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ABSTRACT 

 

Kailan (Brassica oleracea var. Alboglabra) is a family of cabbages (Brasicaceae) which 

contain nutrients and high antioxidant activities. The cultivation system organically and 

conventionally can influence the nutrients and antioxidant contents. In this study, the 

total phenolic content, flavonoid, ascorbic acid, and antioxidant activity of ethanolic of 

kailan extract were carried out. Fresh weight and height of the plant as well as the 

percentage of damaged leaves of kailan were determine too as physical analysis. There 

were three different watering treatments on cultivation of kailan such as, organic kailan 

treated with Fermented Plant Extract (FPE), control (just water) and conventional 

treatment. FPE was prepared from mixture of rumput paitan (Paspalum conjugatum B), 

babadotan (Ageratum conyzoides L), and effective microorganism 5 (EM5). The results 

showed that the weight of plant, the height of plant and percentage of damaged leaves 

were not significantly different in all treatments. Total phenolic of organic kailan (6,866 

AGE mg/g dry weight) was not significantly different from conventional treatment 

(6,396 AGE mg/g dry weight). Conventional kailan (0,343 QE mg/g dry weight) has the 

highest flavonoid content. The highest ascorbic acid content was given by organic 

(0,589 AAE mg/gr dry weight) and conventional kailan (0,448 AAE mg/g dry weight). 

For antioxidant activities, all treatments gave the same  inhibition on free radical in FTC 

assay, and IC50 value in DPPH assay. Antioxidant activity in FRAP assay from 

conventional kailan (0,132 mol/g) could reduce Fe
3+

 become Fe
2+ 

more efficient than 

other treatments. IC50 value in NO radical scavenging assay of organic kailan (4,009 

mg/ml) was not significantly different from control treatment. This study showed that 

the cultivation of kailan organically by using FPE treatment could increase the total 

phenolic, flavonoid content, ascorbic acid and antioxidant activity and thus it could be 

used as alternative for replacing the pesticide. 
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PENDAHULUAN 

 

Sayur organik menjadi komoditas menarik pada saat ini. Selain karena kandungan zat 

gizi dan antioksidan yang lebih tinggi dari konvensional,  penanaman sayur organik 

juga bersifat ramah lingkungan. Sedangkan pertanian konvensional yang menggunakan 

pestisida terbukti merusak lingkungan. D’evoli dkk. (2010) dan Aldrich dkk. (2011) 

melaporkan bahwa kualitas maupun kandungan nutrisi seperti polifenol, asam fenolik 

dan flavonoid pada tanaman bergantung pada interaksi antara genotip dan lingkungan 

berupa metode penanaman dengan sistem pertanian organik atau konvensional. Oleh 

karena itu, sistem pertanian organik ini menggunakan biokontrol alami berupa ekstrak 

tanaman terfermentasi (ETT). Penggunaan ETT yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 

berkhasiat obat dapat meningkatkan kandungan antioksidan pada  tanaman kailan 

(Wood dkk., 1999). Teknologi pertanian organik yang diterapkan yaitu teknologi EM 

yang diperkenalkan oleh Dr. Teruo Higa yang menggunakan mikroorganisme 

bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman dan lingkungan tempat tumbuh (Higa dan Parr, 

1994). Bintang (2008) melaporkan bahwa penggunaan EM5 dapat meningkatkan 

persentase kandungan total fenolik (5,1%) pada kailan (Brassica oleracea var. 

Alboglabra) dibandingkan dengan Kontrol. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

aktivitas antioksidan ekstrak etanol kailan yang ditanam secara organik melalui analisis 

kandungan total fenolik, flavonoid, asam askorbat dan aktivitas antioksidan metode 

ferric reducing antioxidant power (FRAP), 2,2-diphenyl-1-pycrylhidrazyl (DPPH), 

ferric tyocyanate (FTC), dan NO radical scavenging pada kailan organik yang dirawat 

dengan ekstrak tanaman terfermentasi dan kontrol dibandingkan dengan kailan 

konvensional. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Tanaman kailan organik ditanam dengan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

yang terdiri dari 2 perlakuan dengan 3 kali pengulangan. Perlakuan penyiraman 

tanaman kailan organik menggunakan biokontrol ekstrak tanaman terfermentasi (terdiri 

dari campuran tanaman rumput paitan, babadotan dan EM5) dan tanpa perlakuan atau 

Kontrol. Analisis yang dilakukan terhadap kailan meliputi analisis fisik dan analisis 

kimia.  

 

a. Analisis fisik 

Analisis fisik terdiri dari pengukuran tinggi, berat segar dan persentase kerusakan daun. 

Tinggi tanaman diukur dengan penggaris mulai dari leher akar ditandai dengan ajir 

hingga ujung tertinggi pada tanaman kailan. Berat tanaman ditimbang lengkap dengan 

akar, batang dan daun. Sedangkan persentase kerusakan daun dihitung dengan rumus:  

 

Persentase kerusakan daun =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑑𝑎𝑢𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘  

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑑𝑎𝑢𝑛  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛
  per batang  x 100% 
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b. Analisis kimia 

b.1. Ekstraksi sampel 

 

Seluruh bagian sampel kailan yang telah bersih dipotong-potong kecuali akarnya. 

Potongan kailan dimasukkan kedalam oven untuk dikeringkan pada suhu 40
0
C selama 

6–7 hari hingga sampel kailan benar-benar kering. Sampel kailan yang telah kering 

kemudian dihaluskan dengan blender. Sebanyak 50 ml etanol untuk mengekstrak 10 

gram sampel kailan.  Campuran disonikasi 15 menit dan diinkubasi pada suhu -20°C 

selama 24 jam.  Filtrat campuran dipisahkan dan disentrifuse pada 3000 rpm selama 10 

menit. Supernatan digunakan untuk analisis total fenol, flavonoid, vitamin C dan 

aktivitas antioksidan. 

 

b.2. Uji total fenol 

 

Total fenol diukur dengan metode Folin-Ciocalteau (Mustafa dkk., 2010; Xu dan 

Chang, 2007) menggunakan asam galat sebagai standar. Sebanyak 0,9 ml aquades dan 

0,5 ml reagen Folin-Ciocalteu 0,25 N ditambahkan ke dalam tabung reaksi yang telah 

berisi 0,1 ml supernatan.  Campuran divortex dan diinkubasi selama 5 menit pada suhu 

ruangan. Sebanyak 2,5 ml Na2CO3 7% ditambahkan ke dalam campuran dan divortex 

lagi. Campuran diinkubasi selama 20 menit di tempat gelap pada suhu ruang. 

Absorbansi diukur pada panjang gelombang 755 nm.   

 

b.3. Uji flavonoid 

 

Analisis flavonoid menggunakan metode dari Xu dan Chang (2007) dan Taie dkk. 

(2008).  Sebanyak 0,25 ml supernatan dicampurkan dengan 1,25 ml aquades dan  0,075 

ml reagen NaNO2 5%.  Campuran divortex dan diinkubasi selama 6 menit.  Setelah itu, 

sebanyak 0,15 ml AlCl3 10% ditambahkan ke dalam campuran dan divortex.  Campuran 

diinkubasi kembali pada suhu ruang selama lima menit. Campuran ditambah 0,5 ml 

NaOH 1M, dan larutan ditambah aquades hingga volume total campuran menjadi 2,5 

ml. Campuran divorteks dan absorbansinya diukur pada panjang gelombang 507 nm. 

 

b.4. Uji asam askorbat 

 

Vitamin C atau asam askorbat ditentukan dengan metoda yang digunakan oleh Barros 

dkk. (2007). Sampel kailan sebanyak 10 g yang telah kering diekstrak dengan 67 ml 

etanol. Campuran diinkubasi pada suhu -20°C selama 24 jam dan disonikasi selama 15 

menit. Filtrat dari campuran tersebut dipisahkan dan disentrifuse pada 3000 rpm selama 

10 menit. Filtrat dievaporasi pada suhu 40 
0
C hingga didapat ekstrak kental. Sebanyak 

20 mg ekstrak kental tersebut diekstrak kembali dengan 0,5 mL asam metafosforat 1% 

selama 45 menit pada suhu ruang. Kemudian campuran disaring. Filtrat sebanyak 25 L 

dicampurkan dengan 225 L DCPIP 50 g/mL. Absorbansi diukur pada panjang 

gelombang 520 nm menggunakan microplate reader.  
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b.5. Uji aktivitas antioksidan 

Metode 2,2-diphenyl-1-picrylhidrazyl (DPPH) 

 

Metoda DPPH yang digunakan berdasarkan metode Taie dkk. (2008).  Sebanyak 150 

L larutan DPPH 30 g/mL dimasukkan ke dalam 96 well clear polystyrene microplate 

yang didalamnya telah terdapat 50 L ekstrak sampel (1000; 500; 250; 125; 62,5; 31;25 

dan 15,625 g/mL). Untuk Kontrol, campuran berisi 150 L larutan DPPH 30 g/mL 

dan 50 L etanol. Campuran diinkubasi selama 30 menit pada temperatur ruang. 

Absorbansi diukur pada panjang gelombang 520 nm. Standar yang digunakan adalah 

asam askorbat. 

  

Metode ferric thiocyanate (FTC) 

 

Kapasitas hambatan oksidasi asam linoleat dari sampel diukur dengan metode FTC dari 

Lindsey (2002).  Sebanyak 30 μl  asam linoleat ditambahkan ke dalam tabung reaksi 

yang telah berisi 3 ml etanol. Sebanyak 30 μl supernatan ditambahkan ke dalam 

campuran kemudian divortex. Campuran diinkubasi selama 24 jam di tempat gelap pada 

suhu ruang. Kemudian sebanyak 30 μl FeCl2 0,014 M dan 30 μl KSCN 30% 

ditambahkan pada campuran. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 500 nm.  

 

Metode ferric reducing antioxidant power (FRAP) 

 

Pengukuran aktivitas antioksidan menggunakan uji FRAP ini sesuai dengan metode 

Vichitphan (2007) dengan FeSO4.7H2O sebagai standar. Pada pembuatan reagen FRAP, 

larutan buffer asetat 0,1 M (pH 3,6), larutan  TPTZ (2,4,6-tripydyl-s-triazine) 10 mM 

dalam HCl 40 mM dan larutan FeCl3.6H2O 20 mM disiapkan terlebih dahulu kemudian 

larutan tersebut dicampur dengan perbandingan 10:1:1. Sebanyak 50 µl supernatan dan 

150 µl aquades ditambahkan ke dalam tabung yang telah berisi 1,5 ml reagen FRAP. 

Campuran diinkubasi selama 8 menit di tempat gelap pada suhu ruang. Absorbansi 

sampel diukur pada panjang gelombang 594 nm dan hasilnya dihitung dalam Fe
+2

 

ekuivalen (Fe
+2

mM) menggunakan kurva standar FeSO4.7H2O (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; dan 2 

mM). 

 

Metode penangkapan radikal bebas NO 

 

Pengukuran aktivitas penangkapan radikal NO menggunakan metode yang dilakukan 

oleh Sonawane dkk. (2010). Reagen Griess disiapkan terlebih dahulu dengan 

mencampurkan larutan sulfanilamida 1% dan larutan N-1-naftil etilendiamin 

dihidroklorida 0,1% dengan perbandingan 1:1. Kemudian sebanyak 300 µl supernatan 

ditambahkan dengan 100 µl Na-nitroprussida 50 mM. Campuran didiamkan pada ruang 

terbuka selama 2,5 jam. Sebanyak 50 µl campuran dan 50 µl reagen Gries dimasukkan 

ke dalam 96 well clear polystyrene microplate. Absorbansi diukur pada panjang 

gelombang 550 nm.  
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b.6. Penentuan komposisi senyawa flavonoid  

 

Penentuan komposisi senyawa flavonoid dilakukan dengan menggunakan High 

Performance Liquid Chromatograpgy (HPLC) fasa terbalik secara kualitatif 

berdasarkan metoda yang dilakukan Waite dkk. (2006).  Sebanyak 5 ml metanol 

digunakan untuk mengekstrak 1 g tanaman kailan yang telah dihaluskan. Campuran 

diinkubasi pada suhu -20°C selama 24 jam. Filtrat dari campuran tersebut dipisahkan 

dan disonikasi selama 15 menit. Campuran disentrifuse pada 3000 rpm selama 10 menit. 

Larutan standar (kuersetin, katekin, naringin dan rutin) dan ekstrak disaring 

menggunakan 0,20-μm whatman syringe filter. Larutan sampel (20 µL) diinjeksikan ke 

dalam kolom C18 Shim-pack VP-ODS dengan ukuran kolom 150 L x 4,6 yang telah 

dihubungkan ke detektor UV-visible pada panjang gelombang 280 dan 360 nm. 

Penentuan selektivitas berdasarkan gradien elusi yaitu 40% metanol hingga 80% 

metanol. Fase gerak yang digunakan yaitu metanol pro HPLC dengan kecepatan alir 1 

ml/menit. 

  

c. Analisis data 

 

Data yang diperoleh diolah secara statistik dengan menggunakan Analisis Variansi 

(ANOVA). Jika hasil analisis ANOVA signifikan, analisis data dilanjutkan dengan uji 

Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Analisis fisik 

 

Analisis fisik yang diukur pada tanaman kailan antara lain tinggi tanaman, berat segar, 

dan persentase kerusakan daun (Tabel 1). 

 

Tabel 1:  Tinggi tanaman, berat segar dan persentase kerusakan daun tanaman kailan 

yang dirawat dengan dua perlakuan. 
Perlakuan Analisis Fisik 

 Tinggi tanaman  

(cm/batang) 

Berat segar 

(g/batang) 

Persentase 

kerusakan daun 

(%) 

Organik 34,814 ± 2,097
a
 27,827

 
± 21,011

b
 11,03 ± 0,743

a
 

Kontrol 34,555 ± 2,365
a
 67,251

 
± 13,681

a
 21,33 ± 9,641

b
 

Ket:  Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan signifikan (P<0,05) 

berdasarkan uji DNMRT 

 

Analisis fisik dilakukan untuk melihat pertumbuhan dan kondisi fisik pada tanaman 

kailan organik yang diberi perlakuan dengan ekstrak tanaman terfermentasi dan tanpa 

perlakuan (Kontrol). Kailan organik menunjukkan tinggi tanaman yang tidak berbeda 

dengan Kontrol. Kailan organik juga memberikan berat segar yang lebih rendah 

dibanding Kontrol. Namun, pada persentase kerusakan daun, kailan organik lebih 

unggul dibanding Kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak tanaman yang 
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digunakan dalam ETT dapat meningkatkan ketahanan tanaman kailan terhadap serangan 

ulat daun maupun hama namun tidak meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh senyawa aktif pada ekstrak tanaman 

yang memacu tanaman kailan menghasilkan metabolit sekunder yang dapat melindungi 

tanaman namun menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat sehingga berpengaruh 

terhadap berat tanaman dan tinggi tanaman kailan tersebut. Penelitian yang dilakukan 

oleh Alfianti (2012) juga menunjukkan bahwa kangkung yang diberi perlakuan ETT 

babadotan (5,48%) dan ETT rumput paitan (10,92%) memiliki berat segar lebih rendah 

namun mampu melindungi kerusakan daun tanaman kangkung paling baik 

dibandingkan dengan perlakuan Kontrol (41,02%). 

 

Rumput paitan dikenal sebagai tanaman yang tahan terhadap serangan hama sedangkan 

babadotan merupakan tanaman yang bersifat repellant (penolak hama). Kombinasi 

ekstrak rumput paitan dan ekstrak babadotan dengan effective microorganism yang 

digunakan sebagai inokulum mampu meningkatkan keragaman mikroorganisme dalam 

tanah. Aktifitas mikroorganisme ini mempengaruhi ekosistem tanah dan menghasilkan 

zat tambahan bagi tanaman (Parr dkk., 2002). Mikroorganisme ini akan mempercepat 

dekomposisi bahan organik. Hal inilah yang akan memperbaiki kualitas tanah yang 

kemudian memperbaiki pertumbuhan serta jumlah dan mutu tanaman (Higa dan Parr, 

1994).  

 

Persentase kerusakan daun terbesar ditunjukkan oleh kontrol dibandingkan dengan 

kailan organik. Hal ini dapat disebabkan karena kombinasi ETT dengan effective 

microorganism menggunakan inokulum yang mengandung mikroba seperti Aspergillus 

yang dapat menguraikan bahan organik pada ekstrak tanaman terfermentasi dan 

menghasilkan zat-zat anti mikroba sehingga memacu tanaman mengeluarkan aroma 

spesifik yang tidak disukai oleh hama maupun serangga penganggu (Higa dan Parr, 

1994). Namun, kailan kontrol memberikan hasil berat segar yang lebih baik 

dibandingkan kailan organik yang dirawat dengan ETT (Tabel 1). Hal ini dapat 

disebabkan karena penambahan bokashi sebagai pupuk mengandung mikroorganisme 

yang dapat mendekomposisi berbagai materi organik pada bokashi dan tanah tempat 

tumbuh yang berperan dalam merangsang pertumbuhan tanaman (Higa, 1994). 

 

b. Analisis kimia 

b.1. Kandungan total fenolik, flavonoid dan asam askorbat 

 

Tanaman kailan yang ditanam secara organik dengan mengggunakan ekstrak tanaman 

terfermentasi (ETT), kontrol dan konvensional memberikan hasil kandungan total 

fenolik dan flavonoid yang bervariasi (Tabel 2). 

 

Secara umum, tanaman kailan organik yang dirawat dengan ETT menunjukkan 

kandungan total fenolik yang tinggi dan tidak berbeda signifikan (P<0,05) dengan 

kailan konvensional. Hal ini disebabkan karena mikroorganisme yang terdapat didalam 

EM berperan penting dalam proses degradasi dan pelarutan mineral-mineral yang 

awalnya berada dalam bentuk senyawa kompleks menjadi bentuk ion, garam, dan 

senyawa sederhana yang dapat diserap oleh akar. Misalnya unsur fosfor dalam senyawa 
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kompleks batuan akan dilarutkan oleh mikroorganisme sehingga dapat digunakan oleh 

tanaman (Wood dkk, 1999).  

 

Tabel 2:  Kandungan total fenolik dan flavonoid ekstrak kailan yang ditanam secara 

organik dan konvensional. 

Perlakuan Kandungan total fenolik  Kandungan flavonoid  

 

 (AGE mg/g berat kering) (KE mg/g berat kering) 

Organik 6,866 ± 0,519
a
 0,268 ± 0,051

b
 

Kontrol 5,330 ± 0,165
b
 0,182 ± 0,006

c
 

Konvensional 6,396 ± 0,027
a
 0,341 ± 0,021

a
 

Ket:  Huruf yang berbeda menunjukkan kandungan total fenol berbeda secara nyata (P<0.05) berdasarkan 

uji DNMRT 

 AGE = asam galat ekivalen 

 KE    =  kuersetin ekivalen 

 

Kandungan fenolik tanaman kailan lebih tinggi dari kandungan flavonoidnya. 

Ketersediaaan senyawa fenolik sebagai metabolit sekunder dipengaruhi oleh lingkungan 

tempat tumbuh tanaman. Ketersediaan air yang kurang dan temperatur lingkungan yang 

tinggi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kandungan air disekitar 

tanah tempat tumbuh menguap cepat sehingga kadar air disekitar tanah berkurang 

(Aldrich dkk., 2011). Fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang paling 

banyak terdapat pada tanaman. Fenol disusun dari asam hidroksibenzoat dan 

fenilpropanoid melalui jalur asam sikhimat. Biosintesis metabolit sekunder memiliki 

enzim cabang penting yang mampu menghubungkan sejumlah senyawa metabolit 

primer kedalam alur metabolit sekunder. Sintesis senyawa fenol dari fenilpropanoid 

dibantu oleh enzim penilalanin amonia liase (PAL). Senyawa flavonoid juga 

memerlukan PAL sebagai prekursor untuk reaksi pembentukannya. Saat tanaman 

kekurangan air, tanaman akan memberikan respon dengan menurunkan aktivitas enzim 

PAL. Hal ini menyebabkan tanaman tidak memiliki enzim yang cukup untuk 

melanjutkan ke jalur metabolit sekunder sehingga tanaman hanya memproduksi fenolik 

saja. Hal ini menyebabkan kandungan fenolik lebih tinggi sedangkan senyawa flavonoid 

relatif lebih sedikit (Edwards dan Gatehouse, 1999). 

 

Kandungan flavonoid kailan konvensional berbeda signifikan (P<0,05) dengan  kailan 

organik dan kontrol. Hal ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tumbuh kailan 

seperti yang dijelaskan diatas. Penelitian oleh Aldrich dkk. (2011) juga melaporkan 

bahwa faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan brokoli yang ditanam secara 

organik maupun konvensional. Intensitas cahaya dan temperatur mempengaruhi 

kandungan asam askorbat. Semakin tinggi temperatur lingkungan dan stres lainnnya 

selama pertumbuhan akan meningkatkan kandungan antioksidan brokoli. Pengaruh 

lingkungan seperti temperatur dan intensitas cahaya merupakan faktor yang penting 

dalam perkembangan kualitas dan nutrisi tanaman.  

 

Kailan konvensional yang diuji dalam penelitian ini berasal dari kelompok Tani 

Mustang Jaya Marpoyan Pekanbaru. Sistem pertaniannya tidak sepenuhnya bergantung 

pada penggunaan pestisida namun sudah mulai bersifat semiorganik. Pupuk yang 

digunakan pada saat pembibitan dan penanaman adalah pupuk kandang dengan kondisi 
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lahan pembibitan menggunakan kain atau plastik penutup tembus pandang dan 

ketersediaan air yang cukup sehingga saat suhu lingkungan naik, ketersediaan air dan 

cahaya selalu tercukupi. Selain itu, penggunaan pestisida hanya pada saat diperlukan 

saja misalnya ketika tanaman kailan diserang ulat grayak (Spodoptera litura) atau 

terkena penyakit busuk lunak (Erwinia carotovora) (Wahyudi, 2009). Biasanya 

pestisida ini disemprotkan satu hingga dua kali saja hingga masa panen. Penggunaan 

pestisida yang jarang dilakukan oleh petani Mustang Jaya ini terhadap tanaman kailan 

konvensional mungkin menyebabkan kandungan senyawa fitokimia didalam kailan 

tidak rusak dan berkurang.  

 

Tabel 3: Kandungan vitamin C pada tanaman kailan yang ditanam secara organik dan 

konvensional. 
Perlakuan Kandungan vitamin C  

 (AAE mg/g berat kering) 

Organik 0,589 ± 0,304
a
 

Kontrol 0,076 ± 0,009
b
 

Konvensional 0,448 ± 0,036
a
 

Ket:  Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan signifikan (P<0,05) 

berdasarkan uji DNMRT 

 AAE: Asam Askorbat Ekivalen 

 

Kandungan asam askorbat yang tinggi pada kailan organik disebabkan karena ekstrak 

tanaman yang mengandung asam-asam organik dan senyawa bioaktif difermentasi oleh 

EM menjadi molekul fitokimia sederhana yang mudah diserap oleh tanaman untuk 

pertumbuhan dan perlindungan terhadap hama dan penyakit. Selain itu, senyawa 

bioaktif pada ekstrak tanaman terfermentasi ataupun metabolit sekunder dapat 

meningkatkan sintesis senyawa polifenol, vitamin C dan senyawa antioksidan lainnya 

(Wood dkk., 1999).  

 

b.2. Aktivitas antioksidan 

 

Secara umum, tanaman kailan organik yang dirawat dengan ETT memiliki aktivitas 

antioksidan lebih tinggi dibandingkan kontrol dan konvensional. (Tabel 4 dan 5).  

 

Tabel 4: Aktivitas antioksidan metoda FRAP dan FTC pada tanaman kailan yang 

ditanam secara organik dan konvensional. 

Perlakuan 
  FRAP (mol Fe

2+/
gr 

berat kering) 

    FTC (% 

hambatan) 

Organik 0,111 ± 0,0030
b
 25,34 ± 8,823

a
 

Kontrol 0,097 ± 0,0005
c
 18,67 ± 6,950

a
 

Konvensional 0,131 ± 0,0028
a
 16,13 ± 5,399

a
 

Ket:  Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan signifikan (P<0,05) 

berdasarkan uji DNMRT 

 

Hasil perhitungan IC50 (konsentrasi penghambatan 50%) radikal DPPH dan NO 

ditunjukkan pada Tabel 6. Kailan organik yang dirawat dengan ETT menunjukkan 

aktivitas yang tinggi untuk kedua uji DPPH (3,318 mg/ml) yang tidak berbeda 

signifikan dengan kontrol dan konvensional serta nilai IC50 NO (1,902 mg/ml) yang 
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tidak berbeda signifikan (P<0,05) dengan kontrol. Semakin rendah nilai IC50 ekstrak 

kailan berarti semakin efektif ekstrak kailan tersebut dalam menghambat atau meredam 

efek radikal bebas. Potensi antioksidan kailan organik yang dirawat dengan ETT 

sebagai penangkap radikal DPPH dan NO terkait dengan kandungan fitokimianya, yang 

meliputi senyawa fenolik dan flavonoid. Kemampuan senyawa fitokimia menangkap 

radikal DPPH dan NO dengan melibatkan donor atom hidrogen atau donor elektron. 

Nakiboglu dkk. (2007) menyatakan bahwa kemampuan mendonorkan atom hidrogen 

atau elektron menjadi ukuran kemampuan senyawa antioksidan menangkap radikal.  
 

Tabel 5: Nilai IC50 metoda DPPH dan penangkapan radikal NO pada tanaman kailan 

yang ditanam secara organik dan konvensional. 
Perlakuan DPPH (mg/mL) Penangkapan radikal NO (mg/mL) 

Organik 3,318 ± 0,387
a
 4,009 ± 1,902

a
 

Kontrol 4,095 ± 0,997
a
 6,510 ± 0,899

ab
 

Konvensional 4,533 ± 1,009
a
 8,130 ± 0,432

b
 

Asam Askorbat 3,163 ± 0,097
a
 4,430 ± 0,029

a
 

Ket:  Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan signifikan (P<0,05) 

berdasarkan uji DNMRT 

 

Keberadaan senyawa fenolik dan  flavonoid pada tanaman kailan tersebut dapat 

mendonorkan atom hidrogen atau elektron kepada radikal DPPH maupun NO. 

Keefektifan flavonoid mendonorkan atom hidrogen dipengaruhi oleh jumlah dan posisi 

gugus hidroksil, adanya gugus ikatan rangkap terkonjugasi serta gugus karbonil pada 

struktur benzopiron dan juga ditentukan oleh kemampuan struktur molekul flavonoid 

membentuk radikal stabil melalui resonansi (Rice-Evans dkk., 1997; Amic dkk., 2003; 

Tapas dkk., 2008). 

 

Kemampuan mereduksi oleh ekstrak kailan konvensional pada uji FRAP terhadap ion 

Fe
3+

 menjadi Fe
2+

 lebih tinggi dibandingkan kailan organik (Tabel 4). Meskipun begitu, 

tanaman kailan yang ditanam secara organik memberikan hasil yang cukup baik dan 

nilainya tidak berbeda signifikan (P<0,05) dengan kailan konvensional. Kapasitas 

reduksi ion Fe
3+

 menjadi Fe
2+

 oleh antioksidan disebabkan kemampuan senyawa ini 

mendonorkan elektron, yang ditandai oleh perubahan warna larutan dari hijau-biru 

menjadi biru dongker. Kemampuan kailan organik dan kailan konvensional sebagai 

pereduksi ion besi karena adanya senyawa reduktor, seperti fenolik yang dapat 

menurunkan sifat ion Fe
3+

 sebagai katalis oksidasi (prooksidan). Zhang dkk. (2009) 

menyatakan bahwa keberadaan reduktor dalam ekstrak mampu memutus rantai radikal 

bebas dengan mendonorkan atom hidrogen atau elektron sehingga mampu mereduksi 

ion Fe
3+. 

 

Aktivitas antioksidan kailan organik yang tinggi mampu menghambat oksidasi asam 

linoleat namun tidak berbeda signifikan dibandingkan dengan perlakuan lainnya (Tabel 

4). Aktivitas antioksidan pada pengujian ini ditunjukkan oleh kemampuan senyawa 

antioksidan mencegah degradasi warna larutan akibat adanya oksidasi radikal bebas 

yang dihasilkan dari oksidasi ikatan rangkap asam linoleat (Subhasree dkk., 2009). 

Adanya senyawa antioksidan pada ekstrak kailan dapat menetralkan radikal bebas yang 

dihasilkan dari oksidasi asam linoleat. Zhu dkk. (2011) juga melaporkan bahwa 
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kemampuan menghambat asam linoleat dapat merefleksikan keterlibatan keseluruhan 

komponen dalam ekstrak dengan berbagai macam mekanisme antioksidan, seperti 

kemampuan menangkap radikal bebas, mengkelat ion logam, mendekomposisi 

peroksida, dan memutus rantai reaksi oksidasi.  

 

b.3. Penentuan komposisi senyawa flavonoid  

 

Kromatogram standar hasil analisis HPLC menunjukkan beberapa spektrum dengan 

puncak tertentu pada waktu retensi tertentu. Standar flavonoid dideteksi pada waktu 

retensi yang berbeda yaitu katekin pada waktu retensi 2,45 menit, naringin pada waktu 

retensi 7,83, rutin pada waktu retensi 9,75 menit, dan kuersetin pada wantu retensi 

10,98 menit. Kromatogram ekstrak kailan hanya menunjukkan satu spektrum dengan 

puncak yang terdeteksi pada waktu retensi 1,8 dan tidak menunjukkan waktu retensi 

yang sama dengan standar. Kromatogram standar yang ditampilkan adalah pada panjang 

gelombang 360 nm. 

 

Tabel 6: Komposisi senyawa flavonoid pada tanaman kailan organik, kontrol dan 

konvensional 
Perlakuan Kuarsetin Katekin Naringin Rutin 

Organik TA TA TA TA 

Kontrol TA TA TA TA 

Konv TA TA TA TA 
Ket:  TA = Tidak Ada 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) 
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(b) 

 

 
(c) 

 
(d) 

 

(e) 

   Gambar 1. Kromatogram senyawa flavonoid standar a) Katekin, b) Naringin, c) Rutin, 

dan d) Kuersetin  
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Dari hasil kromatogram HPLC, tidak terlihat adanya puncak pada waktu retensi yang 

sama antara ekstrak kailan dengan larutan standar. Hal ini menunjukkan bahwa didalam 

ekstrak kailan tidak ditemukan senyawa flavonoid standar tetapi  mengandung senyawa 

flavonoid jenis lain yang jumlahnya sedikit sehingga sulit untuk diamati dengan 

konsentrasi yang rendah. Seperti yang diketahui, bahwa pada uji kandungan total 

flavonoid, masing-masing ekstrak kailan organik, kontrol dan konvensional 

menunjukkan adanya kandungan flavonoid yang bervariasi meskipun kuantitasnya 

kecil. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Secara umum, aktivitas antioksidan tanaman kailan organik yang dirawat dengan ETT 

menunjukkan nilai tinggi pada uji fenolik (6,866 AGE mg/gr berat kering) dan tidak 

berbeda signifikan dengan konvensional (6,396 AGE mg/gr berat kering). Kailan 

organik juga memiliki nilai IC50 yang paling tinggi pada uji penangkapan radikal NO 

(4,009 mg/ml). Pada uji FRAP, kailan konvensional memiliki nilai tertinggi 0,131 

mol/gr dan berbeda signifikan dengan perlakuan lainnya. Pada uji asam askorbat, kailan 

organik menunjukkan nilai yang tinggi (0,589 AAE mg/g berat kering) dan tidak 

berbeda signifikan dengan konvensional (0,448 AAE mg/g berat kering).  Pada uji FTC 

dan DPPH, masing-masing perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Penggunaan ekstrak tanaman terfermentasi dapat diaplikasikan dalam bidang pertanian 

sehingga kualitas dan kuantitas tanaman kailan organik yang dihasilkan lebih maksimal. 
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