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ABSTRACT  

Perepat plant (Sonneratia alba) is one of the mangrove species that has the 

potential as a source of antioxidants that is used by the people of Sapat Village, 

Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The purpose of this study was to determine 

the antioxidant activity of the perepat leaf extract at different leaf maturity. Testing 

of antioxidant activity was carried out using the DPPH radical scavenging method. 

The results showed that the antioxidant activity of extracts of perepat leaf shoots 

and young leaves perepat with IC50 were 56,89 ppm and 33,83 ppm respectively. 
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ABSTRAK 

Tumbuhan perepat (Sonneratia alba) merupakan salah satu spesies 

mangrove yang memiliki potensi sebagai sumber antioksidan yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat Desa Sapat Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak daun 

perepat pada kematangan daun yang berbeda. Pengujian aktivitas antioksidan 

dilakukan dengan metode penangkapan radikal DPPH. Hasil pengujian aktivitas 

antioksidan ekstrak pucuk daun perepat dan daun muda perepat berturut-turut 

dengan nilai IC50 yaitu 56,89 ppm dan 33,83 ppm. 

 

Kata kunci: Antioksidan, DPPH, Mangrove, Sapat, Sonneratia alba 

 

PENDAHULUAN 

Mangrove merupakan 

tumbuhan pantai tropis dan sub-

tropis yang didominasi oleh pohon 

dan semak tumbuhan berbunga 

terestrial yang dapat menginvasi dan 

tumbuh di lingkungan air laut 

(Setyawan et al. 2002). 

Pemanfaatan mangrove yang 

berfokus pada bagian batang dan 

dilakukan dengan cara eksploitasi 

menjadi permasalahan utama hingga 
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mengakibatkan ketidak seimbangan 

ekosistem. Potensi mangrove 

sebagai obat, dapat diuji salah 

satunya dengan mengetahui 

aktivitas antioksidan yang terdapat 

pada setiap bagian organ pada 

mangrove. Jenis mangrove yang 

memiliki potensi senyawa 

antioksidan salah satunya pada jenis 

Sonneratia alba (perepat). Organ 

dari tanaman perepat yang 

mengandung senyawa antioksidan 

diantaranya adalah daun (Delta et 

al. 2015). Organ daun dari tanaman 

mangrove memiliki sel-sel khusus 

sebagai adaptasi terhadap kadar 

garam yang tinggi untuk 

menyimpan garam, memiliki 

ketebalan daun yang tebal dan kuat 

untuk mengatur keseimbangan 

garam. Daun mangrove juga 

memiliki struktur stomata yang khas 

untuk mengurangi penguapan 

(Arisandi 2002). Perkembangan 

daun mempengaruhi perbedaan 

kandungan komponen kimia oleh 

metabolisme daun dan berhubungan 

dengan fotosintesis (Richardson et 

al. 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinsi Riau merupakan salah satu 

provinsi di Sumatera yang memiliki 

ekosistem mangrove terluas (Rahadian et 

al. 2019). Desa Sapat terletak di Kecamatan 

Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir 

yang memiliki wilayah dengan tipe tanah 

gambut dan liat yang menjadikan Desa ini 

ditumbuhi mangrove secara luas (Senaini 

2015). Secara etnobotani, mangrove jenis 

perepat dimanfaatkan oleh masyarakat di 

Desa Sapat sebagai salah satu alternatif 

pengobatan herbal, yaitu dengan 

menggunakan daun muda untuk mengatasi 

penyakit cacar dan pucuk daun untuk 

mengatasi rasa mual pada perut (Latief et 

al. 2015). Pengetahuan pemanfaatan 

tumbuhan obat oleh masyarakat Desa Sapat 

belum sepenuhnya terungkap, sementara 

informasi dan data ini diperlukan terutama 

untuk tujuan pemanfaatan tumbuhan yang 

berefek pada pemberdayaan masyarakat. 

 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Januari 2020 - Juli 2020  
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Gambar 1. Lokasi penelitian di Kelurahan Sapat, Indragiri Hilir Riau. 

 

 

di Pulau Mas, Desa Sapat Kabupaten 

Indragiri Hilir dan di  Laboratorium 

Kimia Universitas Riau, Pekanbaru. 

Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu spektrofotometer, timbangan 

analitik, rotary evaporatory, kertas 

saring Wattman no 42, plat tetes, 

micropippet. Bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pucuk 

daun dan daun muda perepat, larutan 

methanol, aquades, asam askorbat dan 

larutan DPPH 80 ppm. 

 

Metode penelitian ini dilakukan 

dengan penangkapan radikal DPPH. 

Penentuan titik pengambilan sampel 

secara purposive sampling (Fadila et 

al. 2019). Pengambilan sampel daun 

perepat dilakukan dengan memilih 

pohon perepat dengan kategori tinggi 

pohon 1 meter hingga kurang dari 3 

meter terhadap tiga individu pohon 

perepat. Daun diambil sebanyak lima 

helai masing-masing pada posisi 

cabang ke 3, 4 dan 5 dengan 

menggunakan gunting tanaman yang 

diberi tambahan kayu untuk mencapai 

cabang pohon.Pengambilan Sampel 

daun dibedakan berdasarkan umur 

daun yaitu pucuk daun dan daun 

muda. Pucuk daun adalah daun yang 

letaknya ada di dekat ujung ranting, 

belum berwarna hijau seutuhnya, 

lemas dan lunak serta terkadang 

daunnya belum meluas secara penuh. 

Daun muda  adalah daun yang 

letaknya  

 

 

 

 

 

dekat pangkal dahan, berwarna hijau, 

teksturnya lebih keras dan kasar serta 

daunnya telah meluas secara penuh 

(Pribadi 1998). Sampel daun 

dimasukkan ke dalam plastik ziplock 

yang telah diberi kertas label dan 

dipisahkan sesuai dengan umur. 

Sampel dikering anginkan selama 7 

hari dan dilakukan ekstraksi 

(Paputungan et al. 2017). Sampel 

ekstrak daun perepat diteteskan ke 

dalam plat tetes dan ditambahkan 

larutan DPPH dengaan 6 konsentrasi 

yang berbeda. Perubahan warna dari 

warna ungu menjadi warna kuning 

diamati untuk hasil uji kualitatif (Delta 

et al. (2015). Uji aktivitas antioksidan  

dilakukan metode DPPH dengan 

pengukuran absorbansi sampel pada 

panjang gelombang 520nm 

menggunakan alat spektrofotometer 

(Delta et al. 2015). Hasil pengukuran 

dihitung melalui nilai IC50 

menggunakan analisis regresi linear di 

Microsoft Excel Software (2007) 

kemudian merujuk nilai IC50 terhadap 

tingkat aktivitas senyawa antioksidan. 

No Nilai IC50 

(ppm) 

Tingkat 

Aktivitas 

Antioksidan 

1 IC50<50  Sangat Kuat 

2 50 < 100  Kuat 

3 100 <  150 Sedang 

4 150  < 200  Lemah 

5 IC50 > 200  Sangat Lemah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Perubahan Warna Sampel Daun 

Perepat Terhadap Pemberian 

Larutan DPPH 

Antioksidan merupakan suatu 

senyawa atau zat yang memiliki 

kemampuan untuk menghambat serta 

mencegah terjadinya rantai oksidasi 

yang dapat mengahasilkan radikal 

bebas (Ridlo et al. 2017). Pada 

penelitian ini digunakan dua jenis 

sampel daun perepat yaitu pucuk daun 

perepat dan daun muda perepat. 

Aktivitas senyawa antioksidan daun 

perepat dilakukan dengan menguji 

terjadinya perubahan warna ketika 

larutan DPPH dihomogenkan dengan 

larutan ekstrak sampel. Larutan radikal 

bebas DPPH yang memiliki elektron 

tidak berpasangan akan memberikan 

warna ungu dan berubah menjadi 

warna kuning saat elektronnya 

berpasangan dengan larutan ekstrak 

sampel. Seluruh sampel setelah 

diteteskan larutan DPPH mengalami 

perubahan warna, perubahan warna  

ungu menjadi kuning yang 

mengartikan larutan ekstrak sampel 

daun perepat memiliki aktivitas dari 

senyawa antioksidan. Hasil perubahan 

warna pada ekstrak sampel setelah 

diteteskan larutan DPPH secara 

keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 1 

dan Gambar 6

Tabel 1. Hasil perubahan warna pada sampel setelah pemberian larutan DPPH 

Sampel Perubahan Warna 

 

+ 

 

+ 

Pucuk Daun 

Daun Muda 

Ket : (+) = positif mengandung aktivitas antioksidan dalam ekstrak sampel yang 

ditandai dengan perubahan warna ungu menjadi kuning yang menandakan 

terdeteksinya kehadiran senyawa antioksidan pada sampel uji. 
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Gambar 6. Hasil perubahan warna sampel pucuk daun perepat dan daun muda perepat. 

Ditandai dengan berubahnya warna sampel dari warna ungu menjadi warna 

Kuning. 

Perubahan warna yang 

terjadi pada ekstrak sampel pucuk 

daun perepat dan daun muda 

perepat setelah diberi larutan DPPH 

menunjukan efesiensi penangkalan 

dari radikal bebas. Berdasarkan 

Gambar 6 dapat dilihat pada 

konsentrasi awal sebesar 31,25 

ug/mL pada posisi sebagai warna 

awal sampel, seluruh sampel ekstrak 

daun perepat masih berwarna ungu. 

Pada konsentrasi awal ini, seluruh 

sampel daun perepat belum 

terdeteksi terhadap kehadiran dari 

aktivitas senyawa antioksidan 

karena tidak terjadinya perubahan 

warna sampel dari warna ungu 

menjadi warna kuning. Pada 

konsentrasi kedua (62,5 ug/mL) 

hingga konsentrasi tertinggi (1000 

ug/mL) dapat dilihat pada posisi 

plat kedua setelah warna awal pada 

sampel hingga plat teratas terlihat 

pada seluruh sampel sudah  

 

 

mengalami perubahan warna dari 

ungu menjadi warna kuning. Hal ini 

dikarenakan ada terjadinya 

penarikan elektron dari ekstrak 

sampel terhadap larutan DPPH yang 

tidak stabil menjadi stabil. Menurut 

Molyneux (2004) keberadaan 

senyawa antioksidan akan 

mengubah  warna larutan DPPH 

dari violet menjadi kuning. 

Perubahan warna ini  mengartikan 

bahwa secara pengujian kualitatif 

tidak terdapat perbedaan terhadap 

hasil perubahan warna pada sampel. 

Seluruh esktrak sampel pucuk daun 

dan daun muda perepat memiliki 

kandungan senyawa antioksidan 

yang ditandai mengalami perubahan 

warna dari warna ungu menjadi 

warna kuning. 

Aktivitas antioksidan dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). 

Potensi aktivitas antioksidan secara 

kuantitatif dinyatakan berdasarkan 
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nilai IC50 dari ekstrak daun perepat. 

Nilai IC50 menyatakan konsentrasi 

ekstrak dalam menghambat radikal 

bebas dalam taraf 50% (Molynux 

2004). Hasil uji aktivitas 

antioksidan  esktrak pucuk daun  

dan daun muda perepat pada lokasi 

darat dan laut dapat dilihat pada 

Tabel 2 

Tabel 2. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Pucuk Daun dan Daun Muda 

Perepat Terhadap Tiga Ulangan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besarnya aktivitas 

antioksidan ditentukan dengan nilai 

IC50 yaitu konsentrasi larutan 

sampel yang dibutuhkan untuk 

menghambat 50% radikal DPPH 

(Andayani et al. 2008). Pada tabel 

diatas didapatkan perhitungan 

peredaman radikal bebas DPPH 

dengan ekstrak metanol terhadap 

sampel ekstrak daun perepat yaitu 

pucuk daun dan daun muda. Pada 

Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada 

sampel ekstrak pucuk daun perepat 

dan daun muda perepat, dimana 

semakin besar konsentrasi yang 

diberikan maka semakin tinggi nilai 

dari persentase inhibisi yang 

didapatkan. Mega & Swastini  

 

 

(2010) menyatakan bahwa suatu 

senyawa yang memiliki aktivitas 

antioksidan apabila persentase 

hambatannya lebih dari atau sama 

dengan 50%. Jika persentase 

hambatan 0 - < 50% berarti tidak 

berpotensi sebagai antioksidan. 

Anugrah et al. (2021) mengatakan 

bahwa besarnya nilai persentase 

inhibisi juga berpengaruh terhadap 

nilai IC50 , semakin tinggi persentase 

inhibisi maka semakin tinggi nilai 

IC50. Pada Tabel 2 persentase 

inhibisi pada konsentrasi tertinggi 

yaitu 1000 ug/mL sampel pucuk 

daun memiliki nilai persentase 

inhibisi sebesar 98,10% dan nilai 

dari IC50 didapatkan sebesar 56.89  

Sampel Konsentrasi 

(ug/mL ) 

Ln kons %Inhibisi IC50 

(ppm) 

Keterangan 

Pucuk 

Daun 

1000 6,908 98,10 56,89 Kuat 

500 6,215 89,20 

250 5,521 77,45 

125 4,828 64,00 

62,5 4,135 55,30 

31,25 3,442 35,70 

Daun Muda 1000 6,908 98,19 33,83 Sangat kuat 

500 6,215 90,55 

250 5,521 80,37 

125 4,828 70,45 

62,5 4,135 60,00 

31,25 3,442 46,90 
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ppm sedangkan sampel daun muda 

perepat memiliki nilai persentase 

inhibisi sebesar 98.19% dan nilai 

dari IC50 didapatkan sebesar 33.83 

ppm. Hal ini menunjukan bahwa 

daun  perepat asal Sapat Kabupaten 

Indragiri Hilir memiliki nilai 

aktivitas antioksidan yang lebih 

besar pada sampel daun muda 

dengan nilai IC50 sebesar 33.83 ppm 

yang tergolong keberadaan 

antioksidan yang sangat kuat. 

Molyneux (2004) mengatakan 

bahwa nilai IC50 sebesar 0 ppm - 50 

ppm digolongkan memiliki aktivitas 

antioksidan yang sangat kuat dan 

nilai IC50 sebesar 50 ppm - 100 ppm 

digolongkan memiliki aktivitas 

antioksidan yang kuat. Daun muda 

menunjukkan aktivitas antiokasidan 

yang lebih tinggi (sangat kuat) 

dibangkan pucuk daun (kuat) baik 

asal darat maupun laut.  

Perbedaan hasil dari 

perhitungan nilai IC50 kedua sampel 

dipengaruhi oleh metabolisme daun 

pada masing-masing perkembangan 

daun. Selama periode pertumbuhan, 

tanaman mensintesis metabolit 

sekunder dan senyawa bioaktif 

dengan jumlah yang berbeda yang 

dipengaruhi oleh morfologi dan 

bertambahnya usia daun (Farhoosh 

et al. 2007).  

Menurut Bandaranayake 

(2002) metabolit sekunder yang 

ditemukan pada tumbuhan 

mangrove meliputi senyawa 

golongan alkaloid, fenolat, steroid 

dan terpenoid yang memiliki 

potensi sebagai antioksidan. Pada 

penelitian Gazali et al. (2020) 

simplisa kering daun perepat positif 

mengandung senyawa aktif melalui 

uji fitokimia seperti senyawa 

alkaloid, fenolik, flavonoid, 

saponin, steroid dan tanin. Pada 

hasil penelitian ini, sampel daun 

muda perepat menunjukkan 

aktivitas antiokasidan yang lebih 

tinggi (sangat kuat) dibangkan 

pucuk daun (kuat) baik asal darat 

maupun laut. Hal ini dipengaruhi 

oleh metabolisme daun pada 

maisng-masing perkembangan daun 

yang berhubungan dengan proses 

fotosintesis. Klorofil merupakan 

salah satu pigmen daun yang 

berperan penting dalam proses 

fotosintesis yang dapat menyerap 

sinar matahari. Semakin banyak 

kandungan klorofil semakin 

meningkatkan kemampuan daun 

untuk berfotosintesis. Kandungan 

klorofil juga dipengaruhi oleh 

tingkat kematangan daun, semakin 

meningkat perkembangan daun 

maka kandungan klorofil juga akan 

meningkat, tetapi semakin tua umur 

daun kemampuan berfotosintesis 

pun mulai menurun secara perlahan 

(Richardson et al. 2002).  

Daun muda perepat 

memiliki aktivitas antioksidan 

sangat kuat dibandingkan pucuk 

daun prepat dikarenakan pada daun 

muda terkandung senyawa fitokimia 

golongan fenolik yang lebih banyak 

dari pucuk yang didukung dari 

kemampuan berfotosintesis lebih 

baik dari pucuk daun karena pucuk 

daun belum memiliki warna hijau 

merata keselurahan secara fisik dan 

banyaknya terkandung senyawa 

karbon yang mendukung proses 

pembentukan senyawa metabolit 



  8 

 

golongan fenolik melalui reaksi 

pada jalur asam malonat dan asam 

sikimat pada proses metabolisme 

karbon (Riipi et.al 2002). Agati & 

Tattini (2010) menyatakan bahwa 

kapasitas antioksidan ekstrak 

fenolik sangat sering dikaitkan 

dengan kemampuan menangkap 

radikal yang dimediasi oleh gugus 

hidroksil, polifenol tanaman 

terutama flavonoid adalah 

antioksidan defensif yang paling 

penting dalam kondisi stress.  

KESIMPULAN 

Ekstrak daun perepat asal 

Sapat Kabupaten Indragiri Hilir 

Provinsi Riau memiliki potensi 

sebagai sumber senyawa 

antioksidan alami. Hasil pengujian 

nilai aktivitas antioksidan ekstrak 

pucuk daun perepat didapatkan nilai 

IC50 sebesar 56.89 ppm dan ekstrak 

daun muda perepat didapatkan 

paling besar aktivitas antioksidan 

dengan nilai IC50 sebesar 33.83 

ppm. Kedua sampel dikategorikan 

memiliki antioksidan yang sangat 

kuat.  
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