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Abstrak 

Buah-buahan tropis yang tumbuh di Indonesia memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan  

sistem pertahanan tubuh. Salah satu kandungan dari buah-buahan tropis yang bermanfaat 

bagi kesehatan adalah flavonoid yang merupakan senyawa antioksidan.yang dapat 

menangkap radikal bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar flavonoid pada 

berbagai buah tropis yang diteliti dan jenis buah yang memiliki kadar flavonoid paling 

tinggi.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Buah tropik yang diteliti 

yaitu buah pepaya (Carica papaya L.), buah jambu merah (Psidium guajava L.), buah 

mangga (Mangifera indica L.), buah jeruk (Citrus nobilis Laur), buah asam jawa 

(Tamarindus indicus L.), buah apel malang (Malus sylvestris L. Mill.), buah stroberi 

(Fragaria sp.), dan buah alpukat (Persea americana). Pengujian kadar flavonoid total 

dilakukan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis dengan pereaksi larutan AlCl3 

dan larutan standar rutin. Data kadar flavonoid total berbagai buah tropis diuji 

perbedaannya menggunakan uji statistik ANOVA. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

perbedaan kadar flavonoid yang signifikan pada berbagai buah tropis yang diteliti. Kadar 

flavonoid total buah alpukat, buah jambu, buah jeruk, buah stroberi, buah pepaya, buah 

asam jawa, buah apel,  dan buah mangga berturut-turut adalah 0,945 %b/b; 0,377 %b/b; 

0,263 %b/b; 0,230 %b/b; 0.215 %b/b; 0,139 %b/b, 0,112 %b/b  dan  0,061 %b/b. 

Kata kunci: Flavonoid total, buah tropis Indonesia, antioksidan, radikal bebas 

Pendahuluan 

Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia sangat beragam, mulai dari jenis sayur-

sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat-obatan, hingga tanaman yang 

tumbuh secara liar. Buah-buahan yang beragam tersebar di Indonesia memiliki manfaat 

yang besar bagi kesehatan masyarakat, namun masyarakat banyak yang belum 

mengetahui apa saja kandungan buah yang bermanfaat untuk kesehatan mereka. 

Sebenarnya banyak sekali manfaat yang terkandung didalam buah-buah tersebut untuk 

menjaga kesehatan tubuh, karena adanya antioksidan yang terdapat didalam buah-

buahan.  

Senyawa antioksidan memiliki peran sangat penting dalam kesehatan. Berbagai 

bukti ilmiah menunjukkan bahwa senyawa antioksidan mengurangi risiko terhadap 

penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung koroner. Karakter utama senyawa 
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antiosidan adalah kemampuannya untuk menangkap radikal bebas. Salah satu 

kandungan senyawa yang terdapat di dalam buah-buah tersebut adalah senyawa 

flavonoid. Menurut Kumalaningsih (2006), kira-kira 2% dari seluruh karbon yang 

difotosintesis oleh tumbuhan diubah menjadi flavonoid atau senyawa yang berkaitan 

erat dengannya, sehingga flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam terbesar. 

Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau sehingga ditemukan pada setiap 

ekstrak tumbuhan.  

Menurut Robinson (1995), efek flavonoid terhadap macam-macam organisme 

sangat banyak macamnya dan dapat dipakai dalam pengobatan tradisional. Flavonoid 

sebagai komponen aktif dalam tumbuhan dapat digunakan untuk mengobati gangguan 

fungsi ginjal. 

Flavonoid merupakan pigmen berwarna yang terdapat pada tanaman, misalnya 

antosianin sebagai penyusun warna biru, violet, dan merah; flavon dan flavonol 

penyusun warna kuning redup, khalkon dan auron penyusun warna kuning terang. 

Isoflavon, flavonol merupakan senyawa tak berwarna.  

Flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi. Oleh karena itu, 

flavonoid menunjukkan pita serapan yang kuat pada daerah spectrum UV-Vis. 

Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air. Mereka dapat diekstraksi 

dengan etanol 70% dan tetap ada dalam lapisan air setelah ekstrak ini dikocok dengan 

eter minyak bumi (Harborne, 1987). 

Penelitian yang dilakukan oleh Selawa et al. (2013), tentang kadar flavonoid 

ekstrak daun binahong yang kering dan yang basah,  menyimpulkan bahwa ekstrak daun 

binahong yang kering lebih tinggi kadar flavonoidnya. Pertiwi (2013) meneliti tentang 

kadar flavonoid daun dan buah belimbing, menyimpulkan bahwa kadar flavonoid pada 

daun belimbing manis lebih tinggi dibandingkan buahnya. Pada penelitian ini ingin 

diketahui kadar flavonoid total pada beberapa buah tropis dan jenis buah yang memiliki 

kadar flavonoid total paling tinggi. 

Metode 

Koleksi Buah Tropis  

Berbagai jenis buah tropis yang digunakan pada penelitian ini, yaitu jeruk, 

pepaya, asam jawa, jambu, dan mangga didapatkan dari perkebunan buah atau pasar 
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buah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apel didapatkan dari Malang, Jawa 

Timur, sedangkan strobei dari Ketep, Magelang, Jawa Tengah. 

Identifikasi tanaman 

Identifikasi tanaman dilakukan untuk mengetahui kebenaran tanaman yang akan 

digunakan sehingga dapat menghindari kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan 

bahan utama. Identifikasi tanaman dilakukan di Laboratorium Sistematik Tumbuhan 

Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada. 

Persiapan dan Ekstraksi Buah 

Persiapan dan ekstraksi buah mengacu pada metode Nurliyana (2010), dengan 

beberapa modifikasi. Buah alpukat dicuci dan dikupas untuk memisahkan kulit dan 

daging buahnya, sedangkan buah stroberi hanya dicuci tetapi tidak dikupas. Daging 

buah diblender untuk mendapatkan sediaan seperti pasta selama beberapa menit. 

Campuran ini dikering bekukan untuk mengurangi kelembaban sampel agar proses 

ekstraksi berjalan lebih efisien. Sampel kemudian dituangkan ke dalam tabung 

volumetrik  dan ditambahkan akuades sampai 250 ml. Campuran ini diaduk dengan 

menggunakan pengaduk mekanik selama beberapa hari sebelum disaring menggunakan 

kertas saring Whatman No. 4. Setelah itu filtrat diuapkan menggunakan rotari 

evaporator selama beberapa jam pada suhu 60
o
C untuk menghilangkan pelarut, 

kemudian dilakukan lyofilisasi untuk menghilangkan sisa air yang terdapat di dalam 

substrat. 

Penentuan kadar flavonoid total 

Penentuan kadar flavonoid total ditentukan dengan metode Spektrofotometri 

UV-Vis menggunakan rutin sebagai larutan standard dan larutan AlCl3 sebagai pereaksi. 

Lartutan rutin dapat bereaksi dengan larutan AlCl3 membentuk warna kuning yang dapat 

diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer. 

Analisis Data Penelitian 

Data dianalisis secara statistik dengan uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji 

homogenitas Levene sebagai uji prasyarat. Selanjutnya diuji statistik dengan uji 

ANOVA. 
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Hasil dan Pembahasan 

Penentuan kadar flavonoid total dengan menggunakan metode Spektrofotometri 

UV-Vis dilakukan untuk melihat perubahan warna yang terjadi saat larutan pereaksi 

dicampurkan dengan larutan standard. Penentuan kadar flavonoid total dilakukan 

dengan menggunakan larutan standar rutin yang dibuat menjadi delapan seri kadar yaitu 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80 ( g/ml) untuk membuat kurva baku. Pembuatan kurva 

baku larutan standar rutin dilakukan untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi 

( g/ml) dengan absorbansi. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Absorbansi larutan rutin pada beberapa konsentrasi 

No Konsentrasi g/ml Absorbansi 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0,190 

0,386 

0,507 

0,644 

0,811 

0,955 

1,107 

1,275 

Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui hubungan antara konsentrasi larutan 

standar rutin ( g/ml) dengan absorbansi dan persamaan regresi liniernya. Diperoleh 

persamaan Y = 0,01498 x + 0,06408. Persamaan ini kemudian digunakan untuk 

menghitung kadar flavonoid total. Grafik hubungan antara konsentrasi larutan standar 

rutin dengan absorbansi dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Grafik hubungan antara konsentrasi ( g/ml) dan absorbansi 

Penetapan kadar flavonoid total dengan menggunakan metode Spektrofotometri 

UV-Vis melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah penetapan waktu operasional, 
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pengukuran panjang gelombang maksimal, pembuatan kurva baku, dan pengukuran 

absorbansi larutan. Selanjutnya penetapan kadar flavonoid total dalam sampel dihitung 

dengan mensubtitusikan harga absorbansi sampel kedalam variable y dengan persamaan 

regresi linier y = 0,01498 x + 0,06408. Kadar flavonoid total yang didapatkan dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Kadar flavonoid total ekstrak etanol delapan buah tropik 

(Keterangan : Huruf superscript yang berbeda menunjukkan perbedaan kandungan 

flavonoid total yang signifikan.) 

Alpukat memiliki kadar flavonoid total yang paling tinggi yaitu sebesar 0,945 % 

b/b dan berbeda signifikan dibandingkan buah-buah lainnya. Hasil penelitian ini 

melengkapi penelitian yang dilakukan oleh Malangngi dkk (2012), yang hanya meneliti 

biji, daun, dan kulit alpukat saja. Penelitian Malangngi dkk (2012), menyatakan bahwa 

biji alpukat memiliki kadar flavonoid yang tinggi, daun dan kulitnya juga memiliki 

kandungan flavonoid.  

Pada penelitian ini kadar flavonoid total tertinggi kedua adalah buah jambu biji. 

Menurut Quirós-Sauceda (2014), buah jambu memiliki kadar flavonoid total yang lebih 

tinggi dibandingkan buah tropik lainnya yaitu buah nanas, buah mangga dan buah 

pepaya. Pada penelitian ini diketahui bahwa buah jambu biji memiliki kadar flavonoid 

lebih tinggi dibandingkan buah jeruk, buah stroberi, buah pepaya, asam jawa, dan 

mangga.  

Kadar flavonoid total pada penelitian ini menunjukkan bahwa buah mangga 

dengan buah pepeya berbeda sigifikan, kadar flavonoid buah mangga lebih rendah 
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dibandingkan kadar flavonoid buah pepaya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Quirós-Sauceda (2014), kadar flavonoid total buah mangga lebih tinggi 

dibandingkan buah pepaya, hal ini dikarenakan varietas buah mangga dan jambu biji 

yang digunakan berbeda. Kondisi tanah yang berbeda juga menentukan kadar flavonoid 

totalnya berbeda. 

Kesimpulan 

Kadar  flavonoid total delapan buah tropik yang diteliti, yaitu buah alpukat, buah 

jambu, buah jeruk, buah stroberi, buah pepaya, buah asam jawa, buah apel dan buah 

mangga berturut-turut adalah 0,945 %b/b; 0,377 %b/b; 0,263 %b/b; 0,230 %b/b; 0.215 

%b/b; 0,139 %b/b, 0,112 %b/b dan  0,061 %b/b. Buah Alpukat memiliki kadar 

flavonoid total paling tinggi diantara buah yang diteliti. 
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