
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Mikroalga 

 

Mikroalga merupakan mikroorganisme akuatik fotosintetik berukuran 

mikroskopik, yang dapat ditemukan di dalam air tawar dan air laut, terdapat pada 

lokasi yang lembab, serta melakukan proses fotosintesis untuk membuat 

makanannya sendiri karena termasuk ke dalam jenis makhluk hidup fotoautotrof.  

Mikroalga merupakan jenis sel tunggal yang terpisah menyendiri atau 

berkelompok, tergantung pada jenisnya, ukuran mereka dapat terbentang beberapa 

mikrometer (µm) hingga beberapa ratus mikrometer. Tidak sama dengan 

tumbuhan lain, mikroalga tidak mempunyai akar, batang dan daun-daun. 

Mikroalga mampu untuk melakukan fotosintes, menghasilkan oksigen dan pada 

waktu yang sama mikroalga mengambil karbondioksida di lingkungannya 

sehingga mengurangi efek rumah kaca dan meminimalisasi terjadinya global 

warming, sesuai dengan reaksi berikut: 

6 CO2  +  6 H2O +  cahaya matahari                C6H12O6 (glukosa) +  6 O2 

(Anderson, 2005). 
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Klasifikasi mikroalga adalah sebagai berikut : 

1. Chlorophyta (alga hijau)  

Alga hijau adalah kelompok alga yang paling maju dan memiliki banyak sifat-

sifat tanaman tingkat tinggi.  Kelompok ini adalah organisme prokariotik dan 

memiliki struktur-struktur sel khusus yang dimiliki sebagaian besar alga.  Mereka 

memiliki kloroplas, DNA–nya berada dalam sebuah nukleus, dan beberapa 

jenisnya memiliki flagella.  Dinding sel alga hijau sebagaian besar berupa 

selulosa, meskipun ada beberapa yang tidak mempunyai dinding sel.  Mikroalga 

mempunyai klorofil a dan beberapa karotenoid, dan biasanya mereka berwarna hijau 

rumput.  Pada saat kondisi budidaya menjadi padat dan cahaya terbatas, sel akan 

memproduksi lebih banyak klorofil dan menjadi hijau gelap.  Kebanyakan alga hijau 

menyimpan zat tepung sebagai cadangan makanan meskipun ada diantaranya 

menyimpan minyak atau lemak.  

 

2. Chrysophyta (alga keemasan)  

Alga keemasan sebagian besar termasuk jenis alga yang hidup di air tawar, namun 

ada juga yang hidup di air laut. Beberapa anggota kelompok alga ini memiliki 

flagella dan motil. Semua memiliki kloroplas dan memilki DNA yang terdapat di 

dalam nukleusnya. Alga ini hanya memiliki klorofil a dan c serta beberapa 

karotenoid seperti fucoxanthin yang memberikan warna kecoklatan. Alga ini 

seringkali dibudidayakan dalam bentuk uniseluler pada usaha budidaya sebagai 

sumber pakan. Alga keemasan digolongkan ke dalam 3 kelas, yaitu :  

a. Kelas alga hijau-kuning (Xanthophyceae)   

b. Kelas alga kuning keemasan (Chrysophyceae) 

c. Kelas diatom (Bacillariophyceae) 
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3. Cyanobacteria (alga biru hijau)  

Cyanobacteria atau alga biru hijau adalah kelompok alga yang paling primitif dan 

memiliki sifat-sifat bakterial dan alga.  Kelompok ini adalah organisme 

prokariotik yang tidak memiliki struktur-struktur sel seperti yang ada pada alga 

lainnya, contohnya nukleus dan kloroplas.  Mereka hanya memiliki klorofil a, 

namun mereka juga memiliki variasi fikobilin seperti halnya karotenoid.  Pigmen-

pigmen ini memiliki beragam variasi sehingga warnanya bisa bermacam-macam 

dari mulai hijau sampai ungu bahkan merah.  Alga biru hijau tidak pernah 

memiliki flagella, namun beberapa filamen membuat mereka bergerak ketika 

berhubungan dengan permukaan.  Unicell, koloni, dan filamen-filamen 

Cyanobacteria adalah kelompok yang umum dalam budidaya, baik sebagai makan 

maupun sebagai organisme pengganggu (Kawaroe et al., 2010). 

 

Kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan mikroalga : 

1. Suhu : suhu optimal yang digunakan untuk kultivasi antara 24-30 
o
C 

2. Nutrien : unsur hara yang dibutuhkan terdiri dari makronutrien (C, H, N, P, 

K, S, Mg, dan Ca) dan mikronutrien ( Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Mo, Bo, Vn, dan 

Si) 

3. Intensitas cahaya : digunakan untuk mengasimilasi karbon anorganik untuk 

dikonversi menjadi materi organik 

4. Aerasi : dibutuhkan sebagai sumber karbon untuk fotosintesis dalam bentuk 

CO2 dan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya sedimentasi pada sistem 

kultivasi mikroalga 
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5. Salinitas : digunakan untuk mempertahankan tekanan osmotik yang baik 

antara protoplasma organisme dengan air sebagai lingkungan hidup 

6. Derajat keasaman (pH) : umumnya pH yang digunakan antara 7 – 9  

(Kawaroe et al., 2010) 

 

B. Potensi Mikroalga 

 

Mikroalga memiliki peranan penting dalam ekosistem perairan sebagai sumber 

makanan, pelindung fisik bagi organisme perairan karena dalam biomassa 

mikroalga mengandung komposisi kimia yang potensial.  Mikroalga juga 

merupakan mikroorganisme fotosintetik yang menjadi salah satu sumber energi 

baru dan terbarukan berbasis laut.  Secara umum, mikroalga mempunyai 

kandungan lipid sekitar 8 – 15 % dan protein sebanyak 30 – 50 %, selain itu 

mikroalga juga mempunyai kandungan karbohidrat yang mencapai 20 - 40%.  

Dari jumlah total karbohidrat, 45-97 % merupakan polisakarida (Richmond and 

Emeritus, 2013; Barsanti and Gualtieri, 2014).  

 

Pigmen utama mikroalga adalah klorofil hijau, sedangkan untuk karotenoid 

kuning, orange dan merah sekitar 0,5-5 % berat kering.  Kandungan  asam nukleat 

antara 1-10 % berat kering, tetapi umumnya sekitar 4-6 %.  Kandungan mineral 

pada sel alga sekitar 6-10 %. Vitamin utama mikroalga adalah tiamin (B1), 

riboflavin (B2), pyridoxine (B6), cyanocobalamin (B12), biotin, asam askorbat, 

asam nikotinat, asam pantotenat, kolin, inositol, tokoferol (E), dan karoten 

(Barsanti and Gualtieri. 2014).  
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Selain beberapa potensi biokimia di atas, mikroalga juga berpotensi sebagai salah 

satu alternatif baru sumber energi terbaharukan.  Beberapa spesies mikroalga 

sedang dikembangkan di beberapa negara sebagai penghasil biooil yang dapat 

dimanfaatkan lebih lanjut menjadi biodiesel.  Selain itu juga, potensi mikroalga 

yang saat ini cukup mendapat perhatian khusus adalah sebagai penghasil 

biohidrogen yang dapat digunakan sebagai energi terbaharukan (Richmond and 

Emeritus, 2013; Barsanti and Gualtieri, 2014).  

 

C. Limbah Cair Kelapa Sawit (Palm Oil Mill Effluent / POME) 

 

Industri kelapa sawit memiliki suplai energi yang cukup dari pemanfaatan limbah 

padat (serat dan cangkang sawit). Kelebihan akan ketersedian energi tersebut juga 

didukung oleh kemudahannya didapat dan investasinya murah. Hal ini 

menyebabkan pemanfaatan limbah dengan sistem tertutup untuk mendapatkan 

biogas tidak lagi menarik untuk digunakan.  Upaya mengaplikasi POME dengan 

perlakuan biologi untuk irigasi merupakan suatu metoda yang banyak digunakan 

di berbagai pabrik kelapa sawit.  Permasalahan yang sering terjadi proses ini tidak 

dilakukan dengan hati-hati.  Kesalahan dalam pemanfaatan bahan baku POME 

dapat menyebabkan kerusakan pada tanah karena tingginya kandungan minyak 

dan lemak, senyawa asam organik dan senyawa nitrogen, sebagai akibat 

pemakaian yang berlebih. Beberapa laporan menyatakan bahwa kesalahan 

pemakaian POME dalam jangka panjang menyebabkan akumulasi magnesium 

dan menghambat ketersediaan kalium. Dalam kasus ini, kalium harus di 
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tambahkan. Nilai pH tanah (pH 4.5 to 5.5) mungkin juga akan meningkat (Clarent 

et al., 2010; Lam and Lee, 2011).  

 

Limbah cair kelapa sawit memiliki memiliki kandungan bahan organik yang 

sangat tinggi. Secara umum POME memiliki nilai pH 4.72 – 5.38, sedangkan nilai 

BOD5 berkisar antara 1.2000 – 42.000 (mg/L) dan nilai COD antara 16.000 – 

66.000 mg/L. Ratio untuk BOD5/COD untuk air limbah dari pabrik kelapa sawit 

berkisar antara 0.63 – 0.85. Limbah cair kelapa sawit juga mengandung senyawa 

organik asam sebagai hasil dari proses mikroorganisme.  Hasil analisis unsur 

nutrien pada limbah cair kelapa sawit juga menunjukkan adanya unsur nitrogen, 

fosfat dan mineral seperti Na, K Mg, Fe, Zn dan Cu.  Kajian secara laboratorium 

menunjukkan nilai pH dari limbah cair kelapa sawit dapat ditingkatkan dengan 

penambahan senyawa basa.  Sedangkan tingginya kandungan bahan organik dapat 

diturunkan dengan memanfaatkannya terlebih dahulu untuk menghasilkan biogas. 

Kombinasi dari kedua cara tersebut dapat dimanfaatkan dalam upaya 

memproduksi biomassa mikroalga (Kawaroe et al., 2010, Hadiyanto et al., 2013). 

 

D. Spirulina sp. 

Spirulina sp. adalah mikroalga berwarna hijau kebiruan yang hidupnya tersebar 

luas dalam semua ekosistem, mencakup ekosistem daratan dan ekosistem perairan 

baik itu air tawar, air payau, maupun air laut.   
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Klasifikasi Spirulina sp. adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Protista 

Divisi    : Cyanophyta 

Kelas     : Cyanophyceae 

Ordo      : Nostocales 

Famili    : Oscilatoriaceae 

Genus     : Spirulina 

Spesies   : Spirulina sp. 

 

 

Gambar 1. Pengamatan Spirulina sp. di bawah mikroskop (Henrickson, 2009). 

 

Spirulina sp. merupakan mikroorganisme autrotrof berwarna hijau-kebiruan 

dengan sel berkolom membentuk filamen terpilin menyerupai spiral (helix), 

sehingga disebut alga biru-hijau berfilamen (Cyanobacterium). Bentuk tubuh 

Spirulina sp. yang menyerupai benang merupakan rangkaian sel yang berbentuk 

silindris dengan dinding sel yang tipis, berdiameter 1-12 mikrometer. Filamen 

Spirulina sp. hidup berdiri sendiri dan dapat bergerak bebas (Richmond, 2004; 

Richmond and Emeritus, 2013). 
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Kandungan protein pada Spirulina sp berkisar antara 63-68 %,  kabohidrat 18-20 

%, dan lemak 2-3 %, dengan kandungan protein yang tinggi ini maka spirulina sp 

mempunyai sumber protein yang potensial bagi makhluk hidup. Spirulina sp. 

mengandung pigmen biru yang umum disebut phycocyanin (pigmen yang dapat 

meningkatkan kekebalan tubuh dan menghasilkan antikanker).  Phycocyanin,  

protein kompleks yang terdapat lebih dari 20% dalam seluruh berat keringnya, 

adalah pigmen terpenting dari mikroalga Spirulina.sp.  Pigmen ini dapat berfungsi 

pula sebagai antioksidan, pewarna alami untuk makanan, kosmetika, dan obat-

obatan khususnya sebagai pengganti warna sintetik (Richmond, 2004; Richmond 

and Emeritus, 2013) 

 

E. Senyawa Metabolit  

 

Senyawa metabolit didefinisikan sebagai senyawa dengan berat molekul rendah 

yang diperlukan mikroorganisme.  Beberapa metabolit yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme tampaknya merupakan ciri khas dari tempat mikroorganisme itu 

berada. Pencarian senyawa metabolit baru seringkali difokuskan pada organisme-

organisme yang hidup di tempat yang sifatnya unik.  Senyawa metabolit yang 

bersumber pada bahan alam memiliki berbagai karakteristik (Sukara, 2006). 

 

Senyawa metabolit yang dihasilkan dari mikroalga antara lain karoten (1), 

eksopolisakarida (2), fikobiliprotein (3) yang ditunjukkan pada Gambar 2.  

(Barsanti and Gualtieri, 2014).  
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Gambar 2. Senyawa metabolit dari mikroalga 

 

 

F. Senyawa Peptida 

 

Senyawa peptida merupakan senyawa dengan molekul yang terbentuk dari dua 

atau lebih asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida.  Peptida terdapat 

pada setiap makhluk hidup dan berperan pada beberapa aktivitas biokimia. 

Peptida dapat berupa enzim, hormon, antibiotik, dan reseptor.  Ikatan peptida 

terjadi jika atom nitrogen pada salah satu asam amino berikatan dengan gugus 

karboksil dari asam amino lain (Lehninger, 1998) 

  Peptida tunggal : Peptida yang mengandung 2-10 asam amino 

  Polipeptida  : Peptida yang mengandung 11-50 asam amino 
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Senyawa peptida memberikan reaksi kimia yang khas, dua tipe reaksi yang 

terpenting yaitu hidrolisis ikatan peptida dengan pemanasan polipeptida dalam 

suasana asam atau basa kuat (konsentrasi tinggi). sehingga dihasilkan asam amino 

Hidrolisa ikatan peptida dengan cara ini merupakan langkah penting untuk 

menentukan komposisi asam amino dalam sebuah protein dan sekaligus dapat 

menetapkan urutan asam amino pembentuk protein tersebut. Asam amino 

ditunjukkan pada Tabel 1. (Poedjadi, 1994).  

Tabel 1. Asam amino esensial dan non esensial 

Esensial Non Esensial 

 
Fenilalanin (Phe) 

 
Asam glutamat (Glu) 

 
Triptofan (Trp)  

Glutamin (Gln) 

 
Isoleusin (Ile) 

 
Glisin (Gly) 

 
Leusin (Leu) 

 
Asam aspartat (Asp) 
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Lisin (Lys)  

 
Asparagin (Asn) 

 
Metionin (Met) 

 
Alanin (Ala) 

 
Treonin (Thr)  

Prolin (Pro) 

 
Valin (Val) 

 
Serin (Ser) 

 
Arginin (Arg) 

 
Tirosin (Tyr) 

 
Histidin (His) 

 
 

Sistein (Cys) 
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Beberapa contoh senyawa peptida contohnya aprotoksin (Gutierrez, et al., 2008), 

Symplostatin 1 (Moobery et al., 2003) dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

Gambar 3. Struktur senyawa a. aprotoksin D aprotoksin, b. symplostatin 1 

 

G. Metode Pemisahan Senyawa 

1. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses penarikan komponen/zat aktif suatu simplisia dengan 

menggunakan pelarut tertentu.  Prinsip ekstraksi didasarkan pada distribusi zat 

terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling 
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bercampur (Khopkar, 2002).  Ekstraksi digolongkan ke dalam dua bagian besar 

berdasarkan bentuk fasa yang diekstraksi yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi 

cair-padat.  Untuk ekstraksi cair-cair dapat menggunakan corong pisah, sedangkan 

ekstraksi cair-padat terdiri dari beberapa cara yaitu maserasi, perkolasi dan 

sokletasi (Harborne, 1984). 

 

Maserasi merupakan proses ekstraksi dengan cara perendaman sampel 

menggunakan pelarut organik pada suhu ruang. Proses ini sangat menguntungkan 

dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam karena dengan perendaman 

sampel akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan 

tekanan di dalam dan di luar sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam 

sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik serta struktur senyawa tidak akan 

mudah rusak (Harborne, 1984).  

 

2. Kromatografi 

Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan dua atau lebih senyawa yang 

terdistribusi antara dua fasa yaitu fasa diam dan fasa gerak. Kromatografi dapat 

dibedakan berdasarkan kedua fasa tersebut, yaitu kromatografi padat-cair 

(kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, kromatografi kolom), kromatografi 

cair-cair dan kromatografi gas-cair (Hostettman et al., 1995). Adapun 

kromatografi yang dipakai pada penelitian ini adalah kromatografi lapis tipis 

(KLT) dan kromatografi kolom (KK). 
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a. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah salah satu kromatografi padat-cair yang 

fase diamnya direkatkan pada lempengan tipis alumunium atau kaca. KLT 

digunakan untuk mengidentifikasi komponen dan mendapatkan eluen yang tepat 

untuk kromatografi kolom dan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT). Lapisan 

yang memisahkan terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan pada 

penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran yang 

akan dipisah, berupa larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita (awal), kemudian 

pelat dimasukkan di dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang 

yang cocok (fase gerak). Pemisahan terjadi selama perambatan kapiler 

(Hostettman et al., 1995). 

 

Pada kromatografi lapis tipis, fasa diam (adsorben) yang sering digunakan adalah 

serbuk silika gel, alumina dan selulosa yang mempunyai ukuran butir sangat kecil, 

yaitu 0,063-0,125 mm. Fasa diam yang umum digunakan adalah silika gel yang 

dapat dipakai untuk memisahkan campuran senyawa lipofil maupun campuran 

senyawa hidrofil (Hostettman et al., 1995). 

 

Komponen-komponen senyawa yang dianalisis dapat dipisahkan dan dibedakan 

berdasar harga Rf (Retention Factor/Faktor retensi).  Faktor retensi didefinisikan 

sebagai perbandingan jarak perjalanan suatu senyawa dengan jarak perjalanan 

suatu pelarut (eluen) pada suatu waktu yang sama.  

  Jarak perjalanan suatu senyawa 

 Rf  =   

   Jarak perjalanan suatu eluen 
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Harga Rf ini bergantung pada beberapa parameter yaitu sistem pelarut, adsorben 

(ukuran butir, kandungan air, ketebalan), jumlah bahan yang ditotolkan pada plat, 

dan suhu (Khopkar, 2002).  Proses elusi pada kromatografi dapat dilihat pada 

Gambar 5.  

 

  

 

Gambar 4. Proses elusi pada kromatografi lapis tipis 

 

Keuntungan kromatografi lapis tipis adalah dapat memisahkan senyawa yang 

sangat berbeda seperti senyawa organik alam dan senyawa organik sintesis, 

kompleks organik dan anorganik serta ion anorganik dalam waktu singkat 

menggunakan alat yang tidak terlalu mahal.  Metode ini kepekaannya cukup 

tinggi dengan jumlah cuplikan beberapa mikrogram.  Kelebihan metode ini jika 

dibandingkan dengan kromatografi kertas adalah dapat digunakan pereaksi asam 

sulfat pekat yang bersifat korosif, kelemahannya adalah harga Rf yang tidak tetap 

(Hostettman et al., 1995). 
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b. Kromatografi Kolom 

Kromatografi kolom digunakan untuk pemisahan campuran beberapa senyawa 

yang diperoleh dari hasil isolasi.  Terjadinya pemisahan komponen-komponen 

suatu zat dalam eluen yang bergerak melalui fasa diam sebagai adsorben, karena 

adanya perbedaan daya adsorpsi pada komponen-komponen tersebut.  Fasa diam 

diisikan ke dalam kolom gelas, sedangkan eluennya disesuaikan dengan sampel 

yang akan dipisahkan.  Metode elusi dapat dilakukan dengan elusi isokratik atau 

elusi landaian.  Elusi isokratik adalah adanya  penggunaan eluen yang tidak 

berubah selama proses pemisahan berlangsung. Elusi gradien adalah kebalikan 

dari isokratik, dimana terjadi pergantian eluen yang dipakai saat proses pemisahan 

berlangsung (Johnson dan Stevenson, 1991). 

 

Menurut Hostettman et al., (1995) bahwa berdasarkan kepolaran fasa diam dan 

fasa gerak, kromatografi kolom dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu : 

1. Kromatografi kolom fasa normal (Normal phase) 

Pada kromatografi ini, fasa diam yang digunakan bersifat polar sedangkan 

fasa gerak bersifat non polar, sehingga komponen yang memiliki 

kepolaran paling rendah akan terelusi lebih dulu. 

2. Kromatografi kolom fasa terbalik (Reversed phase) 

Pada kromatografi ini, fasa diam yang digunakan bersifat non polar 

sedangkan fasa gerak bersifat polar, sehingga komponen yang memiliki 

kepolaran paling tinggi akan terelusi lebih dulu. 
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c. High Peformance Liquid Chromatography (HPLC) 

High Peformance Liquid Chromatography (HPLC) merupakan salah satu metode 

kimia dan fisikokimia. HPLC termasuk metode analisis terbaru yaitu suatu teknik 

kromatografi dengan fasa gerak. cairan dan fasa diam cairan atau padat. Banyak 

kelebihan metode ini jika dibandingkan dengan metode lainnya (Hostettmann et 

al., 1998; Johnson and Stevenson, 1991). Kelebihan itu antara lain: 

• mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran  

• mudah melaksanakannya  

• kecepatan analisis dan kepekaan yang tinggi  

• dapat menghindari terjadinya dekomposisi / kerusakan bahan yang dianalisis  

• resolusi yang baik  

• dapat menggunakan bermacam-macam detektor  

• kolom dapat digunakan kembali 

• mudah melakukan "sample recovery" 

 

Secara khusus, HPLC juga memainkan peran penting dalam kajian tingkat lanjut 

bidang biologi dan biomedik.  Metode analisis sampel yang paling umum 

digunakan adalah HPLC fasa terbalik (fasa gerak lebih polar dari fasa diam), 

meskipun mekanisme pemisahan HPLC fasa normal (fasa diam lebih polar dari 

fasa gerak) juga bisa digunakan (Aguilar, 2008).  HPLC fasa terbalik melibatkan 

pemisahan molekul berdasarkan hidrofobisitas seperti terlihat pada Gambar 5.   
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Gambar 5. Skema interaksi peptida dengan ligan hidrofobik amobil 

 

Hasil pemisahan pada HPLC fasa terbalik bergantung pada sifat ikatan hidrofobik 

molekul terlarut dalam fasa gerak terhadap ligan hidrofobik amobil yang terikat 

pada fasa diam.  Secara teknis, campuran zat terlarut mula-mula diaplikasikan 

pada kolom menggunakan alat suntik (injector) dan dielusi dengan pelarut organik 

sebagai fasa gerak.  Seperti pada kromatografi kolom, proses elusi dapat berupa 

isokratik atau dengan elusi landaian.  Komponen campuran zat terlarut dielusi 

berdasarkan peningkatan hidrofobisitas.  Komponen yang bersifat hidrofil akan 

cenderung lebih mudah terelusi dibandingkan komponen hidrofobik (Aguilar, 

2008). 

 

H. Antioksidan 

 

Antioksidan adalah sebagai senyawa yang dapat menghambat reaksi radikal bebas 

dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit karsinogenis, kardiovaskuler dan  

penuaan.  Antioksidan diperlukan karena tubuh manusia tidak memiliki sistem 

pertahanan antioksidan yang berlebihan, sehingga apabila terjadi paparan radikal 

berlebihan, maka tubuh akan membutuhkan antioksidan eksogen (berasal dari 

luar) (Rohman dan Riyanto, 2005). 
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Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan memiliki dua fungsi.  Fungsi 

utama antioksidan yaitu sebagai pemberi atom hidrogen.  Antioksidan disingkat 

(AH) yang mempunyai fungsi utama tersebut sering disebut sebagai antioksidan 

primer.  Senyawa ini dapat memberikan atom hidrogen secara cepat ke radikal 

lipida (R*, ROO*) atau mengubahnya ke bentuk lebih stabil, sementara turunan 

radikal antioksidan (A*) tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibanding radikal 

bebas.  Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder, yaitu memperlambat laju 

autooksidasi dengan berbagai mekanisme diluar mekanisme pemutusan rantai 

autooksidasi dengan pengubahan radikal bebas kebentuk lebih stabil (Gordon 

1990). 

 

 

Gambar 6. Reaksi penghambatan antioksidan primer terhadap radikal bebas 

(Gordon, 1990) 

 

 

Berdasarkan fungsinya, antioksidan dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu 

antioksidan primer, sekunder, dan tersier.  Antioksidan primer ini bekerja untuk 

mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru.  Contoh antioksidan ini 

adalah enzim superoksida dismutase (SOD) yang berfungsi sebagai pelindung 

hancurnya sel-sel dalam tubuh serta mencegah proses peradangan karena radikal 

bebas.  Antioksidan sekunder berfungsi menangkap senyawa serta mencegah 

terjadinya reaksi berantai.  Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, 
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vitamin C, dan β-karoten.  Antioksidan tersier berfungsi memperbaiki kerusakan 

sel-sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas.  Sebagai contoh adalah 

metionin sulfoksidan reduktase, enzim yang memperbaiki DNA pada inti sel.  

Adanya enzim yang dapat memperbaiki DNA ini berguna untuk mencegah 

penyakit kanker (Antholovich, 2002). 

 

Salah satu metode pengukuran antioksidan yang umum digunakan yaitu dengan 

menggunakan radikal bebas stabil diphenilpycrylhydrazil (DPPH). Pada metode 

ini, larutan DPPH yang berperan sebagai radikal bebas akan bereaksi dengan 

senyawa antioksidan, sehingga DPPH akan berubah menjadi 

diphenilpycrilhydrazine yang bersifat non-radikal dapat dilihat pada Gambar 7. 

berikut. Meningkatnya jumlah diphenilpycrilhydrazine akan ditandai dengan 

perubahan warna ungu pada larutan menjadi warna kuning pucat. Hasil dari 

metode DPPH umumnya dibuat dalam bentuk IC50 (Inhibitor Concentration 50), 

yang didefinisikan sebagai konsentrasi larutan substrat atau sampel yang akan 

menyebabkan tereduksi aktivitas DPPH sebesar 50%. Semakin besar aktivitas 

antioksidan maka nilai IC50 akan semakin kecil. Molyneux (2004) menyatakan 

bahwa suatu senyawa antioksidan dinyatakan baik jika nilai IC50-nya semakin 

kecil (Molyneux, 2004). 

 

 

Gambar 7. Struktur Diphenylpycrilhydrazil dan Diphenylpycrilhydrazine 
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I. Identifikasi 

 

1. Spektroskopi Ultra Violet – Visible (UV-Vis) 

 

Spektrofotometri UV-Vis adalah teknik analisis spektroskopi yang memakai 

sumber radiasi elektromagnetik UV (200 – 400 nm) dan visible (400 – 800 nm) 

dengan menggunakan instrumen spetrofotometer. Spektrofotometri UV/Vis 

melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, 

sehingga spetrofotometer UV-Vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif 

dibanding kualitatif. Bila suatu molekul menyerap cahaya UV-Vis, maka sebuah 

elektron akan dipromosikan dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi kemudian 

kembali ke keadaan dasar. Salah satu cara molekul tereksitasi dengan elektron-

elektron dalam keadaan berenergi terendah kemudian kembali ke keadaan dasar 

yaitu dengan melepaskan energinya dalam bentuk cahaya. Terdapat tiga macam 

distribusi elektron di dalam suatu molekul organik, yaitu orbital elektron phi (π), 

orbital elektron sigma (σ), orbital elektron tidak berpasangan (n) (Silverstein et 

al., 2005).  

 

2. Spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR) 

Pada dasarnya spektrofotometer FTIR adalah sama dengan Spektrofotometer Infra 

Red dispersi, perbedaannya adalah pengembangan pada sistem optiknya sebelum 

berkas sinar infra merah melewati contoh.  Dari deret Fourier tersebut intensitas 

gelombang dapat digambarkan sebagai daerah waktu atau daerah frekuensi.  

Perubahan gambaran intensitas gelombang radiasi elektromagnetik dari daerah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dispersi
http://id.wikipedia.org/wiki/Infra_merah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fourier&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Intensitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daerah_waktu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daerah_frekwensi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelobang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetik
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waktu ke daerah frekwensi atau sebaliknya disebut Transformasi Fourier (Fourier 

Transform). Selanjutnya pada sistem optik peralatan instrumen Fourier Transform 

Infra Red dipakai dasar daerah waktu yang non dispersif (Silverstein et al., 2005). 

 

Secara keseluruhan, analisis menggunakan spektrofotometer ini memiliki dua 

kelebihan utama dibandingkan Spektrofotometer Infra Red dispersi yaitu : 

 Dapat digunakan pada semua frekuensi dari sumber cahaya secara 

simultan sehingga analisis dapat dilakukan lebih cepat.  

 Sensitifitas dari metoda Spektrofotometri FTIR lebih besar daripada cara 

dispersi, sebab radiasi yang masuk ke sistem detektor lebih banyak karena 

tanpa harus melalui celah (Hsu, 1994). 

 

Spektroskopi FTIR merupakan metode yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa organik. Gugus 

fungsi ini dapat ditentukan berdasarkan vibrasi dari tiap atom. Prinsip kerja dari 

metode ini adalah sinar yang terserap menyebabkan molekul dari senyawa 

tervibrasi dan energi vibrasi diukur oleh detektor dan energi vibrasi dari gugus 

fungsi tertentu akan menghasilkan frekuensi yang spesifik.  Alat ini mempunyai 

kemampuan lebih sensitif dibanding dengan alat dispersi dan dapat digunakan 

pada daerah yang sangat sulit atau tidak mungkin dianalisis dengan alat dispersi. 

Radiasi infra merah mempunyai spektrum elektromagnetik pada bilangan 

gelombang 4000 – 400 cm
-1

 atau panjang gelombang dari 0,78-1000 µm. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Frekwensi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Transformasi_Fourier
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform
http://id.wikipedia.org/wiki/Optik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daerah_waktu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dispersi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumber_cahaya&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Simultan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis
http://id.wikipedia.org/wiki/Dispersi
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Penggunaan spektrum infra merah untuk menentukan gugus fungsi suatu struktur 

senyawa organik biasanya antara 4000-400 cm
-1

 (2.5 sampai 25 µm).  Daerah di 

bawah frekuensi 400 cm
-1

 (25 µm) disebut daerah infra merah jauh, dan daerah di 

atas 4000 cm
-1

 (2.5 µm) disebut daerah inframerah dekat (Silverstein et al., 1986). 

 

Tabel 2. Serapan gugus fungsi 

Gugus fungsi Bilangan gelombang (cm
-1

) 

C=O keton 1700 - 1725 

C=O aldehida 1720 - 1740 

C=O asam karboksilat 1700 - 1725 

C=O ester 1735 - 1750 

C=O amida 1630 - 1690 

Amida 1240 – 1300 

C – O, C - C 1000 - 1178 

C≡N nitril 2220 – 2260 

C=C aromatik 1650 - 1450 

C=C alkena 1640 - 1680 

N-H amina 3300 – 3500 

N-H Amida 3500 – 3800 

O-H alkohol 3200 - 3600 

O-H asam karboksilat 3600 - 2500 

C-H alkana 3000 - 2850 

C-H alkena 3020 - 3000 

C-H alkuna 3030 - 3000 

C-H aromatik 3050 – 3070 

C-O eter 1120 – 1140 

C-O ester 1300 – 1000 

P = O 1085 

 

Sumber : Nat, 1979; Maquelin et al., 2002 
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3. Spektroskopi Liquid Chromatography/Mass Spectroscopy (LC/MS) 

 

Spektrokopi LC/MS merupakan dua alat yang digabungkan menjadi satu, yang 

berfungsi untuk memisahkan beberapa senyawa atau campuran senyawa 

berdasarkan kepolarannya, kromatografi cair dapat dengan aman memisahkan 

rentang yang sangat luas untuk senyawa organik, seperti peptida dan protein 

(Agilent technologies, 2001; Eichhorn and Knepper, 2001). Di dalam kolom 

terjadi pemisahan yang dipengaruhi kekuatan interaksi antara senyawa terhadap 

fase diam senyawa-senyawa dalam kolom sehingga senyawa yang akan keluar 

atas berdasarkan perbedaan kepolaran. Senyawa-senyawa yang kurang kuat 

interaksinya dengan fase diam akan keluar terlebih dahulu, dan sebaliknya 

senyawa yang berinteraksi kuat dengan fase diam akan keluar lebih lama (Skoog 

et al., 2013; Silverstein et al., 2005).  

 

Sampel yang telah terpisah dengan liquid chromatography diidentifikasi berat 

molekulnya menggunakan mass spectroscopy. Hasil spektrum mass spectroscopy 

berupa perbandingan antara intensitas (%) terhadap massa (m/z). Intensitas (%) 

yang paling tinggi sebagai base peak dan mass (m/z) yang paling besar sebagai 

[M+H
+
] (Silverstein et al., 2005). Diagram skema LC/MS dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 

Dalam alat LC/MS, memiliki sumber ion dengan teknik ionisasi berdasarkan 

tingkat polaritasnya terbagi menjadi tiga yaitu Atmospheric Pressure 

Photoionization (APPI) yaitu digunakan dengan kromatografi fase normal untuk 

senyawa yang sangat nonpolar dan tingkat aliran rendah (<100 ml / menit), 
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Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) yaitu digunakan dengan 

kromatografi fase normal karena analit biasanya nonpolar dan Electrospray 

Ionization (ESI) yaitu menggunakan kromatografi fasa terbalik yang sangat 

berguna untuk menganalisis molekul dari ukuran kecil sampai ukuran besar yang 

bersifat polar maupun sangat polar (Agilent technologies, 2001).  

 

 

Gambar 8. Diagram skema sistem LC/MS (Kazakevich and Lobrutto, 2007) 

 

Contoh spektrum massa dari senyawa peptida dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Spektrum massa dari senyawa oktapeptida (Agilent technologies, 

2001) 


