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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Setiap hari manusia melakukan berbagai aktivitas (makan, minum, dan  

bekerja). Semua aktivitas tersebut menghasilkan sisa metabolism tubuh yang tidak 

terproses dengan baik.Kondisi lingkungan yang tidak sehat, salah satunya kualitas 

udara yang buruk menghasilkan polutan, bahan pencemar dari limbah pabrik dan asap 

rokok turut memberandil dalam menambahkan racun dalam tubuh manusia, yaitu 

dalam bentuk senyawa radikal bebas. 

Radikal bebas adalah molekul yang pada orbit terluarnya mempunyai satu 

atau lebih elektron tidak berpasangan, sifatnya sangat labil dan sangat reaktif 

sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada DNA, lipid, protein dan karbohidrat. 

Kerusakan tersebut menimbulkan kelainan biologis seperti aterosklerosis, kanker, 

diabetes dan penyakit degenerative lainnya  (Chen et al., 2007). 

Penyakit kanker, jantung, diabetes melitus merupakan salah satu penyakit 

tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik di dunia maupun di 

Indonesia. Di dunia, 12% seluruh kematian disebabkan oleh kanker,WHO dan Bank 

Dunia memperkirakan setiap tahun 12 juta orang diseluruh dunia menderita kanker 

dan 7,6 juta di antaranya meninggal dunia. Dan pada tahun 2030 sekitar 23,6 juta 

orang akan meninggal karena penyakit kardiovaskular,sedangkan berdasarkan 

Riskesdas 2007 menunjukan bahwa prevalensi penyakit jantung secara nasional 

adalah 7,2%, penyakit jantung iskemik mempunyai proporsi sebesar 5,1% dari 

seluruh penyakit penyebab kematian di Indonesia. Hasil Riskesdas 2007, diperoleh 

bahwa proporsi penyebab kematian akibat DM pada kelompok usia 45-54 tahun 

didaerah perkotaan yaitu 14,7%, dan daerah pedesaan yaitu 5,8%. Dari data 

Riskesdas tahun 2007,faktor resiko yang menyebabkan tingginya kejadian penyakit 
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tersebut di Indonesia yaitu prevalensi merokok 23,7%, prevalensi kurang konsumsi 

buah dan sayur 93,6%, konsumsi makanan di awetkan 6,3%, makanan berlemak 

12,8%, dan makanan dengan penyedap 77,8%, sedangkan prevalensi kurang aktivitas 

fisik sebesar 48,2% (Departemen Kesehatan, 2011). 

Beberapa studi dan penelitian tentang radikal bebas menyatakan bahwa status 

antioksidan dapat ditingkatkan melalui penyediaan bahan makanan tambahan 

(suplemen) untuk mengurangi beberapa resiko penyakit yang terjadi akibat radikal 

bebas (Harliansyah 2005). Salah satu mekanisme untuk mengatasi radikal bebas ialah 

melalui antioksidasi. Antioksidan alami dapat diperoleh dari berbagai jenis tumbuh-

tumbuhan (Widowati, 2004). 

Antioksidan adalah senyawa stabil yang dapat memberikan elektronnya 

kepada molekul radikal bebas sehingga dapat menetralisir atau melawan radikal 

bebas dan memberi perlindungan kepada tubuhdari ancaman radikal bebas 

(Kumalaningsih, 2007). Senyawa antioksidan dapat berfungsi sebagai penangkap 

radikal bebas, pembentuk kompleks dengan logam-logam prooksidan dan berfungsi 

sebagai senyawa pereduksi (Andlauer et al., 1998). 

Kebanyakan sumber antioksidan alami adalah tumbuhan dan umumnya 

merupakan senyawa fenolik yang tersebar di seluruh bagian tumbuhan baik di kayu, 

biji, daun, buah, kulit, akar, bunga maupun serbuk sari (Sarastani, dkk., 2002). 

Senyawa fenolik atau polifenolik antara lain dapat berupa golongan flavonoid. 

Kemampuan flavonoid sebagai antioksidan telah banyak diteliti belakangan tahun ini, 

dimana flavonoid memiliki kemampuan untuk merubah atau mereduksi radikal bebas 

dan juga sebagai anti radikal bebas. Pigmen yang terdapat dalam sayuran dan buah-

buahan dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami dan mempunyai fungsional dalam 

bidang kesehatan (Giorgio, 2000).. 

Kiwi (Actinidia deliciosa) adalah salah satu buah yang kaya nutrisi vitamin C 

yang dikandungnya cukup tinggi dan buah kiwi mempunyai kapasitas antioksidan 

yang kuat karena mempunyai sejumlah phytonutrient meliputi karoten, lutein, 
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xantophyl, flavonoid, klorofil (Mohhamadi et al.,  2008). Kulit buah kiwi adalah 

sumber antioksidan flavonoid yang baik (Ide, 2010). Flavonoid merupakan golongan 

terbesar dari senyawa polifenol, komponen polifenol memberikan manfaat 

antioksidan pada buah-buahan dan sayuran tertentu termasuk buah kiwi. Senyawa 

flavonoid dapat mencegah penyakit kardiovaskuler dengan cara menurunkan laju 

oksidasi lemak (Astwan dan Leomitro, 2008). 

Metode pengukuran aktivitas antioksidan didasarkan pada pengukuran 

aktivitas pengumpulan suatu radikal oleh senyawa antioksidan. Saat ini terdapat 

beberapa metode penentuan aktivitas antioksidan menggunakan metode 

spektrofotometri yang terkenal, seperti 2,2-anzinobis-(3-etil-benzotiazolin-6-asam 

sulfonat) (ABTS), 1,1-difenil-2-pikrilhidrazyl (DPPH), asam-2-tiobarbiturat (TBA), 

kemampuan mereduksi feri (FRAP), kemampuan mereduksi kupri (CUPRAC), dan 

kapasitas absorbansi radikal oksigen (ORAC) (Caldwell, 2001). 

Di Indonesia, Pemanfaatan buah kiwi (Actinidia deliciosa) di bidang 

kesehatan memang belum begitu populer dan penelitian tentang antioksidan pada 

kulit buah kiwi belum pernah dilakukan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol kulit buah 

kiwidengan menggunakan metode spektrofotometri. Metode spektrofotometri yang 

dipilih adalah metode 1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil (DPPH). Metode ini berdasarkan 

penangkapan atom hidrogen dari suatu antioksidan oleh radikal DPPH sehingga stabil 

dalam bentuk tereduksi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak etanol kulit buah kiwi (Actinidia deliciosa) memiliki potensi 

aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode 1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil 

(DPPH) ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol kulit buah kiwi 

(Actinidia deliciosa) dengan metode 1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil (DPPH). 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat Bagi Penulis : 

Memperluas wawasan  bagi peneliti tentang tanaman buah kiwi (Actinidia 

deliciosa) tersebut yang diduga memiliki potensi sebagai antioksidan dengan 

menggunakan metode (DPPH). 

 Manfaat Bagi Masyarakat : 

Di harapkan memberikan informasi ilmiah tentang potensi ekstrak kulit buah kiwi 

(Actinidia deliciosa) sebagai antioksidan alami yang dapat dipakai luas oleh 

masyarakat. 

 Manfaat Bagi Lembaga Yang Berwenang : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai potensi 

antioksidan ekstrak kulit buah kiwi (Actinidia deliciosa) sehingga dapat dijadikan 

dasar pengembangan fitofarmaka dan sebagai obat herbal baru untuk proteksi 

terhadap berbagai penyakit, khususnya yang disebabkan oleh radikal bebas. 


