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ABSTRACT 

Pyrrosia lanceolata is one of the Polypodiaceae species that is commonly employed as 

a traditional medicinal plant. Previous research have reported that extracts of  

n-hexane, ethyl acetate and methanol from this plant have anti-inflammatory activity 

and antioxidant activity against ethanolic extracts with a value of 70.55% using the 

DPPH method and in a consentration 10 ppm. However, the antioxidant activity of 

extract from this plant has not been studied. The IC50 value of the n-hexane extract was 

71.62 µg/mL, that of the dichloromethane extract was 48.55 µg/mL, that of the ethyl 

acetate extract was 12.08 µg/mL, that of the methanol extract was 2.23 µg/mL, that of 

the water was 35.83 µg/mL, and that of the ascorbic acid was 8.56 µg/mL. According to 

the IC50 value, the ethyl acetate extract had higher antioxidant activity than the n-

hexane, dichloromethane, methanol, and water extracts, but lower than the positive 

control ascorbic acid. 
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ABSTRAK 

Tumbuhan paku Pyrrosia lanceolata merupakan salah satu spesies yang termasuk ke 

dalam family Polypodiaceae yang pada umumnya banyak dijadikan sebagai tanaman 

obat tradisional. Penelitian sebelumnya telah melaporkan bahwa ekstrak n-heksana, etil 

asetat dan metanol dari tumbuhan ini memiliki aktivitas antiinflamasi dan memiliki 

aktivitas antioksidan terhadap ekstrak etanol dengan nilai IC50 70,55 μg/mL 

menggunakan metode DPPH dan dalam konsentrasi 10 ppm. Namun aktivitas 

antioksidan terhadap ekstrak dari tumbuhan ini belum pernah diteliti sebelumnya. Nilai 

IC50 dari ekstrak n-heksana 71,62 μg/mL, ekstrak diklorometana 48,55 μg/mL,ekstrak 

etil asetat 12,08 μg/mL, ekstra metanol 2,23 μg/mL, air 35,83 μg/mL dan asam askorbat 

8,56 μg/mL. Berdasarkan nilai IC50 ekstrak etil asetat memiliki aktivitas antioksidan 
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yang lebih baik dibandingkan dengan ekstrak n-heksana, diklorometana, metanol dan air 

namun lebih rendah dibandingkan dengan kontrol positif asam askorbat. 

Kata kunci : antioksidan, etil asetat, pyrrosia 

 

PENDAHULUAN 

Pola kehidupan masyarakat saat 

ini telah mengalami perubahan yang 

sangat drastis seiring dengan 

perkembangan waktu. Pola hidup yang 

berubah salah satunya adalah pola 

makan. Pola makan yang tidak sehat dan 

sering terpapar zat berbahaya ke dalam 

tubuh dapat menyebabkan timbulnya 

suatu penyakit. Sebagian besar penyakit 

diawali dengan reaksi oksidasi yang 

jumlahnya berlebihan dalam sel tubuh 

manusia. Reaksi oksidasi dapat terjadi 

setiap saat termasuk ketika bernafas dan 

proses metabolisme dalam tubuh. Reaksi 

ini dapat menyebabkan terbentuknya 

radikal bebas. 

Radikal bebas merupakan 

molekul atau senyawa yang dapat berdiri 

sendiri yang mengandung satu atau lebih 

elektron yang tidak berpasangan. 

Kehadiran satu atau lebih elektron yang 

tidak berpasangan akan menyebabkan 

molekul ini mudah tertarik pada suatu 

medan magnetik (paramagnetik) dan 

menyebabkan molekul sangat reaktif. 

Radikal bebas akan menyerang molekul 

terdekat yang stabil dan mengambil 

elektron. Zat yang elektronnya terambil 

akan menjadi radikal bebas baru 

sehingga akan terjadi reaksi berantai 

yang mengakibatkan kerusakan sel. 

Elektron radikal bebas yang tidak 

berpasangan tidak mempengaruhi 

muatan elektrik dari molekulnya, dapat 

bermuatan positif, negatif ataupun netral  

(Yuslianti, 2018). 

Berbagai macam tumbuhan 

banyak mengandung antioksidan yang 

mampu menetralisir kerusakan di dalam 

tubuh akibat radikal bebas. Pemanfaatan 

bahan alam sebagai antioksidan 

diperlukan dalam upaya peningkatan 

kualitas kesehatan masyarakat dengan 

biaya yang relatif terjangkau. 

Antioksidan dapat didefinisikan sebagai 

senyawa pendonor elektron yang 

memiliki kemampuan untuk 

mengaktivasi reaksi oksidasi dengan 

cara mencegah pembentukan radikal  

(Matheos dan Heryanto, 2014). 

Salah satu sumber daya alam 

yang dimiliki oleh Indonesia adalah 

berbagai macam tumbuhan, mulai dari 
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tumbuhan tingkat rendah (jamur, lumut, 

paku-pakuan dan lain-lain) sampai 

tumbuhan tingkat tinggi (berbagai jenis 

Angiospermae) yang menghuni berbagai 

tipe habitat. Tumbuhan paku merupakan 

salah satu keanekaragaman hayati flora 

di Indonesia yang jumlahnya tersebar di 

seluruh dunia karena diperkirakan 

mencapai 10.000 spesies. Sedangkan di 

Indonesia sendiri jumlahnya sudah 

hampir mencapai 1.200 spesies. 

Tumbuhan ini sangat banyak dijumpai di 

lingkungan lembab yang daerahnya 

beriklim tropik. 

Kekayaan tumbuhan paku ini 

mendukung untuk pengembangannya 

sebagai obat, karena tumbuhan ini 

jumlahnya sangat melimpah dan juga 

memiliki kandungan senyawa yang 

berbeda-beda dan berpeluang besar 

dalam hal pengobatan tradisional. 

Tumbuhan paku dapat dijadikan sebagai 

sumber obat tradisional bagi suatu 

penyakit karena memiliki kandungan 

senyawa metabolit sekunder didalamnya. 

Metabolit sekunder yang terkandung 

memiliki kemampuan sebagai aktivitas 

biologis yang baik 

(Vickery and Vickery, 1981). 

P. lanceolata sering di jumpai 

menempel pada pohon-pohon besar yang 

telah tua sebagai tumbuhan epifit.  

P. lanceolata merupakan spesies yang 

belum banyak dilakukan isolasi 

kandungan senyawa metabolit 

sekundernya dan uji bioaktivitasnya. 

Maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tumbuhan paku ini lebih jauh. 

Berdasarkan kajian teori diatas, maka 

dalam penelitian ini akan dilakukan 3 

untuk mengetahui kandungan senyawa 

metabolit sekunder pada tumbuhan paku 

P. lanceolata serta uji aktivitas 

antioksidannya. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seperangkat alat 

destilasi, neraca analitik, satu unit  

rotary evaporator, spatula, batang 

pengaduk, corong pisah, micropipette,  

microplate 96 well, microplate 

readerdan peralatan gelas yang biasa 

gunakan di Laboratorium kimia. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sampel 

kering tumbuhan paku Pyrrosia 

lanceolata sebanyak 5 kg, pelarut  

n-heksana, diklorometana, etil asetat, 

metanol, aluminium foil, aqua DM, dan 

larutan DPPH.    
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b. Uji Antioksidan dengan metode 

DPPH 

1. Pembuatan larutan uji dan larutan 

kontrol negatif  

Ekstrak n-heksana, diklorometana, 

etil asetat, metanol dan air masing-

masing ditimbang sebanyak 2 mg dan 

dilarutkan dalam 2 mL metanol. Larutan 

ini merupakan larutan induk dalam  

1000 ppm. Pada microplate baris B-H 

ditambahkan  metanol sebanyak 50 μL. 

Larutan induk sebanyak 100 μL diambil 

dan dimasukkan kedalam microplate 

baris A sebanyak 3 sumur dan dilakukan 

pengenceran bertingkat dari sumur A 

hingga F. Kemudian larutan DPPH 

sebanyak 80 μL ditambahkan ke dalam 

masing-masing sumur dari baris A-G. 

larutan metanol sebanyak 50 μL yang 

telah ditambahkan dengan larutan DPPH 

sebanyak 80 μL ditandai sebagai kontrol 

negatif pada uji ini. 

2. Pengukuran serapan peredaman 

radikal bebas 

Larutan uji dengan beberapa 

konsentrasi dan kontrol negatif 

diinkubasi tanpa sinar selama 30 menit. 

Serapan larutan diukur pada panjang 

gelombang serapan maksimum 520 nm 

menggunakan microplate reader.  Cara 

perhitungan persentase inhibisi dihitung 

dengan rumus sebagai berikut :  

 

Keterangan :  

A = Absorbansi 

Nilai IC50 adalah konsentrasi 

antioksidan (μg/mL) yang mampu 

menghambat 50% radikal bebas. Nilai 

IC50 diperoleh dari perpotongan garis 

antara 50% daya hambatan dengan 

sumbu konsentrasi, kemudian 

dimasukkan ke dalam persamaan :  

       

IC50            

Keterangan :  

y = 50 

a  = intercept (garis potong) 

b  = slope (kemiringan sampel) 

x =  Ln konsentrasi 

(Molyneux, 2004).  

Kekuatan aktivitas antioksidan 

dinyatakan dalam indeks aktivitas 

antioksidan atau antioxidant activity 

Indeks (AAI) dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

AAI  
 on  n               m  

         m  
 

Keterangan : 

AAI = Antioxidant activity indeks 

% inhibisi = 
A bl nko − A   mp l  

A bl nko
  x 100% 
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Aktivitas antioksidan dapat 

dinyatakan sangat kuat apabila AAI > 2, 

kuat1 < AAI > 2, sedang 0,5 < AAI > 1, 

dan dikatakan lemah jika AAI < 0,5  

(Scherer & Godoy, 2009). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji antioksidan dengan metode DPPH 

(2,2-diphenyl-2-picrylhydrazyl) 

Uji antioksidan dari ekstrak  

n-heksana, diklorometana, etil asetat, 

metanol dan air dengan metode DPPH  

(2,2-diphenyl-2-picrylhydrazyl). 

Berdasarkan hasil uji antioksidan data 

IC50 dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Nilai IC50 dari ekstrak 

tumbuhan paku P.lanceolata.  

Ekstrak IC50 (μg/mL) AAI 

n-heksana 71,62 1,11 

Diklorometana 48,55 1,64 

Etil asetat 12,08 6,61 

Metanol 2,23 35,73 

Air 35,83 2,23 

Asam Askorbat 8,56 9,34 

Prinsip pengukuran aktivitas 

antioksidan menggunakan metode ini 

adalah adanya perubahan intensitas 

warna ungu DPPH yang sebanding 

dengan konsentrasi larutan DPPH 

tersebut. Nilai IC50  menggambarkan 

tingkat kekuatan dari antioksidan 

berdasarkan penghambatan radikal bebas 

sebanyak 50%. Nilai IC50 < 50 ppm ini 

menunjukkan kekuatan antioksidan 

sangat aktif, IC50 50-100 ppm ini 

menunjukkan kekuatan antioksidan aktif, 

nilai IC50 101-150 ppm ini menunjukkan 

kekuatan antioksidan sedang dan  

IC50 150-200 ppm ini menunjukkan 

kekuatan antioksidan lemah 

(Blouis,1958).  

Aktivitas antioksidan dapat 

dilihat dari perhitungan nilai AAI 

(Antioxidant activity index). Nilai AAI 

diperoleh dari perbandingan antara 

konsentrasi larutan DPPH dengan 

konsentrasi IC50 sampel. Menurut 

Scherer dan Godoy (2009) aktivitas 

antioksidan berdasarkan nilai AAI, 

dikatakan lemah sebagai antioksidan jika 

nilai AAI < 0,5, aktivitas antioksidan 

dikatakan sedang jika 0,5 < AAI < 1,0, 

aktivitas antioksidan dikatakan kuat jika 

1,0 < AAI < 2,0 dan aktivitas 

antioksidan sangat kuat jika nilai AAI > 

2,0 (Faustino, 2010).  

Hasil yang diperoleh pada 

penelitian ini adalah ekstrak n-heksana 

memiliki nilai IC50 > 50 ppm dengan 

nilai AAI sebesar 1,0 < AAI < 2,0, 

ekstrak diklorometana memiliki nilai  

IC50 < 50 ppm dan nilai 1,0 < AAI < 2,0, 

ekstrak etil asetat, memiliki nilai  

IC50 < 50 ppm dengan nilai AAI > 2,0, 
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ekstrak metanol memiliki nilai  

IC50 < 50 ppm dengan nilai AAI > 2,0, 

dan air memiliki nilai IC50 < 50 ppm 

dengan nilai AAI > 2,0. Berdasarkan 

nilai IC50 ekstrak etil asetat memiliki 

aktivitas antioksidan yang lebih baik 

dibandingkan dengan ekstrak n-heksana, 

diklorometana, metanol dan air namun 

lebih rendah dibandingkan dengan 

control positif asam askorbat (Tabel 1.) 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ekstrak 

tumbuhan paku P. lanceolata dapat 

dinyatakan bahwa nilai IC50 ekstrak etil 

asetat memiliki aktivitas antioksidan 

yang lebih baik dibandingkan dengan 

ekstrak n-heksana, diklorometana, 

metanol dan air namun lebih rendah 

dibandingkan dengan control positif 

asam askorbat.  
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