan nutrisi. 

2.6.2 Sumber Antioksidan 

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi 

kimia) dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami atau yang 
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terkandung dalam bahan alami) (Gordon, 2001). Antioksidan alami antara lain 

tokoferol, lesitin, fosfatida, sesamol, gosipol, karoten dan asam askorbat yang 

banyak dihasilkan oleh tumbuhan. Antioksidan sintetik yang banyak digunakan 

antara lain Butylated Hydroxytoluene (BHT), Butylated Hydroxyanisole (BHA), 

Propyl Gallate (PG) dan Butylated Hydroxyl Quinone (BHQ) (Winarno, 2008). 

Penggunaan antioksidan sintetik dinilai kurang aman karena pada penggunaan 

dalam waktu yang lama dapat menyebabkan efek negatif terhadap kesehatan 

serta meningkatkan terjadinya karsinogenesis (Rita, 2009). Penambahan 

antioksidan ini harus memenuhi beberapa syarat, misalnya tidak berbahaya bagi 

kesehatan, tidak menimbulkan warna yang tidak diharapkan, efektif pada 

konsentrasi rendah, larut dalam lemak, mudah didapat dan ekonomis (Gordon, 

2001). 

2.6.3 Mekanisme Kerja Antioksidan 

Mekanisme antioksidan dalam menghambat oksidasi atau menghentikan 

reaksi berantai pada radikal bebas dari lemak yang teroksidasi dapat melalui 

empat mekanisme reaksi, yaitu pelepasan hidrogen dari antioksidan, pelepasan 

elektron dari antioksidan, adisi lemak ke dalam cincin aromatik pada antioksidan 

dan pembentukan senyawa kompleks antara lemak dan cincin aromatik dari 

antioksidan (Ketaren, 2008). Antioksidan yang mempunyai fungsi sebagai 

pemberi atau pelepas atom hidrogen sering disebut sebagai antioksidan primer. 

Penambahan antioksidan (AH) primer dengan konsentrasi rendah pada lipida 

dapat menghambat atau mencegah autooksidasi lemak dan minyak. 

Penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap inisiasi 

maupun propagasi. Radikal-radikal antioksidan (A*) yang terbentuk pada reaksi 

tersebut relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat bereaksi 

dengan molekul lipida lain membentuk radikal lipid baru. Radikal-radikal 

antioksidan dapat saling bereaksi membentuk produk non radikal antioksidan 

(Gordon, 2001). 

 

2.7 Senyawa Antioksidan dalam Mikroalga Porphyridium cruentum 

Senyawa kimia disintesis oleh mikroalga dikelompokkan ke dalam 

metabolit primer dan sekunder berdasarkan susunan gugus kimia fungsional dan 

asal biosintesis (Kumar, Dasgupta & Das, 2014). Metabolit primer biasanya 

diproduksi untuk menjaga integritas fisik dan merupakan kunci untuk 
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kelangsungan hidup sel, sedangkan metabolit sekunder tidak esensial bagi 

kelangsungan hidup sel tetapi mempertahankan fungsi dalam sistem fisiologis. 

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa karotenoid berkontribusi 

secara signifikan terhadap kapasitas antioksidan total mikroalga (Takaichi, 2011; 

Goiris dkk., 2012). Senyawa antioksidan lain yang bisa didapat dari mikroalga 

adalah senyawa fenolik, yang mana terdiri dari beberapa kelas flavonoid dan 

non-flavonoid. Senyawa ini juga melindungi mikroalga dari kerusakan melalui 

transfer elektron tunggal dan transfer atom hidrogen (Ndhlala, Moyo & Staden, 

2010; Leopoldini, Russo & Toscano, 2011). Beberapa penelitian telah 

menunjukkan bahwa keberadaan senyawa fenolik dalam mikroalga berkontribusi 

secara signifikan terhadap kapasitas antioksidan spesies mikroalga tertentu 

(Hajimahmoodi et al., 2010; Goiris et al., 2012; Safafar et al., 2015). Salah satu 

jenis mikroalga merah yaitu Porphyridium cruentum dapat menghasilkan 

metabolit-metabolit yang aktif secara biologi seperti antioksidan (Goiris et al., 

2012). Biomassa sel kering P. cruentum mengandung pigmen warna 

phycoerythrin 8%, phycocyanin 0,2- 0,3% dan klorofil 0,1-0,3% yang memiliki 

aktivitas antioksidan tinggi. 

2.7.1 Fenol 

Fenol (C6H5OH) merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus 

hidroksil yang terikat secara langsung pada sebuah cincin aromatik. Senyawa 

fenol memiliki sifat mudah teroksidasi karena strukturnya (Vermerris dan Ralph, 

2006). Senyawa ini memiliki beberapa nama lain diantaranya asam karbolik, 

fenat monohidroksibenzena, asam fenat, asam fenilat, fenil hidroksida, 

oksibenzena, benzenol, monofenol, fenil hidrat, fenilat alkohol, dan fenol alkohol. 

Fenol mempunyai titik leleh 41oC, titik didih 181 oC dan kelarutan yang terbatas 

dalam air yaitu 8,3 gram/100 mL (Fessenden, 1997). Senyawa fenol banyak 

dimanfaatkan sebagai antioksidan karena kemampuannya dalam membentuk 

radikal fenoksi yang stabil dalam proses oksidasi. Fenol dapat menangkap 

radikal bebas secara langsung atau menggantikannya melalui reaksi 

berpasangan dengan enzim antioksidan. Selain itu fenol juga berperan penting 

dalam stabilisasi peroksida lemak (Nair et al., 2008). Senyawa golongan fenol 

diketahui sangat berperan terhadap aktivitas antioksidan, dimana semakin besar 

kandungan senyawa fenolnya maka akan semakin besar pula aktivitas 

antioksidannya (Shahwar et al., 2010). Senyawa fenol seperti flavonoid dan 
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asam fenolat memiliki efek bioaktif yaitu berperan terhadap pencegahan kanker, 

penyakit kardiovascular, sistem kekebalan tubuh, infeksi mikroba, penyakit 

neurogeneratif, dan infeksi virus (Disilvestro, 2001). Dalam mengekstrak 

senyawa fenolik, solubilitas senyawa fenolik sangat bergantung pada polaritas 

pelarut yang digunakan (Harborne dan William, 2000). Pelarut yang sering 

digunakan dalam ekstraksi senyawa fenolik adalah larutan metanol berair 

dengan total 60% sampai 80% (v/v). Sistem pelarut ini akan merusak membran 

sel dan secara serempak melarutkan senyawa fenolik ketika dilakukan dengan 

kondisi ekstraksi yang sesuai (Shahidi dan Naczk, 2004). Struktur kimia dari 

senyawa fenol dapat dilihat pada Gambar 2.4 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur kimia fenol 
(Vermerris & Ralph, 2006). 

 

2.7.2 Flavonoid 

Flavonoid adalah kelompok senyawa bioaktif yang banyak ditemukan pada 

bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Flavonoid tergolong senyawa 

fenolik yang memiliki 15 atom karbon (C) yang tersusun dalam konfigurasi C6-

C3-C6, dimana dua cincin benzen (C6) terikat pada suatu rantai propana (C3). 

Susunan tersebut dapat menghasilkan tiga jenis struktur yaitu flavonoid (1,3-

diarilpropan), isoflavonoid (1,2-diarilpropan), dan neoflavonoid (1,1-diarilpropan). 

Kerangka flavonoid terdiri dari satu cincin aromatik A, satu cincin aromatik B, dan 

cincin tengah berupa heterosiklik yang mengandung oksigen dan bentuk 

teroksidasi cincin ini dijadikan dasar pembagian flavonoid ke dalam sub-sub 

kelompoknya. Sebagian besar flavonoid alam ditemukan dalam bentuk glikosida 

dimana unit flavonoid terikat pada satu gula. Glikosida adalah kombinasi antara 

suatu gula dan suatu alkohol yang saling berikatan melalui ikatan glikosida 

(Lenny, 2006). Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air. 

Keberadaan flavonoid dalam tumbuhan meliputi seluruh bagian tumbuhan baik 

daun, akar, kayu, kulit, bunga, dan biji (Salisburry dan Rosa, 2005). Flavonoid 
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berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya 

atau melalui kemampuannya mengkelat logam (Silalahi, 2006).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur umum 1. flavonoid, 2. isoflavonoid, dan 3. neoflavonoid  
(Grotewold, 2006). 

 

2.7.3 Uji Aktivitas Antioksidan Metode DPPH 

Metode yang digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan mikroalga 

merah (P. cruentum) adalah metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil). 

Prinsip dari uji aktivitas antioksidan metode DPPH yaitu mengukur terjadinya 

pemudaran warna dari radikal DPPH akibat adanya antioksidan yang dapat 

menetralkan molekul radikal bebas. Radikal DPPH merupakan chromogen 

(memiliki warna) yang dapat menyerap kuat sinar pada panjang gelombang 

antara 515 dan 528 nm. Saat radikal DPPH bertemu dengan senyawa yang 

mudah untuk menyumbangkan elektron, seperti antioksidan, maka akan bereaksi 

dan berubah menjadi senyawa diphenylpicrylhydrazine yang berwarna pucat. Di 

saat yang sama, absorbansinya pada panjang gelombang antara 515 dan 528 

nm juga akan berkurang akibat hilangnya sinyal resonansi paramagnetik dari 

elektron atau Electron Paramagnetic Resonance (EPR) radikal bebas. 

Pengurangan absorbansi itu linear dengan pengurangan jumlah radikal bebas 

yang distabilkan oleh antioksidan. Pembacaan absorbansi dapat dilakukan 

menggunakan spektofotometer maupun microplate reader. Pembacaan 

absorbansi dengan spektofotometer menggunakan kuvet yang membutuhkan 

minimal 3 ml sampel. Apabila jumlah sampel yang terbatas, microplate reader 

lebih efisien dan efektif digunakan karena sampel yang dibutuhkan dalam kisaran 

200 μl (Prieto, 2012).  

Metode uji aktivitas antioksidan dengan menggunakan radikal bebas 

DPPH dipilih karena metode ini sederhana, mudah, cepat, peka dan hanya 

membutuhkan sedikit sampel (Hanani et al., 2005). DPPH adalah radikal bebas 

1                                     2          3 
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yang bersifat stabil. Radikal bebas DPPH bersifat peka terhadap cahaya, oksigen 

dan pH, tetapi bersifat stabil dalam bentuk radikal sehingga memungkinkan untuk 

dilakukan pengukuran antioksidan (Molyneux, 2004). Radikal bebas DPPH dapat 

menangkap atom hidrogen dari komponen aktif ekstrak yang dicampurkan 

kemudian bereaksi menjadi bentuk tereduksinya yaitu yang terlihat pada Gambar 

2.6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.6 Reaksi DPPH (Prieto, 2012) 

 

 

Berdasarkan reaksi tersebut, senyawa antioksidan (RH) melepas atom 

hidrogen menjadi radikal senyawa antioksidan (R*). DPPH merupakan radikal 

bebas yang direaksikan dengan senyawa antioksidan dan menjadi DPPH bentuk 

tereduksi. Mekanisme penangkapan radikal DPPH, yaitu melalui donor atom H 

dari senyawa antioksidan yang menyebabkan peredaman atau pemudaran 

warna radikal pikrilhidrazil yang berwarna ungu menjadi pikrilhidrazil berwarna 

kuning yang nonradikal (Prieto, 2012). Parameter untuk menginterpretasikan 

hasil pengujian dengan metode DPPH adalah IC50 (inhibition concentration). IC50 

merupakan konsentrasi larutan sampel yang akan menyebabkan reduksi 

terhadap aktivitas DPPH sebesar 50% (Molyneux, 2004). Semakin rendah nilai 

absorbansi yang diperoleh dari sampel maka akan semakin tinggi aktivitas 

antioksidan. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2018 hingga bulan Juni 2018 

dan dilakukan pada beberapa laboratorium, yaitu: 

a. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya 

b. Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan, Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

c. Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan, Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam proses ekstraksi meliputi neraca analitik, 

spatula besi, gelas ukur, corong kaca, microwave assisted extraction merek 

Anton Paar multiwave PRO instrument software version 2.80, vessel sample, 

magnetic stirrer, rotary evaporator merek IKA, botol kaca ukuran 50 ml, gelas 

ukur 50 ml, dan kertas saring halus. 

Alat yang digunakan untuk pengujian aktivitas antioksidan mikroalga 

Poprhyridium cruentum adalah labu ukur 100 ml, tabung reaksi dan rak tabung 

reaksi, pipet tetes, pipet ukur 1 ml dan 5 ml, bola hisap, gelas beaker 250 ml, 

mikropipet 10-1.000 μL, tip kuning, tip biru, vortex, aluminium foil, tisu, 96-well 

dan microplate reader merek BNG LABTECH GmbH 2015. 

3.2.2 Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bubuk mikroalga 

P. cruentum yang didapatkan dari Balai Besar Pengembangan Budidaya Air 

Payau Situbondo, Jawa Timur. Bahan yang digunakan dalam proses ekstraksi 

bubuk mikroalga P. cruentum adalah metanol PA 96%, etanol PA 96%, dan etil 

asetat PA 96% yang didapatkan dari Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan, 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya. Bahan yang digunakan dalam uji aktivitas antioksidan adalah DPPH 

0.2 mM, reagen Folin-Ciocalteu, kuersetin, metanol PA 96%, asam galat yang 

didapatkan dari Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan, Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) Faktorial dengan 2 faktor. Faktor I adalah jenis pelarut yang terdiri dari 3 

jenis dan faktor II adalah lama waktu ekstraksi yang juga terdiri dari 3 level. 

Masing-masing perlakuan diberi 3 kali pengulangan sehingga jumlah perlakuan 

percobaan keseluruhan adalah 27 perlakuan. 

Faktor I : Jenis pelarut yang terdiri dari 3 jenis 

P1 = Pelarut Metanol 

P2 = Pelarut Etanol 

P3 = Pelarut Etil asetat 

Faktor II : Lama waktu ekstraksi yang terdiri dari 3 level: 

T1 = Lama waktu 10 Menit 

T2 = Lama waktu 20 Menit 

T3 = Lama waktu 30 Menit 

Kombinasi perlakuan akan diperoleh dari kedua faktor tersebut dan dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan 

Jenis Pelarut Lama Waktu Ekstraksi 

10 Menit (T1) 20 Menit (T2) 30 Menit (T3) 

Metanol (P1) P1T1 P1T2 P1T3 

Etanol (P2) P2T1 P2T2 P2T3 

Etil Asetat (P3) P3T1 P3T2 P3T3 

 

Keterangan kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

P1T1 = Pelarut metanol dengan lama waktu ekstraksi 10 menit 

P1T2 = Pelarut metanol dengan lama waktu ekstraksi 20 menit 

P1T3 = Pelarut metanol dengan lama waktu ekstraksi 30 menit 

P2T1 = Pelarut etanol dengan lama waktu ekstraksi 10 menit 

P2T2 = Pelarut etanol dengan lama waktu ekstraksi 20 menit 

P2T3 = Pelarut etanol dengan lama waktu ekstraksi 30 menit 

P3T1 = Pelarut etil asetat dengan lama waktu ekstraksi 10 menit 

P3T2 = Pelarut etil asetat dengan lama waktu ekstraksi 20 menit 

P3T3 =  Pelarut etil asetat dengan lama waktu ekstraksi 30 menit
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Ekstraksi Senyawa Antioksidan 

Ekstraksi senyawa antioksidan diawali dengan penimbangan 5 gram bubuk 

Porphyridium cruentum dan pengukuran pelarut metanol, etanol, dan etil asetat 

masing-masing sebanyak 50 ml sehingga perbandingan rasio bahan dengan 

pelarut adalah 1:10. Lalu, dimasukkan ke dalam vessel. Kemudian, magnetic 

stirrer dimasukkan pada masing-masing vessel. Selanjutnya, diekstraksi 

menggunakan microwave pada suhu 50oC selama 10 menit, 20 menit dan 30 

menit. Setelah proses ekstraksi berlangsung, dilakukan penyaringan 

menggunakan kertas saring halus sehingga didapatkan filtrat. Filtrat tersebut 

selanjutnya dievaporasi menggunakan rotary vacuum evaporator dengan suhu 

40°C dengan kecepatan 40 rpm kemudian disemprot menggunakan gas nitrogen 

sehingga didapatkan ekstrak kasar.  

 

3.4.2 Pengujian dan Analisis Data 

 
Pengujian dan analisis senyawa bioaktif dilakukan dengan melakukan 

pengukuran rendemen, uji aktivitas antioksidan menggunakan DPPH, 

menghitung total fenol dengan menggunakan Folin-ciocelteu dan menghitung 

total flavonoid. Perlakuan terbaik menggunakan metode multiple attribute. Data 

hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan analisis ragam atau ANOVA 

(Analysis of Variance) metode Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) 

dengan dua faktor, faktor pertama yaitu jenis pelarut dan faktor kedua yaitu lama 

waktu MAE. Apabila hasil uji menunjukan beda nyata, dilanjutkan dengan uji 

lanjut DMRT atau BNT dengan selang kepercayaan 5%. Dilakukan uji korelasi 

pearson dengan aplikasi minitab 17 untuk melihat korelasi antara senyawa 

bioaktif dengan aktivitas antioksidan (IC50) pada ekstrak P. cruentum. Diagram 

alir tahap ekstraksi senyawa antioksidan pada mikroalga P. cruentum dapat 

dilihat pada Gambar 3.1.  
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Gambar 3.1 Diagram alir proses ekstraksi bubuk mikroalga P. cruentum  

 

Residu 

 

 

Bubuk mikroalga Porphyridium cruentum 

Penimbangan sebanyak 5 gram 

 

Penyaringan dengan kertas saring Whatman 

Filtrat 

Penguapan pelarut dengan Rotary Evaporator suhu 40oC  
 (Kecepatan 40 rpm) 

 

Penyemprotan dengan gas N2  

 

Ekstrak kasar mikroalga 

Porphyridium cruentum 

Analisis akhir: 

5. Rendemen 

6. Aktivitas 

Antioksidan 

DPPH 

7. Total Fenol 

8. Total Flavonoid 

 

Analisis awal: 

4. Aktivitas 

Antioksidan 

DPPH 

5. Total Fenol 

6. Total 

Flavonoid 

 Ekstraksi dengan metode MAE  
(Microwave Assisted Extraction) 
Waktu MAE 10, 20, dan 30 menit 

Pelarut metanol, etanol dan etil asetat (1:10) 
 

Residu 

 

 

Bubuk mikroalga Porphyridium cruentum 

Penimbangan sebanyak 5 gram 

 

Penyaringan dengan kertas saring Whatman 

Filtrat 

Penguapan pelarut dengan Rotary Evaporator suhu 40oC  
 (Kecepatan 40 rpm) 

 

Penyemprotan dengan gas N2  

 

Ekstrak kasar mikroalga 

Porphyridium cruentum 

Analisis akhir: 

1. Rendemen 

2. Aktivitas 

Antioksidan 

DPPH 

3. Total Fenol 

4. Total Flavonoid 

 

Analisis awal: 

1. Aktivitas 

Antioksidan 

DPPH 

2. Total Fenol 

3. Total 

Flavonoid 

 Ekstraksi dengan metode MAE  
(Microwave Assisted Extraction) 
Waktu MAE 10, 20, dan 30 menit 

Pelarut metanol, etanol dan etil asetat (1:10) 
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini yaitu mikroalga P. 

cruentum dalam bentuk bubuk. Karakteristik dari mikroalga P. cruentum diketahui 

dengan melakukan pengujian bubuk mikroalga P. cruentum meliputi total fenol, 

total flavonoid serta aktivitas antioksidan. Pengujian bahan baku dilakukan 

menggunakan pelarut polar organik, yaitu metanol 96%. Metanol 96% dicampur 

dengan 5 gram bubuk P. cruentum kemudian, diaduk menggunakan magnetic 

stirer selama 2 jam. Data analisis bubuk P. cruentum dapat dilihat pada Tabel 

4.1.  

Tabel 4.1 Karakteristik bahan baku 

Karakteristik Mikroalga P. cruentum 

 Hasil Analisis Literatur 

Total Fenol (mg GAE/g) 55,6 ± 11,01 34,22±5,4a 

Total Flavonoid (mg QE/g) 11,28 ± 0,26 5,12±0,14a 

IC50 (ppm) 543,7± 28,18 729,5 ± 109,79b 

Keterangan: GAE= Gallic Acid Equivalent, QE= Quercetine   Equivalent 

Sumber: a) Yilmaz et al., 2017 

   b) Amini dkk, 2016 

 

Berdasarkan data hasil analisis pada Tabel 4.1 diketahui total fenol dari 

mikroalga P. cruentum sebesar 55,6 ± 11,01 mg GAE/g menunjukkan bahwa 

setiap gram bubuk mikroalga P. cruentum setara dengan 55,60 mg asam galat 

dan hasil analisis total flavonoid pada mikroalga P. cruentum sebesar 11,28 mg 

QE/g menunjukkan bahwa setiap gram bubuk mikroalga P. cruentum setara 

dengan 11,28 mg kuersetin. Hasil uji dari literatur didapatkan total fenol 34,22 mg 

GAE/g dan total flavonoid 5,12± 0,14 mg QE/mg sehingga hasil analisis lebih 

tinggi dibandingkan literatur. Perbedaan ini dapat mempegaruhi aktivitas 

antioksidan dari ekstrak mikroalga P. cruentum. Hasil analisis aktivitas 

antioksidan IC50 bubuk mikroalga P. cruentum didapatkan hasil sebesar 543,7± 

28,18 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan pada bahan baku 

yang belum dilakukan proses ekstraksi tergolong lemah karena nilai IC50 > 200 

ppm (Molyneaux, 2004). Hasil analisis aktivitas antioksidan IC50 bubuk mikroalga 

P. cruentum dengan pelarut metanol lebih tinggi dibandingkan dengan literatur 

yang menggunakan pelarut etanol sebesar 729,5 ± 109,79 ppm. Perbedaan ini 

dapat terjadi karena polaritas pelarut yang digunakan saat proses pengujian 
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berbeda sehingga berpengaruh terhadap uji hasil ekstraksi, selain itu faktor lain 

yang mempengaruhi yaitu perbedaan karakteristik bahan baku yang digunakan 

karena kondisi lingkungan meliputi salinitas, suhu dan cahaya saat kultivasi yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan sel dan kestabilan dari senyawa antioksidan 

mikroalga. Kestabilan antioksidan yang terganggu akan berpengaruh terhadap 

aktivitas dalam mengatasi radikal bebas (Amini dkk, 2016). 

4.2 Rendemen Ekstrak Mikroalga Porphyridium cruentum 

 Rendemen merupakan presentase antara hasil ekstraksi (berat kering 

sampel akhir) dibandingkan jumlah bubuk mikroalga P. cruentum yang di ekstrak 

(berat awal sampel). Rendemen yang didapatkan menjadi salah satu parameter 

untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut dan lama waktu ekstraksi. Rerata hasil 

rendemen ekstrak mikroalga P. cruentum dapat dilihat pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Grafik pengaruh perbedaan jenis pelarut dan lama waktu MAE terhadap 
rerata rendemen ekstrak mikroalga P. cruentum 

 

Gambar 4.1 menunjukkan rerata rendemen ekstrak mikroalga P. 

cruentum berkisar antara 1,78- 3,66%. Rerata rendemen dengan pelarut 

metanol, etanol dan etil asetat pada perlakuan lama waktu MAE 10, 20 dan 30 

menit mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan semakin lama waktu 

ekstraksi, meningkatkan kesempatan senyawa target untuk kontak dengan 

pelarut sehingga hasil ekstraknya akan bertambah sampai titik jenuh larutan 

(Winata & Yunianta, 2015). Mardiana dan Ratnasari (2011) juga menyatakan 

semakin lama waktu ekstraksi, semakin tinggi rendemen yang dihasilkan karena 
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kesempatan pelarut untuk berpenetrasi ke dalam sel bahan akan semakin baik 

yang menyebabkan semakin banyak senyawa yang berdifusi ke luar sel.  

Rerata rendemen ekstrak mikroalga P. cruentum yang didapatkan dengan 

metode MAE menggunakan pelarut etil asetat dengan waktu MAE 10, 20, dan 30 

menit sebesar 1,78%, 2,09%, dan 2,47%. Hasil rendemen ekstrak dengan 

perlakuan waktu MAE 20 menit dan 30 menit lebih besar dibandingkan hasil 

rendemen penelitian sebelumnya dengan metode maserasi menggunakan 

pelarut etil asetat sebesar 2% (Agustini & Kusmiati, 2016). Hasil penelitian ini 

didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan ekstraksi 

menggunakan metode MAE dengan waktu 15 menit memiliki rendemen ekstrak 

yang lebih tinggi (0,271 mg/g) dibandingkan metode kovensional (maserasi) 

dengan waktu 360 menit (0,179 mg/g) (Zhang, et al., 2013). Waktu ekstraksi 

yang sangat lama dengan metode konvensional menyebabkan proses ekstraksi 

kurang efisien dibandingkan dengan teknologi MAE dengan waktu ekstraksi 

berkisar antara 3-30 menit (Castro, et al., 2009; Eskilsson & Bjorklund, 2000; 

Herbert, et al., 2006; Moreira, et al., 2012; Ramalhosa, et al., 2012; Srogi, 2006). 

Hal ini dapat dipengaruhi karena ekstraksi dengan metode MAE memanfaatkan 

panas radiasi gelombang mikro untuk merusak matriks bahan sehingga senyawa 

target dalam bahan lebih cepat terekstrak (Calinescu, et al., 2001). 

Analisis ragam (ANOVA) rendemen ekstrak mikroalga P. cruentum 

dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh nyata dari faktor yang 

diteliti. Hasil analisis ragam (ANOVA) didapatkan P-Value≤ 0,05 untuk faktor 

jenis pelarut, lama waktu MAE dan faktor interaksi menunjukkan bahwa faktor 

jenis pelarut, lama waktu MAE dan faktor interaksi kedua faktor berpengaruh 

nyata terhadap rendemen ekstrak mikroalga P. cruentum (Lampiran 2). Hasil uji 

menunjukan terjadi interaksi kedua faktor, maka dilakukan uji lanjut DMRT (α= 

0,05) untuk menentukan perbedaan level dari masing-masing faktor dan 

membandingkan pengaruh perlakuan. Hasil uji lanjut rerata rendemen ekstrak 

mikroalga P. cruentum dengan jenis pelarut dan waktu ekstraksi yang berbeda 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.2 Pengaruh interaksi jenis pelarut dan lama waktu MAE terhadap rerata   

rendemen ekstrak mikroalga P. cruentum  

Jenis Pelarut 
Lama Waktu 

MAE (menit) 

Rerata Rendemen 

Ekstraksi (%) 
DMRT 5% 

Metanol 10 2.79 ± 0,31 cd 0,44 

Metanol 20 2,93 ± 0,15 e 0,45 

Metanol 30 3,66 ± 0,16 f  0,00 

Etanol 10 2,36 ± 0,21 b 0,42 

Etanol 20 2,71 ± 0,04 c 0,44 

Etanol 30 2,87 ± 0,17 d 0,45 

Etil Asetat 10 1,78 ± 0,22 a 0,39 

Etil Asetat 20 2,09 ± 0,19 ab 0,41 

Etil Asetat 30 2,47 ± 0,21 bc 0,43 

Keterangan: 

1) Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 

2) Notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji DMRT (α = 0,05)  

 

 

Tabel 4.2 Hasil uji lanjut DMRT 5% interaksi jenis pelarut dan lama waktu 

MAE menunjukkan bahwa rerata rendemen terendah terdapat pada perlakuan 

pelarut etil asetat dengan waktu ekstraksi 10 menit yaitu sebesar 1,78 ± 0,22%. 

Perlakuan ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan pelarut etil asetat dengan 

waktu ekstraksi 20 menit dan berbeda nyata dengan jenis perlakuan lainnya 

artinya rerata rendemen yang dihasilkan pada perlakuan ini tidak berbeda 

signifikan dengan perlakuan pelarut etil asetat waktu ekstraksi 20 menit dan 

berbeda signifikan dengan jenis perlakuan lainnya. Rerata rendemen tertinggi 

terdapat pada perlakuan pelarut metanol dengan waktu ekstraksi 30 menit yaitu 

sebesar 3,66 ± 0,16% dimana perlakuan ini berbeda nyata dengan semua 

perlakuan yang lain.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa rendemen ekstrak metanol dan etil 

asetat berbeda nyata karena memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Menurut 

Voight (1994) dalam Sari dkk, (2015), proses penarikan bahan (ekstraksi) terjadi 

dengan mengalirnya bahan pelarut ke dalam sel yang menyebabkan 

protoplasma membengkak dan kandungan sel terlarut sesuai kelarutannya. Daya 

melarutkan yang tinggi ini berhubungan dengan kepolaran pelarut dan kepolaran 

senyawa yang diekstraksi (Vogel,1978). Konstanta dielektrik dapat dijadikan 

pengukur relatif dari kepolaran suatu pelarut dimana semakin tinggi konstanta 

dielektrik pelarut maka semakin polar.  
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Berdasarkan konstanta dielektrik pelarut, metanol (32.6) (Lide, 2005) dan 

etanol (24,3) (Handayani, 2010) merupakan pelarut polar yang mampu 

mengekstrak senyawa polar pada bahan, sedangkan pelarut etil asetat (6.02) 

(Renhoran, 2012) tergolong pelarut semi polar yang dapat mengekstrak senyawa 

polar namun dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan pelarut polar pada bahan. 

Dalam penelitian ini, metanol memiliki nilai konstanta dielektrik tertinggi diantara 

ketiga pelarut yang digunakan sehingga menghasilkan rendemen lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan pelarut etanol dan etil asetat. Rendemen hasil ekstraksi 

menggunakan pelarut etil asetat terendah diantara perlakuan lain juga dapat 

disebabkan karena ikatan hidrogen antara gugus metoksi dari pelarut etil asetat 

dengan senyawa yang terdapat pada sampel mikroalga P. cruentum lebih lemah 

dibandingkan dengan ikatan hidrogen dengan senyawa target yang terbentuk 

pada pelarut metanol dan etanol (Rachmawati dkk, 2014).  

 

4.3 Total Fenol Ekstrak Mikroalga Porphyridium cruentum 

Total fenol pada ekstrak mikroalga P. cruentum dianalisis menggunakan 

reagen Folin-ciocelteu dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 756 

nm. Prinsip metode Folin-ciocelteu adalah reaksi oksidasi dan reduksi 

kolorimetrik untuk mengukur semua senyawa fenolik dalam sampel uji. Standar 

yang digunakan pada analisis total fenol yaitu asam galat. Total fenol ditentukan 

berdasarkan kemampuan senyawa fenol bereaksi dengan asam fosfomolibdat-

fosfotungstat dalam reagen Folin-ciocalteu yang berwarna kuning berubah warna 

menjadi warna biru. Hasil analisis nilai absorbansi larutan standar asam galat 

(Lampiran 3) didapatkan persamaan regresi linear y= 0,0094x + 0,0262. Rerata 

hasil total fenol ekstrak mikroalga P. cruentum dapat dilihat pada Gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Pengaruh perbedaan jenis pelarut dan lama waktu MAE terhadap rerata 

total fenol ekstrak mikroalga P. cruentum 

 

Hasil penelitan Gambar 4.2 menunjukkan rerata total fenol ekstrak 

mikroalga P. cruentum berkisar antara 38,71- 74,49 mg GAE/g. Rerata total fenol 

tertinggi dari ekstrak mikroalga P. cruentum dengan perlakuan pelarut metanol, 

etanol dan etil asetat terdapat pada perlakuan dengan lama waktu MAE 10 

menit. Hal ini dapat disebabkan karena waktu paparan yang berlebih dengan 

radiasi microwave walaupun pada kondisi suhu rendah atau daya yang rendah 

bisa menurunkan hasil ekstraksi karena hilangnya struktur kimia dari senyawa 

aktif (Chan, et al., 2011). Data pada gambar diketahui total fenol pada perlakuan 

dengan jenis pelarut etil asetat lebih tinggi hasilnya dibandingkan ekstrak 

metanol dan etanol yang mengindikasikan senyawa fenol yang terkandung pada 

P. cruentum didominasi oleh senyawa fenolik yang memiliki kepolaran sama 

dengan pelarut etil asetat. Salah satu jenis senyawa fenolik yang terdapat pada 

ekstrak P. cruentum memiliki sifat semipolar yaitu 4-methyl-2,6-di-tert-butylphenol 

(Agustini & Kusmiati, 2016).  

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa faktor jenis pelarut, 

lama waktu MAE dan faktor interaksi antara kedua faktor berpengaruh nyata 

(P≤0,05) terhadap total fenol ekstrak mikroalga P. cruentum (Lampiran 3). Hasil 

menunjukkan terjadi interaksi kedua faktor maka, dilakukan lanjut DMRT 5% 

untuk menentukan perbedaan level dari masing-masing faktor dan 

membandingkan pengaruh perlakuan terhadap total fenol ekstrak mikroalga P. 

cruentum.  
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Tabel 4.3 Pengaruh interaksi jenis pelarut dan lama waktu MAE terhadap rerata total 
fenol ekstrak mikroalga P. cruentum  

Jenis Pelarut 
Lama Waktu 

MAE (menit) 

Rerata Total Fenol 

  (mg GAE/g) 
DMRT 5% 

Metanol 10 62,27 ± 9,82 c 10,17 

Metanol 20 47,82 ± 1,02 b  9,78 

Metanol 30 39,16 ± 4,68 ab 9,59 

Etanol 10 50,04 ± 1,02 b 9,92 

Etanol 20 46,04 ± 1,68 ab 9,31 

Etanol 30 38,71 ± 2,04 a 8,88 

Etil Asetat 10 74,49 ± 14,99 d 0,00 

Etil Asetat 20 60,27 ± 9,33 c 10,11 

Etil Asetat 30 58,93 ± 6,11 c 10,03 

Keterangan: 

1) Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 

2) Notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji DMRT (α = 0,05)  

 

Hasil pengujian DMRT 5% menunjukkan perlakuan pelarut etanol dengan 

lama waktu MAE 30 menit memiliki rerata total fenol terendah yaitu sebesar 

38,71± 2,04 mg GAE/ g. Perlakuan ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

pelarut metanol dengan lama waktu MAE 30 menit dan perlakuan pelarut etanol 

dengan lama waktu MAE 20 menit yaitu sebesar 39,16 ± 4,68 dan  46,04 ± 1,68 

mg GAE/ g. Total fenol tertinggi terdapat pada perlakuan pelarut etil asetat 

dengan lama waktu MAE 10 menit sebesar 74,49± 14,99 mg GAE/ g dimana 

perlakuan ini berbeda nyata dengan semua perlakuan yang lain.  

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa senyawa polifenolik tanaman 

laut banyak ditemukan pada ekstrak etil asetat. Berdasarkan uji fitokimia 

diketahui bahwa fraksi etil asetat mengandung senyawa golongan fenolik, 

flavonoid, alkaloid dan saponin (Rudiansah, 2012). Total fenolik pada ekstrak etil 

asetat (106,00 mg GAE/g) sedangkan pada ekstrak metanol T. conoides (16,6 

mg GAE/g) (Chakraborty & Joseph, 2016). Senyawa fenolik umumnya lebih 

mudah diekstrak oleh pelarut organik yang bersifat semi polar dan polar 

(Septiana et al., 2002). Ekstraksi fenolik dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 

jenis dan polaritas pelarut yang digunakan, fisik dan karakteristik kimia dari 

sampel, waktu dan suhu ekstraksi, rasio bahan dibandingkan pelarut dan 

karakteristik matriks termasuk ukuran partikel (Dai, et al., 2010; Veggi, et al., 

2013). Total fenol yang didapatkan pada ekstrak metanol, etanol dan etil asetat 

berbeda nyata di karenakan perbedaan polaritas pelarut dengan karakteristik 

kimia dari sampel mikroalga P. cruentum. Diduga senyawa fenolik yang terdapat 
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pada mikroalga P.cruentum didominasi oleh senyawa yang bersifat semipolar 

sehingga menghasilkan total fenol tertinggi pada ekstrak etil asetat.   

Senyawa polifenol bisa berperan sebagai antioksidan karena senyawa 

tersebut memiliki sifat redox yang membuat senyawa tersebut mampu mereduksi 

radikal bebas dan menetralisir prooksidan lainnya (Kappel et al, 2008). Menurut 

Ebrahimzadeh et al. (2009), kandungan fenol yang tinggi menyebabkan aktivitas 

peredaman DPPH yang lebih baik. Pada senyawa polifenol, aktivitas antioksidan 

berkaitan dengan struktur rantai samping dan substitusi pada cincin aromatiknya. 

Kemampuan polifenol untuk bereaksi dengan radikal bebas DPPH dapat 

mempengaruhi urutan kekuatan antioksidannya (Yuhernita & Juniarti, 2011). 

Hasil penelitian dengan perlakuan waktu MAE 10 menit menunjukkan 

rerata total fenol tertinggi dibandingkan perlakuan waktu MAE 20 menit dan 30 

menit. Hal ini dapat disebabkan karena senyawa fenol yang terdapat pada bahan 

memiliki banyak gugus hidroksi pada cincin aromatiknya sehingga semakin 

memudahkan senyawa fenol tersebut terdegradasi selama proses ekstraksi 

karena semakin banyak gelombang mikro yang terserap oleh senyawa fenol 

tersebut jika waktu ekstraksi lebih panjang (Wang et al., 2008). Pemilihan suhu 

ekstraksi dan waktu MAE yang tepat penting dilakukan untuk menghindari 

degradasi dan oksidasi senyawa bioaktif. Waktu ekstraksi menggunakan MAE 

berkisar antara 3-30 menit (Castro, et al., 2009; Eskilsson & Bjorklund, 2000; 

Herbert, et al., 2006; Moreira, et al., 2012; Ramalhosa, et al., 2012; Srogi, 2006). 

Dari hasil penelitian, dapat diduga semakin lama paparan gelombang mikro 

dalam proses ekstraksi dapat menurunkan total fenol karena adanya senyawa 

fenol yang terdegradasi. 

 

4.4 Total Flavonoid Ekstrak Mikroalga Porphyridium cruentum 

Flavonoid termasuk salah satu golongan terbesar dari polifenol dengan 

struktur difenilpropan (C6C3C6), terdiri dari dua cincin aromatik yang dihubungkan 

3 atom karbon yang termasuk lingkaran heterosiklik (Momuat dkk, 2011). Total 

flavonoid ekstrak mikroalga P. cruentum dianalisis menggunakan metode 

kolorimetri AlCl3 dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 447 nm. 

Standar yang digunakan pada analisis total flavonoid yaitu kuersetin. Hasil 

analisis nilai absorbansi dari larutan standar kuersetin (Lampiran 4) didapatkan 
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persamaan regresi linear y= 0,0003x + 00086. Rerata hasil total flavonoid ekstrak 

mikroalga P. cruentum dapat dilihat pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Pengaruh perbedaan jenis pelarut dan lama waktu MAE terhadap rerata 

total flavonoid ekstrak mikroalga P. cruentum 

  

Gambar 4.3 menunjukkan rerata total flavonoid ekstrak mikroalga P. 

cruentum hasil penelitian berkisar antara 7,30- 27,48 mg QE/g. Rerata total 

flavonoid mengalami penurunan pada perlakuan pelarut metanol, etanol dan etil 

asetat dari lama waktu MAE 10 menit dibandingkan dengan waktu MAE 20 dan 

30 menit. Berdasarkan gambar diatas, diketahui pula total flavonoid pada 

perlakuan dengan jenis pelarut etil asetat menghasilkan total flavonoid tertinggi 

dibandingkan ekstrak metanol dan etanol. Hal ini disebabkan karena waktu 

ekstraksi dan tingkat kelarutan (polaritas) masing-masing pelarut yang berbeda 

berpengaruh terhadap hasil ekstraksi. Studi yang tepat tentang optimalisasi 

waktu ekstraksi sangat penting karena waktu ekstraksi dapat bervariasi ketika 

jenis tanaman yang digunakan berbeda (Mandal et al., 2007). Hasil analisis 

ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa pada taraf kesalahan 5% faktor jenis 

pelarut, lama waktu MAE dan faktor interaksi kedua faktor berpengaruh nyata 

(P≤0,05) terhadap total flavonoid ekstrak mikroalga P. cruentum. Hasil 

menunjukkan terjadi interaksi kedua faktor maka, dilakukan uji lanjut DMRT 

(α=0,05) untuk membandingkan pengaruh faktor yang digunakan terhadap total 

flavonoid ekstrak mikroalga P. cruentum. 
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Tabel 4.4 Pengaruh interaksi jenis pelarut dan lama waktu MAE terhadap rerata total 
flavonoid ekstrak mikroalga P. cruentum 

Jenis Pelarut 
Lama Waktu 

MAE (menit) 

Rerata Total Flavonoid  

(mg QE/g) 
DMRT 5% 

Metanol 10 16,65 ± 0,59 c 1,47 

Metanol 20 12,50 ± 0,50 b  1,46 

Metanol 30 9,86 ± 0,31 ab 1,40 

Etanol 10 11,87 ± 0,55 b 1,43 

Etanol 20 9,46 ± 0,79 ab 1,36 

Etanol 30 7,30 ± 0,24 a 1,30 

Etil Asetat 10 27,48 ± 1,44 d 0,00 

Etil Asetat 20 19,08 ± 1,17 c 1,48 

Etil Asetat 30 12,40 ± 0,35 c 1.45 

Keterangan: 

3) Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 

4) Notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji DMRT (α = 0,05)  

 

Hasil uji lanjut DMRT 5% pada Tabel 4.4 interaksi jenis pelarut dan lama 

waktu MAE menunjukkan bahwa rerata total flavonoid ekstrak mikroalga P. 

cruentum terendah terdapat pada perlakuan pelarut etanol dengan lama waktu 

MAE 30 menit yaitu sebesar 7,30± 0,24 mg QE/g. Perlakuan ini tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan etanol dengan waktu MAE 20 menit dan metanol 

dengan waktu MAE 30 menit. Hal ini disebabkan karena polaritas antara pelarut 

metanol dan etanol yang hampir sama yaitu bersifat polar. Rerata total flavonoid 

ekstrak mikroalga P. cruentum tertinggi terdapat pada perlakuan pelarut etil 

asetat dengan lama waktu MAE 10 menit yaitu sebesar 27,48± 1,44 mg QE/g. 

Perlakuan ini berbeda nyata dengan semua perlakuan.  

Menurut literatur, flavonoid terbagi menjadi beberapa jenis, tiap jenis 

flavonoid memiliki kepolaran yang berbeda-beda tergantung jumlah dan posisi 

gugus hidroksilnya. Flavonoid pada umumnya larut dalam pelarut semi polar 

hingga polar (Neldawati et al., 2013). Hasil penelitian menunjukkan senyawa 

flavonoid pada mikroalga P. cruentum dominan bersifat semipolar terbukti 

dengan nilai total flavonoid tertinggi pada ekstrak etil asetat dengan lama waktu 

MAE 10 menit.  

Tanaman yang mengandung flavonoid memiliki aktivitas antioksidan 

(Neldawati et al., 2013). Flavonoid dengan gugus hidroksil berfungsi sebagai 

penangkap radikal bebas. Semakin banyak gugus hidroksil dapat meningkatkan 

aktivitas sebagai antioksidan. Aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dihasilkan 

pada senyawa fenolik yang mempunyai jumlah gugus hidroksil lebih banyak 
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pada inti flavonoidnya. Oleh karena itu, fenol dan flavonoid berperan sebagai 

antioksidan primer.  

 

4.5 Aktivitas Antioksidan (IC50) Ekstrak Mikroalga Porphyridium cruentum 

Pengujian kuantitatif aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH 

dinyatakan dengan nilai IC50. Nilai IC50 (Inhibition Concentration) menyatakan 

konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk mereduksi DPPH sebesar 

50%. Nilai IC50 diperoleh dari perpotongan garis antara daya hambat dan sumbu 

konsentrasi yang kemudian dimasukkan ke dalam persamaan y= ax + b, dengan 

y= 50 dan nilai x menunjukkan nilai IC50 (Molyneux, 2004). Rerata nilai IC50 hasil 

uji aktivitas antioksidan ekstrak mikroalga P. cruentum dapat dilihat pada 

Gambar 4.4  

 

Gambar 4.4 Pengaruh perbedaan jenis pelarut dan lama waktu MAE terhadap rerata 

aktivitas antioksidan (IC50) ekstrak mikroalga P. cruentum 

 

Rerata aktivitas antioksidan (IC50) ekstrak mikroalga P. cruentum berkisar 

antara 145,2- 783,3 ppm. Gambar 4.4 diketahui terjadi kenaikan nilai IC50 

dengan semakin lamanya waktu MAE. Kenaikan nilai IC50 menunjukkan 

penurunan aktivitas antioksidan. Hal tersebut terjadi karena pengaruh gelombang 

microwave yang diserap oleh bahan sehingga terjadi efek pemanasan dalam 

proses ekstraksi dengan metode MAE yang disebabkan karena rotasi dipol dan 

konduksi ion dalam zat terlarut dan pelarut. Proses ini dapat memecah ikatan 

hidrogen karena adanya rotasi dipol dan migrasi ion sehingga meningkatkan 

penetrasi pelarut kedalam matriks untuk mengekstrak senyawa target pada 
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bahan (Zhu, et al., 2006). Waktu ekstraksi yang lebih lama meningkatkan jumlah 

analit yang terekstrak namun terdapat resiko degradasi terutama komponen 

termolabil (Veggi, et al., 2013).  

 Berdasarkan literatur, suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan 

sangat kuat apabila nilai IC50 kurang dari 50 ppm, kuat apabila nilai IC50 50-100 

ppm, sedang apabila nilai IC50 berkisar antara 100-150 ppm, dan lemah apabila 

nilai IC50 berkisar antara 150-200 ppm. Nilai IC50 200-1.000 ppm dinyatakan 

kurang aktif namun masih berpotensi sebagai antioksidan (Molyneux, 2004). 

Berdasarkan hasil penelitian, nilai IC50 dari semua perlakuan berada pada 

kisaran 145- 783 ppm sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa antioksidan 

yang terdapat pada mikroalga P. cruentum kurang aktif namun masih berpotensi 

sebagai antioksidan karena nilai IC50 ≤ 1000 ppm (Molyneux, 2004). 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa faktor jenis pelarut, 

lama waktu MAE dan faktor interaksi antara kedua faktor berpengaruh nyata 

(P≤0,05) terhadap aktivitas antioksidan (IC50) dari ekstrak P. cruentum. Uji lanjut 

DMRT (α= 0,05) (Lampiran 5) dilakukan untuk menentukan perbedaan level dari 

masing-masing faktor dan membandingkan pengaruh perlakuan. Hasil uji lanjut 

aktivitas antioksidan (IC50) ekstrak mikroalga P. cruentum dengan jenis pelarut 

dan waktu ekstraksi yang berbeda dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 Pengaruh interaksi jenis pelarut dan lama waktu MAE terhadap rerata   
aktivitas antioksidan (IC50) ekstrak mikroalga P. cruentum 

Jenis Pelarut 
Lama Waktu 

MAE (menit) 

Rerata Aktivitas 

Antioksidan (IC50) (ppm) 
DMRT 5% 

Metanol 10 213,64 ± 61,11 ab 103,10 

Metanol 20 510,54 ± 23,34 c 107,79 

Metanol 30 639,44 ± 83,34 c 108,66 

Etanol 10 337,76 ± 70,02 b 106,64 

Etanol 20 565,739 ± 60,79 c 109,34 

Etanol 30 783,26 ± 85,25 d 0,00 

Etil Asetat 10 145,22 ± 11,35 a 95,43 

Etil Asetat 20 196,03 ± 14,38 a 100,12 

Etil Asetat 30 306,03 ± 20,68 b 105,16 

Keterangan: 
1) Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
2) Notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji DMRT (α = 0,05)  

 

 

Tabel 4.5 Hasil uji lanjut DMRT 5% interaksi jenis pelarut dan lama waktu 

MAE menunjukkan bahwa rerata nilai IC50 ekstrak mikroalga P. cruentum 

terendah terdapat pada perlakuan pelarut etil asetat dengan waktu ekstraksi 10 
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dan 20 menit yaitu sebesar 145,22 ± 11,35 ppm, dan 196,03 ± 14,38 ppm, 

sedangkan rerata nilai IC50 ekstrak mikroalga P. cruentum tertinggi terdapat pada 

perlakuan pelarut etanol dengan waktu ekstraksi 30 menit yaitu sebesar 783,26 ± 

85,25 ppm. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel dengan nilai IC50 

tertinggi dalam hasil penelitian ini yaitu perlakuan pelarut etanol dengan waktu 

ekstraksi 30 menit memiliki aktivitas antioksidan terendah dibandingkan 

perlakuan lainnya sedangkan, perlakuan pelarut etil asetat dengan waktu 

ekstraksi 10 dan 20 menit memiliki aktivitas antioksidan tertinggi dibandingkan 

perlakuan lainnya didukung dengan hasil uji total fenol dan flavonoid tertinggi 

pada penelitian ini terdapat pada ekstrak etil asetat dengan waktu MAE 10 menit. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak metanol, 

etanol dan etil asetat berbeda nyata karena memiliki tingkat kepolaran yang 

berbeda sehingga senyawa bioaktif yang terekstrak berbeda. Daya melarutkan 

yang tinggi untuk mengekstrak senyawa-senyawa pada bahan berhubungan 

dengan kepolaran pelarut dan kepolaran senyawa yang diekstraksi (Vogel,1978). 

Perlakuan pelarut etil asetat memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi di 

bandingkan perlakuan pelarut metanol dan etanol diduga karena senyawa- 

senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan yang terkandung dalam ekstrak P. 

cruentum didominasi oleh senyawa yang memiliki polaritas yang sama dengan 

pelarut etil asetat yaitu semi polar. Selain itu, pelarut etil asetat memiliki gugus 

metoksi yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa- senyawa 

antioksidan dalam bahan yang bersifat polar dan memiliki gugus non polar (-CH3) 

yang dapat mengekstrak senyawa antioksidan yang bersifat semipolar hingga 

non polar (Rachmawati dkk, 2014).  

Perbandingan dengan literatur menunjukkan hasil penelitian aktivitas 

antioksidan dengan metode MAE menggunakan pelarut etanol dengan lama 

waktu MAE 10, dan 20 menit memiliki nilai IC50 sebesar 337,76 ± 70,02 ppm, dan 

565,739 ± 60,79 ppm lebih rendah dibandingkan dengan penelitian yang telah 

dilakukan dengan metode maserasi dengan lama waktu ekstraksi 24 jam 

menggunakan pelarut etanol menunjukkan nilai IC50 ekstrak kasar mikroalga 

P.cruentum sebesar 729,5 ppm (Amini dkk, 2016).  Hasil menunjukkan bahwa 

ekstraksi dengan metode MAE dapat meningkatkan senyawa bioaktif yang 

terekstrak pada bahan karena proses ekstraksi MAE memanfaatkan gelombang 

mikro yang dapat mengurangi aktivitas enzimatis yang merusak senyawa 
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target (Salas et al., 2010) dengan waktu ekstraksi yang lebih cepat dibandingkan 

waktu ekstraksi metode konvensional (Calinescu et al., 2001). 

Aktivitas antioksidan suatu ekstrak tanaman tergantung pada senyawa- 

senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan yang terkandung dalam ekstrak 

tersebut (Dedi dkk, 2017) seperti senyawa polifenol yang memiliki aktivitas 

antioksidan. Aktivitas antioksidan juga dapat dipengaruhi oleh senyawa selain 

polifenol seperti klorofil dan senyawa karoten. P. cruentum diketahui 

mengandung karotenoid yaitu cis-zeaxantin, trans-zeaxantin, α-karoten, dan cis 

α-karoten (Abidin, et al., 2010). Shahidi (2004) dalam Cox et al. (2010) 

mengatakan bahwa aktivitas antioksidan dari alga laut bisa berasal dari pigmen 

seperti klorofil dan karotenoid, vitamin dan prekursor vitamin termasuk α-

tokoferol, α-karoten, niasin, tiamin, asam askorbat, flavonoid, terpenoid, peptida, 

dan zat antioksidatif lain.  

 

4.6. Uji Korelasi Senyawa Bioaktif 

Aktivitas antioksidan (nilai IC50) dari ekstrak mikroalga P. cruentum 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kandungan fenol dan flavonoid. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah didapatkan, selanjutkan dilakukan uji 

korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara aktivitas antioksidan 

dengan kandungan fenol dan flavonoid yang diuji dalam ekstrak P. cruentum 

menggunakan program minitab versi 17 dengan hasil seperti terlihat pada Tabel 

4.6  

Tabel 4.6 Hasil uji korelasi pearson antara total fenol dan total flavonoid terhadap 

aktivitas antioksidan IC50 

 Aktivitas Antioksidan (IC50)* 

Fenol -0,812 

0,000 

Flavonoid -0,785 

0,000 

Keterangan: Korelasi signifikan pada selang kepercayaan 5%  

 *isi sel koefisien korelasi P-value  

 

Tabel 4.6 menunjukkan korelasi antara fenol dan flavonoid dengan 

aktivitas antioksidan (nilai bertanda negatif), menunjukkan adanya hubungan 

berbanding terbalik antara aktivitas antioksidan dengan total fenol dan total 

flavonoid, dimana semakin meningkatnya total fenol dan total flavonoid maka 

aktivitas antioksidan IC50 semakin menurun. Jika dibandingkan, nilai korelasi 

aktivitas antioksidan dengan total fenol lebih besar yaitu 0,812 atau 81,2% dari 
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nilai korelasi antara aktivitas antioksidan dengan total flavonoid yaitu sebesar 

0,785 atau 78,5%. Berdasarkan analisis korelasi dapat diasumsikan bahwa 

senyawa bioaktif yang paling berpengaruh terhadap nilai aktivitas antioksidan 

IC50 adalah total fenol dalam ekstrak. Pada umumnya senyawa yang memiliki 

bioaktivitas sebagai antioksidan adalah senyawa golongan fenol yang memiliki 

gugus hidroksi yang tersubstitusi pada cincin benzena dengan posisi orto dan 

para terhadap gugus –OH dan – OR. Senyawa fenol menghambat radikal bebas 

dengan cara mendonorkan protonnya dan membentuk radikal yang stabil. 

Terbentuknya radikal stabil ini dikarenakan elektron bebas yang terdapat pada 

radikal distabilkan oleh delokalisasi elektron dengan adanya resonansi pada 

cincin aromatik (Rudiansah, 2012). 

4.7 Perlakuan Terbaik Ekstraksi Antioksidan P. cruentum 

Pemilihan perlakuan terbaik ekstraksi antioksidan P. cruentum dilakukan 

menggunakan metode multiple atribute (Zeleny, 1982) dengan melakukan 

perhitungan masing-masing parameter uji. Parameter yang digunakan meliputi 

rendemen, total fenol, total flavonoid dan aktivitas antioksidn IC50. Parameter 

yang diharapkan memiliki nilai ideal maksimal adalah rendemen, total fenol dan 

total flavonoid sedangkan, untuk aktivitas antioksidan IC50, parameter yang 

diharapkan yang memiliki nilai ideal minimal. Berikut hasil perhitungan untuk 

penentuan perlakuan terbaik dari pengaruh jenis pelarut dan lama waktu MAE 

terhadap aktivitas antioksidan mikroalga P. cruentum. 

 

Tabel 4.7 Perlakuan terbaik ekstraksi antioksidan P. cruentum 

Jenis Pelarut 
Lama Waktu 

MAE 
L1 L2 LMAX Total Peringkat 

Metanol 

10 Menit 0.392 0.978 0.076 1.446 2 

20 Menit 0.434 0.996 0.076 1.506 5 

30 Menit 0.438 0.997 0.076 1.511 6 

Etanol 

10 Menit 0.406 0.983 0.076 1.465 3 

20 Menit 0.504 0.995 0.076 1.575 9 

30 Menit 0.429 1.000 0.076 1.504 4 

Etil asetat 

10 Menit 0.279 0.931 0.076 1.286 1 

20 Menit 0.495 0.981 0.076 1.551 8 

30 Menit 0.454 0.986 0.076 1.517 7 

 

Berdasarkan hasil penentuan perlakuan terbaik diperoleh pelarut etil asetat 

dengan waktu MAE 10 menit merupakan perlakuan terbaik pada penelitian ini. 
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Hal ini diduga karena pelarut etil asetat memiliki polaritas yang sama dengan 

senyawa bioaktif antioksidan yang terdapat pada mikroalga P. cruentum dan 

dalam waktu ekstraksi MAE 10 menit merupakan waktu yang optimal untuk 

mempertahankan komponen termolabil pada bahan yang diduga sebagai 

senyawa bioaktif antioksidan yang dapat tergedradasi apabila waktu ekstraksi 

lebih panjang akibat paparan yang berlebih dengan radiasi microwave walaupun 

pada kondisi suhu rendah atau daya yang rendah bisa mendegradasi senyawa 

bioaktif terutama yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi.  
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BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

1. Interaksi antara jenis pelarut yang digunakan dengan lama waktu MAE  

berpengaruh nyata terhadap rerata rendemen, total fenol, total flavonoid dan 

nilai IC50 ekstrak mikroalga P. cruentum.  

2. Perlakuan jenis pelarut metanol dengan lama waktu MAE 30 menit 

menghasilkan rerata rendemen tertinggi sebesar 3,66 ± 0,16% 

3. Rerata total fenol ekstrak mikroalga P. cruentum tertinggi terdapat pada 

perlakuan pelarut etil asetat dengan lama waktu MAE 10 menit yaitu sebesar 

74,49 ± 14,99 mg GAE/ g 

4. Rerata total flavonoid ekstrak mikroalga P. cruentum tertinggi terdapat pada 

perlakuan pelarut etil asetat dengan lama waktu MAE 10 menit yaitu sebesar 

27,48 ± 1,17 mg QE/g 

5. Perlakuan jenis pelarut etil asetat dengan lama waktu MAE 10 menit memiliki 

nilai IC50 terendah yaitu sebesar 145,22 ± 11,35 ppm sehingga menunjukkan 

aktivitas antioksian tertinggi pada penelitian ini.  

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan uji tambahan seperti total klorofil yang dapat bertindak 

sebagai senyawa antioksidan 

2. Perlu dilakukan ekstraksi mikroalga P. cruentum dengan metode fraksinasi 

untuk menguji potensi antioksidan pada mikroalga P. cruentum 

3. Perlu dilakukan identifikasi senyawa menggunakan GC-MS agar dapat 

mengetahui komponen senyawa bioaktif lebih lengkap yang dapat 

memengaruhi aktivitas antioksidan pada mikroalga P. cruentum 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisis 

1.1 Analisis Rendemen Ekstrak  

Pengukuran rendemen dilakukan pada masing-masing ekstrak dengan cara 

menghitung berat kering sampel akhir (A) dan berat awal sampel (B). Kemudian, 

dilakukan kalkulasi sebagai berikut: 

Rendemen (%) =  

1.2 Analisis Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Fukumoto & Mazza, 2000) 

1. Sampel ekstrak ditimbang sebanyak 0,005 gram dilarutkan dengan 5 ml 

metanol (Larutan stok 1000 ppm).  

2. Dilakukan pengenceran larutan stok ekstrak 1000 ppm menjadi 50 ppm, 

100 ppm, 150 ppm, 200 ppm dan 250 ppm.  

3. Diambil larutan ekstrak masing-masing konsentrasi sebanyak 150 μl 

menggunakan micropipette P200 dengan tip berwarna kuning, kemudian 

dimasukkan ke well.  

4. Ditambahkan larutan DPPH 0,2 mM sebanyak 50 μl kemudian di vortex 

(tingkat berkurangnya warna dari larutan menunjukkan efisiensi 

penangkapan radikal bebas).  

5. Larutan ekstrak diinkubasi dalam ruang gelap selama 30 menit.  

6. Diukur absorbansi dengan microplate reader λ 517 nm 

7. Aktivitas penangkal radikal diekspresikan sebagai persen inhibisi yang 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

% inhibisi radikal DPPH = absorbansi blanko – absorbansi sampel x 100%    

absorbansi blanko 

8. Penentuan nilai IC50 (Inhibitory Concentration) dengan cara memplot 

konsentrasi sampel sebagai sumbu x dan persen ihibisi sebagai sumbu y, 

kemudian didapatkan persamaan regresi linear dimana nilai y dinyatakan 

sebesar 50 dan nilai x yang diperoleh sebagai IC50 (µg/ml).
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1.3 Analisis Total Fenol (Siriwoharn, et al., 2004)  
 

Pengujian total fenol dilakukan dengan menggunakan Folin-Ciocalteau sesuai 

metode (Siriwoharn, et al., 2004) yang telah dimodifikasi, Berikut ini merupakan 

prosedur kerja analisis: 
 

A. Pembuatan kurva standart asam galat  

1. asam galat ditimbang sebanyak 0,5 mg dan kemudian dimasukkan ke dalam 

labu ukur 1 ml ( konsentrasi 500 ppm )  

2. Ditambahkan aquades hingga tanda batas kemudian dihomogenkan  

3. Dibuat larutan standar asam galat dengan konsentrasi 100, 200, 300, 400, 

dan 500 ppm  

4. Diambil 100 µl larutan dari masing-masing konsentrasi dan kemudian 

dimasukkan ke dalam tube 1,5 ml  

5. Ditambahkan reagen Folin dalam Aquades (1:10) pada masing-masing 

larutan sebanyak 500 µl kemudian divortex dan diinkubasi pada suhu ruang 

selama 3 menit  

6. Ditambahkan natrium karbonat 7,5% sebanyak 400 µl kemudian divortex 

dan diinkubasi pada ruang gelap selama 30 menit  

7. Diambil dari tube 200 µl dimasukkan ke dalam 96 well 

8. Diukur absorbansi menggunakan microplate reader dengan panjang 

gelombang 756 nm  

9. Persamaan kurva standar asam galat diperoleh  

 

B. Penentuan total fenol ekstrak Porphyridium cruentum  

1. Sebanyak 10 mg ekstrak dilarutkan dalam 1 mL metanol di dalam labu ukur 

sehingga diperoleh 10000 ppm ekstrak,  

2. Selanjutnya sebanyak 100 µl larutan tersebut diambil dan ditambahkan 500 

µl larutan dari campuran Folin-Cioceltaeu dan aquades dengan 

perbandingan 1:10, Kemudian divortex dan didiamkan selama 3 menit 

3. Ditambahkan natrium karbonat 7,5% sebanyak 400 µl kemudian divortex 

dan diinkubasi pada ruang gelap selama 30 menit  

4. Diambil dari tube sebanyak 200 µl dimasukkan ke dalam 96 well 

5. Diukur absorbansi menggunakan microplate reader dengan panjang 

gelombang 756 nm  

6. Nilai absorbansi yang didapat selanjutnya dimasukkan ke dalam persamaan 
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kurva standar asam galat y = ax+b, Hasil dinyatakan sebagai setara asam 

galat per gram berat kering ekstrak (mg GAE / g ekstrak)  

6. Setelah diperoleh konsentrasi fenol total ekstrak, dilakukan perhitungan total 

fenol ekstrak dengan persamaan sebagai berikut :  

Total fenol = (x) x Fp x v x 100% 

w 

Ket : 

X : Konsentrasi fenol  

Fp : Faktor pengenceran 

W : Massa Sampel  

V: Volume sampel  

 

1.4 Analisis Total Flavonoid (Chang, et al., 2002)  

Pengujian total flavonoid dilakukan dengan menggunakan kolorimetri 

alumunium klorida, Berikut ini merupakan prosedur kerja analisis: 

 

A. Pembuatan kurva standart quercetin,  

1. Sebanyak 1 mg quercetin ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam 

labu ukur 1 ml (konsentrasi 1000 ppm)  

2. Ditambahkan metanol hingga tanda batas kemudian dihomogenkan  

3. Dibuat larutan standar quercetin dengan konsentrasi 200, 400, 600, 

800, dan 1000 ppm  

4. Diambil 20 µl larutan dari masing-masing konsentrasi dan kemudian 

dimasukkan ke dalam tube 1,5 ml 

5. Ditambahkan 20 µl AlCl3 10%, 160 µl NaOH 1 M kemudian divortex 

dan diinkubasi selama 5 menit.  

6. Diukur absorbansi menggunakan microplate reader dengan panjang 

gelombang 447 nm  

7. Diperoleh persamaan kurva standar quercentin  

 

B. Penentuan total flavonoid ekstrak Porphyridium cruentum 

1. Sebanyak 5 mg ekstrak dilarutkan dalam 1 mL metanol di dalam labu 

ukur sehingga diperoleh 5000 ppm ekstrak,  

2. Diambil larutan stok ekstrak sebanyak 20 µl kemudian dimasukkan 

ke dalam tube 1,5 ml  
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3. Ditambahkan 20 µl AlCl3 10%, 160 µl NaOH 1 M kemudian divortex dan 

diinkubasi selama 5 menit.  

4. Diukur absorbansi menggunakan microplate reader dengan panjang 

gelombang 447 nm  

5. Nilai absorbansi yang didapat kemudian dimasukkan ke dalam 

persamaan kurva standar quercentin y = ax + b , Hasil dinyatakan dalam 

mg ekuivalen quercentin per g ekstrak  

6. Setelah diperoleh konsentrasi flavonoid total ekstrak, dilakukan 

perhitungan total flavonoid ekstrak dengan persamaan sebagai berikut  

 

Total flavonoid total = (x) x Fp x v x 100%  

w 

Ket : 

X : Konsentrasi flavonoid 

Fp : Faktor pengenceran 

W : Massa Sampel  

V : Volume sampel  
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Lampiran 2. Data Hasil Analisis Rendemen Ekstrak Mikroalga P. cruentum  

Data Rerata Nilai Analisis Rendemen 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata SD 
I II III 

P1T1 3.13 2.53 2.72 8.38 2.79 0.31 

P1T2 2.95 3.06 2.77 8.78 2.93 0.15 

P1T3 3.54 3.84 3.61 10.98 3.66 0.15 

P2T1 2.34 2.58 2.17 7.09 2.36 0.21 

P2T2 2.66 2.74 2.72 8.12 2.71 0.04 

P2T3 2.91 2.68 3.02 8.61 2.87 0.17 

P3T1 2.02 1.73 1.58 5.33 1.78 0.22 

P3T2 2.29 1.89 2.10 6.28 2.09 0.20 

P3T3 2.47 2.26 2.68 7.41 2.47 0.21 

Total Ulangan 24.32 23.30 23.36 

   Rerata Ulangan 2.70 2.59 2.60 

    

Tabel ANOVA 

Variasi DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Jenis Pelarut 2 4.9908 2.49539 47.89 0.000 

Lama Waktu MAE 2 2.0319 1.01593 19.5 0.000 

Jenis Pelarut*Lama 
Waktu MAE   

4 0.9984 0.24961 4.79 0.008 

Error 18 0.938 0.05211 
  

Total 26 8.9591       
 

Tabel Uji Lanjut DMRT 5% 

Perlakuan  
Akar 

KTG/r 
R 

rerata dari 
terkecil 

DMRT 
α 

Jumlah Notasi 

P3T1 0.132 2.971 1.780 0.392 2.172 a 

P3T2 0.132 3.117 2.094 0.411 2.505 ab 

P2T1 0.132 3.210 2.363 0.423 2.786 b 

P3T3 0.132 3.274 2.471 0.431 2.902 bc 

P2T2 0.132 3.320 2.706 0.438 3.144 cd 

P1T1 0.132 3.356 2.792 0.442 3.234 cd 

P2T3 0.132 3.383 2.869 0.446 3.315 d 

P1T2 0.132 3.404 2.927 0.449 3.376 e 

P1T3 0.132 0.000 3.661 0.000 3.661 f 
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Lampiran 3. Data Analisis Total Fenol 

Kurva Standar Asam Galat  

 

Konsentrasi Absorbansi 

0 0 

20 0.219 

40 0.412 

60 0.619 

80 0.804 

100 0.924 

 

 

Data Rerata Total Fenol (mg GAE/ gr) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata STDEV 
I II III 

P1T1 60.27 72.93 53.60 186.80 62.27 9.82 

P1T2 48.93 46.93 47.60 143.47 47.82 1.02 

P1T3 39.6 43.60 34.27 117.47 39.16 4.68 

P2T1 50.93 48.93 50.27 150.13 50.04 1.02 

P2T2 46.27 44.27 47.60 138.13 46.04 1.68 

P2T3 38.27 36.93 40.93 116.13 38.71 2.04 

P3T1 90.93 61.60 70.93 223.47 74.49 14.99 

P3T2 53.60 56.27 70.93 180.80 60.27 9.33 

P3T3 65.60 57.60 53.60 176.80 58.93 6.11 

Total Ulangan 428.80 387.53 416.13 
   Rerata Ulangan 53.60 48.44 52.02       
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Tabel ANOVA 

ANOVA 

Variasi DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Jenis Pelarut 2 665 332.49 12.41 0.000 

Lama Waktu MAE 2 799.2 399.6 14.91 0.000 

Jenis Pelarut*Lama 
Waktu MAE   4 449.6 112.4 4.2 0.014 

Error 18 482.1 26.78 
  Total 26 2395.9       

 

 

Tabel Uji Lanjut DMRT 5% 

Perlakuan dari 
yang terkecil 

Akar 
KTG/r 

R 
rerata dari 

terkecil 
DMRT α 

Rerata+ 
DMRT 

Notasi 

P2T3 2.99 2.97 38.71 8.88 47.59 a 

P1T3 2.99 3.12 39.16 9.31 48.47 ab 

P2T2 2.99 3.21 46.04 9.59 55.64 ab 

P1T2 2.99 3.27 47.82 9.78 57.60 b 

P2T1 2.99 3.32 50.04 9.92 59.96 b 

P3T3 2.99 3.36 58.93 10.03 68.96 c 

P3T2 2.99 3.38 60.27 10.11 70.37 c 

P1T1 2.99 3.40 62.27 10.17 72.44 c 

P3T1 2.99 0.00 74.49 0.00 74.49 d 
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Lampiran 4. Data Analisis Total Flavonoid 

Kurva Standar Kuersetin 

 

Konsentrasi  Absorbansi 

0 0 

200 0.074 

400 0.121 

600 0.176 

800 0.212 

1000 0.289 

 

Data Rerata Total Flavonoid (mg QE/g) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata STDEV 
I II III 

P1T1 16.02 16.74 17.19 49.95 16.65 0.59 

P1T2 12.62 12.92 11.94 37.47 12.49 0.50 

P1T3 10.19 9.82 9.57 29.57 9.86 0.31 

P2T1 12.49 11.44 11.67 35.60 11.87 0.55 

P2T2 10.37 9.04 8.97 28.37 9.46 0.79 

P2T3 7.52 7.34 7.04 21.90 7.30 0.24 

P3T1 27.08 26.28 29.08 82.44 27.48 1.44 

P3T2 20.38 18.73 18.13 57.24 19.08 1.17 

P3T3 12.78 12.08 12.33 37.19 12.40 0.35 

Total Ulangan 129.43 124.38 125.91 
   Rerata Ulangan 14.38 13.82 13.99       
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Tabel ANOVA 

Variasi DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Jenis Pelarut 2 475.474 237.737 422.530 0.000 

Lama Waktu MAE 2 351.613 175.806 312.460 0.000 

Ulangan 2 1.491 0.745 1.320 0.293 

Jenis Pelarut*Lama 
Waktu MAE   

4 92.787 23.197 41.230 0.000 

Error 16 9.002 0.563   

Total 26 930.367    

 

 

Tabel Uji Lanjut DMRT 5% 

Perlakuan Rerata 
Akar 
KTG/r 

R DMRT α Jumlah Notasi 

P2T3 7.298 0.433 2.998 1.299 8.597 a 

P2T2 9.457 0.433 3.144 1.362 10.819 b 

P1T3 9.857 0.433 3.235 1.401 11.258 bc 

P2T1 10.165 0.433 3.297 1.428 11.593 bc 

P3T3 12.397 0.433 3.343 1.448 13.845 d 

P1T2 12.490 0.433 3.376 1.463 13.953 de 

P1T1 16.648 0.433 3.402 1.474 18.122 f 

P3T2 19.080 0.433 3.42 1.482 20.562 g 

P3T1 27.480 0.433 0 0 27.480 h 
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Lampiran 5. Data Analisis Aktivitas Antioksidan IC50 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rerata STDEV 
I II III 

P1T1 219.34 271.69 149.88 640.91 213.64 61.11 

P1T2 495.42 498.77 537.42 1531.61 510.54 23.34 

P1T3 545.20 703.45 669.68 1918.33 639.44 83.34 

P2T1 411.16 330.44 271.69 1013.29 337.76 70.02 

P2T2 508.52 629.57 559.12 1697.22 565.74 60.80 

P2T3 698.89 869.36 781.55 2349.79 783.26 85.25 

P3T1 148.78 154.36 132.52 435.65 145.22 11.35 

P3T2 205.00 180.03 204.89 589.92 196.64 14.38 

P3T3 317.92 318.03 282.15 918.10 306.03 20.68 

Total Ulangan 271.69 3955.71 3588.89 
   Rerata Ulangan 498.77 439.52 398.77 

     

 

 

Tabel ANOVA 

ANOVA 

Variasi DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Jenis Pelarut 2 565318 282659 91.33 0.000 

Lama Waktu MAE 2 535058 267529 86.44 0.000 

Jenis Pelarut*Lama 
Waktu MAE   4 89255 22314 7.21 0.001 

Error 18 55710 3095 
  Total 26 1245341       
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Tabel Uji Lanjut DMRT 5% 

Perlakuan  Akar KTG/r R 
Rerata dari 

terkecil 
DMRT α 

Rerata+ 
DMRT 

Notasi 

P3T1 32.12 2.97 145.22 95.43 240.65 a 

P3T2 32.12 3.12 196.64 100.12 296.76 ab 

P1T1 32.12 3.21 213.64 103.10 316.74 ab 

P3T3 32.12 3.27 306.03 105.16 411.19 b 

P2T1 32.12 3.32 337.76 106.64 444.40 b 

P1T2 32.12 3.36 510.54 107.79 618.33 c 

P2T2 32.12 3.38 565.74 108.66 674.40 c 

P1T3 32.12 3.40 639.44 109.34 748.78 c 

P2T3 32.12 0.00 783.26 0.00 783.26 d 

 

Data Hasil Penelitian Uji Aktivitas Antioksidan Tertinggi Metode DPPH 

Perlakuan pelarut Etil asetat dengan waktu MAE 10 menit 

Ulangan 1 

Konsentrasi (ppm) Absorbansi %inhibisi IC50 

Blanko 0.549   

50 0.497 9.47 

148.78 ppm 

100 0.449 18.21 

150 0.325 40.80 

200 0.314 42.81 

250 0.169 69.22 
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Ulangan 2 

Konsentrasi (ppm) Absorbansi %inhibisi IC50 

Blanko 0.428   

50 0.392 8.411 

154.36 ppm 
 

100 0.378 11.682 

150 0.290 32.243 

200 0.238 44.393 

250 0.177 58.645 

 

 

 

Ulangan 3 

Konsentrasi Absorbansi %inhibisi IC50 

Blanko 0.549   

50 0.527 4.007 132.516 ppm 

100 0.435 20.765 
 

150 0.356 35.1548 
 

200 0.320 41.712 
 

250 0.177 67.760   
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Lampiran 6. Perhitungan Metode Zeleny untuk Perlakuan Terbaik 

 

 P1T1 P1T2 P1T3 P2T1 P2T2 P2T3 P3T1 P3T2 P3T3 

Rendemen 2.79 2.93 3.66 2.36 2.71 2.87 1.78 2.09 2.47 

Fenol 16.65 12.49 9.86 10.17 9.46 7.30 27.48 19.08 12.40 

Flavonoid 62.3 47.8 39.2 50.0 46.0 30.7 74.5 60.3 58.9 

Antioksidan 

IC50 
213.64 510.54 639.44 337.76 565.74 783.26 145.22 196.64 306.03 

dk 

Rendemen 
0.97 1.02 1.28 0.82 0.94 1.00 0.62 0.73 0.86 

dk Fenol 2.28 1.71 1.35 1.39 1.30 1.00 3.77 2.61 1.70 

dk 

Flavonoid 
2.03 1.56 1.27 1.63 1.50 1.00 2.42 1.96 1.92 

dk 

Antioksidan 

IC50 

0.27 0.65 0.82 0.43 0.72 1.00 0.19 0.25 0.39 

α 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

L1 0.39 0.43 0.44 0.41 0.50 0.43 0.28 0.49 0.45 

L2 0.98 1 1 0.98 0.99 1 0.93 0.98 0.99 

LMAX 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

Perlakuan 

Terbaik 
1.45 1.51 1.51 1.47 1.57 1.50 1.29 1.55 1.52 
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Lampiran 7. Foto Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Bubuk Porphyridium cruentum       Vessel MAE (wadah sampel dan pelarut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microwave Assisted Extraction   Hasil Ekstraksi MAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Ekstraksi Proses Penguapan Pelarut dengan 

menggunakan Rotary Evaporator 
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Ekstrak cair    Sampel dinitrogen   Ekstrak Pekat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sampel dalam 96-well  

(Pengujian DPPH dengan menggunakan microplate reader) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengujian Total Fenol           Pengujian Total Flavonoid 
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