
UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK AIR TERIPANG   

PASIR (Holothuria scabra) DENGAN METODE 1,1-DIFENIL-2- 

PIKRILHIDRAZIL (DPPH) DAN ANALISIS KANDUNGAN  

KIMIANYA 
 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

RENA NURHAYATI SETIYANTO 

K 100 080 164 

 

 

 

 

 

FAKULTAS FARMASI   

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SURAKARTA 

2012  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

UJI AKTIVITAS ANTIOK

(Holothuria scabra

(DPPH) DAN ANALISIS KANDUNGAN 

 
 

 

 

 

 

Penguji I

 

 

 

   (Dr. Muhammad Da’i, M.Si., Apt

 

Pembimbing 

 

 

 

   (Arifah Sri Wahyuni, M.Sc., Apt

 

 

ii 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

n 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

PENGESAHAN PUBLIKASI 
Berjudul: 

UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK AIR TERIPANG  PASIR

Holothuria scabra) DENGAN METODE 1,1-DIFENIL-2 PIKRILHIDRAZIL 

(DPPH) DAN ANALISIS KANDUNGAN KIMIANYA

 

 

Oleh: 

RENA NURHAYATI SETIYANTO

K100 080 164 

            Mengetahui, 

   Fakultas Farmasi 

Universitas  Muhammadiyah  Surakarta 

               Dekan,   

 

    Dr. Muhammad Da’i, M.Si., Apt. 

 

Penguji I       Penguji II

Dr. Muhammad Da’i, M.Si., Apt)              (Ika Trisharyanti DK, M.Farm., 

 Utama          Pembimbing Pendampi

Arifah Sri Wahyuni, M.Sc., Apt.)              (Rosita Melannisa, M.Si., Apt.

    Mahasiswa 

 (Rena Nurhayati Setiyanto)

 

RIPANG  PASIR 

2 PIKRILHIDRAZIL 

KIMIANYA 

RENA NURHAYATI SETIYANTO 

 

Penguji II 

Ika Trisharyanti DK, M.Farm., Apt.) 

ndamping 

Rosita Melannisa, M.Si., Apt.) 



1 

 

UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK AIR TERIPANG  PASIR 

(Holothuria scabra) DENGAN METODE 1,1-DIFENIL-2 

PIKRILHIDRAZIL (DPPH) DAN ANALISIS KANDUNGAN KIMIANYA  

 

ANTIOXIDANT ACTIVITY ASSAY OF WATER EXTRACTS OF 

HOLOTHURIA SCABRA BY USING 1,1-DIFENIL-2-PIKRILHIDRAZIL 

(DPPH) METHOD AND ANALYSIS OF CHEMICAL COMPOUNDS 

 

Rena Nurhayati S, Arifah Sri Wahyuni, dan Rosita Melannisa 
Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jl. A Yani Tromol Pos I, Pabelan Kartasura Surakarta 57102 

 

ABSTRAK 

Pola pengembangan penyakit telah bergeser dari penyakit infeksi ke 

penyakit degeneratif seperti infark miokard, inflamasi jaringan, mutasi gen, 

kanker, katarak, penuaan dini dan sebagainya, yang dipicu oleh radikal bebas 

dalam tubuh. Peranan antioksidan sangat penting dalam menetralkan dan 

menghancurkan radikal bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya 

antioksidan ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra) dan analisis kandungan 

kimianya. 

Uji aktivitas antioksidan ini dilakukan dengan menggunakan metode DPPH 

sedangkan analisis profil kandungan senyawa kimia dilakukan dengan metode 

kromatografi lapis tipis dan uji tabung. Pengukuran aktivitas antioksidan 

dilakukan dengan mengamati penurunan serapan DPPH dalam metanol p.a 

secara spektrofotometri pada λmaks= 514,5 nm dengan waktu inkubasi 30 menit. 

Pengujian kromatografi lapis tipis menggunakan fase gerak etil asetat : metanol : 

air (100 : 13,5 : 10) dan fase diam silika gel GF254.  

Berdasarkan  hasil penelitian,  ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra)  

memiliki aktivitas antioksidan yang rendah (IC50 >1200 µg/ml) dan mengandung 

senyawa golongan alkaloid dan flavonoid. 

 

Kata kunci: Antioksidan, Ekstrak air, Holothuria scabra, metode DPPH. 

 

ABSTRACT 

The disease pattern is altering from infectious to degenerative diseases, 

such as myocardial infarction, tissue inflammation, genetic mutation, cancer, 

cataracts, premature aging, etc. One of the cause of these diseases is free radical. 

The role of antioxidants is very important in neutralizing and destroying free 

radicals. This research was aimed to determine the antioxidant activities of water 

extract and compounds analysis of Holothuria scabra. 

Antioxidant activity assay  was performed by the DPPH method, while 

chemical compounds profile analysis was performed by thin-layer 

chromatographic method and the tube test. Measurement of antioxidant activity 

was conducted by absorbance decrease of DPPH in methanol p.a by 

spectrophotometry at λmaks=514.5 nm with 30 minutes of incubation time. Thin-
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layer chromatography used ethyl acetate: methanol: water (100: 13.5: 10 as 

mobile phase and silica GF254 as stasionary phase. 

Based on the results of this study, water extracts of the sand sea cucumber 

(Holothuria scabra) has low antioxidant activity (IC50 >1200µg/ml) and  

contains alkaloid and flavonoid compound. 

 

Keywords: Antioxidant, water extract, Holothuria scabra, DPPH method. 

PENDAHULUAN 

Pola pengembangan penyakit telah bergeser dari penyakit infeksi ke penyakit 

degeneratif seperti infark miokard, inflamasi jaringan, mutasi gen kanker, katarak, 

penuaan dini dan sebagainya, yang dipicu oleh radikal bebas dalam tubuh (Utami 

et al., 2005). Radikal bebas bersifat reaktif dan dapat menimbulkan kerusakan 

pada komponen sel seperti DNA, lipid, protein dan karbohidrat. Kerusakan 

tersebut dapat menimbulkan berbagai kelainan biologis seperti arterosklerosis, 

kanker, diabetes dan penyakit degeneratif lainnya (Soeksmanto et al., 2007). 

Penyakit degeneratif ini disebabkan karena antioksidan yang ada di dalam tubuh 

tidak mampu menetralisir peningkatan konsentrasi radikal bebas. 

Tubuh memerlukan suatu substansi penting yaitu antioksidan yang mampu 

menangkap radikal bebas tersebut sehingga tidak dapat menginduksi suatu 

penyakit (Andayani et al., 2008). Peranan antioksidan sangat penting dalam 

menetralkan dan menghancurkan radikal bebas yang dapat menyebabkan 

kerusakan sel dan juga merusak biomolekul di dalam tubuh yang akhirnya dapat 

memicu terjadinya penyakit degeneratif (Manimaran & Rajneesh, 2009). 

Antioksidan atau antiradikal bebas secara endogenik terdapat di dalam tubuh 

dalam jumlah yang sedikit (Praptiwi et al., 2006). Radikal bebas dapat dinetralkan 

oleh sistem enzimatik tubuh (Middleton et al., 2000) seperti enzim katalase, 

glutatione peroksidase, superokside dismutase, dan glutathione-s-transferase 

(Reynertson, 2007). Bila jumlah radikal bebas dalam tubuh berlebih maka 

dibutuhkan antioksidan yang berasal dari luar tubuh (eksogenik) seperti flavonoid, 

vitamin A, vitamin C, vitamin E, maupun berbagai jenis sayuran dan buah-buahan 

(Praptiwi et al., 2006; Soeksmanto et al., 2007). 
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Beberapa senyawa yang terkandung dalam teripang telah terbukti secara 

ilmiah mempunyai sifat antioksidan sehingga dapat meredam radikal bebas dan 

mencegah berbagai penyakit degeneratif yang disebabkan oleh radikal bebas yang 

berlebih. Senyawa yang terkandung dalam teripang antara lain lektin (Mojica & 

Merca, 2005), sterol, glikosida triterpen (Stonik, 1986), kondroitin, kondroitin 

sulfat E (Kariya et al., 1990), vitamin B1, B2, B6, A, C, D, dan E, asam-asam 

amino, asam lemak (miristat, palmitat, stearat, docosahexesaenat (DHA), 

eicosapentaenat (EPA), dll.), karotenoid, senyawa flavonoid dan polifenol 

(Nurhidayati, 2009). Penelitian (Althunibat et al., 2009) membuktikan bahwa 

ekstrak air dari teripang dengan spesies yang berbeda yaitu Holothuria scabara, 

Holothuria leucospilota dan Stichopus chloronotus menunjukkan kemampuan 

peredaman radikal bebas lebih tinggi daripada ekstrak organik (metanol), 

kemungkinan aktivitas antioksidan tersebut dipengaruhi oleh kandungan fenolik. 

Ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra) dengan ekstraksi dingin 

memberikan kadar fenolik total sebesar 4,85mg GAE/g sedangkan pada ekstrak 

organik sebesar 1,53mg GAE/g.  

Teripang pasir (Holothuria scabra) merupakan salah satu genus dari filum 

Echinodermata dan merupakan salah satu komoditas perikanan di Indonesia yang 

sampai saat ini masih sedikit sekali pemanfaatannya menjadi produk yang dapat 

memberikan nilai tambah dan bernilai ekonomi tinggi (Arlyza, 2009). 

Pemanfaatannya dalam  bidang farmasi juga masih belum optimal. Teripang 

(filum  Echinodermata) telah dibuktikan dapat menyembuhkan luka, digunakan 

sebagai antikoagulan dan antitrombotik, menurunkan kadar kolesterol dan lemak 

darah, antikanker dan antitumor, antibakteri, imunostimulan, antijamur, antivirus, 

antimalaria dan  antirematik (Farouk et al., 2007). Sejauh penelusuran peneliti, 

belum ada yang menjelaskan kandungan teripang pasir secara utuh dan rinci. 

Senyawa yang terkandung dalam teripang (filum Echinodermata) pada umumnya 

sama, hanya persentasenya berbeda antara satu spesies dengan spesies yang lain 

(Nurhidayati, 2009). Sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan bahan alam laut Indonesia, dilakukan penelitian dengan tujuan awal 
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untuk menguji aktivitas antioksidan dalam ekstrak air teripang pasir (Holothuria 

scabra). 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat: Alat yang digunakan yaitu spektrofotometri UV-Vis, kuvet, mikropipet, 

yellow/blue tip, pipet volume, vortex, stopwatch, glassware, timbangan analitik. 

Bahan: Bahan yang digunakan adalah teripang pasir (Holothuria scabra), 

Aquadest, pereaksi DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil), metanol p.a. (SAMART), 

vitamin E, kertas saring, alumunium foil. 

 

Jalan Penelitian 

Identifikasi  Ekstrak Air Teripang Pasir (Holothuria scabra). Identifikasi 

teripang pasir dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Farmasi 

Universitas Gadjah Mada bertujuan untuk  menetapkan kebenaran ekstrak berkaitan 

dengan ciri-ciri makroskopisnya serta mencocokkan ciri-ciri morfologis yang ada 

dengan pustaka. 

Pembuatan Ekstrak Air Teripang Pasir. Pembuatan ekstrak air teripang pasir 

dilakukan dengan menggunakan cairan penyari air. Penyari yang digunakan (air)  

bersifat polar, digunakan berdasarkan senyawa yang terdapat dalam teripang pasir, 

sehingga dimungkinkan air mampu menyari senyawa tersebut. Metode penyarian 

yang dilakukan adalah digesti, yaitu cara maserasi dengan menggunakan 

pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40
0 
- 50

0
C.  

Penentuan Panjang Gelombang Serapan Maksimum DPPH (λmaks). 

Sebanyak 3,5 ml larutan DPPH 0,1 mM dan tambahkan dengan 5,0 ml metanol 

p.a. Setelah dibiarkan selama 30 menit ditempat gelap serapan larutan diukur 

dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400 - 800 nm. 

Penentuan Aktivitas Antiradikal Bebas. Sebanyak 50 µL ekstrak air teripang 

pasir (Holothuria scabra) (dengan berbagai konsentrasi
(*)

), ditambah 3,5 mL 

DPPH 0,1 mM dan metanol p.a sampai 5,0 mL. Campuran selanjutnya divorteks 

dan dibiarkan selama 30 menit. Larutan ini selanjutnya diukur absorbansinya pada 
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panjang gelombang 514,5 nm. Dilakukan juga pengukuran absorbansi blangko. 

Sebagai kontrol positif digunakan vitamin E (dengan berbagai konsentrasi). 

(*) 
Konsentrasi yang memberikan nilai IC50 yaitu  konsentrasi ekstrak/fraksi yang memberikan 

persen aktivitas antiradikal sebesar 50% dibanding kontrol melalui suatu persamaan garis 

regresi linier antara kadar terhadap persen penangkapan radikal. 

Aktivitas antiradikal bebas dihitung dengan rumus : 

% ��������� �	��
������ =
�����
��	�� ��	�
�� − ����
��	�� �������

����
��	�� ��	�
��
 � 100% 

 

Analisis Skrining Fitokimia 

Uji polifenol. Ekstrak sebanyak 0,5 g dipanaskan dalam 10,0 ml aquadest selama 

10 menit, larutan disaring dalam keadaan panas, setelah dingin ditambahkan FeCl3 

(3 tetes). Adanya senyawa polifenol ditunjukkan dengan terjadinya warna biru-

kehijauan. Uji diulang dengan filtrat hasil pendidihan serbuk atau ekstrak dengan 

etanol 80% diatas penangas air selama 10 menit. 

Uji saponin. Ekstrak sebanyak 0,5 g dalam 10 mL aquadest panas, biarkan dingin 

lalu kocok dengan tangan selama 30 detik, diamati perubahan yang terjadi. 

Teteskan HCl 2N dalam tabung dan diamati perubahan yang tejadi. Apabila 

terbentuk  busa  yang mantap (tidak  hilang selama 30 detik) maka identifikasi 

menunjukkan adanya saponin. 

Uji flavonoid. Sebanyak 0,5 g ekstrak dipanaskan dalam 10 mL metanol selama 

10 menit diatas waterbath. Disaring selagi panas, kemudian filtrat diencerkan 

dengan 10 mL aquadest. Ditunggu hingga dingin. Ditambah 5 mL wash benzene, 

dikocok perlahan. Dibiarkan beberapa menit sampai terbentuk 2 lapisan. Diambil 

lapisan bawah (fase metanol), diuapkan kemudian dilarutkan residu dengan 5 mL 

etil asetat dan disaring, sehingga didapatkan larutan percobaan. 

Uji Taubeck: diuapkan hingga kering 1 mL larutan percobaan, dibasahkan 

residu dengan aseton, ditambahkan sedikit serbuk asam borat dan serbuk asam 

oksalat, dipanaskan hati-hati diatas waterbath dan hindari pemanasan yang 

berlebihan. Dicampur residu yang diperoleh dengan 2 mL eter. Amati dibawah 

UV 366 nm, larutan berfluoresensi kuning intensif menunjukan adanya flavonoid. 
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Uji alkaloid. Sebanyak 0,5 g ekstrak dimasukkan kedalam tabung reaksi 10 mL 

kemudian ditambahkan 8 mL HCl 1%, dipanaskan diatas waterbath selama 30 

menit. Diambil bagian cairan, dibagi menjadi dua bagian sama banyak (tabung A 

dan B). Bagian A dibagi menjadi dua bagian sama banyak, A-1 ditambah 3 tetes 

pereaksi Dragendorf dan A-2 ditambah dengan reagen Mayer 3 tetes. Jika terjadi 

endapan mengindikasikan adanya kandungan senyawa alkaloid. Bagian B 

ditambahkan dengan serbuk Na2CO3 sampai pH 8- 9, dan kemudian dicampur 

dengan 4 mL kloroform, dikocok perlahan. Diambil fase klorofom (bagian bawah) 

kemudian ditambah dengan asam asetat 5% sampai pH 5, diaduk dan diambil 

bagian atas ditambah 5 tetes Dragendorf dan bagian bawah ditambah 10 tetes HCl 

1% dan 2 tetes Dragendorf. 

Analisis Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Uji alkaloid dan flavonoid. Larutan uji ekstrak air teripang pasir dengan 

konsentrasi 1,0 % (b/v) ditotolkan pada lempeng silika gel GF254. Elusi dilakukan 

dengan etil asetat:metanol:air (100:13,5:10). Plat dikeringkan dan diamati pada 

sinar tampak, UV 254 nm dan 366 nm. Untuk pengamatan senyawa alkaloid plat 

disemprot dengan pereaksi Dragendroff, dikeringkan dan diamati pada cahaya 

tampak, UV 254 nm dan 366 nm. Sedangkan senyawa flavonoid plat disemprot 

dengan pereaksi Sitroborat, kemudian plat dioven selama 5 menit pada suhu 

105
0
C. 

Penetapan Kadar Total Senyawa Fenolik dalam Sampel 

Penentuan kurva baku asam galat. Penentuan kurva baku dilakukan dengan 

mengambil larutan standar asam galat 0,04% yang berbeda yaitu 60,0µL; 70,0µL; 

80,0µL; 90,0µL dan 100µL, selanjutnya seri konsentrasi tersebut direaksikan 

200,0µL reagen Folin-Ciocalteu (diencerkan dengan aquabidest sebanyak 1:1) 

campuran divortex hingga homogen dan didiamkan selama 5 menit, kemudian 

ditambahkan 2,0ml Na2CO3 7,5% b/v dan ditepatkan volumenya hingga 5,0ml 

dengan aquabidest. Selanjutnya, campuran tersebut divortex selama 40 detik dan 

absorbansinya diukur terhadap blangko pada λmaks. Blangko terdiri dari 200,0µl 

reagen Folin-Ciocalteu, 2,0 ml Na2CO3 7,5% b/v dan ditambah aquabidest hingga 

5,0 ml. 
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Penetapan kadar fenol total. Larutan stok ekstrak 1,0 % diambil sejumlah 

tertentu, kemudian direaksikan 200,0 µL reagen Folin-Ciocalteu (diencerkan 

dengan aquabidest sebanyak 1:1) campuran divortex hingga homogen dan 

didiamkan selama 5 menit, kemudian ditambahkan 2,0 ml Na2CO3 7,5% b/v dan 

ditepatkan volumenya hingga 5,0ml dengan aquabidest. Selanjutnya, campuran 

tersebut divortex selama 40 detik dan absorbansinya diukur terhadap blangko 

pada λmaks.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan ekstrak teripang pasir dilakukan dengan metode digesti 

menggunakan pelarut air. Ekstrak yang didapat sebesar 200,0 g dalam bentuk 

suspensi sehingga diperoleh rendemen 80,0%. Pada penelitian Althunibat et al., 

(2009), ekstraksi dilakukan dengan menggunakan metode freeze-dried didapatkan 

rendemen sebesar 4,05%. Bila dibandingkan dengan penelitian tersebut, hasil 

ekstraksi penelitian ini menunjukkan nilai rendemen yang lebih besar, 

kemungkinan disebabkan karena banyaknya pengotor yang ikut tersari pada saat 

ekstraksi seperti adanya ampas teripang yang lolos pada saat penyaringan.  

Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau 

mencegah proses oksidasi bila bereaksi dengan radikal bebas (Praptiwi et al., 

2006). Salah satu metode yang paling sering digunakan untuk mengukur aktivitas 

antioksidan adalah dengan menggunakan radikal bebas 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil 

(DPPH).  Metode ini didasarkan pada penurunan serapan radikal DPPH melalui 

mekanisme donasi atom hidrogen dari senyawa antioksidan. Reaksi utama yang 

berlangsung adalah pembentukan radikal bebas R. dan bentuk reduksi DPPH 

(Gambar 1). Keberadaan senyawa antioksidan akan mengubah warna larutan 

DPPH dari violet menjadi kuning. Pengukuran intensitas warna dari DPPH 

dilakukan dengan mengamati serapannya secara spektrofotometri. Berdasarkan 

penelitian, setelah melakukan optimasi digunakan waktu 30 menit untuk lamanya 

inkubasi.  
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Gambar 1. Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan (Windono et al., 2001) 

Parameter yang digunakan untuk uji penangkapan radikal DPPH adalah 

nilai IC50, yaitu konsentrasi ekstrak/fraksi uji yang dibutuhkan untuk menghambat 

50% radikal bebas DPPH. Nilai IC50 diperoleh dari suatu persamaan regresi linier 

yang menyatakan hubungan antara konsentrasi ekstrak/fraksi uji dan persen 

penangkapan radikal (Rohman & Riyanto, 2006). Semakin rendah nilai IC50 

menunjukkan semakin besarnya aktivitas penangkap radikal bebas (Reynertson, 

2005). Hasil penangkapan radikal oleh ekstrak air teripang pasir (Holothuria 

scabra) dan vitamin E sebagai kontrol positif disajikan pada Tabel 1. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya hubungan antara konsentrasi ekstrak uji dengan 

aktivitas antiradikal terhadap DPPH, semakin tinggi konsentrasi ekstrak uji, 

aktivitas penangkap radikal DPPH akan semakin tinggi. Ekstrak air teripang pasir 

(Holothuria scabra) menunjukkan pada konsentrasi >1200,0 µg/ml, memiliki 

kemampuan menangkap radikal DPPH 25,55%. Hal ini menunjukkan sampai 

dengan konsentrasi 1200,0 µg/mL ekstrak tidak mampu menangkap radikal DPPH 

>50%. Menurut Reynertson et al., 2005, nilai IC50>1200 µg/ml termasuk 

antioksidan dengan aktivitas rendah (IC50>200µg/ml).  

Tabel 1. Hasil Penentuan IC50 Ekstrak Air Teripang Pasir dibandingkan dengan 

Vitamin E 

sampel 
Konsentrasi 

(µg/ml) 

Rerata % antiradikal IC50 (µg/ml) 

Rerata 

IC50 ± SD 

(µg/ml) 

I II III I II III  

Ekstrak 

air 

teripang 

pasir 

100 8,34 7,73 5,67 

2592,52 3166,13 2387,43 
2715,36 ± 

403,62 

200 16,15 13,88 9 

300 17,67 17,17 12,25 

600 25,66 20,84 22,88 

1200 26,92 23,89 25,85 

Vitamin 

E 

2,5 9,87 15,25 18,16 

11,42 10,81 10,91 
11,05 ± 

0,33 

5,0 17,75 36,65 31,65 

7,5 33,47 44,00 43,51 

10 59,49 57,09 53,69 

20 79,72 70,90 73,95 
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Komponen yang terdapat dalam ekstrak air teripang pasir dianalisis 

golongan senyawanya dengan menggunakan uji tabung. Adanya polifenol dalam 

sampel ditunjukkan dengan warna biru kehijauan dengan penambahan FeCl3, 

tetapi hasil penelitian menunjukkan hasil negatif (tidak terbentuk warna biru 

kehijauan). Pada uji flavonoid diperoleh hasil positif, ditunjukkan dengan 

fluoresensi hijau kekuningan pada sinar UV 366 nm. Timbulnya busa pada uji 

saponin menunjukkan adanya glikosida saponin yang mempunyai kemampuan 

membentuk buih dalam air, tetapi pada pengujian ini diperoleh hasil yang negatif 

(tidak terbentuk busa). Terbentuknya endapan pada uji Mayer dan Dragendorf 

berarti dalam ekstrak terdapat alkaloid. Hasil skrining fitokimia yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa dalam sampel ekstrak air teripang pasir 

mengandung flavonoid dan alkaloid, namun tidak mengandung polifenol dan 

saponin (Tabel 2).  

Tabel 2. Hasil skrining fitokimia ekstrak air teripang pasir 

Kandungan kimia Metode pengujian Hasil Keterangan 

Polifenol + FeCl3 Orange-coklat -  

Saponin Pendahuluan (+ air) Tidak ada perubahan -  

Flavonoid Asam borat, Asam 

oksalat 

Fluoresensi kuning 
+ 

Alkaloid Pendahuluan   

Mayer Endapan hitam + 

Dragendorff Endapan coklat + 

Fraksi klorofom   

Dragendorf + HCl 1% Endapan merah muda + 

 

Prosedur pengujian dengan KLT dilakukan untuk lebih menegaskan hasil 

yang didapat dari skrinning fitokimia. Uji KLT dilakukan untuk golongan 

senyawa yang menunjukkan hasil positif pada skrining fitokimia (flavonoid dan 

alkaloid). Hasil uji KLT ditunjukkan pada Tabel 3. Fase gerak yang digunakan 

pada KLT untuk flavonoid adalah etil asetat : metanol : air (100 : 13,5 : 10). 

Setelah disemprot dengan pereaksi sitroborat, timbul noda dengan Rf 0,96 dan 

0,40 yang berwarna biru muda setelah disemprot dengan sitroborat pada 

pengamatan pada UV 366 nm menegaskan adanya kandungan flavonoid dalam 

ekstrak air teripang pasir. Fase gerak yang digunakan pada KLT untuk alkaloid 

adalah etil asetat : metanol : air (100 : 13,5 : 10). Setelah plat disemprot dengan 

pereaksi Dragendorff akan menunjukkan bercak coklat jingga berlatar belakang 
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kuning (Harborne, 1987). Timbulnya noda dengan Rf 0,48 berwarna coklat jingga 

pada sinar tampak dan UV 366 nm menegaskan adanya kandungan alkaloid pada 

ekstrak air teripang pasir. Hasil KLT menegaskan bahwa dalam sampel ekstrak air 

teripang pasir mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid. Kandungan senyawa 

flavonoid dan alkaloid dalam ekstrak air teripang pasir kemungkinan berpotensi 

sebagai antioksidan. Menurut (Khanahmadi & Taran, 2010) senyawa-senyawa 

alami yang dapat berpotensi sebagai antioksidan antara lain senyawa tokoferol, 

karotenoid, asam askorbat, fenol, dan flavonoid. Senyawa flavonoid dan alkaloid 

mempunyai khasiat sebagai antioksidan (Marliana, 2007; Soeksmanto et al., 

2007). 

Tabel 3. Hasil uji kromatografi lapis tipis (KLT) ekstrak air teripang pasir 

 

Berdasarkan hasil penelitian, ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra) 

memiliki aktivitas antioksidan yang rendah (IC50>1200 µg/mL) dan mengandung 

senyawa flavonoid dan alkaloid. Hasil tersebut serupa dengan hasil penelitian 

Althunibat et al., (2009) yaitu nilai IC50>10 mg/mL. Rendahnya aktivitas 

antioksidan ekstrak air teripang pasir ini kemungkinan disebabkan karena tidak 

adanya kandungan fenol dalam ekstrak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil negatif 

pada uji kualitatif (identifikasi fitokimia dengan uji tabung dan KLT) dan 

kuantitatif  dengan penetapan kadar fenol total. Kadar fenol dalam ekstrak akan 

mempengaruhi aktivitas antioksidan, semakin tinggi kadar fenol akan 

memberikan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi (Zheng & Wang, 2003). 

Aktivitas antioksidan juga dipengaruhi oleh adanya senyawa flavonoid (Sunarni et 

al., 2007), pada uji identifikasi fitokimia memberikan hasil yang positif bahwa 

ekstrak air teripang pasir mengandung senyawa flavonoid namun aktivitas 

Nom

or 

berca

k 

Rf 
Sinar 

tampak 

UV 

254 

UV 

366 

Pereaksi 

Sitroborat 

Pereaksi 

Dragendroff 
Ket. 

UV 

254 

UV 

366 

UV 

254 
UV 366 

1 0, 40 - - 
Biru 

muda 
- 

Biru 

muda 
- - 

+ 

Flavonoid 

2 0, 96 - - 
Biru 

muda 
- 

Biru 

muda 
- - 

+ 

Flavonoid 

3 0,48 - - 
Biru 

muda 
- - Coklat 

Coklat 

jingga 
+ Alkaloid 
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antioksidannya rendah. Kemungkinan karena senyawa flavonoid yang terkandung 

dalam ekstrak, bukan senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan. 

Menurut Farkas et al., (2004) aktivitas antioksidan senyawa flavonoid sangat 

tergantung dengan struktur molekulnya yaitu jumlah dan gugus hidroksi dalam 

molekul.  

Kemungkinan lain penyebab rendahnya aktivitas antioksidan adalah metode 

ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah digesti, 

yaitu maserasi dengan pemanasan lemah, sehingga kemungkinan senyawa-

senyawa yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dalam teripang pasir yang 

tidak tahan terhadap pemanasan tidak dapat tersari atau hilang seperti vitamin C. 

Selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa aspek teknis dalam proses ekstraksi, 

seperti pemilihan pelarut yang kurang tepat sehingga ada beberapa senyawa dalam 

teripang yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan tidak ikut tersari (vitamin E 

dan karotenoid), kurangnya kontak antara partikel teripang dengan pelarut karena 

teripang pasir kering sebelum diekstraksi tidak dilakukan penyerbukan sehingga 

ekstraksi tidak maksimal, zat aktif polifenol yang tersari bukan dalam bentuk 

bebasnya melainkan bentuk glikosidannya sehingga kesulitan dalam analisis 

skrining fitokimia dan uji kromatografi lapis tipisnya. Jadi dimungkinkan bila 

menggunakan metode ekstraksi yang berbeda, pemilihan pelarut yang universal, 

ukuran partikel yang diperkecil dengan penyerbukan akan memberikan aktivitas 

antioksidan yang lebih baik. 

Selain menggunakan metode DPPH, aktivitas antioksidan dapat diukur 

dengan menggunakan beberapa metode, salah satunya yaitu metode β-Carotene 

Bleaching (BCB). Metode β-Carotene Bleaching (BCB) merupakan metode 

spektrofotometri yang didasarkan pada kemampuan antioksidan untuk mencegah 

peluruhan warna jingga karoten akibat oksidasi dalam sistem emulsi dan β-

karoten (Kulisic et al., 2004). Pada penelitian Althunibat et al., (2008) aktivitas 

antioksidan ekstrak air teripang pasir dengan metode β-Carotene Bleaching Assay 

memberikan % aktivitas antioksidan yang lebih baik yaitu sebesar 77,46%. 

Metode lain yang dapat digunakan untuk mengukur aktivitas antioksidan 

diantaranya seperti, Metal ion-chelating assay, metode ini berdasarkan pada 
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pembentukan kompleks antara ferrozin dengan ion Fe
2+ 

yang akan menimbulkan 

warna merah, adanya antioksidan akan menghambat pembentukan komplek 

tersebut sehingga menyebabkan penurunan intensitas warna merah (Rohman et 

al., 2010). Metode lain yang dapat digunakan adalah Thiobarbituric Acid Reactive 

Species (TBARS) dan Ferric Reducing Ability in Plasma (FRAP). Metode 

TBARS didasarkan pada pengukuran pigmen merah muda secara spektrofotometri 

yang dihasilkan melalui reaksi asam thiobarbituric (TBA) dengan 

malondialdehyde (MDA) dan produk peroksidasi lipid sekunder lainnya. Evaluasi 

absorbansi pada 532 nm memberikan ukuran degradasi lipid (Kulisic et al., 2004). 

Metode FRAP sering digunakan untuk menentukan efektivitas komponen 

antioksidan yang akan bereaksi dengan reagen FRAP dan mereduksi ion Fe
3+

 

menjadi Fe
2+

. Reduksi ion ferro menjadi ferri ini akan mengakibatkan 

pembentukan kompleks warna biru, ferrous-2,4,6-tris (2-pyridyl)-s-triazine 

(TPTZ) (Shian et al., 2012). 

Pada penelitian Kulisic et al., (2004), Shian et al., (2012) dan Lelono et al., 

(2009) yang menguji aktivitas suatu antioksidan dengan menggunakan beberapa 

metode, seperti aktivitas penangkapan radikal DPPH, β-Carotene Bleaching 

(BCB) assay, Metal ion-chelating assay, thiobarbituric acid reactive species 

(TBARS) assay, dan Ferric Reducing Ability in Plasma (FRAP) menghasilkan 

aktivitas antioksidan yang berbeda pada setiap metodenya. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan metode pengukuran aktivitas antioksidan yang 

berbeda akan menghasilkan aktivitas antioksidan yang berbeda pula. Sehingga 

disarankan untuk menguji aktivitas antioksidan ekstrak air teripang pasir dengan 

menggunakan metode tersebut diatas. 

 

Kesimpulan 

1. Ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra) memiliki aktivitas yang rendah 

sebagai antioksidan dengan nilai IC50 = 2715,36 µg/ml.  

2. Hasil skrining fitokimia dan kromatografi lapis tipis (KLT) ekstrak air teripang 

pasir (Holothuria scabra) mengandung senyawa golongan flavonoid dan 

alkaloid. 
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Saran 

Berdasarkan penelitian ini, disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai efek antioksidan ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra) dengan 

menggunakan metode ekstraksi dan metode pengukuran aktivitas antioksidan yang 

berbeda dari penelitian ini.  
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