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Abstrak : Singkong merupakan tanaman pangan yang kaya karbohidrat, sedangkan kulit
singkongbiasanya dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan. Kulit singkong mengandung
senyawa fenol yang memiliki aktivitas antioksidan. Paparan sinar UV matahari menjadi
sumber radikal bebas penyebab penuaan kulit. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk
mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak kulit singkong (Manihot esculenta Crantz) dalam
sediaan hand and body lotion. Uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH yang
serapannya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasil Nilai IC50 pada uji aktivitas
antioksidan ekstrak kulit singkong (Manihot esculenta Crantz) yaitu sebesar
51,90±11,45µg/ml. Sedangkan untuk uji aktivitas antioksidan sediaan hand and body lotion
ekstrak kulit singkong (Manihot esculenta Crantz) diperoleh nilai IC50 sebesar
2,89±6,80µg/ml. Bahwa hasil sediaan memiliki aktivitas antioksidn lebih tinggi daripada
ekstrak karena pada sediaan terdapat komponen yang mendukung untuk meningkatya
aktivitas antioksidan dalam sediaan.
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Menurut penelitian Gagola (2014),
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simplisia

terendam

semua,
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menggunakan kain flanel kemudian hasil

bahan tersebut hingga mencapai suhu

maserat yang didapat dipekatkan dengan

70˚C. Dicampurkan kedua fase tersebut

menggunakan rotary evaporator sampai

sampai homogen. Lalu kedua campuran
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Tabel 1. Formula Hand and Body Lotion Ekstrak
Kulit Singkong (Manihot esculenta Crantz)
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Tabel 2. Nilai IC50 ekstrak dan formula

96%. Hasil randemen ekstrak 7,33%. Dari

Sampel

IC50

700gram serbuk diperoleh ekstrak kental

Ekstrak

51,90±11,45µg/ml

Vit C

18,91±8,12µg/ml

Formula

2,89±6,80µg/ml

sebanyak 51,31 gram.
Penentuan Aktivitas dengan DPPH
Penentuan aktivitas antiosksidan
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51,90±11,45µg/ml.
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18,91±8,12µg/ml.
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menghambat radikal bebas sebesar 50%

Crantz) saat diuji antioksidan kadarnya

diperoleh dari persamaan regresi linier

hanya ektrak murni sehingga hasilnya

yang menyatakan bahwa hubungan antara

lebih sedikit.

konsentrasi ekstrak dengan %IC. Semakin

Ekstrak Fenolik Korteks Umbi Ubi
Kayu (Manihot Esculenta) Daging
Putih dan Daging Kuning yang
Diambil dari Kota Melonguane
Kabupaten Kepulauan Talaud.
Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi,
3(2), 127-133

Antiookidan sangat kuat apabila
nilai IC50 kurang dari 50µg/mL, kuat
apabila nilai IC50 antara 50-100µg/mL,
sedang jika nilai IC50 berkisar antara 100150µg/mL, lemah jika nilai IC50 berkisar
antara 150-200µg/mL dan sangat lemah
jika nilai IC50 lebih dari 200µg/mL
(Septiana, 2017).
KESIMPULAN
Ekstrak kulit singkong (Manihot
esculenta

Crantz)

memiliki

aktivitas

antioksidan. Nilai IC50 pada uji aktivitas
antioksidan

ekstrak

kulit

singkong

(Manihot esculenta Crantz) yaitu sebesar
51,90±11,45µg/ml. Sedangkan untuk uji
aktivitas antioksidan sediaan hand and
body

lotion

ekstrak

kulit

singkong

(Manihot esculenta Crantz) diperoleh nilai
IC50 sebesar 2,89±6,80µg/ml.
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