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ABSTRACT 

Plectranthus ciliatus is a plant that is easy to live in Indonesia and also is a native 

species from South Africa. Around 85% of Plectranthus were used in medicine. In 

addition, Plectranthus potentially has ability to produce secondary metabolites that are 

active against antioxidant activity. This study aimed to determine the secondary 

metabolite content of this plant and to test antioxidant activity of the extract and the 

ethyl acetate fraction of P. ciliatus. The results of phytochemical tests showed that the 

plant contained secondary metabolites such as alkaloids, steroids, saponins, phenolics 

and flavonoids. The extraction process was carried out using the maceration method 

with methanol as a solvent and continued with the fractionation process using the 

partition method to obtain a thick extract of ethyl acetate. Antioxidant testing using the 

DPPH method on the extract found that the ethyl acetate extract had strong antioxidant 

activity with an IC50 value of 115.34 µg/mL and the strongest ethyl acetate fraction was 

in the PC-E-V4-FL13 fraction with an IC50 value of 45.75 µg/ mL and PC-E-V7 

fraction 55.78 g/mL. 
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ABSTRAK 

Plectranthus ciliatus merupakan tanaman yang mudah hidup dikawasan Indonesia dan 

merupakan spesies asli dari Afrika Selatan. Tanaman yang termasuk ke dalam genus 

Plectranthus 85% digunakan dalam pengobatan. Selain itu, tanaman bergenus 

Plectranthus berpotensi menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang aktif terhadap 

aktivitas antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kandungan metabolit 

sekunder dari tanaman ini dan uji aktivitas antioksidan terhadap ekstrak dan fraksi etil 

asetat tanaman P. ciliatus. Uji fitokimia dari tanaman ini menunjukkan adanya 

kandungan metabolit sekunder golongan alkaloid, steroid, saponin, fenolik dan 

flavonoid. Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan metode maserasi dengan 

pelarut metanol dan dilanjutkan dengan proses fraksinasi menggunakan metode partisi 
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untuk mendapatkan ekstrak kental etil asetat. Pengujian antioksidan menggunakan 

metode DPPH terhadap ekstrak didapatkan bahwa ekstrak etil asetat memiliki aktivitas 

antioksidan yang kuat dengan nilai IC50 sebesar 115,34 µg/mL dan fraksi etil asetat 

terkuat pada fraksi PC-E-V4-FL13 dengan nilai IC50 sebesar 45,75 µg/mL dan pada 

fraksi PC-E-V7 sebesar 55,78 µg/mL. 

Kata kunci: antioksidan, fitokimia, plectranthus. 

 

PENDAHULUAN 

Antioksidan dapat berperan dalam 

menghambat reaksi oksidasi dengan cara 

mengikat radikal bebas dan molekul 

yang sangat reaktif (Hidayana & 

Kusuma, 2017). Senyawa antioksidan 

banyak ditemukan pada tumbuhan, baik 

pada bunga, daun maupun buah. 

Tumbuhan yang mengandung senyawa 

bioaktif seperti flavonoid, alkaloid dan 

terpenoid merupakan bahan baku yang 

potensial yang dapat digunakan sebagai 

antioksidan alami. 

Plectranthus merupakan salah satu 

tumbuhan yang mudah hidup di kawasan 

Indonesia (Nani et al., 2015) dan daerah 

tropis serta hangat di dunia termasuk 

Afrika, Australia dan India. Sebanyak 

300 spesies Plectranthus, 62 dilaporkan 

dapat dimanfaatkan sebagai obat 

tradisional, makanan, tanakan hias, 

penyedap rasa dan pakan ternak. Namun 

lebih dari 85% spesies ini digunakan 

dalam pengobatan. Plectranthus adalah 

sumber metabolit sekunder yang 

berharga dengan efek sitotoksik, 

antiploriferarif, anti bakteri, anti jamur, 

anti plasma atau anti plasma menurut 

penelitian (Albar et al., 2002). 

Salah satu spesies dari Plectranthus 

yaitu P. madagascariensis telah berhasil 

mengisolasi dan mengkarakterisasi 

senyawa dengan menghasilkan senyawa 

golongan diterpen abietan yang 

berpotensi pada aktivitas 

antimikrobakteri, ditotoksik dan 

antioksidan (Ndjoubi et al., 2021). 

Spesies lain dari genus Plectranthus 

yaitu P. ciliatus. Namun spesies ini 

belum banyak penelitian yang 

membahasnya, sehingga pada penelitian 

ini dilakukan uji kandungan metabolit 

sekunder dari tanaman ini dan uji 

aktivitas biologis berupa antioksidan 

terhadap ekstrak dan fraksi etil asetat 

tanaman P. ciliatus. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah satu set alat 
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destilasi, neraca analitik, satu set rotary 

evaporator (Heidolph 2000), corong 

pisah, lumpang dan alu, hot plate,kolom 

VLC (vacuum liquid chromatography), 

seperangkan flash chromatography, 

lampu UV (254 dan 366 nm), 

micropipette, microplate 96 well, 

microplate reader Berthold LB41, 

HPLC (Shimadzu LC solution) dan 

peralatan gelas yang biasa digunakan di 

Laboratorium kimia yang disesuaikan 

dengan prosedur kerja. 

Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu tanaman segar dari  

P. ciliatus bagian batang dan daun, 

pelarut metanol, n-heksana, etil asetat, 

aqua DM, kloroform beramoniak, 

pereaksi Mayer dan Dragendorff, logam 

Mg, aluminium foil, plat KLT GF254, 

silika gel 60 (230-240 mesh), asam 

askorbat dan radikal bebas DPPH  

(2,2-diphenyl-1-pycrylhydrazyl). 

b. Prosedur Penelitian 

1. Uji fitokimia 

Uji fitokimia dilakukan berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Harborne et al, 1996) untuk 

mengidentifikasi senyawa alkaloid, 

steroid, terpenoid, saponin, fenolik dan 

flavonoid. 

2. Ekstraksi 

Tumbuhan P. ciliatus yang di 

kultivasi sendiri di Kota Pekanbaru 

sebanyak 9,5 kg dipanen dan dikering 

anginkan selama 3 minggu. Tumbuhan 

yang telah kering di potong dan 

dihaluskan dengan lumpang dan alu. 

Hasil penghalusan di esktraksi dengan 

menggunakan metode maserasi. Sampel 

kering sebanyak 510 g direndam dalam 

botol menggunakan pelarut metanol 

selama 3 x 24 jam. Proses ekstraksi 

dilakukan berulang sebanyak lima kali. 

Maserat diuapkan menggunakan rotary 

evaporator hingga diperoleh ekstrak 

kental metanol. Selanjutnya ekstrak 

diencerkan dengan metanol 70% dan 

dipartisi dengan pelarut n-heksana dan 

dilanjutkan dengan pelarut etil asetat 

sebanyak 4-5 kali pengulangan. Hasil 

masing-masing partisi diuapkan 

menggunakan alat rotary evaporator 

hingga didapatkan ekstrak kental 

n-heksana dan etil asetat. Hasil partisi, 

pada ekstrak etil asetat dilakukan proses 

pemisahan lanjutan menggunakan 

vacuum liquid chromatography (VLC) 

dan flash chromatography serta 

dilakukan pengujian KLT terhadap 

beberapa fraksi pilihan 
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3. Uji antioksidan dengan metode 

penghambat radikal bebas DPPH 

a. Penyiapan larutan uji 

Larutan induk dibuat dalam 

konsentrasi 1000 ppm menggunakan  

2 mL metanol. Larutan induk 

selanjutnya dipipet dalam 100 µL untuk 

membuat larutan uji dengan konsentrasi 

1000; 500; 250; 125; 62,5 dan  

31,25 ppm dengan cara pengenceran 

bertingkat. Proses pengenceran 

dilakukan didalam microplate 96 well. 

b. Penyiapan larutan asam askorbat 

sebagai larutan pembanding 

Larutan induk asam askorbat dibuat 

dalam konsentrasi 100 ppm 

menggunakan 2 mL metanol. Larutan 

induk selanjutnya dipipet dalam 100 µL 

untuk membuat larutan uji dengan 

konsentrasi 100; 50; 25; 12,5; 6,25 dan 

3,25 ppm dengan cara pengenceran 

bertingkat. Proses pengenceran 

dilakukan di dalam microplate 96 well. 

c. Pengukuran serapan peredaman 

radikal bebas DPPH 

Larutan uji yang telah disiapkan 

ditambahkan DPPH sebanyak 80 µL, 

larutan kontrol negatif yang berisi 

metanol dan DPPH serta blanko yang 

berisi metanol. Pengujian ini dilakukan 

sebanyak tiga kali pengulangan. 

Selanjutnya sampel diinkubasi pada suhu 

ruang selama 30 menit tanpa adanya 

cahaya. Sampel diukur data 

absorbansinya dengan menggunakan 

microplate reader pada panjang 

gelombang 517 nm. 

d. Analisis data antioksidan 

Data hasil pengukuran absorbansi 

dilakukan analisa persentase inhibisi 

dengan persamaan: 

           
                             

              
        

Setelah diperoleh nilai % inhibisi, 

maka dilakukan perhitungan terhadap 

nilai IC50 dari data yang diperoleh. Nilai 

IC50 (media inhibition concentration) 

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        dimana      

dan nilai x menunjukkan IC50 

(Molyneux, 2004). Aktivitas dari 

antioksidan dapat dinyatakan sebagai 

antioxidant activity index (AAI) yang 

dapat dihitung sebagai berikut: 

    
                        

            
 

Hasil dari AAI menunjukkan 

aktivitas antioksidan yang lemah ketika 
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AAI < 0,5, aktivitas antioksidan sedang 

ketika AAI antara 0,5 dan 1,0, aktivitas 

antioksidan kuat ketika AAI antara 1,0 

dan 2,0, dan yang sangat kuat ketika 

AAI > 2,0 (Scherer & Godoy, 2009). 

4. Analisa Uji HPLC 

HPLC berguna untuk melihat 

seberapa banyak puncak dominan yang 

dihasilkan dari fraksi dengan aktivitas 

antioksidan terbaik dari pemisahan yang 

telah dilakukan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Fitokimia 

Hasil uji  fitokimia dari tanaman  

P. ciliatus menunjukkan adanya 

kandungan metabolit sekunder golongan 

alkaloid, steroid, saponin, fenolik dan 

flavonoid. 

2. Ekstraksi 

Hasil ekstraksi tanaman P. ciliatus 

diperoleh tiga ekstrak kental yaitu 

ekstrak kental metanol, n-heksana dan 

etil asetat dengan masing-masing berat 

ekstrak kental sampel dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil ekstraksi 

No. Ekstrak Kental Jumlah (g) 

1 Metanol 72,08 

2 n-heksana 9,44 

3 Etil asetat 9,09 

3. Uji Antioksidan 

Uji aktivitas antioksidan dilakukan 

terhadap ekstrak kental metanol, 

n-heksana, etil asetat dan beberapa fraksi 

pilihan hasil dari pemisahan ekstrak etil 

asetat dengan menggunakan metode 

serapan radikal berupa DPPH  

(2,2-diphenyl-1-pycrylhydrazil) dengan 

asam askorbat sebagai kontrol positif 

dan metanol yang ditambah dengan 

DPPH sebagai kontrol negatifnya. 

Pada penelitian ini, radikal bebas 

DPPH berfungsi sebagai senyawa 

radikal yang digunakan sebagai indikator 

pada proses reduksi senyawa 

antioksidan. Adanya senyawa 

antioksidan pada sampel dapat dilihat 

apabila terjadinya perubahan warna pada 

setiap esktrak uji yang telah diberi 

DPPH dari berwarna ungu berubah 

menjadi warna kuning yang diakibatkan 

karena radikal bebas dari DPPH 

mengalami reduksi sehingga 

menyebabkan elektron yang sebelumnya 

tidak berpasangan berubah menjadi 

berpasangan. 

Berdasarkan hasil dari uji 

antioksidan, nilai IC50 dan AAI dari 

ekstrak dan fraksi dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Nilai IC50 dan AAI dari ekstrak 

metanol, n-heksana, etil asetat 

dan beberapa fraksi etil asetat 

serta asam askorbat. 

Sampel 
IC50 

(µg/mL) 
AAI 

Ekstrak metanol 793,66 0,10 

Ekstrak n-heksana 7547,00 0,01 

Ekstrak etil asetat 115,34 0,69 

PC-E-V7 55,78 1,43 

PC-E-V9 105,09 0,76 

PC-E-V11 183,78 0,44 

PC-E-V12 444,83 0,18 

PC-E-V4-FL12 310,18 0,26 

PC-E-V4-FL13 45,75 1,75 

PC-E-V4-FL33-

FL18 

112,54 0,71 

PC-E-V4-FL33-

FL20 

9176,29 0,008 

Asam Askorbat 8,56 9,35 

Hasil dari uji antioksidan setiap 

esktrak dan fraksi hasil pemisahan dapat 

dilihat pada Tabel 2 menurut nilai IC50. 

Antioksidan dalam suatu ekstrak atau 

fraksi dapat dikatakan sangat kuat jika 

IC50 bernilai kurang dari 50 ppm, kuat 

jika IC50 bernilai antara 50-100 ppm, 

sedang jika IC50 bernilai 100-150 ppm 

dan dikatakan lemah jika IC50 bernilai 

lebih dari 150 ppm (Molyneux, 2004). 

Semakin kecil nilai IC50 yang 

dihasilkan dari analisa data yang 

dilakukan, maka semakin kuat senyawa 

antioksidannya. Asam askorbat yang 

berperan sebagai kontrol positif, dimana 

asam askorbat termasuk kedalam 

antioksidan yang sangat kuat dengan 

nilai IC50 sebesar 8,56 ppm. Kekuatan 

antioksidan pada sampel uji selain dapat 

dilihat dari nilai IC50, aktivitas 

antioksidan juga dapat dilihat melalui 

hasil analisa data dari AAI 

(Antioxidant Activity Index). 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari ketiga ekstrak 

kental yang diuji, ekstrak kental dari etil 

asetat memiliki nilai IC50 yang paling 

kecil dibandingkan dengan ekstrak 

metanol dan n-heksana dengan nilai IC50 

ekstrak  etil asetat sebesar 115,34 µg/mL 

dimana termasuk kedalam aktivitas 

antioksidan sedang. Sementara itu, pada 

hasil uji antioksidan dari fraksi ekstrak 

etil asetat didapatkan pada fraksi  

PC-E-V4-FL13 termasuk kedalam fraksi 

dengan aktivitas antioksidan yang sangat 

kuat yaitu dengan nilai IC50 sebesar 

45,75 µg/mL (AAI = 1,75) dan pada 

fraksi PC-E-V7 termasuk kedalam fraksi 

dengan aktivitas antioksidan yang kuat 

yaitu dengan nilai IC50 sebesar  

55,78 µg/mL (AAI = 1,43).
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4. Uji HPLC 

Berikut data HPLC dari fraksi PC-E-V7 dan PC-E-V4-FL13 

 

Gambar 1. Hasil HPLC fraksi PC-E-V7 

 

Gambar 2. Hasil HPLC fraksi PC-E-V4-FL13 

Hasil uji HPLC dari fraksi PC-E-V7 

yang dilampirkan pada Gambar 1 

menunjukkan terdapat tiga puncak 

dominan pada panjang gelombang 

280-320 pada waktu retensi 2,8., 3,3 dan 

6,1 menit. Sementara itu, pada Gambar 2 

yang merupakan hasil uji HPLC dari 

fraksi PC-E-V4-FL13 menunjukkan 

terdapat dua puncak dominan pada 
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panjang gelombang 280-320 pada waktu 

retensi 3,9 dan 5,7 menit. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji fitokimia 

tumbuhan P. ciliatus, kandungan 

metabolit sekunder yang terdapat pada 

tanaman ini adalah golongan alkaloid, 

steroid, saponin, fenolik dan flavonoid. 

Hasil uji antioksidan menunjukkan 

bahwa PC-E-V4-FL13 dan PC-E-V7 

sangat berpotensi sebagai antioksidan. 
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