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Abstract 
Introduction: Antioxidant is compounds that can delay, inhibit or prevent the oxidation of lipids 
(membrane) or other molecules by inhibiting the initiation or propagation of a series of oxidation 
reactions by free radical compounds. One of the antioxidants’source is tomato plants; in which the 
antioxidant activity derived from lycopene, β-carotene and vitamin C. The purpose of  the study is to 
determine the differences in the antioxidant activity of acetone extracts of fresh tomatoes (tomatoes 
without heating process) and acetone extract of tomato paste (tomato with heating process). Method:This 
study use in vitro testing methods with DPPH scavenging assay to measure the ability of antioxidants to 
decrease the absorbance of DPPH using spectrophotometer. The parameter used is IC50, the 
concentration of the sample that able to cause absorbance of DPPH dropped half, that calculated by 
linear regression equation. Result:The IC50 acetone extract of tomato paste obtained from the test is 
10439.396 ppm, equivalent to 260.98 mg of dissolved solids of acetone extract of tomato paste. While 
IC50 acetone extracts of fresh tomato is 7273.661 ppm, equivalent to 181.84 mg of dissolved solids of 
acetone extract of fresh tomatoes. Conclusion: The lower IC50 values of acetone extract of fresh tomatoes 
means, the higher antioxidant activity. 
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini perhatian terhadap antioksidan alami 
dan hubungannya terhadap kesehatan semakin tinggi. 
Salah satu sumber antioksidan alami yang sangat 
potensial adalah antioksidan yang berasal dari tanaman. 
Agar dapat bertahan hidup, tanaman memproduksi 
sejumlah komponen antioksidan untuk melawan 
molekul radikal bebas.  

Tanaman tomat merupakan salah satu sumber 
penghasil antioksidan sebagai metabolit sekunder yang 
dihasilkan oleh tanaman tomat untuk melawan radikal 
bebas. Produksi metabolit sekunder ini dipengaruhi 
oleh kondisi lingkungan tempat tumbuh tanaman 
tersebut (Hanson et al., 2004). Aktivitas antioksidan 
dalam tanaman tomat antara lain disebabkan oleh 
likopen, β-karoten dan vitamin C yang terdapat pada 
tanaman tomat. Peningkatan penggunaan tomat untuk 
sumber antioksidan dan aktivitas antioksidan secara 
keseluruhan sangat berpotensi dan bermanfaat bagi 
peningkatan kualitas kesehatan manusia di banyak 
negara (Hanson et al., 2004).  

Likopen adalah karotenoid utama dalam buah tomat 
yang merupakan antioksidan kuat dan telah 
memperoleh banyak perhatian, karena berhubungan 
dengan diet kaya likopen dan menurunkan risiko 
penyakit jantung, kanker dan penyakit di usia tua 
(Bramley, 2000). Studi in vitro telah membuktikan 
bahwa likopen dua kali lebih poten daripada β-karoten 
dan 10 kali lebih poten dibandingkan α-tokoferol atau 
vitamin E dalam hal kemampuan meredam oksigen 
reaktif. Likopen dapat diabsorbsi secara langsung dari 
jus tomat, saus tomat dan suplemen. Kadar likopen 
serum terbukti meningkat secara bermakna setelah 

konsumsi produk-produk tomat dan suplemen, disertai 
penurunan biomarker oksidasi termasuk oksidasi lipid 
serum, kolesterol LDL, protein serum dan DNA (Rao 
et al., 2003). 

Kandungan likopen dalam tomat sangat 
dipengaruhi oleh proses pematangan dan perbedaan 
varietas. Semakin merah warnanya, maka kandungan 
likopen semakin tinggi (Davies, 2000). Kadar likopen 
di dalam produk olahan tomat dipengaruhi oleh proses 
pembuatannya. Proses pemanasan tomat pada suhu 
80oC selama 2, 15, dan 30 menit meningkatkan 
kandungan likopen all trans dari 2,01 ± 0,04 mg trans 
likopen/gram tomat menjadi 3.11 ± 0.04, 5.45 ± 0.02, 
dan 5,32±0,05 mg trans likopen/gram tomat (Whitman, 
2009). Proses pengolahan tomat membuat likopen lebih 
bioavailabel, karena meningkatkan luas permukaan 
untuk proses pencernaan. Yang lebih penting, bentuk 
kimia likopen berubah dengan adanya perubahan suhu 
dalam proses pengolahan tomat dan menjadi lebih 
mudah diabsorbsi oleh tubuh (Rao et al., 2003). 

Produk olahan tomat banyak sekali macamnya, 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan 
aktivitas antioksidan ekstrak aseton tomat segar (tomat 
tanpa perlakuan pemanasan) dengan ekstrak aseton 
pasta tomat (produk olahan tomat dengan pemanasan). 
Penelitian ini diawali dengan pembuatan sampel pasta 
tomat dan sampel tomat segar yang akan diuji. Pada 
proses pembuatan sampel pasta tomat dilakukan 
pemanasan dengan suhu ± 70oC selama ± 8 jam untuk 
mendapatkan pasta tomat dengan kadar padatan terlarut 
> 24%. Proses pembuatan sampel tomat segar tidak 
memerlukan pemanasan.                                                  
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Penentuan aktivitas antioksidan dilakukan dengan 
menggunakan metode spektrofotometri. Metode ini 
didasarkan pada pengukuran serapan DPPH yang 
menunjukkan peredaman warna ungu merah 
(dinyatakan sebagai absorbansi pada 521 nm), yakni 
berkurangnya radikal DPPH menjadi 
diphenylpicrylhydrazyl yang berkaitan dengan 
kemampuan sebagai penangkap radikal bebas. 
Pemilihan metode tersebut didasarkan pada 
pertimbangan beberapa faktor antara lain proses 
sederhana, alat yang dibutuhkan sedikit, serta DPPH 
tersedia secara komersial. Pengerjaan metode ini harus 
dilakukan pada ruangan yang terlindung dari cahaya. 
Parameter yang digunakan adalah IC50, yaitu 
konsentrasi sampel yang dapat menyebabkan 
absorbansi DPPH turun menjadi setengahnya yang 
dihitung berdasarkan persamaan regresi linier 
(Molyneux, 2003). 

 
BAHAN DAN METODE  

Alat. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini 
adalah spektrofotometer UV-Vis Perkin Elmer Lambda 
EZ 201, freeze dryer CHRIST LMC-2 Beta 1-8K, 
centrifugator Hettich Zentrifugen EBA 20, ultrasonic 
Bransonic 3510E-MTH, IKA Vortex Genius 3, 
timbangan mikroanalitik Shimadzu Direct Reading 
Micro Balance LM-20, mikropipet Eppendorf Research 
Plus, kuvet kaca, kertas saring ukuran pori 0,45 μm, 
blender, panci, termometer, kompor, wajan, oven, 
pengaduk kayu, pisau, pinset, dan alat-alat gelas. 

Bahan. Bahan yang digunakan pada penelitian ini 
adalah aseton p.a., air suling, DPPH sebagai pereaksi, 
buah tomat segar untuk pembuatan pasta dan jus tomat. 
Buah tomat segar diperoleh dari perkebunan warga di 
Dusun Gesingan, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, 
kabupaten Malang. Buah tomat yang dipakai adalah 
buah tomat yang dipanen pada umur 15 minggu setelah 
penanaman, dengan diameter 52,55-57,75 mm dan 
berat 108,13-130,87 gram. 

Pembuatan Sampel Pasta Tomat. Buah tomat 
dicuci dengan air sambil dihilangkan bagian-bagian 
yang tidak perlu, seperti tangkai atau daun, kemudian 
ditiriskan. Buah tomat yang sudah bersih kemudian 
dihilangkan bijinya, lalu dikukus (steam) selama 5 
menit, setelah itu dihilangkan kulit arinya. Kemudian 
buah tomat tersebut dihancurkan dengan menggunakan 
blender sampai halus selama ± 2 menit. Bubur tomat 
halus tersebut kemudian dievaporasi dengan 
menggunakan wajan atau panci, sambil diaduk. Suhu 
selama proses evaporasi berlangsung diusahakan 
konstan pada 70oC. Proses evaporasi ini memakan 
waktu selama ± 8 jam. 

Pembuatan Sampel Tomat Segar. Buah tomat 
dicuci dengan air sambil dihilangkan bagian-bagian 
yang tidak perlu, seperti tangkai atau daun, kemudian 
ditiriskan. Setelah itu dihilangkan biji dan kulit arinya, 
kemudian buah tomat tersebut dihancurkan dengan 
menggunakan blender sampai halus selama ± 2 menit. 

Pembuatan Ekstrak Aseton 80%. Ditimbang 
masing-masing sampel tomat segar (12 mg) dan pasta 

tomat (1,5 mg), kemudian ditambah dengan aseton 
80% 8 mL pada sampel pasta tomat dan 20 mL pada 
sampel tomat segar dalam tabung sentrifuge, kemudian 
divortex selama 2 menit dan diultrasonik selama 3 x 2 
menit. Setiap 2 menit dilakukan pengocokan sampel 
sebelum diultrasonik kembali. Proses selanjutnya 
dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm 
selama 5 menit untuk mengendapkan residu, 
selanjutnya filtrat ditampung dalam wadah gelas. 
Proses ekstraksi di atas diulangi hingga total pelarut 
aseton 80% yang digunakan sebanyak 105 mL pada 
sampel pasta tomat dan 200 mL pada sampel tomat 
segar. Selanjutnya aseton dalam ekstrak diuapkan 
dalam lemari asam hingga ± 21 mL untuk ekstrak pasta 
tomat dan ± 40 mL untuk ekstrak tomat segar. Ekstrak 
aseton pasta tomat dimasukkan ke dalam labu ukur 
25,0 mL, ditambah pelarut aseton 80% hingga tanda. 
Sisa ekstrak aseton tomat segar dikeringkan dengan 
freeze dryer hingga diperoleh serbuk kering, kemudian 
ditambahkan air suling ± 21 mL, dimasukkan ke dalam 
labu ukur 25,0 mL dan ditambah aseton 80% hingga tanda.   

Uji Aktivitas Antioksidan. Dibuat larutan DPPH 
0,0028% dalam aseton 80%. Direaksikan 1,0 mL 
larutan sampel pada berbagai konsentrasi dengan 
larutan DPPH 0,0028% dalam aseton 80% ad 9,0 mL. 
Setelah 30 menit dan 60 menit dilakukan pengukuran 
absorbansinya untuk menentukan persen pengurangan 
absorban pada panjang gelombang 521 nm. 

A.Tahap Persiapan. Pada tahap ini disiapkan 
beberapa larutan sebagai berikut: (1). Larutan blanko 
aseton 80%, (2). Larutan baku, yang terdiri dari: a). 
Larutan ekstrak aseton tomat segar dalam aseton 80% 
pada 14.000, 12.000, 10.0000, 8.000 dan 4.000 ppm., b). 
Larutan ekstrak aseton pasta tomat dalam aseton 80% 
pada 12.000, 10.000, 8.000, 4.000 dan 2.000 ppm. c). 
Larutan DPPH 0,0028% dalam aseton 80%. 

B.Tahap Pengujian. (1). Menyiapkan larutan 
DPPH 0,0028% dalam aseton 80% sebanyak 9,0 mL 
dalam vial yang sudah dilapisi kertas aluminium foil.,           
(2). Mengukur absorbansi sinar tampak (360 nm - 720 
nm) larutan DPPH 0,0028% dalam aseton 80% pada 
spektrofotometer, mencatat panjang gelombang saat 
absorbansi maksimum pada menit ke-30 dan ke-60 
setelah reaksi., (3). Membuat larutan uji. Masing-
masing larutan ekstrak dipipet 1,0 mL ke dalam vial 
yang telah dibungkus kertas aluminium foil dan 
ditambahkan larutan DPPH 0,0028% sebanyak 9,0 mL, 
konsentrasi larutan uji adalah konsentrasi akhir sampel, 
dikocok hingga homogen. Absorbansi diukur pada 
panjang gelombang maksimum (521 nm). Pengukuran 
absorbansi dilakukan pada menit ke-30 dan ke-60. 
Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali., (4). Perhitungan 
aktivitas antioksidan ekstrak diukur dari peredaman 
absorbansi DPPH. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pembuatan Sampel Pasta Tomat. 
Pembuatan pasta tomat dari 8 kg tomat buah segar 
dengan pemanasan suhu ± 700C selama ± 8 jam 
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menghasilkan pasta tomat dengan berat 720g 
(penyusutan 91% dari berat semula). 

Hasil Pembuatan Sampel Tomat Segar. 
Pembuatan sampel tomat segar dari 1 kg tomat buah 
segar menghasilkan sampel tomat segar dengan berat 
554,5 g (penyusutan 44,55% dari berat semula). 

Hasil Ekstraksi. Ekstraksi sampel pasta tomat dan 
sampel tomat segar mengunakan pelarut aseton 80% 
dengan metode ultrasonic assisted extraction. Pelarut 
aseton yang digunakan adalah aseton 80% dengan 
pertimbangan aseton yang bersifat semi-polar akan 
mampu menarik senyawa-senyawa dalam tomat 
termasuk likopen, β-karoten, vitamin C, padatan 
terlarut dan fenol total  (Hanson, 2004). Kandungan air 
yang ada dapat menarik lebih banyak senyawa-
senyawa yang larut air serta meningkatkan swelling 
dinding sel tanaman, sehingga senyawa yang 
terekstraksi menjadi lebih banyak. Ekstraksi dilakukan 
dengan bantuan ultrasonik untuk meningkatkan 
efisiensi dari proses ekstraksi karena getaran ultrasonik 
(> 20.000 Hz) meningkatkan permeabilitas dinding sel, 
menimbulkan gelembung spontan (cavitation) dalam 
fase cair di bawah titik didihnya, dan meningkatkan 
stres mekanis pada sel (List & Schmidt, 1989). 

Hasil ekstraksi pasta tomat dan tomat segar 
menggunakan aseton 80% dengan ultrasonic 
menunjukkan bahwa baik konsentrasi ekstrak maupun 
padatan terlarut dalam tomat segar relative lebih besar 
dibandingkan pasta tomat (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Hasil ekstraksi pasta tomat dan tomat segar 
menggunakan aseton 80% dengan ultrasonic 

 

Sampel 
Rata-rata 
konsentrasi ekstrak 
(ppm) 

Rata-rata 
padatan 
terlarut 

Pasta 
tomat  18.017,20 450,43 mg 

Tomat 
segar  20.303,49 507,59 mg 

 
Hasil Uji Aktivitas Antioksidan. Pengukuran 

aktivitas antioksidan sampel dilakukan pada panjang 
gelombang 521 nm karena hasil optimasi λ maksimum 
DPPH dalam aseton 80% adalah pada 521 nm. 
Konsentrasi DPPH yang digunakan adalah 0,0028% 
dibuat dari penimbangan 5,6 mg DPPH dalam 200 mL 
aseton 80%. Dibuat larutan kerja dalam beberapa seri 
konsentrasi lalu dipipet 1 mL dan ditambah larutan 
DPPH 0,0028% sebanyak 9mL. Konsentrasi uji sampel 
adalah konsentrasi akhir dari campuran sampel 
ditambah dengan larutan DPPH 0,0028%. Selanjutnya 
dilakukan pengukuran absorbansi pada menit ke-30 
dan ke-60 setelah pencampuran karena berdasarkan 
literatur waktu yang dibutuhkan DPPH untuk bereaksi 
sempurna adalah 15-30 menit, pengukuran pada menit 
ke-60 dilakukan untuk memastikan bahwa reaksi telah 
berjalan maksimal. 
Hasil Spektrofotometri. Uji spektrofotometri 
dilakukan dengan mengukur peredaman absorbansi 

DPPH oleh sampel untuk menghitung nilai IC50 dari 
masing masing sampel. Hasil uji spektrofotometri 
tersaji pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Hasil pengukuran IC50 ekstrak aseton pasta 
tomat dan ekstrak aseton tomat segar 

 Sampel toC Rata-rata 
IC50 (ppm) 

Rata-rata 
padatan 
terlarut 

30 11.574,427 289,36 mg Ekstrak 
pasta tomat 60 9.553,919 238,85 mg 

30 8.713,140 217,83 mg Ekstrak 
tomat segar 60 7.273,661 181,84 mg 

 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata sampel 

memiliki nilai IC50 pada menit ke-60 yang lebih rendah 
dibandingkan nilai IC50 pada menit ke-30. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa reaksi antara radikal bebas DPPH 
dengan senyawa antioksidan yang terkandung dalam 
sampel masih terus berlangsung sampai pada menit ke-60. 
 
Tabel 3. Hasil pengukuran IC50 sampel 

Sampel Rata-rata 
IC50 (ppm) 

Rata-rata 
Konsentrasi 
padatan terlarut 
(mg) 

Ekstrak 
pasta tomat 10.439,40 261 

Ekstrak 
tomat segar 7.273,66 182 

 
Dari hasil tersebut, didapatkan IC50 sampel ekstrak 

aseton pasta tomat sebesar 10.439,40 ppm atau setara 
dengan padatan terlarut 261 mg. Harga IC50 sampel 
ekstrak aseton tomat segar didapatkan sebesar 7.273,66 
ppm atau setara dengan padatan terlarut 182 mg. Hasil 
tersebut menunjukkan sampel ekstrak aseton tomat segar 
memiliki IC50 lebih kecil daripada sampel ekstrak aseton 
pasta tomat. Semakin rendah nilai IC50 menunjukkan 
aktivitas antioksidan yang semakin tinggi. 

Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa aktivitas 
antioksidan ekstrak aseton pasta tomat lebih rendah 
daripada ekstrak aseton tomat segar, hal ini sedikit 
berbeda dengan pustaka. Perbedaan ini dikarenakan 
dalam penelitian ini pembuatan sampel pasta tomat 
mengalami proses pemanasan yang lebih lama daripada 
dalam pustaka (Gary et al., 2001). Meskipun suhu 
pemanasan pada proses pembuatan sampel pasta tomat 
(± 70oC) lebih rendah daripada suhu stabilitas likopen 
terhadap pemanasan (80oC), namun pada pembuatan 
sampel pasta tomat proses pemanasan berjalan sangat 
lama, yaitu ± 8 jam, sehingga komponen antioksidan 
yang awalnya stabil pada suhu ±70oC akan mengalami 
degradasi. Begitu juga dengan vitamin C, β-karoten 
dan total fenolik  yang terdegradasi dengan adanya 
pemanasan (Gary et al., 2001). Dalam proses 
pemanasan, vitamin C akan mengalami oksidasi 
menjadi asam dehidroaskorbat dan senyawa fenolik    
akan mengalami perubahan kimiawi, dekomposisi 
senyawa fenol, atau pembentukan kompleks-protein. 



Perbandingan Aktivitas Antioksidan                                                 Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia, Vol.1 No.2,  Desember 2014   62 

 

Hal inilah yang menyebabkan aktivitas antioksidan 
ekstrak aseton pasta tomat lebih kecil daripada aktivitas 
antioksidan ekstrak aseton tomat segar. 

Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh informasi bahwa aktivitas antioksidan 
ekstrak aseton tomat segar lebih besar dibandingkan 
ekstrak aseton pasta tomat. Harga IC50 pada ekstrak 
aseton tomat segar sebesar 7.273,66 ppm atau setara 
dengan padatan terlarut 182 mg, sedangkan IC50 
ekstrak aseton pasta tomat sebesar 10.439,40 ppm atau 
setara dengan padatan terlarut 261 mg. 

Saran. Untuk mendapatkan daya antioksidan dari 
buah tomat yang optimal, sebaiknya digunakan jus 
buah tomat segar. Dalam kondisi segar, kerusakan 
senyawa-senyawa yang berkontribusi sebagai 
antioksidan dapat dihindari , karena diproses tanpa 
pemanasan. Aseton 80% dapat disarankan untuk 
memperoleh ekstrak kasar yang memiliki aktivitas 
antioksidan. Fraksinasi juga bermanfaat dilakukan, 
guna memperoleh komponen aktif yang dominan 
sebagai antioksidan. Faktor penting terkait stabilitas 
sediaan dengan bahan baku tomat sebagai sumber 
antioksidan juga penting diperhatikan, misalnya 
dijadikan bentuk pasta tomat dengan proses pemanasan 
yang dikendalikan waktu dan suhunya. Buah tomat 
tetap menjadi pertimbangan dan prioritas untuk 
ketersediaan bahan baku sediaan farmasi sebagai 
antioksidan.  
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