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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rahmiyani 

dan Nurdianti (2016) menyebutkan bahwa ekstrak etanol dari daun 

mangga varietas gedong (Mangifera indica L.) memiliki aktivitas 

antioksidan. Uji aktivitas dilakukan dengan menggunakan metode 

DPPH dengan nilai IC50 sebesar 11,17 ppm. Ekstrak etanol dari daun 

mangga varietas gedong menunjukan respon yang baik. Hal ini 

menunjukan bahwa senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol 

memiliki aktivitas antioksidan yang kuat, karena memiliki IC50 kurang 

dari 50. Dilihat dari skrining fitokimia dari ekstrak etanol daun 

mangga varietas gedong mengandung beberapa komponen senyawa 

aktif seperti terpenoid, flavonoid, fenol, kuinon, dan tanin (Rahmiyani 

dan Nurdianti. 2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Mulangsri et al. (2017) pada buah mangga arumanis diketahui adanya 

aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 fraksi dietileter ekstrak etanol 

sebesar 75,22 ppm. Menurut Imran et al. (2017) ekstrak dari daun, 

kulit batang, biji, buah Mangifera indica L mengandung mangiferin 

yang menunjukan efek sebagai analgesik, antibakteri, antivirus, 

antidiabetik, hepatoprotektif, antiulcer, antiinflamasi, imunodulator, 

antioksidan, antidiabetes, dan antitumor. 

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan tindak lanjut dari 

penelitian sebelumnya, yaitu melalui isolasi senyawa antioksidan pada 

daun mangga gedong dengan menggunakan metode kromatografi 

kolom. Pada tahapan selanjutnya akan dilakukan pembandingan isolat 

manakah yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling optimum 

dari masing masing isolat yang didapatkan. Tidak disebutkan senyawa 

apa yang berperan sebagai antioksidan. Sedangkan skrining fitokimia 

yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya menunjukan beberapa 

komponen senyawa aktif seperti terpenoid, flavonoid, fenol, kuinon 
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dan tanin. Dari hasil penapisan fitokimia ekstrak dapat dilihat bahwa 

hampir seluruh ekstrak mengandung golongan fenol, terpenoid dan 

flavonoid yang diduga memiliki aktivitas antioksidan. 

B. Landasan Teori 

1. Tumbuhan Mangga 

Sistematika tumbuhan mangga (Gambar 2.1.) menurut 

Tjitrosoepomo (1994) sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Anak divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae 

Anak kelas  : Dialypetalae 

Bangsa  : Sapindales 

Suku   : Anacardiaceae 

Genus   : Mangifera 

Spesies  : Mangifera indica L. cv gedong gincu.  

 

 

Gambar 2.1. Mangga gedong 
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a. Akar 

Tumbuhan mangga termasuk dalam tumbuhan berbiji dua 

(dikotil), sehingga memiliki akar tunggang. Akar tumbuhan 

mangga sangat panjang hingga bisa mencapai 6 m, pemanjangan 

akar tunggang akan berhenti bila mencapai permukaan air tanah. 

Setelah fase perpanjangan akar tunggang berhenti, lalu terbentuk 

banyak akar cabang dibawah permukaan tanah. Akar cabang makin 

ke bawah makin sedikit, paling banyak akar cabang pada 

kedalaman lebih kurang 30 cm sampai 60 cm (Pracaya, 1995). 

b. Batang 

Bentuk batang tanaman mangga tegak, bercabang agak 

kuat, daun lebat dan membentuk tajuk yang indah berbentuk 

kubah, oval atau memanjang. Kulitnya tebal dan kasar dengan 

banyak celah-celah kecil dan sisik-sisik bekas tangkai daun. Warna 

kulit yang sudah tua biasanya coklat keabuan sampai hampir hitam 

(Pracaya, 1995). 

c. Daun 

Daun mangga letaknya bergantian, tidak berdaun penumpu. 

Panjang tangkai daun bervariasi dari 1,25 sampai 12,50 cm. Bentuk 

daun bermacan-macam, ada yang lonjong dan ujungnya seperti 

mata tombak, berbentuk segi empat tetapi ujungnya runcing, 

berbentuk bulat telur ujungnya runcing dan berbentuk segi empat 

yang ujungnya membulat. Panjang helaian daun 8 sampai 40 cm 

dan lebarnya 2 sampai 12,5 cm, tergantung varietas dan 

kesuburannya. Jumlah tulang daun yang kedua (cabang) berjumlah 

18 sampai 30 pasang. Stomata terdapat pada kedua permukaan 

daun tetapi yang terutama paling banyak pada bagian bawah 

permukaan daun. Daun yang masih muda biasanya berwarna 

kemerahan yang akan berubah pada bagian permukaan atas 

menjadi hijau mengkilat, sedangkan bagian permukaan bawah 

berwarna hijau muda. Umur daun bisa mencapai 1 tahun atau lebih 

(Pracaya, 1995). 
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d. Bunga 

Struktur bunga tanaman mangga adalah majemuk 

berbentuk kerucut yang lebar, bagian bawah panjangnya lebih 

kurang 10 sampai 60 cm. Setiap rangkaian bunga terdapat bunga 

jantan dan bunga hermaprodit (berkelamin dua). Besarnya bunga 

lebih kurang 6 – 8 mm. Bunga jantan biasanya lebih banyak dari 

pada bunga yang hermaprodit (Pracaya, 1995). 

e. Buah 

Buah mangga termasuk kelompok buah batu yang 

berdaging. Panjang buah 2,5 cm sampai 30 cm. Bentuk buah ada 

yang bulat, bulat telur atau memanjang dan ada juga yang 

bentuknya pipih (Pracaya, 1995). 

f. Biji 

Biji letaknya di dalam kulit biji yang keras (endocarp) dan 

besarnya bervariasi. Biji mangga ada dua jenis, ada yang 

monoembrional dan poliembrional. Biji mangga monoembrional 

mengandung hanya satu embrio, oleh karena itu bila tumbuh akan 

menghasilkan hanya satu tumbuhan, sedangkan mangga 

poliembrional bijinya mengandung beberapa embrio yang dapat 

menghasilkan beberapa tumbuhan (Pracaya, 1995). 

2. Kandungan Kimia 

Skrining fitokimia yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya 

menunjukan beberapa komponen senyawa aktif seperti terpenoid, 

flavonoid, fenol, kuinon dan tanin. Dari hasil penapisan fitokimia 

ekstrak dapat dilihat bahwa hampir seluruh ekstrak mengandung 

golongan fenol, terpenoid, dan flavonoid yang diduga memiliki 

aktivitas antioksidan (Rahmiyani dan Nurdianti, 2016). 

Analisis kuantitatif dengan HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography) menunjukan senyawa yang paling dominan adalah 

senyawa mangiferin (Gambar 2.2.). Mangiferin sebagai antioksidan 

polifenol glukosil xanthone merupakan antioksidan kuat, peroksidasi 
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antilipid, imunomodulasi, kardiotonik, hipotensi, penyembuhan luka, 

antidegeneratif, dan antidiabetes (Shah et al. 2010). 

 

 

Gambar 2.2. Struktur mangiferin (Shah et al., 2010) 

 

Mangiferin merupakan senyawa bioaktif tumbuhan mangga yang 

dapat berpotensi sebagai terapi terhadap penyakit yang berkaitan 

dengan gaya hidup. Mangiferin (2-β-D-glukopiranosil-1,3,6,7 

tetrahidroksi-9H-xanten-9-satu) dapat diisolasi dari tumbuhan tingkat 

tinggi, dari buah mangga, dan produk sampingannya (kulit, biji, dan 

kernel). Mangiferin memiliki beberapa sifat pendukung kesehatan 

seperti antioksidan, antimikroba, antidiabetes, antialergi, antikanker, 

hipokolesterolemik, dan imunomodulator. Mangiferin melindungi 

terhadap berbagai kanker, termasuk kanker paru-paru, usus besar, 

payudara, dan neuronal, melalui penekanan ekspresi faktor nekrosis 

tumor, potensi sintase nitrat oksida, proliferasi, dan induksi apoptosis. 

Mangiferin juga dapat melindungi terhadap kanker syaraf dan 

payudara dengan menekan ekspresi matrik metaloproteinase (MMP)-9 

dan MMP-7 dan menghambat aktivitas enzimatik, potensi metastatik, 

dan pengaktifan jalur β-catenin, sehingga dapat memblokir peroksidasi 

lipid, untuk melindungi terhadap ancaman fisiologis. Selain itu, 

mangiferin meningkatkan kapasitas sistem monosit makrofag dan 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif dan gram 

negatif (Imran et al. 2017). 
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3. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah spesies molekular yang sangat reaktif dengan 

elektron takberpasangan, molekul ini hanya ada dalam waktu sangat 

singkat (dalam waktu 10-9 sampai 10-12 detik) sebelum molekul ini 

berkolisi dengan molekul lain dan mengambil atau mendonasi elektron 

agar mencapai stabilitas. Radikal bebas memiliki reaktivitas yang 

sangat tinggi. Hal ini disebabkan sifat radikal bebas yang akan menarik 

atau menyerang elektron di sekelilingnya. Senyawa radikal bebas juga 

dapat mengubah suatu molekul menjadi suatu radikal. Radikal bebas 

terdiri dari Reactive Oxigen Species (ROS), Radical Nitrogen Species 

(RNS), dan radikal lainnya (Niwa, 1997).  

Dengan melakukan hal ini, radikal membentuk radikal baru, yaitu 

molekul yang berkolisi dengannya. Radikal yang paling merusak 

dalam sistem biologis adalah radikal oksigen (terkadang disebut 

spesies oksigen reaktif) terutama superoksida (O2
˙), hidroksil (OH˙), 

dan perihidroksil (O2H˙). Kerusakan jaringan akibat radikal oksigen 

sering disebut kerusakan oksidatif, dan faktor-faktor yang melindungi 

terhadap kerusakan radikal oksigen dikenal sebagai antioksidan 

(Murrey et al. 2014). Kerusakan akibat radikal bebas dapat 

menyebabkan mutasi, kanker, penyakit autoimun, dan aterosklerosis. 

Kerusakan radikal pada DNA di sel germativum, di ovarium, dan testis 

dapat menyebabkan mutasi menurun, pada sel somatik, hasilnya dapat 

berupa inisiasi kanker. Dialdehida yang terbentuk sebagai akibat dari 

peroksidasi lipid diinduksikan di membran sel juga dapat 

memodifikasi basa-basa di DNA. Modifikasi kimia asam amino di 

protein baik oleh kerja radikal langsung maupun sebagai hasil reaksi 

dengan produk peroksidasi lipid diinduksi radikal, menghasilkan 

protein yang dikenali sebagai zat asing (nonself) oleh sistem imun. 

Antibodi yang dihasilkan juga bereaksi silang dengan protein jaringan 

normal sehingga memicu penyakit autoimun (Murrey et al. 2014). 

Radikal bebas dapat terbentuk melalui 2 cara, yaitu secara endogen 

(sebagai respon normal proses biokimia intrasel maupun estrasel) dan 

Isolasi Senyawa Penangkap..., Dewi Astuti, Fakultas Farmasi UMP, 2018



10 
 

secara eksogen, misalnya dari polusi, makanan, serta injeksi ataupun 

absorpsi melalui kulit. Teraktivasinya oksigen dapat menyebabkan 

terbentuknya radikal bebas oksigen, yang disebut anion superoksida 

(O2
˙). Secara in vitro senyawa radikal ini akan membentuk kompleks 

dangan senyawa organik. Banyak faktor yang menyebabkan senyawa 

tersebut membentuk kompleks, antara lain adanya sifat permukaan 

membran, muatan listrik, sifat pengikatan makromolekul, dan bagian 

enzim, substrat, maupun katalisator. Senyawa kompleks ini dapat 

terjadi pada berbagai sel yang masih normal maupun tidak normal atau 

telah teraktivasi (Winarsi, 2007). 

Enzim sitokrom P450-dependen oksidase, yang berperan dalam 

reaksi biotransformasi dan detoksifikasi senyawa intermediete 

metabolit dan xenobiotik, juga akan menghasilkan senyawa peroksida 

atau senyawa oksigen reaktif. Pada kondisi normal, terbentuknya 

hidrogen peroksida tidak begitu berbahaya. Namun, adanya logam 

transisi seperti Cu dan Fe akan membentuk radikal bebas hidroksil 

yang sangat berbahaya, melalui reaksi Haber-Weiss dan Fenton. 

Sebagai contoh pada enzim monoamin oksidase, terdapatnya bentuk 

isoenzim yang berbeda akan membentuk hidrogen peroksida dalam 

jaringan perifer logam Fe atau Cu akan bereaksi dengan radikal 

hidroksil, kemudian akan menghancurkan struktur sel. Aktivitas 

makrofag dan netrofil merupakan bentuk mekanisme pertahanan tubuh 

terhadap serangan infeksi mikroorganisme. Dalam hal ini enzim 

oksidase dan oksigenase akan membentuk berbagai senyawa radikal 

bebas dan senyawa oksigen reaktif, termasuk asam hipoklorida 

(HOCl), yang akan menyerang dan menghancurkan virus maupun 

bakteri. Namun disisi lain, terbentuknya senyawa radikal tersebut 

sangat berbahaya karena juga berpotensi menyerang sel tubuh. Jika hal 

ini tidak terkontrol secara benar oleh sistem pertahanan tubuh, akan 

memicu munculnya berbagai penyakit kronis, terutama rheumatoid 

simptomatik, yang secara klinis diketahui sebagai penyakit autoimun. 

Misalnya terjadinya poliatritis kardiak miopatia setelah dewasa, infeksi 
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Sterptococcus dan staphylococcus, glomerulos nephritis, dan lain-lain 

(Winarsi, 2007). 

4. Antioksidan 

Dalam pengertian kimia, senyawa antioksidan adalah senyawa 

pemberi elektron (electron donor). Secara biologis, pengertian 

antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal atau meredam 

dampak negatif oksidan dalam tubuh. Antioksidan bekerja dengan cara 

mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan 

sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut bisa dihambat. Secara 

umum antioksidan dikelompokan menjadi 2, yaitu antioksidan 

enzimatis dan nonenzimatis. Antioksidan enzimatis misalnya enzim 

superoksida dismutase (SOD), katalase, dan glutation peroksida 

(Winarsi, 2007). 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan digolongkan 

menjadi 3 kelompok, antioksidan primer, sekunder, dan tersier. 

a. Antioksidan Primer (Antioksidan Endogenus) 

Antioksidan primer meliputi enzim superoksida dismutase 

(SOD), katalase, dan glutation peroksidase (GSH-Px). Antioksidan 

primer disebut juga antioksidan enzimatis. Suatu senyawa 

dikatakan sebagai antioksidan primer, apabila dapat memberikan 

atom hidrogen secara cepat kepada senyawa radikal, kemudian 

radikal antioksidan yang terbentuk segera berubah menjadi 

senyawa yang lebih stabil. Antioksidan primer bekerja dengan cara 

mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru, atau 

mengubah radikal bebas yang telah terbentuk menjadi molekul 

yang kurang reaktif (Winarsi, 2007). 

b. Antioksidan Sekunder (Antioksidan Eksogenus) 

Antioksidan sekunder disebut juga antioksidan eksogenus 

atau nonenzimatis. Antioksidan dalam kelompok ini juga disebut 

sebagai sistem pertahanan preventif. Dalam sistem pertahanan ini, 

terbentuknya senyawa oksigen reaktif dihambat dengan cara 

pengkelatan metal, atau dirusak pembentukannya,proses ini terjadi 
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dalam cairan ekstraseluler. Antioksidan nonenzimatis dapat berupa 

komponen nonnutrisi dan komponen nutrisi dari sayuran dan buah-

buahan. Kerja sistem antioksidan nonenzimatik yaitu dengan cara 

memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas atau dengan 

menangkap, sehingga radikal bebas tidak akan bereaksi dengan 

komponen seluler (Winarsi, 2007). 

c. Antioksidan Tersier 

Kelompok antioksidan tersier meliputi sistem enzim DNA-

repair dan metionin sulfoksida reduktase. Enzim-enzim ini 

berfungsi dalam perbaikan biomolekuler yang rusak akibat 

reaktivitas radikal bebas. Bebarapa ahli menyebutkan bahwa 

kerusakan oksidatif pada DNA mitokondria (mtDNA) mengawali 

terjadinya penyakit degenarasi saraf, kardiovaskular, serta aging. 

Perbaikan kerusakan basa dalam mtDNA dan DNA inti yang 

diinduksi senyawa oksigen reaktif terjadi melalui perbaikan jalur 

eksisi basa. Pada umummnya, eksisi basa terjadi dengan cara 

memusnahkan basa yang rusak, yang dilakukan oleh DNA 

glikosilase. Sebagai contoh, protein Fpg (MutM gene product) 

Eschericia coli ternyata mengandung aktivitas DNA glikosilase 

dan liase pada sisi non-basa. Substrat spesifik untuk protein ini 

meliputi basa yang mengandung cincin terbuka imidazol dan purin 

teroksidasi. Selanjutnya hasil glikosilasi pada sisi nonbasa diproses 

oleh endonuklease, DNA polimerase, dan ligase. Namun, hingga 

saat ini belum ada bukti yang menunjukan bahwa pada 

mitokondria dapat dilakukan eksisi basa nukleotida (Winarsi, 

2007). 

5. Ekstraksi dan Isolasi 

a. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah prosedur yang dilakukan untuk memperoleh 

kandungan kimia suatu jaringan tumbuhan dengan menggunakan 

pelarut yang sesuai. Ragam ekstraksi yang tepat sudah bergantung 

pada tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi 
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dan pada jenis senyawa yang diisolasi. Umumnya kita perlu 

“membunuh” jaringan tumbuhan untuk mencegah terjadinya 

oksidasi enzim atau hidrolisis (Harborne, 1987). 

Bila menelaah profil fitokimia lengkap dari suatu jenis 

tumbuhan, maka sebelum dikromatografi, ekstrak kasar perlu 

difraksinasi untuk memisahkan golongan utama kandungan yang 

satu dari golongan utama yang lainnya. Suatu prosedur 

berdasarkan perbedaan kepolaran yang dapat digunakan pada 

tumbuhan yang mengandung suatu senyawa tertentu. Jumlah dan 

jenis senyawa yang dapat dipisahkan menjadi fraksi yang berbeda 

sudah tentu berbeda, bergantung pada jenis tumbuhan. Selain itu, 

prosedur tersebut harus dimodifikasi bila kita menelaah senyawa 

labil (Harborne, 1987). 

Menurut Depkes RI (2000) metode ekstraksi dapat dibagi 

menjadi: 

1) Cara Dingin 

a) Maserasi 

Maserasi merupakan metode paling sederhana yang 

sering digunakan. Maserasi dilakukan dengan 

memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke 

dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. 

Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi pelarut dengan 

konsentrasi dalam sel tanaman. Metode maserasi dapat 

menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termostabil. 

b) Perkolasi 

Perkolasi yaitu ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru, 

umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses 

terdiri dari tahap pengembangan, tahap maserasi antara, 

tahap perkolasi sebenarnya terus menerus sampai 

diperoleh ekstrak (perkolat). 
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2) Cara Panas 

a) Soxhletasi 

Prinsip soxhletasi adalah uap dari cairan penyari yang 

digunakan naik ke atas melalui pipa samping, kemudian 

diembunkan kembali oleh pendingin tegak. Cairan turun 

ke labu melalui tabung yang berisi serbuk simplisia. 

Cairan penyari turun melarutkan zat aktif serbuk 

simplisia. Karena adanya sifon, maka setalah cairan 

mencapai permukaan sifon seluruh cairan akan kembali 

ke labu (Depkes RI, 1987). 

b) Refluks 

Refluks yaitu ekstraksi dengan pelarut pada temperatur 

titik didih tertentu, selama waktu tertentu dan jumlah 

pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik. 

b. Isolasi 

Pemisahan dan pemurnian kandungan tumbuhan terutama 

dilakukan dengan menggunakan salah satu dari empat teknik 

kromatografi atau itu adalah: kromatografi kertas (KKt), 

kromatografi lapis tipis (KLT), kromatografi gas cair (KGC), dan 

kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) (Harborne, 1987).  

Pemilihan teknik kromatografi sebagian besar bergantung 

pada sifat kelarutan dan keatsirian senyawa yang akan dipisah. KKt 

dapat digunakan terutama bagi kandungan tumbuhan yang mudah 

larut dalam air, yaitu karbohidrat, asam amino, basa asam nukleat, 

asam organik, dan senyawa fenolat (Harborne, 1987). 

KLT merupakan metode pilihan untuk pemisahan semua 

kandungan yang larut dalam lipid, yaitu lipid, steroid, karotenoid, 

kuinon sederhana, dan klorofil. Sebaliknya, teknik ketiga, yaitu 

KGC, penggunaan utamanya ialah pada pemisahan senyawa atsiri, 

yaitu asam lemak, mono dan seskuiterpen, hidrokarbon, dan 

senyawa belerang. Tetapi keatsirian kandungan tumbuhan yang 
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bertitik didih tinggi dapat diperbesar dengan mengubahnya 

menjadi ester dan/atau eter trimetilsilil sehingga hanya ada sedikit 

saja golongan yang sama sekali tidak cocok untuk dipisahkan 

dengan cara KGC (Harborne, 1987). 

Cara lain yaitu KCKT, yang dapat memisahkan kandungan 

yang keatsiriannya kecil. KCKT adalah suatu metode yang 

menggabungkan keefisienan kolom dan kecepatan analisis. 

Disamping itu, perlu dikemukakan bahwa ada tumpang tindih pada 

penggunaan teknik di atas. Sering gabungan KKt dan KLT, KLT 

dan KCKT, atau KLT dan KGC mungkin merupakan pendekatan 

terbaik untuk memisahkan golongan senyawa tumbuhan tertentu 

(Harborne, 1987). 

Suatu teknik lain yang pemakaiannya agak luas dalam 

fitokimia ialah elektroforesis. Pada mulanya teknik ini hanya dapat 

digunakan untuk senyawa yang bermuatan, yaitu asam amino, 

beberapa alkaloid, amina, asam organik, dan protein. Tetapi, selain 

itu golongan senyawa netral tertentu (gula, fenol) dapat diusahakan 

bergerak dalam medan listrik dengan mengubahnya menjadi 

senyawa kompleks logam (misalnya dengan menggunakan natrium 

borat) (Harborne, 1987). 

6. Kromatografi Kolom 

Bentuk kromatografi yang paling awal adalah kromatografi kolom 

yang digunakan untuk pemisahan sampel dalam jumlah yang besar 

(Gandjar et al, 2015). Kolom kromatografi dapat berupa pipa gelas 

yang dilengkapi dengan kran dan gelas penyaring didalamnya. 

Meskipun kolom-kolom dapat dibuat secara sederhana dari tabung 

gelas, kadang-kadang buret pun dapat digunakan. Ukuran kolom 

tergantung pada banyaknya zat yang akan dipisahkan. Untuk menahan 

penyerap yang diletakan di dalam kolom dapat digunakan gelas wool 

atau kapas. Elusi menggunakan campuran dari beberapa pelarut akan 

melewati kolom kromatografi sehingga senyawa akan memisah 

sempurna. Pelarut perlu sama seperti yang digunakan mula-mula 
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dalam pengisian kolom. Jika konstituen-konstituen yang terpisah dari 

campuran dapat teramati di dalam kolom (baik oleh warna mereka, 

reaksi mereka dengan indikator atau mungkin fluorosence mereka 

dalam sinar ultra ungu) maka aliran dapat dihentikan. Cara yang lebih 

umum dikerjakan ialah kolom dibiarkan hingga komponen-komponen 

yang terpisahkan dapat dideteksi dalam suatu tempat. Pada dasarnya 

lebih lambat jalannya campuran dalam kolom akan diperoleh pita-pita 

kromatogram yang lebih tegas. Untuk mempercepat aliran pelarut 

dikenakan penekan dari atas kolom, yaitu dengan menekankan 

udara/gas dari pada pengurangan tekanan dari kolom. Pengurangan 

tekanan akan mengakibatkan timbulnya kemungkinan terputusnya 

penyerap dalam kolom (Sastrohamidjojo, 1985). 

Pemilihan pelarut tergantung pada sifat kelarutannya. Biasanya 

untuk penyerap-penyerap yang polar seperti alumina dan silika gel, 

maka kekuatan penyerapan naik dengan kenaikan polaritas dari zat 

yang diserap. Kekuatan elusi dari deret-deret pelarut untuk senyawa-

senyawa dalam kolom dengan menggunakan silika gel akan diturunkan 

dalam larutan sebagai berikut: (Sastrohamidjojo, 1985). 

Tabel 2.1 Turunnya kepolaran pelarut (Sastrohamidjojo, 1985). 

Pelarut Rumus kimia 

Air Murni H-O-H 

Metanol CH3-OH 
Etanol CH3-CH2-OH 

Propanol CH3-CH2-CH2-OH 

Aseton CH3-C(=O)-CH3 

Etil Asetat CH3-C(=O)-O-CH2-CH3 

Dietileter CH3CH2-O- CH2-CH3 

Kloroform CHCl3 

Metilena Klorida CH2Cl2 

Benzena C6H6 

Toluena C6H5-CH3 

Trikloroetilena C2HCl3 

Karbon tetraklorida CCl4 

Sikloheksana C6H12 
Heksana CH3-CH2-CH2-CH2-CH2- CH3 

 

7. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan fisika-

kimia. Bila dibandingkan dengan metode kromatografi kertas metode 

lapis tipis mempunyai keuntungan yang utama, yaitu membutuhkan 
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waktu yang lebih cepat dan diperoleh pemisahan yang lebih baik. 

Waktu rata-rata untuk kromatografi lapis tipis dengan 10 cm pada 

silika gel adalah sekitar 20-30 menit (tergantung dari sifat fase gerak). 

Sifat-sifat umum dari penyerap-penyerap untuk kromatografi lapis 

tipis adalah mirip dengan sifat-sifat penyerap untuk kromatografi 

kolom. Dua sifat yang penting dari penyerap adalah besar partikel dan 

homogenitasnya, karena dapat mempengaruhi adhesi terhadap 

penyokong. Beberapa contoh penyerap yang digunakan untuk 

pemisahan dalam kromatografi lapis tipis adalah, silika, alumina, 

kiselguhr, bubuk selulose, pati, dan sephadex. Pemilihan fase gerak 

tergantung pada faktor-faktor yang sama seperti dalam pemisahan 

dalam kromatografi kolom serapan. Sebaiknya menggunakan 

campuran pelarut organik yang mempunyai polaritas serendah 

mungkin. Salah satu alasan dari pada penggunaan itu ialah 

menurunkan serapan dari setiap komponen dari campuran pelarut. 

Cara menempatkan cuplikan pada kromatografi lapis tipis seperti cara-

cara yang digunakan pada kromatografi kertas, tetapi pipa kapiler yang 

digunakan adalah mikro pipet. Pada penempatan cuplikan, ujung 

penetes dapat mengenai permukaan lapisan, meskipun demikian harus 

diusahakan sedekat mungkin. Pelarut cuplikan harus sedapat mungkin 

merupakan pelarut yang mudah menguap dan juga sedapat mungkin 

mempunyai polaritas yang rendah. Bila plat kromatografi telah 

disiapkan dan cuplikan telah ditempatkan di atasnya, selanjutnya 

dimasukan ke dalam bejana yang cocok dengan ujung yang paling 

bawah, dimana cuplikan ditempatkan, dicelupkan dalam fase bergerak 

yang telah dipilih sedalam kira-kira 0,5-1,0 cm. Identifikasi dari 

senyawa yang dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis dapat 

dilakukan dengan pereaksi kimia, pereaksi warna dan menggunakan 

harga Rf (Sastrohamidjojo, 2005). 

 

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑅𝑓 =
Jarak yang digerakkan oleh senyawa dari titik asal

Jarak yang digerakkan oleh pelarut dari titik asal
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8. Metode Uji Aktifitas Antioksidan dengan Metode DPPH 

      Metode uji aktivitas antioksidan dengan DPPH (2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil) dipilih karena metode ini adalah metode sederhana, 

mudah, cepat dan peka, serta hanya memerlukan sedikit sampel untuk 

evaluasi aktivitas antioksidan dari senyawa bahan alam sehingga 

digunakan secara luas untuk menguji kemampuan senyawa yang 

berperan sebagai pendonor elektron (Molyneux, 2004). 

 

 

Gambar 2.3. Reduksi DPPH dari senyawa antioksidan (Prakash, 2001) 

 

      Prinsip dari metode uji aktivitas antioksidan ini adalah pengukuran 

aktivitas antioksidan secara kuantitatif yaitu dengan melakukan 

pengukuran penangkapan radikal DPPH oleh suatu senyawa yang 

mempunyai aktivitas antioksidan dengan menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis sehingga dengan demikian akan diketahui 

nilai aktivitas peredaman radikal bebas yang dinyatakan dengan nilai 

IC50 (Inhibitory Concentration). Nilai IC50 didefinisikan sebagai 

besarnya konsentrasi senyawa uji yang dapat meredam radikal bebas 

sebanyak 50%. Semakin kecil nilai IC50 maka aktivitas peredaman 

radikal bebas semakin tinggi. Prinsip kerja dari pengukuran ini adalah 

adanya radikal bebas stabil yaitu DPPH yang dicampurkan dengan 

senyawa antioksidan yang memiliki kemampuan mendonorkan 

hidrogen, sehingga radikal bebas dapat diredam (Robinson, 1995). 

9. Spektrofotometri UV-Vis 

Dalam analisis spektrofotometri digunakan suatu sumber radiasi 

yang menjorok ke dalam daerah ultraviolet spektrum itu. Dari 
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spektrum ini, dipilih panjang-panjang gelombang tertentu dengan lebar 

pita kurang dari 1 nm. Proses ini memerlukan penggunaan instrumen 

yang lebih rumit dan karenanya lebih mahal. Instrumen yang 

digunakan untuk maksud ini adalah spektrofotometer. Intrumen ini 

sebenarnya terdiri dari dua instrumen dalam satu kotak, yaitu sebuah 

spektrometer dan sebuah fotometer. Sebuah spektrometer optis adalah 

sebuah instrumen yang  mempunyai sistem optis yang dapat 

menghasilkan sebaran (dispersi) radiasi elektromagnet yang masuk, 

dan dengan mana dapat dilakukan pengukuran kuantitas radiasi yang 

diteruskan pada panjang gelombang terpilih dari jangka spektral ini. 

Sebuah fotometer adalah peranti untuk mengukur intensitas radiasi 

yang diteruskan atau suatu fungsi intensitas ini (Basset et al., 1994). 

Radiasi elektromagnetik, yang mana sinar ultraviolet dan sinar 

tampak merupakan salah satunya, dapat dianggap sebagai energi yang 

merambat dalam bentuk gelombang. Spektrofotometer yang sesuai 

untuk pengukuran di daerah spektrum ultraviolet dan sinar tampak 

terdiri atas suatu sistem optik dengan kemampuan menghasilkan sinar 

monokromatis dalam jangkauan panjang gelombang 200-800 nm. 

Komponen-komponen spektrofotometer UV-Vis meliputi sumber 

cahaya, monokromator, kuvet, detektor dan recorder yang memiliki 

fungsi masing-masing yang berperan dalam menentukan ketepatan 

optimum (Gandjar et al., 2015). 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerusakan oksidatif dapat 

menyebabkan  mutasi, kanker, 

penyakit autoimun, dan 

aterosklerosis. 

Daun mangga gedong yang 

dilaporkan memiliki aktivitas 

sebagai antioksidan oleh 

Rahmiyani dan Nurdianti 

(2016) 

Pengembangan daun mangga 

gedong sebagai sumber 

senyawa antioksidan 

Uji aktivitas antioksidan 

menggunakan metode DPPH 

Isolasi fraksi etanol daun 

mangga gedong dengan 

menggunakan kromatografi 

kolom 

Isolat yang mengandung 

senyawa antioksidan paling 

optimum 

Daun mangga gedong sebagai 

alternatif sumber senyawa 

antioksidan yang potensial 
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C. Hipotesis 

Rahmiyani dan Nurdianti (2016) menyebutkan bahwa ekstrak 

etanol dari daun mangga varietas gedong (Mangifera indica L.) memiliki 

aktivitas antioksidan melalui pengujian menggunakan metode DPPH. 

Menurut Imran et al. (2017) ekstrak dari daun, kulit batang, biji, buah 

Mangifera indica L. mengandung mangiferin yang menunjukan efek 

sebagai analgesik, antibakteri, antivirus, antidiabetik, hepatoprotektif, 

antiulcer, antiinflamasi, imunodulator, antioksidan, antidiabetes, dan 

antitumor. Sehingga dapat ditarik hipotetis bahwa isolat yang nantinya 

diperoleh dari pemisahan daun mangga var. gedong menggunakan 

kromatografi kolom mengandung senyawa antioksidan yang ditunjukan 

dari nilai IC50 pada uji antioksidan menggunakan metode DPPH.  
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