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3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Kandungan Flavonoid Ekstrak Kayu Secang 

Kandungan flavonoid pada ekstrak kayu secang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kandungan Flavonoid pada Ekstrak Kayu Secang 

Menit ke- Rasio bahan:pelarut 
Konsentrasi etanol (mg quercetin/g) 

80% 96% 

60 

1:10 0,041 ± 0,002c1 0,037 ± 0,004 c2 

1:15 0,033 ± 0,001 b1 0,035 ± 0,001 b2 

1:20 0,031 ± 0,002 b1 0,037 ± 0,000 b2 

1:25 0,029 ± 0,002 a1 0,038 ± 0,005 a2 
Keterangan: 

1. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda antar kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan rasio dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan uji Two Way ANOVA dengan uji Tukey 

sebagai uji beda. 

3. Nilai dengan superscript (angka) yang berbeda antar kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan konsentrasi pelarut dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan uji Two Way ANOVA 

sebagai uji beda.    

 

 

 

Gambar 7. Trend Kandungan Flavonoid Ekstrak Kayu Secang pada rasio bahan yang berbeda 

 

Peningkatan dan penurunan kadungan flavonoid ekstrak kayu secang pada pelarut etanol 

konsentrasi 80% dan 96% serta rasio bahan 1:10, 1:15, 1:20 dan 1:25 dengan perlakuan ekstraksi 
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sonikasi selama 60 menit dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 7. Kandungan flavonoid ekstrak 

kayu secang dinyatakan dalam mg quercetin/g. Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa 

penggunaan pelarut etanol dengan konsentrasi etanol 80% dan 96% memberikan perbedaan yang 

nyata. Dilihat dari rasio bahan tidak ada perbedaan yang nyata antara 1:15 dan 1:20, tetapi ada 

perbedaan yang nyata pada 1:10 dan 1:25. Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa dengan semakin 

besar rasio bahan, nilai kandungan flavonoid pada konsentrasi etanol 80% memiliki 

kecenderungan semakin kecil sedangkan pada konsentrasi etanol 96% memiliki kecenderungan 

semakin besar. Kandungan flavonoid pada konsentrasi etanol 96% lebih tinggi dibandingkan 

konsentrasi etanol 80%. Kandungan flavonoid tertinggi konsentrasi etanol 80% terdapat pada 

rasio bahan 1:10 sedangkan kandungan flavonoid tertinggi konsentrasi etanol 96% terdapat pada 

rasio bahan 1:25. Kandungan flavonoid tertinggi dilihat dari rasio bahan tertinggi terdapat pada 

1:10. 

 

3.2. Total Fenol Ekstrak Kayu Secang 

Total Fenol pada ekstrak kayu secang dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Total Fenol pada Ekstrak Kayu Secang 

Menit ke- Rasio bahan:pelarut 
Konsentrasi etanol (mg GAE/g) 

80% 96% 

60 

1:10 24,992 ± 2,491 a1 29,910 ± 1,452 a2 

1:15 24,396 ± 3,255 b1 42,217 ± 0,634 b2 

1:20 23,655 ± 4,058 c1 43,481 ± 2,531 c2 

1:25 33,789 ± 1,729 d1 50,782 ± 0,513 d2 
Keterangan: 

1. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda antar kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan rasio dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan uji Two Way ANOVA dengan uji Tukey 

sebagai uji beda. 

3. Nilai dengan superscript (angka) yang berbeda antar kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan konsentrasi pelarut dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan uji Two Way ANOVA 

sebagai uji beda. 
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Gambar 8. Trend Total Fenol Ekstrak Kayu Secang pada rasio bahan yang berbeda  

 

Peningkatan dan penurunan total fenol ekstrak kayu secang pada pelarut etanol konsentrasi 80% 

dan 96% serta rasio bahan 1:10, 1:15, 1:20 dan 1:25 dengan perlakuan ekstraksi sonikasi selama 

60 menit dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 8. Total fenol ekstrak kayu secang dinyatakan 

dalam mg GAE/g. Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa penggunaan pelarut etanol dengan 

konsentrasi etanol 80% dan 96% memberikan perbedaan yang nyata. Dilihat dari rasio bahan 

juga terdapat perbedaan yang nyata. Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa dengan semakin besar 

rasio bahan, nilai total fenol pada konsentrasi etanol 80% dan etanol 96% memiliki 

kecenderungan semakin besar. Total fenol pada konsentrasi etanol 96% lebih tinggi 

dibandingkan konsentrasi etanol 80%. Kandungan flavonoid tertinggi konsentrasi etanol 80% 

maupun konsentrasi etanol 96% terdapat pada rasio bahan 1:25. Total fenol tertinggi dilihat dari 

rasio bahan terdapat pada 1:25. 
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3.3. Aktivitas Antioksidan 

Aktivitas antioksidan pada ekstrak kayu secang dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Aktivitas Antioksidan pada Ekstrak Kayu Secang 

Menit ke- Rasio bahan:pelarut 
Konsentrasi etanol (%) 

80% 96% 

60 

1:10 0,399 ± 0,021d1 0,259 ± 0,002 d2 

1:15 0,280 ± 0,011 c1 0,256 ± 0,070 c2 

1:20 0,253 ± 0,026 b1 0,325 ± 0,015 b2 

1:25 0,245 ± 0,026 a1 0,359 ± 0,018 a2 
Keterangan: 

1. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi. 

2. Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda antar kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan rasio dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan uji Two Way ANOVA dengan uji Tukey 

sebagai uji beda. 

3. Nilai dengan superscript (angka) yang berbeda antar kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan konsentrasi pelarut dengan tingkat kepercayaan 95% (< 0.05) berdasarkan uji Two Way ANOVA 

sebagai uji beda. 

 

 

Gambar 9. Trend Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kayu Secang pada rasio bahan yang berbeda 

 

Peningkatan dan penurunan aktivitas antioksidan ekstrak kayu secang pada pelarut etanol 

konsentrasi 80% dan 96% serta rasio bahan 1:10, 1:15, 1:20 dan 1:25 dengan perlakuan ekstraksi 

sonikasi selama 60 menit dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 9. Aktivitas antioksidan ekstrak 

kayu secang dinyatakan dalam %. Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa penggunaan pelarut 
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etanol dengan konsentrasi etanol 80% dan 96% memberikan perbedaan yang nyata. Dilihat dari 

rasio bahan  juga terdapat perbedaan yang nyata. Pada Gambar 9 dapat dilihat bahwa dengan 

semakin besar rasio bahan, nilai aktivitas antioksidan pada konsentrasi etanol 80% memiliki 

kecenderungan semakin kecil sedangkan pada konsentrasi etanol 96% memiliki kecenderungan 

semakin besar. Kandungan flavonoid pada konsentrasi etanol 96% lebih tinggi dibandingkan 

konsentrasi etanol 80%. Kandungan flavonoid tertinggi konsentrasi etanol 80% terdapat pada 

rasio bahan 1:10 sedangkan kandungan flavonoid tertinggi konsentrasi etanol 96% terdapat pada 

rasio bahan 1:25. Aktivitas antioksidan tertinggi dilihat dari rasio bahan terdapat pada 1:10. 

 

3.4. Korelasi antara Kandungan Flavonoid, Total Fenol dan Aktivitas Antioksidan 

Hasil korelasi antara kandungan flavonoid, total fenol dan aktivitas antioksidan ekstrak kayu 

secang dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Korelasi antara Flavonoid, Total Fenol dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kayu Secang 

 Kandungan Flavonoid Total Fenol Aktivitas Antioksidan 

Kandungan Flavonoid 1 0,249* 0,743** 

Total Fenol 0,249* 1 0,419** 

Aktivitas Antioksidan 0, 743** 0,419** 1 

Keterangan: 
  * Korelasi sangat kuat (signifikansi 0,05) pada kepercayaan 95% 
** Korelasi sangat kuat (signifikansi 0,01) pada kepercayaan 99% 

 

Dari Tabel 6, dapat dilihat korelasi antara kandungan flavonoid, total fenol dan aktivitas 

antioksidan ekstrak kayu secang. Kandungan flavonoid berkorelasi sangat kuat (signifikansi 

0,05) berbanding lurus dengan total fenol serta kandungan flavonoid berkorelasi sangat kuat 

(signifikansi 0,01) berbanding lurus dengan aktivitas antioksidan. Total fenol berkorelasi sangat 

kuat (signifikansi 0,01) berbanding lurus dengan aktivitas antioksidan. 

 




