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ABSTRACT 

Kelakai (S. palustris) is an epiphytic plant that lives in Riau, specially swampy area. 

This study aim was to evaluate antioxidant activity from different extracts of S. 

palustris. The extraction method was done by using macerationin methanol followed by 

partitioned with n-hexane, dichloromethane (DCM), and ethyl acetate.The extracts were 

tested for antioxidant activity by using the 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) 

method. The Antioxidant Activity Index (AAI) of extracts showed various activities 

where DCM extract depicted high activity.  
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ABSTRAK 

Kelakai (S. palustris).adalah tumbuhan epifit yang banyak hidup di Riau, khususnya 

daerah rawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan dari 

berbagai ekstrak S. palustris. Metode ekstraksi digunakan adalah maserasi 

menggunakan metanol dan dilanjutkan partisi dengan pelarut n-heksana, diklorometana 

(DCM), dan etil asetat. Ekstrak diuji aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode 

1,1-difenil-2-pikrillhidrazil (DPPH). Antioxidant Activity Index (AAI) ekstrak 

menunjukkan bahwa ekstrak DCM memiliki aktivitas yang tinggi. 

Kata kunci:  antioksidan, epifit, S. palustris 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang terdiri dari 62% perairan 

laut dan 38% wilayah darat dengan lima 

pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Bentuk 

permukaan dan kondisi geologis dari 

masing-masing pulau ini yang 

mempengaruhi keanekaragaman 

vegetasi, termasuk tanaman epifit (Aziz 

et al., 2018). Epifit merupakan tumbuhan 

yang berukuran kecil dan hidupnya 

menempel pada tanaman lain sebagai 

penopang. Epifit berbeda dengan parasit 

karena epifit mempunyai akar untuk 

menghisap air dan nutrisi serta mampu 

menghasilkan makanan sendiri (Prastyo 

& Heddy. 2015). 

Jenis paku-pakuan yang 

merupakan tumbuhan epifit ternyata 

masih kurang mendapatkan perhatian 

dalam bidang riset dibanding tumbuhan 

lainnya (Irma dan Herlina. 2013). Salah 

satu jenis paku-pakuan tersebut adalah 

Stenochlaena palustris (Burm. f.) Bedd 

atau yang sering disebut dengan kelakai 

habitatnya sangat mudah ditemukan di 

Provinsi Riau. Kelakai banyak hidup di 

daerah rawa dan perkebunan kelapa sawit 

(Sofiyanti et al., 2015). Tumbuhan 

kelakai ini merupakan tumbuhan yang 

dijadikan sebagai sayuran oleh 

masyarakat Provinsi Riau (Sofiyanti et 

al., 2015), di Kalimantan tumbuhan ini 

dipercaya memiliki khasiat sebagai obat 

tradisional untuk mengobati anemia, 

memperlancar ASI (Fahruni et al., 2018), 

pereda demam dan sakit kulit (Margono 

et al.,2016). 

S. palustris (Burm. f.) Bedd 

merupakan tumbuhan epifit yang mudah 

hidup di daerah  rawa, berdaun fertil dan 

bentuk daunnya menyirip (Winter dan 

Amoroso. 2003). Daun muda S. palustris 

berwarna merah, bertekstur lembut dan 

tipis, semakin dewasa daunnya 

mengalami perubahan wama menjadi 

kecoklatan dan pada akhirnya menjadi 

hijau tua dan mempunyai tekstur yang 

tebal, permukaan daunnya dipenuhi oleh 

spora, panjangnya sekitar 20 cm (Ceri et 

al., 2014). Kelakai tumbuh secara 

menjalar, pada dataran rendah hingga 

pegunungan termasuk hutan primer, hutan 

sekunder, daerah kebun karet atau kebun 

sawit, tepian sungai dan 1.000 m di atas 

permukaan laut (Chai. 2016) dan biasanya 

di tempat-tempat terbuka yang terkena 

matahari (Hartini. 2011). 

Arullappan et al., (2017) telah 

melakukan ekstraksi dan uji bioaktivitas 

terhadap daun S. palustris yang diperoleh 

hasil dimana ekstrak etanol tumbuhan ini 

memiliki potensi bioaktivitas sitotoksik 
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dan antioksidan yang dapat 

dikembangkan untuk bahan obat. 

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan 

ekstraksi dengan pelarut lainnya dan diuji 

aktivitas antioksidan dari masing-masing 

ekstrak. 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain blender, neraca 

analitik, botol zat, seperangkat alat 

ultrasonik, statif, corong kaca, corong 

pisah, spatula, seperangkat alat destilasi, 

satu unit rotary evaporator (Buchi R-

114), peralatan gelas laboratorium 

lainnya yang disesuaikan dengan 

prosedur kerja. 

Bahan yang digunakan adalah 

tumbuhan S. palustris, metanol, n-

heksana, DCM (Dichlorometana), etil 

asetat, 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 

(DPPH). 

 

b. Ekstraksi  

Serbuk tubuhan S. palustris 

sebanyak 5 kg dimaserasi di dalam botol 

gelap menggunakan pelarut metanol 

selama 24 jam dilanjutkan dengan 

ultrasonik selama 1 jam. Kemudian 

maserat disaring hingga diperoleh 

filtrat. Pelarut filtrat dipekatkan 

menggunakan rotary evaporator sampai 

¼ bagian dari pelarut awal maserat. 

Maserasi ini dilakukan sebanyak 3 kali 

pengulangan. Filtrat metanol yang sudah 

dipekatkan kemudian dipartisi 

menggunakan pelarut n-heksana, DCM 

dan etil asetat. Fraksi-fraksi ini 

dilakukan pemisahan pelarut 

menggunakan rotary evaporator, 

sehingga diperoleh ekstrak kasar n-

heksana, DCM, etil asetat dan metanol.  

c. Uji Aktivitas Penghambatan 

DPPH 

Uji aktivtas penghambatan 

dilakukan menurut metode Molynuex 

(2004), sampel sebanyak 2 mg dilarutkan 

dalam 2 mL methanol shingga diperoleh 

konsentrasi 1000 µg/mL (larutan induk). 

Kemudian sebanyak 100 mL larutan 1000 

µg/mL sampel dimasukkan dalam sumur 

A microplate, lalu diencerkan dengan 

metode Twopolddilution menjadi 500 µg/ 

mL (sumur B), 250 µg/mL (sumur C), 

125 µg/mL (sumur D), 72,5 µg/mL 

(sumur E) dan 31,25 µg/mL (sumur F). 

Kemudian sumur G dan H diisi dengan 

metanol sebanyak 100 µL. Sumur A 

sampai G ditambahkan dengan 80 µL 

DPPH 80 µg/mL. Campuran diinkubasi 

pada suhu ruang selama 30 menit di 

tempat yang gelap. Kemudian absorbansi 

diukur pada panjang gelombang 520 
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dengan mikroplate reader.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji antioksidan terhadap 

beberapa ekstrak tumbuhan S. palustris 

yang telah dilakukan dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Data hasil uji antioksidan 

Ekstrak AAI 

Metanol 1,38 

n-heksana 0,31 

DCM 5,01 

Etil asetat 2,52 

  

 Bagian aerial  tumbuhan kelakai 

(S. palustris) digunakan sebagai sampel. 

Penelitian ini diawali dengan uji 

fitokimia untuk mengetahui kandungan 

metabolit sekunder yang terdapat pada 

tumbuhan ini. Hasil uji fitokimia 

menunjukkan bahwa S. palustris positif 

memiliki kandungan senyawa metabolit 

sekunder golongan flavonoid, saponin 

dan steroid. Kemudian dilakukan tahap 

isolasi terhadap sampel kering 

menggunakan metode ekstraksi dengan 

cara sampel S. palustris yang telah 

dikering-anginkan lalu dihaluskan 

dengan tujuan untuk memperbesar luas 

permukaan supaya interaksi antara 

sampel dan pelarut semakin besar 

sehingga dapat memperbesar kelarutan 

senyawa metabolit sekunder yang 

terdapat dalam sampel.  

Metode ekstraksi yang digunakan 

adalah maserasi (perendaman). Metode 

ini dipilih karena merupakan metode yang 

lebih efisien dari segi kuantitas ekstrak 

yang diperoleh, penggunaan pelarut yang 

relatif sedikit dan kemungkinan rusaknya 

senyawa sangat minim. Serbuk sampel 

dimaserasi dengan perendaman 

menggunakan pelarut metanol selama 24 

jam dan dilakukan ultrasonik selama satu 

jam sebelum disaring. Proses ultrasonik 

sebelum disaring ini bertujuan agar 

pelarut terdistribusi secara merata 

sehingga senyawa kimia yang terdapat 

dalam sampel dapat terlarut secara 

maksimal. Perendaman pada sampel yang 

sama dilakukan sebanyak tiga kali. Filtrat 

metanol kemudian dilakukan pemisahan 

pelarutnya menggunkan alat rotary 

evaporator (RE) pada suhu ≤ 40ᵒC 

sehingga diperoleh filtrat kental metanol. 

Alat RE memiliki prinsip kerja 

menurunkan tekanan sehingga tidik didih 

dari pelarut juga menurun, sehingga dapat 

mengurangi kerusakan senyawa akibat 

pemanasan. Filtrat kental metanol 

dilanjutkan dengan proses pemisahan 

menggunakan metode partisi dengan 

pelarut n-heksana, DCM dan etil asetat.  

Pemilihan pelarut dalam partisi ini 

berdasarkan sifat kepolarannya, dimulai 

dari non polar kearah polar. Ekstrak 
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metanol, n-heksana, DCM dan etil asetat  

dilakukan uji antioksidan metode DPPH 

diperoleh nilai AAI dari ekstrak metanol 

1,38;  n-heksana 0,31; DCM 5,01 dan etil 

asetat 2,52. Menurut Scherer & Godoy 

(2009), antioksidan dinyatakan sangat 

kuat apabila nilai AAI > 2, kuat 1 < AAI 

> 2, sedang 0,5 > AAI < 1, tidak aktif 

AAI < 0,5. Berdasarkan hal tersebut 

maka diketahui bahwa ekstrak metanol 

memiliki tingkatan aktivitas antioksidan 

sedang, n-heksana tergolong lemah, 

DCM tergolong kuat dan etil asetat 

tergolong kuat. 

 

KESIMPULAN 

Ekstrak DCM dari tumbuhan memiliki 

potensi sebagai ekstrak yang dapat 

dilanjutkan proses isolasi senyawa 

metabolit sekunder karena ekstrak DCM 

ini memiliki aktivitas antioksidan dengan 

nilai AAI yang menunjukkan aktivitas 

antioksidan kuat. 
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