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ABSTRACT 

 

In Indonesia, Goniothalamus sesquipedalis could be found in Hutan Lindung Bukit 

Suligi, Rokan Hulu Regency, Riau Province where the leaves of G. sesquipedalis were 

collected. An antioxidant activity determination of G. sesquipedalis leaves extracts had 

been done by using DPPH (1,1-diphenyl–2–picryl hydrazyl) method. The results 

showed that methanol extract was more active as antioxidant (IC50 = 88,0722 µg/mL ) 

compared to n-hexane extract (IC50 = 754,7705 µg/mL). The extract was obtained by 3 

times macerating dried leaves powder of G. sesquipedalis by using n-hexane and 

methanol respectively. The n-hexane extract was fractionated by vacuum liquid 

chromatography (VLC) and the second fraction (F2) of VLC was continued to be 

fractionated by using Chromatotron. Fractions of F4-F8 of Chromatotron were 

combined to be one fraction because of same number of retardation factor (Rf) on thin 

layer chromatography (TLC) determination. Analysis and identification of chemical 

components in combined Chromatotron fraction of the n-hexane leaves extract were 

determined by using high performance liquid chromatography (HPLC) and gas 

chromatography-mass spectroscopy (GC-MS). The main components of this fraction 

were α-humulene; (-)-sinularene; germacrene-D; δ-cadinene; α-selinene and 

neophytadiene. DDPH method was also used to determine antioxidant activity of this 

fraction. The result showed that combined Chromatotron fraction had the lowest 

antioxidant activity with %inhibition  = 17,0421% (1000 µg/mL). 

 

Keywords: Goniothalamus sesquipedalis, GC-MS, Antioxidant activity 

 

ABSTRAK 

 

Di Indonesia, tumbuhan Goniothalamus sesquipedalis dapat ditemukan di Hutan 

Lindung Bukit Suligi, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dimana daun                    

G. sesquipedalis diambil. Pengujian aktivitas antioksidan ekstrak daun tumbuhan         

G. sesquipedalis telah dilakukan menggunakan metode DPPH. Hasil pengujian 

menunjukkan ekstrak methanol (IC50 = 88,0722 µg/mL) lebih aktif sebagai antioksidan 
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daripada ekstrak n-heksana (IC50 = 754,7705 µg/mL). Ekstrak didapat melalui 3 kali 

meserasi serbuk daun kering G. sesquipedalis menggunakan pelarut n-heksana dan 

metanol. Ekstrak n-heksana difraksinasi dengan VLC dan fraksi kedua dari hasil VLC 

dilanjutkan untuk difraksinasi menggunakan Chromatotron. Fraksi F4-F8 digabungkan 

menjadi 1 fraksi karena memiliki nilai Rf yang sama pada uji kromatografi lapis tipis 

(KLT). Analisis dan identifikasi komponen kimia dalam fraksi gabungan hasil 

Chromatotron dari ekstrak n-heksana dilakukan menggunakan HPLC dan GC-MS. 

Komponen utama dari fraksi ini antara lain α-humulene; (-)-sinularene; germacrene-D; 

δ-cadinene; α-selinene dan neophytadiene. Metode DPPH digunakan dalam menguji 

aktivitas antioksidan dari fraksi ini. Hasil pengujian menunjukkan fraksi gabungan hasil 

Chromatotron memiliki nilai aktivitas antioksidan yang paling rendah dengan %inhibisi 

= 17,0421% (1000 µg/mL).  

 

Kata kunci: Goniothalamus sesquipedalis, GC-MS, Aktivitas antioksidan 

PENDAHULUAN 

 

Beberapa spesies dari genus Goniothalamus digunakan masyarakat dalam 

penyembuhan dari beragam penyakit (Tran et al., 2013). Salah satunya adalah             

G. sesquipedalis (nama lokal di India: Leikham (Ningthoujam et al., 2013)) yang 

tumbuh subur di daerah perbukitan Manipur (India) dan merupakan obat tradisional 

yang terkenal. Daunnya dikeringkan dan ditumbuk yang digunakan perempuan setempat 

untuk menghilangkan rasa nyeri pasca persalinan (Talapatra et al., 1985). Di daerah 

Mizoram (India) daun Goniothalamus sesquipedalis yang dibakar juga digunakan untuk 

mengobati asma dan gangguan tidur. Pengobatan dengan G. sesquipedalis juga 

digunakan dalam bentuk campuran dengan tumbuhan lainnya seperti campuran daun    

G. sesquipedalis, daun Isodon ternifolius, biji Brassica rapa L. dan getah Canarium 

resiniferum Bruce ex King. digunakan dalam pengobatan cacar akut dengan cara 

dibakar (Ningthoujam et al., 2013). 

Hasil penelusuran fitokimia dari spesies tumbuhan G. sesquipedalis 

mengungkapkan kandungan senyawa kimia berupa stiril lakton, alkaloid (Hasan et al., 

1996), β-sitosterol, daukosterol dan asetogenin (Hasan et al., 1995). G. sesquipedalis 

memiliki aktivitas farmakologi sebagai pestisida, teratogenik, abortifasin, antimikroba, 

sitotoksik dan antitumor (Hasan et al., 1995). Aktivitas sitotoksik dan antitumor ini 

berhubungan lurus kepada sifat antikanker. Kanker merupakan salah satu penyakit yang 

dipicu oleh aktivitas radikal bebas (Carocho et al., 2013) maka tumbuhan ini berpotensi 

sebagai sumber antioksidan.  

Genus Goniothalamus ini tersebar pada negara tropis dan subtropis (Tran et al., 

2013) dan 50 spesiesnya tumbuh diseluruh daerah tropis dan subtropis Asia (Jiang et al., 

2011). Di Indonesia, spesies G. sesquipedalis dapat ditemukan di Area Pemantauan 

Karbon, Hutan Lindung Bukit Suligi, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, 

Provinsi Riau. Keberadaannya yang ada di Riau menjadikan tumbuhan ini perlu diteliti 

lebih lanjut dalam menemukan senyawa – senyawa baru guna menambah keberagaman 

senyawa dan mengetahui aktivitas antioksidan dari spesies G. sesquipedalis. 
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METODE PENELITIAN 

 

Daun tumbuhan Goniothalamus sesquipedalis diambil di Area Pemantauan 

Karbon, Hutan Lindung Bukit Suligi, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, 

Provinsi Riau. Daun tumbuhan tersebut terlebih dahulu dibersihkan lalu dikering 

anginkan dan dijaga agar tidak terkena sinar matahari secara langsung sampai beratnya 

konstan, setelah kering daun tumbuhan tersebut dihaluskan hingga diperoleh serbuk 

halus dan ditimbang sampai berat konstan kemudian siap untuk diekstraksi. 

 

a. Isolasi metabolit sekunder dari daun tumbuhan Goniothalamus sesquipedalis 

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi, serbuk daun tumbuhan                 

G. sesquipedalis direndam di dalam botol dengan pelarut (n-heksana dan metanol) 

selama 1x24 jam pada suhu kamar, lalu diultrasonikasi dan saring. Pelarut diuapkan 

menggunakan alat rotary evaporator sehingga didapat ekstrak dari masing – masing 

pelarut. Ekstraksi ini dilakukan sebanyak 3 kali secara berulang untuk masing – masing 

pelarut.  

 Pemisahan senyawa-senyawa dari ekstrak n-heksana dilakukan fraksinasi/ 

pemisahan dengan menggunakan kromatografi kolom vakum cair/ Vacuum Liquid 

Chromatography (VLC). Kromatografi kolom vakum cair (yang berdiameter 5,3 cm 

dan tinggi 19 cm) diisi dengan silika gel 60 GF254 hingga didapatkan tinggi silika       

7,5 cm. Pengisian silika kedalam kolom dilakukan dalam keadaan vakum, agar 

diperoleh kerapatan maksimum. Ekstrak n-heksana diambil sebanyak 10 g dan 

dilakukan preadsorpsi kemudian dimasukkan ke dalam kolom. Selanjutnya dielusi 

secara bergradien menggunakan pelarut n-heksana dan etil asetat dengan perbandingan 

100% n-heksana, 80:20% n-heksana-etil asetat, seterusnya dengan perbandingan 20% 

hingga 100% etil asetat. Kemudian dilanjutkan dengan pelarut etil asetat dan metanol 

dengan perbandingan 10% dimulai dari 90:10% etil asetat:metanol hingga 50:50% etil 

asetat-metanol. Hasil pemisahan ditampung dalam erlemeyer yang telah diberi nomor, 

kemudian pelarut diupakan menggunakan rotary evaporator dan didapatkan 11 fraksi 

hasil VLC. 

Fraksi-fraksi hasil pemisahan secara kromatografi vakum cair diuji dengan KLT. 

Plat KLT dipotong 1x7 cm dan diberikan batas atas dan bawah, masing-masing 1 cm 

dari atas dan bawah plat. Masing-masing fraksi ditotolkan pada plat KLT yang terpisah. 

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. 

 Fraksi kedua (F2) dilanjutkan kepada pemisahan dengan Chromatotron 

dikarenakan noda fraksi kedua VLC ini lebih sedikit dibandingkan yang lain sehingga 

kemungkinan dapat mengisolasi senyawa murni dari fraksi ini lebih besar. Sebanyak    

70 mg fraksi tersebut diambil dan dilarutkan dengan 3 mL pelarut. Sampel kemudian 

diinjeksikan ke dalam plat Chromatotron yang berputar dan secara cepat dielusi dengan 

gradien elusi campuran n-heksana dan etil asetat dimulai dari n-heksana 100% sampai 

dengan n-heksana:etil asetat 90:10% sehingga didapatkan 24 fraksi. Penampungan ini 

didasarkan keberadaan pita yang terbentuk saat Chromatotron berlangsung (Gambar 1). 

Fraksi Chromatotron di KLT dengan cara yang sama dengan KLT fraksi VLC. Fraksi 
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dengan nilai Rf yang sama digabungkan dan selanjutnya di analisis dengan HPLC dan 

senyawa di identifikasi dengan GC-MS.  

 

b. Analisis menggunakan High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

 Penentuan kemurnian fraksi dilakukan dengan analisis HPLC. Hasil analisis 

HPLC menunjukkan bahwa fraksi gabungan hasil Chromatotron ini bukan merupakan 

senyawa murni, hal ini ditunjukkan oleh puncak – puncak (peak) yang banyak muncul 

pada kromatogram HPLC pada waktu retensi 1-20 menit (Gambar 2). 

 

c. Identifikasi menggunakan Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) 

 Penentuan struktur komponen senyawa fraksi gabungan hasil Chromatotron 

dilakukan dengan metode Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS). Analisis 

dengan GC-MS dilakukan menggunakan GC-MS Shimadzu QP 2010 ULTRA dengan 

kolom DB 5, temperatur program dari 60
o
C sampai 280

o
C, gas Helium sebagai fase 

gerak, tekanan sebesar 80,2 kPa, laju alir 1,32 mL/ menit, split ratio sebesar 200, linear 

velocity sebesar 41,7 mL/ menit serta waktu analisis 27,5 menit. volume yang 

diinjeksikan adalah 0,2 µL. 

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 perpustakaan (library) pada database. 

 

d. Uji aktivitas antioksidan 

 Ekstrak n-heksana dan metanol daun aktivitas antioksidannya dengan metode 

DPPH menggunakan microplate reader. Sebanyak 2 mg sampel dilarutkan dalam 2 mL 

metanol sehingga diperoleh larutan induk dengan konsentrasi 1000 ppm. Asam askorbat 

50 ppm dipersiapkan dengan cara melarutkan 0,5 mg dalam 10 mL dan larutan DPPH 

80 ppm dipersiapkan dengan cara melarutkan 0,8 mg dalam 10 mL. Microplate terdiri 

dari 8 baris (A-H) dan 12 kolom(1-12), sehingga jumLah sumur pada microplate 

seluruhnya 96 sumur. Sebanyak 100 µL larutan induk sampel 1000 ppm dan asam 

askorbat 50 ppm dimasukkan ke dalam plate baris A. Sedangkan pada plate B-F 

dimasukkan metanol sebanyak 100 µL. Dipipet sebanyak 50 µL dari baris A dan 

dimasukkan ke baris B. Baris B dipipet sebanyak 50 µLdan dimasukkan ke baris C, 

demikian selanjutnya sampai baris F. Baris F dipipet sebanyak 50 µL dan dibuang. 

Baris G (sebagai kontrol) dan H (sebagai blanko) diisi dengan metanol sebanyak 50 µL, 

khusus untuk H cuma diisi kolom 1-6. Kemudian ditambahkan larutan DPPH 80 ppm 

sebanyak 80 µL dimulai dari baris A sampai dengan baris G. Kemudian diinkubasi 

selam 30 menit, selanjutnya di analisis dengan microplate reader, dan datanya diolah. 

Metode pengujian antioksidan untuk fraksi gabungan hasil Chromatotron 

dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Pelarut yang digunakan 

adalah etanol dan juga digunakan sebagai blanko. Asam askorbat sebagai standar 

dipersiapkan dalam konsentrasi 50 ppm dan larutan DPPH dipersiapkan dalam 

konsentrasi 80 ppm dengan cara yang sama seperti diatas. Fraksi dipersiapkan dalam 

konsentrasi 1000 ppm yang dipersiapkan dengan melarutkan 10 mg dalam 10 mL. 

Kemudian fraksi dengan konsentrasi 1000 ppm tersebut dibagi dalam pengenceran 

menjadi 500, 250, dan 125 ppm dalam 4 mL sehingga fraksi didapat dalam                    
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4 konsentrasi. Masing – masing fraksi, etanol dan asam askorbat dipipet sebanyak 2 mL 

ke dalam tabung reaksi. Larutan etanol + DPPH digunakan sebagai kontrol. Masing – 

masing tabung reaksi kemudian ditambahkan 2 mL larutan DPPH. Selanjutnya tabung 

diinkubasi dalam keadaan tertutup pada suhu kamar selama 30 menit. Absorbansi 

diukur pada panjang gelombang 517 nm. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

a. Isolasi metabolit sekunder dari daun tumbuhan Goniothalamus sesquipedalis  

 Penelitian terhadap tumbuhan G. sesquipedalis ini dilakukan oleh penulis dan 

seorang rekan tim. Dalam pembagian kerja penulis mengerjakan ekstrak n-heksana dari 

tumbuhan ini sedangkan rekan tim satunya mengerjakan ekstrak methanol, sehingga 

dalam penelitian ini pengerjaan isolasi metabolit sekunder hanya dilakukan terhadap 

ekstrak n-heksana. 

 Sebanyak 820 gram serbuk kering daun G. sesquipedalis dimaserasi dengan      

n-heksan sebanyak 3 kali masing-masing selama 24 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 13,85 gram. Dengan perlakuan yang sama, residu yang 

telah kering diekstrak kembali dengan pelarut metanol sehingga diperoleh ekstrak total 

metanol berwarna hijau kecoklatan sebanyak 19,2 gram. 

 Pemisahan ekstrak n-heksana dengan kromatografi vakum cair menghasilkan    

11 fraksi dan dilakukan uji KLT dengan eluen n-heksan:etil asetat (80:20%) untuk 

fraksi 1-5 dan etil asetat:metanol (90:10) untuk fraksi 6-11, hal untuk mengetahui 

jumlah komponen dari masing-masing fraksi. Kuantitas dari 11 fraksi (Tabel. 1) 

menujukkan bahwa F2 memiliki kuantitas senyawa yang lebih sedikit dari pada F3-11 

kecuali F1 yang memiliki 1 noda namun diperkirakan mengandung senyawa yang 

kurang bagus. Fraksi 2 diperoleh berupa padatan amorfos berwarna oranye dengan bau 

yang khas, sehingga F2 dilanjutkan dengan fraksinasi Chromatotron. 

 Dari hasil KLT fraksi Chromatotron, fraksi F4-F8 memiliki nilai Rf yang sama 

sehingga digabungkan. Selanjutnya fraksi gabungan ini di analisis dengan HPLC dan 

selanjutnya dilakukan identifikasi dengan GC-MS untuk menentukan komponen-

komponen senyawa yang terdapat pada fraksi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses penampungan hasil elusi pada proses fraksinasi Chromatotron 

Tempat sampel dan eluen 

dimasukkan 

Pita – pita senyawa 

dengan berbagai warna 

Hasil elusi ditampung berdasarkan warna 

pita yang terbentuk 
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Tabel 1. Uji KLT fraksi hasil VLC 

No Fraksi Eluen Rf Keterangan 

1 F-1 

n-heksana-etil asetat 

(80:20%) 

0,99 1 noda 

2 F-2 0,52; 0,4; 0,38; 0,3 dan 0,16 5 noda 

3 F-3 0,52; 0,26; 0,22; 0,1; 0,06    

dan 0,001 

6 noda 

4 F-4 0,96; 0,92; 0,86; 0,82; 0,78; 

0,72; 0,64; 0,54; 0,38; 0,22      

dan 0,1 

11 noda 

5 F-5 0,62; 0,52; 0,34; 0,28; 0,2; 

0,16; 0,1; 0,04 dan 0,01 

9 noda 

6 F-6 

etil asetat-metanol 

(90:10%) 

0,96; 0,86; 0,8; 0,74; 0,68    

dan 0,34 

6 noda 

7 F-7 0,86; 0,78; 0,70; 0,40  dan 0,01 5 noda 

8 F-8 0,96; 0,90; 0,82; 0,74; 0,68; 

0,34 dan 0,01 

7 noda 

9 F-9 0,76; 0,70; 0,62; 0,56; 0,30   

dan 0,006 

6 noda 

10 F-10 0,82; 0,76; 0,70; 0,36 dan 

0,004 

5 noda 

11 F11 0,84; 0,78; 0,70; 0,62; 0,34    

dan 0,01 

6 noda 

 

b. Analisis dengan HPLC 

 Hasil analisis HPLC mengungkapkan bahwa fraksi gabungan hasil 

Chromatotron ini bukan merupakan senyawa murni seperti yang terlihat pada 

kromatogram HPLC Gambar 2. Ketidakmurnian fraksi ini diperlihatkan dari banyaknya 

puncak (peak) dalam kromatogram HPLC. 

 

Gambar 2. Kromatogram HPLC fraksi gabungan hasil Chromatotron 
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c. Identifikasi menggunakan GC-MS 

 Analisis komponen senyawa yang terdapat pada fraksi gabungan hasil 

Chromatotron dilakukan dengan menggunakan metode Gas Chromatography-Mass 

Spectroscopy (GC-MS). Komponen senyawa utama penyusun fraksi gabungan hasil 

Chromatotron dari ekstrak n-heksana daun Goniothalamus sesquipedalis (similiarity 

index ≥ 70) dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Senyawa utama fraksi gabungan hasil Chromatotron  

No. Struktur dan nama senyawa 
Waktu retensi 

(menit) 

Persentase 

(%) 

1 

Me

Me

Me
Me

 
α-humulene 

12,576 0,29 

2 

 
(-)-sinularene 

12,696 0,25 

3 

 
germacrene-D 

12,995 0,25 

4 
Me

Me

 
δ-cadinene 

13,600 0,31 

5 

 
α-selinene 

14,186 0,17 

6 

 neophytadiene 

17,850 0,10 
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d. Analisis aktivitas antioksidan dengan uji DPPH 

 Persentase hambatan aktivitas antioksidan pada sampel ekstrak total metanol dan 

ekstrak total n-heksan tumbuhan Goniothalamus sesquipedalis menggunakan metode 

DPPH (1,1-dipheyil-2-picriylhydrazil) dengan microplate reader (Tabel 3).  

Tabel 3. Aktivitas antioksidan ekstrak  daun Goniothalamus sesquipedalis dan asam askorbat 

dengan uji DPPH menggunakan microplate reader 

Sampel Konsentrasi (μg/mL)  Hambatan (%) IC50 (µg/mL) 

Ekstrak n-heksana 

1000 65,64 

754,77 

500 34,79 

250 25,92 

125 22,08 

62,5 11,39 

31,25 7,43 

Ekstrak Metanol 

1000 82,19 

88,07 

500 79,68 

250 75,24 

125 51,12 

62,5 32,64 

31,25 19,79 

Asam askorbat 

50 85,32 

7,51 

25 76,08 

12,5 66,48 

6,25 45,84 

3,125 24,96 

1,5625 10,19 

 
Aktivitas antioksidan dinyatakan dalam persentase inhibisinya terhadap radikal 

DPPH. Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC50, yaitu konsentrasi 

sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% aktivitas 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 dan ekstrak n-heksan pada 

konsentrasi 31,25; 62,5; 125; 250; 500 dan 1000 μg/mL masing-masing diperoleh nilai 

IC50 yaitu sebesar 88,0722 dan 754,7705 μg/mL (Tabel 3). Hasil ini menunjukkan 

bahwa ekstrak metanol lebih aktif sebagai antioksidan dibandingkan dengan ekstrak n-

heksana. Hal ini disebabkan karena ekstrak metanol mungkin mengandung senyawa 

yang memiliki gugus fungsi yang dapat mendonorkan atom hidrogen kepada senyawa 

radikal bebas lebih banyak daripada ekstrak metanol. Aktivitas antioksidan dari fraksi 

gabungan hasil Chromatotron dapat dilihat dari Tabel 4. 
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Tabel 4.  Aktivitas antioksidan fraksi gabungan hasil Chromatotron (FGHC) dari 

ekstrak n-heksana daun Goniothalamus sesquipedalis dan asam askorbat 

dengan uji DPPH menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

Sampel Konsentrasi (ppm) Absrobansi % Inhibisi 

FGHC 1000 0,847 17,0421 

500 0,834 18,3154 

250 0,852 16,5524 

125 0,855 16,2586 

Asam Askorbat 50 0,038 98,3 

 

Fraksi gabungan hasil Chromatotron memiliki aktivitas antioksidan yang lebih 

rendah dibanding ekstrak awalnya yaitu ekstrak n-heksana, hal ini mungkin disebabkan 

karena ekstrak n-heksana lebih memiliki komponen senyawa yang dapat berperan 

sebagai donor atom hidrogen lebih banyak dibandingkan fraksi gabungan hasil 

Chromatotron ekstrak n-heksana ini. Hasil uji aktivitas antioksidan secara keseluruhan 

baik ekstrak metanol, ekstrak n-heksan maupun fraksi gabungan hasil Chromatotron 

masih jauh di bawah aktivitas antioksidan asam askorbat sebagai standar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Hasil penelitian terhadap daun tanaman Goniothalamus sesquipedalis dapat 

disimpulkan bahwa Fraksi gabungan hasil fraksinasi Chromatotron dari fraksi 2 hasil 

VLC ekstrak n-heksana dari daun tumbuhan G. sesquipedalis menghasilkan kristal 

amorf berwarna kuning pekat dengan bau wangi yang khas. 

Hasil identifikasi senyawa fraksi gabungan hasil Chromatotron dari fraksi 2 hasil 

VLC ekstrak n-heksana dengan GC-MS dapat dinyatakan bahwa komponen utama 

fraksi ini merupakan senyawa golongan terpenoid yaitu sesquiterpenoid (C15) dan 

diterpenoid (C20). Hasil uji aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa ekstrak metanol 

dengan IC50 sebesar 88,0722 µg/mL lebih aktif sebagai antioksidan dibandingkan 

dengan ekstrak n-heksan yang memiliki IC50 sebesar 754,7705 µg/mL, sedangkan fraksi 

gabungan hasil Chromatotron memiliki aktivitas antioksidan paling rendah dibanding 

aktivitas antioksidan kedua ekstrak dengan % inhibisi sebesar 17,0421% pada 

konsentrasi 1000 ppm. Hasil uji aktivitas antioksidan menunjukkan ekstrak metanol, 

ekstrak n-heksana dan fraksi gabungan memiliki aktivitas yang rendah dibandingkan 

aktivitas antioksidan asam askorbat sebagai standar. Berdasarkan hasil penelitian ini 

penulis menyarankan perlu dilakukan isolasi metabolit sekunder dan senyawa aktif 

antioksidan dari tumbuhan Goniothalamus sesquipedalis lebih lanjut dan perlu 

dilakukan uji aktivitas lain seperti antibakteri, antijamur dan toksisitas. 
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