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Abstrak 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari senyawa radikal bebas yang 

antara lain berasal dari paparan sinar matahari berlebih, asap rokok, dan asap kendaraan 

bermotor. Pengaruh radikal bebas ini bisa dinetralisir oleh senyawa antioksidan yang 

terkandung dalam buah-buahan tropis. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan 

kandungan fenol total dan aktivitas antioksidan buah alpukat dan stroberi, serta hubungan 

kandungan fenol total dengan aktivitas antioksidan. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif. Kandunngan fenol pada buah diuji dengan ji fenolik, dan aktivitas 

antioksidan dengan uji DPPH. Perbedaan nilai di uji statistik dengan SPSS menggunakan 

uji t independent dan Anova. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kadar fenol pada 

buah alpukat sebesar 50,913 ±  0,424 μg/ml sedangkan pada buah stroberi 55,815 ± 0,481 

μg/ml. Nilai Es50 buah alpukat lebih tinggi dibanding buah stroberi yaitu 934.720 ± 19,79 

μg/ml sedangkan pada buah stroberi  sebesar 101.046 ± 2,19 μg/ml, yang berarti aktivitas 

antioksidan buah alpukat lebih rendah dari pada buah stroberi. 

Kata kunci: Aktivitas antioksidan, buah alpukat, buah stroberi, radikal bebas 

Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari senyawa radikal bebas. 

Paparan sinar matahari berlebih, asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik, 

merupakan beberapa sumber pembentuk senyawa radikal bebas. Radikal bebas 

merupakan molekul yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. 

Elektron-elektron yang tidak berpasangan ini menyebabkan radikal bebas menjadi 

senyawa yang sangat reaktif terhadap sel-sel tubuh dengan cara mengikat elektron 

molekul sel (Pietta, 1999) eaksi ini sering disebut sebagai oksidasi.  

Oksidasi yang berlebihan terhadap asam nukleat, protein, lemak dan DNA sel 

dapat menyebabkan penuaan dan menginisiasi terjadinya penyakit degeneratif seperti 

jantung koroner, katarak, gangguan kognisi dan kanker (Leong dan Shui, 2001; Pietta 

1999). Pengaruh radikal bebas ini bisa di netralisir oleh senyawa antioksidan.  

Senyawa antioksidan memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan. 

Karakter utama senyawa antioksidan adalah kemampuannya untuk menangkap radikal 
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bebas. Senyawa antioksidan yang dihasilkan dari tumbuhan seperti vitamin C, vitamin 

E, karoten, golongan fenol terutama polifenol, dan flavonoid diketahui berpotensi 

mengurangi risiko penyakit degeneratif yang diakibatkan oleh radikal bebas (Prakash et 

al, 2001). Senyawa antioksidan bisa di peroleh dari  sayuran dan buah-buahan yang 

sering kita konsumsi seperti buah alpukat dan buah stroberi, baik dimakan secara 

langsung maupun dalam bentuk jus. 

Senyawa yang bersifat sebagai antioksidan salah satunya adalah fenol. Fenolik 

merupakan golongan senyawa yang mempunyai cincin aromatik dengan satu atau lebih 

gugus hidroksil. Senyawa fenolik yang tersebar luas dalam tumbuhan cenderung larut 

dalam air karena kebanyakan lebih sering berkombinasi dengan gula membentuk 

glikosida dan kebanyakan terdapat dalam vakuola sel. Beberapa fenolik berada dalam 

bentuk polifenol dalam tumbuhan, seperti lignin, melanin, dan tannin. Senyawa-

senyawa tersebut terikat dengan protein, alkaloida, dan terpenoid. Fenolik dapat 

didentifikasi dengan FeCl3 1% yang akan membentuk senyawa kompleks yang 

berwarna biru  atau ungu (Tjandra, 2011). 

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode 

penangkapan radikal bebas DPPH (2,2-diphenyl1- picrylhydrazyl). Metode DPPH 

merupakan metode yang sederhana, cepat, dan mudah untuk penapisan aktivitas 

penangkap radikal beberapa senyawa Metode ini terbukti akurat, reliable dan praktis 

(Christalina, 2014). Radikal DPPH adalah radikal bebas stabil berwarna biru dapat 

menerima satu elektron atau hidrogen menjadi molekul yang stabil dan tidak berwarna. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan yang terkandung dalam 

buah alpukat dan stroberi. 

Metode 

Koleksi sampel buah  

Buah alpukat didapatkan dari kebun penduduk di kota Warung Boto 

Yogyakarta. Buah stroberi diperoleh dari perkebunan stroberi di Ketep, Magelang, Jawa 

Tengah. 

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 



Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), 

Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan,  

27 Agustus 2016 

p-ISSN: 2540-752x 

e-ISSN: 2528-5726 

 

 
615 

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 40
o
C untuk menghilangkan pelarut, 

kemudian dilakukan lyofilisasi untuk menghilangkan sisa air yang terdapat di dalam 

substrat. 

Penentuan Fenol total 

Penentuan kadar fenolik total ditentukan dengan metode Folin-Ciocalteu, 

menggunakan asam galat sebagai standar (Pujimulyani, 2010;70). Reagen Folin-

Ciocalteu digunakan karena senyawa fenolik dapat bereaksi dengan Folin membentuk 

larutan berwarna biru yang dapat diukur absorbansinya. 

Uji DPPH 

Pengujian penangkap radikal bebas DPPH dengan spektrofotometer dilakukan 

dengan mereaksikan ekstrak dengan larutan DPPH. Perubahan intensitas absorbansi 

pada 517 nm digunakan untuk mengukur efek penangkapan ekstrak terhadap radikal 

bebas DPPH. Absorbansi pada 517 nm akan menurun intensitasnya sebagai reaksi 

antara molekul antioksidan dengan radikal bebas DPPH. Sehingga semakin cepat terjadi 

penurunan absorbasi, maka potensi ekstrak sebagai antioksidan semakin besar (Suryanto 

dan Wehantou, 2009). 

Analisis Data Penelitian 

Hasil uji fenol dan uji DPPH dianalisis secara statistik dengan SPSS 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Levine terlebih dahulu sebagai uji 

prasyarat. Untuk uji fenol dilanjutkan dengan uji T test, sedangkan pada uji DPPH 

menggunakan uji parametrik Anova yang dilanjutkan dengan uji Least Significance 

Different (LSD). 
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Hasil dan Pembahasan 

Kadar Fenol Total 

Pada dasarnya prinsip dari metode Folin-Ciocalteu adalah terbentuknya warna 

biru (senyawa) yang dapat diukur absorbansinya dengan spektrofotometer. Penentuan 

kadar total fenol, dilakukan dengan menggunakan larutan standar asam galat dibuat 

menjadi delapan variasi kadar, yaitu 20, 30, 40, 50, 60, 70,80, dan 90 μg/ml. Pembuatan 

kurva baku larutan asam galat dilakukan untunk mengetahui hubungan antara 

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

Tabel 1. Absorbansi  larutan standar asam galat pada beberapa konsentrasi 

Konsentrasi (μg/ml) Absorbansi 

20 0,178 

30 0,276 

40 0,367 

50 0,462 

60 0,552 

70 0,652 

80 

90 

0,744 

0,851 

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat hubungan antara konsentrasi larutan 

standar asam galat (μg/ml) dengan absorbansi, serta dicari persamaan regresi linier, dan 

diperoleh persamaan y = 0,00952x - 0,01336, dengan r hitung = 0,99968 dengan x = 

konsentrasi (μg/ml), dan y = absorbansi. Dari persamaan regresi linier diperoleh R
2 

0,99968, hal ini menunjukkan tingkat keakuratan data, dimana R
2 

>0,9. 

Penetapan kadar fenolik total dilakukan dengan menggunakan metode 

spektrofotometri dalam beberapa tahap, yaitu penetapan waktu operasional, pengukuran 

panjang gelombang maksimal, pembuatan kurva baku asam galat, dan pengukuran 

absorbansi larutan. Selanjutnya penetapan kadar fenol total dalam sampel dihitung 

dengan mensubtitusikan harga serapan larutan standar kedalam variable y dengan 

persamaan regresi linier y = 0,00952x - 0,01336. Perbandingan nilai kandungan fenolik 

total pada ekstrak buah alpukat dan ekstrak buah stroberi dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. diagram perbandingan kandungan fenolik total ekstrak buah alpukat dan stroberi 

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa ekstrak buah stroberi mempunyai 

kandungan fenol total yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak alpukat. Hal ini terlihat 

pada waktu inkubasi larutan ekstrak stroberi menunjukkan warna biru yang lebih gelap 

dibandingkan dengan larutan ekstrak alpukat yang ditambah reagen folin ciocalteu. Hal 

ini kemungkinan disebabkan bagian buah stroberi yang diekstrak adalah seluruh bagian 

buah, yaitu daging buah, kulit, dan bijinya, Pada alpukat hanya daging buahnya saja 

yang diekstrak. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nurliyana (2010) bahwa senyawa 

fenol lebih banyak ditemukan pada bagian tumbuhan yang tidak dapat dimakan seperti 

kulit, biji, daun, dan batang. Berdasarkan analisis data menggunakan uji t dapat 

disimpulkan bahwa kadar fenol total pada buah alpukat berbeda nyata dengan fenol total 

stroberi. 

Aktivitas antioksidan buah  

Penentuan aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode DPPH 

dengan spektrofotometri visibel. Aktivitas antioksidan dinyatakan dalam persen 

penghambatan radikal bebas yang diperoleh dengan membandingkan selisih absorbansi 

larutan kontrol negatif dengan sampel (kuersetin, ekstrak etanol alpukat maupun 

stroberi yang telah ditambah DPPH) terhadap absorbansi larutan kontrol positif. Potensi 

penghambatan radikal bebas dinyatakan dalam harga ES50 (Effective scavenging50). 

Perbandingan nilai kandungan ES50 pada ekstrak buah alpukat dan ekstrak buah stroberi 

dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Nilai ES50 kuersetin, alpukat, dan  stroberi. 

 

Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa ekstrak etanol buah alpukat memiliki nilai 

ES50 lebih tinggi dibandingkan ekstrak etanol buah stroberi. Berdasarkan nilai ES50 ini  

menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan radikal DPPH oleh ekstrak etanol buah 

alpokat lebih rendah dibandingkan ekstrak etanol buah stroberi. Hal ini berarti ekstrak 

etanol buah stroberi memiliki gugus hidroksil yang lebih banyak dibandingkan ekstrak 

etanol buah alpukat. Semakin banyak gugus hidroksilnya maka semakin besar 

kemampuan menangkap radikal DPPH. Berdasarkan analisis data menggunakan uji 

Anova dapat disimpulkan bahwa kandungan Es50 pada kuersetin berbeda nyata dengan 

buah alpukat dan buah stroberi. 

Hubungan Fenol Total dan Aktivitas Antoksidan 

Pada umumnya aktivitas antioksidan suatu bahan dipengaruhi oleh komponen-

komponen yang terdapat dibahan tersebut yang mampu beraktivitas untuk menghambat 

terjadinya oksidasi. Komponen antioksidan tersebut didukung adanya komponen 

antioksidan yang bersifat sekunder yang meliputi asam askorbat dan fenol total. 

Antioksidan sekunder ini disebut juga sistem pertahanan tubuh preventif (Winarsi, 

2011).  

Pada penelitian ini dilakukan uji korelasi untuk mengetahui hubungan 

kandungan  fenol total dalam jus buah tropis dengan nilai ES50. Berdasarkan hasil uji 

korelasi tersebut diketahui bahwa terdapat korelasi negatif antara kandungan fenol total 

dengan nilai ES50 (Gambar 3). Karena nilai ES50 berkebalikan dengan nilai aktivitas 
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antioksidan, hal ini berarti semakin tinggi kandungan fenol total maka aktivitas 

antioksidan juga semakin tinggi.  

 
Gambar 3. Hubungan kandungan fenolik total ekstrak buah alpukat dan stroberi 

dengan ES50 

 

Hubungan antara kandungan fenolik total (x) dengan Es50 (y) ekstrak buah 

alpukat dan stroberi mempunyai koefisien korelasi R
2
 = 0,971, (y = -165,77x + 9363,9) 

(Gambar 3). Berdasarkan nilai R
2
 tersebut diketahui bahwa bahwa 97,1 % aktivitas 

antioksidan ekstrak buah alpukat dan stroberi merupakan hasil kontribusi dari senyawa-

senyawa fenolik. Senyawa-senyawa fenolik telah dilaporkan mempunyai aktivitas 

antioksidan karena sifat redoksnya. Senyawa fenolik berperan sebagai agen pereduksi, 

pemberi hidrogen, peredam oksigen singlet, dan juga sebagai pengkelat logam yang 

potensial. 

Kesimpulan 

Kandungan fenol total buah alpukat adalah lebih rendah daripada buah stroberi, 

yaitu 50,913 ± 0,424 sedangkan pada buah stroberi fenol sebesar 55,815 ± 0,418. 

Aktivitas antioksidan buah alpukat lebih rendah dari pada buah stroberi. Terdapat 

korelasi positif antara kandungan fenolik total dengan nilai ES50 
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