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ABSTRAK 

Nama  : RIMA AMALIAH  

NIM  : 70100117064 

Jurusan : FARMASI 

Judul Skripsi : UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK HASIL PARTISI 

RIMPANG LEMPUYANG GAJAH (ZINGIBER ZERUMBET 

(L). ROSCOE EX SM) 

Penelitian ini berjudul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Hasil Partisi 

Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L). Roscoe ex Sm)” merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan 

dan menentukan nilai IC50 dari ekstrak hasil partisi rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm) terhadap radikal bebas DPPH. Pada 

penentuan aktivitas antioksidan dengan menggunakan larutan DPPH (1,1-

diphenyl-2-picrylhidrazyl) serta diukur absorbansinya pada panjang gelombang 

515 nm. Pengukuran kapasitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH 

yang ditandai dengan perubahan warna setelah inkubasi. Proses inkubasi 

dilakukan selama 30 menit, yang bertujuan untuk mempercepat reaksi antara 

DPPH dengan sampel yang bertindak sebagai antioksidan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ekstrak fraksi N-heksan memiliki nilai IC50 (77,780 ppm) 

dan ekstrak fraksi etil asetat dengan nilai IC50 (69,476 ppm) memiliki aktivitas 

antioksidan ekstrak kuat, tetapi tidak lebih dari kontrol positif vitamin C yaitu 

(7,79 ppm), pada ekstrak fraksi metanol dengan nilai IC50 (100,956 ppm) yang 

dimana memiliki aktivitas antioksidan ekstrak sedang, sedangkan pada ekstrak 

fraksi aquadest dengan nilai (474,003 ppm) memiliki aktivitas antioksidan ekstrak 

lemah. 

 

 

 

 

Kata Kunci : DPPH, antioksidan, spektrofotometer UV-Vis, Zingiber zerumbet 

(L). Roscoe ex Sm. 
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ABSTRACT 

Name : RIMA AMALIAH 

NIM : 70100117064 

Department : PHARMACY 

Title          : TEST OF ANTIOXIDANT ACTIVITY EXTRACT PARTITION 

OF LEMPUYANG GAJAH (ZINGIBER ZERUMBET (L). 

ROSCOE EX SM) 

This study entitled "Antioxidant Activity of Lempuyang Gajah (Zingiber 

zerumbet (L). Roscoe ex Sm) rhizome partitioned extract" is a study conducted 

with the aim of knowing the antioxidant activity and determining the IC50 value 

of the extract of the lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L) rhizome partitioned 

extract. .) Roscoe ex Sm) against DPPH free radicals. In determining the 

antioxidant activity using DPPH solution (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) and the 

absorbance was measured at a wavelength of 515 nm. Measurement of antioxidant 

capacity using the DPPH method which is characterized by a color change after 

incubation. The incubation process was carried out for 30 minutes, which aims to 

accelerate the reaction between DPPH and the sample which acts as an 

antioxidant. The results of this study indicate that the N-hexane fraction extract 

has an IC50 value (77.780 ppm) and the ethyl acetate fraction extract with an 

IC50 value (69.476 ppm) has a strong antioxidant activity, but not more than a 

positive control of vitamin C (7.79 ppm). , the methanol fraction extract with IC50 

value (100.956 ppm) which has moderate extract antioxidant activity, while the 

aquadest fraction extract with a value (474.003 ppm) has weak extract antioxidant 

activity. 

 

 

 

 

 

Keywords : DPPH, antioxidant, Spectrophotometer UV-Vis, Zingiber zerumbet 

(L). Roscoe ex SM) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Stres oksidatif merupakan kondisi radikal bebas atau suatu zat yang dapat 

mempercepat  proses oksidasi dibandingkan dengan antioksidan dimana akan 

terjadi ketidakseimbangan terhadap jumlah oksidan yang terdapat di dalam sel.. 

Hal tersebut dipicu karena kurangnya antioksidan serta kelebihan produksi radikal 

bebas (Santoso, 2020). 

Secara umum disfungsi jantung, apoptosis, penyakit kardiovaskular dan 

nekrosis jantung dapat diakibatkan oleh radikal bebas atau reaktif oksigen spesies 

(ROS) dan hiperlipidemia. Di dalam sistem kardiovaskular, ROS dapat 

menyebabkan hipertrofi pada sel otot polos serta dinding arteri, apoptosis, 

kerusakan miokard dan kerusakan sel kardiomiosit (Santoso, 2020). 

Reaktif oksigen spesies (ROS) yaitu radikal bebas turunan oksigen yang 

bersumber dari endogen dan eksogen tubuh. Reaktif oksigen spesies yang berupa 

hidroksi radikal merupakan radikal reaktif yang terdiri dari reaksi feton yang 

dikatalisis oleh ion Fe. Ketidakseimbangan terhadap reaktif oksigen spesies dan 

antioksidan dapat menimbulkan stres oksidatif yang berpengaruh terhadap 

patogenesis kanker, diabetes dan penyakit kardiovaskular. Salah satu hal yang 

dapat mencegah terjadinya kerusakan oksidatif akibat reaktif oksigen spesies yaitu 

dengan menggunakan antioksidan (Sunarto, dkk., 2020). 

Keseimbangan antara oksidan dan antioksidan sangat penting. Hal tersebut 

yang berhubungan langsung dengan fungsi imunitas tubuh. Senyawa asam lemak 

tak jenuh adalah komponen terbesar yang menyusun membran sel, yang diketahui 

sangat sensitif terhadap perubahan keseimbangan antara oksidan dan antioksidan. 
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Berdasarkan sumbernya, antioksidan dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

antioksidan sintesis dan antioksidan alami (Dwimayasanti, 2018). 

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menetralkan kereaktifan 

radikal bebas. Ada beberapa senyawa sintesis eksogen yang bisa digunakan 

sebagai antioksidan yaitu vitamin E dan BHA. Namun, penggunaan antioksidan 

sintetis ditemukan adanya efek toksik yang dapat ditimbulkan apabila penggunaan 

dosis yang kurang tepat (Wandita, dkk., 2018). 

Radikal bebas merupakan molekul yang memiliki sekelompok atom 

ataupun elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas berperan dalam proses 

biologis yang sebagian besar berasal dari proses biologis alami yang melibatkan 

perooksidan ROS dan Reactive nitrogen species (RNS) (Berawi, dkk., 2017). 

Beberapa antioksidan yang alami dapat dijumpai pada tanaman antara lain 

yaitu golongan polifenol, vitamin E, vitamin C, flavonoid dan beta karoten (Vifta, 

dkk., 2019). Kemudian beberapa contoh antioksidan sintetik antara lain yaitu 

senyawa fenolik seperti Terbutilasi hidroksi-toluena (BHT), Gallate propil (PG), 

Utylated hydroxynisol (BHA) dan Butyl hydroquinone tersier (TBHQ) (Sayuti, 

dkk., 2015) 

Antioksidan merupakan spesi yang dapat menangkal atau meredam radikal 

bebas dan mencegah timbulnya kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas 

yaitu dengan cara menyumbangkan satu atau beberapa elektron kepada radikal 

bebas, sehingga menyebabkan terbentuknya spesi yang baru dengan sifat yang 

kurang reaktif (Vifta, dkk., 2019). 

Tumbuhan yang memiliki sifat obat sudah banyak ditemukan yang 

mengandung berbagai macam metabolit sekunder yang ada sebagai antioksidan. 

Kemampuan antioksidan berpengaruh dengan senyawa yang dapat melindungi 

sistem biologis terhadap berbagai macam potensi efek dari reaksi radikal bebas 
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termasuk spesi oksigen reaktif. Terdapat berbagai macam senyawa yang 

terkandung dalam spesies zingiberaceae yang berupa flavonoid dan terpenoid 

yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Wandita, dkk., 2018). 

Zingiberaceae merupakan salah satu famili dari kelas liliopsida yang 

sering digunakan sebagai obat. Famili zingiberaceae memiliki tiga suku yaitu 

zingiberaceae, hedychieae dan alpinieae. Bagi masyarakat Indonesia 

zingiberaceae memiliki berbagai macam manfaat yaitu sebagai obat tradisional, 

tanaman hias maupun sebagai bumbu masakan (Silalahi, 2018). 

Zingiber merupakan genus tunggal pada suku zingiberaceae, serta 

memiliki berbagai macam spesies. Lempuyang merupakan salah satu spesies dari 

zingiber yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional yaitu 

sebagai bahan baku pada jamu. Lempuyang juga dikenal dengan julukan sebagai 

mild gingers yang dibedakan menjadi tiga spesies yaitu lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet), lempuyang wangi (Zingiber aromaticum) dan lempuyang 

pahit/emprit (Zingiber americans) (Silalahi, 2018). 

Terdapat berbagai macam kandungan pada tanaman lempuyang gajah 

yaitu minyak atisiri yang tersusun dari kurkumin, bisabolen, zingiberen, 

kariofilen, seskuifelandren, zerumbon, limonene dan kamfer. Zat pedas gingerol, 

sogaol, zingeron, paradol, heksahidrokurkumin, dihidrogingerol, damar, tanin, 

resin pati dan juga gula (Wahyuni, 2016). 

Pengujian antioksidan pada tanaman dan bahan pangan pada umumnya 

dapat menggunakan metode 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH), Ferric reducing 

antioxidant power (FRAP), Ferrous ion chelating (FIC) dan yang berbasis lemak 

misalnya TBA. Metode uji aktivitas antioksidan terhadap radikal bebas yang 

paling efektif dan efisien yaitu metode DPPH (Maesaroh, dkk., 2018). Aktivitas 

antioksidan dilakukan dengan cara meghitung adanya penurunan intensitas cahaya 
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ungu pada DPPH yang berbanding dengan pengurangan konsentrasi DPPH. 

Aktivitas antioksidan dapat dilihat dari persentase penghambatan radikal bebas 

DPPH serta nilai IC50. Apabila nilai IC50 semakin kecil, maka semakin tinggi pula 

aktivitas antioksidannya (Indra, dkk., 2019) 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian uji aktivitas 

antioksidan dari ekstrak dan fraksi rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet) 

dengan menggunakan metode DPPH. 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah 

penelitian ini yaitu: 

1. Berapa nilai IC50 ekstrak hasil partisi rimpang Zingiber zerumbet (L.) 

Roscoe ex Sm sebagai antioksidan? 

2. Bagaimana kategori antioksidan dari ekstrak hasil partisi rimpang Zingiber 

zerumbet (L.) Roscoe ex Sm? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Ekstraksi merupakan peristiwa pemindahan massa zat aktif yang semula 

berada di dalam sel ditarik oleh pelarut sehingga terjadi larutan zat aktif dalam 

pelarut tersebut. 

b. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai. 

c. Antioksidan adalah bahan yang menghambat atau mencegah keruntuhan, 

kerusakan atau kehancuran akibat oksidasi. 

d. DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) merupakan senyawa radikal bebas 

yang stabil sehingga apabila digunakan sebagai pereaksi dalam uji 
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penangkapan radikal bebas cukup dilarutkan dan bila disimpan dalam keadaan 

kering dengan penyimpanan yang baik dan stabil selama bertahun-tahun. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ekstrak dan fraksi rimpang 

lempuyang gajah serta pengujian anktivitas antioksidan dengan menggunakan 

metode DPPH. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tristantini, dkk., 2016) dengan 

judul “Pengujian Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH Pada Daun 

Tanjung (Mimusops Elengi L)”, menyatakan penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi potensi aktivitas antioksidan pada daun tanjung. Daun tanjung 

banyak dibudidayakan di India terkhususnya di Sri Lanka dan Burma yang 

biasanya digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit. Kandungan utama 

ekstrak etanol daun tanjung yang memiliki aktivitas antioksidan adalah quarcetin, 

henriacontane dan β- karoten yang merupakan sumber alami antioksidan. Metode 

ekstraksi yang digunakan yaitu metode refluks dengan menggunakan variasi 

waktu ekstraksi 15 menit, 30 menit, 40 menit, 60 menit dan 75 menit. Pengukuran 

aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH. Dimana hasilnya 

menunjukkan ekstrak etanol pada ekstraksi waktu variasi 45 menit memiliki 

aktivitas antioksidan tertinggi, dengan nilai IC50 adalah 10,6 µg/ml. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Zuliani, dkk., 2019) dengan judul 

“Uji Aktivitas Antioksidan (Metode DPPH) Ekstrak Metanol Dan Fraksi-

Fraksinya Dari Daun Rumput KNOP (Hyptis Capitata Jocq)”, menyatakan 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dalam fraksi yang 

dari pemisah kromatografi kolom. Pengukuran antioksidan dilakukan dengan 

metode DPPH, sementara uji fitokimia dilakukan dengan uji warna dengan 
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metode TLC. Hasil pada kolom pertama pada kromatografi kolom menghasilkan 

18 pecahan. Sedangkan untuk hasil tes aktivitas antioksidan pada kolom pertama 

menunjukkan bahwa nilai aktivitas antioksidan berkisar antara 0,923-81,849 % 

pada konsentrasi sampel 100 ppm. Kemudian pada kolom kedua kromatografi 

kolom menghasilkan 16 pecahan. Sedangkan pada kolom kedua aktiitas 

antioksidan berkisar antara 10,384-59,769 % pada konsentrasi sampel 50 ppm. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada fraksi 15 dan fraksi 16 secara 

berturut-turut memiliki tingkat aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 40,321 ppm 

berpotensi sangat kuat dan 56,812 ppm berpotensi kuat sebagai antioksidan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, dkk., 2014) dengan 

judul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Bunga Dan Daun Patikala 

(Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm) Menggunakan Metode DPPH”, menyatakan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur aktivitas radikal bebas dalam 

ekstrak metanol bunga dan daun patikala. Ekstraksi bunga dan daun menggunakan 

metode maserasi yaitu menggunakan metanol. Analisis kualitatif senyawa kimia 

dengan eluen tertentu dengan menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) untuk 

menentukan kelompok senyawa aktif dalam ekstrak. Uji aktivitas antioksidan 

menggunakan metode perendaman DPPH yang diukur serapan pada panjang 

gelombang 517 nm dan dibandingkan dengan kekuatan quarsetin antioksidan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol di 1,935 % untuk bunga 

dan 5,17% untuk daun. Aktivitas antioksidan ekstrak metanol bunda patikala 

memiliki aktivitas antioksidan yang rendah dengan nilai IC50 101,84 µg/ml dan 

metanol ekstrak daun patikala memiliki aktivitas antioksidan yang dibuat dengan 

nilai IC50 30,65 µg/ml. Potensi ini lebih rendah dari nilai IC50 quarsetin dari 

5,35µg/ml.  



7 
 

 
 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, dkk., 2017) dengan 

judul “Uji Aktivitas Antioksdian Ekstrak Buah Pumajiwa (Kopsia arborea Blume) 

Dengan Berbagai Pelarut”, menyatakan penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

kelompok senyawa dan aktivitas antioksidannya. Uji kelompok senyawa dan 

aktivitas dilakukan dengan metode fitokimia. Hasil uji menunjukkan bahwa dalam 

ekstrak buah pumajiwa terdapat senyawa metabolit sekunder dari jenis senyawa 

flavonoid, saponin, tanin, alkaloid dan steroid. Uji aktivitas antioksidan dilakukan 

dengan menggunakan metode DPPH dan besarnya aktivitas antioksidan ditandai 

dengan nilai IC50. Aktivitas antioksidan (IC50) berdasarkan tiga jenis pelarut yang 

digunakan untuk mengekstrak yaitu n-heksan, etil asetat dan etanol masing-

masing adalah 3524,05 ppm, 316,09 ppm dan 154,89 ppm. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Podungge, dkk., 2017) dengan 

judul “Isolasi Dan Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Flavonoid Dari Daun 

Miana (Coleus scutelleriodes Benth)”, menyatakan penelitian ini dilakukan untuk 

mengisolasi senyawa flavonoid dari daun miana dan menguji aktivitas 

antioksidannya. Dimana daun miana diekstraksi dengan pelarut metanol lalu 

difraksinasi dengan n-heksan dan etil asetat serta diisolasi senyawa flavonoidnya. 

Kemudian hasil uji fitokimia positif mengandung flavonoid pada berbagai ekstrak 

dan isolat kecuali ekstrak n-heksan. Hasil dari analisis inframerah menunjukkan 

adanya pita serapan yang memiliki beberapa gugus fungsi seperti OH, C=C 

aromatik, C-H aromatik dan C-H alifatik yang diduga merupakan senyawa 

golongan flavonoid. Hasil pengukuran total fenol diperoleh sebesar 44,38 mg/g 

GAE (Gallic Acid Equivalent) . Hasil uji aktivitas antioksidan pada isolat dengan 

menggunakan metode DPPH diperoleh nilai aktivitas antioksidan sebesar 98,53 

mg AEAC/g dan IC50 sebesar 324,80 ppm. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, dkk., 2019) dengan judul 

“Isolasi senyawa antioksidan ekstrak metanol kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus), menyatakan penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa 

antioksidan yang terdapat dalam ekstrak metanol kulit buah naga merah yang aktif 

sebagai antioksidan. Ekstrak kulit buah naga merah yang diperoleh melelui 

simplisia kulit segar buah naga merah dengan pelarut metanol. Kemudian ekstrak 

metanol yang diperoleh dipartisi dengan metode cair-cair menggunakan pelarut n-

heksan, etil asetat dan air. Hasil dari partisi yaitu pada fraksi n-heksan kemudian 

dilakukan rekristalisasi selanjutnya dilakukan isolasi menggunakan KLTP. 

Berdasarkan dari hasil KLTP fraksi n-heksan diperoleh 8 pita tetapi hanya pita 6 

(isolat 1) dan 8 (isolat 11) yang aktif sebagai antioksidan setelah dilakukan 

penyemprotan DPPH. Kemudian untuk hasil spektroskopi UV-Vis pada isolat 11 

diduga merupakan senyawa flavonoid. Uji aktivitas antioksidan diketahui bahwa 

ekstrak metanol, fraksi etil asetat, fraksi n-heksan dari kulit buah naga merah yaitu 

memiliki potensi aktivitas antioksidan yang kurang aktif, sedangkan pada fraksi 

air tidak aktif sebagai antioksidan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mutiara, dkk., 2016) dengan judul 

“Isolasi dan uji aktivitas antioksidan senyawa metabolit sekunder ekstrak metanol 

kulit buah mangrove pidada (Sonneratia caseolaris)”, menyatakan penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder dari ekstrak 

metanol kulit buah mangrove pidada serta mengetahui besar aktivitas 

antioksidannya. Penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu maserasi dengan 

menggunakan pelarut metanol, fraksinasi, pemurnian, identifikasi dan pengukuran 

besarnya aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH. Kemudian 

diperoleh senyawa yaitu kristal putih yang berbentuk serbuk dan positif alkaloid 

pada pereaksi mayer dan spektrum FTIR. Besar antivitas antioksidan pada ekstrak 



9 
 

 
 

yaitu 56,087 ppm. Pada isolat yaitu 52,926 ppm dan pada vitamin C yaitu 18,805 

ppm. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yakni : 

a. Untuk menentukan nilai IC50 dari ekstrak hasil partisi rimpang Zingiber 

zerumbet (L.) Roscoe ex Sm terhadap radikal bebas DPPH. 

b.  Untuk mengetahui kategori aktivitas antioksidan dari ekstrak hasil partisi 

rimpang Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

peneliti serta menambah pengetahuan masyarakat tentang potensi tanaman 

lempuyang gajah sebagai obat tradisional terkhususnya antioksidan atau radikal 

bebas, serta dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah yang dapat dilakukan 

penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Uraian Sampel 

1. Klasifikasi Sampel 

Regnum : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo : Zingiberales 

Famili : Zingiberaceae 

Genus : Zingiber 

Spesies : Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 

(Lianah, 2019) 

Gambar 1.  (A) Daun , (B) Rimpang , (C) Pembungaan Lempuyang Gajah 

(Silalahi, 2018) 

2. Deskripsi dan Morfologi Sampel 

Lempuyang gajah merupakan herba yang bisa tumbuh tinggi, batas asli 

berupa rimpang dibawah tanah, dengan tinggi lebih dari 1 m. Batang semu berupa 



 

 
 

kumpulan pelepah berseling, diatas tanah. Beberapa batang berkoloni dan 

berwarna hijau, serta rimpang tumbuh merayap dan bersifat aromatik. Daun 

tunggal berpelepah, duduk berseling, pelepah membentuk lanset sempit, berambut 

dipermukaan atas. Susunan bunga majemuk bulir, berbentuk bola atau 

memanjang, muncul diatas tanah, tegak, berambut halus, samping ujung agak 

membulat melebar dan daun palindung dengan dengan ujung datar. Mahkota 

berwarna kuning terang, sedangkan tangkai putik bercabang dua bebas. Buah 

bulat berbentuk telur terbalik, merah. Biji bulat dengan bentuk bola memanjang 

(Agromedia Redaksi, 2008). 

3. Kandungan Sampel 

Rimpang lempuyang mengandung senyawa seperti alkaloid, saponin, 

inyak atsiri, polifenol dan zerumbone. Berbagai kandungan kimia tersebut 

memiliki efek farmakologis sebagai pencahar, pencegah kehamilan, pengobatan 

pasca persalinan, pereda kejang serta mengurangi rasa nyeri. Selain itu rimpang 

lempuyang gajah berkhasiat sebagai obat gatal, obat borok, disentri, sesak nafas 

dan obat cacing (Nurhafidhah, dkk., 2020). 

Zerumbone merupakan senyawa sesquiterpen monosiklik yang memiliki 

aktivitas antikanker. Senyawa ini dapat ditemukan banyak pada rimpang-

rimpangan, terutama di rimpang lempuyang gajah dan lempuyang wangi 

(Nurhafidhah, dkk., 2020). 

Kurkumin dan suatu zat warna kuning. Serta ditemukan pula 3,4-

diastilarzelin (mempunyai efek sitotoksik), sineol, dipenten, limonen, kariofilen, 

arkurkumen, kadinen, kariofilenoksid, humulenepoksid I, II dan III,-humulenol I, 

II, heksahidrohumulenol II, heksahidro humulenon, zerumbonoksid, kamfen dan 

humulen (Agromedia Redaksi, 2008). 

 



 

 
 

4. Manfaat Sampel 

Lempuyang gajah digunakan sebagai tanaman obat tradisional sejak 

zaman dahulu oleh negara India, Cina dan Jepang. Tanaman ini dipercaya dapat 

digunakan sebagai obat anoreksia, dyspepsia dan mengurangi terjadinya 

peradangan. Lempuyang gajah juga bermanfaat sebagai obat sefalalgia, asma, 

batuk, kolik, diare, perut kembung, mual dan muntah. Studi farmakologi 

menunjukkan manfaat lempuyang gajah mencegah nausea dan muntah-muntah 

saat kemoterapi, kehamilan, perjalanan jauh atau mabuk laut. Aktivitas 

lempuyang gajah sebagai antiplatelet, hipolipodemik dan efek ansiolitik 

digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti demam atau gangguan 

pada sistem pencernaan (Fatmawati, 2019). 

Senyawa kimia yang ditemukan dalam lempuyang gajah adalah terpena 

dan polifenol. Turunan senyawa tersebut seperti zerumbon atau seskuiterpena 

merupakan senyawa bioaktif yang ditemukan pada lempuyang gajah yang 

kemudian dipelajari lebih lanjut sifat obatnya. Hasil ekstrak dan isolasi metabolit 

dari lempuyang gajah telah menunjukkan beberapa sifat yang mendukung seperti : 

antiradang, antidiabetes, antikanker, analgesik, antivirus dan antimikroba 

(Fatmawati, 2019). 

B. Metode Preparasi Sampel 

1. Ekstraksi   

 Salah satu cara sehingga mendapatkan manfaat dari suatu kandungan 

bahan alam adalah dengan mengambil sari ataupun memisahkan kandungan 

senyawa aktif yang terkandung didalam suatu tanaman. Cara yang sangat sering 

digunakan untuk mendapatkan sari atau kandungan senyawa aktif dari suatu 

tanaman biasanya dapat dilakukan dengan cara teknik ekstraksi. Teknik ekstraksi 

suatu senyawa aktif bahan alam yang biasanya digunakan anatara lain yaitu 



 

 
 

maserasi, perkolasi, infudasi, dan sokhletasi. Kemudian ekstrak yang dihasilkan 

dapat dipisahkan lagi menjadi fraksi-fraksinya dengan menggunakan metode 

kromatografi. Metode kromatografi yang pada umumnya sering digunakan adalah 

Kromatografi lapis tipis, Kromatografi kolom vakum, Kromatografi kolom 

gravitasi dan kromatotron (Sudarwati, dkk., 2019). 

 Secara umum metode ekstraksi dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya 

proses pemanasan. Dimana pemanasan ini sangat berpengaruh terhadap efektifitas 

dalam suatu proses ekstraksi yang bergantung pada senyawa target yang 

diharapkan setelah proses ekstraksi. Berikut adalah jenis-jenis ekstraksi bahan 

alam yang sering dilakukan yaitu:  

a. Ekstraksi Cara Dingin 

Metode cara dingin tidak memerlukan proses pemanasan selama proses 

ekstraksi berlangsung, tujuannya yaitu untuk menghindari rusaknya suatu 

senyawa yang disebabkan karena adanya pemanasanan. Jenis ekstraksi dingin 

terbagi menjadi 2 yaitu maserasi dan perkolasi (Sudarwati, dkk., 2019). 

1) Maserasi 

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Kemudian cairan 

penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang 

mengandung zat aktif, selanjutnya zat aktif akan larut. Dengan adanya perbedaan 

konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka 

larutan yang terpekat akan didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga 

terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel 

(Sudarwati, dkk., 2019). 

 

 



 

 
 

2) Perkolasi 

Perkolasi adalah proses penyarian simplisia dengan jalan melewatkan 

pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu perkolator. Perkolasi 

bertujuan agar zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dapat dilakukan 

untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan. Cairan penyari 

dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan 

melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Dan 

akan bergerak kebawah yang disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan 

cairan di atasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan. 

Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain yaitu gaya berat, kekentalan, 

daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler dan daya 

geseran (Sudarwati, dkk., 2019). 

b. Ekstraksi Cara Panas 

Metode cara panas melibatkan proses panasan. Dengan adanya panas 

secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan cara dingin. 

Metodenya yaitu refluks, ekstraksi dengan alat soxhlet dan infusa (Sudarwati, 

dkk, 2019). 

1) Reflux 

Reflux merupakan salah satu metode sintesis senyawa anorganik, metode 

tersebut digunakan apabila pada sintesis tersebut menggunakan pelarut yang 

volatil. Pada kondisi tersebut jika dilakukan pemanasan biasa maka pelarut akan 

menguap sebelum reaksi berjalan sampai selesai. Prinsip dari metode refluks yaitu 

pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan 

didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang dalam bentuk uap akan 

mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga 

pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Sedangkan aliran gas N2 



 

 
 

diberikan agar tidak ada uap air atau gas oksigen yang masuk terutama pada 

senyawa organologam untuk sintesis senyawa anorganik karena sifatnya yang 

reaktif (Sudarwati, dkk., 2019). 

2) Soxhlet 

Sokletasi merupakan suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen 

yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan 

menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan 

terisolasi. Sokletasi digunakan pada pelarut organik tertentu. Dengan cara 

pemanasan, sehingga uap yang timbul setelah dingin secara kontinyu akan 

membasahi sampel, secara teratur pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam 

labu dengan membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang 

telah membawa senyawa kimia pada labu distilasi yang diuapkan dengan rotary 

evaporator sehingga pelarut tersebut dapat diangkat lagi bila suatu campuran 

organik berbentuk cair atau padat ditemui pada suatu zat padat, maka dapat 

diekstrak dengan menggunakan pelarut yang diinginkan (Sudarwati, dkk., 2019). 

3) Infusa 

Infusdasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu 

proses infusdasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90ºC 

selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 

100 gr maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara yang biasa 

dilakukan adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panci dengan air secukupnya 

selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90ºC sambil sekali¬sekali diaduk. 

Saring selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui 

ampas hingga diperoleh volume yang diinginkan. Apabila bahan mengandung 

minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah dingin (Sudarwati, dkk., 2019). 

 



 

 
 

2. Fraksinasi dan Pemurnian 

Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan  senyawa pada suatu 

ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. 

Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah n-heksan, etil asetat, dan 

metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa non polar digunakan n-heksan, etil 

asetat untuk menarik senyawa semi polar, sedangkan metanol untuk menarik 

senyawa-senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari senyawa 

yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang 

bersifat non polar akan larut dalam pelarut yang non polar sedangkan senyawa-

senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga 

(Sudarwati, dkk., 2019). 

Metode yang umum digunakan untuk memisahkan komponen-komponen 

senyawa yaitu metode kromatografi. Untuk tujuan kualitatif dapat digunakan 

kromatografi lapis tipis (KLT) sedangkan untuk pemisahan senyawa dalam 

jumlah besar dapat digunakan kromatografi kolom (Sudarwati, dkk., 2019). 

Pemisahan hasil ekstraksi tumbuhan terutama dilakukan dengan salah satu 

atau gabungan dari beberapa teknik kromatografi. Pemilihan teknik kromatografi 

sebagian besar bergantung pada sifat kelarutan dan keatsirian senyawa-senyawa 

yang akan dipisahkan (Endarini, 2016). 

a. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Fenomena yang terjadi pada KLT adalah berdasar pada prinsip adsorpsi. 

Setelah sampel ditotolkan di atas fasa diam, senyawa-senyawa dalam sampel akan 

terelusi dengan kecepatan yang sangat bergantung pada sifat senyawa-senyawa 

tersebut (kemampuan terikat pada fasa diam dan kemampuan larut dalam fasa 

gerak), sifat fasa diam (kekuatan elektrostatis yang menarik senyawa di atas fasa 

diam) dan sifat fasa gerak (kemampuan melarutkan senyawa). Pada KLT, secara 



 

 
 

umum senyawa-senyawa yang memiliki kepolaran rendah akan terelusi lebih 

cepat daripada senyawa-senyawa yang memiliki kepolaran rendah akan terelusi 

lebih cepat daripada senyawa-senyawa polar karena senyawa polar terikat lebih 

kuat pada bahan silika yang mengandung silanol (SiOH2) yang pada dasarnya 

memiliki afinitas yang kuat terhadap senyawa polar (Endarini, 2016). 

Karena prosesnya yang mudah dan cepat, KLT banyak digunakan untk 

melihat kemurnian suatu senyawa organik. Jika analisis dilakukan dengan 

mengubah pelarut beberapa kali (minimum 3 macam) dan hasil elusi tetap 

menampakkan satu noda maka dapat dikatakan bahwa sampel yang ditotolkan 

adalah murni. Selain itu, karena KLT juga dapat menampakkan jumlah senyawa-

senyawa dalam campuran sampel (menurut noda yang muncul), maka KLT dapat 

digunakan untuk mengikuti atau mengontrol jalannya reaksi organik maupun 

untuk mengontrol proses pemisahan campuran yang dilakukan menggunakan 

kromatografi kolom. KLT juga merupakan suatu cara yang umum dilakukan 

untuk memilih pelarut yang sesuai sebelum dilakukan pemisahan menggunakan 

kromatografi kolom. Jadi, secara ringkas KLT terutama berguna untuk tujuan 

mencari pelarut yang sesuai untuk kromatografi kolom, analisis fraksi-fraksi yang 

diperoleh dari kromatografi kolom, memonitor jalannya suatu reaksi kimia, 

identikasi senyawa (uji kemurnian) (Endarini, 2016). 

b. Kromatografi Lapis Tipis Preparatif (KLTP) 

KLTP merupakan salah satu metode pemisahan yang memerlukan 

pembiayaan paling murah dan memakai peralatan paling dasar. Walaupun KLTP 

dapat memisahkan bahan dalam jumlah gram, sebagian besar pemakaian hanya 

dalam jumlah miligram. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh ketebalan plat yang sering dipakai adalah 0,5-2 mm. ukuran plat 

biasanya 20 x 20 cm atau 20 x 40 cm. Untuk jumlah sampel 10-100 mg, dapat 



 

 
 

dipisahkan menggunakan KLTP dengan adsorben silika gel atau aluminium 

oksida dengan ukuran 20 x 20 cm dan tebal 1 mm. jika tebalnya diduakalikan, 

maka banyaknya sampel yang dapat dipisahkan bertambah 50%. Seperti halnya 

KLT biasa, adsorben yang paling umum pada KLTP adalah silika gel (Endarini, 

2016). 

Plat KLT dapat dibuat sendiri atau dibeli dengan plat sudah terlapisis 

adsorben. Keuntungan membuat plat sendiri adalah bahwa ketebalan dan susunan 

lapisan dapat diatur sesuai kebutuhan (misalnya dengan menambahkan AgNO3 

atau buffer). Petunjuk untuk pembuatan plat KLTP biasanya terdapat pada 

kemasan adsorben yang akan dipakai. Sebelum ditotolkan pada plat KLTP, 

sampel dilarutkan terlebih dahulu dalam sedikit pelarut. Pelarut yang baik adalah 

pelarut yang mudah menguap (n-heksana, diklorometana atau etil asetat) karena 

jika pelarut yang digunakan tidak mudah menguap, maka akan terjadi pelebaran 

pita. Konsentrasi sampel juga sebaiknya hanya 5-10%. Sampel yang ditotolkan 

harus berbentuk pita yang sesempit mungkin karena baik tidaknya pemisahan juga 

bergantung pada lebarnya pita. Penotolan dapat dilakukan dengan tangan 

menggunakan pipa kapiler, dapat juga menggunakan alat penotol otomatis. Untuk 

pita yang terlanjur terbentuk terlalu lebar dapat dilakukan perbaikan dengan 

mengelusi plat menggunakan eluen/larutan polar sampai kira-kira 2 cm di atas 

tempat penotolan, dikeringkan, kemudian elusi dilanjutkan dengan menggunakan 

pelarut yang diinginkan (Endarini, 2016). 

c. Kromatografi sentrifugal 

Pada prinsipnya kromatografi sentrifugal adalah kromatografi klasik 

dengan aliran fasa  gerak yang dipercepat oleh gaya sentrifugal. Contoh alat 

kromatografi ini yang sering dipakai adalah kromatotron. Perbedaan besar antara 

kromatotron dengan KLT sentrifugal lainnya adalah bahwa pada rotornya tidak 



 

 
 

mendatar tetapi miring. Bagian utama dari alat ini adalah plat kaca bundar 

bergaris tengah 24 cm yang dilapisi dengan adsorben yang cocok sehingga 

terbentuk lapisan tipis untuk pemisahan preparatif (Endarini, 2016). 

d. Kromatografi kolom 

Kromatografi kolom juga merupakan suatu metode pemisahan preparatif. 

Metode ini memungkinkan untuk melakukan pemisahan suatu sampel yang 

berupa campuran dengan berat beberapa gram. Kelemahan metode ini adalah 

diperlukan eluen yang cukup besar, waktu elusi untuk dapat menyelesaikan 

pemisahan sangat lama, deteksi hasil pemisahan tidak dapat langsung dilakukan 

(masih memerlukan KLT). Pada prinsipnya kromatografi kolom adalah suatu 

teknik pemisahan yang didasarkan pada peristiwa adsorpsi. Sampel yang biasanya 

berupa larutan pekat diletakkan pada ujung atas kolom. Eluen atau pelarut 

dialirkan secara kontinu ke dalam kolom. Dengan adanya gravitasi atau karena 

bantuan tekanan, maka eluen/pelarut akan melewati kolom dan proses pemisahan 

akan terjadi. Seperti pada umumya, eluen/pelarut akan digunakan dimulai dari 

yang paling non polar dan dinaikkan secara gradien kepolarannya hingga 

pemisahan dapat terjadi. Sama halnya pada KLT, pemisahan dapat terjadi karena 

adanya perbedaan afinitas senyawa pada adsorben dan perbedaan kelarutan 

senyawa pada eluen/pelarut (Endarini, 2016). 

C. Antioksidan  

Secara biokimia, oksidasi merupakan suatu proses pelepasan elektron 

dari suatu senyawa. Senyawa yang dapat menarik atau menerima elektron 

disebut oksidan atau oksidator . Dalam ilmu kimia, pengertian oksidan adalah 

senyawa penerima elektron yaitu senyawa penarik elektron misalnya ion ferri 

(Fe
2+

) (Irianti, dkk., 2017). 

 



 

 
 

1. Pengertian Antioksidan 

Sumber antioksidan alami sangat banyak dijumpai dalam bahan pangan 

misalnya rempah-rempah, buah-buahan, coklat, teh, biji-bijian, dedaunan, sayur-

sayuran, protein dan enzim. Secara umum aktivitas antioksidan disebabkan oleh 

tumbuhan tersebut yang mengandung senyawa metabolit sekunder yang 

diantaranya adalah fenolik, antosianin, tanin, flavonoid (Rahmi, 2017). 

Antioksidan merupakan suatu inhibitor yang dapat digunakan untuk 

menghambat autooksidasi. Inhibitor radikal bebas bekerja dengan menghambat 

suatu radikal bebas tak reaktif dan relatif stabil (Haeria, dkk. 2016) 

Antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkap radikal bebas. 

Radikal bebas yang dihasilkan karena beberapa faktor yaitu debu, asap, polusi, 

kebiasaan mengonsumsi makanan-makanan cepat saji yang tidak seimbang 

antara protein, karbohidrat dan lemaknya. Senyawa antioksidan akan 

mendonorkan satu elektron kepada radikal bebas yang tidak stabil sehingga 

radikal bebas tersebut dapat menjadi netral kembali dan tidak lagi mengganggu 

metabolisme tubuh (Rahmi, 2017). 

2. Jenis antioksidan  

Antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu antioksidan 

alami dan antioksidan sintetik. 

a. Antioksidan alami   

Secara alami beberapa jenis tumbuhan merupakan sumber antioksidan, 

yang dapat ditemukan pada beberapa jenis sayuran, buah-buahan segar, beberapa 

jenis tumbuhan dan rempah-rempah.  Antioksidan alami dapat diisolasi dari bahan 

alam. Antioksidan ini memiliki bobot molekul sekitar 200−400. Semua 

antioksidan alami mudah diserap oleh usus dan didistribusikan ke seluruh tubuh. 

Fungsi dari antioksidan alami yaitu sebagai reduktor, peredam pembentukan 

oksigen singlet, penangkap radikal bebas dan pengkhelat logam. Antioksidan 



 

 
 

alami dapat digolongkan menjadi enzim dan vitamin. Antioksidan berupa enzim 

yang dihasilkan oleh tubuh berupa superoxide dismutase (SOD), glutation 

peroxidase, dan katalase. Sedangkan antioksidan vitamin umumnya seperti beta 

karoten (vitamin A), alfatokoferol (vitamin E) dan asam askorbat (vitamin C). 

Antioksidan dari tumbuhan adalah senyawa polifenol atau fenolik, golongan 

flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol dan asam organik (Irianti, 

dkk., 2017) 

b. Antioksidan sintetik 

Senyawa antioksidan sintetik memiliki fungsi menangkap radikal bebas 

dan menghentikan reaksi berantai. Yang merupakan contoh antioksidan sintetik 

di antaranya Butylated hydroxyl anisole (BHA), Butylated hydroxyrotoluene 

(BHT), Propyl gallate (PG) dan metal chelating agent (EDTA), Tertiary butyl 

hydroquinone (TBHQ), Nordihydro guaretic acid (NDGA). Antioksidan yang 

utama pada saat ini digunakan dalam produk makanan adalah monohidroksi atau 

polihidroksi senyawa fenol dengan berbagai substituen pada cincin. Antioksidan 

fenolik sintesis yang diganti oleh alkil guna untuk  meningkatkan kelarutannya 

dalam lemak dan minyak (Irianti, dkk., 2017) 

Antioksidan sintetik utama digunakan dengan batas penggunaan yaitu 

0,02% dari kandungan lemak atau minyak. Antioksidan untuk minyak nabati 

adalah TBHQ. BHA dan BHT cukup stabil terhadap panas dan sering digunakan 

untuk stabilisasi lemak dalam proses pemanggangan dan penggorengan suatu 

produk. Antioksidan BHA dan BHT jika digunakan dalam jangka panjang akan 

memberikan efek pada tubuh. Penggunaan BHT dan BHA sebagai antioksidan 

memiliki efek toksik yaitu dengan kandungan 1% BHT atau BHA dalam makanan 

akan menghasilkan penurunan berat badan dan pembengkakan berat pada organ 

hati dan otak (Irianti, dkk., 2017). 



 

 
 

3. Mekanisme kerja antioksidan 

Mekanisme kerja antioksidan terbagi atas tiga macam yaitu: 

a. Antioksidan primer 

Antioksidan primer yang mampu mengurangi dismutase (SOD), glutation 

perokside dan katalase stabil. Misalnya superoksida yang dapat mengubah 

radikal superoksida menjadi molekul dan mengubahnya menjadi produk yang 

lebih. 

b. Antioksidan air 

Antioksidan air pembentukan radikal bebas baru dengan cara 

memutuskan reaksi berantai dan sekunder yang berperan mengikat radikal 

bebas dan mengcegah penyebaran senyawa radikal. 

c. Antioksidan tersier  

Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, misalnya 

memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. 

(Rahmi, 2017). 

4. Uji aktivitas antioksidan  

Pengujian aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu : 

a. Metode DPPH 

Prinsip kerja dari metode DPPH yaitu dengan adanya atom hidrogen dari 

senyawa antioksidan yang berikatan dengan elektron bebas pada senyawa radikal 

sehingga mengakibatkan perubahan dari radikal bebas (diphenylpicrylhdrazyl) 

menjadi senyawa non-radikal (diphenylpicrylhydrazine). Hal tersebut ditandai 

dengan terjadinya perubahan warna dari ungu menjadi kuning (senyawa radikal 

bebas terreduksi oleh adanya antioksidan). Pada penetapan aktivitas antioksidan 

dengan metode DPPH digunakan parameter IC50 yaitu konsentrasi sampel yang 

dibutuhkan untuk menangkap radikal DPPH sebanyak 50%, dimana apabila 



 

 
 

semkain kecil nilai IC50 maka aktivitas antioksidannya semakin kuat (Setiawan, 

dkk., 2018) 

b. Metode ABTS 

Prinsip pada pengujian dengan metode ABTS yaitu penghilangan warna 

kation ABTS untuk mengukur kapasitas antioksdian yang langsung bereaksi 

dengan radikal kation ABTS. ABTS merupakan suatu radikal dengan pusat 

nitrogen yang memiliki karakteristik warna biru-hijau, yang apabila tereduksi oleh 

antioksidan akan berubah warna menjadi tidak berwana. Metode ABTS sangat 

sensitif dengan cahaya, bahkan pembentukan ABTS, serta memerlukan waktu 

inkubasi selama 12-16 jam dalam keadaan gelap (Setiawan, dkk., 2018) 

c. Metode FRAP 

Penetapan aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode FRAP pada 

prinsipnya dapat berjalan dengan baik jika dilakukan pada senyawa antioksidan 

yang dapat mereduksi menjadi ferri-tripyridyl-triazine (Fe(III)TPTZ) menjadi 

kompleks ferro-tripyridyl-triazine (Fe(II)TPTZ) (Setiawan, dkk., 2018) 

D. Tinjauan Islam 

Sebagai umat muslim yang diciptakan oleh Allah SWT. baik seluruh alam 

semesta termasuk bumi dan isinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah 

SWT. menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Berbagai 

macam kandungan dan maanfaat yang berguna bagi tubuh manusia. Sebagai 

firman Allah SWT. Dalam Q.S. Ash-Shu‟ara / 96: 7 

بَتْنَاَْكمْْْاْْلَْرِضْْاِلَىْيََرْواْاََولَمْْ ٧َْْكِرْيمْ َْزْوج ُْْكلِِّْْمنْْْفِْيَهاْاَْنْۢ

ْ

Terjemahannya: 



 

 
 

 “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” 

(Kemenag RI, 2018). 

 Dalam tafsir Quraish Shihab mengatakah adakah mereka akan terus 

mempertahankan kekufuran dan pendustaan serta tidak merenungi dan mengamati 

sebgaian ciptaan Allah SWT. di Bumi ini? Sebenarnya, jika mereka bersedia 

merenungi dan mengamati hal itu, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. 

Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan 

yang mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa dan Maha Kuasa (Shihab, 2015). 

Ayat ini menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai 

bahan pangan serta kebutuhan manusia dan binatang. Ayat ini juga mengingatkan 

kepada manusia untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Dan 

menggunakannya dengan baik anugrah-Nya bahwasanya dia maha kuasa itulah 

yang telah menurunkannya dari langit. Salah satu tanaman yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengobatan yaitu rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet) yang berkhasiat sebagai antioksidan. 

Keanekaragaman tumbuhan banyak yang dimanfaatkan bagi masyarakat 

Indonesia yang salah satunya sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang 

diciptakan oleh Allah SWT. Memiliki fungsi sehingga diciptakan di bumi ini. 

Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Namun untuk mengetahui fungsi 

dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan 

dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut. 

Sebagai firman Allah SWT. Dalam Q.S Thaha / 20: 53. 

ْفَاَْخَرْجنَاْْالَِّذيْْ اَْنَزَلِْمَنْالسََّمۤاِءَْمۤاًءًۗ َسلََكْلَُكْمْفِْيَهاُْسبًًُلْوَّ َجعََلْلَُكُمْاْْلَْرَضَْمْهًداْوَّ

َْشتّٰىْ ْنْنَّبَات  ْٖٓاَْزَواًجاّْمِ ٣٥ْبِه 

Terjemahannya: 



 

 
 

 “Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah 

menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air 

hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-

tumbuhan yang bermacam-macam” (Kemenag RI, 2018). 

 Dalam tafsir Quraish Shihab yang mengatakan bahwa Allah SWT. telah 

menjadikan kamu sebagai hamparan, maknanya sebagai isyarat bahwa keberadaan 

manusia di bumi dalam rangka kehidupannya merupakan bagian dari hidayah 

Allah SWT. Dikatakan dalam Firman-Nya: menjadikan bagi kamu di bumi itu 

jalan-jalan, merupakan isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia di 

bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya 

Firman-Nya: Dia meurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan  tumbuhkan 

dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian 

dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan 

dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula 

isyarat bahwa Dia memberi hidayah-Nya kepada langit guna menurunkan hujan, 

dan hidayah buat hujan agar turun tercurah dan untuk tumbuh-tumbuhan agar 

tumbuh berkembang (Shihab, 2015). 

 Segala penyakit yang diberikan Allah SWT. Pasti akan ada penawarnya 

dan akan sembuh dengan seizin Allah SWT. Yang dalam hal ini salah satu 

obatnya yang bisa dijadikan untuk penyembuhan penyakit yaitu rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet) yang dapat berfungsi sebagai antioksidan 

sehingga dengan seizin Allah SWT. Maka penyakit seseorang dapat disembuhkan. 

 Adapun sebuah hadist dalam riwayat Imam Muslim, yang mengatakan 

bahwa Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wa Sallam bersabda: 

  ِلُكلِّْ َداءْ  َدَواءْ  فَإِذَا أُِصيبَْ َدَواءُْ الدَّاءِْ بِإِْذنِبَِرئَْ ّللاَِّْ َعزَّْ َوَجلَّْ

Artinya: 

 “Setiap penyakit memiliki obat. Bila cocok dengan penyakitnya maka akan 

sembuh dengan izin Allah Ta’ala” (HR. Muslim, No. 2204). 



 

 
 

 Keterlibatan Allah SWT. Dalam kesembuhan dari berbagai macam 

penyakit juga terdapat dalam Q.S. Ash-Shu‟ara/ 90: 80. 

٠َْٓواِذَاَْمِرْضُتْفَُهَوْيَْشِفْيِنْْۙ

Terjemahnnya: 

 “Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku” (Kemenag RI, 

2018). 

 Dalam tafsir Al-misbah, “Wa idza maridhtu” dan apabila aku sakit yang 

mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya 

keniscayaan terhadap manusia dalam hal ini adalah sakit. Yang menginsyaratkan 

bahwa sakit baik berat ataupun ringan, fisik maupun mental merupakan salah satu 

keniscayaan hidup manusia. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa segala sesuatu 

yang baik itu berasal dari Allah SWT. Dan hal negatif atau buruk yang terjadi 

pada diri manusia hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya pada diri sendiri 

(Shihab, 2015). 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. yang menyembuhkan 

manusia apabila ia sakit. Allah SWT. berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja 

yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia juga harus mencari tahu 

untuk memperoleh kesembuhan itu. 

 Keterlibatan ayat dan hadist diatas mengisyaratkan bahwa diizinkannya 

seorang muslim mengobati penyakit yang diderita. Karena, setiap penyakit pasti 

ada obatnya. Jika obat yang digunakan sudah tepat mengenai sumber penyakit, 

maka dengan izin Allah SWT. penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit 

akan mendapatkan kesembuhan. 

 Berdasarkan beberapa ayat dan hadist yang telah dijelaskan dapat 

disimpulkan bahwa Allah SWT. menciptakan berbagai macam tanaman didunia 

untuk dimanfaatkan dan dapat pula ditanam sendiri. Yang mana dengan itu 



 

 
 

nantinya Allah SWT. akan menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman 

tersebut. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan yaitu lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm), sebagaimana yang telah diteliti dalam 

penelitian ini. Dimana nantinya dapat digunakan sebagai obat dan menjadi 

perantara kesembuhan oleh Allah SWT. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif untuk melkukan 

partisi dan uji aktivitas antioksidan ekstrak hasil partisi rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm) menggunakan metode DPPH. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan 

Laboratorium Kimia Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Juli – November 2021  

B. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian ekperimen laboratorium untuk 

menganalisis golongan senyawa kimia dan uji aktivitas antioksidan ekstrak hasil 

partisi rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm) dengan 

metode DPPH. 

C. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekstrak metanol 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm)  

D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa alat yakni botol coklat, batang 

pengaduk, cawan porselen, corong kaca, erlen meyer, gelas ukur, gelas kimia, 



 

 
 

labu pisah, pipet tetes, rotavapor, spektrofotometer Uv-Vis, timbangan analitik, 

vial, vortekx dan wadah maserasi. 

2. Bahan 

Beberapa bahan yang dibutuhkan dalam penelitian yakni aquadest, asam 

klorida 2N, asam askorbat, asam asetat, asam sulfat, reagen bouchardat, DPPH 

(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), etil asetat, besi(III) klorida, kertas saring, 

kloroform, serbuk magnesium, metanol, n-heksan, ekstrak rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm). 

E. Prosedur Kerja 

1. Penyiapan sampel 

a. Pengambilan sampel 

Sampel rimpang lempuyang gajah yang diperoleh di daerah kabupaten 

Maros, Sulawesi Selatan. Rimpang lempuyang gajah dipisahkan dengan bagian 

tumbuhan lainnya dan dicuci dengan air mengalir (Handayani, dkk., 2014). 

b. Pengolahan sampel 

Sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan 

sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian sampel dicuci 

bersih dengan air mengalir, kemudian dipotong-potong kecil, selanjutnya 

dikeringkan dalam lemari pengering kemudian diserbukkan (Handayani, dkk., 

2014). 

2. Maserasi dan Fraksinasi  

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang 

gajah yaitu dengan cara maserasi yang bertujuan untuk mengekstrak komponen 

aktif yang terdapat dalam sampel. Serbuk rimpang lempuyang gajah ditimbang 

sebanyak 500 gram dan dimaserasi dengan metanol selama 9 x 24 jam dan setiap 

3 x 24 jam pelarut metanol diganti dengan yang baru, selanjutnya maserat di 



 

 
 

evaporasi pada suhu 60 C dengan bantuan alat rotary evaporator (Podungge, dkk., 

2017). 

Ekstrak kemudian dipartisi dengan cara melarutkan 20 gram ekstrak 

metanol kedalam 200 ml metanol. Larutan kemudian dimasukkan kedalam corong 

pisah dan selanjutnya ditambah dengan 200 ml n-heksan. Campuran dalam corong 

pisah dikocok selama 5 menit secara perlahan lalu didiamkan hingga terjadi 

pemisahan pada kedua larutan. Proses partisi kemudian dilakukan secara berulang 

hingga larutan terlihat bening. Kemudian ekstrak metanol dari hasil partisi 

selanjutkan diuapkan dan dilarutkan kembali dengan menggunakan aquadest 

sebanyak 200 ml, setelah larut dimasukkan kedalam corong pisah lalu 

ditambahkan 200 ml etil asetat, dikocok secara perlahan selama 5 menit, setelah 

itu didiamkan hingga terjadi pemisahan antara ekstrak aquadest dan ekstrak etil 

asetat. Kemudian ekstrak etil asetat dipisahkan dengan lapisan aquadest kemudian 

di partisi kembali hinga larutan berwarna bening. Ekstrak n-heksan cair, ekstrak 

etil asetat cair dan ekstrak aquadest diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental 

(Nuari, dkk., 2017). 

3. Identifikasi kandungan kimia ekstrak hasil partisi 

a. Uji alkaloid  

Sebanyak 500 mg ekstrak dimasukkan ke dalam erlenmeyer lalu 

ditambahkan 1 ml HCL 2N dan dicukupkan dengan aquadest hingga 10 ml. 

Kemudian dipanaskan diatas penangas air selama 15 menit, didingikan dan 

disaring. Diteteskan larutan dalam kaca arlogi dan ditambahkan dengan 2 tetes 

regen Bouchardat. Hasil positif ditandai dengan endapan coklat sampai hitam 

(Utami, 2020) 

 

 



 

 
 

b. Uji flavonoid  

Sebanyak 2 ml larutan ekstrak ditambahkan air panas, kemudian didihkan 

selama 5 menit, lalu disaring. Filtrat ditambahkan sedikit serbuk Magnesium dan 

1 ml HCL pekat, kemudian dikocok. Uji positif ditunjukkan oleh terbentuknya 

warna merah, kuning atau jingga (Ilmiati, dkk., 2017). 

c. Uji steroid dan triterpenoid 

Sebanyak 2 ml larutan ekstrak, ditambahkan beberapa tetes pereaksi 

Lieberman-Burchard. Uji positif steroid menghasilkan warna hijau atau biru dan 

terpenoid menghasilkan warna merah atau violet (Susanti, dkk., 2015). 

d. Uji saponin  

Sebanyak 1 gram ekstrak ditambah dengan 10 ml air panas di masukkan 

kedalam tabung reaksi dan didinginkan. Kemudian dikocok secara vertikal selama 

10 detik lalu didiamkan selama 10 detik. Apabila terbentuk busa stabil setinggi 1-

10 cm selama tidak kurang dari 10 detik maka disimpulkan bahwa larutan uji 

mengandung saponin. Busa yang terbentuk tidak hilang pada penambahan HCL 

2N (Susanti, dkk., 2015). 

e. Uji tanin dan polifenol  

Sebanyak 2 ml larutan uji dimasukkan masing-masing dalam dua tabung 

reaksi. Tabung reaksi A berisi larutan uji sebagai kontrol negatif, sedangkan 

tabung reaksi B berisi larutan uji dengan penambahan beberapa tetes FeCl3 10%. 

Sampel yang mengandung tanin dan polifenol ditandai dengan timbulnya warna 

hitam kehijauan atau biru tua (Susanti, dkk., 2015). 

 

 

 

 



 

 
 

4. Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazyl) 

a. Pembuatan larutan DPPH 

Dibuat larutan DPPH dengan konsentrasi 0,45 mM dengan cara 

menimbang 18 mg serbuk DPPH kemudian dilarutkan menggunakan metanol 

sebanyak 100 ml lalu di vortex (Nurfiana, dkk., 2017). 

b. Panjang gelombang serapan maksimum DPPH 

Larutan diambil menggunakan pipet mikro sebanyak 1 ml kemudian 

ditambahkan 4 ml metanol kemudian di vorteks dan didiamkan selama 30 menit 

ditempat gelap dan diukur serapannya pada panjang gelombang 400-800 nm 

untuk memperoleh panjang gelombang maksimum. Dari skrining yang dilakukan, 

diperoleh panjang gelombang maksimim DPPH adalah 515 nm (Prasetyo, dkk., 

2021). 

c. Pembuatan larutan uji  

Larutan uji ekstrak hasil partisi rimpang lempuyang gajah dibuat dengan 

berbagai seri konsentrasi yaitu 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm 

dengan cara membuat terlebih dahulu larutan induk ekstrak dan fraksi (Prasetyo, 

dkk., 2021). 

Pembuatan larutan induk dilakukan dengan menimbang masing-masing 

ekstrak fraksi metanol, fraksi n-heksan, fraksi etil asetat dan fraksi air sebanyak 

50 mg lalu dimasukkan kedalam labu ukur kemudian masing-masing ditambahkan 

metanol sebanyak 250 ml lalu di homogenkan (Prasetyo, dkk., 2021). 

Selanjutnya di ambil masing-masing larutan induk ekstrak dan fraksi 

sebanyak 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml dan 50 ml kedalam labu ukur dan 

ditambahkan masing-masing menggunakan pelarut metanol hingga 100 ml atau 

hingga tanda batas (Prasetyo, dkk., 2021). 

 



 

 
 

d. Pembuatan larutan pembanding  

Dibuat larutan pembanding vitamin C dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 

ppm, 8 ppm dan 10 ppm dengan cara terlebih dahulu membuat larutan induk. 

Ditimbang vitamin C sebanyak 10 mg dan dimasukkan kedalam labu ukur 

kemudian ditambahkan 100 ml metanol. Selanjutnya diambil larutan induk 

vitamin C sebanyak 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml dan 5 ml. Kemudian dimasukkan 

kedalam labu ukur dan ditambahkan metanol sebanyak 50 ml lalu di homogenkan 

(Prasetyo, dkk., 2021). 

e. Penentuan aktivitas antioksidan rimpang lempuyang gajah 

Larutan uji ekstrak dan fraksi rimpang lempuyang gajah dengan berbagai 

konsentrasi yaitu 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm di pipet 

sebanyak 4 ml kedalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 1 ml larutan DPPH 

0,45 mM lalu divorteks lalu didiamkan selama 30 menit di tempat gelap dan 

selanjutnya dibaca dengan panjang gelombang maksimal 515 nm. Kemudian 

untuk larutan pembanding vitamin C dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 

ppm dan 10 ppm dipipet sebanyak 4 ml kedalam tabung reaksi ditambahkan 1 ml 

DPPH 0,45 mM lalu di vorteks dan didiamkan selama 30 menit kemudian di baca 

panjang gelombang maksimal 515 nm (Prasetyo, dkk., 2021). 

5. Analisis data 

Nilai konsentrasi penghambatan ditentukan dengan analisis statistik 

menggunakan perhitungan data % inhibisi dengan konsentrasi sampel. 

Perhitungan persentase inhibisi serapan DPPH dengan menggunakan rumus 

(Purwanto, dkk., 2017): 

% inhibisi = 
                                     

                 
 x 100% 

 Keterangan: Absorbansi blanko  : absorban DPPH 

 Absorbansi sampel  : absorbansi sampel uji  



 

 
 

 Perhitungan IC50 senyawa aktif dilakukan menggunakan regresi linear 

menggunakan rumus : 

y = ax + b 

Keterangan :  y = nilai presentase inhibisi 

  x = konsentrasi sampel (ppm)      

  a = konstanta (titik potong y) 

  b = koefisien (variabel x) 

           (Purwanto, dkk., 2017). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi 

Tabel 1. Hasil Ekstrak partisi rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

(L.) Roscoe ex Sm). 

2. Hasil Skrining Fitokimia 

Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet (L.) Roscoe ex Sm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  +  = Positif                dan      - = Tidak Positif 

No. Jenis Ekstrak 

Berat Ekstrak 

Kental Sampel 

(g) 

Berat Ekstrak 

Hasil Partisi 

(g) 

% Rendamen 

1. Metanol  20  8, 296  41,48  

2. N-heksan 20  1,357  6,785  

3. Etil Asetat 20  5,393  26,965  

4. Aquadest 20  2,5  12,5  

Senyawa Pereaksi 
Ekstrak Partisi  

Metanol  N- heksan E. Asetat Aquadest 

Alkaloid 

(+) 3 ml 

HCl 2N 

(+) Mayer 

(+) 

Dragendorf 

+ + - - 

Saponin 
(+) HCL 2N - - - - 

Flavonoid 

(+) Serbuk 

Mg 

(+) HCL 

Pekat 

+ + + - 

Tanin dan 

Polifenol 

(+) FeCl3 

10% 
+ - + - 

Steroid 

dan 

Triterpeno

id 

(+) 

Lieberman-

Burchard 

+ - - - 



 

 
 

3. Hasil Pengukuran Nilai IC50 Aktivitas Vitamin C, Ekstrak Fraksi 

Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm) 

Tabel 3. Hasil uji aktivitas antioksidan ektrak fraksi rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak 

Partisi  

Konsentrasi 

(ppm)  

Absorbansi 

Sampel 

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Garis 

Linear 

Nilai 

IC50 

(ppm) 

Metanol  

20  0,831 9,772 

y = 0,4606x 

- 3,4998 

R² = 0,9534 

100,956 

40  0,823 10,641 

60 0,714 22,512 

80 0,615 33,189 

100  0,511 44,553 

N-heksan 

20  0,618 32,863 

y = 0,3288x 

+ 24,426 

R² = 0,9583 

77,780 

40  0,597 35,179 

60 0,528 42,707 

80 0,429 53,384 

100  0,399 56,641 

Etil Asetat 

20  0,604 34,455 

y = 0,336x 

+ 26,656 

R² = 0,976 

69,476 

40  0,547 40,572 

60 0,515 44,046 

80 0,430 53,348 

100  0,353 61,672 

Aquadest 

20  0,739 19,725 

y = 0,0682x 

+ 17,673 

R² = 0,9209 
474,003 

40  0,737 20,014 

60 0,729 20,883 

80 0,706 23,308 

100  0,692 24,900 



 

 
 

Tabel 4. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Vitamin C 

 

  

 

 

B. Pembahasan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkap radikal bebas. 

Radikal bebas yang dihasilkan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu debu, asap, 

polusi, kebiasaan yang mengkonsumsi makanan dan minuman cepat saji yang 

tidak seimbang antara karbohidrat, protein dan lemaknya. Senyawa antioksidan 

tersebut akan mendonorkan satu elektron terhadap radikal bebas yang tidak stabil 

sehingga radikal bebas tersebut akan menjadi netral kembali dan tidak akan 

mengganggu metabolisme pada tubuh (Hayatul, 2017). 

Radikal bebas merupakan suatu molekul yang memiliki elektron yang 

tidak berpasangan. Radikal bebas berperan penting dalam proses biologis yang 

sebagian besar berasal dari proses biologis alami yang melibatkan prooksidan 

ROS dan RNS (Berawi & Agverianti, 2017). 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah ektrak rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm) yang pada umumnya 

banyak digunakan sebagai rempah, bumbu dan obat karena rasanya yang unik dan 

bersifat medis. Di dalam dunia kesehatan dapat mencakup yaitu mengobati 

radang, demam tinggi, skait gigi, gangguan pencernaan, sembelit, diare serta 

dapat meredakan rasa sakit (Yob, dkk. 2011). 

Sampel  
Konsentrasi 

(ppm)  

Absorbansi 

Sampel 

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Garis 

Linear 

Nilai 

IC50  

(ppm) 

Vitamin C 

2  0,912 0,941 
y = 9,1404x 

- 21,234 

R² = 0,9629 

7,79 

4  0,860 6,659 

6  0,585 36,446 

8  0,399 56,641 

10  0,301 67,354 



 

 
 

Rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm) 

mengandung senyawa antioksidan sehingga dapat bermanfaat bagi kesehatan. 

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Insan ayat 17: 

٧َْْٔزْنَجبِْيًًلْاِْمَزاُجَهاَْكانََْْكأًْساْفِْيَهاَْويُْسقَْونَْ

Terjemahnya: 

“Di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang 

campurannya adalah jahe” (Kemenag RI, 2018). 

Ayat diatas menceritakan di mana orang-orang yang baik di dalam surga 

itu merela mendapatkan suguhan minuman yang telah bercampur dengan jahe, 

yang dimana rasa jahenya yang berbeda dengan jahe yang ada di dunia. 

Dikarenakan minuman tersebut diambil dari sebuah mata air surga yang 

dinamakan salsabil. 

Surah Al-Insan ayat 17 menunjukkan suatu balasan yang baik bagi 

penduduk surga, yaitu berupa minuman yang campurannya adalah jahe, yang 

dimana jika di dunia sering dikonsumsi manusia, serta dimanfaatkan sebagai 

minuman sehari-hari serta umumnya banyak disukai, karena selain untuk 

menyembuhkan, rasanya juga begitu nikmat. Namun tentunya secara rasa jauh 

lebih lezat daripada jahe yang ada di dunia. 

Pada penelitian ini dimulai dengan melakukan preparasi pada rimpang 

lempuyang gajah dengan cara terlebih dahulu dibersihkan kotoran yang masih 

tersisa kemudian dicuci dengan menggunakan air mengalir hingga bersih. 

Kemudian dilakukan perajangan dan dikeringkan dengan cara di masukkan 

kedalam lemari pengering. Setelah dikeringkan kemudian dilakukan sortasi 

kering, lalu dimasukkan kedalam toples kaca untuk dilakukan maserasi atau tahap 

ekstraksi. 



 

 
 

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang 

gajah yaitu dengan cara maserasi yang bertujuan untuk mengekstrak komponen 

aktif yang terdapat dalam sampel. Pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi 

yaitu metanol. Metanol merupakan senyawa yang bersifat polar, metanol juga 

merupakan pelarut terbaik yang bisa digunakan dalam proses ekstraksi yang 

dimana gugus hidroksil dan metil pada metanol memberikan kecenderungan 

menarik analit-analit yang bersifat polar maupun non polar (Ramdani & 

Chuzaemi, 2017). 

Hasil ekstraksi selanjutnya disaring dan dipekatkan dengan menggunakan 

alat rotary evaporator pada suhu 60 C. Penggunaan alat rotary evaporator dipilih 

untuk mempersingkat waktu proses dalam mengisolasi. Pada penggunaan alat 

rotary evaporator  digunakan suhu 60 C guna untuk meminimalisir rentangnya 

terhadap kondisi senyawa pada ekstrak menjadi rusak  (Hasmita, dkk. 2019).  

Ekstrak metanol yang telah dipekatkan di ambil sebnayak 20 gram untuk 

dilakukan partisi dengan pelarut n-heksan, etil asetat dan aquadest. Ekstrak 

metanol dilarutkan kedalam 200 ml aquadest, lalu dimasukkan kedalam corong 

pisah. Kemudian ditambahkan 200 ml n-heksan kedalam corong pisah lalu 

dikocok secara perlahan selama 5 menit agar pelarut dapat menarik senyawa 

dengan sempurna. Metode partisi dengan menggunakan corong pisah digunakan 

dalam isolasi senyawa metabolit sekunder yang bertujuan untuk 

mengklasifikasikan senyawa-senyawa yang terkandung berdasarkan perbedaan 

tingkat kepolarannya (Saputra, dkk. 2018). Setelah terbentuk lapisan aquadest dan 

lapisan n-heksan, kemudian kedua lapisan dipisahkan dan dilakukan beberapa kali 

partisi dengan pergantian pelarut n-heksan secara berkala hingga pada pelarut n-

heksan dalam corong pisah berubah warna menjadi bening yang dimana dalam 

penelitian ini dilakukan sebanyak 13 kali. Hasil partisi n-heksan selanjutya 



 

 
 

dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak 

kental n-heksan hasil partisi sebanyak 1,357 gram.  

Kemudian lapisan aquadest dimasukkan kembali kedalam corong pisah 

dan ditambahkan 200 ml etil asetat, lalu dilakukan hal yang sama pada proses 

sebelumnya. Dimana pada partisi ini dilakukan pergantian pelarut etil asetat 

secara berkala sebanyak 5 kali. Hasil partisi aquadest dan partisi etil asetat 

kemudian dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator hingga didapatkan 

ektrak kental aquadest hasil partisi sebanyak 2,5 gram dan ekstrak kental etil 

asetat hasil partisi sebanyak 5,393 gram.  

Tahap selanjutnya yaitu skrining fitokimia yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder pada suatu bahan alam 

(Vifta & Advistasari, 2018). Skrining fitokimia dilakukan pada ekstrak partisi 

metanol, ekstrak partisi n-heksan, ekstrak partisi etil asetat dan ekstrak partisi 

aquadest. Adapun pengujian yang dilakukan yaitu uji alkaloid, saponin, flavo 

noid, tanin dan polifenil serta steroid dan triterpenoid. Pada pengujian alkaloid, 

hasil yang terbentuk pada ekstrak partisi metanol setelah penambahan reagen 

mayer pada ekstrak partisi metanol yaitu terdapat endapan jingga, sedangkan pada 

penambahan reagen bouchardat terbentuk endapan coklat. Berdasarkan perubahan 

yang terjadi menunjukkan kemungkinan mengandung senyawa alkaloid. Pada 

ekstrak fraksi n-heksan setelah penambahan reagen mayer terdapat endapan 

jingga, sedangkan pada penambahan reagen boucherdat terjadi perubahan warna 

menjadi bening. Berdasarkan perubahan yan terjadi menunjukkan kemungkinan 

mengandung senyawa alkaloid. Pada ekstrak fraksi etil asetat setelah penambahan 

reagen mayer terdapat perubahan warna menjadi coklat, sedangkan pada 

penambahan reagen boucherdat tidak terjadi perubahan warna. Berdasarkan 

perubahan yang terjadi menunjukkan tidak adanya kandungan senyawa alkaloid. 



 

 
 

Pada ekstrak fraksi aquadest setelah penambahan reagen mayer terdapat 

perubahan warna menjadi jingga, sedangkan pada penambahan reagen boucherdat 

tidak terjadi menunjukkan tidak adanya kandungan senyawa alkaloid. 

Prinsip dari metode analisis ini yaitu reaksi pengendapan yang terjadi 

karena adanya ligan. Atom nitrogen yang mempunyai pasangan elektron bebas 

pada alkaloid dapat mengganti ion iodo dalam pereaksi-pereaksi (Ergina, dkk., 

2014). 

Pada pengujian saponin, dengan penambahan HCl 2 N dan dikocok secara 

vertikal selama 10 detik menunjukkan pada ekstrak partisi metanol, ekstrak fraksi 

n-heksan, ekstrak fraksi etil asetat dan ekstrak fraksi aquadest menunjukkan tidak 

adanya kandungan senyawa saponin. 

Pada pengujian flavonoid, dengan penambahan serbuk magnesium dan 

HCl pekat menunjukkan pada ektrsak metanol terjadi perubahan yaitu berwarna 

jingga. Berdasarkan perubahan yang terjadi menunjukkan adanya kandungan 

senyawa flavonoid. Pada ekstrak fraksi n-heksan terjadi perubahan dengan adanya 

bentuk cincin hijau. Berdasarkan perubahan yang terjadi menunjukkan tidak 

adanya kandungan senyawa flavonoid. Pada ekstrak fraksi etil asetat terjadi 

perubahan yaitu berwarna jingga. Berdasarkan perubahan yang terjadi 

menunjukkan adanya kandungan senyawa flavonoid. Pada ekstrak fraksi aquadest 

tidak terjadi perubahan warna, berdasarkan hal tersebut menunjukkan tidak 

mengandung senyawa flavonoid. 

Tujuan penambahan serbuk magnesium dan HCl yaitu untuk menginduksi 

inti benzopiron yang terdapat dalam struktur flavonoid sehingga terbentuk garam 

flavilum berwarna merah atau jingga (Ergina, dkk., 2014). 

Pada pengujian tanin dan polifenol dengan penambahan FeCl3 10% 

menunjukkan hasil pada ekstrak partisi metanol terjadi perubahan warna hitam 



 

 
 

kehijauan, dimana berdasarkan perubahan warna tersebut menunjukkan adanya 

kandungan senyawa tanin dan polifenol. Pada ekstrak fraksi n-heksan terjadi 2 

bagian lapisan yang dimana hal tersebut tidak menunjukkan adanya kandungan 

senyawa tanin dan polifenol. Pada ekstrak fraksi etil asetat terjadi perubahan 

warna yaitu hitam kehijauan yang dimana berdasarkan hal tersebut menunjukkan 

adanya kandungan senyawa tanin dan polifenol. Pada ekstrak fraksi aquadest 

terjadi perubahan warna menjadi jingga dimana berdasarkan perubahan tersebut 

tidak menandakan adanya kandungan senyawa tanin dan polifenol. 

Uji fitokimia dengan menggunakan FeCl3 untuk menentukan apakah 

sampel mengandung gugus fenol. Dengan adanya gugus fenol ditunjukkan 

perubahan warna hijau kehitaman atau biru tua setelah ditambahkan FeCl3, 

sehingga apabila ujifitokimia dengan FeCl3 memberikan hasil positif 

dimungkinkan dalam sampel tersebut terdapat senyawa fenol dan kemungkinan 

salah satunya adalah tanin. Karena tanin merupakan senyawa polifenol (Ergina, 

dkk., 2014).  

Pada pengujian steroid dan triterpenoid dengan penambahan reagen 

lieberman burchard, menunjukkan pada ekstrak partisi metanol terjadi perubahan 

warna yaitu agak kemerahan yang dimana berdasarkan perubahan tersebut 

kemungkinan mengandung senyawa triterpenoid sedangkan pada ekstrak fraksi n-

heksan, ekstrak etil asetat dan ekstrak fraksi aquadest tidak menunjukkan adanya 

kandungan senyawa steroid dan triterpenoid. 

Dengan penambahan reagen Lieberman-burchard yaitu campuran antara 

HCl pekat dengan H2SO4 pekat. Yang dianalisis berdasarkan kemampuan 

senyawa terpenoid dan steroid membentuk warna oleh H2SO4 pekat dalam pelarut 

HCl  pekat. Hasil positif pada sampel yang membentuk warna merah jingga untuk 

analisis triterpenoid dan biru untuk analisis steroid (Ergina, dkk., 2014).  



 

 
 

Berdasarkan perbedaan hasil skrining fitokimia yang didapatkan pada 

ekstrak hasil partisi aquadest tidak mengandung senyawa alkaloid, saponin, 

flavonoid, tanin, polifenol, steroid dan triterpenoid. Pada ekstrak hasil partisi etil 

asetat tidak mengadung senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, steroid dan 

triterpenoid, tetapi mengandung senyawa tanin dan polifenol. Pada ekstrak hasil 

partisi metanol tidak mengandung senyawa saponi, tetapi mengandung senyawa 

alkaloid, flavonoid, tanin, polifenol,steroid dan triterpenoid. Kemudian pada 

ekstrak hasil partisi N-heksan tidak mengandung senyawa saponin, tanin, 

polifenol, steroid dan tanin, tetapi mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid. 

Selanjutnya, pengujian aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode 

DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). Prinsip kerja pada metode DPPH yaitu 

adanya atom hidrogen pada senyawa antioksidan yang bergandengan dengan 

elektron bebas pada senyawa radikal sehingga dapat terjadi perubahan dari radikal 

bebas yang menjadi senyawa non-radikal. Yang ditandai dengan terjadinya 

perubahan warna  dari ungu menjadi kuning (Setiawan, dkk. 2018). 

Pengukuran antioksidan dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri 

Uv-Vis dengan panjang gelombang 515 nm yang merupakan panjang gelombang 

maksimum untuk DPPH. Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai 

IC50, yang dimana merupakan konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk 

menghambat 50% radikal bebas DPPH. 



 

 
 

Gambar 2. Reaksi antara DPPH dengan antiradikal bebas 

DPPH     DPPH-H 

       (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)          (2,2-difenil-1-pikrilhidrazin) 

Pengukuran kapasitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH 

yang ditandai dengan perubahan warna setelah inkubasi. Proses inkubasi 

dilakukan selama 30 menit, yang bertujuan untuk mempercepat reaksi antara 

radikal DPPH dengan sampel yang bertindak sebagai antioksidan. Perubahan 

warna terjadi pada ekstrak rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) 

Roscoe ex Sm) dan vitamin C sebagai pembanding dimana ekstrak rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm) mengalami perubahan 

warna yang tidak signifikan setelah diinkubasi. Perubahan (Zingiber zerumbet (L.) 

Roscoe ex Sm) hanya mendonorkan atom H-nya dalam jumlah yang sedikit. 

Pengurangan intensitas warna mengidikasikan kemampuan antioksidan untuk 

menangkal radikal bebas (Haeria, dkk. 2018). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah sejalan sesuai dengan 

konsep Al-Qur‟an yang telah melakukan pengujian dengan salah satu tumbuhan 

ciptaan Allah SWT. yang dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ekstrak hasil partisi rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) 

Roscoe ex Sm) memiliki aktivitas antioksidan terhadap ekstrak metanol 

memiliki nilai IC50 100,956 ppm; pada ekstrak N-heksan memiliki nilai IC50 

77,780 ppm; pada ekstrak etil asetat memiliki nilai IC50 69,476 ppm dan 

ekstrak aquadest memiliki nilai IC50 474,003 ppm. 

2. Berdasarkan nilai IC50 yang didapatkan diketahui bahwa pada fraksi etil 

asetat dan fraksi N-heksan termasuk dalam golongan kuat yaitu 77,780 ppm 

dan 69,476 ppm, pada ekstrak fraksi metanol termasuk dalam golongan 

sedang yaitu 100,956 ppm, sedangkan pada fraksi aquadest termasuk dalam 

golongan lemah karena 474,003 ppm. 

B. Saran 

Disarankan agar penelitian ini dilanjutkan untuk mengisolasi senyawa 

bioaktif dari fraksi yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan paling kuat. 
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LAMPIRAN  

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraksi dan partisi 

Identifikasi kandungan 

kimia 

Uji aktivitas antioksidan 

dengan metode DPPH 

Pengambilan sampel  

Pengolahan sampel 

Ekstrak metanol rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet  (L.) Roscoe ex 

Sm) 



 

 
 

Lampiran 2. Identifikasi kandungan kimia ekstrak partisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Uji aktivitas antioksidan  

a. Pengujian antioksidan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipipet masing-masing sampel 

uji sebanyak 4 ml 

Ditambahkan 1 ml DPPH 

Divorteks  

Identifikasi kandungan 

kimia 

Alkaloid Flavonoid  Saponin  
Steroid & 

triterpeoid  

Tanin & 

polifenol 

+ 1 ml HCL 

2N 

+ 10 ml 

Aquadest 

Endapan 

coklat-hitam 

+ Serbuk 

Mg 

+ 1 ml HCL 

Pekat 

Merah, 

kuning atau 

hijau 

Kocok 

kuat 

selama 10 

menit 

Buih 1-10 

cm 

+ Reagen 

lieberman 

Burchard 

Steroid : 

berwarna 

hijau/ biru 

Triterpenoi

d : warna 

merah 

Positif  Negatif  

+ FeCl3 

10% 

Warna hitam 

kehijauan/ biru 

tua  



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lampiran  4. Pembuatan Larutan  

1. Larutan DPPH 0,45 mM 

0,45 mM = 0,00045 M 

  M = 
g

Mr
x
1000

 
 

0,00045 = 
g

394,32
x
1000

100
 

0,00045 = 
     g

394,32
  

10   g  = 0,00045 x 394,32 

 g   = 
     

10
 

 g   = 0,0177 → 17,8 mg ≈ 18 mg 

2. Larutan ekstrak dan fraksi  

a. Larutan induk  

 1 ppm = mg/ml 

200 ppm = 200 mg/ 1000 ml 

  = 50 mg/ 250 ml 

  = 0,05 g/ 250 ml 

Didiamkan selama 30 menit 

ditempat gelap 

Diukur absorbansi dengan 

spektrofotometri Uv-Vis  



 

 
 

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 200 ppm dengan cara 

ditimbang ekstrak dan fraksi sebanyak 50 mg dan di larutkan dengan 250 

ml pelarut. 

b. Larutan standar  

 M1 V1 = M2 V2 

 20 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

200ppm    1 = 20ppm   100ml 

 V1 = 
    

200
 

 V1 = 10 ml 

 40 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

200ppm    1 = 40ppm   100ml 

 V1 = 
    

200
 

 V1 = 20 ml 

 60 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

200ppm    1 = 60ppm   100ml 

 V1 = 
    

200
 

 V1 = 30 ml 

 80 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

200ppm    1 = 80ppm   100ml 



 

 
 

 V1 = 
    

200
 

 V1 = 40 ml 

 100 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

200ppm    1 = 100ppm   100ml 

 V1 = 
      

200
 

 V1 = 50 ml 

3. Larutan Vitamin C 

a. Larutan induk  

 1 ppm = mg/ml 

100 ppm = 100 mg/ 1000 ml 

  = 10 mg/ 100 ml 

  = 0,01 g/ 100 ml 

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 100 ppm dengan cara 

ditimbang vitamin C sebanyak 10 mg dan di larutkan dengan 100 ml 

pelarut. 

b. Larutan standar  

 M1 V1 = M2 V2 

 2 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

100ppm    1 = 2ppm   50ml 

 V1 = 
   

100
 

 V1 = 1 ml 



 

 
 

 4 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

100ppm    1 = 4ppm   50ml 

 V1 = 
   

100
 

 V1 = 2 ml 

 6 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

100ppm    1 = 6ppm   50ml 

 V1 = 
   

100
 

 V1 = 3 ml 

 8 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

100ppm    1 = 8ppm   50ml 

 V1 = 
   

100
 

 V1 = 4 ml 

 10 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

100ppm    1 = 10ppm   50ml 

 V1 = 
   

100
 

 V1 = 5 ml 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 5. Perhitungan Rendamen Ekstrak 

 % Rendamen = 
                    

                      
  x  100% 

1. Ekstrak fraksi Metanol 

% Rendamen = 
          

       
  x  100% = 41,48% 

2. Ekstrak fraksi N-heksan 

% Rendamen = 
          

       
  x  100% = 6,785% 

3. Ekstrak fraksi Etil asetat 

% Rendamen = 
          

       
  x  100% = 26,965% 

4. Ekstrak fraksi Aquadest 

% Rendamen = 
        

       
  x  100% = 12,5% 

Lampiran 6. Perhitungan % Inhibisi 

% Inhibisi = 
                     

          
  x  100% 

1. Ekstrak fraksi Metanol 

a. Konsentrasi 20 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 9,772% 

b. Konsentrasi 40 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 10,641% 

c. Konsentrasi 60 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 22,512% 

d. Konsentrasi 80 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 33,189% 

e. Konsentrasi 100 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 44,553% 



 

 
 

2.   Ekstrak Fraksi N-heksan 

a. Konsentrasi 20 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 32,863% 

b. Konsentrasi 40 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 35,179% 

c. Konsentrasi 60 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 42,707% 

d. Konsentrasi 80 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 53,384% 

e. Konsentrasi 100 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100%  = 56,641% 

3. Ekstrak Fraksi Etil Asetat 

a. Konsentrasi 20 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 34,455% 

b. Konsentrasi 40 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 40,572% 

c. Konsentrasi 60 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 44,046% 

d. Konsentrasi 80 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 53,348% 

e. Konsentrasi 100 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 61,672% 

 

 

 



 

 
 

4. Ekstrak Fraksi Aquadest 

a. Konsentrasi 20 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 19,725% 

b. Konsentrasi 40 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 20,014% 

c. Konsentrasi 60 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 20,883% 

d. Konsentrasi 80 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 23,308% 

e. Konsentrasi 100 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 24,900% 

5. Vitamin C 

a. Konsentrasi 2 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 0,941% 

b. Konsentrasi 4 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 6,659% 

c. Konsentrasi 6 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 36,446% 

d. Konsentrasi 8 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100%  = 56,641% 

e. Konsentrasi 10 ppm 

% Inhibisi = 
            

     
  x  100% = 67,354% 

 

 

 



 

 
 

y = 0.4606x - 3.4998 
R² = 0.9534 
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Lampiran 7. Perhitungan IC50 

1. Perhitungan IC50 sampel 

Melalui persamaan Linear : 

 y = ax +  b  

 ax = y  -  b 

 x = 
   

 
 

a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kurva Standar Ekstrak fraksi Metanol 

Diketahui  : y = 50 

    a = 0,4606 

    b = 3,4998 

Penyelesaian  : 

x = 
   

 
 

x = 
         

      
 

 = 100,956 ppm 

 

 

 

 



 

 
 

y = 0.336x + 26.656 
R² = 0.976 
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Gambar 4. Kurva Standar Ekstrak Fraksi N-heksan 

Diketahui  : y = 50 

    a = 0,3288 

    b = 24,426 

Penyelesaian  : 

x = 
   

 
 

x = 
         

      
 

 = 77,780  ppm 

c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kurva Standar Ekstrak Fraksi Etil Asetat 

y = 0.3288x + 24.426 
R² = 0.9583 
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y = 0.3288x + 24.426 
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y = 0.0682x + 17.673 
R² = 0.9209 
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Diketahui  : y = 50 

    a = 0,336 

    b = 26,656 

Penyelesaian  : 

x = 
   

 
 

x = 
         

     
 

 = 69,476  ppm 

d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kurva Standar Ekstrak Fraksi Aquadest 

Diketahui  : y = 50 

    a = 0,0682 

    b = 17,673 

Penyelesaian  : 

x = 
   

 
 

x = 
         

      
 

 = 474,003 ppm 

 

 

 



 

 
 

y = 9.1404x - 21.234 
R² = 0.9629 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 2 4 6 8 10 12

%
 In

h
ib

is
i 

Konsentrasi Vit C 

2. Perhitungan IC50 vitamin C 

a.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kurva Standar Vitamin C 

Diketahui  : y = 50 

    a = 9,1404 

    b = -21,234 

Penyelesaian  : 

x = 
   

 
 

x = 
            

      
 

 = 7,79 ppm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 8. Gambar Penelitian 

 

 
 

Gambar 9. Ekstraksi sampel dengan metode maserasi 

 

 

 

Gambar 8. Sampel Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L). 

Roscoe ex Sm) 



 

 
 

 
 

Gambar 10. Proses Evaporasi dengan menggunakan alat rotary 

evaporator 

 

 

 
 

Gambar 11. Fraksinasi ekstrak metanol dan N-heksan 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

Gambar 12. Fraksinasi ekstrak aquadest dan etil asetat 

 

 

    
    

    



 

 
 

    
    

    
    

 
 

Gambar 13. Hasil Skrining Fitokimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

Gambar 14. Analisis aktivitas antioksidan pada ekstrak dan vitamin C 

 

  
 

Gambar 15. Proses analisis sampel uji dengan Spektrofotometer UV-Vis 
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