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ABSTRACT 

 

Isolation and an antioxidant activity assay from extracts ethyl acetate of Nerium 

oleander leaves had been done. The extracts was obtained by  macerating dried leaves 

powder of N. oleander with n-hexane and ethyl acetate. The ethyl acetate extract was 

fractionated by vacuum liquid chromatography (VLC) and the combined fractions 6 

(Fg6) of VLC was continued to be fractionated by using column chromatography. An 

antioxidant activity quantitatively (ethyl acetate extracts and fractions of vial number 35 

of column chromatography) and qualitatively (Fg6 of VLC) had been done by using 

DPPH (1,1-diphenyl–2–picryl hydrazyl) method. Fraction of the vial number 35 of 

column chromatography chosen was analyzed and identified by Ultraviolet Visible 

spectroscopy (UV-Vis), Fourier Transform Infrared (FT-IR) and HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography). Analysis of the fractions vial number 35 in IR 

spectrum showed OH, aliphatic CH, C = O groups, and HPLC chromatograms showed 

that the compound was not pure. The results of antioxidant activity showed the extract 

of ethyl acetate (IC50 = 360.98 g/mL) was active as an antioxidant compared to 

fraction of the vial number 35 of column chromatography (IC50 ≥ 1000 g/mL), and Fg 

6 of VLC was active as an antioxidant. 

Keywords : Nerium oleander, Qualitative  and quantitative antioxidant assay, HPLC. 

ABSTRAK 

Telah dilakukan isolasi dan uji aktivitas antioksidan dari ekstrak etil asetat daun Nerium 

oleander. Ekstrak diperoleh melalui proses maserasi serbuk kering daun N. oleander 

menggunakan pelarut n-heksan dan etil asetat. Ekstrak etil asetat difraksinasi dengan 

VLC dan fraksi gabungan 6 (Fg 6) dari hasil VLC dilanjutkan untuk difraksinasi 

menggunakan kromatografi kolom. Pengujian aktivitas antioksidan secara kuantitatif 

(ekstrak etil asetat dan fraksi dari vial nomor 35 hasil kromatografi kolom) dan secara 

kualitatif (Fg6 hasil VLC) telah dilakukan menggunakan metode DPPH. Fraksi dari vial 

nomor 35 hasil kromatografi kolom dipilih untuk dianalisis dan diidentifikasi dengan 

spektroskopi Fourier Transform InfraRed (FT-IR) dan HPLC (High Performance 



  
 

Liquid Chromatography). Hasil analisis fraksi dari vial nomor 35 pada spektrum IR 

mengindentifikasi adanya gugus O-H, C-H alifatik, C=O dan pada kromatogram HPLC 

menunjukkan bahwa senyawa tidak murni. Hasil pengujian aktivitas antioksidan 

menunjukkan ekstrak etil asetat (IC50 = 360,98 µg/mL) aktif sebagai antioksidan 

daripada fraksi dari vial nomor 35 hasil kolom kromatografi (IC50 ≥ 1000 µg/mL), dan 

Fg 6 hasil VLC aktif sebagai antioksidan. 

Kata kunci : Nerium oleander, Uji antioksidan kualitatif dan kuantitatif, HPLC 

PENDAHULUAN 

Radikal bebas sebagai molekul 

yang relatif tidak stabil yang dapat 

dihambat oleh kerja antioksidan (Utomo 

et al., 2008), sehingga dapat melindungi 

sistem biologi tubuh dari efek 

merugikan yang timbul dari reaksi 

oksidasi yang berlebihan (Putri et al., 

2008). 
N. oleander  adalah tanaman 

beracun merupakan famili Apocynaceae 

(Zibbu dan Batra, 2010), getahnya dapat 

mengakibatkan kematian karena 

mengandung senyawa oleandrin dan 

nerin (Siddiqui et al., 2012). Menurut 

peneliti terdahulu Siham et al (2014), 

tumbuhan N. oleander mengandung 

senyawa polifenol dan asam sinamat 

yang dapat digunakan sebagai 

antioksidan. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis 

akan melakukan isolasi dan uji aktivitas 

antioksidan ekstrak etil asetat dari          

N. oleander yang diambil dari 

Pekanbaru. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain satu set alat 

destilasi, neraca analitik, satu unit 

rotary evaporator Buchi R-114, 

ultrasonicator (Kerry Pulsatron),  

lumpang, satu set alat kromatografi 

cairvakum, satu set alat kromatografi 

kolom, spektrofotometer Genesys 10S 

UV-Vis, lampu UV λ254/366 nm model 

UVL-56, dan peralatan gelas yang biasa 

dipakai di laboratorium kimia. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tumbuhan               

N. oleander. Bahan yang digunakan 

adalah n-heksan teknis, etil asetat 

teknis, metanol teknis, kloroform 

(Merck), silika gel 60 GF254 Merck 

KgaA 64271 Darmstadt, plat KLT 

GF254, silika gel 60 PF yang 

mengandung gipsum, reagen 

Dragendorff, pereaksi Mayer, asam 

asetat anhidrat (Merck), asam askorbat, 

DPPH, aluminium foil, akuades, logam 

magnesium, HCl pekat (Merck), besi 

(III) klorida 1%, kapas, pereaksi 

Liebermann-Burchard, amoniak 

(Merck) dan H2SO4pekat (Merck). 

 

b. Ekstraksi dan isolasi ekstrak      

etil asetat 

Ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan metode maserasi. 

Sebanyak 1,7 kg serbuk kering 

tumbuhan N. oleander dihaluskan dan 

dimaserasi dengan n-heksan dan etil 

asetat selama satu kali 24 jam pada suhu 

kamar secara berulang-ulang, lalu 

dievaporasi hingga diperoleh ekstrak 

total. Ekstrak etil asetat diuji KLT dan 



  
 

difraksinasi dengan kromatografi cair 

vakum (VLC) menggunakan pelarut n-

heksan, etil asetat dan metanol secara 

bergradien. Fraksi-fraksi hasil VLC 

diuji KLT dan diuji antioksidan secara 

kualitatif. Hasil uji KLT, diperoleh 

bahwa hasil VLC fraksi 6 sampai 9 

memiliki harga Rf yang sama , maka 

digabungkan sebagai fraksi gabungan 6 

(Fg 6). Fraksi gabungan 6 (Fg6) 

diperoleh berupa padatan berwarna 

putih kehijauan dilakukan pemisahan 

dengan kromatografi kolom. Pemisahan 

fraksi gabungan 6 (Fg6) dengan 

kromatografi kolom diperoleh 90 vial. 

Fraksi dari vial nomor 35 hasil 

kromatografi kolom diuji kemurniannya 

dengan HPLC, dan dikarakterisasi 

dengan UV dan FT-IR. 

c. Uji kualitatif dan kuantitatif 

antioksidan 

Uji kualitatif antioksidan dari 

sebelas (11) fraksi hasil VLC dilakukan 

dengan uji KLT menggunakan pelarut 

etil asetat. Setelah elusi selesai, plat 

dikeringkan dan disemprot dengan 0,05 

mM DPPH dalam etanol. Uji positif 

yang bersifat anti radikal bebas 

menghasilkan bercak kuning dengan 

latar belakang berwarna ungu dalam 

waktu 30 menit. 

Uji kuantitatif antioksidan dari 

ekstrak etil asetat  dan fraksi dari vial 

nomor 35 hasil kromatografi kolom 

dilakukan dengan metode DPPH 

menggunakan microplate reader. 

Sampel diuji dengan konsentrasi 1000; 

500; 250; 125; 62,5 dan  

31,25 ppm. Asam askorbat digunakan 

sebagai kontrol positif dengan 

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

3,125 ppm. Sampel dan asam askorbat 

diinkubasi selama 30 menit, selanjutnya 

dianalisis dengan mikroplate reader dan 

data yang diperoleh siap diolah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian daun tumbuhan  

N. oleander dikeringkan untuk 

mencapai berat konstan agar 

mengurangi reaksi enzimatik yang dapat 

merusak senyawa aktif pada tumbuhan 

sehingga tumbuhan tersebut menjadi 

awet, tidak rusak dan dapat digunakan 

atau disimpan dalam jangka yang lebih 

lama. Kemudian tumbuhan yang telah 

kering dihaluskan sampai berbentuk 

serbuk, bertujuan untuk memperbesar 

luas permukaan sampel agar kontak 

antara sampel dan pelarut semakin besar 

sehingga meningkatkan kelarutan 

senyawa kimia yang ada pada sampel. 

Metode maserasi yang digunakan pada 

penelitian ini ialah maserasi yang 

dimodifikasi karena menggunakan alat 

ultrasonicator selama 30 menit 

bertujuan untuk memperbesar kelarutan 

senyawa kimia ke dalam pelarut, 

gelombang ultrasonik yang dikeluarkan 

alat ini dapat menggetarkan sampel 

dimana dinding sel dari sampel dipecah 

dengan getaran ultrasonik sehingga 

senyawa kimia yang ada di dalam 

sampel akan keluar dan larut dalam 

pelarut yang digunakan. Maserat yang 

diperoleh disaring dan pelarutnya 

diuapkan menggunakan rotary 

evaporator yang bekerja secara  

in vacuo pada suhu ≤ 40
o
C, karena 

dalam keadaan vakum tekanan akan 

menjadi turun dan pelarut akan 

mendidih pada temperatur lebih rendah 

dari titik didihnya sehingga dapat 

mengurangi kerusakan senyawa yang 

ada dalam sampel. Proses maserasi 

pertama dilakukan menggunakan 

pelarut n-heksan untuk menghilangkan 



  
 

lemak dan pengotor yang bersifat non 

polar, lalu dilanjutkan dengan maserasi 

menggunakan etil asetat. Ekstrak total 

n-heksan yang diperoleh sebesar  

41,24 g dan ekstrak etil asetat yang 

diperoleh sebesar 49,51 g.  

Masing–masing ekstrak dilakukan 

uji fitokimia untuk mendapatkan data 

gambaran jenis senyawa yang 

terkandung dalam masing–masing 

ekstrak. Hasil pengujian fitokimia 

ekstrak n-heksan daun N. oleander 

memperlihatkan adanya metabolit 

sekunder dari golongan terpenoid, 

sedangkan pada ekstrak etil asetat 

memperlihatkan kandungan metabolit 

sekunder yaitu golongan steroid.   

Ekstrak etil asetat difraksinasi 

dengan VLC untuk memisahkan 

senyawa-senyawa yang terdapat pada 

esktrak. Pemisahan dengan 

kromatografi cair vakum menghasilkan 

11 fraksi dan dilakukan uji KLT dengan 

eluen n-heksan : etil asetat (7:3), etil 

asetat 100% dan etil asetat : metanol 

(9:1) untuk mengetahui pola noda dari 

masing-masing fraksi. Hasil uji KLT 

masing-masing fraksi menghasilkan 

noda yang terlihat dengan menggunakan 

lampu UV 254 dan 366 nm. Fraksi  6 

sampai 9 memiliki nilai Rf yang sama 

maka dilakukan penggabungan fraksi 

menjadi 1 fraksi sehingga diperoleh 8 

fraksi yaitu F1 (0,15 g), F2 (0,39 g), F3 

(1,23 g), F4 (1,01 g), F5 (0,83 g), Fg6 

(2,44 g), F7 (0,20 g), F8 (0,06 g) 

Pada uji antioksidan secara 

kualitatif, senyawa yang memiliki 

aktivitas antioksidan akan menunjukkan 

perubahan warna dari ungu (warna 

DPPH) menjadi kuning. Hasil uji 

antioksidan ini menunjukkan bahwa 

ekstrak etil asetat, F2, F3, F4, F5 dan    

Fg 6 dari hasil VLC memiliki aktivitas 

sebagai antioksidan. 

Fraksi gabungan 6 (Fg6)  

diperoleh berupa serbuk berwarna putih 

kehijauan dan memiliki aktivitas 

antioksidan dengan demikian fraksi 

gabungan 6 (Fg6) dilanjutkan dengan 

pemisahan kromatografi kolom. Fraksi 

gabungan 6 (Fg6) dilakukan pemisahan 

dengan kromatografi kolom secara 

bergradien dengan meningkatkan 

kepolaran elusi, dari non polar hingga 

polar. Pemisahan fraksi gabungan 6  

(Fg6) dengan kromatografi kolom 

diperoleh 90 vial.  

Fraksi dari vial nomor 35 dipilih 

untuk diuji KLT karena hanya fraksi ini 

yang larut dalam metanol dan sebagian 

larut dengan pelarut yang telah 

dicobakan sedangkan fraksi dari vial 

yang lainnya hampir tidak larut. Fraksi 

dari vial  ini berupa serbuk berwarna 

putih sebanyak 0,03 g dan lebih 

sedikitnya noda pada plat KLT sehingga 

dilanjutkan dengan analisis HPLC, dan 

dikarakterisasi dengan UV dan FT-IR. 

Berdasarkan data kromatogram HPLC 

terdapat 2 puncak utama pada waktu 

retensi 16 dan 18 menit sehingga 

senyawa ini dikatakan tidak murni 

(Gambar 1). 

Spektrum UV menunjukkan 

adanya eksitasi elektron π→π* pada 

panjang gelombang 237 nm dan  

312 nm. Serapan maksimum ini 

menunjukkan adanya ikatan rangkap 

terkonjugasi pada senyawa ini. 

Spektrum FT-IR menunjukkan adanya 

serapan pada bilangan gelombang  

3402 cm
-1

 yang mengidentifikasikan 

adanya gugus OH, bilangan gelombang 

2929 cm
-1

 mengidentifikasikan adanya 

gugus C-H alifatik , dan bilangan 

gelombang 1694 mengidentifikasikan 

adanya gugus C=O (Gambar 2).  
Uji aktivitas antioksidan secara 

kuantitatif juga dilakukan terhadap 



  
 

ekstrak etil asetat dan fraksi dari vial 

nomor 35 hasil kromatografi kolom 

dengan metode DPPH. Pada penelitian 

ini, uji aktivitas antioksidan terhadap 

ekstrak etil asetat dan fraksi dari vial 

nomor 35 hasil kromatografi kolom 

dilakukan dengan metode DPPH. Hasil 

dari uji aktivitas antioksidan tersebut 

menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat 

memiliki aktivitas antioksidan setara 

dengan nilai IC50 > 200 g/mL  atau 

termasuk dalam kategori lemah, hal ini 

ditunjukkan dengan respon perubahan 

warna dari ungu menjadi kuning setelah 

penambahan DPPH selama 30 menit. 

Fraksi dari vial nomor 35 tidak aktif 

sebagai antioksidan karena memiliki 

nilai IC50 > 1000 g/mL dan tidak 
terjadi perubahan warna pada saat 

penambahan DPPH (Tabel 1 ). 

Gambar 1. Data kromatogram HPLC fraksi dari vial nomor 35 

 

Gambar 2. Hasil FT-IR fraksi dari vial nomor 35.
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Tabel 1. Aktivitas antioksidan secara kuantitatif ekstrak etil asetat dan fraksi dari vial nomor 35 

hasil kromatografi kolom daun tumbuhan N. oleander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa ekstrak etil asetat yang diperoleh 

sebanyak 49,51 gram  dan hasil identifkasi 

fitokimia ekstrak etil asetat hanya 

mengandung senyawa steroid. Spektrum UV 

fraksi dari vial nomor 35 hasil kromatografi 

kolom menunjukkan serapan pada panjang 

gelombang 237 nm dan 312 nm. Serapan 

maksimum ini menunjukkan adanya ikatan 

rangkap terkonjugasi pada senyawa tersebut. 

Spektrum FT-IR fraksi dari vial nomor 35 

menunjukkan adanya serapan pada bilangan 

gelombang 3402 cm
-1

 mengidentifikasikan 

adanya gugus OH, bilangan gelombang 

2929 cm
-1

 mengidentifikasikan adanya 

gugus C-H alifatik, dan bilangan gelombang 

1694    cm
-1

 mengidentifikasikan adanya 

gugus C=O. Hasil uji aktivitas antioksidan 

yang dilakukan pada ekstrak etil asetat aktif 

sebagai antioksidan tetapi kekuatan 

aktivitasnya lemah karena nilai IC50 dari 

ekstrak ini > 200 g/mL sedangkan  fraksi 

dari vial nomor 35 tidak aktif. 
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