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ABSTRACT 

Antioxidants have an important role in maintaining health because they can capture free 

radical molecules, thus inhibiting oxidation reactions in the body which are the causes 

of various diseases. Solanum ferox plants are usually called sour eggplants which are 

plants that grow wild in tropical and subtropical regions. The eggplant fruit is used as 

ingredients for cooking. This study aims to determine the antioxidant activity of young 

fruit and sour eggplant mature fruit. Analysis results The antioxidant activity of the n-

hexane extract of the acidic eggplant fruit showed very weak activity in young fruit 

compared to mature fruit because it had IC50> 500 µg / mL 
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ABSTRAK 

Antioksidan memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan karena dapat 

menangkap molekul radikal bebas, sehingga menghambat reaksi oksidasi dalam tubuh 

yang merupakan penyebab berbagai penyakit. Tumbuhan Solanum ferox biasanya 

disebut terung asam merupakan tanaman yang tumbuh liar di daerah beriklim tropis dan 

subtropis. Buah terung asam dimanfaatkan sebagai bahan masakan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari buah muda dan buah matang 

terung asam. Hasil analisis Uji aktivitas antioksidan dari ekstrak n-heksana buah terung 

asam memperlihatkan aktivitas yang sangat lemah pada buah muda dibandingkan buah 

matang karena memiliki IC50 > 500 µg/mL. 

Kata kunci : Antioksidan, radikal bebas, Solanum ferox 
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PENDAHULUAN 

Terung asam (Solanum ferox L)  

ini banyak tumbuh liar di daerah 

beriklim tropis dan subtropis. Pada 

tumbuhan ini banyak terdapat duri dan 

bulu halus. Rasa buahnya asam, 

sehingga tumbuhan ini banyak 

dimanfaatkan dalam kuliner masakan 

melayu dan juga dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber obat tradisional 

(Supriyani, 2014). Tumbuhan ini 

digunakan untuk mengobati batuk, sakit 

tenggorokan, asma, demam dan muntah. 

Rebusan akarnya digunakan sebagai obat 

sifilis oleh masyarakat Bangladesh 

(Rahman et al., 2008). Senyawa soladin 

dari spesies solanum yang berfungsi 

sebagai antioksidan anti-inflamasi, 

steroid yang di ekstraksi akad dan 

daunnya (Kumar et al., 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Rahman et al., (2008) menunjukkan 

tumbuhan S. ferox memiliki sifat 

antibakteri dan ekstrak kloroform 

daunnya dapat menolak serangga 

(Abdullah et al., 2012).  

Antioksidan merupakan zat yang 

dapat menghambat reaksi oksidasi 

radikal bebas. Radikal bebas adalah 

molekul yang kehilangan satu elektron 

sehingga molekul tersebut menjadi tidak 

stabil (lim, et al 2002). apabila reaksi 

radikal ini berlangsung secara terus-

menerus di dalam tubuh dan apabila 

tidak dihentikan akan menimbulkan 

berbagai penyakit seperti kanker, 

kerusakan hati, diabetes, penuaan dini 

dan penyakit degeneratif lainnya. 

Melalui penelitian ini diharapkan 

dapat diperoleh ekstrak atau senyawa 

yang memiliki sifat antioksidan yang 

baik pada buah muda dan buah matang 

terung asam. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini alat Alat yang digunakan 

pada penelitian ini adalah 

Spektrofotometri UV-Vis Genesis 10S, 

microplate reader, peralatan distilasi, 

neraca analitik, satu set alat rotary 

evaporation seperangkat instrument 

(Buchi R-114), lampu UV (254 dan 365 

nm), ultrasonik, dan peralatan lainnya 

yang sesuai dengan prosedur kerja. 

Bahan-bahan yang digunakan 

adalah sampel buah terung asam, etil 

asetat, diklorometan, n-heksana, reagen 

penampak noda serium sulfat, plat KLT 

silika gel GF254, silika gel 60 GF254, 2,2-

diphenyl-1-pycrylhidrazyl (DPPH), asam 

askorbat (vitamin C), dan bahan- bahan 

kimia lain yang diperlukan. 

b. Uji fitokimia 

Sampel dilakukan uji fitokimia 

terlebih dahulu untuk memberikan 

gambaran tentang golongan senyawa 

yang terkandung dalam sampel. Uji 

fitokimia yang dilakukan adalah 

flavonoid, fenolik, terpenoid/steroid, 

alkaloid dan saponin. 

c. Ekstrasi  

Ekstraksi dilakukan dengan 

metode maserasi. Serbuk kering buah 

terung asam sebanyak 600 gram 

direndam dengan pelarut n-heksana 

dalam botol gelap selama 24 jam setelah 

itu disonikasi dan disaring. Maserat yang 

diperoleh diuapkan pelarutnya dengan 

vacum rotary evaporator sehingga 

diperoleh ekstrak kental n-heksana. 

Maserasi dilakukan beberapa kali 
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pengulangan hingga warna pelarut n-

heksana jernih.  

d. Uji aktivitas antioksidan 

Uji aktivitas antioksidan dilakukan 

dengan metoda DPPH (2,2-diphenyl-1-

pycrylhidrazyl) dengan menggunakan 

microplate reader dan pada panjang 

gelombang 520 nm. Microplate terdiri 

dari baris A-H yang masing-masing 

memiliki 12 sumur). Ekstrak dari buah 

terung asam sebanyak 2 mg dilarutkan 

dalam 2 mL MeOH sehingga konsentrasi 

sampel menjadi 1000 mg/mL. Pada baris 

A sampel dimasukkan sebanyak 100 µL 

dan pada baris B-F dimasukkan 

sebanyak 50 µL MeOH. Sampel pada 

baris A dipipet sebanyak 50 µL dan 

dimasukkan ke baris B, baris B dipipet 

50 µL dan dimasukkan ke baris C. Hal 

ini dilakukan hingga baris F, baris F 

dipipet 50 µL lalu dibuang. Berdasarkan 

hal di atas akan didapatkan konsentrasi 

1000 mg/mL, 500 mg/mL, 250 mg/mL, 

125 mg/mL, 62,5 mg/mL, dan 31,25 

mg/mL. Untuk baris G dan H diisi 

MeOH sebanyak 50 µL. Baris A-G 

ditambahkan DPPH sebanyak 80 µL 

dengan konsentrasi 40 mg/mL dan 

diinkubasi selama 30 menit. Aktivitas 

penangkapan radikal bebas dapat dilihat 

dari penurunan absorbansi DPPH dengan 

microplate reader dan olah data. 

Vitamin C (asam askorbat) yang 

digunakan sebagai kontrol positif pada 

uji ini dengan konsentrasi 50 mg/mL. 

Nilai % hambatan dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut :  

% Hambatan = 
                   

        
 x 100 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Ekstraksi 

Buah terung asam yang diperoleh 

dari petani di sekitar Desa Simpang 

kelayang, Kecamatan Kelayang, 

kabupaten Indragiri Hulu, Riau. 

Berdasarkan hasil fitokimia, buah terung 

asam mengandung metabolit sekunder 

alkaloid pada buah muda dan flavonoid 

pada buah matang.  

Tabel 4.1. Hasil uji pendahuluan pada 

buah terung asam 

N
o 

Golongan 

senyawa 
Pereaksi 

Hasil 

Buah 

muda 

Hasil 

Buah 

matang 

1 Flavonoid Sianidin test - + 

2 Fenolik FeCl3 1% - - 

3 Terpenoi

d dan 

Steroid 

Liebermann- 

Burchard - - 

4 

Alkaloid 

Mayer 

 

Dragendrorff 

+ 

+ 

- 

- 

5 Saponin H2O - - 

 

Ekstraksi dilakukan pada buah 

terung asam ini menggunakan metode 

maserasi karena metode ini 

menggunakan alat yang sederhana dan 

pada suhu ruang. Sampel yang telah 

dibersihkan, dikeringkan tanpa terkena 

sinar matahari agar menghilangkan 

kandungan air tidak merusak senyawa 

yang terkandung di dalam sampel. 

Sampel dihaluskan untuk memperluas 

permukaan sampel sehingga 

meningkatkan kelarutan senyawa kimia 

yang ada di dalam sampel. 

Sampel dimaserasi dengan 

menggunakan pelarut n-heksana. Pelarut 

ini dipilih untuk menarik senyawa yang 

sifatnya non polar pada sampel. Sampel 

direndam selama 24 jam setelah itu 

disonikasi dan berulang untuk menarik 

senyawa lebih banyak. Penyaringan 

dilakukan untuk memisahkan ekstrak 
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dari sampel buahnya. Ekstrak n-heksana 

buah terung asam diuapkan pelarutnya 

dengan vacuum rotary evaporator 

sehingga didapatkan ekstrak kental n-

heksana buah terung asam sebanyak 9,65 

gram pada buah muda dan 17,50 gram 

pada buah matang.  

 

b. Uji aktivitas antioksidan 

Uji aktivitas antioksidan ini 

dilakukan pada ekstrak kasar n-heksana 

buah terung asam dengan menggunakan 

motode DPPH. Uji aktivitas antioksidan 

dilakukan dengan metode ini karena 

merupakan metode yang sederhana, 

cepat, mudah  dan menggunakan sampel 

dalam jumlah yang sedikit. Uji aktivitas 

antioksidan dengan metode DPPH ini 

menggunakan alat Microplate Reader 96 

Well pada panjang gelombang 517 nm. 

DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

merupakan molekul yang mengandung 

senyawa radikal bebas nitrogen yang 

tidak stabil yang dapat mengikat ion 

hidrogen sehingga digunakan untuk 

pengujian aktivitas antioksidan. Adanya 

senyawa antioksidan dari sampel 

mengakibatkan perubahan warna pada 

larutan DPPH dalam metanol yang 

semula berwarna violet pekat menjadi 

kuning pucat. Perubahan warna ini 

terjadi karena DPPH mengalami reduksi 

sehingga menyebabkan elektron menjadi 

berpasangan. 

Sifat antioksidan berdasarkan IC50 

memiliki tingkat yang berberbeda-beda, 

yaitu <50 μg/mL (sangat kuat), 50–100 

μg/mL (kuat), 100–150 μg/mL (sedang) 

dan 151–100 μg/mL (lemah). 

Berdasarkan hal ini, dapat dinyatakan 

bahwa ekstrak kasar n-heksana buah 

terung asam memperlihatkan aktivitas 

yang sangat lemah pada buah muda 

(647,37 μg/mL) dibandingkan buah 

matang (262,27 μg/mL) karena memiliki 

IC50 > 500 µg/mL. 

Uji aktivitas antioksidan pada buah 

genus Solanum telah dilakukan seperti 

dilaporkan wayan et al., (2014) diketahui 

bahwa ekstrak etanol buah terung ungu 

(385,06 μg/mL) memiliki aktivitas yang 

jauh lebih lemah dengan vitamin C 

(22,59 μg/mL) sebagai kontrol positifnya 

yang memiliki aktivitas antioksidan yang 

sangat kuat.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uji fitokimia buah terung 

asam mengandung senyawa golongan 

alkaloid pada buah muda dan flavonoid 

pada buah matang. Ekstrak n-heksana 

buah terung asam bersifat sangat lemah 

untuk antioksidan karena pada buah 

muda memiliki nilai IC50 646,37 µg/mL 

dan buah matang IC50 262,27 µg/mL  
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