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ABSTRACT

An investigation on the antioxidant activity of Annona squamosa extract and 
essential oil has been done using DPPH ( 1,1- diphenyl – 2 – picryl hydrazyl)  method. 
The extract was obtained by macerating the leaves of Annona squamosa using n-hexane 
and methanol respectively. The methanol extract was fractionated by vacuum liquid 
chromatography, resulted essential oil fractionation (Fraction 4). The antioxidant 
activity of the extracts and essential oil fraction was expressed as percent inhibition of 
DPPH radical (IC50). The results showed that the methanol extract was more active 
(IC50 = 52.65) compared to n-hexane extract (IC50 = 470.17) while the essential oils 
have the lowest antioxidant activity (IC50 = 479.48). Analysis of chemical components 
in the essential oil of the leaves has been determined using Gas Chromatography-Mass 
Spectroscopy (GC-MS) method. The main components of the essential oil are E-2-
octadecadecen-1-ol; methyl palmitate; n-hexadecanoic acid; methyl 11,14,17-
eicosatrienoate; and muurolol with the percentage yield according to the peak height 
serially 26,66%, 16,35%, 8,66%, 8,13% and 5,94%.
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PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ternyata tidak mampu begitu saja 
menghilangkan arti pengobatan tradisional. Apalagi keadaan perekonomian Indonesia 
saat ini menyebabkan harga obat-obatan modern menjadi mahal. Oleh karena itu salah 
satu pengobatan alternatif yang dilakukan adalah peningkatan penggunaan tumbuhan 
berkhasiat obat dikalangan masyarakat. Agar peranan obat tradisional dalam pelayanan 
kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan, perlu didorong upaya pengenalan, penelitian, 
pengujian, pengembangan khasiat dan keamanan suatu tumbuhan obat.

Tumbuhan memiliki suatu kemampuan yang hampir tidak terbatas untuk 
mensintesis metabolit sekunder. Walaupun senyawa-senyawa metabolit sekunder seperti 
alkaloid, flavonoid, terpenoid/steroid, saponin, dan senyawa fenol dianggap sebagai 
hasil samping dari metabolit primer, sebagian dari metabolit sekunder ini berfungsi 
sebagai alat pertahanan tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan dan faktor ancaman 
dari spesies lainnya termasuk manusia (Manitto, 1992).
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Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah tanaman 
srikaya (Annona squamosa L) yang banyak terdapat di Indonesia. Tanaman ini telah 
digunakan sebagai obat batuk, disentri, rematik, menurunkan kadar asam urat dan diare 
oleh masyarakat. Disamping itu, tanaman ini juga diketahui memiliki aktivitas biologis 
sebagai antioksidan, antikanker, dan antibakteri. Tanaman Annona squamosa
mengandung senyawa aktif antara lain flavonoid, alkaloid, terpen, saponin, tannin, 
polifenol dan senyawa poliketida (Djajanegara, 2009).

Penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes dan penyakit jantung dapat 
diakibatkan oleh adanya radikal bebas yang berlebihan dalam tubuh. Konsumsi 
antioksidan tambahan dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit-penyakit tersebut. 
Beberapa tumbuhan diketahui menghasilkan senyawa antioksidan seperti vitamin C, 
vitamin E, βeta karoten, golongan fenol terutama polifenol, dan flavonoid (Okawa dkk., 
2001). Genus Annona merupakan sumber antioksidan alami yang baik untuk berbagai 
penyakit (Baskar dkk., 2007). Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa 
metabolit sekunder  dari ekstrak metanol dari daun Annona squamosa dan menguji 
aktivitas antioksidan dari senyawa metabolit sekunder tanaman Annona squmosa.

METODE PENELITIAN

Daun tanaman Annona squamosa diambil di Desa Rumbio, Kabupaten Kampar, 
Provinsi Riau. Daun tanaman tersebut terlebih dahulu dibersihkan lalu dikering
anginkan dan dijaga agar tidak terkena sinar matahari secara langsung sampai beratnya 
konstan, setelah kering daun tanaman tersebut dihaluskan hingga diperoleh serbuk halus 
dan ditimbang sampai berat konstan kemudian siap untuk diekstraksi.

a. Isolasi metabolit sekunder dari daun tanaman Annona squamosa

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi, serbuk daun Annona squamosa
direndam di dalam bejana ekstraksi dengan pelarut n-heksan selama 48 jam pada suhu 
kamar, lalu diultrasonikasi dan disaring. Proses ekstraksi ini dilakukan sebanyak 2 kali 
dan ekstrak yang didapat diuapkan dari pelarutnya menggunakan alat rotary evaporator, 
sehingga didapat ekstrak total n-heksan dan ditimbang beratnya. Dengan perlakuan 
yang sama residu yang telah kering diekstrak kembali dengan pelarut metanol sampai 
diperoleh ekstrak total metanol.

Untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada dalam ekstrak metanol
dilakukan fraksinasi dengan menggunakan kromatografi kolom vakum cair. 
Kromatografi kolom vakum cair (yang berdiameter 3 cm dan tinggi 20 cm) diisi dengan 
silika gel 60 GF254 hingga mencapai ketinggian lebih kurang 5 cm. Pengisian kolom 
dilakukan dalam keadaan vakum, agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. 
Ekstrak yang akan difraksinasi dilakukan preadsorpsi dan dimasukkan kedalam kolom. 
Selanjutnya dielusi secara bergradien menggunakan pelarut n-heksan, perbandingan n-
heksan:diklorometan, sampai perbandingan diklorometan:metanol (1:1). Hasil 
pemisahan ditampung dalam erlemeyer yang telah diberi nomor.

Fraksi-fraksi hasil pemisahan secara kromatografi vakum cair diuji dengan KLT. 
Plat KLT diberikan batas atas dan bawah, masing-masing 1 cm dari atas dan bawah plat. 
Masing-masing fraksi ditotolkan pada plat KLT sesuai dengan nomor yang telah 
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diberikan. Selanjutnya  dielusi sampai pada batas atas plat yang telah ditandai, 
kemudian plat diangkat. Tandai noda yang dihasilkan dengan pensil yang dibantu 
melihatnya dengan lampu UV atau pereaksi penampak noda.

b. Analisis Menggunakan Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS)

Penentuan struktur komponen senyawa hasil kromatografi vakum cair yaitu 
fraksi 4 dilakukan dengan GC-MS. Analisa dengan GC-MS dilakukan menggunakan 
GC-MS Shimadzu QP 2010 dengan panjang kolom 30 m, ketebalan 0,25 μm dengan 
program temperatur dari 40oC sampai 240oC dengan gas Helium sebagai fase gerak, 
sedangkan untuk tekanannya sebesar 49,7 kPa. Jumlah senyawa yang terdapat pada 
ekstrak ditunjukkan oleh jumlah puncak (peak) pada kromatogram, sedangkan nama 
atau jenis senyawa yang ada diinterpretasikan berdasarkan data spektra dari setiap 
puncak tersebut dengan metode pendekatan pustaka pada database.

c. Uji Antioksidan

Ekstrak metanol, ekstrak n-heksan dan fraksi (F4) diuji aktivitas sebagai 
antioksidan. Pada uji ini menggunakan metode DPPH ( 1,1- diphenyl – 2 – picryl 
hydrazyl ) dengan  microplate reader. Larutan induk dibuat dengan melarutkan sampel 
2 mg dalam 2 ml metanol sehingga didapatkan konsentrasi 1000 ppm. Sebanyak 50 µl 
sampel dengan konsentrasi yang berbeda dimasukkan ke dalam microplate. Kemudian 
ditambahkan DPPH dengan konsentrasi 400 ppm sebanyak 80 µl. Setelah itu diinkubasi 
selama 30 menit kemudian aktivitas penangkapan radikal diukur sebagai penurunan 
absorbansi DPPH dengan microplate reader pada panjang gelombang 520 nm dan olah 
data.

Dari data nilai absorbansi yang diperoleh maka dapat dihitung nilai % inhibisi 
dengan menggunakan rumus :
% inhibisi = A kontrol – A sampel x 100%
                              A sampel
Keterangan : A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel

A sampel = Absorbansi sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isolasi metabolit sekunder dari daun tanaman Annona squamosa

Sebanyak 980,5 gram serbuk kering daun Annona squamosa dimaserasi dengan 
n-heksan sebanyak 2 kali masing-masing selama 48 jam. Sebelum maserat disaring 
terlebih dahulu dilakukan ultrasonikasi. Maserat yang sudah disaring kemudian 
dipekatkan menggunakan rotary evaporator, sehingga diperoleh ekstrak total n-heksan 
bewarna hijau tua sebanyak 30,8 gram. Dengan perlakuan yang sama, residu yang telah 
kering diekstrak kembali dengan pelarut metanol sehingga diperoleh ekstrak total 
metanol berwarna hijau kecoklatan sebanyak 33,4 gram.

Pemisahan dengan kromatografi vakum cair menghasilkan 11 fraksi dan 
dilakukan uji KLT dengan eluen n-heksan:diklorometan (2:8) untuk mengetahui jumlah 



4

komponen dari masing-masing fraksi. Kuantitas dari 11 fraksi (Tabel. 2) menujukkan 
bahwa F4 memiliki kuantitas yang lebih banyak dari pada F1, F2, F3, F5, F6 dan F7, 
sedangkan F8, F9, F10 dan F11 yang memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan F4 
merupakan fraksi dengan tingkat kepolaran yang tinggi sehingga kemungkinan pada 
fraksi ini hanya terdapat senyawa-senyawa fenolik. Fraksi 4 diperoleh berupa minyak 
dengan bau yang khas, sehingga F4 dilanjutkan dengan analisis Gas Chromatography-
Mass Spectroscopy (GC-MS) untuk menentukan komponen-komponen senyawa yang 
terdapat pada F4.

Analisis Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS)

Analisis komponen senyawa yang terdapat pada minyak atsiri dilakukan dengan 
menggunakan metode Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS). Komponen 
senyawa utama penyusun minyak atsiri dari fraksi 4 ekstrak metanol daun Annona 
squamosa dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Senyawa utama minyak atsiri dari daun Annona squamosa

No
Daun Annona squamosa

Nama Komponen
struktur

Persentase 
(%)

1
E-2-octadecadecen-1-ol  

OH
26,66 %

2

methyl palmitate

O

O

16,35 %

3
n-hexadecanoic acid   
O

OH

8,66 %

4
methyl 11,14,17-eicosatrienoate

O

O

8,13 %

5

muurolol
HO

5,94 %

Alat Gas Chromatograpy (GC) menunjukkan bahwa minyak atsiri daun tanaman 
Annona squamosa terdapat 17 puncak waktu retensi dan hasil analisis dengan Mass 
Spectroscopy (MS) menghasilkan beberapa komponen senyawa kimia minyak atsiri 
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daun Annona squamosa, diduga komponen kimianya antara lain : 2-pentadecanone-
6,10,14-trimethyl; caryophyllene oxide; tridecane-3-methyl; methyl 11,14-
octadecadienoate; 1-trifluorosilyltridecane; muurolol; E-2-octadecadecen-1-ol; methyl 
palmitate; n-hexadecanoic acid; methyl 11,14,17-eicosatrienoate; tetradecanoic acid, 1-
methylethyl ester dan 5,9,13-pentadecatrien-2-one-6,10,14-trimethyl.

Adapun komponen utama penyusun minyak atsiri dari daun Annona squamosa
adalah E-2-octadecadecen-1-ol; methyl palmitate; n-hexadecanoic acid; methyl
11,14,17-eicosatrienoate dan muurolol, dengan persentase rendemen menurut tinggi 
puncak beturut-turut adalah 26,66%, 16,35%, 8,66%, 8,13%, 5,94%.

Analisis aktivitas antioksidan dengan uji DPPH

Persentase hambatan aktivitas antioksidan pada sampel ekstrak total metanol, 
ekstrak total n-heksan dan fraksi (F4) daun tanaman Annona squamosa menggunakan 
metode DPPH (1,1-dipheyil-2-picriylhydrazil) disajikan pada  Tabel 2. 
Tabel 2. Aktivitas antioksidan daun Annona squamosa dan asam askorbat dengan uji DPPH

Sampel
Konsentrasi

(ppm)
Hambatan (%)

IC50

(µg/mL)

Ekstrak metanol

31,25 26,56

52,65

62,5 60,94

125 73,44

250 82,50

500 85,31

1000 89,69

Ekstrak n-heksan

31,25 8,12

470,17

62,5 9,37

125 10,62

250 24,37

500 53,75

1000 72,81

Fraksi 4 (F4)

31,25 5,62
62,5 9,37
125 10,62 479,48
250 23,44
500 52,50
1000 81,87

Asam askorbat

1,5625 34,37

6,65

3,125 43,75

6,25 48,75

12,5 68,12

25 92,19

50 98,12
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Metode yang digunakan dalam pengujian aktivitas antioksidan adalah metode 
serapan radikal DPPH (1,1-diphenyl–2–picryl hydrazyl) karena merupakan metode yang 
sederhana, mudah dan menggunakan sampel dalam jumlah yang sedikit dengan waktu 
yang singkat (Hanani dkk., 2005).

Aktivitas antioksidan dinyatakan dalam persentase inhibisinya terhadap radikal 
DPPH. Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC50, yaitu konsentrasi 
larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas dibanding 
kontrol melalui suatu persamaan garis regresi linier. Semakin kecil nilai IC50 berarti 
semakin kuat kemampuan sebagai antioksidannya.

Hasil uji aktivitas antioksidan dari ekstrak metanol, ekstrak n-heksan dan fraksi 
4 pada konsentrasi 31,25; 62,5; 125; 250; 500 dan 1000 μg/mL masing-masing 
diperoleh nilai IC50 yaitu sebesar 52,56; 470,17 dan 479,48 μg/mL (data dapat dilihat 
pada Tabel 2). Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol lebih aktif sebagai 
antioksidan dibandingkan dengan ekstrak n-heksan. Hal ini disebabkan karena ekstrak 
metanol mungkin mengandung senyawa yang memiliki gugus fungsi yang dapat 
mendonorkan atom hidrogen kepada senyawa radikal bebas. Fraksi 4 memiliki aktivitas 
antioksidan yang lebih rendah dibanding ekstrak metanol, kemungkinan disebabkan 
karena ekstrak metanol memiliki komponen senyawa yang dapat berperan sebagai 
donor atom hidrogen lebih banyak dibandingkan fraksi 4 yang merupakan hasil 
fraksinasi ekstrak metanol. Kemungkinan lain adanya senyawa – senyawa yang 
terkandung di dalam ekstrak ekstrak metanol yang bekerja secara sinergis. Hasil uji 
aktivitas antioksidan secara keseluruhan baik ekstrak metanol, ekstrak n-heksan maupun 
fraksi 4 masih jauh di bawah aktivitas antioksidan asam askorbat yang mempunyai nilai 
IC50 sebesar 6,65 μg/mL.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian terhadap daun tanaman Annona squamosa dapat disimpulkan
bahwa ekstrak metanol dari daun tanaman Annona squamosa menghasilkan minyak 
atsiri dan hasil karakterisasi dengan Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) 
menyatakan bahwa minyak atsiri mengandung metabolit sekunder golongan terpenoid.
Hasil uji aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa ekstrak metanol lebih aktif sebagai 
antioksidan dibandingkan dengan ekstrak n-heksan, sedangkan fraksi 4 memiliki 
aktivitas antioksidan paling rendah. Namun hasil uji aktivitas antioksidan secara 
keseluruhan masih jauh dibawah aktivitas antioksidan dari asam askorbat (IC50 6,65 
µg/mL).

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan agar dilakukan isolasi 
metabolit sekunder daun tanaman Annona squamosa dengan kuantitas yang lebih 
banyak. 
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