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ABSTRAK 
 

Daun kemuning (Murraya paniculata L.) dan kulit manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan 
beberapa dari banyak tanaman yang mengandung zat pereduksi yang kuat di dalam tubuh. Rohman dan 
Riyanto, (2005) meneliti daya antioksidan ekstrak etanol daun kemuning dengan metode DPPH memberikan 
nilai IC50 sebesar 126,17 µg/mL dan antioksidan ekstrak kulit manggis dengan pelarut metanol menggunakan 
metode DPPH memberikan nilai IC50 sebesar 11,117 µg/mL. Tujuan penelitian ini untuk menentukan 
aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol daun kemuning (M. paniculata, L.) dan kulit manggis (G. 
mangostana, L.) dengan pembanding vitamin E menggunakan metode Ferri (III) Thiocyanate (FTC) dan 1,1-
diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH). Penentuan kandungan fenolat total pada ekstrak menggunakan reagen 
Folin- Ciocalteu dengan standar asam galat dan dihitung sebagai Gallic Acid Equivalent (GAE) sedangkan 
flavonoid menggunakan alumunium klorida dengan standar quersetin dan dihitung sebagai Quercetin 
Equivalent (QE). Ekstrak yang diperoleh ditetapkan senyawa fenol dan flavonoid dengan spektrofotometri 
visibel didapatkan masing-masing kadarnya pada daun kemuning sebesar 113,23±2,05 (GAE) dan 
205,66±6,79 (QE) pada kulit manggis didapatkan kadarnya sebesar 274,52±15,11 (GAE) dan 396,85±23,26 
(QE). Ekstrak kulit manggis, daun kemuning, dan vitamin E berurutan memiliki aktivitas antioksidan, dengan 
nilai IC50 sebesar 21,24±1,68 µg/mL, 149,45±16 µg/mL, dan 12,990 µg/mL. Persen penghambatan 
peroksidasi lipid ekstrak kulit manggis, daun kemuning dan vitamin E berurutan sebesar 44,505%±5,23, 
39,246%±2,69 dan 82,72%. Daun kemuning memiliki kadar fenol dan flavonoid dua kali lebih kecil dari 
kulit manggis namun nilai IC50 daun kemuning tujuh kali lebih besar dari kulit manggis, sedangkan dengan 
metode FTC kadar fenol dan flavonoid ekstrak daun kemuning dan kulit manggis tidak berkontribusi besar 
untuk menghambat proses peroksidasi lipid. 

 
Kata Kunci: Fenol, flavonoid, DPPH, FTC, daun kemuning (Murraya paniculata, L.), kulit manggis 
(Garcinia mangostana, L.) 
 

ABSTRACT 
 

Leaf of Kemuning (Murraya paniculata L.) and crust of mangosteen (Garcinia mangostana L.) are 
two of many plants containing strong reducer substance in its body. Rohman and Riyanto (2005) researching 
antioxidant potency of ethanol-extracted leaf of kemuning by using DPPH method found IC50 value of 
126.17 µg/mL and methanol-extracted crust of mangosteen by using found IC50 of 11.117 µg/mL. Purposes 
of the research is to determine antioxidant activity of ethanol-extracted leaf of kemuning (Murraya 
paniculata L.) and crust of mangosteen (Garcinia mangostana L.) with vitamin E as comparison by using 
Ferri (III) Thiocyanate (FTC) method and 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) method. Determination of 
total phenolic content of the extract uses reagent Folin-Ciocalteu with standard of Gallic acid and calculated 
as Gallic Acid Equivalent (GAE), whereas flavonoid uses chloride aluminum with quercetin standard and 
calculated as Quercetin Equivalent (QE). Phenolic and flavonoid compounds of the extract are determined by 
using spectrophotometry visible found contents of 113.23±2.05 (GAE) and 205.66±6.79 (QE) in leaf of 
kemuning, respectively and 274.52±15.11 (GAE) and 396.85±23.26 (QE) in crust of mangosteen. Extracts of 
mangosteen’s crust, kemuning’s leaf and vitamin E have antioxidant activity with IC50 values of 21.24±1.68 
µg/mL, 149.45±16 µg/mL, and 12.990 µg/mL, respectively. Percent of inhibition of lipid peroxide of crust 
extract of mangosteen, leaf of kemuning and vitamin E are 44.505±5.23, 39.246±2.69 µg/mL, and 82.72 
µg/mL. Leaf of kemuning has contents of phenolic and flavonoid of two times smaller than that of crust of 
mangosteen with IC50 value of kemuning’s leaf is as seven times greater as crust’s, whereas with the FTC 
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method phenol and flavonoid yellow leaves and extracts of mangosteen peel do not contribute greatly to 
inibist lipid peroxidationt process. 

 
Key words: Phenol, flavonoid, DPPH, FTC, leaf of kemuning (Murraya paniculata L.), crust of mangosteen 
(Garcinia mangostana L.) 
 

PENDAHULUAN 

Berbagai penyakit dalam tubuh disebabkan oleh adanya radikal bebas. Radikal 

bebas merupakan molekul berbasis oksigen atau nitrogen dengan elektron tidak 

berpasangan yang umumnya dihasilkan di dalam tubuh pada saat proses metabolisme. 

Radikal bebas yang berlebihan dapat mengakibatkan penyakit-penyakit degeneratif seperti 

diabetes, penyakit jantung dan kanker (Winarsi, 2011). Antioksidan merupakan senyawa 

yang dapat mereduksi radikal bebas di dalam tubuh.  

Prinsip mekanisme aksinya melalui penghambatan pembentukan radikal dengan 

cara menstabilkan dan mencegah reaktivitas radikal bebas (Molyneux, 2004). Konsumsi 

tanaman atau makanan yang mengandung agen antioksidan dapat membantu tubuh untuk 

menurunkan kandungan radikal bebas dalam tubuh (Elmastas et al., 2006).  

Daun kemuning (Murraya paniculata L.) dan kulit manggis (Garcinia mangostana 

L.) merupakan beberapa dari banyak tanaman yang mengandung zat pereduksi yang kuat 

di dalam tubuh. Rohman dan Riyanto, (2005) meneliti daya antioksidan ekstrak etanol 

daun kemuning dengan metode DPPH memberikan nilai IC50 sebesar 126,17 µg/mL dan 

dari penelitian Da Silva et al., (1980) telah dilaporkan kandungan utama ekstrak metanol 

daun kemuning yaitu: 4’-hidroksi-3,5,6,7,3’,5’- heksametoksi flavon. Dalam kulit manggis 

ditemukan 19 turunan xanton dari isolasi buah manggis diantaranya adalah alfa mangostin 

(Suksamram dkk., 2006). Alfa mangostin adalah salah satu senyawa yang menunjukkan 

aktivitas antioksidan terhadap FTC dan DPPH (Yoshikawa et al., 1994). Antioksidan 

ekstrak kulit manggis dengan pelarut metanol menggunakan metode DPPH memberikan 

nilai IC50 sebesar 11,117 µg/mL. 

Berdasarkan penelitian Rezaeizadeh, (2011) Metode FTC menunjukkan jumlah 

peroksida dalam tahap awal lipid peroksidasi (Saha et al., 2004; Rahmat et al., 2003). 

Peroksida bereaksi dengan besi (III) klorida membentuk besi (II) klorida yang berwarna 

merah. Dalam hal ini, konsentrasi peroksida berbanding terbalik dengan aktivitas 

antioksidan sampel. DPPH adalah salah satu metode yang umum dan relatif cepat 

digunakan untuk pengujian aktivitas penangkap radikal bebas berbagai ekstrak tumbuhan 

(Elmastas et al., 2007). Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui daya 

pereduksi daun kemuning dan kulit manggis dengan metode yang berbeda. Metode FTC 
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dan DPPH memiliki kemampuan untuk uji antioksidan yang baik, dari penelitian 

Rezaeizadeh, (2011) menyebutkan metode antioksidan FTC (untuk tahap awal peroksidasi 

lipid dan asam tiobarbiturat) dan DPPH terbukti efektif. 

METODE PENELITIAN 

Alat  

Spektrofotometri UV-Vis (UV Mini SHIMADZU), kuvet, rotary evaporator, 

mikropipet , penangas air, corong buncher, dan alat – alat gelas. 

Bahan  

Daun kemuning, kulit manggis, DPPH (sigma), etanol absolute p.a (Merck), etanol 

75 %, asam oleat 2,52 %, 0,02 buffer fosfat pH 7, aquadest, ammonium tiosianat 30 %, 

besi (II) klorida (Merck), air bebas CO2, reagen folin ciocalteu (Merck), Na karbonat, asam 

galat (Sigma), potassium klorida, potassium asetat, kuarsetin, asam galat, vitamin E, 

aquabidestilata,  dan almunium foil.  

Jalannya penelitian 

Pengumpulan bahan  

Daun kemuning dan kulit manggis diperoleh dari pasar gede yang kemudian akan 

di determinasi di laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sebelas Maret untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan adalah daun kemuning 

dan kulit manggis. Daun kemuning dan kulit manggis dicuci bersih kemudian ditiriskan 

dan selanjutnya masuk tahap pengeringan. Daun yang telah kering kemudian diserbuk dan 

diekstraksi dengan pelarut etanol 96 % menggunakan metode maserasi. 

Pembuatan ekstrak 

Sebanyak 500 g daun kemuning dan kulit manggis yang telah dikeringkan dan 

dihaluskan, kemudian disari dengan etanol 96% sebanyak 7 kali berat serbuknya, penyari 

dilakukan selama 3 hari dan diulang sebanyak tiga kali. Setelah dienapkan, pelarut 

diuapkan menggunakan vacuum rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak pekat. Ekstrak 

etanol ini selanjutnya digunakan untuk membuat seri konsentrasi untuk diuji daya 

antioksidannya (Rohman, 2005). 

Rendemen  

Rendemen dihitung dari berat eksrak yang diperoleh dibagi berat simplisia kering semula 

dan dilakukan 100 %. 

Penentuan OT penetapan kadar fenol 

Sebanyak 100,0 µL asam galat 0,04 % direaksikan dengan 0,5 mL reagen Folin-

Ciocalteu, ditambahkan 7,5 mL aquabidest. Setelah itu dikocok dan didiamkan selama 5 
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menit kemudian ditambahkan 1,5 mL Na2CO3  ditambah aquabidest ad 10 mL lalu diukur 

absorbansinya setiap interval 5 menit pada λmaks referen yaitu 750 nm hingga diperoleh 

absorbansi yang stabil. Hasil menunjukan OT maksimal pada menit ke 90. 

Penentuan OT penetapan kadar flavonoid 

Sebanyak 100,0 µL kuersetin 0,04% ditambahkan 1,5 mL metanol, 0,1 mL 

aluminium klorida 10 %, 0,1 mL potasium asetat 1 M dan aquades hingga 5,0 mL. Lalu 

diukur absorbansinya setiap interval 5 menit pada λmaks yaitu 510 nm hingga diperoleh 

absorbansi yang stabil. Hasil menunjukan OT maksimal pada menit ke 30. 

Penentuan λ max penetapan kadar fenol 

          Penentuan panjang gelombang maksimal dilakukan dengan mereaksikan seperti pada 

penentuan OT. Setelah larutan didiamkan selama 90 menit kemudian absorbansi diukur 

pada rentang λ 400-800 nm. Hasil penetapan λ max menunjukkan absorbansi terbesar 

terjadi pada panjang gelombang 761 nm. 

Penentuan λ max penetapan kadar flavonoid 

          Penentuan panjang gelombang maksimal dilakukan dengan mereaksikan seperti pada 

penentuan waktu inkubasi. Setelah larutan didiamkan selama 30 menit kemudian 

absorbansi diukur pada rentang λ 400-800. Absorbansi maksimal menunjukkan λ 

maksimal. Hasil penetapan λ max menunjukkan absorbansi terbesar terjadi pada panjang 

gelombang 384 nm. 

Penetapan kadar senyawa fenol dan flavonoid total  

Penatapan kadar fenol 

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

modifikasi yaitu ekstrak masing-masing daun kemuning dan kulit manggis 10 mg 

dilarutkan dengan etanol hingga 25 mL. Sebanyak 200 µL larutan stok ditambah 0,5 mL 

reagen Folin Ciocalteau. Diamkan pada suhu ruangan selama 5 menit, kemudian 

ditambahkan 5 mL Na karbonat 7 % dan akuades hingga 10,0 mL. Jika sudah tercampur 

semua reagen, sampel diinkubasi selama 90 menit. Absorbansi diukur pada 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 761 nm. Kandungan total fenol dinyatakan 

dalam GAE (gallic acid equivalent) per g ekstrak. Standar kurva yang digunakan adalah 

asam galat dengan 5 seri konsentrasi yaitu 2,4 µg/mL; 4 µg/mL; 5,6 µg/mL; 7,2 µg/mL 

dan 8 µg/mL.  

Penatapan kadar flavonoid  

Kandungan senyawa flavonoid dianalisis secara spektrofotometri dengan  

modifikasi menurut Rezaeizadeh et al. (2011) yaitu ekstrak masing-masing daun kemuning 
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dan kulit manggis 10 mg dilarutkan dengan etanol hingga 25 mL.  Sebanyak 300 µL (kulit 

manggis) dan 500 µL (daun kemuning) ditambahkan 1,5 mL  metanol, 0,1 mL aluminium 

klorida 10 %, 0,1 mL kalium asetat 1 M dan aquades hingga 5,0 mL. Kemudian larutan 

diinkubasi pada suhu ruangan selama 30 menit. Absorbansi diukur menggunakan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 384 nm. Hasil dinyatakan dalam mg ekuivalen 

kuersetin per g ekstrak. Standar kurva yang digunakan adalah kuersetin dengan 5 

konsentrasi yaitu 16 µg/mL; 20 µg/mL; 24 µg/mL; 28 µg/mL dan 32 µg/mL. 

Pengukuran aktivitas antioksidan 

Metode DPPH 

Penentuan aktivitas antioksidan dalam Rezaeizadeh et al. (2011) dengan modifikasi 

yaitu 1,0 mL DPPH 0,4 µM ditambahkan ekstrak kulit manggis dengan seri konsentrasi 10 

µg/mL; 15 µg/mL; 20 µg/mL; 25 µg/mL dan 30 µg/mL ditambahkan etanol ad 5 mL etanol 

dan daun kemuning dengan seri konsentrasi 80 µg/mL; 100 µg/mL; 120 µg/mL; 140 

µg/mL; 160 µg/mL; dan 18 µg/mL ditambahkan etanol ad 5 mL kemudian didiamkan 30 

menit dalam kondisi gelap. Serapan larutan diukur secara spektrofotometri pada panjang 

gelombang 516 nm. Blangko yang digunakan adalah etanol. Sebagai pembanding 

digunakan vitamin E dengan seri konsentrasi 30 µg/mL; 40 µg/mL; 50 µg/mL; 60 µg/mL; 

70 µg/mL dan 80 µg/mL dengan perlakuan yang sama seperti ekstrak.  

Penentuan aktivitas antiradikal dilakukan melalui perhitungan inhibitory 

concentration (IC50). IC50 adalah konsentrasi sampel dan vitamin E yang memberikan % 

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

linier antara kadar terhadap % penangkapan radikal (Rohman dan Riyanto, 2004). 

%   
  

  100 % 

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 40oC 

(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 2x10-2M. Setelah 3 menit, sampel 

dibaca pada panjang gelombang 500 nm. Langkah-langkah diatas diulangi setiap 24 jam 

sampai kontrol mencapai nilai absorbansi yang maksimal. Campuran larutan tanpa 

menggunakan sampel digunakan sebagai kontrol. Metode ini mengacu pada penelitian 

Rezaeizadeh et al. (2011) dengan modifikasi. 
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Penghambatan peroksidasi lipid (%) diperkirakan dengan rumus berikut: 

Penghambatan% = 100 - ((A1/A0) × 100)). Dimana A0 adalah absorbansi kontrol dan A1 

adalah absorbansi dari ekstrak sampel (Dewi et al, 2007).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekstraksi 

Ekstraksi kulit manggis dan daun kemuning ini dilakukan dengan metode maserasi. 

Tujuan dilakukan ekstraksi adalah mengambil beberapa senyawa dalam suatu sampel. 

Lama pengeringan ekstrak kental kulit manggis lebih cepat dibandingkan daun kemuning. 

Hal ini dikarenakan kadar air dalam daun lebih banyak daripada kulit manggis. Ekstrak 

yang didapat kemudian ditimbang dan dihitung rendemennya, didapatkan berat total 

ekstrak kulit manggis dari tiga kali ekstraksi sebesar 107,1 g dan total rendemenya sebesar 

12,328 %, sedangkan daun kemuning diperoleh rerata rendemen sebesar 12,708 % dari 

107,89 g berat total ekstrak kental. Ekstrak kental kulit manggis berwarna kecoklatan 

dengan tekstur yang lebih lengket dibandingkan ekstrak daun kemuning.  

Penentuan Kadar Fenol dan Flavonoid Total 

Kandungan fenol total dalam tanaman dapat ditentukan menggunakan pereaksi 

folin-Ciocalteau. Penentuan kandungan total senyawa fenol dengan metode Folin-

Ciocalteu dilakukan berdasarkan kemampuan reagen Folin-Ciocalteu mengoksidasi gugus 

hidroksil (OH-) dari senyawa golongan fenol. 

Hasil pembacaan sampel menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis memiliki 

kandungan fenol total sebesar 274,52±15,11 GAE dan daun kemuning sebesar 

113,23±2,05 GAE. Kulit manggis memiliki kandungan fenol yang tinggi hal ini dapat 

dikarenakan ekstrak kulit manggis memiliki kandungan senyawa fenol yang lebih mudah 

mendonorkan hidrogen dibandingkan daun kemuning. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Stevi et al (2012) bahwa ekstrak kulit manggis dengan pelarut metanol memiliki 

kandungan fenol walaupun dengan nilai yang lebih kecil. 

Hasil pembacaan sampel menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis memiliki 

kandungan flavonoid total sebesar 396,85±23,26 QE dan daun kemuning 205,66±6,79 QE. 

Menurut Rohman dan Riyanto (2005) daun kemuning memiliki kandungan OH fenol 4’-

hidroksi-3,5,6,7,3’,5’-heksa-metoksi flavon.  
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Uji Aktivitas Antioksidan  

Penentuan aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Masing-

masing metode memiliki mekanisme yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan dua 

metode untuk mengukur aktivitas antioksidan yaitu DPPH dan FTC. 

Metode DPPH (1,1-difenil-2-dipikrilhidrazil) 

Metode ini prinsip dasarnya adalah pada perubahan warna yang terjadi pada radikal 

bebas DPPH. Warna tersebut dapat berubah karena reaksi antara radikal bebas dengan satu 

atom hidrogen yang dilepaskan oleh senyawa yang terkandung dalam sampel untuk 

membentuk senyawa difenil pikrilhidrazin yang berwarna kuning. Penurunan intensitas 

serapan warna ungu menjadi kuning terjadi akibat penurunan konsentrasi radikal dari 

DPPH oleh senyawa uji. Semakin banyak atom H yang didonorkan maka warna akan 

berubah semakin kuning muda (Gambar 3). 

Penentuan IC50 adalah parameter untuk menentukan ukuran kuantitatif dalam 

menguji aktivitas antioksidan dalam sampel. IC50 adalah konsentrasi sampel, dan 

pembanding yang memberikan % aktivitas antiradikal sebesar 50% dibanding kontrol 

melalui suatu persamaan garis regresi linier antara kadar terhadap % penangkapan radikal 

(Rohman dan Riyanto, 2005). Semakin kecil nilai IC50 maka aktivitasnya sebagai 

antioksidan semakin efektif, begitu juga sebaliknya. Semakin besar konsentrasi larutan 

senyawa uji maka absorbansi yang dihasilkan akan semakin kecil, berarti aktivitas sebagai 

penangkap radikal bebas semakin besar. Nilai IC50 tergantung pada jumlah radikal DPPH 

yang dapat direduksi oleh senyawa antioksidan selama reaksi berlangsung. 

Kontrol positif yang digunakan dalam penelitian ini adalah vitamin E, digunakan 

sebagai pembanding karena vitamin E merupakan senyawa yang sudah terbukti sebagai 

antioksidan dan juga merupakan senyawa yang relatif stabil dibandingkan vitamin C. Hasil 

pembacaan sampel ekstrak kulit manggis memiliki nilai rerata IC50 sebesar 

21,24±1,6µg/mL, dan daun kemuning diperoleh rerata IC50 sebesar 149,453±16 µg/mL. 

Hasil percobaan menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit manggis memiliki aktivitas 

antioksidan sangat kuat karena IC50 <50% sedangkan daun kemuning memiliki aktivitas 

antioksidan sedang. 

Kulit manggis dan daun kemuning menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih 

rendah jika dibandingkan dengan vitamin E yang memiliki nilai IC50 sebesar 12,990 

µg/mL. Hasil percobaan menunjukkan bahwa vitamin E dan ekstrak etanol kulit manggis 

memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat. 
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Ekstrak daun kemuning menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih rendah 

daripada kulit manggis dan vitamin E. Senyawa fenol dan flavonoid pada ekstrak daun 

kemuning diduga juga berpengaruh terhadap rendahnya aktivitas antioksidan karena 

memiliki gugus OH yang sulit berikatan dengan DPPH dan strukturnya yang sedikit 

mengandung gugus OH. Hal ini memungkinkan bahwa daun kemuning dapat diuji dengan 

metode yang berbeda. 

 Senyawa antioksidan terkuat yang terdapat dalam kulit manggis adalah senyawa 

xanthone yang merupakan senyawa organik turunan dari difenil-γ-pyron. Senyawa 

xanthone merupakan substansi kimia alami yang dapat digolongan dalam senyawa jenis 

fenol atau polifenol yang memiliki gugus OH yang dapat menghambat radikal bebas.  

Aktivitas antioksidan disebabkan karena adanya senyawa-senyawa fenol. Menurut 

Nakiboglu et al., (2007) kemampuan penangkapan radikal bebas DPPH sangat dipengaruhi 

oleh gugus OH yang terdapat dalam senyawa fenol. Secara umum kekuatan senyawa fenol 

sebagai antioksidan tergantung dari beberapa faktor seperti ikatan gugus hidroksil pada 

cincin aromatik, posisi ikatan, posisi hidroksil bolak balik pada cincin aromatik dan 

kemampuannya dalam memberi donor hidrogen atau elektron. Ada hubungan antara 

kemampuan senyawa fenol sebagai antioksidan dan struktur kimianya. Konfigurasi dan 

total gugus hidroksil merupakan dasar yang sangat mempengaruhi mekanisme aktivitasnya 

sebagai antioksidan. Semakin banyak gugus hidroksil yang tersubstitusi dalam molekul 

maka kemampuan penangkapan radikal bebasnya semakin kuat karena semakin banyak 

atom hidrogen yang dapat didonorkan (Yu Lin dkk. 2009). 

Metode FTC  

Prinsip metode ini adalah adanya radikal bebas dari oksidasi asam oleat yang 

menghasilkan senyawa malonaldehida (MDA) dan radikal peroksida yang reaktif. 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. Semakin banyak peroksida atau radikal yang terbentuk maka nilai 

absorbansinya makin tinggi.  

Penetapan aktivitas antioksidan dengan metode FTC dilakukan beberapa hari 

hingga mencapai inkubasi yang maksimal. Absorbansi maksimal orientasi pada kontrol 

dicapai pada hari ke-7 inkubasi sedangkan pada replikasi 1 dan 2 absorbansi maksimal 

dicapai pada hari ke-6. Profil penghambatan radikal diuji selama 8 hari dengan rentang 

pembacaaan sampel setiap 24 jam. 
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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 adanya penambahan ekstrak atau standar vitamin E 

pada larutan stok. 

Hasil persen hambat peroksidasi vitamin E memiliki nilai yang paling besar 

dibandingkan dengan ekstrak kulit manggis dan daun kemuning, namun kulit manggis 

memiliki persen hambat yang lebih besar bila dibandingkan dengan daun kemuning. 

Radikal asam oleat yang meningkat namun tidak dapat dinetralkan oleh ekstrak daun 

kemuning sehingga tidak mencukupi untuk menetralkan radikal, sehingga persen 

hambatnya lebih kecil. Ekstrak etanol daun kemuning dan kulit manggis mempunyai 

aktivitas antioksidan dengan metode FTC yang ditandai dengan menurunnya absorbansi 

jika dibandingkan dengan kontrol.  

Daun kemuning menurut penelitian Rohman (2005), absorbansi paling maksimal 

pada kontrol terjadi pada hari ke 7 pembacaan setiap 12 jam. Hasil penelitian ini jika 

dibandingkan dengan penelitian Rohman (2005) memiliki nilai absorbansi lebih kecil yang 

berarti dapat menghambat peroksidasi lipid lebih baik dibandingkan dengan penelitian 

Rohman (2005). 

Korelasi Kandungan Fenol dan Flavonoid Total dengan Aktivitas Antioksidan 
Hasil analisis kandungan fenol dan flavonoid total dapat diketahui hubungan 

keduanya dengan aktivitas antioksidan yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan pada hasil 

penelitian dalam Tabel 1 bahwa kulit manggis memiliki IC50 yang lebih kecil dibandingkan 

dengan daun kemuning.  
Tabel 1.Hasil rerata % hambat peroksidasi lipid standar dan ekstrak dengan metode FTC dan DPPH. 

sampel kadar flavonoid 
(QE mg/g ekstrak) 

kadar fenol 
(GAE mg/g 

ekstrak) 

uji DPPH 
( IC50 µg/mL) 

% hambat 
peroksidasi lipid 

(% hambat) 
Manggis 396,85±23,26 274,52±15,11 21,242 44,505 %±5,23 
Kemuning 205,66±6,79 113,23±2,05 149,453 39,246%±2,69 
Vitamin E - - 12,990 82,725  

 
Kulit manggis menunjukkan aktivitas antioksidan yang besar pada metode DPPH 

yang dilihat pada nilai IC50 yang kecil dan kadar fenol dan flavonoid yang besar. Daun 

kemuning memiliki kadar fenol dan flavonoid dua kali lebih kecil dari kulit manggis 

namun nilai IC50 daun kemuning tujuh kali lebih besar dari kulit manggis hal ini dapat 

dikarenakan kandungan senyawa fenol dan flavonoid daun kemuning sedikit mengandung 
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gugus hidroksi pada posisi karbon tiga, ikatan ganda antara karbon posisi dua dan tiga, 

gugus karbonil pada posisi karbon empat, dan polihidroksi pada dua cincin aromatik.  

KESIMPULAN  

Kesimpulan 

Kandungan total fenol dan flavonoid pada kulit manggis secara berturut-turut 

adalah 274,52±15,11GAE dan 396,85±23,26 QE sedangkan ekstrak daun kemuning 

memiliki kandungan fenol sebesar 113,23±2,05 GAE dan 205,66±6,79 QE. Aktivitas 

antioksidan kulit manggis memiliki IC50 sebesar 21,24±1,676 µg/mL dan persen hambat 

lipid  sebesar 65,485 % sedangkan pengukuran penangkap radikal bebas diperoleh rerata 

IC50 daun kemuning adalah sebesar 149,45±16,41 µg/mL dan persen hambat lipid sebesar 

60,351 %. Daun kemuning memiliki kadar fenol dan flavonoid dua kali lebih kecil dari 

kulit manggis namun nilai IC50 daun kemuning tujuh kali lebih besar dari kulit, sedangkan 

dengan metode FTC ekstrak daun kemuning dan kulit manggis yang dibandingkan dengan 

vitamin E menunjukkan nilai % hambat yang tidak terlalu jauh beda diantara keduanya. 
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