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Abstract 

Lettuce (Lactuca sativa L) can serve as a source of vitamins, minerals and 

natural antioxidants. The cultivation system organically and conventionally can 

influence the nutrients and antioxidant contents. In this study, the total phenolic, 

flavonoid, vitamin C content, antioxidant activity and  flavonoid composition of 

lettuce extract were carried out. Fresh weight and percentage of damaged leaves 

of lettuce were determine too as physical analysis. Two different treatment (FPE 

and control) were used for organic lettuce. The results showed that the fresh 

weight of plants were not significantly different. Organic lettuce with FPE 

treatment (5,10%) had lower (P0,05) percentage of leaves damaged than control 

treatment (18,23%). Compared to conventional lettuce, organic lettuce with FPE 

(9,873 GAE mg/g) and control (9,000 GAE mg/g) treatment had a significantly 

(P0,05) higher content of phenolic. Organic lettuce with FPE treatment showed 

higher flavonoid (10,681 QE mg/g) and  vitamin C (0,460 AAE mg/g) content. 

For antioxidant activities, organic lettuce with FPE treatment gave the best FRAP 

(0,234 mmol Fe
2+

/g), FTC (55,05%), DPPH (482,33 g/mL) and NO radical 

scavenging (4,619 mg/mL) values. Determination of flavonoid composition 

showed that lettuce extracts didn’t contain standards of flavonoid compound 

(quercetin, catechin, naringin, and rutin). Lettuce extracts could be contained 

other flavonoid compounds. From this study, it can be concluded that the 

percentage of phenolic and vitamin C might be contributed to the antioxidant 

activity and the amount of total phenolic and vitamin C content which might be 

influenced by the cultivation system. 
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Pendahuluan 

Selada (Lactuca sativa L.)  merupakan sayuran yang banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat Indonesia sebagai lalapan. Selada juga merupakan sayuran yang 

sangat berpotensi sebagai bahan makanan penyeimbang gizi karena selada 

mengandung mineral dan vitamin. Selain itu, selada juga mengandung senyawa 

metabolit sekunder seperti polifenol, flavonoid dan vitamin C (asam askorbat) 

yang dapat bertindak sebagai antioksidan alami. 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat atau menunda 

oksidasi lipid atau molekul lain dengan cara menghambat inisiasi, propagasi 

reaksi oksidasi berantai dan mampu menetralkan pengaruh kerusakan dari 

oksidasi dalam jaringan (Mustafa dkk, 2010). Komponen antioksidan yaitu 

fenolik, flavonoid dan vitamin C mampu menangkap radikal bebas dan juga 

menghambat mekanisme oksidasi yang dapat menimbulkan penyakit degeneratif 

seperti penyakit jantung dan kanker (Prakash, 2001). 

Senyawa-senyawa metabolit yang bermanfaat pada tumbuhan seperti 

kandungan antioksidan sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan.  
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Salah satu faktor lingkungan yang paling mempengaruhi adalah metode 

penanaman (Hounsome dkk, 2008) yaitu secara konvensional atau organik 

(D’Evoli dkk, 2010).  

Sayuran selada pada umumnya ditanam menggunakan metode konvensional 

yaitu menggunakan pupuk dan pestisida sintetik. Penggunaan pupuk dan pestisida 

sintetik ini menyebabkan masalah serius bagi lingkungan. Selain itu, penggunaan 

pestisida sintetik juga dapat menurunkan kandungan antioksidan pada tanaman. 

Salah satu teknologi pertanian organik yang dapat diterapkan adalah teknologi 

EM yaitu penggunaan inokulan bakteri EM berupa pupuk bokashi dan Ekstrak 

Tanaman Terfermentasi (ETT). Teknologi EM ini terbukti sangat efektif 

meningkatkan kualitas tanah (Higa dan Parr, 1994). 

ETT merupakan biokontrol alami sebagai alternatif pengganti pestisida 

sintetik yang dapat meningkatkan kualitas kandungan antioksidan pada tanaman 

selada. Penggunaan biokontrol alami yaitu ETT dapat meningkatkan aktivitas 

antioksidan pada tanaman selada (Kurniasih, 2008). ETT dibuat menggunakan 

tanaman berkhasiat obat yang tahan terhadap hama  melalui proses fermentasi 

dengan EM4 yang mengandung bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat, ragi, 

Actinomycetes dan jamur fermentasi. Inokulan EM4 ini mampu melakukan 

biosintesis menghasilkan senyawa-senyawa bioaktif (Wood dkk., 1999). Oleh 

sebab itu, perlu diteliti pengaruh ETT terhadap kandungan polifenolik, vitamin C 

dan aktivitas antioksidan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kandungan total fenol, total 

flavonoid, total vitamin C, aktivitas antioksidan dan komposisi flavonoid dari 

tanaman selada (Lactuca sativa L.) yang ditanam secara organik dengan perlakuan 

ETT, kontrol dan konvensional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan biokontrol dalam menanggulangi hama dan 

penyakit dengan menghitung biomassa pada tanaman selada. 

 

Metode Penelitian 

 

Persiapan Ekstrak Tanaman Terfermentasi (ETT) 

ETT dibuat menggunakan bahan tanaman obat atau tanaman yang tahan 

terhadap hama. Tanaman sebanyak 250 g dihaluskan dan dimasukkan ke dalam 

masing-masing wadah berukuran 1500 ml kemudian ditambah dengan 1000 ml 

air, 50 ml larutan gula merah dan 50 ml EM4 lalu dihomogenkan. Wadah ditutup 

rapat dan disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Selama 

fermentasi, gas yang terbentuk dikeluarkan secara berkala (2 hari sekali atau 

sesuai keadaan gas) selama 2 minggu dan setelah itu dapat langsung digunakan.  

 

Persiapan sampel 

Selada organik ditanam di Kebun Bokashi UR dengan metode Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) terdiri dari 3 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 2 

perlakuan. Sehingga total plot adalah 6 plot dengan ukuran 1x2 m. Dalam masing-

masing plot terdapat 24 batang tanaman dengan jarak tanam 10x10 cm. Masing-

masing plot diberikan perlakuan yang berbeda tiap 2 hari sekali. Perlakuan 

meliputi ETT dan kontrol (K). Selada konvensional diambil dari kebun Jl. Bakti, 

Arifin Ahmad. 
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Analisis fisik 

Analisis fisik yang dilakukan berupa persentase jumlah daun dan biomassa 

dari sampel selada organik. Biomassa dari tanaman selada diukur dengan 

menimbang sampel selada organik bersama akarnya. 

 

Ekstraksi sampel 

Bagian akar pada sampel selada yang telah bersih dibuang lalu dipotong-

potong. Sebanyak 200 g selada yang telah dipotong tersebut dikeringkan 

menggunakan oven pada suhu 40°C. Sampel selada yang telah kering kemudian 

dihaluskan menggunakan blender. Sebanyak 50 ml etanol digunakan untuk 

mengekstrak 10 g tanaman selada yang telah dihaluskan. Campuran diinkubasi 

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

disonikasi selama 15 menit. Campuran disentrifugasi pada 3000 rpm selama 10 

menit. Supernatan digunakan untuk analisis total fenolik, total flavonoid dan 

aktivitas antioksidan. 

 

Analisis total fenol 

Total fenol diukur dengan metode Folin-Ciocalteu dari Mustafa dkk. (2010). 

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 ditempatkan pada tempat gelap dengan suhu ruang selama 5 menit. Setelah 

itu, sebanyak 2,5 ml Na2CO3 7% ditambahkan ke dalam campuran dan divortex. 

Campuran diinkubasi terlebih dahulu selama 26 menit di tempat gelap pada suhu 

ruang sebelum absorbansi diukur pada panjang gelombang 755 nm. Standar yang 

digunakan adalah asam galat (50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, dan 400 g/mL). 

 

Analisis total flavonoid 

Analisis kadar total flavonoid menggunakan metode dari 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 di tempat gelap pada suhu 

ruang selama 6 menit. Setelah itu, sebanyak 0,15 ml AlCl3.6H20 10% 

ditambahkan ke dalam campuran dan divortex. Campuran diinkubasi kembali di 

tempat gelap pada suhu ruang selama 5 menit dan ditambahkan dengan 0,5 mL 

NaOH 1 M. Campuran ditambahkan dengan aquades hingga volume larutan 

menjadi 2,5 mL. Campuran divorteks dan absorbansi campuran diukur pada 

panjang gelombang 507 nm. Standar yang digunakan adalah kuersetin (40, 80, 

120, 160, 200, 240, dan 280 g/mL). 

 

Analisis total vitamin C 

Total vitamin C ditentukan dengan menggunakan metode yang dilakukan 

oleh Barros dkk. (2007). Sampel selada yang telah kering sebanyak 10 g 

dilarutkan dengan 50 ml etanol. Campuran diinkubasi pada suhu -20°C selama 

24jam dan disonikasi selama 15 menit. Filtrat dari campuran tersebut dipisahkan 

dan disentrifugasi pada 3000 rpm selama 10 menit. Filtrat dievaporasi pada suhu 

40 
0
C. Sebanyak 100 mg ekstrak kental tersebut diekstrak kembali dengan 1 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 96 well clear 
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polystyrene microplate reader. Standar yang digunakan adalah asam askorbat (0, 

50, 100, 150, 200, 250, dan 300 g/mL). 

 

Penentuan aktivitas antioksidan 

Metoda FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) 

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 20mM 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 2mM). 

 

Metode FTC (Ferric Thiocyanate) 

Pengukuran aktivitas antioksidan pada ekstrak selada menggunakan metode 

Ferric Thiocyanate 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. Sebanyak 30 μl FeCl2 

0,014 M dan 30 μl KSCN 30% ditambahkan pada campuran. Absorbansi diukur 

pada panjang gelombang 500 nm. Untuk tabung kontrol, dilakukan pengujian 

yang sama tanpa supernatan. 

% Hambatan = 






 

AbsKontrol

AbsSampelAbsKontrol
x 100% 

 

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

Metode DPPH yang digunakan untuk pengukuran total aktivitas antioksidan 

ini berdasarkan metode dari Taie dkk. (2008).  Sebanyak 150 L larutan DPPH 

30g/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 

30g/mL dan 50 L etanol. Campuran diinkubasi selama 30 menit pada 

temperatur ruang. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 520 nm. Untuk 

inhibition concentration 50 (IC50) ditentukan dengan memvariasikan konsentrasi 

sampel. Larutan asam askorbat digunakan sebagai kontrol (+). 

 

Aktivitas penangkapan radikal NO 

Pengukuran aktivitas penangkapan radikal NO menggunakan metode yang 

dilakukan oleh Sonawane dkk. (2010). Reagen Gries 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 
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microplate. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 550 nm. Untuk inhibition 

concentration 50 (IC50) ditentukan dengan memvariasikan konsentrasi sampel. 

Larutan asam askorbat digunakan sebagai kontrol (+). 

 

Penentuan komposisi senyawa flavonoid 

Penentuan komposisi senyawa flavonoid dilakukan dengan menggunakan 

High Performance Liquid Chromatograpgy (HPLC) fasa terbalik berdasarkan 

metode yang dilakukan Waite dkk. (2006). Analisis yang digunakan berupa 

analisis kualitatif. Sebanyak 5 ml metanol digunakan untuk mengekstrak 1 g 

tanaman selada yang telah dihaluskan. Campuran diinkubasi pada suhu -20°C 

selama 24 jam. Filtrat dari campuran tersebut dipisahkan dan disonikasi selama 

15menit. Campuran disentrifugasi 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 dan diukur 

pada panjang gelombang 280 dan 360 nm Fasa gerak yang digunakan yaitu 

metanol dengan sistem gradien (40-80 %) dengan kecepatan alir 1 ml/menit. 

Detektor yang digunakan adalah detektor UV-Vis dan kolom yang digunakan 

adalah C18 Shim-pack VP-ODS dengan ukuran kolom 150 L x 4,6 mm. 

 

Analisis Data 

Data pengukuran fisik (persentase kerusakan daun dan biomassa tanaman 

selada) dianalisis secara statistik dengan menggunakan uji-t. Analisis kimia (total 

fenolik, total flavonoid, total vitamin C, dan aktivitas antioksidan)  dianalisis 

secara statistik dengan menggunakan Analisis Variansi (ANOVA). Jika hasil 

analisis ANOVA berbeda signifikan, analisis data dilanjutkan dengan uji Duncan 

New Multi Range Test (DNMRT) pada taraf 5%. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Analisis fisik 

Pada penelitian ini, analisis fisik dilakukan terhadap selada organik yang 

dirawat menggunakan ETT dan kontrol. Analisis fisik yang diukur pada penelitian 

ini adalah persentase kerusakan daun dan biomassa. Selada yang dianalisis 

berjumlah 6 batang dengan jumlah rata-rata daun 10 helai perbatang. Persentase 

kerusakan daun dari selada yang dirawat dengan ETT berbeda nyata (P0,05) 

dengan perlakuan kontrol (Tabel 1). Selada dengan perlakuan ETT memberikan 

perlindungan yang lebih baik dengan persentase kerusakan daun sebesar 5,10 % 

yaitu 3 helai dari jumlah total daun 62 helai. Sedangkan perlakuan K 

menunjukkan kerusakan daun sebesar 18,23% yaitu 10 helai dari jumlah total 

daun 57 helai.   

Persentase kerusakan daun menunjukkan bahwa perlakuan ETT dapat 

memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hama ataupun penyakit pada 

selada. ETT mampu memberikan perlindungan terbaik diperkirakan karena 

tingginya kandungan senyawa bioaktif yang dihasilkan melalui proses fermentasi. 

Senyawa bioaktif yang dihasilkan merupakan hasil biosintesis yang dilakukan 

oleh beberapa mikroorganisme yang terdapat pada EM seperti bakteri asam laktat, 

Actinomycetes dan jamur fermentasi. Bakteri asam laktat seperti Streptococcus 

dan Lactobacillus mampu menghasilkan asam laktat yang dapat menghambat 

mikroorganisme patogen seperti fusarium dan mengurangi populasi nematode 
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(Higa, 1993). Actinomycetes berperan menghasilkan senyawa bioaktif seperti 

streptomycin, actinomycin dan neomycin dari asam amino yang dihasilkan oleh 

ekstrak babadotan, rumput paitan, dan campuran alkohol dengan asam cuka pada 

EM5. Senyawa bioaktif ini menekan pertumbuhan jamur dan bakteri patogen. 

Jamur fermentasi seperti Aspergillus dan Penicillium pada EM dapat menguraikan 

bahan-bahan organik untuk menghasilkan zat-zat antimikroba. Zat antimikroba ini 

mampu mencegah serbuan serangga serta ulat-ulat yang merugikan pada tanaman 

(Apnan, 2003). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfianti (2012) 

melaporkan bahwa ETT sangat efektif melindungi sayuran kangkung dari 

kerusakan daun. 

 

Tabel 1. Analisis fisik pada selada organik. 

Perlakuan 

Analisis Fisik 

Persentase Kerusakan 

Daun/6 batang 

Berat Segar 

(g/batang) 

K 18,23  ± 1,04
b
 25,66   ± 6,42

a
 

EM5 5,10   ± 2,46
a
 42,36   ± 42,36

a
 

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

uji DNMRT 

K = Kontrol 

 

Analisis fisik berupa biomassa segar dari selada diukur dengan menimbang 

tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan dari kedua perlakuan. Namun dari hasil analisis statistika menunjukkan 

bahwa perlakuan ETT memberikan biomassa segar tertinggi yaitu 42,36 g/batang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan ETT mampu menghasilkan 

senyawa-senyawa bioaktif melalui proses fermentasi oleh EM dan mampu 

memicu pertumbuhan tanaman (Higa dan Parr, 1996). Beberapa golongan 

mikroorganisme pada EM yang sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman 

adalah bakteri fotosintetik dan ragi. Bakteri fotosintetik seperti Rhodosedomonas 

dan Rhodospillium mensintesis asam amino dari bahan organik yang mampu 

meningkatkan populasi Vesicular arbuscular micorrhiza. Dengan meningkatnya 

populasi Vesicular arbuscular micorrhiza maka daya serap fosfat pada tanah juga 

akan meningkat (Higa, 1993). Ragi pada EM seperti Aspergillus dan 

Saccharomyces berperan mensintesis zat-zat bioaktif seperti hormon dan enzim 

yang dapat meningkatkan jumlah sel aktif dan perkembangan akar (Apnan, 2003). 

 

Total fenolik, flavonoid dan vitamin C 

Tabel 2 menunjukkan kandungan total fenolik dan flavonoid pada sayuran 

selada. Kandungan fenolik tertinggi diperoleh dari sayuran selada dengan 

perlakuan ETT (9,873 mg AGE/g) dan kontrol (9,000 mg AGE/g) yang berbeda 

signifikan (P0,05) dengan perlakuan konvensional. Kandungan flavonoid 

tertinggi diperoleh dari sayuran selada dengan perlakuan ETT (10,681 mg KE/g) 

yang berbeda signifikan (P0,05) dengan perlakuan kontrol dan konvensional. 

Kandungan total vitamin C pada selada ditunjukkan pada Tabel 3.  
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Tabel 2. Kandungan total fenolik dan flavonoid pada selada. 

Perlakuan Total fenolik (mg AGE/g) Total flavonoid (mg KE/g) 

Konv 6,246  ± 0,159
b
 6,709   ± 0,141

b
 

K 9,000   ± 0,199
a
 7,753  ± 0,082

b
 

ETT 9,873 ± 1,149
a
 10,681 ± 1,171

a
 

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

berdasarkan uji DNMRT 

Konv = Konvensional 

K = Kontrol 

 

Keberadaan vitamin C pada tiap jenis tanaman berbeda. Tanaman dengan 

dedaunan hijau mengandung vitamin C dalam jumlah yang cukup tinggi. 

Keberadaan vitamin C pada tanaman cukup tinggi namun fungsinya bagi tanaman 

tersebut relatif kecil (Winarsi, 2007). Selada dengan perlakuan ETT menunjukkan 

kandungan total vitamin C tertinggi yaitu 0,460 mg AAE/g dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol dan konvensional.  

 

Tabel 3. Kandungan vitamin C pada selada. 

Perlakuan Vitamin C (mg AAE/g) 

Konv 0,228 ± 0,013
b
 

K 0,280 ± 0,021
b
 

ETT 0,460 ± 0,121
a
 

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

uji DNMRT 

Konv = Konvensional 

K = Kontrol 

 

Kandungan flavonoid dan vitamin C yang tinggi pada selada dengan 

perawatan ETT disebabkan karena adanya senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh 

ekstrak tanaman melalui proses fermentasi. Senyawa bioaktif tersebut seperti 

asam amino fenilalanin yang menjadi prekursor dalam sintesis polifenol (Higa dan 

Parr, 1994). Dari penelitian lain juga diperoleh bahwa selada yang dirawat dengan 

ETT memberikan kandungan total fenolik yang lebih tinggi daripada selada 

konvensional (Nurkholidah, 2005). Sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Zhao dkk. (2007) menyatakan bahwa selada organik memberikan 

kandungan fenolik lebih tinggi dibandingkan dengan selada konvensional. 

Kandungan senyawa metabolit sekunder seperti fenolik, flavonoid dan 

vitamin C sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Salah satu 

faktor lingkungan yang paling mempengaruhi adalah metode penanaman 

(Hounsome dkk, 2008). Teknologi EM merupakan salah satu teknologi pertanian 

organik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas baik secara fisik maupun 

kandungan antioksidan tanaman. Salah satu produk yang memanfaatkan teknologi 

EM adalah Ekstrak Tanaman Terfermentasi (ETT). Kandungan zat-zat bioaktif 

dari ETT terbukti mampu meningkatkan metabolit sekunder pada tanaman (Wood 

dkk., 1999). Benbrook (2005) menyatakan bahwa sayuran organik memiliki 

kandungan fenolik 2 atau 3 kali lebih banyak dibandingkan sayuran konvensional. 
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Kandungan fenolik, flavonoid dan vitamin C yang rendah pada sayuran 

konvensional disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida sintetik yang 

mampu mengoksidasi senyawa antioksidan lainnya pada tanaman. 

 

Aktivitas antioksidan 

Kandungan fenolik, flavonoid dan vitamin C pada tanaman sangat 

berhubungan erat dengan aktivitas antioksidan pada tanaman tersebut. Tingginya 

kandungan flavonoid dan vitamin C pada selada dengan perlakuan ETT 

menghasilkan aktivitas antioksidan yang tinggi pula. Ini terlihat dari hasil 

pengujian aktivitas antioksidan menggunakan empat metode yaitu metode Ferric 

Reducing Antioxidant Power (FRAP), Ferric Thiocyanate (FTC), 2,2-Diphenyl-1-

picrylhidrazyl (DPPH), dan aktivitas penangkapan radikal NO. 

Metode FRAP digunakan untuk mengukur kemampuan antioksidan dalam 

mereduksi Fe
+3

 menjadi Fe
+2 

pada kondisi asam. Tabel 4 menunjukkan hasil 

analisis statistika aktivitas antioksidan pada selada dengan metode FRAP. Metode 

FRAP merupakan salah satu metode pengukuran aktivitas antioksidan 

berdasarkan perpindahan elektron tunggal. Pada metode ini, senyawa antioksidan 

akan mendonorkan elektron kepada kompleks Fe
+3 

(Fe
+3

-TPTZ) sehingga 

tereduksi menjadi bentuk Fe
+2

 (Fe
+2

-TPTZ) (Vichitphan dkk., 2007). 

 

Tabel 4. Aktivitas antioksidan (FRAP dan FTC) pada selada. 

Perlakuan FRAP (mmol Fe
2+

/g) FTC (% hambatan) 

Konv 0,157  ± 0,008
b
 32,22   ± 2,96

c
 

K 0,183   ± 0,009
ab

 47,10   ± 3,29
b
 

ETT 0,234   ± 0,049
a
 55,05   ± 3,35

a
 

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

uji DNMRT 

Konv = Konvensional 

K = Kontrol 

 

Pada Tabel 4. juga memperlihatkan aktivitas antioksidan pada selada 

dengan metode FTC. Pada metode FTC ini akan diperoleh persentase hambatan 

oleh antioksidan dalam menghambat terbentuknya hidroperoksida dari peroksidasi 

lipid. Dengan terhambatnya pembentukan hidroperoksida maka akan terhambat 

pula proses oksidasi kompleks ferro-tiosianat menjadi kompleks ferri-tiosianat 

(Lindsey, 2002). 

Pengujian aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH 

berdasarkan kemampuan antioksidan menetralkan radikal bebas dengan cara 

mendonorkan atom H ke radikal DPPH sehingga membentuk senyawa DPPHH. 

Hal ini ditandai dengan terbentuknya kestabilan warna senyawa radikal DPPH 

setelah ditambahkan dengan antioksidan. Larutan radikal yang awalnya berwarna 

ungu akan berubah menjadi kuning setelah ditambahkan dengan antioksidan (Taie 

dkk., 2008).   

Pada pengujian aktivitas penangkapan radikal NO akan memperlihatkan 

kemampuan antioksidan menangkap radikal NO yang terbentuk secara spontan 

oleh larutan natrium nitroprussida.  Analisis penangkapan radikal NO berdasarkan 

pada konversi enzimatik yang mengubah nitrat menjadi nitrit dengan bantuan 
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enzim nitrat reduktase. Radikal NO akan bereaksi dengan oksigen untuk 

memproduksi ion nitrit yang dapat dihitung dengan reagen Griess (Sonawane 

dkk., 2010).  

Aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH dan aktivitas 

penangkapan radikal NO dinyatakan dengan nilai IC50 (Tabel 5). Nilai IC50 

merupakan nilai konsentrasi sampel yang dapat menghambat radikal DPPH 

ataupun radikal NO sebesar 50%. Selada dengan perlakuan ETT memberikan nilai 

IC50 terbaik pada metode DPPH (482,33 g/mL) dan metode aktivitas 

penangkapan radikal NO (4,619 mg/mL). Hasil ini menandakan pada konsentrasi 

sampel dengan perlakuan ETT 482,33 g/mL mampu menghambat radikal DPPH 

sebesar 50% dan pada konsentrasi 4,619 mg/mL mampu menghambat radikal NO 

sebesar 50%. 

 

Tabel 5. Nilai IC50 DPPH dan penangkapan radikal NO pada selada. 

Perlakuan DPPH (g/mL) 
Penangkapan Radikal NO 

(mg/mL) 

Vit. C 15 4,428 

Konv 657,67  ± 34,53
b
 7,046 ± 0,616

b
 

K 578,67   ± 33,01
ab

 5,357 ± 0,503
ab

 

ETT 482,33  ± 80,34
a
 4,619 ± 1,341

a
 

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

uji DNMRT 

Konv = Konvensional 

K = Kontrol 

 

Komposisi senyawa flavonoid 

Komposisi senyawa flavonoid pada selada ditentukan menggunakan 

peralatan High Performence Liquid Chromatography (HPLC). Standar flavonoid 

yang digunakan pada analisis ini adalah kuersetin, katekin, naringin dan rutin. 

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa pada selada dengan perlakuan ETT, kontrol dan konvensional tidak 

teridentifikasi senyawa flavonoid seperti kuersetin, katekin, naringin dan rutin 

(Gambar 1 dan Gambar 2). Kromatogram dari selada dengan perlakuan ETT, 

kontrol dan konvensional tidak menunjukkan puncak yang sama pada 

kromatogram standar (kuersetin, katekin, naringin dan rutin). Namun, 

kromatogram selada dengan perlakuan ETT, kontrol dan konvensional 

menunjukkan puncak yang berbeda. Ini menandakan bahwa pada selada dengan 

perlakuan ETT, kontrol dan konvensional terdapat senyawa metabolit sekunder 

selain senyawa kuersetin, katekin, naringin dan rutin. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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(d) 

Gambar 1. Kromatogram standar flavonoid. (a) Kuersetin, (b) Katekin, 

(c) Naringin, (d) Rutin 

 

 
Gambar 2. Kromatogram selada konvensional 

 
Gambar 3. Kromatogram selada organik dengan perlakuan kontrol 
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Gambar 4. Kromatogram selada organik dengan perlakuan ETT  

 

Kesimpulan dan Saran 

Penggunaan ETT mampu memberikan perlindungan terbaik dari kerusakan 

daun selada. Aktivitas antioksidan sangat dipengaruhi oleh kandungan metabolit 

sekunder seperti fenolik, flavonoid, dan vitamin C. Kandungan total fenolik 

tertinggi pada selada ditunjukkan oleh perlakuan ETT (9,873 mg AGE/g) dan 

kontrol (9,000 mg AGE/g) yang berbeda nyata (P<0.05) dari pada selada 

konvensional.  Selada dengan perlakuan ETT menunjukkan kandungan flavonoid 

(10,681 mg KE/g) dan vitamin C (0,460 mg AAE/g) tertinggi yang berbeda nyata 

dengan perlakuan kontrol dan konvensional. Aktivitas antioksidan terbaik 

ditunjukkan oleh selada dengan perlakuan ETT pada metoda FRAP (0,234 

mmol/g), DPPH (482,33 g/mL) dan aktivitas penangkapan radikal NO (4,619 

mg/mL) diikuti oleh kontrol yang berbeda nyata dengan selada konvensional. 

Sedangkan pada metode FTC, selada dengan perlakuan ETT menunjukkan 

persentase hambatan tertinggi sebesar 55,05% yang berbeda nyata dengan 

perlakuan kontrol dan konvensional. Pada selada dengan perlakuan ETT, kontrol 

dan konvensional diidentifikasi tidak mengandung senyawa flavonoid yaitu 

kuersetin, katekin, naringin, dan rutin.  

Pengolahan selada secara organik menggunakan biokontrol seperti ETT 

perlu diterapkan oleh petani karena ETT tersebut terbukti dapat meningkatkan 

kandungan antioksidan dan mampu melindungi selada dari serangan hama dan 

penyakit. Analisis komposisi flavonoid perlu dilakukan lebih lanjut dengan 

menggunakan standar flavonoid ataupun standar fenolik lainnya guna melengkapi 

data yang ada. 
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