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ABSTRAK 

 
Metode pengeringan mempengaruhi kandungan fenolat dan flavonoid dalam tanaman yang 

dianalisis. Pengeringan daun dengan freeze drying dapat menghasilkan fenolat dan flavonoid yang lebih 
tinggi dibandingkan metode oven. Tujuan penelitian ini adalah menguji aktivitas antioksidan ekstrak etanol 
dari daun ubi ungu (Ipomoea batatas L.) yang dikeringkan dengan freeze drying (EFD) dan ekstrak dari 
pengeringan dengan suhu ruangan (ESR) serta kandungan fenolat dan flavonoidnya. Kualitatif adanya 
senyawa fenolat dan flavonoid pada sampel dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT) 
menggunakan reagen semprot FeCl3 dan sitroborat. Pengukuran aktivitas antioksidan dilakukan dengan 
metode 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) and Ferri (III) Thiocyanate (FTC) secara spektrofotometri. 
Penentuan kandungan fenolat total pada ekstrak dihitung sebagai Gallic Acid Equivalent (GAE) dan 
flavonoid sebagai Quercetin Equivalent (QE). Hasil penelitian menunjukkan EFD memiliki aktivitas 
antioksidan dengan nilai IC50 = 223,988 µg/mL, IC50 ESR = 64,525 µg/mL dan IC50 vitamin E =14,913 
µg/mL. Kandungan fenolat total EFD dan ESR berturut-turut adalah 5,944 GAE dan 9,009 GAE serta 
flavonoid sebesar 39,708 QE dan 8,041 QE. Penghambatan peroksidasi lipid EFD diperoleh hasil 64,861 %, 
ESR 54,864 % dan vitamin E 74,131 %.  

 
Kata kunci: daun ubi ungu (Ipomoea batatas L.), freeze drying, antioksidan, DPPH, FTC 
 

ABSTRACT 
 

 Drying method affects the phenolic and flavonoid content in plants. Leaves which dried using freeze 
drying method produced higher phenolics and flavonoids than the oven method. The purpose of this study 
were to assay antioxidant activity ethanol extract of purple sweet potato leaves (Ipomoea batatas L.) were 
dried by freeze drying (FDE) and room temperature dried (RTE) also the phenolic and flavonoid content. 
Qualitative assay of phenolic and flavonoid compounds in samples were perform by thin layer 
chromatography (TLC) with FeCl3 and sitroborat spray reagen. Antioxidant activity measured with 1,1-
diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) and Ferri (III) Thiocyanate (FTC) method spectrophotometrically. Total 
phenolic content in the extract was calculated as Gallic Acid Equivalent (GAE) and flavonoids as Quercetin 
Equivalent (QE). The results showed that FDE has antioxidant activity with IC50 = 223,988 µg/mL, RTE IC50 
= 64,525 mg/mL, and vitamin E IC50 =14,913 µg/mL . The content of total phenolics FDE and RTE are 
5,944 GAE and 9,009 GAE respectively and their flavonoid 39,708 QE dan 8,041 QE respectively. Inhibition 
of lipid peroxidation FDE obtained 64,861 %, RTE 54,864% and vitamin E 74,131%  

 
Key words: purple sweet potato (Ipomoea batatas L.) leaf, freeze drying, antioxidant, DPPH, FTC 
 
PENDAHULUAN 

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menunda atau menghambat proses 

oksidasi suatu radikal bebas. Antioksidan terlibat dalam mekanisme pertahanan organisme 

terhadap patologi terkait dengan serangan radikal bebas (Pisoschi & Negulescu, 2011). 

Prinsip mekanisme aksinya melalui penghambatan pembentukan radikal dengan cara 
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menstabilkan dan mencegah reaktivitas radikal bebas (Molyneux, 2004). Suatu antioksidan 

primer dapat mengikat radikal bebas dan menyumbangkan atom hidrogen atau elektron 

untuk membuat radikal bebas lebih stabil. Di sisi lain, antioksidan sekunder bertindak 

sebagai penekan pembentukan radikal sehingga mencegah kerusakan oksidatif (Lim et al., 

2007). 

Sumber-sumber antioksidan alami yang berasal dari alam banyak dijumpai pada 

tanaman yang mengandung karotenoid, senyawa fenolat, turunan asam benzoat, flavonoid, 

proantosianidin, stilben, kumarin, lignan, dan lignin (Lindsay & Astley, 2006). Senyawa 

flavonoid berupa senyawa fenolat memiliki kemampuan untuk menghilangkan dan secara 

efektif mengurangi spesies pengoksidasi yang merusak (Heinrich et al., 2010).  

Salah satu tanaman yang memiliki potensi sebagai agen antioksidan menurut Hue et 

al. (2012) adalah daun ubi ungu (Ipomoea batatas L.) karena pada penelitian Padda & 

Picha (2007) daun yang masih muda mengandung senyawa fenolat dan antioksidan yang 

tinggi. Kandungan fenolat pada tanaman dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis (Hue et 

al., 2012), iklim (Ghasemi et al., 2011), musim, waktu panen dan jenis pelarut untuk 

mengekstraksi (Nunes et al., 2013). Selain itu menurut penelitian Nantitanon et al. (2010) 

menyebutkan bahwa pretreatment sampel daun sebelum diekstrak, metode ekstraksi dan 

proses pengeringan mempengaruhi aktivitas antioksidan yang dihasilkan. 

Perlakuan sebelum dilakukan penyarian adalah pengeringan bahan basah. Freeze 

drying merupakan salah satu metode pengeringan yang dapat digunakan (Islam et al., 

2009). Pengeringan ini memliki keuntungan diantaranya freeze drying dapat menyebabkan 

pecahnya struktur sel tanaman yang lebih besar sehingga akses pelarut lebih baik (Asami et 

al., 2003), lebih cepat dan tidak mengurangi kemampuan daun untuk dapat didigesti oleh 

pelarut (Deinum & Maassen, 1994) serta menghasilkan senyawa fenolat dan flavonoid 

total yang lebih tinggi (Hung & Duy, 2012). Hasil uji antioksidan daun ubi jalar pada 

penelitian Hue et al. (2012) menunjukkan bahwa semua varietas daun I. batatas memiliki 

sifat antiradikal yang lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin C standar.  

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari 

daun ubi ungu yang dikeringkan dengan freeze drying dan pengeringan suhu kamar dengan 

metode DPPH dan FTC serta kandungan fenolat dan flavonoidnya. 
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METODOLOGI 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan yaitu freeze drying, dan spektrofotometer UV-Vis (UV Mini 

SHIMADZU). 

Bahan kimia yang digunakan adalah etanol absolut p.a (Merck), pereaksi DPPH 

(Sigma), etanol 75 %, etanol 96 % teknis, asam oleat 2,52 %, 0,02 M buffer fosfat pH 7, 

akuades, ammonium tiosianat 30 %, besi (II) klorida (Merck), reagen Folin Ciocalteu 

(Merck), asam galat (Sigma), aluminium klorida, kuersetin, vitamin E (Sigma), lempeng 

silika GF254, reagen semprot sitroborat, FeCl3 dan uap amonia. 

Daun yang digunakan selama penelitian yaitu daun ubi ungu (I. batatas L.) yang 

didapatkan dari daerah Karanglo, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah dengan usia 

daun ± 2 bulan setelah penanaman yang telah dideterminasi di Laboratorium Bagian 

Biologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Jalannya Penelitian 

1. Pengeringan daun 

a. Metode freeze drying 

Daun utuh dicuci bersih dengan air mengalir. Bahan yang telah dicuci bersih 

didinginkan pada freezer bersuhu -50 C selama 24 jam kemudian dimasukkan ke dalam alat 

freeze drying selama 24 jam. Bahan yang telah kering ditumbuk menjadi serbuk kemudian 

diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 96 % teknis. 

b. Metode pengeringan dengan suhu ruangan 

Daun yang telah dicuci dengan air mengalir ditiriskan dan dijemur dalam ruangan 

menggunakan alas kain. Bahan yang telah kering diserbuk dan diekstraksi dengan pelarut 

etanol 96 % menggunakan metode maserasi. 

2. Kualitatif fenolat dan flavonoid 

Adanya senyawa fenolat dan flavonoid dapat diketahui profilnya menggunakan 

KLT. Kedua senyawa tersebut dianalisis secara kualitatif karena diduga sebagai senyawa 

yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan pada daun I. batatas. Fase diam 

yang digunakan adalah silika GF245 dengan fase gerak heksan:etil asetat (4:1 v/v) 

menggunakan standar asam galat (fenolat) dan kuersetin (flavonoid). 
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3. Penentuan kandungan fenolat dan flavonoid 

a. Fenolat 

Penentuan kandungan senyawa fenolat menurut Rezaeizadeh et al. (2011) dengan 

modifikasi yaitu larutan ekstrak 0,5 mL dengan konsentrasi 1500 µg/mL ditambah 0,5 mL 

reagen Folin Ciocalteu, didiamkan pada suhu ruangan selama 5 menit, ditambahkan 5 mL 

Na karbonat 7% dan akuades hingga 10,0 mL. Jika sudah tercampur, sampel diinkubasi 

selama 86-90 menit. Absorbansi diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 

814 nm. Kandungan total fenolat dinyatakan dalam mg ekivalen asam galat (gallic acid 

equivalent) per g ekstrak (GAE). Standar kurva yang digunakan adalah asam galat dengan 

5 konsentrasi yang berbeda (60, 80, 100, 300, dan 500 µg/mL). 

b. Flavonoid 

Kandungan senyawa flavonoid dianalisis secara spektrofotometri dengan 

modifikasi dari penelitian Rezaeizadeh et al. (2011) yaitu sebanyak 0,5 mL sampel dengan 

konsentrasi 3000 µg/mL ditambahkan 1,5 mL metanol, 0,1 mL aluminium klorida 10%, 

0,1 mL potasium asetat 1 M dan akuades hingga 5,0 mL. Larutan diinkubasi pada suhu 

ruangan selama 26-30 menit dan absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 382 nm. Hasil dinyatakan dalam mg ekivalen kuersetin per g ekstrak 

(QE). Standar kurva yang digunakan adalah kuersetin dengan 5 konsentrasi yang berbeda 

(150, 200, 250, 300 dan 350 µg/mL). 

4. Penentuan aktivitas antioksidan 

a. Metode DPPH 

Penentuan aktivitas antioksidan dengan DPPH menurut Rezaeizadeh et al. (2011) 

dengan modifikasi yaitu 3,0 mL ekstrak (seri konsentrasi 500, 250, 125, 62,5 dan 31,25 

µg/mL) ditambah 1,0 mL DPPH 0,4 µM kemudian diinkubasi 30 menit dalam kondisi 

gelap. Serapan diukur pada panjang gelombang 516 nm. Digunakan pembanding vitamin E 

(seri konsentrasi 31,25, 15,625, 7,8125, 3,096 dan 1,953 µg/mL) dengan perlakuan yang 

sama seperti ekstrak. 

b. Metode FTC 

Ekstrak dan standar vitamin E masing-masing sebanyak 10 mg dicampur dengan 4 

mL etanol absolut, 4,1 mL 2,52 % asam oleat, 3,9 mL air destilasi dan 0,02 M dapar fosfat 

pH 7 hingga 25,0 mL. Campuran kemudian diletakkan dalam oven dengan suhu 400 C 

(stok). Sebanyak 0,1 mL larutan stok kemudian ditambahkan 9,7 mL etanol 75 %, 0,1 mL 

ammonium tiosianat 30 % dan 0,1 mL besi (II) klorida 2x10-2 M. Setelah 3 menit, sampel 

dibaca pada panjang gelombang 500 nm. Langkah-langkah diatas diulangi setiap 24 jam 
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sampai kontrol mencapai nilai absorbansi yang maksimal. Campuran larutan tanpa 

menggunakan sampel digunakan sebagai kontrol. Metode FTC ini mengacu pada 

penelitian Rezaeizadeh et al. (2011) dengan modifikasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Daun dengan metode pegeringan freeze drying (FD) memiliki waktu pengeringan 

dan penyarian dari ekstrak cair menjadi ekstrak kental yang lebih cepat dibandingkan 

dengan metode pengeringan suhu ruangan (SR). Hal ini disebabkan oleh kemampuan FD 

untuk menghilangan air dari daun dalam keadaan beku pada tekanan yang sangat rendah 

sehingga daun menjadi cepat kering dan ekstrak cair mudah mengental. Namun pada 

pengeringan SR, kandungan air dalam daun masih relatif lebih tinggi sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengental.  
Tabel 1. Perbandingan hasil pengeringan daun ubi ungu (I. batatas L.) dengan freeze  
drying dan suhu ruangan. 

kategori EFDa ESRb 

lama pengeringan daun (hari) 1 > 5 

warna daun setelah dikeringkan hijau coklat kehitaman 

lama penyarian ekstrak (hari) 7 21 
rendemen ekstrak per 1,5 Kg berat basah 
daun (%) 0,76 0,41 

rendemen kstrak per 50 g per berat kering 
daun (%) 22, 530 0,14 

warna ekstrak hijau kehitaman coklat kehitaman 

tekstur ekstrak lengket lebih lengket 

warna larutan ekstrak hijau  kuning 

kandungan fenolat (GAE) 5,944 9,009 
kandungan flavonoid (QE) 39,708 8,041 
IC50 (µg/mL) 223,988 64,525 
penghambatan peroksidasi lipid (%) 64,861 54,864 

a = ekstrak dari daun dengan pengeringan freeze drying 
b = ekstrak dari daun dengan pengeringan menggunakan suhu ruangan 
 

Hasil daun yang telah dikeringkan dengan FD memiliki penampakan seperti daun 

segar yaitu berwarna hijau sedangkan dengan pengeringan SR daun tampak berwarna 

coklat kehitaman (seperti terpanggang). Hal ini disebabkan tidak adanya proses fermentasi 

yang menyebabkan warna hijau daun menjadi coklat, karena prinsip kerja FD hanya 

menghilangkan air dari daun. Jika diremas menggunakan tangan, daun yang dikeringkan 

dengan FD daun akan lebih mudah hancur dibandingkan dengan pengeringan SR sehingga 

luas permukaan daun yang akan diekstraksi lebih besar dan zat yang tersari lebih banyak. 

Hasil ini diperkuat dari hasil rendemen ekstrak kental daun dengan pengeringan FD lebih 

besar dibandingkan dengan pengeringan SR. Selain itu, hasil ini juga dipengaruhi oleh 
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kemampuan pengering FD untuk memecah struktur sel tanaman lebih besar dan 

memungkinkan akses pelarut yang lebih baik. 

Larutan ekstrak yang berwarna hijau dari EFD dimungkinkan adalah zat hijau daun 

(klorofil) yang ikut tersari dalam ekstrak. Adanya klorofil yang tinggi juga ditunjukkan 

dari hasil pengamatan totolan pada UV 365 nm yang memberikan flouresensi merah muda 

yang lebih pekat dibandingkan ESR. 

 

(a) 

 

(b) 
 

(c) 

Gambar 1. Hasil kualitatif senyawa fenolat EFD (F), ESR (S) dan standar asam galat (G) setelah elusi 
secara visual (a), setelah elusi dengan UV 365 nm(b) dan setelah disemprot FeCl3 secara visual (c) 
dengan fase gerak heksan:etil asetat (4:1v/v) dan fase diam silika GF254. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Gambar 2. Hasil kualitatif senyawa flavonoid EFD (F), ESR (S) dan standar kuersetin (K) setelah elusi 
secara visual (a), setelah diuapi ammonia secara visual (b) dan setelah disemprot sitroborat pada UV 
365 nm (c) dengan fase gerak heksan:etil asetat (4:1v/v) dan fase diam silika GF254. 

 

Hasil KLT standar asam galat (fenolat) dan kuersetin (flavonoid) tidak 

menghasilkan pemisahan. Hal ini dikarenakan fase gerak yang digunakan tidak lebih polar 

daripada silika sehingga asam galat dan kuersetin lebih terikat pada silika. Setelah 

disemprot dengan FeCl3, EFD  menunjukkan flouresensi abu kehitaman sedangkan ESR 

memiliki intensitas yang lebih rendah. Hasil ini berbeda jauh dengan asam galat yang 

memberikan flouresensi ungu kehitaman. Hal ini dimungkinkan karena sampel yang 
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ditotolkan mengandung senyawa fenolat dengan kadar yang rendah. Selain itu, sampel 

dimungkinkan tidak mengandung senyawa fenolat yang mirip dengan asam galat. 

Kesimpulannya dalam sampel yang diuji mengandung senyawa fenolat dengan struktur 

yang tidak mirip dengan asam galat dan lebih nonpolar dibanding asam galat. 

Uji kandungan senyawa flavonoid secara kualitatif dilakukan dengan 

membandingkan standar kuersetin dengan sampel EFD dan ESR. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa sampel tidak memberikan flouresensi seperti standar jika diamati 

secara visual. Namun jika dilihat pada UV 365 nm, EFD berflouresensi merah muda 

dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan ESR sedangkan kuersetin kuning 

kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekstrak terdapat kandungan senyawa 

flavonoid dengan stuktur yang tidak mirip dengan kuersetin dan memiliki sifat lebih 

nonpolar. 

Hasil pembacaan sampel pada penentuan kandungan fenolat dan flavonoid 

menunjukkan bahwa EFD memiliki kandungan fenolat dan flavonoid total sebesar 5,944 

GAE dan 39,708 QE sedangkan pada ESR sebesar 9,009 GAE dan 8,041 QE. Kandungan 

fenolat yang rendah menggunakan FD tidak seperti hasil penelitian Keinanen & Tiito 

(1996) dan Asami et al. (2003) yang menyatakan bahwa pengeringan daun menggunakan 

FD menghasilkan total fenolat yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan udara. Hal ini 

dimungkinkan karena sampel yang digunakan berbeda, waktu panen yang tidak tepat dan 

faktor lingkungan misalnya sinar matahari dan letak geografis. 

Penyumbangan atom hidrogen dari antioksidan pada radikal DPPH menyebabkan 

radikal bebas mendapat pasangan elektron sehingga terbentuk difenilpikrilhidrazin yang 

non-radikal (Molyneux, 2004).  

 
Gambar 3. Mekanisme reaksi DPPH. 

 
Hasil pembacaan sampel pada metode DPPH menunjukkan EFD memiliki nilai 

rerata IC50 sebesar 223,988 µg/mL. Nilai ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih 

rendah jika dibandingkan dengan ESR yang memiliki IC50 rerata sebesar 64,525 µg/mL 

dan vitamin E dengan IC50 14,913 µg/mL. Hal ini dimungkinkan adanya senyawa klorofil 

selain fenolat dan flavonoid yang tersari dalam EFD. Senyawa klorofil hanya menambah 
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bobot ekstrak namun tidak memiliki aktivitas antioksidan, sehingga jika ditimbang 

sejumlah ekstrak yang sama antara EFD dan ESR, kandungan senyawa fenolat akan lebih 

banyak pada ESR. Selain itu menurut penelitian Islam et al. (2009), menyatakan bahwa 

senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan pada daun ubi ungu 

adalah senyawa golongan polifenol. Kesimpulannya jika kandungan senyawa fenolat lebih 

tinggi maka aktivitas antioksidan yang dihasilkan juga lebih tinggi.  

Selain DPPH, metode lain yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya 

aktivitas antioksidan adalah metode FTC. Adanya radikal bebas dari oksidasi asam oleat 

akan menghasilkan senyawa malonaldehida (MDA) dan radikal peroksida yang reaktif. 

Aroma tengik yang terjadi merupakan tanda terbentuknya produk-produk non-radikal 

seperti aldehida, keton, alkohol, dan asam-asam. Mekanisme peroksidasi lemak yang 

ditunjukkan Mun’im, et.al. (2008) adalah sebagai berikut : 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4. (a) Reaksi oksidasi asam oleat dan (b) reaksi pembentukan kompleks Fe(SCN)3. 

 
Adanya peroksida lemak akan meningkatkan bilangan oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ 

yang kemudian bereaksi dengan ammonium tiosianat (SCN-) membentuk kompleks 

berwarna merah darah Fe(SCN)3. Ekstrak yang diuji akan menghambat radikal bebas dari 

asam oleat dengan mekanisme penyumbangan elektron sehingga menghambat 

pembentukan Fe3+ dan warna yang ditimbulkan merah dengan intensitas yang lebih rendah. 
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Gambar 5. Profil absorbansi kontrol, sampel ekstrak dan standar dengan metode FTC. 
 
Profil penghambatan radikal diuji selama 8 hari dengan rentang pembacaaan 

sampel setiap 24 jam (Gambar 5). Hasil yang didapat menunjukkan kesesuaian dengan 

mekanisme reaksi dimana kontrol akan memiliki nilai absorbansi paling tinggi. Hal ini 

disebabkan oleh tidak adanya agen antioksidan pada kontrol sebagai penghambat radikal, 

sehingga ion besi (III) yang dihasilkan lebih banyak dan warna larutan setelah penambahan 

amonium tiosianat akan menjadi lebih merah dibandingkan dengan adanya penambahan 

ekstrak atau standar vitamin E pada larutan stok. 

Maksimal absorbansi pada kontrol dicapai pada hari ke-7 inkubasi. Penurunan 

absorbansi yang terjadi pada hari ke-8 disebabkan oleh adanya oksidasi senyawa 

malondialdehida dari asam oleat (Rezaeizadeh et al., 2011).  

 
Gambar 6. Profil % hambat peroksidasi lipid pada sampel ekstrak dan standar vitamin E 
dengan metode FTC. 
 



10 

Hasil % hambat peroksidasi lipid seperti terlihat pada gambar 6 menunjukkan 

bahwa EFD memiliki % hambat yang lebih rendah dibandingkan standar vitamin E, namun 

lebih tinggi dibandingkan dengan ESR. Hal ini dimungkinkan pada ESR senyawa yang 

seharusnya menjadi antioksidan berubah menjadi oksidan, sehingga % hambat peroksidasi 

lebih lebih rendah. Selain itu ketika radikal asam oleat meningkat, namun pada stok ESR 

jumlah antioksidan tidak mencukupi untuk menetralkan radikal, sehingga % hambatnya 

lebih kecil. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan yang lebih baik terdapat 

pada sampel yang mengandung fenolat lebih tinggi. Hal ini dinyatakan juga dalam 

penelitian Hue et al. (2012) yang menyatakan daun ubi ungu varietas Indon dengan 

kandungan fenolat tinggi maka aktivitas antioksidan yang dihasilkan juga tinggi. Selain itu 

Islam et al. (2009) menyatakan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara senyawa fenolat 

dengan aktivitas antioksidan daun ubi ungu dimana senyawa fenolat merupakan senyawa 

yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan tetapi terjadi korelasi yang tidak 

signifikan dengan kandungan senyawa flavonoid (Ghazemzadeh et al., 2012). 
Tabel 2. Korelasi antara metode DPPH dan FTC. 

sampel 
Prediksi konsentrasi metode 

DPPH pada % hambat 
peroksidasi (µg/mL) 

Prediksi IC50 dari metode 
FTC (µg/mL) 

vitamin E 25,502 269,793 
EFD 381,999 308,352 
ESR 77,580 364,538 

Korelasi hasil penghambatan antara metode DPPH dan FTC menunjukkan bahwa 

mekanisme reaksi pada metode DPPH lebih cepat, karena konsentrasi yang dibutuhkan 

untuk mencapai % penghambatan peroksidasi pada standar dan ekstrak kurang dari 400 

µg/mL. Hal ini diperkuat dengan hasil prediksi IC50 pada metode FTC yang membutuhkan 

konsentrasi yang lebih besar untuk mencapai penghambatan sebesar 50 %. Selain itu dari 

waktu inkubasi pada kedua metode memiliki perbedaan yang signifikan, dimana metode 

DPPH mencapai absorbansi maksimal pada inkubasi 30 menit sedangkan FTC mencapai 7 

hari. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan ekstrak etanol dari daun ubi ungu yang dikeringkan 

menggunakan freeze drying (EFD) memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 = 

223,988 µg/mL, pengeringan dengan suhu ruangan (ESR) IC50 = 64,525 µg/mL dan 

vitamin E IC50 =14,913 µg/mL. Kandungan fenolat total EFD dan ESR berturut-turut 
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adalah 5,944 GAE dan 9,009 GAE serta flavonoid sebesar 39,708 QE dan 8,041 QE. 

Penghambatan peroksidasi lipid EFD diperoleh hasil 64,861 %, ESR = 54,864 % dan 

vitamin E = 74,131 %. 

 

SARAN 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui aktivitas dari daun ubi 

ungu sebagai antioksidan, misalnya fraksinasi, sehingga dapat dikembangkan obat dari 

alam dengan mudah karena bahan tersedia secara melimpah. Selain itu, dapat juga 

dilakukan pemurnian ekstrak dari senyawa klorofil agar potensi antioksidan pada ekstrak 

meningkat. 
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