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Nindya Satwika Caesaria. 145100107111047. Pengaruh Jenis Pelarut dan 
Lama Waktu Maserasi terhadap Aktivitas Antioksidan Mikroalga 
Porphyridium cruentum. SKRIPSI. Pembimbing: Prof. Dr. Ir. Yunianta, DEA

  

RINGKASAN 

 Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkal radikal bebas. 
Salah satu sumber antioksidan yang potensial adalah Porphyridium cruentum. P. 
cruentum merupakan mikroalga yang memiliki pigmen fikoeritin, dimana pigmen 

tersebut sebagai penghasil utama warna merah pada tubuh mikroalga, sehingga 
termasuk kedalam jenis mikroalga merah. Selain itu, pada mikroalga juga 
terdapat senyawa bioaktif yaitu antioksidan. Senyawa bioaktif yang terkandung 
dalam mikroalga tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, yaitu 
industri pangan, farmasi, kosmetik maupun sebagai bahan  bakar yaitu biodiesel. 
Analisis mikroalga P. cruentum dilakukan dengan menggunakan pelarut yang 

memiliki  kepolaran yang berbeda yang menunjukan adanya senyawa bioaktif 
yaitu fenol dan flavonoid. Pengujian senyawa antioksidan yang terdapat pada 
mikroalga P. cruentum dilakukan dengan menggunakan metode DPPH (1,1-
diphenyl-2-picrylhydrazyl). 
 Ekstraksi mikroalga P. cruentum dilakukan dengan menggunakan metode 
maserasi. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial 
(RAKF) dengan 2 faktor yaitu, jenis pelarut dan waktu maserasi. Jenis pelarut 
yang digunakan terdiri dari etanol, metanol dan etil asetat. Waktu maserasi yang 
digunakan yaitu 24 jam, 48 jam dan 72 jam. Parameter yang dilakuan pengujian 
yaitu, rendemen, aktivitas antioksidan IC50, total fenol dan total flavonoid. Hasil 
penelitian dianalisis dengan menggunakan metode Analysis of Variance 
(ANOVA) kemudian dilakukan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) apabila 
interaksi antara kedua faktor berpengaruh nyata. Hasil perlakuan terbaik 
ditentukan dengan metode Zeleny. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan jenis pelarut 
dan waktu maserasi serta interaksi antara kedua perlakuan berpengaruh nyata 
(α≤0,05) terhadap rendemen, total fenol, total flavonoid dan aktivitas antioksidan 
IC50. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendemen tertinggi terdapat pada 
ekstrak metanol 72 jam sebesar 12,35%, sedangkan kandungan total fenol, total 
flavonoid dan antioksidan IC50 tertinggi pada ekstrak etil asetat 48 jam dengan 
nilai berturut-turut sebesar 69,17 mg GAE/g, 33,74 mg QE/g dan 336,89 ppm. 
  

Kata Kunci: Antioksidan, Maserasi, Porphyridium cruentum 
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Nindya Satwika Caesaria. 145100107111047. Effect of Solvent Types and 
Maceration Time on Antioxidant of Microalgae Porphyridium cruentum. 
Final Assignment. Supervisor: Prof. Dr. Ir. Yunianta, DEA

  

SUMMARY 

 Antioxidant are molecules that can neutralized free radicals. One of the 
potential source of antioxidant is Porphyridium cruentum. P. cruentum is a 

microalgae that content ficoeritin pigment, this pigment is one of the most source 
that produce red color in the inside of microalgae body, so the microalgae 
included to the type of red microalgae. Microalgae not only contain ficoeritin 
pigment but also bioactive compounds such as antioxidant. Bioactive compounds 
contained in this microalgae can be utilized in various industry, namely food 
insdutry, pharmaceutical, cosmetic and biodiesel as a fuel. Analysis of 
microalgae P. cruentum using different solvent polarity which showed the 

bioactive compounds namely fenol and flavonoid. Test of antioxidant compounds 
that found in the P. cruentum microalgae used DPPH (1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl) method. 
 Extraction of microalgae P. cruentum using maceration method. This 

research used Factorial Randomized Block Design (FRBD) with 2 factors were 
types of solvent and maceration time. The type of solvent that used were ethanol, 
methanol and ethyl acetat. Maceration time that used were 24 hours, 48 hours 
and 72 hours. Parameter observed in research were rendemen, total phenolic, 
total flavonoid and antioxidant activity (IC50). The result of the research analyzed 
with Analysis of Variance (ANOVA) method then continued with Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) when interaction from two factors had significant 
difference. The best result was determined with Zeleny method. 

The result of the research showed that the types of solvent and 
maceration time and then their interaction had significant difference (α≤0,05) to 
rendemen, total phenolic, total flavonoid and antioxidant activity (IC50). The result 
data showed that maceration in methanol for 72 hours gave the highest 
rendemen 12,35%, while maceration in ethyl acetat for 48 hours gave the highest 
content of total phenolic, total flavonoid and antioxidant activity (IC50) i.e 69,17 
mg GAE/g, 33, 74 mg QE/g and 336,89 ppm. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Antioksidan merupakan suatu senyawa yang memiliki kemampuan dalam 

menangkap dan menstabilkan radikal bebas (Prakash, 2001). Tubuh manusia 

memiliki sistem pertahanan endogen terhadap serangan radikal bebas, akan 

tetapi terdapat beberapa faktor seperti, lingkungan dan pola hidup yang kurang 

memadai dapat menyebabkan sistem pertahanan tubuh menjadi terganggu, 

sehingga tubuh membutuhkan tambahan antioksidan dari luar yang dapat 

melindungi dari radikal bebas. Antioksidan eksogen dibutuhkan tubuh sebagai 

sistem pertahanan oksidatif untuk melindungi jika terjadi paparan radikal bebas 

yang berlebih. Pengembangan antioksidan alamiah pada saat ini sedang 

dilakukan untuk tujuan pengobatan preventif dan juga untuk industri makanan. 

Antioksidan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber. Salah satu sumber 

yang berpotensi sebagai penghasil senyawa antioksidan berasal dari biota laut, 

yaitu mikroalga. 

Mikroalga merupakan suatu organisme yang berasal dari laut yang 

memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Mikroalga termasuk salah satu 

fitoplankton yang memiliki kandungan makromolekul dalam biomassa mikroalga 

yang memiliki banyak manfaat. Biomassa mikroalga memiliki kandungan asam 

lemak omega 3, asam lemak omega, asam amino essensial (len, isoleusin dan 

valin), karoten, klorofil dan vitamin yang cukup tinggi (Abu-Rezq et al., 2010). 

Biomassa mikroalga telah dikenal sebagai bahan baku dan sumber yang baik 

untuk produksi biofuel berbasis lipid, sehingga ini menjadi salah satu peluang 

mikroalga untuk dapat memenuhi kebutuhan energi (Ahmad et al., 2014). 

Beberapa jenis mikroalga juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan 

komponen aktif yang dapat dimanfaatkan dalam bidang industri pangan, farmasi 

dan kosmetik. Komponen aktif yang terdapat dalam mikroalga uniseluler 

diketahui memiliki aktivitas antioksidan. Salah satu jenis mikroalga yang memiliki 

potensi untuk menghasilkan senyawa antioksidan yaitu Porphyridium cruentum. 

Porphyridium cruentum merupakan mikroalga uniseluler yang termasuk 

dalam kelas Rhodopyceae. Habitat asli mikroalga P. cruentum berasal dari laut. 

Mikroalga P. cruentum termasuk kedalam jenis mikroalga merah karena memiliki 

pigmen fikoeritin yaitu pigmen utama penghasil warna merah pada tubuh 

mikroalga. Pigmen tersebut merupakan salah satu senyawa bioaktif yang 
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terkandung di dalam mikroalga yang dapat dimanfaatkan dalam industri pangan, 

farmasi maupun kosmetik (Dufosse et al., 2005). Pada biomassa P. cruentum 

juga terdapat komponen aktif seperti alkaloid, fenol dan flavonoid. Komponen 

aktif pada biomassa mikroalga diketahui mempunyai aktivitas antioksidan 

(Marxen et al., 2007). Pemanfaatan mikroalga P. cruentum masih belum optimal 

apabila dibandingkan dengan pemanfaatan mikroalga yang lainnya seperti 

Spirulina dan Chlorella yang sering digunakan sebagai suplemen atau bahan 

tambahan makanan dalam bentuk serbuk (food supplement) yang memiliki nutrisi 

yang baik untuk kesehatan manusia serta digunakan sebagai pakan hewan 

(Chu, 2012). 

Porphyridium cruentum memiliki kandungan senyawa bioaktif yang cukup 

banyak untuk dimanfaatkan. Senyawa bioaktif yang terkandung dalam mikroalga 

tersebut dapat diperoleh dengan melakukan proses ekstraksi. Ekstraksi 

merupakan proses pemisahan suatu komponen dengan menggunakan pelarut 

untuk dapat memperoleh komponen yang diinginkan yang terkandung dalam 

bahan. Metode ekstraksi yang digunakan untuk mengekstrak komponen yang 

terkandung dalam mikroalga P. cruentum  yaitu maserasi. Maserasi merupakan 

metode ekstraksi sederhana yang paling banyak digunakan karena prosesnya 

relatif mudah (Agoes, 2007), selain itu maserasi dapat mencegah kerusakan 

senyawa fitokimia karena tidak menggunakan suhu tinggi. Maserasi dilakukan 

pada suhu kamar dengan cara melarutkan sampel dalam bentuk serbuk dengan 

pelarut pada wadah kemudian ditutup. Hasil maserasi yaitu berupa ekstrak yang 

diperoleh setelah dilakukan proses penyaringan untuk memisahkan sampel 

dengan pelarut. Pelarut yang digunakan yaitu etanol, metanol dan etil asetat 

untuk mengekstrak senyawa yang terkandung pada mikroalga P. cruentum. 

Proses ekstraksi dilakukan pada waktu 24, 48 dan 72 jam.  

Perlakuan jenis pelarut dan lama waktu ekstraksi dapat mempengaruhi 

hasil ekstraksi, salah satunya yaitu aktivitas antioksidan. Perbedaan polaritas 

pelarut yang digunakan menentukan senyawa yang terekstrak, apabila senyawa 

hasil ekstraksi mengandung banyak senyawa bioaktif maka aktivitas antioksidan 

yang dihasilkan akan tinggi. Senyawa hasil ekstraksi tersebut kemudian 

dilakukan pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH untuk 

mengetahui kandungan senyawa antioksidan yang terdapat didalamnya, 

mikroalga dapat menjadi salah satu sumber antioksidan yang potensial yang 
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dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Selain aktivitas antioksidan juga 

dilakukan pengujian total fenol dan total flavonoid.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan: 

1. Apakah terjadi interaksi antara perbedaan jenis pelarut dan lama waktu 

maserasi yang dapat menghasilkan aktivitas antioksidan pada mikroalga 

Pophyridium cruentum tertinggi? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui interaksi antara perbedaan jenis pelarut dan lama waktu 

maserasi yang dapat menghasilkan aktivitas antioksidan pada mikroalga 

Pophyridium cruentum tertinggi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memanfaatkan mikroalga Pophyridium cruentum sebagai salah satu 

sumber antioksidan 

2. Memberikan informasi kepada pembaca terkait perlakuan perbedaan 

jenis pelarut dan lama waktu maserasi yang dapat menghasilkan aktivitas 

antioksidan yang tertinggi 

3. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan 

 

1.5 Hipotesa Penelitian 

Diduga dengan perlakuan berbagai jenis pelarut dan lama waktu esktraksi 

menggunakan metode maserasi serta interaksi antara kedua faktor perlakuan 

akan berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan ekstrak mikroalga 

Porphyridium cruentum yang dihasilkan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Porphyridium cruentum 

 

Gambar 2.1 Porphyridium cruentum (Vietsciences, 2006). 

 Klasifikasi mikroalga Porphyridium cruentum dalam sistematika tumbuhan 

adalah sebagai berikut (Integrated Taxonomic Information System, 1996): 

 Kingdom : Plantae 

 Divisi  : Rhodophyta 

 Subdivisi : Rhodellophytina 

 Kelas  : Porphyridiophyceae  

 Ordo  : Porphyridiales  

 Famili  : Porphyridiaceae  

 Genus  : Porphyridium 

Spesies : Porphyridium cruentum 

 

 Porphyridium cruentum merupakan jenis mikroalga merah (Rhodophyta) 

bersel tunggal atau uniseluler. Sel P. cruentum berbentuk bulat dengan diameter 

4-9 μm. Struktur selnya terdiri dari sebuah nukleus (inti), kloroplas, badan golgi, 

mitokondria, lendir, pati dan vesikel (Al-Farsi & Lee, 2008). Habitat asli mikroalga 

P. cruentum yaitu berasal dari laut. Pertumbuhan P. cruentum meningkat seiring 

dengan peningkatan intensitas cahaya, meskipun cahaya yang melebihi titik 

jenuh menjadi penghambat pertumbuhan mikroalga (You & Barnett, 2004).  

P. cruentum mengandung polisakarida sulfat dan pigmen merah protein 

yakni phycoerythin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P. cruentum yang 

ditumbuhkan pada musim dingin memproduksi polisakarida berkisar 200 hingga 

1000 mg/L (Singh et al., 2000). Pigmen fikoeritin yang terdapat pada P. cruentum 

merupakan pigmen utama penghasil warna merah pada tubuh mikroalga tersebut 

sehingga termasuk kedalam jenis mikroalga merah. Pigmen tersebut merupakan 

salah satu senyawa bioaktif yang terkandung di dalam mikroalga yang dapat 

https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=846512
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=11455
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=11456
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=11457
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dimanfaatkan dalam industri pangan, farmasi maupun kosmetik (Dufosse et al., 

2005). Mikroalga juga mengandung antioksidan yaitu, fenol dan flavonoid. 

Pemanfaatan mikroalga di Indonesia sendiri masih sangat sedikit padahal 

P. cruentum memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam berbagai bidang 

yaitu pada industri pangan dapat digunakan untuk suplemen makanan dan 

sebagai pewarna alami, selain itu dapat dimanfaatkan untuk farmasi dan 

kosmetik. Tidak hanya itu, mikroalga juga memiliki potensi sebagai bahan bakar 

pengganti fosil yaitu menghasilkan biodesel yang berasal dari lipid (Nurachman 

et al., 2012). Keunggulan pengembangan mikroalga sebagai sumber biodiesel ini 

adalah mempunyai kecepatan pertumbuhan yang tinggi sehingga masa 

panennya cepat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya (Andersen, 

2005). 

 

2.2 Komposisi Kimia Porphyridium cruentum 

Biomassa mikroalga kaya nutrien antara lain asam lemak omega 3 dan 6, 

asam amino essensial (len, isoleusin dan valin), karoten, klorofil, serta vitamin 

(Abu-Rezq et al., 2010). Komposisi kimia dari mikroalga Porphyridium cruentum 

yang terdiri dari kadar air, kadar abu, protein, lemak dan karbohidrat ditunjukkan 

pada Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Komposisi Kimia Porphyridium cruentum 

Komposisi Biomassa kering (%) 

Kadar air 11,67 

Kadar abu 38,34 

Protein 5,54 

Lemak 0,33 

Karbohidrat 44,12 

Sumber: Fuentes et al., 2000 

  

Pada biomassa Porphyridium cruentum juga terdapat komponen aktif 

seperti alkaloid, fenol dan flavonoid. Komponen aktif pada biomassa mikroalga 

diketahui mempunyai aktivitas antioksidan (Marxen et al., 2007). Menurut Goiris 

et al. (2012), diyakini bahwa mikroalga uniseluler merupakan sumber alternatif 

antioksidan yang menjanjikan. 
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2.3 Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat 

larut sehinggga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan 

pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat 

digolongkan kedalam golongan minyak atsiri, alkaloida dan falvonoida. Dengan 

diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah 

pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000).  

Proses ekstraksi padat cair secara umum terdiri dari lima tahap, yaitu 

(Geankoplis,1993): 

1.  Pelarut berpindah dari bulk solution ke seluruh permukaan padatan (terjadi  

     pengontakan antara pelarut dengan padatan).  

Proses perpindahan pelarut dari bulk solution ke permukaan padatan 

berlangsung seketika saat pelarut dikontakkan dengan padatan. Proses 

pengontakan ini dapat berlangsung dengan dua cara yaitu perkolasi atau 

maserasi. 

2.  Pelarut berdifusi ke dalam padatan. 

Proses difusi pelarut ke padatan dapat terjadi karena adanya perbedaan 

konsentrasi (driving force) antara solute di pelarut dengan solute di padatan. 

3. Solute yang ada dalam padatan larut ke dalam pelarut. 

Solute dapat larut dalam pelarut karena adanya gaya elektostatik antar 

molekul, yaitu disebut gaya dipol-dipol, sehingga senyawa yang bersifat polar-

polar atau nonpolar-nonpolar dapat saling berikatan. Selain itu juga terdapat 

gaya dipol-dipol induksi atau gaya London yang menyebabkan senyawa polar 

dapat larut atau sedikit larut dengan seyawa nonpolar. 

4. Solute berdifusi dari padatan menuju permukaan padatan; 

Proses difusi ini disebabkan oleh konsentrasi solute dalam pelarut yang 

berada di dalam pori-pori padatan lebih besar daripada permukaan padatan. 

5. Solute berpindah dari permukaan padatan menuju bulk solution. 

Pada tahap ini, tahanan perpindahan massa solute ke bulk solution lebih 

kecil daripada di dalam padatan. Proses ekstraksi berlangsung hingga 

kesetimbangan tercapai yang ditunjukkan oleh konsentrasi solute dalam bulk 

solution menjadi konstan atau tidak ada perbedaan konsentrasi solute dalam 

bulk solution dengan padatan (driving force bernilai nol atau mendekati nol). 
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Proses ekstraksi komponen kimia dalam sel tanaman menggunakan 

pelarut organik. Selama proses ekstraksi, bahan aktif akan terlarut oleh zat 

pelarut yang sesuai dengan sifat kepolarannya. Pelarut organik akan menembus 

dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif 

akan larut dalam pelarut organik di luar sel, maka larutan terpekat akan berdifusi 

keluar sel dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi keseimbangan 

antara konsentrasi cairan zat aktif di dalam dan di luar sel (Mc. Cabe, 2005). 

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa 

yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu 

ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya (Sarker et 

al., 2006):  

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui  

2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme 

3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara  

    struktural 

 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekstraksi 

1. Perlakuan pendahuluan  

Perlakuan pendahuluan dapat berpengaruh terhadapat rendemen dan 

mutu ekstrak yang dihasilkan. Perlakuan pendahuluan meliputi pengecilan 

ukuran dan pengeringan bahan. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin 

besar luas kontak antara padatan dengan pelarut, ketahanan menjadi semakin 

berkurang, dan lintasan kapiler dalam padatan menjadi semakin pendek (laju 

difusi berbanding lurus dengan luas permukaan padatan dan berbanding terbalik 

dengan ketebalan padatan), sehingga proses ekstraksi menjadi lebih cepat dan 

optimal. Teknik pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan cara pemotongan, 

penggilingan, maupun penghancuran. Pengeringan bahan bertujuan untuk 

menguapkan sebagian air dalam bahan, sehingga kadar air bahan menurun. 

Selain itu, kerusakan dinding sel bahan selama pengeringan akan 

mempermudah pengeluaran solute dalam bahan, sehingga hasil ekstrak yang 

dihasilkan akan lebih maksimal (Somaatmadja, 1985). 

 

2. Suhu 

Kelarutan bahan yang diekstraksi dan difusivitas akan meningkat dengan 

meningkatnya temperatur. Namun temperatur yang terlalu tinggi dapat merusak 
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bahan yang diekstrak, sehingga perlu menentukan temperatur optimum 

(Somaatmadja, 1985). 

3. Faktor pengadukan  

Pengadukan dapat mempercepat pelarutan dan meningkatkan laju difusi 

solute. Kecepatan pengadukan akan mempercepat kontak bahan dengan pelarut 

sehingga komponen yang terkandung dalam bahan dapat terlarut dengan baik. 

Pengadukan dapat dilakukan dengan cara mekanis, pengaliran udara atau 

dengan kombinasi keduanya (Somaatmadja, 1985). 

4. Jenis pelarut 

 Efektivitas ekstraksi suatu senyawa oleh pelarut sangat tergantung 

kepada kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut, sesuai dengan prinsip like 

dissolve like, yaitu suatu senyawa akan terlarut pada pelarut dengan sifat yang 

sama. Penggunaan jenis pelarut atau kekuatan ion pelarut dapat memberikan 

pengaruh terhadap rendemen senyawa yang dihasilkan (Anggitha, 2012). 

5. Waktu ekstraksi 

 Waktu ekstraksi yang semakin lama makan waktu kontak antara sampel 

dan pelarut semakin banyak sehingga senyawa yang terdapat dalam bahan 

dapat terekstrak dengan baik (Utami, 2009). 

 

2.5 Maserasi 

 Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut 

diam atau dengan adanya pengadukan beberapa kali pada suhu ruangan. 

Metode ini dapat dilakukan dengan cara merendam bahan dengan sekali-sekali 

dilakukan pengadukan. Pada umumnya perendaman dilakukan selama 24 jam, 

kemudian pelarut diganti dengan pelarut baru. Maserasi juga dapat dilakukan 

dengan pengadukan secara sinambung (maserasi kinetik). Kelebihan dari 

metode ini yaitu efektif untuk senyawa yang tidak tahan panas (terdegradasi 

karena panas), peralatan yang digunakan relatif sederhana, murah, dan mudah 

didapat. Namun metode ini juga memiliki beberapa kelemahan yaitu waktu 

ekstraksi yang lama, membutuhkan pelarut dalam jumlah yang banyak, dan 

adanya kemungkinan bahwa senyawa tertentu tidak dapat diekstrak karena 

kelarutannya yang rendah pada suhu ruang (Sarker et al., 2006).  

Metode maserasi ini dinilai sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa 

bahan alam karena selain murah dan mudah dilakukan, dengan perendaman 

sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat 
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perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder 

yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi 

senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. 

Pelarut yang mengalir ke dalam sel dapat menyebabkan protoplasma 

membengkak dan bahan kandungan sel akan larut sesuai dengan kelarutannya. 

Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektivitas yang 

tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam dalam pelarut 

tersebut (Koirewoa, 2012). 

Waktu maserasi yang tepat akan menghasilkan rendemen ekstrak 

senyawa yang tinggi. Waktu maserasi yang terlalu singkat akan mengakibatkan 

tidak semua senyawa fitokimia larut dalam pelarut yang digunakan, dan apabila 

waktu ekstraksi terlalu lama maka senyawa fitokimia yang diekstrak akan rusak 

(Utami, 2009). Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak 

digunakan baik untuk skala kecil maupun skala industri (Agoes, 2007). 

 

2.6 Pelarut 

Pelarut merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses 

ekstraksi. Jenis pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi mempengaruhi 

jenis komponen aktif bahan yang terekstrak karena masing-masing pelarut 

mempunyai selektifitas yang berbeda untuk melarutkan komponen aktif dalam 

bahan. Ekstraksi dapat menggunakan pelarut tunggal dan pelarut campuran. 

Pelarut campuran yang biasa digunakan yaitu campuran air dan etanol, 

campuran air dan metanol, campuran air dan eter (Agoes, 2007). 

Pelarut organik berdasarkan konstanta elektrikum dapat dibedakan 

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

dinyatakan sebagai gaya tolak menolak antara dua partikel yang bermuatan 

listrik dalam suatu molekul. Semakin tinggi konstanta dielektrikumnya maka 

pelarut bersifat semakin polar (Sudarmadji et al., 1989). Konstanta dielektrikum 

dari beberapa pelarut yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Konstanta Dielektrik Beberapa Jenis Pelarut 

Pelarut Besarnya konstanta 

n-heksan 2,0 

Etil Asetat 6,0 

Khloroform 4,8 

Asam asetat 6,2 

Benzen 2,3 

Etanol 24,3 

Metanol 33,1 

Air 80,4 

Sumber: Sudarmadji et al., 1989 

 

Menurut Guenther (1987), syarat pelarut yang digunakan terdiri dari: 

1. Harus bersifat selektif artinya pelarut harus dapat melarutkan semua senyawa 

dengan cepat.  

2. Mempunyai titik didih yang cukup rendah. Hal ini supaya pelarut mudah dapat 

diuapkan tanpa akan mengakibatkan kehillangan akibat penguapan.  

3. Bersifat inert artinya pelarut tidak bereaksi dengan komponen minyak.  

4. Carilah pelarut yang murah dan mudah didapatkan menggunakan suhu tinggi, 

namun titik didih pelarut tidak boleh terlalu rendah. 

2.6.1 Metanol 

Metanol (CH3OH) juga dikenal dengan nama metil alkohol, 

hidroksimetana, metil hidrat, alkohol kayu atau spiritus merupakan alkohol alifatik 

paling sederhana. Pada tekanan atmosfer, metanol berbentuk cairan yang ringan 

tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, bersifat racun dengan aroma 

yang khas, dan larut sempurna dalam air, alkohol, serta eter. Metanol 

mempunyai berat molekul 32,04 gr/mol, titik didih 64,7 oC, berat jenis pada 20 oC 

sebesar 0,792 gr/cm3, titik leleh -97 oC, viskositas pada 20 oC sebesar 0,59 

mPa.s. Metanol tergolong pelarut polar dengan konstanta dielektrik sebesar 

33,26 pada 25 oC dan momen dipol sebesar 1,69 D (gas) (Merck, 1999).  

Pelarut metanol merupakan pelarut yang bersifat universal yang mampu 

mengikat semua komponen kimia yang terdapat pada tumbuhan bahan alam, 

baik yang bersifat non polar, semi polar, dan polar. Metanol merupakan cairan 

yang mudah masuk kedalam sel melewati dinding sel bahan, sehingga metabolit 
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sekunder yang terdapat dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut dan 

senyawa akan terekstraksi sempurna (Lenny, 2006). 

2.6.2 Etanol 

Etanol (C2H5OH) memiliki nama lain yaitu etil alkohol, hidroksietana, 

alkohol murni dan alkohol absolut. Etanol merupakan molekul yang sangat polar 

karena adanya gugus hidroksil (OH) dengan keelektonegatifan oksigen yang 

sangat tinggi yang menyebabkan terjadinya ikatan hidrogen dengan molekul lain, 

sehingga etanol dapat berikatan dengan molekul polar dan molekul ion. Gugus 

etil (C2H5) pada etanol bersifat non-polar, sehingga etanol dapat berikatan juga 

dengan molekul non-polar. Etanol memiliki berat molekul 46,04 gr/mol, massa 

jenis 0,789 gr/cm3, titik didih 78,4 oC, viskositas pada 20 oC 1,200 cP, momen 

dipol sebesar 1,69 D (gas), konstanta dielektrik 24,3 pada 20 oC, dan tidak 

berwarna (Schiller, 2010). 

 

Gambar 2.2 Struktur Etanol (Schiller, 2010). 

 Etanol merupakan pelarut paling penting kedua setelah air pada industri. 

Etanol merupakan alkohol yang paling tidak beracun (hanya beracun apabila 

dalam jumlah yang sangat besar), umumnya digunakan sebagai pelarut, 

antiseptik, perasa (sari vanila) atau pewarna makanan, dan bahan pada industri 

kosmetik (parfum) maupun obat-obatan. Sifat fisik dan kimia etanol dapat dilihat 

pada Tabel 2.3  

Tabel 2.3 Sifat Fisik dan Kimia Etanol 

Karakteristik Syarat 

Rumus Molekul C2H5OH 

Massa molekul relative 46,07 g/mol 

Titik leleh -114,3 oC 

Titik didih 78,32 oC 

Densitas pada 20 oC 0,7893 g/cm3 

Kelarutan dalam air 20 oC Sangat larut 

Viskositas pada 20 oC 1,17 cP 

Kalor spesifik pada 20 oC 0,579 kal/goC 

Sumber: Rizani, 2000 
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Pemanfaatan etanol yang beraneka ragam membuat grade etanol yang 

dimanfaatkan harus berbeda sesuai dengan penggunaannya. Untuk etanol yang 

mempunyai grade 90-96,5% dapat digunakan pada industri, sedangkan etanol 

yang mempunyai grade 96-99,5% dapat digunakan sebagai campuran untuk 

miras dan bahan dasar industri farmasi. Besarnya grade etanol yang 

dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar untuk kendaraan sebesar 99,5-

100%. Perbedaan besarnya grade akan berpengaruh terhadap proses konversi 

karbohidrat menjadi gula (glukosa) larut air (Indyah, 2010). 

2.6.3 Etil asetat 

Etil asetat adalah senyawa organik dengan rumus CH3CH2OC(O)CH3. 

Senyawa ini merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Senyawa ini sering 

disingkat EtOAc, dengan Et mewakili gugus etil dan OAc mewakili asetat (Chang 

2003). Etil asetat adalah cairan jernih, tak berwarna dan berbau khas (SNI, 

1992). Etil asetat yang merupakan pelarut semi polar mampu menarik senyawa-

senyawa dengan rentang polaritas lebar dari polar hingga nonpolar. Etil asetat 

merupakan pelarut yang baik digunakan untuk ekstraksi karena dapat dengan 

mudah diuapkan, tidak higroskopis, dan memiliki toksisitas rendah (Rowe et al., 

2009).  

Etil asetat merupakan penerima ikatan hidrogen yang lemah, dan bukan 

suatu donor ikatan hidrogen karena tidak adanya proton yang bersifat asam yaitu 

hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif seperti oksigen dan nitrogen. Etil 

asetat dapat melarutkan air hingga 3%, dan larut dalam air hingga kelarutan 8% 

pada suhu kamar. Kelarutannya meningkat pada suhu yang lebih tinggi. Namun 

demikian, senyawa ini tidak stabil dalam air yang mengandung basa atau asam 

(Chang, 2003).   

 

                Gambar 2.3 Struktur Etil Asetat (Chang, 2003). 
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2.7 Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan suatu molekul yang memiliki elektron tidak 

berpasangan dalam orbital terluarnya, sehingga sangat reaktif. Radikal ini 

cenderung membentuk reaksi berantai yang apabila terjadi di dalam tubuh akan 

dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang berlanjut dan terus menerus. 

Partikel atau elektron yang biasa diikat oleh radikal bebas adalah molekul-

molekul penting dalam tubuh manusia. Molekul ini akan rusak karena elektronnya 

terus-menerus diikat oleh radikal bebas yang jumlahnya semakin lama semakin 

bertambah karena efek dari reaksi berantai yang menyebabkan radikal bebas 

baru (Miryanti et al., 2011). Senyawa ini bereaksi dengan senyawa antioksidan 

melalui pengambilan atom hidrogen dari senyawa antioksidan untuk 

mendapatkan pasangan elektron (Kiay et al., 2011). 

Tubuh manusia memiliki sistem pertahanan endogen terhadap serangan 

radikal bebas terutama terjadi melalui peristiwa metabolisme sel normal dan 

peradangan. Jumlah radikal bebas dapat mengalami peningkatan yang 

diakibatkan faktor stress, radiasi, asap rokok menyebabkan sistem pertahanan 

tubuh yang ada tidak memadai, sehingga dapat tubuh memerlukan tambahan 

antioksidan dari luar yang dapat melindungi dari serangan radikal bebas (Sri et 

al., 2011). Faktor lingkungan seperti polusi, intensitas sinar uv yang berlebih, 

suhu, bahan kimia, dan kekurangan gizi dapat mengakibatkan tubuh manusia 

terpapar radikal bebas, bila radikal bebas berlebihan, akan menciptakan 

ketidakseimbangan antara molekul radikal bebas dan antioksidan endogen. 

Ketika jumlah radikal bebas melebihi kapasitas tubuh untuk menetralisirnya, 

maka terbentuk stres oksidatif yang menyebabkan kerusakan struktur sel, 

jaringan dan organ (Vierkotter, 2012).  

 

2.8 Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi 

oksidasi, dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif 

(Winarsi, 2007). Antioksidan dibutuhkan oleh tubuh untuk menetralkan radikal 

bebas yang masuk ke dalam tubuh. Antioksidan bisa berasal dari dalam tubuh 

dan juga berasal dari luar tubuh. Antioksidan yang berasal dari luar tubuh mutlak 

dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan tubuh terhadap radikal bebas (Sie 

et al., 2013). Pemanfaatan senyawa antioksidan seperti vitamin C, E, A, karoten, 
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asam-asam fenol, polifenol dan flavonoid dapat digunakan untuk menangkap dan 

menstabilkan radikal bebas (Prakash, 2001). Antioksidan merupakan agen yang 

dapat membatasi efek dari reaksi oksidasi dalam tubuh. Secara langsung efek 

yang diberikan oleh antioksidan dalam tubuh, yaitu dengan mereduksi radikal 

bebas dalam tubuh, dan secara tidak langsung, yaitu dengan mencegah 

terjadinya pembentukan radikal. 

Antioksidan dinyatakan sebagai senyawa yang dapat memperlambat 

oksidasi, walaupun dengan konsentrasi yang lebih rendah sekalipun 

dibandingkan dengan subtrat yang dapat dioksidasi, menetralisir radikal bebas 

dan mencegah kerusakan sel normal, protein, dan lemak yang ditimbulkan oleh 

radikal bebas. Antioksidan melengkapi kekurangan elektron pada radikal bebas 

menjadikan radikal bebas stabil dan menghambat terjadinya reaksi berantai 

radikal bebas yang dapat menimbulkan oksidasi (Wijaya, 2003). 

Antioksidan yang umum digunakan yaitu, antioksidan sintetik. Senyawa 

antioksidan sintetik memiliki fungsi menangkap radikal bebas dan menghentikan 

reaksi berantai, berikut adalah contoh antioksidan sintetik: Butylated hydroxyl 

anisole (BHA), Butylated hydroxyrotoluene (BHT), Propyl gallate (PG) dan metal 

chelating agent (EDTA), Tertiary butyl hydroquinone (TBHQ), Nordihydro guaretic 

acid (NDGA) (Hurrell, 2003). Akan tetapi jenis antioksidan tersebut dapat 

menyebabkan efek karsinogenik sehingga perlu dilakukan pengembangan serta 

pemanfaatan antioksidan yang lebih efektif dan berasal dari alam (Oktay et al., 

2003). Antioksidan alami menjadi alternatif yang sangat dibutuhkan untuk 

mencegah adanya kemungkinan efek samping yang belum diketahui dari 

antioksidan sintetik (Sunarni, 2005).  

 

2.8.1 Sumber Antioksidan 

Antioksidan terdiri dari 2 jenis yaitu antioksidan alami dan antioksidan 

sintetik Antioksidan alami banyak ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan, 

antioksidan tersebut terkandung di berbagai bagian tanaman seperti pada daun, 

bunga, buah, kulit, batang maupun akar. Komponen yang terkandung didalam 

antioksidan alami ini adalah vitamin C, vitamin E, β-karoten, flavonoid, isoflavon, 

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

dan klorofil (Winarsi, 2007). 
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Pengelompokkan antioksidan alami terdiri dari (Hurrell, 2003): 

1. Antioksidan mineral adalah kofaktor antioksidan enzim. Keberadaanya  

      mempengaruhi metabolisme makromolekul kompleks seperti karbohidrat.  

      Contoh: selenium, tembaga, besi, seng dan mangan. 

2. Antioksidan vitamin , dibutuhkan untuk fungsi metabolisme tubuh. Contoh:  

     vitamin C, vitamin E, vitamin B. 

3. Fitokimia adalah senyawa fenolik, yang bukan vitamin maupun mineral.  

     Senyawa yang termasuk ke dalam golongan fitokimia adalah senyawa        

     flavonoid.  

 Antioksidan sintetik yang paling sering digunakan yaitu senyawa fenolik 

seperti butylated hydroxyanisol (BHA), terbutilasi hidroksi - toluena (BHT), 

butylhydroquinone tersier (TBHQ), dan ester dari asam galat, misalnya gallate 

propil (PG). Antioksidan fenolik sintetis selalu diganti oleh alkil untuk 

meningkatkan kelarutannya dalam lemak dan minyak (Gordon et al., 2001). 

 

Gambar 2.4 Struktur BHA, BHT, TBHQ dan PG (Min & Boff, 2002) 

 

2.8.2 Manfaat Antioksidan 

Seiring dengan bertambahnya pengetahuan tentang antioksidan maka 

dilakukan pemanfaatan dalam berbagai bidang. Penggunaan senyawa 

antioksidan semakin berkembang baik untuk makanan maupun untuk 

pengobatan (Boer, 2000). Di bidang industri pangan, antioksidan dapat 

digunakan untuk mencegah terjadinya proses oksidasi yang dapat menyebabkan 

kerusakan, seperti ketengikan, perubahan warna dan aroma, serta kerusakan 

fisik lainnya (Tamat et al., 2007). Antioksidan sangat penting sebagai inhibitor 



16 
 

peroksidasi lipid sehingga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya 

peroksidasi lipid pada bahan pangan. Peroksidasi lipid merupakan reaksi kimia 

yang sering terjadi pada bahan pangan yang memproduksi asam, aroma tak 

sedap dan toksik selama proses pengolahan dan penyimpanan sehingga 

mempengaruhi mutu dan keamanan produk pangan (Hernani & Raharjo, 2005). 

Antioksidan utama pada saat ini digunakan dalam produk makanan 

adalah monohidroksi atau polihidroksi senyawa fenol dengan berbagai substituen 

pada cincin (Hamid, A. et al., 2010). Antioksidan dalam bahan makanan dapat 

berasal dari kelompok yang terdiri atas satu atau lebih komponen pangan, 

substansi yang dibentuk dari reaksi selama pengolahan atau dari bahan 

tambahan pangan yang khusus diisolasi dari sumber-sumber alami dan 

ditambahkan ke dalam bahan makanan. Adanya antioksidan alami maupun 

sintetis dapat menghambat oksidasi lipid, mencegah kerusakan, perubahan dan 

degradasi komponen organik dalam bahan makanan sehingga dapat 

memperpanjang umur simpan (Rohdiana, 2001). Antioksidan secara luas 

digunakan dalam industri pangan tetapi antioksidan juga digunakan pada industri 

farmasi, industri petroleum, industri karet dan sebagainya (Tahir et al., 2003). 

 

2.7.3 Mekanisme Kerja Antioksidan 

Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada 

senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut 

dapat di hambat (Winarti, 2010). Mekanisme kerja antioksidan primer adalah 

dengan cara mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru atau 

mengubah radikal bebas yang telah terbentuk menjadi lebih stabil dan kurang 

reaktif dengan cara memutus reaksi berantai (polimerisasi) atau dikenal dengan 

istilah juga chain- breaking-antioxidant (Winarsi, 2007).  

 

2.8.4 Pengujian Aktivitas Antioksidan 

Metode yang digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan yaitu 

menggunakan metode DPPH. Uji DPPH (1,1- diphenyl-2-picrylhydrazin) adalah 

suatu metode kolorimetri yang sederhana, cepat dan mudah untuk 

memperkirakan aktivitas antiradikal (Koleva et al., 2001). Metode lain selain 

DPPH membutuhkan reagen kimia yang cukup banyak, waktu analisis yang 

lama, biaya yang mahal dan tidak selalu dapat diaplikasikan pada semua sampel 

(Badarinath et al., 2010).  Radikal DPPH adalah suatu senyawa organik yang 
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mengandung nitrogen tidak stabil dengan absorbansi kuat pada λ maksimal 517 

nm dan berwarna ungu gelap (Reynertson, 2007). Metode DPPH memberikan 

informasi reaktivitas senyawa yang diuji dengan suatu radikal stabil. DPPH 

memberikan serapan kuat pada panjang gelombang 517 nm dengan warna violet 

gelap. Penangkap radikal bebas menyebabkan elektron menjadi berpasangan 

yang kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding dengan 

jumlah elektron yang diambil (Sunarni, 2005). 

Pada metode ini, larutan DPPH berperan sebagai radikal bebas yang akan 

bereaksi dengan senyawa antioksidan sehingga DPPH akan berubah menjadi 

1,1- diphenyl-2-picrylhydrazin yang bersifat non-radikal. Peningkatan jumlah 1,1- 

diphenyl-2-picrylhydrazin akan ditandai dengan berubahnya warna ungu tua 

menjadi warna merah muda atau kuning pucat (Molyneux, 2004). Aktivitas 

antioksidan ditentukan dengan menggunakan microplate reader. Pengujian 

dilakukan pada fraksi (ekstrak) dengan menggunakan radikal DPPH (1,1- difenil-

2-pikrilhidrazil) dengan microplate 96 sumuran (well) kemudian absorbansi diukur 

pada panjang gelombang 517 nm. Hasil pengukuran dengan metode DPPH 

menunjukkan kemampuan antioksidan sampel secara umum, tidak berdasarkan 

pada jenis radikal yang dihambat (Juniarti et al., 2009). 

 

Gambar 2.5 Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan (Windono et al., 2001) 

 

Aktivitas antioksidan sampel ditentukan oleh besarnya hambatan 

absorbansi radikal bebas DPPH melalui perhitungan tingkat inhibisi serapan 

DPPH dengan menggunakan rumus tingkat inhibisi dan Nilai IC50 dihitung 

dengan menggunakan rumus persamaan regresi linier (Andayani et al., 2008). 

 

 

 

Tingkat Inhibisi (%)=
(Absorbansi blanko−Absorbansi sampel)

Absorbansi blanko
x 100% 
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2.9 Kandungan Antioksidan pada Porphyridium cruentum 

2.9.1 Flavonoid 

 Senyawa flavonoida adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar 

yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat merah, ungu dan 

biru dan kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Sebagian besar 

senyawa flavonoida alam ditemukan dalam bentuk glikosida, dimana unit 

flavonoida terikat pada gula. Glikosida merupakan kombinasi antara suatu gula 

atau suatu alkohol yang saling berikatan melalui ikatan glikosida (Lenny, 2006). 

Flavonoid merupakan salah satu dari kelompok senyawa fenolik yang ditemukan 

dalam buah dan sayur (Farkas et al., 2004). Flavonoid adalah senyawa fenolik 

yang memberi warna pada buah, biji-bijian, daun, bunga dan kulit. Sebagai 

contoh katekin adalah senyawa antioksidan paling aktif pada teh hijau dan hitam, 

karotenoid adalah zat warna dalam buah-buahan dan sayuran, β karoten 

terdapat pada wortel dapat dikonversi menjadi vitamin A (Hurrell, 2003). 

Flavonoid mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat yang merupakan 

pendonor hidrogen yang sangat baik. Flavonoid mempunyai aktivitas antioksidan 

lebih baik daripada vitamin C (asam askorbat) dan vitamin E (tokoferol) yang 

merupakan antioksidan mayor dalam tubuh (Prakash, 2001). Flavonoid memiliki 

potensi yang besar melawan penyakit yang disebabkan oleh penangkap radikal 

(Amic et al., 2003). Flavonoid berpotensi sebagai antioksidan dan mempunyai 

aktivitas sebagai anti bakteri, anti inflamasi, anti alergi dan anti thrombosis 

(Lipinski, 2011). Flavonoid diketahui berfungsi sebagai antimutagenik dan 

antikarsinogenik, selain itu memiliki sifat sebagai antioksidan, anti peradangan, 

anti alergi, dan dapat menghambat oksidasi LDL (Low Density Lipoprotein) 

(Rahmat, 2009). Flavonoid memberikan kontribusi pada aktivitas antioksidannya 

secara in vitro dengan cara flavonoid mengikat ion-ion metal seperti Fe dan Cu. 

Ion-ion metal seperti Cu dan Fe ini, dapat mengkatalisis reaksi yang akhirnya 

memproduksi radikal bebas (Muchtadi, 2008). 

 

Gambar 2.6 Struktur Flavonoid (Lenny, 2006) 
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2.9.2 Fenol 

 Fenol merupakan senyawa dengan gugus (-OH) yang terikat langsung 

pada cincin aromatik. Senyawa fenol banyak terdapat di alam dan merupakan 

intermediet bagi industri untuk berbagai macam produk seperti adhesif dan 

antiseptik. Fenol memiliki kegunaan yaitu dapat dipakai sebagai desinfektan 

(Siswoyo, 2009). Polifenol memiliki spektrum luas dengan sifat kelarutan pada 

suatu pelarut yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh gugus hidroksil pada 

senyawa tersebut yang memiliki jumlah berbeda dan posisi berbeda. Dengan 

demikian, ekstraksi menggunakan berbagai pelarut akan menghasiikan 

komponen polifenol yang berbeda (Sastrohamidjojo & Pranowo, 2009). 

Antioksidan golongan polifenol adalah kelompok yang paling banyak terdapat 

dalam buah-buahan, sayuran, tanaman polongan, biji-bijian, teh, rempah-rempah 

dan anggur (Borowska, 2003). 

Fenol merupakan salah satu senyawa yang memiliki potensi antioksidan 

yang baik. Senyawa antioksidan merupakan suatu inhibitor yang digunakan 

untuk menghambat autooksidasi. Efek antioksidan senyawa fenolik dikarenakan 

sifat oksidasi yang berperan dalam menetralisasi radikal bebas (Panovska et al., 

2005). Senyawa fenolik mempunyai berbagai efek biologis seperti aktivitas 

antioksidan melalui mekanisme sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas, 

pengkelat logam, peredam terbentuknya singlet oksigen serta pendonor elektron 

(Karadeniz et al., 2005). 

Senyawa antioksidan alami polifenol adalah multifungsional, dapat berfungsi 

sebagai (Aulia, 2009): 

a) Pereduksi atau donor elektron 

b) Penangkap radikal bebas, 

c) Pengkelat logam, dan 

d) Peredam terbentuknya singlet oksigen. 

 

Gambar 2.7 Struktur Fenol (Hamid et al., 2010). 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2018 hingga bulan Juni 2018 

yang dilakukan di Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan, Laboratorium 

Teknologi Pengolahan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah centrifuge, oven, neraca 

analitik, rotary vacuum evaporator, oven vacuum, vacuum filtration, 

spektrofotometer UV-Vis, shaker water bath, microplate reader 96 well, shaker, 

vortex ,alat semprot nitrogen, desikator, glassware (tabung reaksi, corong kaca, 

gelas ukur, pipet volume, pipet tetes, tube centrifuge, erlenmeyer, beaker glass, 

corong pisah, labu ukur, cawan petri dan pengaduk kaca), bulb, spatula, jar, 

alumunium foil, kertas saring, botol kaca, botol plastik dan rak tabung reaksi. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bubuk mikroalga 

Poprhyridium cruentum sebagai bahan baku utama yang didapatkan dari Balai 

Budidaya Air Payau (BBAP) yang berada di Situbondo. Bahan kimia yang 

digunakan yaitu etanol, metanol, etil asetat, aquades, DPPH (diphenyl picrylhy 

drazyl), asam galat, folin ciocalteau, Na2CO3, quercetin, NaNO2 20%, AlCl3 10%, 

NaOH 1 M. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok 

Faktorial (RAKF) dengan menggunakan 2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor yang 

pertama yaitu jenis pelarut yang terdiri dari etanol, metanol dan etil asetat, 

kemudian faktor yang kedua yaitu lama waktu ekstraksi dengan variasi waktu 24 

jam, 48 jam dan 72 jam. Berdasarkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut, 

sehingga didapatkan 9 perlakukan yang masing-masing perlakuan dilakukan 

pengulangan sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 27 kali satuan percobaan. 
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Faktor I (P) : Jenis pelarut 

P1 = Etanol 

P2 = Metanol  

P3 = Etil asetat 

Faktor II (T) : Lama waktu maserasi 

T1 = 24 jam 

T2 = 48 jam 

T3 = 72 jam 

 

Tabel 3.1 Perlakuan Pada Ekstraksi Mikroalga Porphyridium cruentum 

Jenis pelarut 
Lama waktu maserasi 

T1 T2 T3 

P1 P1T1 P1T2 P1T3 

P2 P2T1 P2T2 P2T3 

P3 P3T1 P3T2 P3T3 

 

Keterangan: 

P1T1 : Jenis pelarut etanol dengan lama waktu maserasi 24 jam  

P1T2 : Jenis pelarut etanol dengan lama waktu maserasi 48 jam 

P1T3 : Jenis pelarut etanol dengan lama waktu maserasi 72 jam 

P2T1 : Jenis pelarut metanol dengan lama waktu maserasi 24 jam 

P2T2 : Jenis pelarut metanol dengan lama waktu maserasi 48 jam 

P2T3 : Jenis pelarut metanol dengan lama waktu maserasi 72 jam 

P3T1 : Jenis pelarut etil asetat dengan lama waktu maserasi 24 jam 

P3T2 : Jenis pelarut etil asetat dengan lama waktu maserasi 48 jam 

P3T3 : Jenis pelarut etil asetat dengan lama waktu maserasi 72 jam 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Proses Pembuatan Ekstrak Porphyrdium cruentum 

 Proses ekstraksi bertujuan untuk mendapatkan ekstrak P. cruentum yang 

berasal dari bubuk P. cruentum. Tahapan pertama yang dilakukan pada proses 

ektraksi yaitu menimbang bubuk P. cruentum dengan menggunakan timbangan 

analitik sebanyak 5 gram. Selanjutnya bubuk P. cruentum yang sudah ditimbang 

dimasukkan kedalam erlenmeyer, kemudian pada masing-masing erlenmeyer 

ditambahkan beberapa jenis pelarut yang terdiri dari etanol, metanol, dan etil 

asetat sebanyak 50 ml. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi bubuk P. 
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cruentum dengan menggunakan metode maserasi selama 24 jam, 48 jam dan 72 

jam. Waktu ekstraksi 24 jam hasil ekstrak diambil filtratnya, sedangkan untuk 

waktu ekstraksi 48 dan 72 jam dilakukan penggantian pelarut setiap 24 jam untuk 

mencegah kejenuhan pelarut dan memaksimalkan hasil ekstraksi P. cruentum. 

Hasil ekstraksi kemudian disaring dengan penyaringan vakum dan didapatkan 

filtrat ekstrak P. cruentum. Kemudian setelah disaring pelarut yang masih tersisa 

diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator selama kurang lebih 15 menit 

dengan suhu 38oC tekanan 1 atm dan kecepatan 40 rpm. Kemudian dilakukan 

penyemprotan dengan menggunakan gas N2 dan didapatkan ekstrak P. 

cruentum. 

 

3.5 Parameter Penelitian 

 Pengamatan yang dilakukan pada ekstrak P. cruentum yaitu pengamatan 

terhadap senyawa bioaktif yang dapat dihasilkan dari bubuk P. cruentum. 

Pengamatan yang dilakukan terhadap parameter berkaitan dengan seberapa 

besar kandungan senyawa bioaktif pada mikroalga P. cruentum yang bisa 

berperan sebagai antioksidan. Analisa yang dilakukan meliputi: 

 Aktivitas antioksidan metode DPPH IC50 (Taeai et al., 2008) 

 Total Fenol (Modifikasi Mustafa et al., 2010) 

 Total Flavonoid (Taeai et al., 2008) 

 Rendemen (AOAC, 1984) 

 

3.6 Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan menggunakan metode Analysis of Variance 

(ANOVA) menggunakan program Minitab untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan atau pengaruh tiap perlakuan terhadap parameter yang diuji. Apabila 

hasil uji menunjukan terdapat beda nyata maka dilakukan uji lanjut dengan BNT 

(Beda Nyata Terkecil) 5% atau apabila terdapat beda nyata pada interaksi kedua 

perlakuan maka dilakukan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test). Kemudian 

dipilih perlakuan terbaik dengan metode Zeleny.  
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3.7 Diagram Alir 

3.7.1 Proses Ekstraksi Bubuk Mikroalga Porphyridium cruentum 

 

Bubuk Mikroalga Porphyridium cruentum 

 

 

Penimbangan sebanyak 5 gram 

 

 

Ekstraksi dengan metode maserasi 

Waktu maserasi 24, 48, dan 72 jam  

Jenis pelarut etanol, metanol dan etil asetat  

 

Penyaringan hasil ekstraksi 

 dengan penyaring vakum 

 

 

Filtrat 

 

 

Penguapan pelarut dengan Rotary Evaporator suhu 38oC  

(kecepatan 40 rpm) 

 

Penyemprotan dengan gas N2 

 

 

Ekstrak Bubuk Mikroalga Porphyridium cruentum 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Ekstraksi  Bubuk Mikroalga Porphyridium cruentum 

 

 

 

Analisa: 

-  Aktivitas Antioksidan  

   (IC50) 

-  Total Fenol 

-  Total Flavonoid 

-  Rendemen 

 

Residu 

(Bubuk Mikroalga 

P. cruentum) 

 

Analisa: 

-  Aktivitas Antioksidan   

   (IC50) 

-  Total Fenol 

-  Total Flavonoid 
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bubuk Mikroalga Porphyridium cruentum 

 Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini yaitu bubuk mikroalga 

Porphyridium cruentum. Bubuk tersebut didapatkan dari Balai Budidaya Air 

Payau (BBAP) yang berada di Situbondo. Analisa awal pada bahan baku terdiri 

dari analisa total fenol, total flavonoid dan aktivitas antioksidan IC50. Hasil analisa 

bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Analisa Bahan Baku Mikroalga Porphyridium cruentum 

Parameter 

Bubuk Porphyridium cruentum 

Hasil analisa Literatur 

Kadar Air (%) 1,2  11,67a 

Total Fenol (mg GAE/g) 10,42 ± 1,65 21,22 ± 3,66b 

Total Flavonoid (mg QE/g) 5,63 ± 0,78 4,65 ± 0,43c 

Antioksidan IC50 (ppm) 666,33 ± 20,45 1257,3 ± 84,29d 

Keterangan: 1) Setiap data merupakan rata-rata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
2) GAE= Gallic Acid Equivalent, QE= Quercetine Equivalent 

Sumber:   a) Fuentes et al., 2000 
 b) Firdiyani et al., 2015 
 c) Fithriani et al., 2015 
 d) Goiris et al., 2012  

Berdasarkan data hasil analisa bahan baku mikroalga P. cruentum pada 

Tabel 4.1 menunjukkan nilai kadar air sebesar 1,2 %, sedangkan pada literatur 

kadar air yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan hasil analisa yaitu sebesar 

11,67 %. Perbedaan kadar air dapat dipengaruhi oleh perbedaan bahan baku 

dan metode pengeringan yang dilakukan sehingga kadar air yang dihasilkan juga 

berbeda. Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukan 

banyaknya air yang terkandung di dalam bahan (Hani, 2012). nilai total fenol 

sebesar 10,42 ± 1,65 (mgGAE/g), dimana nilai tersebut lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan literatur yaitu sebesar 21,22 ± 3,66 (mgGAE/g). Perbedaan 

total fenol pada bahan baku dengan literatur dapat diakibatkan karena 

perbedaan lingkungan dimana mikroalga P. cruentum dihasilkan. Kandungan 

total fenol pada tanaman dipengaruhi beberapa faktor yaitu, genetik, lingkungan 

dan teknologi yang diterapkan setelah proses pemanenan (Barberán & Espin, 
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2001). Nilai total flavonoid pada bahan baku sebesar 5,63 ± 0,78 (mgQE/g), nilai 

tersebut lebih tinggi dibandingkan literatur yang ada yaitu sebesar 4,65 ± 0,43 

(mgQE/g) akan tetapi perbedaan total flavonoid antara bahan baku dengan 

literatur tidak berbeda jauh, sehingga dapat disimpulkan bahwa total flavonoid 

yang terkandung dalam sampel sesuai dengan literatur yang ada.  

Aktivitas antioksidan (IC50) yang terdapat pada bahan baku lebih kecil 

apabila dibandingkan dengan literatur, dimana pada bahan baku sebesar 666,33 

± 20,45 ppm sedangkan pada literatur memiliki nilai IC50 sebesar 1257,3 ± 84,29 

ppm. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada bahan baku memiliki aktivitas 

antioksidan yang lebih kuat dibandingkan pada literatur. Faktor yang 

mempengaruhi aktivitas antioksidan salah satunya faktor fisik yaitu, tekanan 

oksigen yang tinggi, luas kontak dengan oksigen, pemanasan ataupun iradiasi 

menyebabkan peningkatan terjadinya rantai inisiasi dan propagasi dari reaksi 

oksidasi akan menurunkan aktivitas antioksidan yang ditambahkan dalam bahan 

(Medikasari, 2000). Faktor yang mempengaruhi stabilitas aktivitas antioksdian 

adalah pH, suhu, sinar dan oksigen, serta faktor lainnya seperti ion logam 

(Abbas, 2003). Kondisi lingkungan saat kultivasi tidak hanya berpengaruh 

terhadap pertumbuhan sel tetapi juga berpengaruh terhadap kestabilan dari 

senyawa antioksidan mikroalga. Kestabilan antioksidan yang terganggu juga 

akan berpengaruh terhadap aktivitas dalam mengatasi radikal bebas (Rafaelina, 

2016). 

 

4.2 Rendemen Ekstrak Mikroalga Porphyridium cruentum 

 Rendemen merupakan salah satu parameter penting untuk mengetahui 

keefektifan dan efisiensi suatu proses ekstraksi yang digunakan, apabila 

rendemen yang dihasilkan semakin tinggi maka akan semakin efektif dan efisien 

proses ekstraksi tersebut. Hasil ekstrasi mikroalga P. cruentum berwarna hijau 

pekat (Sani et al., 2014). Ekstrak murni P. cruentum yang diperoleh ditimbang 

beratnya untuk mengetahui rendemen ekstrak tersebut. Rendemen ekstrak 

dihitung berdasarkan perbandingan berat akhir (berat ekstrak yang dihasilkan) 

dengan berat awal (berat biomassa sel yang digunakan) dikalikan 100% (Sani et 

al., 2014). Hasil rerata rendemen ekstrak mikroalga P. cruentum dengan 

perlakuan perbedaan jenis pelarut dan waktu ekstraksi dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Pengaruh Jenis Pelarut dan Lama Waktu Ekstraksi terhadap Rerata 
Rendemen Ekstrak Mikroalga P. cruentum 

Gambar 4.1 menunjukkan hasil rerata rendemen ekstrak P. cruentum 

mengalami peningkatan sesuai dengan meningkatnya waktu ekstraksi. Hal 

tersebut dikarenakan semakin lama waktu ekstraksi makan semakin lama kontak 

antara senyawa yang terdapat dalam sampel dengan pelarut, sehingga 

rendemen yang dihasilkan semakin tinggi sampai mencapai titik jenuh larutan. 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perbedaan jenis pelarut dan 

waktu ekstraksi memberi pengaruh yang berbeda nyata (P≤0,05) terhadap 

rendemen ekstrak dan terjadi interaksi antara kedua faktor tersebut, maka 

kemudian dilakukan uji lanjut DMRT 5%. Rerata rendemen ekstrak mikroalga P. 

cruentum dengan pengaruh interaksi jenis pelarut dan waktu ekstraksi dapat 

dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2  Rerata Rendemen Ekstrak Mikroalga P. cruentum Pengaruh Interaksi Jenis 
Pelarut dan Waktu Ekstraksi 

Jenis Pelarut Waktu Ekstraksi Rerata Rendemen (%) DMRT 5% 

Etanol 
24 jam 
48 jam 
72 jam 

5,41 ± 0,52d 

6,53 ± 0,48e 

7,67 ± 0,76f 

0,9575 
0,9710 
0,9804 

Metanol 
24 jam 
48 jam 
72 jam 

8,39 ± 0,66fg 

 9,26 ± 0,46gh 

12,35 ± 0,97i 

0,9880 
0,9938 

0 

Etil asetat 
24 jam 
48 jam 
72 jam 

1,39 ± 0,15a 

 1,56 ± 0,13ab 

   2,13 ± 0,15abc 

0,8706 
0,9130 
0,9395 

Keterangan: 1) Setiap data merupakan rata-rata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
2) Notasi berbeda menunjukkan beda nyata pada uji DMRT (α=0,05) 
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Berdasarkan hasil uji lanjut DMRT 5 % pada Tabel 4.2 yaitu faktor 

interaksi antara jenis pelarut dan waktu ekstraksi menujukkan rata-rata rendemen 

ekstrak mikroalga P. cruentum. Rendemen ekstrak P. cruentum tertinggi terdapat 

pada ekstrak metanol sebesar 12,35 ± 0,97 %, sedangkan rendemen terendah 

terdapat pada ekstrak etil asetat sebesar 1,39 ± 0,15 %. Mikroalga P. cruentum 

mengandung pigmen klorofil dan fikobiliprotein, protein (28-39%), polisakarida 

(40-57%) dan lipid (9-14%) (Madigan et al., 2009). Penggunaan jenis pelarut 

atau kekuatan ion pelarut dapat memberikan pengaruh terhadap rendemen 

senyawa yang dihasilkan (Anggitha, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

rendemen ekstrak P. cruentum lebih banyak larut dalam pelarut polar, sedangkan 

pada pelarut non polar cenderung lebih sedikit yang larut.  

Metanol merupakan pelarut yang dapat melarutkan hampir semua 

senyawa organik baik polar maupun non polar karena metanol memiliki gugus 

polar (-OH) dan gugus nonpolar (-CH3) (Astarina et al., 2013), sehingga metanol 

mempunyai kemampuan melarutkan senyawa yang lebih besar jumlahnya 

dibandingkan etanol dan etil asetat. Kandungan yang terbanyak pada mikroalga 

P. cruentum yaitu protein dan polisakarida tergolong polar sehingga dapat larut 

dalam metanol yang bersifat polar karena memiliki kepolaran yang sama. 

Polisakarida tersebut terdiri dari glukosa, galaktosa, xylosa, asam glukoronat dan 

asam metil-glukuronat sebagai monomernya (Razaghi et al., 2013). Jenis protein 

yang terdapat pada mikroalga P. cruentum yaitu fikobiliprotein. Fikobiliprotein 

adalah protein yang berikatan secara kovalen melalui kromofor asam amino 

sistein bernama fikobilin dan juga bersifat polar (Christaki et al., 2015). 

Banyaknya komponen polar yang terdapat pada mikroalga P. cruentum 

menyebabkan nilai rendemen tertinggi pada pelarut yang memiliki polaritas yang 

sama bersifat polar yaitu metanol. Rendemen tertinggi dihasilkan pada ekstrak 

metanol dengan waktu ekstraksi 72 jam, hal tersebut dikarenakan metanol 

merupakan cairan yang memiliki kemampuan yang mudah masuk kedalam sel 

melewati dinding sel bahan (Lenny, 2006) dan  waktu ekstraksi 72 jam 

merupakan waktu yang cukup banyak bagi pelarut untuk menembus dinding sel 

dan menarik keluar senyawa-senyawa yang terkandung dalam bahan, sehingga 

dihasilkan rendemen dengan hasil yang tinggi.  

Pelarut etanol memiliki dua sisi yang terdiri dari gugus (-OH) yang bersifat 

polar dan gugus (CH2CH3) yang bersifat non polar (Azis et al., 2014). Etanol 

dipertimbangkan sebagai pelarut karena lebih efektif, tidak beracun, netral, 
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absorbsinya baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, 

panas yang diperlakukan untuk pemekatan lebih sedikit (Sa’adah & 

Nurhasnawati, 2015). Etanol dapat melarutkan alkaloida basa, glikosida, 

flavonoid, steroid dan klorofil. Etanol juga mampu melarutkan lemak, tanin dan 

saponin tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit (Sa’adah & Nurhasnawati, 2015). 

Rendemen ekstrak etanol yang dihasilkan memiliki nilai yang lebih rendah karena 

etanol memiliki kepolaran yang lebih rendah dibandingkan metanol. Metanol 

mempunyai nilai konstanta dielektrik yang lebih tinggi yaitu sebesar 33,6 

sedangkan etanol sebesar 24,3 (Buchori, 2007).  

Rendemen ekstrak etil asetat yang dihasilkan pada waktu ekstraksi 24, 48 

dan 72 jam tidak menunjukkan perbedaan nyata. Ekstrak etil asetat memiliki nilai 

rendemen terendah, karena etil asetat merupakan pelarut yang bersifat semi 

polar (Pratiwi et al., 2016), sehingga kemampuan untuk mengekstrak senyawa 

polar yang terdapat dalam sampel mikroalga P. cruentum cenderung kurang 

optimal. Menurut Romadanu et al., (2014), hal ini diduga adanya gugus metoksi 

yang terdapat pada struktur kimia etil aseat. Adanya gugus metoksi tersebut 

yang menyebabkan etil asetat dapat membentuk ikatan hidrogen dengan 

senyawa yang terdapat pada sampel. Ikatan hidrogen yang terbentuk pada 

pelarut etil asetat lebih lemah dibandingkan dengan ikatan hidrogen yang 

terbentuk pada pelarut metanol sehingga mempengaruhi hasil rendemen dari 

pelarut etil asetat yang lebih sedikit. Pelarut etil asetat merupakan pelarut yang 

digunakan untuk mengekstrak senyawa dengan polaritas menengah seperti 

flavonoid dan tanin (Tanaya et al., 2015). Alkaloid sukar larut dalam air tetapi 

larut dalam etil asetat (Romadanu et al., 2014). 

Hasil rendemen ekstrak P. cruentum dengan ketiga jenis pelarut yaitu 

etanol, metanol dan etil asetat, dengan adanya peningkatan lama waktu 

ekstraksi maka rendemen ekstrak yang dihasilkan juga meningkat, dimana 

akurasi lama waktu yang digunakan berpengaruh terhadap rendemen (Hardani 

et al., 2013). Rendemen ekstrak P. cruentum pada waktu ekstraksi 72 jam 

menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan dengan waktu ekstraksi 24 jam dan 48 

jam. Menurut Tazwir (2007), semakin lama waktu ekstraksi, rendemen semakin 

meningkat. Berdasarkan literatur dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu 

ekstraksi maka semakin lama kontak antara sampel dengan pelarut, sehingga 

semakin banyak pula komponen yang terekstrak dari sampel menyebabkan 

rendemen yang dihasilkan akan terus bertambah sampai mencapai titik jenuh 
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larutan. Menurut Rodriguez-Saona et al., (2001), ekstraksi dengan pelarut masih 

berupa ekstrak kasar sehingga dalam ekstrak yang dihasilkan masih banyak 

senyawa-senyawa pengotor yang berpengaruh terhadap rendemen yang 

didapat.  

4.3 Total Fenol Mikroalga Porphyridium cruentum 

 Total fenol pada ekstrak P. cruentum dianalisis menggunakan reagen 

Folin-Ciocalteu dengan panjang gelombang 756 nm. Reagen Folin-Ciocalteu 

merupakan oksidator senyawa fenolik di dalam sampel untuk menghasilkan 

kompleks warna biru yang diukur intensitasnya dengan spektrofotometer sinar 

tampak (Agustiningsih et al., 2010). Total fenol hasil ekstraksi dikalibrasi 

terhadap standar asam galat dan dinyatakan sebagai mg Gallic Acid Equivalent 

(GAE) g-1. Asam galat diketahui memiliki reaktivitas yang cukup tinggi terhadap 

reagen Folin-Ciocalteu dibandingkan dengan senyawa fenolik lainnya sehingga 

digunakan sebagai standar dalam penetapan kadar fenolik total (Everette et al., 

2010). Berdasarkan hasil penentuan absorbansi larutan standar asam galat 

didapatkan regresi linier y= 0,0094x – 0,0262 dengan nilai R2=0,9934. Hasil 

rerata total fenol ekstrak P. cruentum dapat dilihat pada Gambar 4.2 

 

 

Gambar 4.2 Pengaruh Jenis Pelarut dan Lama Waktu Ekstraksi terhadap Rerata Total   
 Fenol Ekstrak Mikroalga P. cruentum 
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Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan hasil rerata total fenol ekstrak P. 

cruentum. Nilai total fenol mengalami peningkatan pada waktu ekstraksi 48 jam, 

sedangkan pada waktu ekstraksi 72 jam mengalami penurunan. Hal tersebut 

dikarenakan waktu ekstraksi yang terlalu lama dapat menyebabkan terjadinya 

kerusakan senyawa fitokimia yang terdapat dalam sampel. Hasil analisis ragam 

(ANOVA) menunjukkan bahwa perbedaan jenis pelarut dan waktu ekstraksi 

memberi pengaruh yang berbeda nyata (P≤0,05) terhadap total fenol ekstrak P. 

cruentum dan terjadi interaksi antara kedua faktor tersebut, maka kemudian 

dilakukan uji lanjut DMRT 5%. Rerata total fenol ekstrak mikroalga P. cruentum 

dengan pengaruh interaksi jenis pelarut dan waktu ekstraksi dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Rerata Total Fenol Ekstrak Mikroalga P. cruentum dengan Pengaruh Interaksi 

Jenis Pelarut dan Waktu Ekstraksi 

Jenis Pelarut Waktu Ekstraksi 
Rerata Total Fenol 

(mgGAE/g) 
DMRT 5% 

Etanol 

24 jam 

48 jam 

72 jam 

41,48 ± 1,34b 

53,53 ± 1,47g 

35,48 ± 1,77a 

2,6305 

2,8263 

2,5083 

Metanol 

24 jam 

48 jam 

72 jam 

 45,42 ± 1,02cde 

63,78 ± 1,86h 

44,68 ± 3,07c 

2,7970 

2,8631 

2,7066 

Etil asetat 

24 jam 

48 jam 

72 jam 

49,38 ± 0,79f 

69,17 ± 2,37i 

  44,91 ± 0,79cd 

2,8246 

0 

2,7585 

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

 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil rerata nilai total fenol tertinggi terdapat pada 

ekstrak etil asetat sebesar 69,17 ± 2,37 (mg GAE/g) dan nilai total fenol terendah 

pada ekstrak etanol sebesar 35,48 ± 1,77 (mg GAE/g). Senyawa fenolik memiliki 

kelarutan yang berbeda-beda sesuai dengan pelarut yang digunakan pada 

proses ekstraksi. Komponen polifenol memiliki spektrum yang luas dengan sifat 

kelarutan senyawa yang berbeda-beda. Pada mikroalga P. cruentum senyawa 

fenol tertinggi ditunjukkan pada ekstrak etil asetat. Etil asetat merupakan pelarut 

semi polar dan dapat melarutkan senyawa semi polar pada dinding sel 

(Harborne, 1987). Tingginya total polifenol pada pelarut etil asetat diduga karena 
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adanya golongan polifenol yang memiliki berat molekul yang sama dengan 

pelarut etil asetat seperti tanin dan flavonol (Nur & Astawan, 2011).  

Senyawa fenol yang terdapat pada mikroalga P. cruentum memiliki 

kepolaran yang serupa dengan etil asetat, yaitu bersifat semi polar. Hal tersebut 

berbeda dengan etanol dan metanol yang bersifat polar, sehingga nilai total fenol 

yang dihasilkan lebih rendah. Hal ini dapat terjadi karena senyawa golongan 

fenol bersifat polar atau semi polar (Hayati et al., 2010). Ekstraksi senyawa fenol 

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti, jenis dan polaritas pelarut, 

karakteristik kimia dalam sampel, waktu ekstraksi, rasio bahan dan pelarut, 

sehingga total fenol yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Total fenol tertinggi 

terdapat pada ekstrak etil asetat 48 jam, hal tersebut karena senyawa fenol yang 

terkandung memiliki sifat yang sama dengan etil asetat. Menurut Harborne 

(1987), etil asetat merupakan pelarut semi polar yang dapat melarutkan senyawa 

semi polar pada dinding sel, sehingga senyawa fenol pada mikroalga P. 

cruentum dapat larut dengan baik pada pelarut yang bersifat semi polar. Tidak 

hanya itu waktu ekstraksi juuga berpengaruh dimana waktu ekstraksi 48 jam 

merupakan waktu optimal dimana senyawa fenol dapat terekstrak secara 

maksimal dan tidak terjadi kerusakan pada senyawa tersebut sehingga 

menghasilkan total fenol tertinggi. 

Senyawa fenol merupakan senyawa yang memiliki satu gugus hidroksil 

pada strukturnya, sedangkan jika gugus hidroksil lebih dari satu disebut senyawa 

polifenol (Hoelz et al., 2010). Senyawa fenol tergolong kedalam metabolit 

sekunder tumbuhan yang dikenal sebagai sumber radical scavenger, misalnya 

flavonol, flavonon dan flavon (Firdiyani et al., 2015). Senyawa fenolik terdiri atas 

molekul-molekul besar dengan beragam struktur, karakteristik utamanya adalah 

cincin aromatik yang memiliki gugus hidroksil (Pratt & Hudson, 1990). Senyawa 

fenolik memiliki kemampuan sebagai antioksidan, hal ini karena pada strukturnya 

terdapat gugus hidroksil yang dapat mendonorkan atom hidrogennya kepada 

radikal bebas sehingga radikal senyawa fenolik dapat meredam radikal bebas (Al 

Ridho, 2013).  

Ekstrak metanol 24 jam dan 72 jam menunjukkan tidak terjadi perbedaan 

nyata karena pada waktu 24 jam senyawa yang diekstrak oleh pelarut metanol 

belum maksimal dan pada waktu 72 jam diduga senyawa yang diekstrak 

mengalami oksidasi karena waktu ekstraksi yang terlalu lama sehingga nilai total 

fenol yang dihasilkan tidak berbeda nyata disebabkan karena pada kedua waktu 
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tersebut senyawa yang diekstrak tidak maksimal. Ekstrak metanol pada waktu 48 

jam berbeda nyata karena waktu 48 jam merupakan waktu ekstraksi optimal 

pada mikroalga P. cruentum sehingga menghasilkan nilai total fenol tertinggi. 

Pada waktu 24 jam total fenol yang dihasilkan lebih rendah dari 48 jam dan nilai 

total fenol terendah pada waktu 72 jam. Hal tersebut dikarenakan waktu ekstraksi 

yang lama serta melampaui batas waktu optimum dapat menyebabkan hilangnya 

senyawa-senyawa pada larutan (Ibrahim et al., 2015). Waktu ekstraksi yang 

terlalu lama dapat menyebabkan oksidasi senyawa fenolik sehingga total fenol 

yang dihasilkan rendah. Menurut Maslukhah et al., (2016), kontak senyawa 

fenolik dengan oksigen yang terlalu lama saat proses ekstraksi dapat 

meningkatkan resiko oksidasi senyawa fenolik, sehingga tidak dapat terukur saat 

penetapan fenolik total. 

 

4.4 Total Flavonoid Mikroalga Porphyridium cruentum 

Penetapan total flavonoid menggunakan metode kolorimetri dengan 

panjang gelombang 447 nm. Total flavonoid hasil ekstraksi dikalibrasi terhadap 

standar kuersetin dan dinyatakan sebagai mg Quercetin (QE) g-1. Berdasarkan 

hasil penentuan absorbansi larutan standar kuersetin didapatkan regresi linier y= 

0,0002x – 0,0014 dengan nilai R2=0,9887. Hasil rerata total flavonoid ekstrak P. 

cruentum dapat dilihat pada Gambar 4.3  

 

 

Gambar 4.3 Pengaruh Jenis Pelarut dan Lama Waktu Ekstraksi terhadap Rerata  Total    
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Berdasarkan Gambar 4.3 ditunjukkan hasil rerata total flavonoid ekstrak 

P. cruentum. Total flavonoid tertinggi dengan perlakuan pelarut etanol, metanol 

dan etil asetat terdapat pada waktu ekstraksi 48 jam. Nilai total flavonoid tertinggi 

pada gambar tersebut terdapat pada ekstrak etil asetat, sedangkan nilai total 

flavonoid ekstrak etanol dan metanol lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 

waktu optimum pada proses ekstraksi memiliki kemampuan untuk mengekstrak 

komponen yang terdapat dalam sampel dengan baik dan nilai total flavonoid 

yang tinggi ditunjukkan dengan pelarut yang memiliki kepolaran yang sama 

dengan senyawa yang terdapat pada sampel, yaitu etil asetat. Hasil analisis 

ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perbedaan jenis pelarut dan waktu 

ekstraksi memberi pengaruh yang berbeda nyata (P≤0,05) terhadap total 

flavonoid ekstrak mikroalga P. cruentum dan adanya interaksi yang nyata antara 

kedua faktor tersebut, maka kemudian dilakukan uji lanjut DMRT 5%. Rerata total 

flavonoid ekstrak mikroalga P. cruentum dengan pengaruh interaksi jenis pelarut 

dan waktu ekstraksi dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Rerata Total Flavonoid Ekstrak Mikroalga P. cruentum Pengaruh Interaksi 

Jenis Pelarut dan Waktu Ekstraksi 

Jenis Pelarut Waktu Ekstraksi 
Rerata Total Flavonoid 

(mg QE/g) 
DMRT 5% 

Etanol 
24 jam 
48 jam 
72 jam 

10,17 ± 0,67b 

16,71 ± 0,35e 

6,31 ± 0,36a 

1,0427 
1,1087 
0,9943 

Metanol 
24 jam 
48 jam 
72 jam 

   11,07 ± 0,53bcd 

 20,39 ± 0,04f 

  10,81 ± 0,14bc 

1,0935 
1,1197 
1,0729 

Etil asetat 
24 jam 
48 jam 
72 jam 

 30,47 ± 0,35h 

33,74 ± 1,48i 

  20,70 ± 0,04fg 

1,1350 
0 

1,1283 

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

Berdasarkan hasil uji lanjut DMRT 5 % pada Tabel 4.4 faktor interaksi 

antara jenis pelarut dan waktu ekstraksi menujukkan rata-rata total flavonoid P. 

cruentum. Flavonoid pada umumnya merupakan komponen polar, dimana hal 

tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa semakin polar suatu pelarut maka 

kandungan flavonoid akan lebih tinggi. Hal berbeda ditunjukkan pada ekstrak P. 

cruentum, dimana kandungan total flavonoid tertinggi terdapat pada ekstrak etil 

asetat sebesar 33,74 ± 1,48 (mg QE/g), sedangkan total flavonoid terendah 

terdapat pada ekstrak etanol 6,31 ± 0,36 (mg QE/g). Flavonoid adalah senyawa 
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yang terdapat secara luas di alam dan dikategorikan menurut struktur kimia ke 

dalam flavonol, flavon, flavonon, isoflavon, katekin, antosianin, dan kalkon 

(Buhler & Miranda, 2002). Senyawa flavonoid terbagi menjadi beberapa jenis, 

setiap jenis flavonoid mempunyai kepolaran yang berbeda tergantung dari jumlah 

dan posisi gugus hidroksil tiap jenis flavonoid sehingga hal tersebut akan 

mempengaruhi kelarutan flavonoid pada pelarut (Harborne, 1987).  

Metanol memiliki nilai total flavonoid lebih tinggi dibandingkan etanol. 

Menurut Suryanto (2009), metanol mampu menarik lebih banyak jumlah 

metabolit sekunder yaitu senyawa fenolik, flavonoid, dan tanin dibandingkan 

dengan etanol. Etil asetat merupakan pelarut yang bersifat semi polar namun 

memiliki kadar flavonoid lebih tinggi dibandingkan etanol dan metanol yang 

bersifat polar. Tingginya total flavonoid pada ekstrak mikroalga P. cruentum 

dengan pelarut etil asetat menunjukkan bahwa karakteristik senyawa flavonoid 

pada ekstrak mikroalga P. cruentum memiliki kepolaran yang serupa dengan etil 

asetat, sehingga ekstrak mikroalga P. cruentum pada pelarut etil asetat 

menghasilkan kandungan senyawa flavonoid tertinggi.  

Etil asetat bersifat semi polar sehingga mampu menarik senyawa aglikon 

maupun glikon (Tensiska et al., 2007). Menurut Hasanah (2011), flavonoid pada 

tanaman berikatan dengan gula sebagai glikosida dan adapula yang berada 

dalam aglikon. Berdasarkan sifat kelarutannya flavonoid dalam bentuk aglikon 

akan lebih larut dalam pelarut etil asetat. Menurut Ferreira & Pinho (2012), 

flavonoid yang larut dalam etil asetat antara lain flavanon, isoflavon, flavon 

termetilasi dan flavonol. Menurut Frindriyani et al., (2016), flavonoid yang 

didapatkan dari ekstrak etil asetat tergolong senyawa flavonol aglikon yang 

memiliki gugus (OH) pada posisi C-7 dan (OH) tersubstitusi pada C-3. 

Berdasarkan literatur diduga bahwa senyawa flavonoid yang terdapat pada 

mikroalga P. cruentum tergolong senyawa flavonol aglikon. 

Flavonoid merupakan metabolit sekunder yang dapat berfungsi sebagai 

antioksidan. Flavonoid berperan penting dalam mempertahankan keseimbangan 

antara oksidan dan antioksidan, hal tersebut karena flavonoid memiliki sifat 

sebagai akseptor yang baik terhadap radikal bebas. Efek antioksidan senyawa 

flavonoid disebabkan oleh adanya penangkapan radikal bebas melalui donor 

proton hidrogen dari gugus hidroksil flavonoid (Amic et al., 2003). Aktivitas 

antioksidan pada flavonoid terutama dipengaruhi substitusi gugus hidroksil pada 

posisi orto dan para terhadap gugus OH dan OR (Pratiwi, 2006).  
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Hasil total flavonoid tertinggi terdapat pada waktu ekstraksi 48 jam, waktu 

tersebut menunjukkan waktu terbaik untuk proses ekstraksi, karena pada waktu 

tersebut senyawa yang terdapat dalam sampel P. cruentum dapat terekstrak 

secara maksimal. Waktu ekstraksi yang tepat akan menghasilkan senyawa yang 

optimal (Budiyanto & Yulianingsih, 2008). Pada waktu 24 jam senyawa yang 

terdapat dalam sampel belum terekstrak seluruhnya, sehingga total flavonoid 

yang dihasilkan lebih rendah dari waktu ekstraksi 48 jam. Menurut Irawan (2010), 

waktu ekstraksi yang pendek akan memberikan hasil yang rendah sebab tidak 

semua komponen terekstrak. Hasil total flavonoid pada waktu 72 jam 

menunjukkan nilai yang paling rendah karena pada waktu tersebut senyawa 

sudah terhidrolisis dan kondisi pelarut sudah lewat jenuh.  

 

4.5 Aktivitas Antioksidan IC50 Mikroalga Porphyridium cruentum 

 Pengujian aktivitas antioksidan dliakukan dengan metode DPPH. DPPH 

merupakan metode yang umum digunakan sebagai radikal untuk menguji 

aktivitas antioksidan karena sifatnya yang stabil dalam bentuk radikal bebas dan 

merupakan metode yang sederhana, cepat, dan murah (Bozin et al., 2008).  

Parameter yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas antioksidan dinyatakan 

dalam nilai IC50. Nilai IC50 menyatakan besarnya konsentrasai suatu zat 

antioksidan yang dibutuhkan untuk meredam radikal DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) sebanyak 50%, senyawa yang mempunyai aktivitas antioksidan 

tinggi akan mempunyai nilai IC50 yang rendah (Frindriyani, 2016). Nilai IC50 

diperoleh dengan menghubungkan konsentrasi sampel pada sumbu x dan 

persentase inhibisi pada sumbu y, sehingga didapatkan persamaan regresi linier 

y=bx+a. Hasil rerata aktivitas antioksidan IC50 ekstrak ekstrak P. cruentum dapat 

dilihat pada Gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Pengaruh Jenis Pelarut dan Lama Waktu Ekstraksi terhadap Rerata  
Aktivitas Antioksidan IC50 Ekstrak Mikroalga P. cruentum 

 

Hasil rerata aktivitas antioksidan IC50 berdasarkan Gambar 4.4 

menunjukkan nilai IC50 pada perlakuan pelarut etanol, metanol dan etil asetat 

mengalami penurunan pada waktu 48 jam. Nilai IC50 pada waktu ekstraksi 72 jam 

mengalami kenaikan, hal tersebut karena waktu ekstraksi sudah melewati waktu 

optimum sehingga semakin lama waktu ekstraksi diduga dapat menyebabkan 

kerusakan senyawa bioaktif yang terdapat dalam sampel. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa waktu ekstraksi yang terlalu lama menyebabkan nilai IC50  

semakin besar yang berarti aktivitas antioksidan tersebut semakin lemah. Hasil 

analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perbedaan jenis pelarut dan waktu 

ekstraksi memberi pengaruh yang berbeda nyata (P≤0,05) terhadap aktivitas 

antioksidan IC50 ekstrak mikroalga P. cruentum dan adanya interaksi yang nyata 

antara kedua faktor tersebut, maka kemudian dilakukan uji lanjut DMRT 5%. 

Rerata aktivitas antioksidan IC50 ekstrak mikroalga P. cruentum dengan 

pengaruh interaksi jenis pelarut dan waktu ekstraksi dapat dilihat pada Tabel 4.5 
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Tabel 4.5 Rerata Aktivitas Antioksidan IC50 Ekstrak Mikroalga P. cruentum Pengaruh 
Interaksi Jenis Pelarut dan Waktu Ekstraksi 

Jenis Pelarut Waktu Maserasi 
Rerata Aktivitas 

Antioksidan IC50 (ppm) 
DMRT 5% 

Etanol 

24 jam 

48 jam 

72 jam 

  512,26 ± 20,37gh  

502,00 ± 8,27g 

 524,61 ± 13,91h 

30,543 

30,365 

0 

Metanol 

24 jam 

48 jam 

72 jam 

   409,40 ± 18,96cde 

405,80 ± 0,80c 

 452,00 ± 38,06f 

29,838 

28,874 

30,133 

Etil asetat 

24 jam 

48 jam 

72 jam 

  348,84 ± 13,10ab 

 336,89 ± 19,33a 

  409,30 ± 13,41cd 

28,062 

26,759 

29,428 

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

Berdasarkan hasil uji lanjut DMRT 5 % pada Tabel 4.5 faktor interaksi 

antara jenis pelarut dan waktu ekstraksi menujukkan rata-rata aktivitas 

antioksidan IC50 pada ekstrak P. cruentum. Nilai IC50 terendah terdapat pada 

ekstrak etil asetat sebesar 336,89 ppm, sedangkan nilai tertinggi pada ekstrak 

etanol sebesar 524,61 ppm. Menurut Jun et al., (2003) tingkat kekuatan 

antioksidan adalah kuat (IC50 < 50 ppm), aktif (IC50 50-100 ppm), sedang (IC50 

100-250 ppm), lemah (IC50 250-500 ppm), dan sangat lemah (IC50 > 500 ppm). 

Berdasarkan nilai IC50, aktivitas antioksidan mikroalga P. cruentum tergolong 

dalam antioksidan lemah. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak mikroalga P. 

cruentum berpotensi sebagai antioksidan karena dapat meredam radikal DPPH 

meskipun bukan tergolong dalam antioksidan kuat. Aktivitas antioksidan yang 

masih tergolong lemah diduga karena ekstrak mikroalga P. cruentum yang diuji 

masih berupa ekstrak kasar.  

Nilai IC50 yang semakin kecil menunjukkan semakin besar aktivitas 

antioksidan pada suatu bahan (Molyneux, 2004). Nilai IC50 pada ekstrak metanol 

lebih rendah dari ekstrak etanol dimana aktivitas antioksidan ekstrak metanol 

lebih kuat dibandingkan ekstrak etanol. Metanol merupakan cairan yang mudah 

masuk kedalam sel melewati dinding sel bahan, sehingga metabolit sekunder 

yang terdapat dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut dan senyawa akan 

terekstraksi sempurna (Lenny, 2006). Etil asetat mempunyai aktivitas antioksidan 

yang kuat dibandingkan dengan ekstrak etanol dan metanol. Senyawa 

antioksidan mikroalga memiliki polaritas yang berbeda beda (Li et al., 2007). 



38 
 

Senyawa antioksidan pada mikroalga P. cruentum memiliki kepolaran 

yang sama dengan etil asetat. Hal tersebut didukung dengan data ekstrak etil 

asetat yang memiliki nilai total fenol dan total flavonoid yang tinggi diantara 

pelarut lain. Menurut Hajimahmoodi et al., (2009) serta Shetty (2015), 

menyimpulkan bahwa fenol merupakan kontributor utama terhadap aktivitas 

antioksidan mikroalga. Senyawa fenolik dapat berperan sebagai antioksidan 

karena kemampuannya untuk mendonasikan atom hidrogen atau elektron untuk 

membentuk intermediat radikal bebas yang stabil (Karunamoorthy et al., 2012). 

Semakin besar kandungan senyawa golongan fenol maka semakin besar 

aktivitas antioksidannya (Shahwar et al., 2010). Senyawa flavonoid diduga pula 

memberikan kontribusi terhadap aktivitas antioksidan (Khamsah et al., 2006). 

Posisi grup hidroksil dan grup lain dalam struktur kimia flavonoid sangat penting 

untuk mencegah radikal bebas (Buhler & Miranda, 2002). Tidak sepenuhnya 

peran terhadap peredaman radikal DPPH dalam aktivitas antioksidan pada alga 

dipengaruhi oleh senyawa fenolik. Manurut Shahidi (2008) dalam Cox et al., 

(2010), mengatakan bahwa aktivitas antioksidan dari ganggang 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.  

Waktu ekstraksi yang memiliki nilai IC50 terendah pada waktu 48 jam. 

Pada waktu ekstraksi 48 jam merupakan waktu optimum untuk mengekstrak 

senyawa antioksidan pada mikroalga P. cruentum. Pada waktu ekstraksi 24 jam 

nilai IC50 yang dihasilkan lebih tinggi dari waktu 48 jam dan nilai IC50 tertinggi 

pada waktu 72 jam. Waktu maserasi yang terlalu singkat akan mengakibatkan 

tidak semua senyawa fitokimia larut dalam pelarut yang digunakan, dan apabila 

waktu ekstraksi terlalu lama maka senyawa fitokimia yang diekstrak akan rusak 

(Utami, 2009). 

 

4.6 Uji Korelasi Total Fenol dengan Aktivitas Antioksidan (IC50) 

Aktivitas antioksidan (IC50) pada ekstrak P. cruentum dipengaruhi oleh 

komponen senyawa bioaktif seperti fenol. Berdasarkan hasil analisis kemudian 

dilakukan uji korelasi Pearson untuk mengetahui pengaruh total fenol terhadap 

aktivitas antioksidan (IC50) ekstrak P. cruentum. Korelasi antara total fenol dan 

aktivitas antioksidan (IC50) dapat dilihat pada Tabel 4.6 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Korelasi Antara Total Fenol terhadap Aktivitas Antioksidan (IC50) 

 Aktivitas Antioksidan (IC50) 

Fenol 
-0,719* 
0,000 

Keterangan: *Korelasi signifikan pada selang kepercayaan 5% 

 Berdasarkan hasil uji korelasi yang terdapat pada Tabel 4.6 menunjukkan 

korelasi antara total fenol dengan aktivitas antioksidan (IC50) 0,719 atau sebesar 

71,9%. Nilai negatif menunjukkan adanya hubungan terbalik antara aktivitas 

antioksidan (IC50) dengan total fenol, semakin meningkat nilai total fenol maka 

nilai aktivitas antioksidan (IC50) akan menurun. Berdasarkan analisis korelasi 

dapat diasumsikan bahwa total fenol merupakan senyawa bioaktif yang paling 

berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan (IC50) pada ekstrak P. cruentum. 

Menurut Caillet et al., (2006), senyawa fenolik mempunyai sifat antioksidasi yang 

kuat sehingga terjadi korelasi antara keduanya. Senyawa fenolik dapat berperan 

sebagai antioksidan karena kemampuannya untuk mendonasikan atom hidrogen 

atau elektron dalam membentuk intermediate radikal bebas yang stabil.  

 

4.7 Perlakuan Terbaik Metode Zeleny 

 Pemilihan perlakuan terbaik pada ekstrak mikroalga P. cruentum 

dilakukan dengan menggunakan metode zeleny. Parameter yang digunakan 

meliputi, rendemen, total fenol, total flavonoid dan aktivitas antioksidan (IC50). 

Rendemen, total fenol dan total flavonoid diharapkan memiliki nilai ideal 

maksimal, sedangkan aktivitas antioksidan (IC50) diharapkan memiliki nilai ideal 

minimal. Hasil perlakuan terbaik pada ekstrak mikroalga P. cruentum dari 

pengaruh jenis pelarut dan waktu ekstraksi dapat dilihat pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7 Perlakuan Terbaik Ekstrak Mikroalga P. cruentum 

Jenis pelarut Waktu ekstraksi L1 L2 Lmax Total Peringkat 

Etanol 
24 jam 
48 jam 
72 jam 

0,898 
0,558 
0,847 

1,000 
1,085 
1,013 

0,051 
0,051 
0,051 

1,949 
1,694 
1,911 

9 
6 
8 

Metanol 
24 jam 
48 jam 
72 jam 

0,651 
0,406 
0,535 

1,062 
1,123 
1,091 

0,051 
0,051 
0,051 

1,764 
1,580 
1,677 

7 
3 
5 

Etil asetat 
24 jam 
48 jam 
72 jam 

0,099 
0,054 
0,512 

1,080 
0,812 
1,097 

0,051 
0,051 
0,051 

1,230 
0,917 
1,660 

2 
1 
4 
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Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil perlakuan terbaik 

ekstrak P. cruentum terdapat pada ekstrak etil asetat 48 jam. Hal ini diduga 

karena etil asetat memiliki kepolaran yang sama dengan senyawa bioaktif yang 

terkandung dalam mikroalga P. cruentum dan pada waktu 48 jam menunjukkan 

waktu optimal pada proses ekstraksi tersebut. Waktu ekstraksi yang terlalu 

singkat menyebabkan senyawa bioaktif yang dihasilkan kurang maksimal dan 

apabila waktu ekstraksi melebihi waktu optimum maka senyawa bioaktif yang 

terkandung pada bahan akan rusak. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan jenis pelarut dan waktu 

ekstraksi memberi pengaruh yang berbeda nyata (P≤0,05) terhadap 

rendemen, total fenol, total flavonoid dan aktivitas antioksidan (IC50). 

2. Hasil penelitian menunjukkan adanya interaksi antara kedua faktor yaitu jenis 

pelarut dan waktu ekstrasi pada parameter uji rendemen, total fenol, total 

flavonoid dan aktivitas antioksidan (IC50). 

3. Hasil uji rendemen tertinggi sebesar 12,35% terdapat pada ekstrak metanol 

dengan waktu ekstraksi 72 jam.  

4. Hasil total fenol dan total flavonoid tertinggi pada ekstrak etil asetat 48 jam 

dengan nilai sebesar 69,17 (mg GAE/g) pada fenol dan 33,74 (mg QE/g) pada 

flavonoid. Nilai aktivitas antioksidan IC50 terendah terdapat pada ekstrak etil 

asetat 48 jam sebesar 336,89 ppm yang menunjukkan bahwa ekstrak etil 

asetat 48 jam memiliki aktivitas antioksidan yang cukup kuat. 

5.  Perlakuan terbaik pada metode ini terdapat pada ekstrak etil asetat dengan 

waktu ekstraksi 48 jam. 

 

5.2 Saran 
 

1. Perlu dilakukan metode fraksinasi untuk mengetahui potensi antioksidan yang 

lebih baik pada mikroalga P. cruentum. 

2. Perlu dilakuan uji tambahan seperti total klorofil yang dapat berperan sebagai 

antioksidan . 

3. Perlu dilakukan skrining fitokimia untuk mengetahui dengan pasti jenis  

senyawa fenol dan flavonoid yang terkandung dalam sampel. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1.1 Analisa Aktivitas Antioksidan Metode DPPH IC50 (Taeai et al., 2008) 

 Absorbansi larutan blanko 

1. Diambil 150  L larutan DPPH 0,2 Mm kemudian ditambahkan 

dengan 50  L metanol  

2. Divortex hingga homogen 

3. Didiamkan selama 30 menit pada ruangan gelap 

1. Diukur absorbansi menggunakan microplate reader pada panjang 

gelombang 517 nm. 

 Analisa aktivitas antioksidan metode DPPH IC50 

2. Diambil sampel sebanyak 50 L yang telah dilarutkan dalam etanol 

dari masing-masing konsentrasi yaitu 1000, 800, 600, 400 dan 200 

ppm 

3. Dimasukkan kedalam 96 well clear polystyrene microplate 

4. Ditambahkan 150  L larutan DPPH 0,2 Mm dan divortex 

5. Diinkubasi selama 30 menit pada suhu ruang dalam kondisi gelap 

6. Diukur absorbansi menggunakan microplate reader pada panjang 

gelombang 517 nm 

%𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑠𝑖 =  
(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙)

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜
 𝑥 100% 

%Inhibisi : Kemampuan antioksidan meredam radikal bebas (%) 

Absorbansi blanko : Nilai absorbansi larutan blanko 

Absorbansi sampel : Nilai absorbansi larutan sampel 

Kemudian dibuat kurva hubungan antara konsentrasi sampel (x) dan 

%aktivitas antioksidan (y). Lalu dihitung persamaan regresi dan R2. 

Akan diperoleh persamaan y = ax + b, dimana 

  y : 50 (ketetapan) 

  x : IC50 (mg/ml) 

Dari persamaan tersebut dapat dicari nilai IC50 (x) yang menunjukkan 

kemampuan ekstrak untuk menangkal radikal bebas. 

 

1.2 Analisa Total Fenol (Modifikasi Mustafa et al., 2010) 

 Pembuatan kurva standar asam galat 

1. Dibuat larutan asam galat stok 200 ppm 
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2. Diencerkan hingga diperoleh larutan asam galat 0, 20, 40, 60, 80, dan 

100 ppm (0 ppm digunakan sebagai blanko) 

3. Diambil 100  L tiap konsentrasi larutan asam galat, dimasukkan 

kedalam tube 1,5 ml 

4. Ditambahkan 500  L reagen Folin-Ciocalteau (diencerkan 1:10) 

kemudian diinkubasi 5 menit 

5. Ditambahkan 400  L larutan Na2CO3 7,5% dan divortex 

6. Diinkubasi selama 30 menit suhu ruang dalam kondisi gelap 

7. Diukur absorbansi menggunakan microplate reader pada panjang 

gelombang (λ) 756 nm 

8. Dibuat kurva standar asam galat dengan x = konsentrasi larutan asam 

galat dan y = absorbansi, kemudian dihitung persamaan regresi dan 

R2 

 Analisa total fenol pada sampel 

1. Diambil 100  L sampel yang telah dilarutkan dalam metanol 

2. Ditambahkan 500  L reagen Folin-Ciocalteu ke dalam tube yang 

telah berisi sampel 

3. Divortex dan diinkubasi selama 5 menit 

4. Ditambahkan sebanyak 400  L ml Na2CO3 7% dan divortex 

5. Diinkubasi selama 30 menit pada suhu ruang dalam kondisi gelap 

6. Diukur absorbansi menggunakan microplate reader pada panjang 

gelombang (λ) 756 nm 

7. Dikalibrasikan dengan kurva standar asam galat untuk didapatkan 

total fenol dalam mg GAE/L 

8. Dihitung total fenol dalam mg GAE/g dengan persamaan 

𝐶 =  
𝐶𝐺𝐴𝐸 𝑥 𝑉

𝐺
 

Keterangan: 

C : Kadar total fenol (mg/g) 

CGAE : Kadar total fenol dalam bentuk ekuivalen asam galat (g/L) 

V : volume ekstrak yang dihasilkan (L) 

G : massa bahan (g) 

 

1.3 Analisa Total Flavonoid (Modifikasi Taeai et al., 2008) 

 Pembuatan kurva standar quercetin 
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1. Dibuat larutan quercetin stok 1000 ppm menggunakan pelarut etanol 

2. Diencerkan hingga diperoleh larutan quercetin 0, 200, 400, 600, 800, 

dan 1000 ppm (0 ppm digunakan sebagai blanko) 

3. Diambil 20  L pada masing-masing pengenceran  

4. Ditambahkan 30  L larutan NaNO2 5% kemudian divortex dan 

diinkubasi selama 6 menit 

5. Ditambahkan 20  L larutan AlCl3 10% dan ditunggu selama 6 menit 

6. Ditambahkan 160  L larutan NaOH 1 M kemudian divortex 

7. Diinkubasi selama 15 menit pada suhu ruang dalam kondisi gelap 

8. Diukur absorbansi menggunakan microplate reader pada panjang 

gelombang (λ) 447 nm 

9. Dibuat kurva standar dengan x = konsentrasi larutan quercetin dan y 

= absorbansi. Lalu dihitung persamaan regresi dan R2 

 Analisa total flavonoid pada sampel 

1. Diambil 20  L sampel yang telah dilarutkan dalam metanol 

2. Ditambahkan reagen NaNO2 5% sebanyak 30  L 

3. Divortex dan diinkubasi selama 6 menit pada suhu ruang dalam 

kondisi gelap 

4. Ditambahkan AlCl3 10% sebanyak 20  L, divortex dan diinkubasi 

selama 5 menit pada suhu ruang dalam kondisi gelap 

5. Ditambahkan 160  L NaOH  1 M  

6. Diinkubasi selama 15 menit pada suhu ruang dalam kondisi gelap 

7. Diukur absorbansi menggunakan microplate reader pada panjang 

gelombang (λ) 447 nm 

8. Dikalibrasi dengan persamaan kurva standar untuk diperoleh total 

flavonoid. Pada kurva standar diperoleh persamaan linear y = ax + b 

dimana, 

y: hasil absorbansi sampel 

x: kesetaraan quercetin (mg/l) 

Dari persamaan diatas akan diperoleh nilai kesetaraan quercetin (x) yang 

akan digunakan untuk menghitung kandungan total flavonoid dengan 

rumus 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑 =  
𝐾𝑒𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑖𝑛 (

𝑚𝑔
𝑙

) 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑙)𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑔𝑟𝑎𝑚)
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Kandungan total flavonoid diintepretasikan sebagai milligram ekivalen 

quercetin per gram berat kering (mg QE/g DW). 

 

1.4 Analisa Rendemen (AOAC, 1984) 

 Analisa rendemen 

1. Sampel yang akan diekstraksi atau dikeringkan ditimbang beratnya 

2. Hasil dari ekstraksi atau pengeringan ditimbang kembali beratnya 

3. Rendemen dihitung berdasarkan berat kering dari bahan dengan 

rumus: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 =  
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
 𝑥 100% 
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Lampiran 2. Pemilihan Perlakuan Terbaik Metode Zeleny (Zeleny, 1982) 

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode multiple 

atribute dengan prosedur pembobotan sebagai berikut: 

2.1 Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter 

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan, yaitu maksimal 

atau minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan rerata semakin 

tinggi semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek. Sebaliknya jika 

untuk parameter dengan nilai terendah semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai 

nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

2.2 Menghitung derajat kerapatan 

Derajat kerapatan dihitung berdasar nilai ideal untuk masing-masing 

parameter. Bilai nilai ideal (d*i) min, maka :”d*i =” (Nilai kenyataan yang 

mendekati ideal)/(Nilai ideal dari masing-masing alternatif). Bila nilai ideal (d*i) 

maks, maka :”d*i =” (Nilai ideal dari masing-masing alternatif)/(Nilai kenyataan 

yang mendekati ideal). 

2.3 Menghitung jarak kerapatan 

Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasar jumlah parameter = 1/jumlah parameter 

L1 = menjumlah derajat kerapatan dari semua parameter dari masing-masing 

perlakuan. Hasil penjumlahan dikurangkan 1. 

L1 = (λ,k) = 1 – [Σ_(i=0)Λn(λi x d*i)] 

L2 = (λ,k) = [Σ_(i=0)Λnλi2(1-d*i)2]2 

Lλ = maks [λi(1-d*i)] 

 

Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, L2 dan Lλ 

minimal. 
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Lampiran 3. Data Analisa Rendemen Mikroalga P. cruentum 

Tabel Analisa Rendemen Mikroalga P. cruentum 

Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rerata SD 

P1T1 5,08 6,01 5,14 5,41 0,52 

P1T2 7,06 6,39 6,14 6,53 0,48 

P1T3 7,16 7,30 8,53 7,67 0,76 

P2T1 7,69 8,49 9,00 8,39 0,66 

P2T2 8,80 9,27 9,71 9,26 0,46 

P2T3 11,30 12,57 13,19 12,35 0,97 

P3T1 1,22 1,45 1,50 1,39 0,15 

P3T2 1,41 1,66 1,60 1,56 0,13 

P3T3 2,29 2,00 2,09 2,13 0,15 

Total 
Ulangan 

52,00 55,12 56,92 

Rerata 
Ulangan 

5,78 6,12 6,32 

 

Tabel 2 Arah  

Perlakuan T1 T2 T3 
Total 
(T) 

Rerata 

P1 5,41 6,53 7,67 19,61 6,53 

P2 8,39 9,26 12,35 30 10 

P3 1,39 1,56 2,13 5,08 1,69 

Total (P) 15,19 17,35 22,15 

Rerata 5,06 5,78 7,38 

 

Tabel ANOVA 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Ket 

P (Jenis 
Pelarut) 

2 313,678 313,678 156,839 
619,8

9 
0,000 * 

T (Waktu) 2 25,336 25,336 12,668 50,07 0,000 * 

Ulangan 2 1,373 1,373 0,686 2,71 0,097 tn 

Interaksi 4 9,180 9,180 2,295 9,07 0,001 * 

Galat 16 4,048 4,048 0,253 

Total 26 353,615 
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Tabel DMRT 5% 

Perlakuan 
Akar 

KTG/r 
R DMRT 

Rerata 
Rendemen 

Rerata + 
DMRT 

Notasi 

P3T1 0,290402 2,998 0,870625 1,39 2,26 a 

P3T2 0,290402 3,144 0,913024 1,56 2,47 ab 

P3T3 0,290402 3,235 0,939451 2,13 3,07 abc 

P1T1 0,290402 3,297 0,957455 5,41 6,37 d 

P1T2 0,290402 3,343 0,970814 6,53 7,50 e 

P1T3 0,290402 3,376 0,980397 7,67 8,65 f 

P2T1 0,290402 3,402 0,987948 8,39 9,38 fg 

P2T2 0,290402 3,422 0,993756 9,26 10,25 gh 

P2T3 0,290402 0 0 12,35 12,35 h 
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Lampiran 4. Data Analisa Total Fenol Mikroalga P. cruentum 

Kurva Standar Asam Galat 

 

Konsentrasi Absorbansi 

0 0 

20 0,219 

40 0,412 

60 0,619 

80 0,804 

100 0,924 

 

Tabel Analisa Total Fenol Mikroalga P. cruentum 

Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rerata SD 

P1T1 40,71 43,32 41,48 41,84 1,34 

P1T2 53,48 52,09 55,02 53,53 1,47 

P1T3 35,63 33,63 37,17 35,48 1,77 

P2T1 46,55 45,17 44,55 45,42 1,02 

P2T2 65,78 62,09 63,48 63,78 1,86 

P2T3 43,48 42,40 48,17 44,68 3,07 

P3T1 49,17 50,25 48,71 49,38 0,79 

P3T2 71,17 66,55 69,79 69,17 2,37 

P3T3 45,78 44,25 44,71 44,91 0,79 

Total 
Ulangan 

451,75 439,75 453,08 

Rerata 
Ulangan 

50,19 48,86 50,34 
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Tabel 2 Arah  

Perlakuan T1 T2 T3 
Total 
(T) 

Rerata 

P1 41,84 53,53 35,48 130,85 43,62 

P2 45,42 63,78 44,68 153,88 51,29 

P3 49,38 69,17 44,91 163,46 54,49 

Total (P) 136,64 186,48 125,07 

Rerata 45,55 62,16 41,69 

 

Tabel ANOVA 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Ket 

P (Jenis 
Pelarut) 

2 562,17 562,17 281,09 111,79 0,000 * 

T (Waktu) 2 2154,94 2154,94 1077,47 428,53 0,000 * 

Ulangan 2 5,09 5,09 2,54 1,01 0,386 tn 

Interaksi 4 61,08 61,08 15,27 6,07 0,004 * 

Galat 16 40,23 40,23 2,51 

Total 26 2823,51 

 

Tabel DMRT 5% 

Perlakuan Akar KTG/r R DMRT 
Rerata 
Fenol 

Rerata + 
DMRT 

Notasi 

P1T3 0,83666667 2,998 2,508327 35,48 37,99 a 

P1T1 0,83666667 3,144 2,63048 41,48 44,11 b 

P2T3 0,83666667 3,235 2,706617 44,68 47,39 c 

P3T3 0,83666667 3,297 2,75849 44,91 47,67 cd 

P2T1 0,83666667 3,343 2,796977 45,42 48,22 cde 

P3T1 0,83666667 3,376 2,824587 49,38 52,20 f 

P1T2 0,83666667 3,402 2,84634 53,53 56,38 g 

P2T2 0,83666667 3,422 2,863073 63,78 66,64 h 

P3T2 0,83666667 0 0 69,17 69,17 i 
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Lampiran 5. Data Analisa Total Flavonoid Mikroalga P. cruentum 

Kurva Standar Quercetin 

 

Konsentrasi Absorbansi 

0 0 

200 0,041 

400 0,075 

600 0,122 

800 0,164 

1000 0,203 

 

Tabel Analisa Total Flavonoid Mikroalga P. cruentum 

Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rerata SD 

P1T1 9,41 10,45 10,66 10,17 0,67 

P1T2 11,68 10,74 10,80 11,07 0,53 

P1T3 6,63 5,93 6,38 6,31 0,35 

P2T1 16,43 16,60 17,10 16,71 0,35 

P2T2 20,36 20,44 20,37 20,39 0,04 

P2T3 10,65 10,87 10,90 10,81 0,14 

P3T1 30,13 30,45 30,82 30,47 0,35 

P3T2 32,75 33,03 35,44 33,74 1,48 

P3T3 20,65 20,71 20,73 20,70 0,04 

Total 
Ulangan 

158,69 159,22 163,20 

Rerata 
Ulangan 

17,63 17,69 18,13 
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Tabel 2 Arah  

Perlakuan T1 T2 T3 Total (T) Rerata 

P1 10,17 11,07 6,31 27,55 9,18 

P2 16,71 20,39 10,81 47,91 15,97 

P3 30,47 33,74 20,70 84,91 28,30 

Total (P) 57,35 65,2 37,82 

Rerata 19,12 21,73 12,61 

 

Tabel ANOVA 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Ket 

P (Jenis 
Pelarut) 

2 1690,33 1690,33 845,17 2575,27 0,000 * 

T (Waktu) 2 397,75 397,75 198,88 605,99 0,000 * 

Ulangan 2 1,35 1,35 0,68 2,06 0,160 tn 

Interaksi 4 57,14 57,14 14,29 43,53 0,000 * 

Galat 16 5,25 5,25 0,33 

Total 26 2151,83 

 

Tabel DMRT 5% 

Perlakuan Akar KTG/r R DMRT 
Rerata 

Flavonoid 
Rerata + 
DMRT 

Notasi 

P1T3 0,33166248 2,998 0,994324 6,31 7,30 a 

P1T1 0,33166248 3,144 1,042747 10,17 11,21 b 

P2T3 0,33166248 3,235 1,072928 10,81 11,88 bc 

P2T1 0,33166248 3,297 1,093491 11,07 12,16 bcd 

P1T2 0,33166248 3,343 1,108748 16,71 17,82 e 

P2T2 0,33166248 3,376 1,119693 20,39 21,51 f 

P3T3 0,33166248 3,402 1,128316 20,70 21,83 fg 

P3T1 0,33166248 3,422 1,134949 30,47 31,60 h 

P3T2 0,33166248 0 0 33,74 33,74 i 
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Lampiran 6. Data Analisa Aktivitas Antioksidan (IC50) Mikroalga P. cruentum 

Tabel Analisa Aktivitas Antioksidan (IC50) Mikroalga P. cruentum 

Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rerata SD 

P1T1 519,78 527,80 489,20 512,26 20,37 

P1T2 505,22 508,18 492,61 502,00 8,27 

P1T3 539,95 512,80 521,09 524,61 13,91 

P2T1 425,77 413,80 388,63 409,40 18,96 

P2T2 404,98 405,85 406,58 405,80 0,80 

P2T3 485,66 459,63 410,70 452,00 38,06 

P3T1 363,77 343,49 339,27 348,84 13,10 

P3T2 358,81 329,54 322,31 336,89 19,33 

P3T3 406,46 397,53 423,90 409,30 13,41 

Total 
Ulangan 

4010,40 3898,62 3794,29 

Rerata 
Ulangan 

445,60 433,18 421,59 

 

Tabel 2 Arah  

Perlakuan T1 T2 T3 Total (T) Rerata 

P1 512,26 502,00 524,61 1538,87 512,96 

P2 409,40 505,80 452,00 1367,20 455,73 

P3 348,84 336,89 409,30 1095,03 365,01 

Total (P) 1270,50 1344,69 1385,91 

Rerata 423,50 448,23 461,97 

 

Tabel ANOVA 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Ket 

P (Jenis 
Pelarut) 

2 87010 87010 43505 
182,0

3 
0,000 * 

T (Waktu) 2 20753 20753 10376 43,41 0,000 * 

Ulangan 2 2594 2594 1297 5,43 0,016 * 

Interaksi 4 6158 6158 1540 6,44 0,003 * 

Galat 16 3824 3824 239 

Total 26 120339 
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Tabel DMRT 5% 

Perlakuan Akar KTG/r R DMRT 
Rerata 

Antioksidan 
Rerata + 
DMRT 

Notasi 

P3T2 8,925618559 2,998 26,759 336,89 363,65 a 

P3T1 8,925618559 3,144 28,06214 348,84 376,90 ab 

P2T2 8,925618559 3,235 28,87438 405,80 434,67 c 

P3T3 8,925618559 3,297 29,42776 409,30 438,73 cd 

P2T1 8,925618559 3,343 29,83834 409,40 439,24 cde 

P2T3 8,925618559 3,376 30,13289 452,00 482,13 f 

P1T2 8,925618559 3,402 30,36495 502,00 532,36 g 

P1T1 8,925618559 3,422 30,54347 512,26 542,80 gh 

P1T3 8,925618559 0 0 524,61 524,61 h 

 

Data Hasil Penelitian Uji Aktivitas Antioksidan (IC50) Tertinggi 

Perlakuan Pelarut Etil Asetat dengan Waktu Maserasi 48 jam 

Ulangan 1 

 

Konsentrasi Absorbansi % Inhibisi IC50 

Blanko 0,74 
  

0 0 
  

40 0,695 6,08 358,51 

80 0,639 13,65 
 

120 0,616 16,76 
 

160 0,584 21,08 
 

200 0,552 25,41 
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Ulangan 2 

 

 

Konsentrasi Absorbansi % Inhibisi IC50 

Blanko 0,65 
  

0 0 
  

40 0,595 8,46 329,54 

80 0,539 17,08 
 

120 0,514 20,92 
 

160 0,482 25,85 
 

200 0,449 30,92 
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Ulangan 3 

 

 

Konsentrasi Absorbansi % Inhibisi IC50 

Blanko 0,695 
  

0 0 
  

40 0,614 11,65 322,31 

80 0,578 16,83 
 

120 0,542 22,01 
 

160 0,524 24,60 
 

200 0,497 28,49 
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Lampiran 7. Perlakuan Terbaik Metode Zeleny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P1T1 P1T2 P1T3 P2T1 P2T2 P2T3 P3T1 P3T2 P3T3 

Rendemen 5,41 6,53 7,67 8,39 9,26 12,35 1,39 1,56 2,13 

Fenol 1,81 3,47 1,74 2,70 3,74 2,39 10,17 16,71 5,98 

Flavonoid 41,84 53,53 35,48 45,42 63,78 44,68 49,38 69,17 44,91 

Antioksidan 
IC50 

524,61 502,00 512,26 452,00 348,84 409,30 409,40 336,89 405,80 

dk 
Rendemen 

1,000 1,2070 1,4177 1,5508 1,7116 2,2828 0,2569 0,2883 0,3937 

dk Fenol 1,000 1,9171 0,9613 1,4917 2,0662 1,3204 5,6187 9,2320 3,3038 

dk 
Flavonoid 

1,000 1,2793 0,8479 1,0855 1,5243 1,0678 1,1802 1,6532 1,0733 

dk 
Antioksidan 

IC50 
1,000 0,9569 0,9764 0,8615 0,6649 0,7801 0,7803 0,6421 0,7735 

Λ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

L1 0,898 0,558 0,847 0,651 0,406 0,535 0,099 0,054 0,512 

L2 1,000 1,085 1,013 1,062 1,123 1,091 1,080 0,812 1,097 

Lmax 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

Perlakuan 
Terbaik 

1,949 1,694 1,911 1,764 1,580 1,677 1,230 0,917 1,660 
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Lampiran 8. Dokumentasi 

 

               

Bubuk Porphyridium cruentum           Proses maserasi 

 

        

Ekstrak hasil maserasi                                         Pemekatan dengan rotary 

evaporator 

        

Penyemprotan gas N2               Hasil uji DPPH   

  

        

Hasil uji fenol           Hasil uji flavonoid 
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