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RINGKASAN 

Kopi merupakan salah satu komoditi dengan area perkebunan yang luas dan 

juga minuman kopi saat ini sedang marak dikonsumsi oleh khalayak 

masyarakat. Adapun minuman kopi yang beredar di pasaran telah melewati 

proses pemanggangan (roasting). Pada penelitian ini, digunakan sampel berupa 

biji Kopi Liberika (Coffea liberica) yang sudah dilakukan proses roasting. 

Ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut metanol dengan cara maserasi. Lalu 

ekstraksi dilanjutkan dengan cara fraksinasi (partisi cair-cair) menggunakan 

pelarut n-heksana, etil asetat dan metanol. Selanjutnya dilakukan skrining 

fitokimia dan uji aktivitas antioksidan (kualitatif) sehingga diperoleh informasi 

mengenai fraksi yang berpotensi untuk dilanjutkan ke tahap isolasi.  

 

Pada proses fraksinasi diperoleh persentase ekstrak terbesar pada fraksi 

metanol dengan nilai rendemen sebesar 25,5659 %. Pada fraksi metanol juga 

diperoleh informasi kandungan senyawa fitokimia terbanyak, dan memiliki 

aktivitas peredam terhadap radikal bebas, oleh karena itu isolasi dilakukan 

pada fraksi metanol dengan cara kromatografi vakum cair. Isolat yang diperoleh 

selanjutnya dilakukan karakterisasi menggunakan instrumen spektrofotometer 

UV-Vis dan FT-IR. Isolat yang diperoleh berupa padatan putih dan jika dilihat 

melalui karakterisasi, termasuk pada golongan senyawa alkaloid, diduga 

sebagai senyawa kafein.   

 

Radikal bebas atau oksidan memiliki efek reaktif di dalam tubuh manusia dan 

dapat memicu timbulnya berbagai jenis penyakit. Antioksidan diketahui 

memiliki kemampuan untuk mengambat atau meredam adanya radikal bebas di 

dalam tubuh manusia. Pada penelitian ini dilakukan pengujian aktivitas 

antioksidan secara kuantitatif menggunakan metode DPPH (2,2-difenil-1- 

pikrilhidrazil) pada isolat F1. Isolat F1 yang diperoleh terbukti memiliki aktivitas 

antioksidan dengan nilai 22,89 ppm yang tergolong pada rentang aktivitas 

antioksidan kuat.  
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SUMMARY 

Coffee is one of the commodities with a large plantation area and coffee drinks 

are currently mostly consumed by public. The coffee drinks on the market have 

gone through a roasting process. In this study, samples were used in the form of 

Liberica Coffee beans (Coffea liberica) which had been roasted. Extraction was 

carried out using methanol as a solvent through maceration. Then the extraction 

was continued through fractionation (liquid-liquid partition) using n-hexane, 

ethyl acetate and methanol as solvents. Furthermore, phytochemical screening 

and antioxidant activity tests (qualitative) were carried out in order to obtain 

information about the fractions which have the potential to continue to the 

isolation stage. 

 

In the fractionation process, the largest extract percentage was obtained in the 

methanol fraction with a yield value of 25.5659%. Information on the methanol 

fraction also obtained the highest content of phytochemical compounds, and had 

scavenging activity against free radicals, therefore isolation was carried out on 

the methanol fraction by liquid vacuum chromatography. The isolates were then 

characterized using UV-Vis and FT-IR spectrophotometer instruments. The 

isolate was in the form of a white solid and according to the characterization 

result, it was included in the alkaloid compound group, suspected to be a 

caffeine compound. 

 

Free radicals or oxidants have reactive effects in the human body and can trigger 

various types of diseases. Antioxidants are known to have the ability to inhibit or 

reduce the presence of free radicals in the human body. In this study, 

quantitative testing of antioxidant activity was carried out using the DPPH 

method (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil) on F1 isolates. The F1 isolate obtained 

was proven to have antioxidant activity with a value of 22.89 ppm which belongs 

to the range of strong antioxidant activity. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Badan Perpustakaan Nasional, pada tahun 2017 Indonesia 

merupakan negara yang memiliki luas area perkebunan Kopi sebesar 1.23 juta 

Ha. Dari seluruh luas area tersebut, didominasi oleh Jenis Kopi Robusta sekitar 

81,96 % dan Jenis Kopi Arabika sebesar 18,04 %. Jenis Kopi Liberika masih 

sangat jarang dibudidayakan karena kualitas buah yang dihasilkan masih 

rendah dan tidak seragam. Namun saat ini kopi liberika dapat ditemukan di 

Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat dengan kondisi tempat hidup berupa 

tanah gambut. Walaupun kondisi tanah di daerah tersebut cukup asam, Kopi 

Liberika dapat tumbuh dengan subur. 

Kopi dapat dimanfaatkan sebagai pangan fungsional karena kaya akan 

manfaat pada kesehatan. Menurut Patay et al. (2016), kopi memiliki banyak 

manfaat antara lain dapat berpotensi sebagai antioksidan, pencegah kanker,  

menurunkan risiko diabetes tipe II, penyakit kardiovaskuler, serta agen 

antibakteri. Hal ini dikarenakan adanya  kandungan berbagai senyawa fitokimia 

pada kopi. Salah satu kandungan utama pada kopi ialah polifenol yang dapat 

bertindak sebagai agen antioksidan yang bekerja dengan cara menangkap 

radikal bebas gugus hidroksil sehingga proses oksidasi lemak, protein dan DNA 

dalam sel terhambat. 

Dewasa ini, kopi yang beredar di pasaran untuk dikonsumsi telah 

melewati proses pemanggangan (roasting) dengan tujuan agar dapat diperoleh 

aroma dan rasa yang khas serta menghilangkan kadar asam berlebih. Hal yang 

harus diperhatikan pada proses Roasting Biji Kopi ialah pengaturan suhu dan 

lama waktu pemanggangan. Semakin lama dan semakin tinggi suhu, maka 

kandungan asam klorogenat akan semakin berkurang (Farhaty dan Muchtaridi, 

2016). Mangiwa dan Maryuni (2019), melakukan penelitian tentang pengujian 

aktivitas antioksidan dari Biji Kopi Sangrai Jenis Arabika pada habitat yang 

berbeda, yaitu asal Wamena dan Moanemani, Papua. Hasil yang diperoleh ialah 

IC50 ekstrak metanol biji kopi Sangrai asal Wamena adalah sebesar 107,97 ppm. 

Sedangkan IC50 pada ekstrak metanol biji kopi Sangrai asal Moanemani adalah 

sebesar 100,91 ppm. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa habitat tanaman 

dapat mempengaruhi perbedaan aktivitas antioksidan dari jenis Kopi yang 

sama. Pada penelitian ini akan diakukan pengujian aktivitas antioksidan pada 

Fraksi Metanol jenis Kopi yang berbeda dari referensi yang dirujuk sebelumnya, 

yaitu kopi Liberika yang berasal dari Provinsi Tanjung Jabung Barat. Pemilihan 

jenis kopi Liberika ialah didasaran pada terbatasnya referensi terkait penelitian
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 antioksidan pada jenis Kopi Liberika, terkhusus pada bagian biji Kopi yang 

telah disangrai (roasted). Pemilihan biji kopi Liberika yang telah disangrai ialah 

untuk mengetahui adanya manfaat antioksidan pada minuman kopi yang 

sedang marak beredar di khalayak masyarakat, yang mana umumnya diolah 

dari Biji Kopi yang sudah disangrai. Sedangkan Pemilihan fraksi metanol 

diharapkan agar dapat diperoleh golongan senyawa polar yang berpotensi 

sebagai antioksidan. 

Penelitian mengenai potensi aktivitas antioksidan menggunakan metode 

peredaman DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) pada ekstrak diklorometana Biji 

Kopi Liberika, Biji Kopi Arabika dan Biji Kopi Robusta telah dilakukan oleh Saw 

et al. (2017). Hasil yang diperoleh adalah Biji Kopi (green beans) Liberika (Coffea 

liberica) memiliki aktivitas antioksidan tertinggi dengan nilai AEAC (Ascorbic 

Acid Equivalent Capacity) sebesar  0,62 ± 0,05 dan nilai TEAC (Trolox Equivalent 

Antioxidant Capacity) sebesar 0,96 ± 0,08. Pada biji kopi Liberika roasted, 

didapatkan penurunan kandungan asam klorogenat (Mubarak et al., 2019). 

 Kemampuan antioksidan pada biji kopi sangrai dapat dikaitkan dengan 

adanya kandungan senyawa fenolik, kafein, trigonelin, dan beberapa senyawa 

hasil reaksi Mailard (Vignoli et al., 2014).  Senyawa heterosiklik yang terbentuk 

akibat reaksi Mailard pada Biji Kopi yang telah diroasting memiliki kemampuan 

antioksidan yang setara baik dibandingkan senyawa fenolik dalam biji kopi 

hijau (Sacchetti et al., 2009). Isolasi yang telah dilakukan pada jenis kopi yang 

berbeda, yaitu jenis Kopi Robusta yang dilakukan oleh Sukohar et al. (2011). 

Hasil isolat yang diperoleh ialah senyawa Kafein yang merupakan komponen 

terbesar dari Biji Kopi, dan Asam klorogenat yang merupakan polifenol yang 

terkandung pada Biji Kopi. 

Antioksidan sangat berperan dalam kehidupan manusia dalam 

menangkal paparan radikal bebas yang dapat diperoleh dari sumber ekstrinsik 

maupun instrinsik. Sumber instrinsik radikal bebas dapat diperoleh dari proses 

metabolisme tubuh, sedangkan sumber ekstrinsik cenderung ditemukan dalam 

bentuk paparan ultraviolet, radiasi, makanan yang dipanaskan berlebih, zat 

karsinogenik serta polutan lingkungan. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

penulis mengambil judul “Isolasi Senyawa Antioksidan dari fraksi Metanol 

Biji Kopi Liberika (Coffea liberica)”.  

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Biji Kopi Liberika (Coffea liberica) memiliki berbagai kandungan senyawa 

aktif. Dilansir dari beberapa penelitian sebelumnya, diketahui Biji Kopi Liberika 

(Coffea liberica) memiliki aktivitas antioksidan untuk meredam radikal bebas. 

Namun, referensi terkait aktivitas antioksidan senyawa yang diperoleh dari Biji 
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Kopi Liberika (roasted) masih terbatas, sehingga pada penelitian ini akan dikaji 

lebih lanjut mengenai uji aktivitas antioksidan Isolat yang diperoleh dari Fraksi 

Metanol Biji Kopi Liberika (Coffea liberica) yang telah mengalami prose 

penyangraian.  

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja golongan senyawa yang terkandung dalam fraksi metanol Biji 

Kopi Liberika (Coffea liberica) yang telah mengalami proses penyangraian 

(roasting) ? 

2. Bagaimana aktivitas antioksidan fraksi metanol dan isolat Biji Kopi 

Liberika (Coffea liberica) yang telah mengalami proses penyangraian 

(roasting) terhadap radikal bebas? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam fraksi metanol Biji 

Kopi Liberika (Coffea liberica) yang telah mengalami proses penyangraian 

(roasting). 

2. Mengetahui jenis senyawa yang terkandung pada fraksi metanol Biji Kopi 

Liberika (roasted) yang berperan sebagai antioksidan. 

3. Mengetahui aktivitas antioksidan fraksi metanol dan isolat Biji Kopi 

Liberika (Coffea liberica) yang telah mengalami proses penyangraian 

(roasting). 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi mengenai senyawa yang berasal dari Biji Kopi 

Liberika (Coffea liberica) roasted yang berpotensi sebagai antioksidan. 

2. Mengembangkan alternatif senyawa antioksidan yang berasal dari Biji 

Kopi Liberika (Coffea liberica) roasted. 

3. Menambah pemanfaatan Biji Kopi Liberika (Coffea liberica) roasted. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kopi Liberika (Coffea  liberica) 

Coffea  liberica merupakan jenis tumbuhan kopi yang hidup pada iklim 

tropis di dataran rendah dengan ketinggian 400-600 m di atas permukaan laut 

Namun Kopi Liberika tetap dapat hidup pada ketinggian mecapai 1200 m. Kopi 

Liberika memiliki ciri berdaun lebar dan tebal. Kawasan tanah Kopi Liberika 

biasanya berada pada lahan gambut. Jika dikonsumsi, Kopi Liberika perlu 

melewati tahap Penyangraian (roasting) pada suhu yang tepat untuk 

mengurangi kadar asam serta meningkatkan aroma kopi yang khas. Jenis kopi 

liberika merupakan jenis kopi terlangka jika dibanding dengan jenis Kopi 

Arabika dan Robusta, hal ini dikarenakan kualitas buah yang dihasilkan masih 

rendah dan tidak seragam (Mpapa, 2019).  

Menurut Rahardjo (2012), klasifikasi taksonomi dari Coffea liberica 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Plantae 

Subkingdom : Trachaeobionta 

Super divisi  : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Sub Kelas  : Asteridae 

Ordo   : Rubiales 

Famili   : Rubiacae 

Genus   : Coffea 

Species   : Coffea liberica L. 

 Berikut merupakan gambar dari Kopi Liberika (Coffea liberica) : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Coffea liberica (Hulupi dan Martini, 2013)  
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Gambar 2. Biji Kopi Liberika (Coffea liberica) (Sunarharum et al., 2019) 

2.2 Antioksidan dan Oksidan (Radikal Bebas) 

 Secara kimia, radikal bebas merupakan senyawa yang memiliki elektron 

yang tidak berpasangan, yang kerap mencari molekul lain agar bersifat stabil. 

Radikal bebas atau oksidan dapat memberikan efek kerusakan sel dalam tubuh 

manusia akibat adanya reaksi oksidasi (Hasanah et al., 2017). Kerusakan sel 

pada tubuh manusia berdampak pada timbulnya berbagai jenis penyakit. 

Sumber radikal bebas dapat bersumber dari sumber eksogen dan sumber end 

ogen. Sumber eksogen meliputi radikal bebas yang berasal dari luar tubuh, 

seperti zat karsinogenik, polutan udara, sinar ultraviolet, dan radiasi. 

Sedangkan sumber endogen diperoleh dari hasil metabolisme tubuh manusia 

yang meliputi proses oksidasi makanan (Yuslianti, 2018). Tahap pembentukan 

radikal bebas meliputi Inisiasi (Pembentukan awal radikal bebas), Propagasi 

(Pembentukan atau Perambatan Radikal Baru), dan Terminasi (Pemusnahan 

atau pengubahan radikal bebas menjadi senyawa stabil atau tidak reaktif 

(Yuslianti, 2018). Reaksi peredaman radikal bebas dapat dilihat melalui gambar 

3 :  

N

N

O2N NO2

NO2

+ RH

N

NH

O2N NO2

NO2

+ R

 

Gambar 3. Reaksi peredaman radikal bebas 
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Berdasarkan reaksi yang terjadi pada gambar 3, dapat dilihat bahwa 

antioksidan mendonorkan hidrogen kepada atom nitrogen radikal pada dpph 

sehingga terjadi reaksi penetralan  dan terbentuk radikal yang bersifat lebih 

stabil. Antioksidan merupakan substansi yang dapat meredam efek radikal 

bebas. Cara kerja dari antioksidan ialah dengan mendonorkan suatu atom 

hidrogen ke radikal hidroksil sehingga terbentuk molekul yang tidak berbahaya, 

yaitu air (Youngson, 2005). Antioksidan dapat  melindungi sel-sel tubuh dari 

kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. 

Sumber antioksidan dapat diperoleh secara alami maupun sintetis. 

Sejatinya, tubuh manusia secara alami memproduksi antioksidan dalam 

tubuhnya, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk meredam radikal bebas 

berlebih. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber antioksidan lain untuk dapat 

meminimalisir paparan radikal bebas dalam tubuh. Sumber antioksidan alami 

dapat diperoleh dari senyawa aktif dari makanan yang diperoleh dari tumbuhan 

tertentu. Senyawa aktif tersebut dapat meliputi golongan fenolik, flavonoid, dan 

tanin. Selain itu antioksidan alami juga dapat diperoleh dari bahan pangan dan 

obat seperti asam askorbat, vitamin e, asam amino, dan karotenoid. Antioksidan 

sintetik diperoleh dari reaksi kimia sintetik, meliputi BHA (Butil Hidroksil 

Anisol), BHT (Butil Hidroksil Toluen) dan (TBHQ)  Tert Butil Hidroksi Quinon 

(Yuslianti, 2018).  

Salah satu metode pengujian aktivitas antioksidan yang umum 

digunakan ialah metode DPPH (1,1-diphenyl-2-pikrilhidrazil). Metode ini 

didasarkan pada penangkapan radikal bebas DPPH oleh antioksidan yang 

memiliki H+ yang ditandai dengan terjadinya peredaman warna DPPH oleh 

antioksidan. Untuk mengetahui intensitas aktivitas antioksidan, dapat merujuk 

pada Jun et al., (2003) pada tabel 1. 

Tabel 1. Intensitas aktivitas antioksidan  (Jun et al., 2003) 

Nilai IC50 (ppm)  Kategori 

< 50 Sangat Aktif 

50 – 100 Aktif  

100 – 250 Sedang 

250-500 Lemah 

>500 Tidak Aktif  

2.3 Skrining Fitokimia Kopi Liberika  

 Skrining fitokimia merupakan tahap awal dalam analisis kimia yang 

bertujuan untuk mengetahui kandungan golongan senyawa kimia yang 

terkandung pada bahan alam. Senyawa yang akan diidentifikasi dengan jalan 
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skrining fitokimia memiliki aktivitas biologis yang bermanfaat pada tumbuhan 

tersebut untuk mempertahankan diri. Skrining fitokimia didasarkan pada uji 

kualitatif berupa pengamatan warna, endapan, dan temperatur yang terjadi 

akibat reaksi kimia ketika suatu sampel ditambahkan reagen tertentu 

(Nasyanka et al., 2020). 

 Senyawa fitokimia adalah senyawa alami yang terdapat pada tanaman, 

yang dapat berkhasiat sebagai antikanker, antimikroba, antioksidan, 

antiinflamasi, dan antibiotik (Astawan dan Kasih, 2008). Skrining fitokimia 

dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa golongan senyawa fitokimia, seperti 

golongan flavonoid, steroid, terpenoid/triterpenoid, alkaloid, tanin, fenolik, dan 

saponin (Gultom dan Siagian, 2019).  

 Oyeyemi et al. (2017), melakukan skrining fitokimia pada Biji Kopi 

Liberika (Coffea liberica) (green beans) dengan hasil pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil skrining fitokimia Biji Kopi Liberika (Coffea liberica) 

(Oyeyemi et al., 2017) 
Senyawa Fitokimia Hasil 

Alkaloid + 

Tanin + 

Saponin + 

Fenolik + 
Flavonoid + 

Steroid + 

Terpenoid + 

 Syarat yang harus terpenuhi selama pengujian fitokimia ialah hanya 

memerlukan peralatan sederhana, berlangsung cepat, spesifik terhadap satu 

golongan senyawa, dan memiliki LOD (Limit of Detection) yang cukup besar 

dengan kata lain dapat mendeteksi keberadaan senyawa walaupun konsentrasi 

yang digunakan rendah. Namun,  metode penapisan kimia memiliki beberapa 

kelemahan, antara lain dapat memberikan hasil positif palsu, dan kemungkinan 

dapat diperoleh warna yang rancu sebagai hasil samping reaksi  pada uji 

fitokimia (Gultom dan Siagian, 2019). 

2.4 Bioaktivitas Kopi Liberika 

Bioaktivitas adalah kemampuan biologis suatu senyawa aktif yang 

memiliki banyak manfaat seperti antioksidan,  antibakteri, antiinflamasi, dan 

antibiotik. Biji Kopi Liberika (Coffea liberica) diketahui kaya akan senyawa aktif 

yang memiliki beragam bioaktivitas. Aktivitas yang umum diteliti sebelumnya 

ialah  antioksidan dan antibakteri. 

Kopi Liberika diketahui memiliki kemampuan aktivitas antioksidan yang 

dapat meredam radikal bebas.  Salah satu kandungan senyawa bioaktif pada 

Biji Kopi Liberika (Coffea liberica) ialah asam klorogenat, merupakan polifenol 

yang memiliki aktivitas antioksidan (Mubarak et al., 2019). Namun, asam 



8 
 

 
 

klorogenat sedikit ditemukan pada Biji Kopi yang sudah mengalami proses 

roasting karena terkonversi melalui reaksi Mailard.  

Telah dilakukan penelitian tentang potensi aktivitas antioksidan 

menggunakan metode peredaman DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidazil) pada Biji 

Kopi Liberika, Biji Kopi Arabika, dan Biji Kopi Robusta oleh Saw et al. (2017), 

dengan hasil yang tertera pada tabel 3. 

Tabel 3. Kemampuan antioksidan dari Biji (green beans)Kopi Liberika 

(Coffea liberica), Biji Kopi Arabika (Coffea arabica), dan Biji 

Kopi Robusta (Coffea canephora) (Saw et al., 2017) 

Ekstrak volatil 
DPPH 

AEAC TEAC 

Coffea arabica 0,57±0,10 0,89±0,14 
Coffea liberica 0,62±0,05 0,96±0,08 

Coffea robusta 0,50±0,04 0,78±0,04 

Dari tabel 3, dapat dilihat bahwa Jenis Kopi Liberika (Coffea liberica) memiliki 

aktivitas antioksidan tertinggi dibandingkan dengan kedua jenis kopi lainnya, 

dimana Biji Kopi Liberika (green beans) memiliki nilai AEAC (Ascorbic Acid 

Equivalent Antioxidant Capacity) dan nilai TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity) tertinggi. 

Kandungan  utama kopi adalah kafein. Kafein (1,3,7-trimethylxanthine) 

memiliki efek fisiologis antara lain stimulasi sistem saraf pusat, peningkatan 

sirkulasi darah, dan pernapasan. Rasanya agak pahit. 10% kafein dan sekitar 

6% asam klorogenat hadir dalam minuman kopi (Sharma, 2020). 

Komponen karakteristik pada biji kopi selain kafein ialah asam 

klorogenat yang membentuk golongan ester antara lain asam kuinat dan asam 

trans-hydroxycinnamic (misalnya asam caffeic, ferulic dan p-coumaric), dan dari 

dimethoxycinnamic, trimethoxycinnamic dan asam sinapic (Opitz et al., 2014). 

Asam klorogenat juga merupakan komponen asam terbanyak yang terkandung 

pada Kopi. 

2.5 Karakterisasi Senyawa Organik 

Karakterisasi senyawa dilakukan untuk mengetahui karakter dari 

senyawa tersebut seperti gugus fungsi dan kerangka struktur. Karakterisasi 

senyawa pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen 

Spektrofotometer UV-Vis dan Spektrofotometer Fourier Transform Infra Red 

(FTIR). 

Spektrofotometer UV-Vis 

 Spektrofotometer UV-Vis dapat digunakan untuk analisis kuantitatif dan 

analisis semikualitatif.  Secara kuantitatif, spektrofotometer UV-Vis digunakan 
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untuk menentukan konsentrasi suatu larutan melalui absorbansi yang diperoeh 

yang kemudian dikonversikan berdasarkan persamaan garis lurus. Dalam hal 

ini, absorbansi linear atau sebanding dengan konsentrasi. Secara kualitatif, 

spektrofotometer UV-Vis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan 

tidak jenuh (gugus kromofor). Gugus kromofor dapat menyebabkan radiasi 

elektromagnetik pada panjang gelombang UV-Vis. Panjang gelombang dari 

daerah UV-Vis berada pada 400-800 nm (cahaya visible / tampak). Prinsip kerja 

dari spektrofotometer UV-Vis ialah penyerapan sinar tampak akibat interaksi 

antar cahaya dan materi sehingga terjadi eksitasi elektron pada orbital molekul. 

Ketika sinar ultraviolet dilewatkan pada kuvet, materi (larutan) akan terbaca 

serapannya pada panjang gelombang sinar tampak dalam satuan nm. 

Spektrofotometer UV-Vis didasarkan pada Hukum Lambert-Beer,  yaitu 

linearitas antara absorbansi dan konsentrasi (Sastrohamidjojo, 2018). 

Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

 Pada penelitian ini, FTIR digunakan untuk menganalisis gugus fungsi 

yang terkandung pada suatu senyawa organik. Satuan radiasi yang digunakan 

pada FTIR ialah bilangan gelombang (cm-1). Prinsip dari FTIR ialah  vibrasi 

(getaran) pada molekul organik akibat adanya sinar infra merah pada bilangan 

gelombang tertentu. Daerah bilangan gelombang FTIR dibagi menjadi 3, yakni 

daerah dekat (14.000 – 4.000 cm-1), daerah tengah (4.000 – 400 cm-1), dan 

daerah jauh (400 – 4 cm-1). Kelebihan karakterisasi senyawa dengan 

menggunakan FTIR ialah hanya membutuhkan sampe yang sedikit, yaitu dalam 

satuan miligram ataupun mikrogram dapat terdeteksi (Smith, 2011). 

Fourier Transform Infrared adalah pengembangan dari Instrumen 

dispersi inframerah, dimana FTIR memiliki interferometer. Interferometer pada 

FTIR dapat mempersingkat waktu analisis sampel karena tidak memerlukan 

dispersi dan sinyal dapat diukur dengan sangat cepat. Prinsip dari FTIR ialah 

substitusi monokromator dengan interferometer. Interferometer dapat memindai 

bagian radiasi menggunakan cermin bergerak yang nantinya akan dihasilkan 

suatu interferogram. Radiasi infra merah akan mengakibatkan timbulnya 

perbedaan jarak antar cermin, perbedaan ini disebut dengan retardasi. 

Interferogram ialah hubungan antara intensitas radiasi infra merah terhadap 

retardasi. Interferogram harus dianalisis menggunakan Fourier Transform 

untuk memperoleh spektrum infra merah. Spektrum FTIR disajikan dalam 

bentuk intensitas terhadap bilangan gelombang (Sembiring et al., 2019). 
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2.6 Ekstraksi dan Isolasi Senyawa Organik 

 Ekstraksi merupakan penyarian, penarikan atau pemisahan senyawa 

dari campurannya  yang didasarkan pada perbedaan sifat kelarutan. Suatu 

senyawa akan tertarik sesuai dengan sifat kepolaran dari pelarut yang 

digunakan. Senyawa aktif yang larut akan terpisah dari komponen 

campurannya (Saputra, 2020). Oleh karena itu, dalam melakukan ekstraksi, 

perlu digunakan pelarut yang sesuai untuk mendapatkan senyawa yang 

diinginkan.  

Ekstraksi dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :  

1. Maserasi 

Maserasi merupakan metode universal yang banyak digunakan pada 

pemisahan enyawa organik. Menurut Mukhriani (2014), metode ekstraksi 

dilakukan dengan cara memasukkan memasukkan serbuk simplisia ke dalam 

pelarut yang sesuai. Wadah maserasi yang digunakan harus bersifat inert agar 

tidak terjadi reaksi samping. Maserasi dilakukan pada suhu kamar di dalam 

wadah yang tertutup. Menurut Saputra (2020), maserat yang dihasilkan 

dilakukan penyaringan terlebih dahulu, selanjutnya maserat dipekatkan agar 

diperoleh ekstrak kental. Pelarut yang biasa digunakan pada maserasi ialah 

pelarut polar (air, metanol, etanol, asam asetat), pelarut semi polar (aseton, etil 

asetat, kloroform), dan pelarut non polar (heksana, eter). 

2. Perkolasi  

Perkolasi merupakan suatu cara ekstraksi senyawa organik 

menggunakan suatu alat yang dinamakan perkolator. Serbuk simplisia dibasahi 

secara bertahap dalam wadah perkolator. Pelarut dibiarkan menetes secara 

perlahan pada bagian bawah kran perkolator. Metode ekstraksi ini merupakan 

ekstraksi secara berkesinambungan karena simplisia akan teraliri oleh pelarut 

baru. Metode ini memiliki kelemahan yaitu pelarut sukar menjangkau seluruh 

permukaan simplisia, membutuhkan banyak pelarut serta waktu yang lama 

(Mukhriani, 2014). 

3. Sokletasi 

Sokletasi juga merupakan salah satu cara ekstraksi secara 

berkesinambungan. Ekstraksi dengan cara sokletasi dilakukan melewati 

beberapa siklus (berulang), simplisia akan dipanaskan dalam pelarut yang 

sesuai, lalu uap panas akan terkondensasi dan terbentuk cairan. Selanjutnya 

cairan akan turun melewati selongsong dan mengekstrak simplisia, lalu masuk 

kembali di labu alas bulat yang berisi batu didih. Proses in dilakukan secara 

berulang hingga diperoleh cairan yang tidak pekat (Saputra, 2020). 

4. Refluks 
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Refluks adalah suatu cara pemisahan senyawa kimia yang termostabil 

atau bersifat tahan terhadap panas, selain itu juga biasanya digunakan sampel 

yang bertekstur keras, seperti biji, buah, akar dan batang. Simplisia 

dimasukkan dalam pelarut dan dipanaskan di labu alas bulat, uap akan 

terkondensasi sehingga terbentuk cairan kembali sembari menyari simplisia 

(Saputra, 2020). 

5. Destilasi Uap 

Destilasi uap biasanya dilakukan untuk memisahkan senyawa kimia 

berupa minyak esensial dari campurannya. Uap panas akan terkondensasi dan 

tertampung di labu alas bulat sebagai destilat. Metode ini memiliki kelemahan 

pada senyawa yang tidak tahan terhadap panas (termolabil) rentan 

terdekomposisi (Mukhriani, 2014). 

6. Fraksinasi Cair-cair (Partisi)  

Fraksinasi cair-cair (partisi) merupakan salah satu cara ekstraksi 

dengan cara untuk memisahkan komponen kimia pada diantara dua pelarut 

dengan prinsip perbedaan kelarutan (Sukohar et al., 2011). Partisi dilakukan 

dengan menggunakan corong pisah. Hasil partisi berupa filtrat dari berbagai 

pengulangan dengan intensitas warna yang semakin berkurang dan sama.  

Kromatografi Lapis Tipis 

Menurut Bele dan Khale (2011), Kromatografi Lapis Tipis adalah suatu 

cara pemisahan campuran menggunakan selembar alumunium foil yang dilapisi 

dengan lapisan silika gel atau selulosa. Lapisan silika gel ini berperan sebagai 

fase diam. Prinsip dari Kromatografi Lapis Tipis ialah distribusi senyawa antar 

fase diam dan fase gerak. Sampel dalam bentuk cairan ditotolkan menggunakan 

pipa kapiler, lalu eluen (fase gerak) menarik analit yang berbeda kepolarannya. 

Fase gerak yang digunakan disesuaikan dengan sifat senyawa yang ingin 

dipisahkan. Pemisahan dilihat melalui nilai Rf (retardation factor), yaitu selisih 

antara jarak yang ditempuh pelarut dengan jarak yang ditempuh sampel.  

Kromatografi Lapis Tipis umum digunakan di ranah Kimia Organik 

karena membutuhkan waktu yang cepat dalam pemisahannya. Dalam bidang 

Kimia Organik, Kromatografi Lapis Tipis digunakan untuk : 

1. Pemisahan dan Isolasi Senyawa dalam suatu Campuran 

2. Memeriksa kemurnian suatu senyawa 

3. Identifikasi senyawa Organik 

4. Memeriksa suatu reaksi kimia  
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Kromatografi Kolom 

Kromatografi Kolom adalah suatu cara pemisahan senyawa dalam 

campuran yang didasarkan pada sistem adsorpsi. Prinsip dari Kromatografi 

Kolom ialah fraksinasi zat terlarut akibat adanya migrasi fase diam dan analit di 

dalam suatu tabung. Pada kromatografi kolom cair, fasa diam yang digunakan 

dapat berupa zat cair maupun zat padatan inert. Sedangkan fasa gerak yang 

digunakan berupa cair. Cara Packing (pengemasan) kolom yang umum 

dilakukan ialah dengan cara basah, yaitu dengan membuat bubur adsorben 

dan dituangkan ke dalam kolom. Saat adsorben telah mengendap, kelebihan 

pelarut dikeringkan lalu dimasukkan kembali bubur adsorben. Saat dilakukan 

pengemasan, harus dipastikan tidak ada rongga yang muncul pada fase diam 

(Ismail dan Nielsen, 2010). 

Pada kromatografi kolom, sampel diletakkan di ujung atas kolom, lalu 

eluen (fase gerak) dialirkan secara kontinu di dalam kolom. Proses pemisahan 

terjadi akibat eluen melewati kolom dengan bantuan gravitasi atau tekanan 

tertentu. Pada kromatografi kolom, eluen yang digunakan dimulai dari yang 

bersifat nonpolar, dan semakin lama kepolarannya dinaikkan secara bergradien. 

Ketika eluen dialirkan ke dalam kolom, maka terjadi proses adsorpsi dan 

desorpsi senyawa pada sampel. Proses pemisahan ini disebabkan oleh adanya 

perbedaan afinitas adsorben dan perbedaan kelarutan senyawa dengan  fase 

gerak dalam kolom. Ketika molekul terbawa menuju dasar kolom, cairan 

ditampung pada botol vial dan selanjutnya dilakukan analisis Kromatografi 

Lapis Kertas untuk mendeteksi pemisahan. Adapun kelemahan dari 

Kromatografi Kolom ialah memerlukan eluen dalam jumlah besar, analisis 

pemisahan harus dilakukan KLT terlebih dahulu, serta waktu elusi yang 

diperlukan cukup lama. Namun, kelebihan dari kromatografi kolom ialah dapat 

menggunakan sampel yang lumayan banyak (beberapa gram).  Faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses kromatografi kolom ialah pemilihan adsorben, 

pemilihan eluen, kecepatan elusi, dan pemilihan dimensi kolom (Kristanti et al., 

2008). 

Jumlah adsorben yang digunakan disesuaikan dengan jumlah sampel 

yang ingin dipisahkan. Biasanya, jumlah silika yang digunakan berkisar antara 

30-50 gram untuk tiap gram sampel yang akan dipisahkan. Eluen yang 

digunakan terdiri atas 2 komponen pelarut. Pelarut yang digunakan 

ditambahkan secara gradien, dimulai dari pelarut yang bersifat nonpolar 

terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengikat senyawa yang kurang terikat 

pada adsorben. Ketika proses elusi dilakukan, penambahan kepolaran pelarut 

bergradien akan menyebabkan senyawa dapat turun secara berurutan 
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berdasarkan kepolarannya. Pada kromatografi kolom, kecepatan elusi juga 

sangat berpengaruh, yaitu kecepatan elusi harus dibuat konstan. Sebaiknya, 

kecepatan elusi dibuat cukup lambat agar senyawa berada dalam kondisi 

kesetimbangan antar fasa diam dan fasa geraknya. Jika kecepatan elusi terlalu 

lambat, maka senyawa akan terdifusi ke dalam eluen sehingga pita melebar 

yang mengakibatkan proses pemisahan tidak berjalan dengan baik. Sebelum 

dilakukan pemisahan dengan cara kromatografi, sebaiknya dilakukan KLT 

terlebih dahulu untuk mencari perbandingan eluen terbaik (Kristanti et al., 

2008). 

 Pada saat dilakukan pengisian kolom menggunakan, harus dilakukan 

secara hati-hati dan diusahakan tidak ada gelembung udara pada adsorben. 

Permukaan adsorben juga harus horizontal dan merata, untuk mengoptimalkan 

proses elusi, sehingga tercapai proses pemisahan yang baik. Menurut Kristanti 

et al. (2008), pengisian adsorben pada kolom dapat dilakukan dengan 2 cara, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pengisian dengan cara Basah 

  Pengisian dengan cara basah diawali dengan pelarutan adsorben yang 

paling nonpolar yang akan digunakan untuk proses elusi. Pembuatan 

campuran ini dilakukan dengan cara menambahkan adsorben secara perlahan 

ke dalam pelarut, hingga diperoleh kekentalan seperti suspensi dan bisa 

dituang ke dalam kolom. Jika proses pembuatan campuran dilakukan dengan 

cara menambahkan pelarut ke dalam adsorben (cara sebaliknya), maka panas 

yang dihasilkan akan mendidihkan pelarut sehingga terbentuk gumpalan dalam 

campuran. Setelah adsorben merata berada di dalam kolom, kran pada bagian 

bawah dibuka agar eluen dapat keluar secara perlahan. Setelah terbentuk 

suspensi adsorben-pelarut, maka proses elusi dapat dimulai dengan syarat 

eluen yang  berada di dalam kolom harus selalu tercukupi, hal ini ditandai 

dengan adanya cairan di atas permukaan adsorben. 

2. Pengisian dengan cara kering 

  Pengisian kolom dengan cara kering diawali dengna memasukkan 

pelarut yang paling bersifat nonpolar terlebih dahulu. Selanjutnya, dimasukkan 

serbuk adsorben secara bertahap. Ketika dilakukan penambahan adsorben, 

dinding kolom perlu diketuk secara pelan agar tidak terbentuk rongga atau 

gelembung udara. Jika lapisan adsorben 2 cm sudah terbentuk, maka kran 

pada bagian bawah dibuka agar eluen dapat keluar secara perlahan. Ketika 

lapisan suspensi adsorben-pelarut sudah terbentuk secara optimal, maka 

proses elusi dapat dimulai. 
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Kromatografi Vakum Cair 

Kromatografi Vakum Cair merupakan salah satu kromatografi kolom 

yang menggunakan adsorben berupa silika gel sebagai fasa diam. Silika gel yang 

digunakan biasanya merupakan Silika Gel60 (63-200 µm). Penggunakan pompa 

vakum diharapkan dapat meningkatkan laju alir sehingga dapat mempercepat 

proses fraksinasi. Cara mempersiapkan kolom pada Kromatografi Vakum Cair 

adalah dilakukan dalam keadaan vakum agar didapatkan kerapatan adsorben 

yang maksimum. Kolom dihisap dengan pompa vakum hingga adsorben kering, 

lalu prose elusi dapat dilakukan dengan syarat tidak adanya kolom yang retak. 

Pada pemisahan dengan jalan kromatografi Vakum Cair, proses elusi 

membutuhkan waktu yang relatif cepat karena adanya bantuan tekanan dari 

pompa vakum. Biasanya, kolom yang digunakan pada Kromatografi Vakum Cair 

memiliki diameter yang cukup besar. Hal ini dikarenakan sampel yang 

digunakan masih berupa ekstrak awal hasil esktraksi yang memiliki massa 

cukup besar  (Harini et al., 2019). 

 Pada Kromatografi Vakum Cair, sampel diimpregnasi dengan cara 

melarutkan sampel dalam pelarut yang sesuai, atau mencampurkan sampel 

dengan bubuk adsorben hingga homogen. Sampel yang telah diimpregnasi 

kemudian dimasukkan ke dalam kolom melalui bagian atas secara perlahan 

lalu dipompa secara perlahan. Proses elusi dimulai dari pelarut nonpolar dan 

ditambahkan kepolarannya secara bergradien. Seiring berjalannya proses elusi, 

sesekali dihidupkan pompa agar cairan dapat turun dengan cepat, lalu eluat 

ditampung di dalam botol vial. Pemisahan dengan menggunakan kromatografi 

vakum cair biasanya dilakukan sebagai tahap awal pemisahan secara kompleks. 

Sampel yang dipisahkan dengan jalan kromatografi vakum cair diperoleh dari 

esktrak kasar hasil ekstraksi. Bagian atas pada kolom dibiarkan terbuka agar 

mempermudah proses penggantian eluen (Kristanti et al., 2008). 

 Tinggi kolom pada Kromatografi Vakum Cair harus disesuaikan dengan 

banyak sampel yang akan dipisahkan. Semakin banyak sampel yang akan 

dipisahkan, maka semakin tinggi kolom yang dibutuhkan. Pemilihan tinggi 

kolom yang tidak sesuai dengan jumlah sampel dapat menyebabkan pita yang 

diperoleh semakin lebar, sehingga proses pemisahan yang diperoleh tidak 

optimal. Menurut Maurya et al. (2018), tinggi kolom ideal yang dapat digunakan 

pada beberapa variasi massa sampel tertera pada tabel 4. 

Tabel 4.Kesesuaian tinggi kolom dan jumlah sampel yang dipisahkan 
dengan jalan Kromatografi Vakum Cair (Maurya et al., 2018) 

Jumlah sampel Tinggi kolom 

< 100 mg 0,5 – 1 x 4 cm 

0,5 – 1,0 g 2,5 x 4 cm 

1 – 10 g 5 x 5 cm 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Instrumen dan Tugas Akhir 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Penelitian dimulai dari 

Desember 2020 hingga April 2020. Evaporasi maserat dilakukan di 

Laboratorium Peternakan Universitas Jambi dan di Laboratorium Poltekkes 

Jambi. Karakterisasi sampel dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

dan IR bertempat di Laboratorium Universitas Negeri Padang.  

3.2 Bahan dan Peralatan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji Kopi Liberika  

(Coffea liberica) yang diperoleh dari daerah Tanjung Jabung Barat, Provinsi 

Jambi. Bahan kimia yang digunakan selama penelitian diantaranya metanol, n- 

heksana, etil asetat, Diklorometana (DCM), plat Kromatografi Lapis Tipis pada 

pelat yang berlapis silika gel Merck 60  GF254 0,25 mm, aseton, aquades, H2SO4 

2N, Pereaksi Dragendorff merck KGaA, Pereaksi Mayer merck KGaA, HCl pekat 

37% Sigma a(drich, serbuk Mg sigma aldrich, HCl 2N, FeCl3, pereaksi 

Liebermann-Burchard (asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat), silika gel 

Merck 60 (230 – 400 mesh), dan metanol p.a.. Kontrol positif dan kontrol negatif 

pada pengujian antioksidan adalah asam askorbat dan 1,1-diphenyl-

2picrilhydrazyl (DPPH) Sigma Aldrich. 

Alat yang digunakan selama penelitian diantaranya seperangkat alat 

Rotary Evaporator IKA RV 10, pompa vakum, kolom kromatografi, oven, botol 

maserasi, peralatan gelas (gelas ukur, erlenmeyer, labu ukur, gelas kimia), plat 

tetes, batang pengaduk, tabung reaksi, kaca arloji, pipet tetes, neraca analitik, 

mikropipet, pinset, botol kaca/vial, pipa kapiler, pembakar spiritus, kaki tiga, 

kawat kasa, detektor UV λ 254 nm, Spektrofotometer UV-Vis 8452 A Diode 

Array dan FTIR Shimadzu 8400. Selain itu juga dibutuhkan peralatan 

pendukung lainnya seperti alumunium foil, kertas label, gunting, penggaris, 

buku catatan, pensil, dan kamera gawai Iphone 6 8 MP.  

3.3 Metode Penelitian 

Preparasi Sampel 

Sampel yang akan diteliti adalah bagian biji dari tanaman kopi Liberika  

(Coffea liberica). Sejumlah biji kopi yang telah dikeringkan dilakukan roasting 

(penyangraian atau pemanggangan) menggunakan alat roaster pada suhu 180-

2400C (Perdana et al., 2018). Setiap 1 kg biji kopi memerlukan waktu selama 21 

menit. Selanjutnya biji kopi yang telah dingin dihaluskan menggunakan alat 

grinder hingga diperoleh serbuk kopi yang halus.  
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Ekstraksi Sampel  

Sampel serbuk dari biji kopi liberika dimaserasi dengan pelarut metanol 

selama 2 hari dan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Filtrat yang 

diperoleh diuapkan menggunakan alat  rotary evaporator. Selanjutnya ekstrak 

pekat difraksinasi dengan cara partisi cair-cair menggunakan pelarut n-heksana 

(nonpolar). Dari proses partisi diperoleh  fraksi  n-heksana  dan fraksi metanol. 

Selanjutnya dilakukan partisi menggunakan etil asetat (semipolar), diperoleh 

fraksi etil asetat dan fraksi metanol. Fraksi n-heksana, etil asetat, dan metanol 

dipekatkan menggunakan alat rotary evaporator, kemudian fraksi pekat yang 

diperoleh ditimbang.  

Skrining Fitokimia 

Uji Alkaloid.  Sejumlah sampel dilarutkan dalam beberapa tetes asam 

sulfat 2N, kemudian diuji dengan pereaksi alkaloid yaitu pereaksi Dragendorff. 

Uji positif dibuktikan dengan timbulnya endapan jingga coklat dengan pereaksi 

dragendorff (Hanani, 2015). 

Uji Flavonoid.  Sejumlah sampel diteteskan dengan HCl pekat lalu 

dimasukkan serbuk Mg. Uji positif dibuktikan dengan timbulnya buih dan 

warna larutan berubah menjadi jingga. 

Uji Saponin.  Sejumlah sampel ditambahkan dengan beberapa tetes air 

panas, lalu dikocok kuat selama 10 detik. Jika terbentuk busa, dilanjutkan 

dengan penambahan 1 tetes HCl 2N. Uji positif ditandai dengan adanya busa 

stabil yang dapat bertahan lama dan tidak hilang (Hanani, 2015). 

Uji Fenol.  Sejumlah sampel ditambahkan FeCl3 lalu dihomogenkan. Uji 

positif ditandai dengan munculnya warna hijau, merah, ungu, biru, atau hitam 

yang kuat (Harbone, 2006). 

Uji Steroid dan Triterpenoid. Sejumlah sampel ditambahkan dengan 

pereaksi Liebermann-Burchad (asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat). 

Timbulnya warna biru atau hijau menandakan adanya steroid. Terbentuknya 

warna ungu atau jingga menandakan adanya triterpenoid. 

Pemisahan dan Pemurnian Senyawa 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT).  Disiapkan plat KLT dengan ukuran 

1x5 cm, batas bawah 1 cm dan batas atas 0,5 cm dengan jarak tempuh eluen 

yaitu 3,5 cm. Selanjutnya dibuat eluen bergradien. Ditotolkan ekstrak 

menggunakan pipa kapiler pada batas bawah plat, selanjutnya dielusi dengan 

eluen. Proses elusi dihentikan setelah gerakan sampai pada batas atas. 

Selanjutnya diamati bentuk noda menggunakan lampu UV pada panjang 

gelombang 254 nm. Selanjutnya dilakukan uji KLT pada tiap fraksi untuk 
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melihat komponen noda. Fraksi yang memiliki pola noda yang sama disatukan 

dan dianalisis kembali. 

Kromatografi Kolom. Kromatografi kolom vakum cair (KVC) dilakukan 

menggunakan fase diam silika gel. Sampel diimpregnasi menggunakan silika 

gel, kemudian dimasukkan ke dalam kolom yang telah berisi fase diam. Fase 

gerak yang digunakan adalah n-heksana:etil asetat dan etil asetat:metanol 

secara bergradien. Fraksi yang diperoleh ditampung dalam botol vial, eluat  

ditampung berdasarkan tiap pita yang didapat lalu kemudian diuapkan. Hasil 

dari kromatografi kolom dilanjutkan KLT kembali. Eluat yang memiliki pola 

noda yang sama digabungkan berdasarkan nilai Rf kromatogram. Eluat yang 

memiliki satu pola noda kemudian diuji menggunakan 3 eluen berbeda, hasil 

KLT satu noda menandakan diperolehnya isolat. Isolat dimurnikan dengan cara 

rekristalisasi menggunakan pelarut n-heksana, etil asetat dan etanol. 

Selanjutnya dilakukan skrining fitokimia, karakterisasi dan uji aktivitas 

antioksidan. 

Uji Aktivitas Antioksidan menggunakan metode DPPH 

Uji aktivitas antioksidan menggunakan DPPH diadaptasi dari Metode  

Latief et al. (2015).  

Pembuatan Larutan DPPH. Larutan DPPH dibuat dalam konsentrasi 50 

µM dengan cara melarutkan 1,97 mg serbuk DPPH ke dalam 100 mL metanol 

p.a., terbentuk larutan berwarna ungu tua.  

Pembuatan Larutan Uji Ekstrak. Larutan uji dibuat dalam variasi 

konsentrasi 500 ppm, 300 ppm, dan 100 ppm. Pembuatan larutan uji diawali 

dengan penimbangan ekstrak heksan, etil asetat dan metanol masing-masing 

sebanyak 0,1 g dan dilarutkan dalam 10 mL labu ukur menggunakan metanol 

p.a. hingga diperoleh larutan induk 10.000 ppm. Selanjutnya dilakukan 

pengenceran hingga diperoleh  variasi konsentrasi 500 ppm, 300 ppm, dan 100 

ppm.  

Pembuatan Larutan Uji Isolat. Larutan uji dibuat dalam variasi 

konsentrasi 50 ppm, 30 ppm, dan 10 ppm. Pembuatan larutan uji diawali 

dengan penimbangan masing-masing isolat sebanyak 0,001 gr dan dilarutkan 

dalam 10 mL labu ukur menggunakan metanol p.a. hingga diperoleh larutan 

induk 100 ppm. Selanjutnya dilakukan pengenceran hingga diperoleh  variasi 

konsentrasi 500 ppm, 300 ppm, dan 100 ppm.  

Pembuatan Larutan Kontrol positif. Kontrol positif yang digunakan 

ialah larutan asam askorbat dengan variasi konsentrasi 50 ppm, 30 ppm, dan 

10 ppm. Untuk membuat larutan induk 100 ppm, ditimbang sebanyak 0,001 g 

serbuk asam askorbat dan dilarutan dengan metanol p.a. dalam labu ukur 10 
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mL. Selanjutnya dipipet sejumlah larutan induk untuk membuat variasi 

konsentrasi 50 ppm, 30 ppm, dan 10 ppm. 

Kontrol negatif. Sebagai kontrol negatif digunakan metanol p.a. yang 

ditambahkan larutan DPPH. 

Pengujian aktivitas antioksidan. Untuk penentuan aktivitas 

antioksidan, setiap konsentrasi larutan uji, larutan kontrol negatif dan larutan 

kontrol positif dipipet sebanyak 0,2 ml dengan menggunakan pipet mikro dan 

dimasukkan ke dalam botol vial, selanjutnya ditambahkan sebanyak 3,8 mL 

larutan DPPH 50 μM. Campuran larutan dihomogenkan dan diinkubasi selama 

30 menit ditempat gelap. Campuran larutan diukur absorbansinya dengan 

spektrofotometri UV-Visible pada panjang gelombang 517 nm. Kemudian 

dihitung nilai persen inhibisinya yang menunjukkan aktivitas peredaman DPPH 

dan nilai IC50, menyatakan konsentrasi yang menghasilkan 50% inhibisi.  

Karakterisasi Senyawa Hasil Isolasi 

Spektrofotometer UV-Vis.  Sejumlah isolat dimasukkan dalam kuvet 

dan diamati spektrumnya pada panjang gelombang 200-800 nm untuk 

diidentifikasi nilai absorbansi senyawa aktif pada panjang gelombang maksimal. 

Spektrofotometer FTIR.  0,2 g pelet KBr ditambahkan dengan 1 tetes 

isolat, dikeringkan kemudian diidentifikasi dengan spektrofotometer FTIR pada 

bilangan gelombang 4000-400 cm-1. 

3.4 Analisis Data 

Penentuan persentase rendemen ekstrak  

Penentuan persentase rendemen ekstrak dilakukan melalui perhitungan 

sebagai berikut  

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘 =  
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑔𝑟)

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑤𝑎𝑙 (𝑔𝑟)
𝑥 100% 

Penentuan analisis fitokimia 

Analisis fitokimia dilakukan dengan melihat adanya reaksi yang muncul 

antar reagen dan sampel. Reaksi tersebut dapat berupa timbulnya perubahan 

warna, endapan atau terbentuknya lapisan serta temperatur. 

Penentuan analisis aktivitas antioksidan 

Nilai % inhibisi. Penentuan nilai % inhibisi dilakukan dengan 

menggunakan persamaan berikut:  

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑠𝑖 =  
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑥 100% 

Keterangan: • Kontrol = larutan kosong (tanpa tambahan sampel)  

Nilai IC50. Untuk menghitung nilai IC50 dapat diperoleh dengan 

memplotkan grafik hubungan konsentrasi sampel dengan % inhibisi. Sumbu x 
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adalah konsentrasi sampel sedangkan sumbu y adalah % inhibisi. Kemudian 

dihitung persamaan regresinya y = a + bx dimana untuk menghitung nilai IC50 

dapat diketahui dari mengganti nilai y pada persamaan regresi dengan nilai 50.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Preparasi Sampel Penelitian  

Proses Roasting Sampel Biji Kopi Liberika  

 Tahap awal dalam suatu rangkaian penelitian ialah preparasi sampel 

yang akan digunakan. Preparasi pada penelitian ini diawali dari roasting sampel 

atau pemanggangan sampel biji kopi liberika. Sampel biji kopi liberika yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 kg. Langkah ini diawali biji 

kopi liberika diroasting (proses sangrai atau pemanggangan) dengan 

menggunakan alat roasting (roaster). Biji kopi liberika dimasukkan ke dalam  

roaster saat suhu roaster sudah mencapai 200℃, untuk setiap 1000 gr biji kopi 

dipanaskan selama 21 menit (Perdana et al., 2018). Hasil dari proses roasting 

biji kopi liberika (Coffea liberica) dapat dilihat pada tabel 5.  

Tabel 5. Berat biji Kopi Liberika (Coffea liberica) sebelum dan sesudah 

proses roasting 

Roasting Sebelum 

diroasting 

Sesudah 

diroasting 

Pengurangan massa (%) 

I 2 kg 1,68 kg  16 

II 2 kg 1,74 kg  13 

III 2 kg 1,68 kg  16 

Pada tabel 5, dapat dilihat hasil massa yang berbeda sebelum biji kopi 

liberika mengalami proses roasting. Adapun hasil massa yang berbeda pada saat 

sebelum dan sesudah roasting dikarenakan kadar air dari biji kopi liberika 

berkurang selama proses pemanggangan, sehingga berat biji kopi liberika 

berkurang. Hal ini juga terjadi pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

Thomas et al. (2016), pada penyangraian biji kopi Arabika yaitu kadar air dari 

biji kopi akan semakin berkurang seiring bertambahnya waktu dan suhu 

penyangraian. Proses roasting ini dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan aroma dan rasa yang berhubungan dengan peningkatan kualitas 

biji kopi. Roasting juga dilakukan untuk menyesuaikan kadar asam pada biji 

kopi liberika yang umumnya akan dikonsumsi oleh khalayak masyarakat 

(Purnamayanti et al., 2017). Selain ditinjau dari berat sampel, terdapat 

perubahan fisis pada biji kopi liberika yang telah mengalami proses roasting, 

dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Kondisi fiik Biji Kopi Liberika setelah proses Roastng 

Kondisi Sebelum roasting  Setelah roasting 

Warna Coklat Coklat pekat 

Bau Bau khas kopi Bau semakin pekat 
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Dapat dilihat pada hasil yang tertera di tabel 6, setelah dilakukan proses 

roasting, biji kopi liberika berubah warna  menjadi coklat pekat, hal serupa juga 

terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Agustina et al., (2019). Selain itu, 

aroma yang dihasilkan dari biji kopi semakin khas, hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fadri et al., (2019). Pada kondisi fisik yang 

tertera di tabel 6, merupakan kondisi yang norma sesuai dengan SNI 01-3542-

2004. Adanya perubahan warna dan aroma dari biji kopi yang sudah disangrai 

dapat disebabkan oeh terjadinya reaksi Mailard. Seiring dengan bertambahnya 

pemanasan, terbentuk senyawa karamelin yang membuat warna biji kopi 

sangrai semakin pekat. Warna biji kopi liberika sebelum dan sesudah proses 

roasting dapat dilihat melalui gambar 4 dan 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Biji Kopi Liberika sebelum proses roasting 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Biji Kopi Liberika sesudah proses roasting 

Setelah dilakukan roasting, perlu dilakukan penghalusan sampel biji 

kopi liberika dengan tujuan untuk memperkecil ukuran sampel sehingga luas 

permukaan sampel semakin besar. Dengan semakin kecilnya ukuran partikel, 

hal ini akan mempermudah proses difusi antar pelarut dan zat terlarut dari 

bahan organik sehingga akan mempermudah proses ekstraksi (Zhang et al., 
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2018). Penghalusan biji kopi liberika dilakukan ketika biji kopi sudah dingin 

dengan tujuan untuk menstabilkan uap air yang diperoleh selama proses 

roasting. Penghalusan dilakukan menggunakan alat grinder dan diperoleh 

sampel biji kopi dalam bentuk serbuk.  

4.2 Ekstraksi Sampel Penelitian  

Maserasi Serbuk Biji Kopi Liberika  

Setelah dilakukan proses pemanggangan dan penghalusan, biji kopi 

liberika selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan cara maserasi. Maserasi adalah 

salah satu jenis ekstraksi yang umum dan sederhana, dilakukan dengan cara 

merendam simplisia di dalam pelarut yang sesuai, namun tanpa perlu diberikan 

perlakuan suhu (Saidi et al.,  2018). Dengan tidak memerlukan perlakuan suhu, 

maka akan meminimalisir kerusakan senyawa-senyawa aktif yang terkandung 

dalam sampel penelitian. Berbeda halnya dengan penyeduhan kopi 

menggunakan air panas dikarenakan air kurang dapat melarutkan senyawa 

organik, sehingga dibutuhkan perlakuan suhu saat menyeduh kopi 

menggunakan air.  Pada penelitian ini, maserasi dilakukan menggunakan 

pelarut metanol. Tujuan penggunaan pelarut berupa metanol ialah dikarenakan 

metanol merupakan magic solvent yang dapat melarutkan sebagian besar 

senyawa yang terkandung dalam biji kopi liberika (Sukohar et al., 2011). Proses 

maserasi dilakukan selama 3x24 jam, mengacu pada penelitian terhadap isolasi 

senyawa Kafein pada Biji Kopi Robusta yang dilakukan oleh Sukohar et al. 

(2011), pemilihan waktu tersebut dapat memaksimalkan proses penyarian pada 

senyawa bioaktif yang terkandung dalam biji kopi. Setelah dilakukan maserasi 

selama 3x24 jam, maserat yang dihasilkan telah berkurang intensitas 

warnanya, dapat dilihat pengurangan warna tersebut pada gambar 6. 

  
Gambar 6. Perubahan warna maserat setelah 3 kali pengulangan 

Dari pengurangan intensitas warna yang dihasilkan, hal ini 

mengindikasikan bahwa pelarut metanol telah maksimal dalam melakukan 

proses penyarian dan menarik senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam 

biji kopi. Maserat yang dihasilkan selanjutnya disaring menggunakan corong 
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kaca dan dihasilkan filtrat. Filtrat selanjutnya dipekatkan menggunakan alat 

rotary evaporator agar diperoleh ekstrak kental biji kopi liberika yang sudah 

diroasting. Pada tahap ini diperoleh hasil ekstrak kental biji kopi liberika yang 

sudah diroasting sebanyak 229 g dari 5,1 kg sampel biji kopi liberika yang 

dimaserasi. 

Fraksinasi Cair-cair (Partisi)  

Ekstrak kental crude metanol dari biji kopi liberika kemudian 

dilanjutkan ekstraksi dengan cara fraksinasi cair cair (partisi). Partisi dilakukan 

untuk memisahkan komponen kimia biji kopi liberika diantara dua pelarut 

dengan prinsip perbedaan kelarutan. Pada penelitian ini, partisi dilakukan 

menggunakan pelarut heksan, dan etil asetat, dengan tujuan untuk 

memisahkan komponen senyawa berdasarkan sifat kepolaran pada pelarut 

tersebut (Sukohar et al., 2011). Partisi dilakukan dengan menggunakan corong 

pisah, dan dihasilkan filtrat dari berbagai pengulangan dengan intensitas warna 

yang semakin berkurang dan sama. Dengan berkurangnya intensitas warna 

pada filtrat, hal ini menandakan bahwa pelarut yang digunakan telah maksimal 

memisahkan senyawa yang terkandung dalam sampel penelitian.  Setelah itu 

diukur volume hasil dari partisi. Setelah itu, dilakukan evaporasi dan diperoleh 

ekstrak kental dari hasil partisi (fraksi metanol, fraksi heksan, dan fraksi etil 

asetat) kopi liberika.  

4.3 Rendemen ekstrak 

Setelah dilakukan pemisahan dengan cara fraksinasi cair-cair, filtrat 

yang diperoleh kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator sehingga 

diperoleh ekstrak pekat dan dihitung nilai rendemennya. Perhitungan nilai 

rendemen bertujuan untuk mengetahui perbandingan berat bahan kering yang 

dihasikan dengan berat bahan baku awal. Hasil rendemen berbagai fraksi biji 

kopi liberika dapat dilihat melalui tabel  7. 

Tabel 7. Hasil rendemen fraksi Biji Kopi Liberika (Coffea liberica) 

Fraksi Berat ekstrak (g) % rendemen 

Fraksi Heksan 21,23 11,6648 

Fraksi Etil asetat 31,23 17,1484 
Fraksi Metanol 46,53 25,5659 

Melalui tabel 7, dapat dilihat hasil rendemen dari beberapa fraksi yang 

dihasilkan. Pada penelitian ini, digunakan jenis pelarut yang berbeda untuk 

memisahkan komponen bioaktif yang terdapat pada biji kopi liberika. Dengan 

digunakannya jenis pelarut yang berbeda, maka akan menghasilkan kuantitas 

ekstrak yang berbeda pula (Juliantari et al., 2018). Setelah dilakukan 

pemisahan dengan cara partisi, fraksi metanol menghasilkan rendemen yang 
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paling besar dengan nilai 25,5659 %. Hal ini menandakan bahwa pelarut 

metanol bekerja lebih  maksimal dibandingkan jenis pelarut lainnya untuk 

menarik senyawa yang cenderung bersifat polar, sehingga dapat diindikasikan 

bahwa sebagian besar senyawa yang terkandung pada biji kopi liberika 

merupakan senyawa yang cenderung bersifat polar. Selain itu, hal ini juga 

didasarkan oleh adanya interaksi hidrogen pada pearut metanol dengan 

senyawa yang terkandung pada kopi, seperti dapat diperkirakan pada gambar 7. 
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Gambar 7. Perkiraan interaksi hidrogen antara metanol dan senyawa pada kopi 

Pada penelitian ini, hasil rendemen yang diperoleh pada fraksi etil asetat lebih 

kecil dibandingkan fraksi metanol, namun lebih besar dibandingkan n-heksana. 

Hal ini dapat mengindikasikan bahwa jumlah senyawa yang cenderung bersifat 

semi polar lebih sedikit daripada senyawa yang cenderung polar, hal ini juga 

didasarkan pada prinsip like dissolve like, dimana zat pelarut akan menarik zat 

terlarut yang memiliki kecenderungan sifat yang sama. Pada fraksi n-heksana, 

diperoleh hasil rendemen sebanyak 11,6648 %, hal ini dapat mengindikasikan 

bahwa kemungkinan senyawa yang cenderung bersifat non-polar dalam biji kopi 

liberika lebih sedikit dibandingkan senyawa yang cenderung bersifat polar.   
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4.4 Hasil Skrining Fitokimia Esktrak dan Fraksi 

Pada penelitian ini, skrining fitokimia dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui informasi awal mengenai profil atau kandungan senyawa fitokimia 

yang terdapat pada sampel penelitian. Skrining fitokimia meliputi analisis 

terhadap beberapa golongan senyawa metabolit sekunder, seperti alkaloid, 

fenolik, flavonoid, steroid, triterpenoid, dan saponin (Raaman, 2006). Hasil 

skrining fitokimia pada biji kopi liberika dapat dilihat melalui tabel 8. 

Tabel 8. Hasil skrining fitokimia ekstrak dan fraksi Biji Kopi Liberika 

(Coffea liberica) 

Skrining fitokimia 
Crude 

metanol 

Fraksi  

n-

heksana 

Fraksi 

etil 

asetat 

Fraksi 

metanol 
Keterangan 

Alkaloid 

+ + + + 

Terbentuk 

endapan 

jingga 
Fenol 

+ + + + 

Warna biru 

atau hijau 

kehitaman 

Flavonoid 

+ - - + 

Terbentuk 

endapan 

merah atau 
jingga 

Steroid 

- - - - 

Terbentuk 

warna 

hijau/biru 

Triterpenoid 
- - - - 

Terbentuk 
warna 

ungu/jingga 

Saponin  

+ - - + 

Terbentuk 

busa yang 

stabil 

Pada penelitian ini pereaksi yang digunakan untuk mengidentifikasi ada 

atau tidaknya senyawa golongan alkaloid ialah pereaksi dragendorf dan mayer. 

Adanya  endapan jingga yang terbentuk pada ekstrak metanol, fraksi n-

heksana, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol menandakan hasil positif, sesuai 

keterangan yang tertera pada tabel 8. Endapan jingga ini terbentuk oleh adanya 

reaksi antara nitrogen yang terkandung pada alkaloid dengan kalium 

tetraiodobismutat membentuk ikatan kovalen koordinat nitrogen dengan logam 

K+ membentuk senyawa kompleks kalium alkaloid (Azizah et al., 2019). Dugaan 

reaksi yang terjadi pada pengujian alkaloid dapat dilihat melalui gambar 8.  

 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Reaksi antara alkaloid dengan pereaksi dragendorff  
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Dapat dilihat melalui tabel 8, hasil positif senyawa fenol terdapat pada 

ekstrak metanol dan semua fraksi. Adanya warna hijau kehitaman disebabkan 

oleh reaksi antar ion Fe3+ pada pereaksi FeCl3 1% dengan senyawa fenol 

membentuk senyawa kompleks berwarna (Azizah et al., 2019).  

Pengujian kualitatif senyawa golongan flavonoid pada penelitian ini 

dilakukan dengan menambahkan HCl pekat pada ekstrak, sehingga HCl pekat 

dapat menghidrolisis flavonoid menjadi aglikonnya. Setelah itu, ditambahkan 

serbuk Mg untuk mereduksi inti benzopiron yang terdapat pada struktur 

flavonoid, sehingga hasil positif pada pengujian ini ditandai dengan 

terbentuknya kompleks berwarna merah atau jingga. Pada penelitian ini, hasil 

positif terbentuk pada ekstrak metanol dan fraksi metanol, hal ini 

mengindikasikan bahwa ekstrak metanol dan fraksi metanol mengandung 

senyawa flavonoid. Sedangkan pada fraksi n-heksana dan etil asetat tidak 

terbentuk endapan merah/jingga, sehingga dapat diindikasikan bahwa pada 

fraksi tersebut tidak terkandung senyawa flavonoid.  

Untuk mengidentifikasi saponin secara kualitatif, ekstrak sampel 

ditambahkan air hangat dan dikocok. Hasil positif yaitu berupa timbulnya busa, 

hal ini diakibatkan karena saponin dapat menurunkan tegangan permukaan 

pada air, dan adanya senyawa saponin pada sampel dapat merusak ikatan 

hidrogen antara air dan sampel (Nurzaman et al., 2018). Setelah itu, 

ditambahkan asam untuk menguji kestabilan buih yang terbentuk pada sampel. 

Dari tabel 8, dapat diperoleh informasi awal bahwa ekstrak metanol dan fraksi 

metanol mengandung senyawa saponin karena ketika dikocok dengan air 

hangat, terbentuk buih yang stabil ketika ditambahkan HCl. 

Dari tabel 8, dapat diperoleh informasi awal yang mengindikasikan 

bahwa ekstrak metanol biji kopi liberika mengandung senyawa golongan 

alkaloid, fenolik, flavonoid, dan saponin. Hasil yang sama juga diperoleh pada 

penelitian yang dilakukan oleh Oyeyemi et al.( 2017), pada skrining fitokimia 

Biji Kopi Liberika (Coffea liberica) pada kopi yang belum mengalami proses 

roasting. Pada fraksi n-heksana setelah dilakukan pemisahan dengan cara 

partisi, kemungkinan senyawa yang terkandung pada fraksi n-heksana dan etil 

asetat ialah senyawa golongan alkaloid dan fenolik. Sedangkan pada fraksi 

metanol, terkandung senyawa golongan alkaloid, fenolik, saponin dan flavonoid. 

Pada fraksi metanol, diperoleh golongan senyawa yang lebih banyak 

dibandingan fraksi yang berasal dari pelarut berbeda. Hal ini sesuai dengan 

hasil rendemen terbesar yang diperoleh pada fraksi metanol, yaitu sebanyak 

25,5659 %, sehingga dapat diartikan bahwa pelarut metanol dapat menarik 
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lebih banyak golongan senyawa pada biji kopi liberika, dan fraksi metanol lebih 

banyak mengandung senyawa yang cenderung bersifat polar. 

4.5 Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Fraksi 

 Pada penelitian ini, uji aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan 

metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidazil). Prinsip dari metode ini ialah 

peredaman atau penangkalan radikal bebas DPPH oleh senyawa antioksidan 

yang terkandung dalam sampel. Senyawa antioksidan akan mendonorkan 

elektronnya kepada senyawa radikal sehingga senyawa radikal berubah menjadi 

senyawa yang cenderung stabil. Pada penelitian ini untuk mengetahui aktivitas 

antiioksidan yang terkandung dalam sampel, dilakukan melalui dua cara yaitu 

secara kualitatif dan kuantitatif. 

Metode Kualitatif 

Metode kualitatif dilakukan terhadap ketiga fraksi untuk melihat ada 

atau tidaknya aktivitas antioksidan yang terkandung pada sampel. Selain itu, 

juga akan dilihat kuat atau lemahnya aktivitas antioksidan melalui intensitas 

warna yang dihasilkan. Pengujian secara kualitatif dilakukan dengan cara 

mengelusi sampel menggunakan eluen yang sesuai pada plat KLT, sehingga 

diperoleh noda yang naik pada plat. Selanjutnya disemprot menggunakan 

larutan DPPH dan diperoleh perubahan warna pada jalur plat KLT pada sampel 

yang mengandung aktivitas antioksidan.  Berikut merupakan hasil uji kualitatif 

antioksidan menggunakan metode DPPH pada ekstrak kasar metanol, fraksi 

etanol, n- heksana, dan etil asetat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.Hasil uji kualitatif antioksidan ekstrak crude metanol, fraksi 

metanol, fraksi n-heksana, dan fraksi etil asetat (setelah 

disemprot menggunakan larutan DPPH) 
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Melalui gambar 9, dapat dilihat bahwa pada ekstrak crude metanol, 

fraksi metanol, fraksi n-heksana, dan fraksi etil asetat memiliki aktivitas 

antioksidan. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi warna 

kuning atau terjadi pengurangan warna ungu pada plat KLT (Muflihunna dan  

Sarif, 2010). Pada ketiga jenis fraksi yang diuji, dihasilkan perubahan warna 

yang signifikan pada fraksi metanol jika dibandingkan dengan kedua fraksi 

lainnya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa fraksi metanol memiliki aktivitas 

antioksidan terkuat jika dibandingkan dengan fraksi n-heksana dan fraksi etil 

asetat. Oleh karena itu, hal ini menjadi pertimbangan untuk megetahui potensi 

fraksi yang akan dilakukan isolasi senyawa pada tahap berikutnya. 

Pertimbangan lainnya ialah bahwa fraksi metanol berpotensi untuk dilakukan 

isolasi senyawa ialah merujuk pada nilai % rendemen tertinggi yang dihasilkan 

dan banyaknya senyawa yang terkandung melalui identifikasi skrining 

fitokimia. 

Metode Kuantitatif  

Setelah dilakukan uji kualitatif, perlu dilakukan uji kuantitatif untuk 

mengetahui kuantitas aktivitas antioksidan pada fraksi yang berpotensi untuk 

dilakukan isolasi. Dalam hal ini, fraksi metanol berpotensi untuk dilakukan 

isolasi dikarenakan memiliki % rendemen tertinggi, banyak mengandung 

senyawa fitokimia, dan memiliki aktivitas antioksidan terkuat dibandingkan 

fraksi n-heksana dan fraksi etil asetat. Pengujian aktivitas secara kuantitatif 

menggunakan konsentrasi larutan uji yaitu 100 ppm, 300 ppm, dan 500 ppm. 

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Uji Aktivitas antioksidan ekstrak dan fraksi Biji Kopi 

Liberika (Coffea liberica) menggunakan metode DPPH 

Sampel 

Konse

ntrasi 

(ppm) 

Absorbansi 

% 

Inhibisi 
Persamaan linear 

IC50 

(ppm) 
Blanko 

(kontrol 

negatif) 

Sampel 

Fraksi 

metanol 

100 

0,418 

0,2 52,15 y = 0,1776x + 
19,607 

R² = 0,7956 

 

171 
300 0,032 92,34 

500 0,027 93,78 

Uji aktivitas antioksidan secara kuantitatif prinsipnya didasarkan pada 

pembacaan absorbansi ketika radikal bebas telah diredam oleh senyawa 

antioksidan yang terkandung pada sampel. Pada tabel 9, dapat dilihat hasil 

yang diperoleh yaitu nilai IC50 sebesar 171 ppm masih berada dalam rentang 

sedang pada tingkat kekuatan antioksidan menurut Jun et al. (2003), karena 

memiliki nilai IC50 pada rentang (150 – 200 ppm), sehingga fraksi metanol 

berpotensi untuk dilanjutkan ke isolasi senyawa pada tahap berikutnya.  
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4.6 Hasil Isolasi Senyawa 

Setelah diperoleh hasil bahwa fraksi metanol berpotensi untuk diisolasi 

merujuk pada besarnya hasil % rendemen yang diperoleh, skrining fitokimia, 

dan uji aktivitas antioksidan, maka penelitian terhadap fraksi metanol 

dilanjutkan ke tahap isolasi. Beberapa faktor tersebut dipertimbangkan dengan 

tujuan agar diperoleh senyawa fitokimia yang memiliki aktivitas antioksidan. 

Proses isolasi dilakukan secara kromatografi vakum cair. Pemilihan metode ini 

didasarkan pada prinsip penggunaan pompa vakum yang dapat menekan aliran 

eluen sehingga dapat mempercepat proses elusi dan pemisahan senyawa 

berlangsung lebih cepat (Saifudin, 2002).  

Sebanyak 15 g ekstrak diimpregnasi menggunakan 15 g silika gel. Fasa 

diam yang digunakan berupa silika gel sebanyak 40 g. Sampel dielusi 

menggunakan eluen etil asetat : metanol secara bergradien, kepolarannya 

dinaikkan 10%. Eluat yang diperoleh ditampung di botol vial dan selanjutnya 

dimonitor menggunakan Kromatografi Kolom Kertas sehingga diperoleh noda 

pada senyawa yang dapat dilihat pada gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 10. Pola noda hasil kromatografi vakum cair di bawah lampu 

UV 254 nm pada berbagai botol vial 

Pola noda senyawa dikelompokkan menjadi beberapa fraksi yang dapat 

dilihat melalui tabel 10. 

Tabel 10. Pengelompokan fraksi KVC dari Fraksi Metanol Biji Kopi 

Liberika (Coffea liberica) 
Fraksi Urutan botol vial Berat fraksi (g) 

1 2 0,0098 

2 3-4 4,6 

3 5-8 1 

4 9-12 1,3 
5 13-16 0,2 
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Selanjutnya dilakukan uji aktivitas antioksidan secara kualitatif 

terhadap semua fraksi yang diperoleh untuk mengetahui intensitas perubahan 

warna yang dihasilkan.  Uji kualitatif diawali dengan elusi fraksi yang diperoleh 

menggunakan eluen etil metanol perbandingan 7 dan 3 sehingga diperoleh noda 

pada plat KLT. Selanjutnya plat KLT disemprot menggunakan larutan DPPH 

untuk melihat perubahan warna yang dihasilkan dan disajikan melalui gambar 

11. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 11. Uji aktivitas antioksidan secara kualitatif menggunakan 

penyemprot DPPH terhadap Fraksi Metanol 

Dari gambar 11, dapat dilihat bahwa intensitas warna yang dominan 

terdapat pada fraksi 1. Selain didasarkan pada pola noda yang dihasilkan, 

pengelompokkan fraksi 1 juga merujuk pada timbulnya kristal pada dinding 

vial. Selain itu, dengan didasarkan pada pola noda fraksi 1 yang tidak terlalu 

berekor, dapat dimungkinkan bahwa fraksi 1 berpotensi mengandung senyawa 

murni. Oleh karena itu, dilakukan rekristalisasi untuk menghilangkan 

kontaminan yang terdapat pada sampel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  12. Gambar kristal F1 Metanol  (sebelum dilakukan pemurnian) 
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Pemurnian dilakukan dengan cara rekristalisasi menggunakan pelarut 

dari yang bersifat nonpoar (heksan), semi polar (etil asetat), polar dan metanol. 

Setelah itu dikeringkan dan diperoleh kristal seperti gambar 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Gambar isolat F1 Metanol  (setelah dilakukan pemurnian) 

Kristal dimonitor secara KLT menggunakan eluen yang sesuai (Metanol : 

etil asetat = 3:7) dan diperoleh noda pada gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Hasil KLT Kristal F1 (Hasil KVC Metanol) menggunakan 

eluen (dari kiri ke kanan) Metanol:etil asetat = 3:7, Aseton: 

Etil asetat = 1:9, dan  DCM:etil asetat = 2:8. 

Dari gambar 14, diperoleh noda tunggal pada plat KLT menggunakan 

eluen Metanol : etil asetat = 3:7. Hal ini mengindikasikan bahwa kristal yang 

diperoleh sudah murni. Namun untuk memastikan dilakukan monitor lagi 

secara KLT dengan menggunakan pengembangan eluen yang berbeda (sistem 3 

eluen). Eluen yang digunakan ialah Aseton: Etil = 1:9, dan  DCM:etil = 2:8, dan 

dihasilkan noda yang tunggal. Hal ini mengindikasikan bahwa senyawa yang 

terkandung pada isolat F1 sudah murni.  

Rf=0,8 

Rf=0, 46 
Rf=0,29 
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4.7 Hasil Karakterisasi Senyawa Isolasi 

Karakterisasi melalui skrining fitokimia 

 Skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui informasi awal mengenai 

gambaran kandungan senyawa yang terdapat pada isolat F1 dari biji tanaman 

kopi Liberika (Coffea liberica). Hasil uji kualitatif ini dapat dilihat melalui tabel 

11. 

Tabel 11. Hasil skrining fitokimia isolat F1 metanol 

Skrining 

fitokimia 

Pereaksi uji Keterangan Hasil 

Alkaloid Dragendorff Endapan jingga + 

Fenolik 
FeCl3 1% 

Warna biru kehitaman atau 
hijau kehitaman 

- 

Flavonoid Mg + Hcl Terbentuk endapan merah - 

Steroid 
Lieberman Burchard 

Terbentuk warna 

hijau/biru 
- 

Triterpenoid 
Lieberman Burchard 

Terbentuk warna 

ungu/jingga 
- 

Saponin  Air panas + HCl Terbentuk busa yang stabil - 

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa isolat F1 memberikan 

hasil positif pada pengujian senyawa golongan alkaloid menggunakan pereaksi 

dragendorff yang ditandai terbentuknya endapan jingga pada sampel. Setelah 

diperoleh informasi awal terkait senyawa yang terkandung pada isolat, perlu 

dilakukan karakterisasi secara spektrofotometri pada tahap berikutnya.  

Karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

Karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui adanya gugus kromofor pada isolat yang 

diperoleh. Hasil karakterisasi dapat dilihat pada gambar 15, dan dapat 

dibandingkan dengan serapan maksimum menurut literatur yang tertera pada 

gambar 16. 

 

Gambar 15. Spektrum UV-Vis Isolat F1 Metanol 
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Gambar 16. Spektrum UV-Vis Kafein (Misfadhila et al., 2016). 

Melalui gambar 15, dapat dilihat serapan maksimum berada pada 

panjang gelomang 282 nm. Berdasarkan hasil skrining fitokimia yang telah 

dilakukan pada tahap sebelumnya, informasi awal yang diperoleh mengenai 

kandungan senyawa pada isolat F1 ialah alkaloid. Menurut Tjandra et al. 

(2020), panjang gelombang 282 nm menunjukkan serapan maksimum pada 

senyawa alkaloid. Pada panjang gelombang tersebut terjadi transisi n  → * yang 

menunjukkan adanya eksitasi elektron pada senyawa tersebut. Menurut 

Suhartati (2017), pada serapan panjang gelombang kisaran 280 nm 

mengindikasikan adanya gugus C=O. Adanya kemiripan serapan maksimum 

pada senyawa kafein, yaitu pada panjang gelombang 275,4 nm diperoleh pada 

penelitian yang dilakukan oleh Misfadhila et al. (2016), dimana panjang 

gelombang yang berbeda dapat disebabkan karena adanya efek pelarut yang 

menyebabkan pergeseran panjang gelombang. Hal ini juga sesuai dengan 

pernyataan Fatoni (2015), bahwa panjang gelombang serapan maksimum kafein 

berada pada rentang 270-300 nm.  

Karakterisasi menggunakan spektrofotometer FT-IR 

Karakterisasi menggunakan spektrofotometer FT-IR pada penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui adanya gugus fungsi pada isolat yang diperoleh. 

Hasil karakterisasi dapat dilihat pada gambar 17, dan dapat dibandingkan 

dengan serapan maksimum menurut literatur yang tertera pada gambar 18. 



34 
 

 

 

 

Gambar 17. Spektrum FT-IR Isolat F1 Metanol              Gambar 18. Spektrum FT-IR Isolat Kafein 
(Misfadhila et al., 2016). 

Tabel 12. Perbandingan serapan isolat F1 dengan Kafein (Misfadhila et 
al., 2016) 

Bilangan gelombang 

isolat F1 (cm-1) 

Bilangan gelombang 

Isolat Kafein (Misfadhila 

et al., 2016) (cm-1) 

Gugus Fungsi 

3341,28 3336,52 N-H 
2953,24 2944,94 C-H 

1924,55 1992,75 C=O 

1644,47 1646,25 C=C 

1548,16 1546,53 C-N 

1456,73 1456,02 C-H 
1255,86 1227,80 C-N 

973,20 970,62 C-C 

Pada penelitian ini, analisis secara spektrofotometri FT-IR dilakukan 

untuk menentukan gugus fungsi dari senyawa yang diperoleh dan untuk 

mengetahui dugaan struktur kimia senyawa yang diperoleh berdasarkan daerah 

sidik jari pada spektrum FT-IR. Melalui hasil spektrum FT-IR pada gambar 10, 

dapat dilihat adanya serapan pada bilangan gelombang  3341,28 cm-1. Adanya 

serapan pada bilangan gelombang tersebut menunjukkan regangan gugus N-H 

(Dachriyanus, 2004). Hal serupa juga terdapat pada penelitian yang dilakukan 

oleh  Misfadhila et al. (2016), pada senyawa kafein hasil isolasi yang memiliki 

serapan pada bilangan gelombang 3336,52 cm-1 , juga telah sesuai dengan 

serapan pada kafein standar (Verma dan Kumar, 2010). Serapan bilangan 

gelombang 2953,24 cm-1 pada gambar di atas mengindikasikan adanya gugus 

fungsi C-H pada senyawa yang diperoleh, bilangan gelombang yang berdekatan 

merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Misfadhila et al. (2016) yaitu 

terdapat pada 2944,94 cm-1. Adanya serapan pada 1924,55 cm-1 

mengindikasikan adanya vibrasi C=O (Asnawi et al., 2021). Pada serapan 

1644,47 cm-1  mengindikasikan adanya vibrasi pada C=C (Asnawi et al., 2021), 

juga serupa dengan senyawa kafein  yang dilakukan oleh Misfadhila et al. 

(2016), pada 1646,25 cm-1. Adanya serapan pada bilangan gelombang 1548,16 
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cm-1 menunjukkan adanya gugus fungsi C-N, sesuai dengan adanya serapan 

bilangan gelombang 1548,89 cm-1 merujuk penelitian yang dilakukan oleh 

Verma dan Kumar, (2010) pada kafein standar, dan juga memiliki serapan 

serupa pada penelitian yang dilakukan oleh Misfadhila et al. (2016), yaitu pada 

1546,53 cm-1. Pada bilangan gelombang 1456,73 cm-1 menunjukkan adanya 

serapan yang mengindikasikan adanya ikatan C-H (Dachriyanus, 2004). 

Serapan pada bilangan gelombang 1225,86 cm-1 menunjukkan kemiripan 

serapan pada penelitian yang dilakukan oleh  Misfadhila et al. (2016), yaitu 

pada bilangan gelombang 1227,80 cm-1 mengindikasikan adanya vibrasi C-N. 

Adanya serapan pada bilangan gelombang 973,20 cm-1 mengindikasikan adanya 

regang C-C. Dari karakterisasi spektrofotometri, dapat diketahui bahwa isolat 

F1 diduga mengandung senyawa alkaloid jenis kafein, berikut merupakan 

struktur dari kafein :  

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 19. Dugaan Struktur Senyawa Isolat F1 

4.8 Uji aktivitas antioksidan Senyawa Isolasi 

Setelah diperoleh isolat murni, dilakukan uji aktivitas antioksidan secara 

kuantitatif pada sampel untuk mengetahui nilai aktivitas antioksidan sehingga 

dapat ditentukan rentang tingkat kekuatan antioksidan pada isolat F1. Uji 

Aktivitas dilakukan menggunakan metode DPPH menggunakan konsentrasi 

sampel bervariasi dimulai dari 10 ppm, 30 ppm, dan 50 ppm. Selain itu juga 

dilakukan pengujian terhadap asam askorbat yang berperan sebagai kontrol 

positif. Hal ini bertujuan untuk membandingkan kekuatan aktivitas antioksidan 

pada sampel dengan senyawa murni komersial yang telah umum digunakan 

sebagai agen antioksidan. Hasil pengujian terhadap isolat F1 dapat dilihat pada 

tabel 13. 
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Tabel 13. Hasil uji aktivitas antioksidan isolat F1 

Sampel 

Konse

ntrasi 

(ppm) 

Absorbansi 

% 

Inhibisi 
Persamaan linear 

IC50 

(ppm) 
Blanko 

(kontrol 

negatif) 

Sampel 

Isolat F1 

Metanol 

10 

0,418 

0,213 49,0431 y= 1,4238x + 

17,395 

R2= 0,7982 

 

22,89 
30 0,1305 68,7799 

50 0,084 79,904 

Unuk menentukan aktivitas antioksidan secara kuantitatif pada suatu 

sampel, diperlukan persamaan regresi linear untuk menentukan nilai IC50. Dari 

hasil uji aktivitas antioksidan pada tabel 10 yang dilakukan terhadap isolat F1 

dan asam askorbat, diketahui bahwa isolat F1 memiliki nilai IC50 sebesar 

18,4260 ppm. Hal ini menandakan bahwa isolat F1 memiliki tingkat antioksidan 

yang sangat kuat (Jun et al., 2003). Hal ini diperkuat dengan membandingkan 

nilai IC50 isolat dengan nilai IC50 asam askorbat, dapat diketahui bahwa nilai 

IC50 isolat lebih kecil dibandingkan dengan nilai IC50 asam askorbat, yaitu 22,89 

ppm < 32,2 ppm. Semakin kecil nilai IC50 suatu sampel, maka berarti tingkat 

aktivitas antioksidan yang dimiliki oleh isolat tersebut lebih kuat. Nilai IC50 

isolat yang diperoleh isolat F1 lebih kecil dibandingkan fraksi metanol, hal ini 

disebabkan pada fraksi metanol kemungkinan masih mengandung senyawa 

yang tidak murni serta kontaminannya. Menurut Sukohar et al. (2011), pada 

pengujian aktivitas antioksidan senyawa Kafein hasil isolasi diperoleh nilai IC50 

sebesar 21,41 ppm. Nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan nilai IC50 yang 

diperoleh pada senyawa kafein yang diperoleh pada penelitian ini, dan sama-

sama masih berada pada rentang tingkat antioksidan yang kuat, karena 

memiliki nilai IC50 < 50 ppm (Jun et al., 2003).  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ,dapat disimpulkan bahwa:   

1. Fraksi metanol Biji Kopi Liberika (Coffea liberica) yang telah mengalami 

proses penyangraian (roasting) mengandung golongan senyawa alkaloid,  

fenolik, dan saponin. 

2. Hasil isolasi senyawa yang diperoleh dari fraksi metanol biji kopi liberika 

(roasted) merupakan senyawa golongan alkaloid yang diduga sebagai 

kafein.  

3. Aktivitas antioksidan fraksi metanol dan isolat (diduga senyawa Kafein)  

Biji Kopi Liberika (Coffea liberica) yang telah mengalami proses 

penyangraian (roasting) berturut-turut dinyatakan dalam nilai IC50 

sebesar 171 ppm dan 22,89 ppm.  

5.2 Saran 

Sebaiknya dilakukan pengujian aktivitas antioksidan menggunakan 

metode lain agar dapat diketahui kemampuan antioksidan biji kopi liberika.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Penelitian 

 

 

 

 

 

  Maserasi (Metanol) 

Partisi Cair-Cair 

Lapisan bawah Fraksi N-Heksana 

Fraksi Metanol Fraksi Etil Asetat 

Skrining 

 Fitokimia 

Isolasi Senyawa Uji Aktivitas 

Antioksidan 

Isolat Murni 

Skrining 

 Fitokimia 

Karakterisasi 

Senyawa 

Uji Aktivitas 

Antioksidan 

Roasting 

Penghalusan (grinding) 

Sampel Biji Kopi Liberika 

(Coffea liberica) 
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Lampiran 2. Roasting dan Grinding 

a. Roasting 

 

 

Katup api pada alat roasting dinyalakan hingga 

mencapai suhu 200ºC 

Dimasukkan 1.000 gr biji kopi Liberika  

Dipanaskan selama 21 menit  

Dicatat perubahan suhu yang terjadi setiap menit 

selama proses roasting berlangsung  

 

 

 

b. Grinding 

 

 

Dimasukkan ke dalam grinder 

Dinyalakan alat 

Dilakukan proses grinding  

 

 

  

1.000 gr Biji kopi Liberika 

Hasil 

Biji Kopi Liberika 

Hasil 
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Sampel bubuk 

biji Kopi Liberika 

Residu Filtrat 

Lampiran 3. Ekstraksi dan Isolasi 

a. Ekstraksi (Maserasi) 

 

  

      Ditimbang dan dimasukkan ke dalam botol  

                     Ditambahkan pelarut metanol hingga semua 

sampel terendam 

   Diaduk 

          Didiamkan selama 2 x 24 jam 

          Disaring 

 

 

Diuapkan dengan alat rotary 

evaporator hingga diperoleh 

ekstrak kental  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil 
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Ekstrak metanol (crude) biji Kopi 

Liberika 

Fraksi n-heksana Lapisan atas (metanol) 

Fraksi  

etil asetat 

Lapisan atas (metanol) 

Fraksi metanol 

 

b. Fraksinasi Cair-Cair 

 

 

           Ditimbang sejumlah ekstrak 

           Dilarutkan dengan metanol 

           Ditambahkan sejumlah n-heksana  

           Digojlok selama beberapa menit 

           Didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan 

           Ditampung lapisan bawah yang terpisah 

 Dilanjutkan hingga diperoleh warna larutan   

yang sama 

           Dihitung volume, dipekatkan 

  

  

 

Diulangi partisi dengan pelarut etil 

asetat dengan prosedur yang sama 

 

           

   

  

Dihitung volume, 

dipekatkan 
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c. Kromatografi Vakum Cair (KVC) 

 

 

Dirangkai alat kromatografi kolom vakum cair  

Ditimbang ekstrak dan fasa diam berupa silika gel  

Dioven silika gel pada suhu 110 ºC selama 15 

menit 

Dilarutkan silika gel yang telah dioven dengan n-

heksana dan dimasukkan ke dalam kolom 

Dimasukkan kertas saring 

Ekstrak diimpregnasi dengan silika gel yang tidak 

dioven dan dimasukkan ke dalam kolom 

Dimasukkan kertas saring kembali 

Dialirkan eluen secara bergradient dengan bantuan 

tekanan dari alat pompa vakum 

Vial-vial yang diperoleh dikelompokkan 

berdasarkan noda dari hasil KLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil 

Fraksi Metanol 
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Lampiran 4. Uji aktivitas antioksidan 

a. Pembuatan Larutan Stok 

 

 

        Dilarutkan masing-masing dalam labu ukur 10 mL dengan  

metanol p.a.  

Dibuat serangkaian larutan dengan variasi konsentrasi 500 

ppm, 300 ppm, dan 100 ppm 

 

b. Pembuatan larutan DPPH 

 

 

Dilarutkan dengan 100 mL metanol sehingga diperoleh 

larutan dengan konsentrasi 50 µM 

Dijaga kondisinya pada suhu dingin dan tidak terpapar 

cahaya 

 

 

c. Penentuan aktivitas antioksidan 

 

 

Dipipet dengan menggunakan mikropipet ke dalam 

vial   

Ditambahkan 3,8 mL larutan DPPH 50 µM 

Dihokogenkan larutan 

Dibiarkan selama 30 menit di tempat gelap di suhu 

ruang 

Diukur absorbansi menggunakan 

spektrofotofemeter UV-Vis pada panjang gelombang 

517 nM 

Digunakan asam askorbat sebagai kontrol positif 

 

 

 

Sejumlah 

sampel 

Hasil 

1,97 mg 

serbuk DPPH 

Hasil 

Hasil 

0,2 mL Larutan 

Sampel 
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Lampiran 5. Karakterisasi Senyawa 

a. Spektrofotometer UV-Vis 

 

 

Diambil sebanyak 2 mL 

Dimasukkan ke dalam kuvet 

Diamati spektrum pada Panjang gelombang 200-

800 nm 

 

 

 

b. Spektrofotometer FTIR 

 

 

Ditimbang 0,2 gr pelet KBr 

Ditambahkan 1 tetes isolat 

Dikeringkan 

Diidentifikasi pada bilangan gelombang 4000-400 

cm-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolat 

Hasil 

Isolat 

Hasil 
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Lampiran 6. Perhitungan Rendemen Ekstrak dan Antioksidan 

Rendemen Ekstrak pekat metanol crude 

 

% Rendemen  = 
Berat Ekstrak yang Didapat (g)

Berat Simplisia yang Diekstraksi (g)
 x 100%  

 

= 
229 g 

5010 g
 x 100% = 4,57% 

 

• Perhitungan % rendemen hasil partisi 

Tabel 12. Hasil % rendemen fraksi n-heksan, etil asetat dan metanol 

Nama Fraksi  Ekstrak kental (g) %Rendemen 

Fraksi n-heksan 21,23 11,6648 
Fraksi etil asetat 31,21 17,1484 

Fraksi metanol 46,53 25,5659 

- Fraksi n-heksan 

% Rendemen  = 
berat ekstrak kental (g)

berat sampel awal (g)
 x 100%  

 

= 
21,23 g

182 g
 x 100% = 11,6648% 

- Fraksi etil asetat 

% Rendemen  = 
berat ekstrak kental (g)

berat sampel awal (g)
 x 100% 

 

= 
31,21 g

182 g
 x 100% = 17,1484% 

- Fraksi metanol 

% Rendemen  = 
berat ekstrak kental (g)

berat sampel awal (g)
 x 100% 

 

= 
46,53 g

182 g
 x 100% = 25,5659% 

 

B. Perhitungan %Inhibisi dan IC50 dalam antioksidan (biji Kopi liberika) 

1. Pembuatan larutan DPPH (50 µM) 

50 µM  = 0,05 mM 

Mr DPPH = 394,33 g/mol 

Banyak DPPH yang ditimbang 

M = 
gram

Mr
 x 

1000

V (mL)
 

0,05 mM = 
X (mg)

394,33 g/mol 
x 

1000

100 mL
 

X            = 
0,05 mM x 394,33 g/mol x 100 mL

1000
 

X         = 1,97165 mg 

Jadi, untuk membuat larutan DPPH 50 µM dibutuhkan massa DPPH 

sebanyak 1,97165 mg dalam 100 mL metanol p.a 
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2. Pembuatan larutan asam askorbat (vitamin C) 

100 ppm = 
1 g

1000 mL
= 

0,001 g

10 mL
 

Jadi, untuk membuat larutan asam askorbat 100 ppm dibutuhkan massa 

asam askorbat sebanyak 0,001 g dalam 10 mL metanol p.a 

3. Pembuatan larutan asam askorbat berbagai konsentrasi 

- 50 ppm 

M1 x V1 = M2 x V2 

V1 = 
50 ppm x 10 mL

100 ppm
 

= 5  mL 

Jadi, untuk membuat larutan asam askorbat 50 ppm diambil sebanyak 5 mL 

larutan asam askorbat 100 ppm, dilarutkan dalam labu ukur 10 mL. 

- 30 ppm  

M1 x V1 = M2 x V2 

V1 = 
30 ppm x 10 mL

100 ppm
 

= 3 mL 

Jadi, untuk membuat larutan asam askorbat 30 ppm diambil sebanyak 3 mL 

larutan asam askorbat 100 ppm, dilarutkan dalam labu ukur 10 mL. 

- 10 ppm 

M1 x V1 = M2 x V2 

V1 = 
10 ppm x 10 mL

100 ppm
 

= 0,1 mL 

Jadi, untuk membuat larutan asam askorbat 10 ppm diambil sebanyak 1 mL 

larutan asam askorbat 100 ppm, dilarutkan dalam labu ukur 10 mL. 

4. Pembuatan larutan uji berbagai konsentrasi fraksi metanol 

- Pembuatan larutan uji 10.000 ppm 

10 g

1000 ml
=

0,1 g

10 ml
=10.000 ppm 

- Pembuatan larutan uji 500 ppm 

M1 x V1 = M2 x V2 

V1 = 
500 ppm x 10 mL

10000 ppm
 

= 0,5 mL 

Jadi, untuk membuat 10 mL larutan uji 500 ppm diperlukan larutan stok 

10.000 ppm sebanyak 0,5 mL. 
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- Pembuatan larutan uji 300 ppm 

M1 x V1 = M2 x V2 

V1 = 
300 ppm x 10 mL

10000 ppm
 

= 0,3 mL 

Jadi, untuk membuat 10 mL larutan uji 300 ppm diperlukan larutan stok 

10.000 ppm sebanyak 0,3 mL. 

- Pembuatan larutan uji 100 ppm 

M1 x V1 = M2 x V2 

V1 = 
100 ppm x 10 mL

10000 ppm
 

= 0,1 mL 

Jadi, untuk membuat 10 mL larutan uji 100 ppm diperlukan larutan stok 

10.000 ppm sebanyak 0,1 mL. 

5. Pembuatan larutan uji berbagai isolat F1 metanol 

100 ppm = 
1 g

1000 mL
= 

0,001 g

10 mL
 

Jadi, untuk membuat larutan F1 100 ppm dibutuhkan massa isolat F1 

sebanyak 0,001 g dalam 10 mL metanol p.a 

- 50 ppm 

M1 x V1 = M2 x V2 

V1 = 
50 ppm x 10 mL

100 ppm
 

= 5  mL 

Jadi, untuk membuat larutan isolat F1 50 ppm diambil sebanyak 5 mL 

larutan asam askorbat 100 ppm, dilarutkan dalam labu ukur 10 mL. 

- 30 ppm  

M1 x V1 = M2 x V2 

V1 = 
30 ppm x 10 mL

100 ppm
 

= 3 mL 

Jadi, untuk membuat larutan isolat F1 30 ppm diambil sebanyak 3 mL 

larutan asam askorbat 100 ppm, dilarutkan dalam labu ukur 10 mL. 

- 10 ppm 

M1 x V1 = M2 x V2 

V1 = 
10 ppm x 10 mL

100 ppm
 

= 1 mL 
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Jadi, untuk membuat larutan isolat F1 10 ppm diambil sebanyak 1 mL 

larutan asam askorbat 100 ppm, dilarutkan dalam labu ukur 10 mL. 

6. PERHITUNGAN KUANTITAS ANTIOKSIDAN 

1. ASAM ASKORBAT 

Asam askorbat 
Konsentrasi (ppm) 0 10 30 50 

Absorbansi  0 0,327 0,359 0,011 

%Inhibisi 0 21,77 14,114 97,368 

Regresi Linear y= 1,7026x+4,9957 

R2= 0,7482 
IC50 32,2 ppm 

• %inhibisi 

- 100 ppm 

%inhibisi = 
absorbansi kontrol−absorbansi sampel

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 X 100% 

=
0,418−0,327

0,418
x 100 % = 21,77% 

- 300 ppm 

%inhibisi = 
absorbansi kontrol−absorbansi sampel

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 X 100% 

=
0,418−0,359

0,418
x 100 % = 14,114% 

- 500 ppm 

%inhibisi = 
absorbansi kontrol−absorbansi sampel

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 X 100% 

=
0,418−0,011

0,418
x 100 % = 97,368% 

• IC50 

y = bx + a 

 50 = 1,7026x+4,9957 

 x = 
50 − 4,9957

1,7026
 = 32,2 ppm 

 

2. FRAKSI METANOL 

Fraksi metanol 

Konsentrasi (ppm) 0 100 300 500 
Absorbansi  0,418 0,2 0,032 0,027 

%Inhibisi 0 52,15 92,34 93,54 

Regresi Linear y= 0,1776x + 19,607 

R2= 0,7956 

IC50 171 ppm 

• %inhibisi 

- 100 ppm 

%inhibisi = 
absorbansi kontrol−absorbansi sampel

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 X 100% 

=
0,418−0,2

0,418
x 100 % = 52,15% 

- 300 ppm 

%inhibisi = 
absorbansi kontrol−absorbansi sampel

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 X 100% 

=
0,418−0,032

0,418
x 100 % = 92,34% 

- 500 ppm 

%inhibisi = 
absorbansi kontrol−absorbansi sampel

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 X 100% 

=
0,418−0,027

0,418
x 100 % = 93,78% 



53 
 

 
 

• IC50 

y = bx + a 

 50 = 0,1776x + 19,607 

 x = 
50 – 19,607

0,1776
 = 171 ppm 

3. ISOLAT F1 (KAFEIN)  

Isolat f1  

Konsentrasi (ppm) 0 10 30 50 

Absorbansi  0,418 0,213 0,1305 0,084 

%Inhibisi 0 49,0431 68,7799 79,904 

Regresi Linear y= 1,4238x + 17,395 
R2= 0,7982 

IC50 22,89 ppm 

• %inhibisi 

- 100 ppm 

%inhibisi = 
absorbansi kontrol−absorbansi sampel

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 X 100% 

=
0,418−0,213

0,418
x 100 % = 49,0431% 

- 300 ppm 

%inhibisi = 
absorbansi kontrol−absorbansi sampel

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 X 100% 

=
0,418−0,213

0,418
x 100 % = 68,7799% 

- 500 ppm 

%inhibisi = 
absorbansi kontrol−absorbansi sampel

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 X 100% 

=
0,418−0,084

0,418
x 100 % = 79,904% 

• IC50 

y = bx + a 

 50 = 1,4238x + 17,395 

 x = 
50 – 17,395

1,4238
 = 22,89 ppm 

 

 

 

y = 0,1776x + 19,607
R² = 0,7956

IC50 = 171 ppm
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