
22 

 

4. PEMBAHASAN 

Kayu secang merupakan tanaman yang mengandung senyawa antioksidan, contohnya adalah 

flavonoid dan total fenol. Proses ekstraksi adalah proses dimana terjadinya pemisahan satu atau 

lebih komponen dari campuran menggunakan pelarut cair. Dalam proses ekstraksi kayu secang 

ada beberapa faktor yang dipertimbangkan antara lain konsentrasi pelarut, rasio bahan dan lama 

waktu ekstraksi sehingga didapatkan senyawa antioksidan yang optimum. 

 

4.1. Ekstraksi Kayu Secang 

Menurut Mandal et al (2007), tujuan dari ekstraksi adalah memisahkan dan atau mengisolasi zat 

dari suatu zat dengan penambahan suatu pelarut agar komponen campuran dari zat padat atau zat 

cair dapat terpisah. Beberapa metode ekstraksi antara lain maserasi, perkolasi, soxhlet dan 

sonikasi (Pratiwi, 2010). Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode ekstraksi sonikasi. 

Ada beberapa tahapan untuk memperoleh ekstrak kayu secang. Awalnya, serutan kayu secang 

digunting agar ukurannya lebih kecil, dan diblender sampai cenderung halus serta disaring 

menggunakan ayakan 100 mesh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wasmund (2006) bahwa 

semakin kecil ukuran partikel dan semakin besar jumlah luas kontak antara pelarut dan padatan, 

maka proses ekstraksi dapat berlangsung lebih cepat. Selanjutnya dilakukan ekstraksi 

menggunakan alat sonikator. Kemudian, hasil ektraksi dipekatkan menggunakan rotary vacuum 

evaporator. Menurut Brennan (2006), tujuan proses evaporasi adalah untuk memekatkan larutan 

yang mengandung senyawa volatile solvent dan non volatile solute dengan cara menguapkan 

sebagian pelarutnya. Dalam proses ini, larutan pekat diambil untuk digunakan lebih lanjut 

sedangkan pelarutnya diuapkan.  

 

4.2. Kandungan Flavonoid dan Total Fenol pada Ekstrak Kayu Secang 

Pada penelitian ini, kandungan flavonoid dan total fenol pada kayu secang didapatkan dari proses 

ekstraksi menggunakan pelarut etanol. Salah satu faktor penting dalam ekstraksi adalah 

pemilihan pelarut. Menurut Guenther (1987), pemilihan pelarut pada umumnya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor antara lain :  

 Selektivitas Pelarut dapat melarutkan semua zat yang akan diekstrak dengan cepat dan 

sempurna. 
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 Titik didih pelarut Pelarut harus mempunyai titik didih yang cukup rendah sehingga pelarut 

mudah diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi pada proses pemurnian dan jika diuapkan 

tidak tertinggal dalam minyak.  

 Pelarut tidak larut dalam air. 

 Pelarut bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen lain. 

 Harga pelarut semurah mungkin. 

 Pelarut mudah terbakar.  

 

Beberapa pelarut yang berperan dalam proses ekstraksi adalah aquades, etanol, eter dan lain-lain. 

Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol. Etanol sering digunakan sebagai 

pelarut dalam laboratorium karena mempunyai kelarutan yang relatif tinggi dan bersifat inert 

sehingga tidak bereaksi dengan komponen lainnya. Etanol memiliki titik didih yang relatif 

rendah yaitu 78,37°C. Etanol dipertimbangkan sebagai cairan penyari karena lebih efektif, 

seperti mikroorganisme sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, 

absorbansinya baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, panas yang 

diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloida basa, minyak 

menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, anrakinon, flavonoid, steroid, dammar dan klorofil. 

Dengan demikian, zat pengganggu yang larut hanya terbatas (Algariri et al, 2013). 

 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa konsentrasi etanol 80% dan konsentrasi etanol 

96% memberikan perbedaan yang nyata terhadap kandungan flavonoid dan total fenol. 

Kandungan flavonoid dan total fenol pada konsentrasi etanol 96% lebih tinggi dibandingkan 

konsentrasi etanol 80%. Salah satu ciri penting pelarut yaitu tetapan dielektrik (D). Tetapan 

dielektrik pelarut adalah besarnya gaya yang bekerja antara dua muatan itu dalam pelarut. 

Tetapan ini menentukan tingkat kemampuan melarutkan dari pelarut tersebut. Pelarut-pelarut 

yang mempunyai tetapan dielektrik rendah merupakan pelarut yang baik untuk zat-zat yang non-

polar dan pelarut-pelarut yang mempunyai tetapan dielektrik yang tinggi merupakan pelarut yang 

baik untuk zat-zat yang polar. Selain itu adanya perbedaan keelektronegatifan di dalam ikatan 

kovalen akan menimbulkan perbedaan muatan parsia atom-atom penyusun molekul. Perbedaan 

ini mengakibatkan senyawa mempunyai dipol-dipol dan senyawa bersifat polar. Senyawa yang 

bersifat polar akan mudah larut dalam pelarut polar sedangkan senyawa non polar akan mudah 
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larut dalam pelarut non polar. Senyawa golongan alkohol seperti etanol merupakan pelarut yang 

sangat baik untuk mengekstraksi karena dapat mengekstraksi senyawa polar maupun nonpolar. 

Etanol memiliki dua gugus dengan tingkat kepolaran yang berbeda yaitu gugus hidroksil yang 

bersifat polar dan gugus alkil yang bersifat nonpolar. Adanya dua gugus tersebut pada etanol 

yang berbeda tingkat kepolarannya. Sedangkan menurut Algariri et al., (2013), aquades 

merupakan senyawa polar dan hanya dapat mengekstrak senyawa polar, sehingga komponen 

total fenol dan flavonoid memiliki kelarutan yang rendah dalam air. 

 

Flavonoid merupakan senyawa fenol yang memiliki sistem aromatik yang terkonjugasi 

(Harborne, 1996 dalam Hudaya, 2015). Sistem aromatik terkonjugasi mudah rusak pada suhu 

tinggi. Selain itu, beberapa golongan flavonoid memiliki ikatan glikosida dengan molekul gula. 

Ikatan glikosida akan mudah rusak atau putus pada suhu tinggi (Rijke, 2005) Akan tetapi, proses 

pemanasan yang merupakan efek dari gelombang ultrasonik juga mampu mempercepat proses 

ekstraksi senyawa fenol dan flavonoid yang terkandung dalam ekstrak kayu secang. Berdasarkan 

Soehendro (2015), kelarutan fenol dalam air berkisar antara suhu 0-65ºC. Sehingga pada 

penelitian ini senyawa flavonoid dan fenol diekstrak dengan menggunakan metode sonikasi pada 

suhu ±50ºC. 

 

Etanol 80% terdiri dari campuran etanol murni 80% dan air 20%, sedangkan etanol 96% terdiri 

dari 96% etanol murni dan 4% air. Titik didih etanol adalah 78,37°C sedangkan titik didih air 

100°C. Dengan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa jika terjadi proses pemanasan maka 

suhu etanol 80% lebih tinggi dibanding suhu etanol 96%. Efek panas dari proses ekstraksi kayu 

secang dengan etanol 80% dan etanol 96% memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kandungan flavonoid dan total fenol. Kandungan flavonoid dan total fenol kayu secang 

konsentrasi etanol 96% lebih tinggi dibandingkan konsentrasi etanol 80%. Hal ini tidak sesuai 

dengan pernyataan Wazir et al. (2011), bahwa suhu tinggi mampu melepaskan senyawa fenol sel 

dinding atau senyawa fenolik yang terikat disebabkan oleh rusaknya unsur-unsur sel, 

menyebabkan semakin banyak senyawa fenol yang terekstrak. Selain itu, menurut (Wijesekera, 

(1991) dalam Arifianti et al., 2014), pelarut campuran antara alkohol dan air merupakan pelarut 

pengekstrak terbaik untuk hampir semua senyawa yang memiliki berat molekul rendah seperti 

flavonoid. Perbedaan konsentrasi etanol dapat mengakibatkan perubahan polaritas pelarut 



25 

 

 

sehingga mempengaruhi kelarutan senyawa bioaktif salah satunya ialah flavonoid (Zhang et al., 

2009). Namun yang terjadi pada etanol 80% suhu lebih tinggi sehingga menyebabkan senyawa 

aromatik terkonjugasi pada flavonoid rusak dan berkurangnya senyawa fenol terekstrak. Etanol 

bersifat polar sehingga dapat melarutan senyawa polar lainnya (Nurdin, 2010). Senyawa 

flavonoid merupakan senyawa yang bersifat polar sehingga mudah larut pada pelarut polar. 

Senyawa flavonoid merupakan golongan senyawa polifenol yang memiliki banyak gugus 

hidroksi (OH). Flavonoid merupakan golongan aktif yang berpotensi sebagai antioksidan alami 

(Gafur dkk, 2010). 

 

Pada hasil penelitian diketahui bahwa total fenol tertinggi terdapat pada rasio bahan 1:25. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Maran dan Priya (2015) bahwa semakin banyak jumlah pelarut akan 

menyebabkan semakin banyaknya area kontak antara bahan dengan pelarut yang akan 

mendorong semakin tingginya difusivitas. Selain itu, intensitas kavitasi akan menurun seiring 

naiknya viskositas medium pada metode ultrasonik, dan kavitasi itu sendiri lebih sulit dihasilkan 

pada medium yang kental. Sedangkan menurut Xu et al. (2014), semakin besar rasio bahan maka 

intensitas ultrasonik yang dikenakan pada bahan jaringan tumbuhan makin tinggi dan 

menyebabkan fragmentasi dari bahan. Semakin tinggi rasio bahan menyebabkan rerata total 

fenol semakin tinggi dan ada pengaruh yang nyata antar parameter. Semakin banyak pelarut yang 

ditambahkan maka semakin besar kemampuan pelarut untuk melarutkan bahan, sehingga 

semakin banyak komponen bahan yang dapat terekstrak oleh pelarut. Komponen bahan yang 

terekstrak akan terus meningkat hingga larutan menjadi jenuh. Sedangkan kandungan flavonoid 

tertinggi terdapat pada rasio bahan 1:10 dikarenakan bahwa penggunaan volume pelarut yang 

berlebihan perlu dihindari karena menyebabkan terhambatnya transfer energi gelombang 

ultrasonik akibat diserap oleh pelarut sebelum sampai ke matriks (Winata dan Yunianta, 2015).  

 

4.3. Aktivitas Antioksidan pada Ekstrak Kayu Secang 

Pengujian aktivitas antioksidan ekstrak kayu secang dilakukan dengan metode 2,2diphenyl-1-

picryl hydrazyl (DPPH) yang diukur dengan spekrofotometer pada gelombang 517 nm. Senyawa 

DPPH yang digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan merupakan radikal bebas yang 

stabil pada suhu kamar (Gurav et al., 2007). Produk yang memiliki senyawa antioksidan akan 

berpasangan dengan elektron dari radikal bebas, kemudian menyebabkan penghilangan warna 
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yang sebanding dengan jumlah elektron yang terlepas (Espanda et al., 1995). Aktivitas 

antioksidan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lama ekstraksi, suhu ekstraksi, 

penyimpanan, cahaya, pengemasan dan senyawa kimia yang ada. 

 

Berdasarkan penelitian Wicaksono (2015), proses pemanasan mampu mengekstrak lebih banyak 

senyawa antioksidan, akan tetapi proses pemanasan yang berlebihan akan menyebabkan 

kerusakan aktivitas antioksidan. Senyawa antioksidan dalam ekstrak kayu secang dapat rusak 

pada suhu diatas 60ºC, sehingga pada penelitian ini ekstraksi kayu secang dilakukan dengan 

metode sonikasi menggunakan suhu ±50ºC. Hasil penelitian nilai aktivitas antioksidan pada 

ekstrak kayu secang konsentrasi etanol 96% lebih tinggi dibandingkan ekstrak kayu secang 

konsentrasi etanol 80%. Hal ini disebabkan etanol memiliki sifat semipolar sehingga dapat 

menarik senyawa polar dan nonpolar lebih banyak daripada pelarut air (Wasmund et. al., 2006). 

Nilai aktivitas antioksidan pada ekstrak kayu secang dengan pelarut etanol 80% paling tinggi 

dengan rasio bahan 1:10 yaitu sebesar 0,399±0.021%. Sedangkan pada ekstrak kayu secang 

dengan pelarut etanol 96% paling tinggi pada rasio bahan 1:25 yaitu sebesar 0,359 ± 0,018%.  

 

Berdasarkan hasil analisa korelasi antara total fenol, kandungan flavonoid, dan aktivitas 

antioksidan dalam ekstrak kayu secang didapatkan hasil kandungan flavonoid berkorelasi sangat 

kuat (signifikansi 0,05) berbanding lurus dengan total fenol, dan 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. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Fowler et al. (2009) bahwa flavonoid merupakan senyawa yang 

tergolong dalam fenol dan bagian dari senyawa antioksidan, sehingga apabila total fenol dan 

flavonoid pada ekstrak kayu secang tinggi maka senyawa antioksidan dalam ekstrak kayu secang 

juga tinggi. 

 




