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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang  

Radikal bebas (free radical) adalah suatu senyawa atau molekul yang 

mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital luarnya. 

Adanya elektron yang tidak berpasangan menyebabkan senyawa tersebut sangat 

reaktif mencari pasangan, dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul 

yang berada di sekitarnya. Jika elektron yang terikat oleh senyawa radikal bebas 

tersebut bersifat ionik, dampak yang timbul memang tidak begitu berbahaya. 

Akan tetapi, bila elektron yang terikat radikal bebas berasal dari senyawa yang 

berikatan kovalen, akan sangat berbahaya karena ikatan digunakan secara 

bersama-sama pada orbital terluarnya. Umumnya, senyawa yang memiliki ikatan 

kovalen adalah molekul-molekul besar (biomakromolekul), seperti lipid, protein, 

maupun DNA (Soeatmaji, 1998).  

Serangan radikal bebas terhadap molekul sekelilingnya akan menyebabkan 

terjadinya reaksi berantai, yang kemudian menghasilkan senyawa radikal baru. 

Dampak reaktivitas senyawa radikal bebas bermacam-macam, mulai dari 

kerusakan sel atau jaringan, penyakit autoimun, penyakit degeneratif, hingga 

kanker (Sadikin, 2001). 

Senyawa radikal bebas di dalam tubuh dapat merusak asam lemak tak 

jenuh ganda pada membran sel. Akibatnya, dinding sel menjadi rapuh. Senyawa 

oksigen reaktif ini juga mampu merusak bagian dalam pembuluh darah sehingga 

meningkatkan pengendapan kolesterol dan menimbulkan aterosklerosis 

(Estenbauer, et al., 1991). Senyawa radikal bebas ini juga berpotensi merusak 

basa DNA sehingga mengacaukan sistem info genetika, dan berlanjut pada 

pembentukan sel kanker (Halliwell & Guteridge, 1991). Jaringan lipid juga akan 

dirusak oleh senyawa radikal bebas sehingga terbentuk peroksida yang memicu 

munculnya penyakit degeneratif. Kerusakan molekul protein oleh senyawa 

oksigen reaktif akan menimbulkan penyakit katarak (Diplock, 1991). 
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Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menunda, menghambat atau 

mencegah terjadinya proses oksidasi lipid (membran) atau molekul lain dengan 

menghambat inisiasi atau propagasi dari serangkaian reaksi oksidasi oleh senyawa 

radikal bebas (Saxena, 2007). Fungsi antioksidan adalah menetralisasi radikal 

bebas, sehingga tubuh terlindungi dari berbagai macam penyakit degeneratif dan 

kanker. Fungsi lain antioksidan adalah membantu menekan proses penuaan / 

antiaging. Para ahli menemukan bahwa di antara semua makhluk hidup di dunia, 

kadar antioksidan manusia tercatat yang paling tinggi. Radikal bebas sendiri 

merupakan atom atau molekul yang sifatnya sangat tidak stabil. Ketidakstabilan 

ini disebabkan atom tersebut memiliki satu atau lebih elektron yang tidak 

berpasangan. Partikel atau elektron yang dijadikan pasangan baru itu bisa diambil 

dari DNA, membran / selaput sel, membran liposom (bagian sel yang 

mengandung enzim hidrolitik), mitokondria (tempat produksi energi sel), enzim-

enzim, lemak, protein, serta komponen jaringan lainnya (Tapan, 2005). 

Umumnya zat warna alam terbentuk dari kombinasi tiga unsur, yaitu 

karbon, hydrogen dan oksigen, tetapi ada beberapa zat warna yang mengandung 

unsur lain seperti nitrogen pada indigotin dan magnesium pada klorofil. Jaringan 

tumbuhan seperti bunga, batang, kulit, kayu, biji, buah, akar dan kayu mempunyai 

warna-warna karakteristik yang disebut pigmen dalam botani (Lemmens & 

Soetjipto, 1992). 

Adapun jenis-jenis senyawa zat warna alam yang terkandung dalam 

tumbuhan adalah klorofil (hijau) pada daun, karoten (kuning oranye) pada umbi 

dan daun, likopene (merah) pada bunga dan buah, flavon (kuning) pada bunga, 

betalain (kuning merah) menyerupai antosianin atau flavonoid pada beet merah, 

xanton (kuning) pada buah mangga (Tranggono, 1990). 

Paprika (Capsicum annum L.) adalah sejenis cabai yang berasa manis dan 

sedikit pedas. Buahnya besar dan gemuk seperti buah kesemek. Benihnya banyak 

didatangkan dari luar negeri, antara lain Jepang dan Taiwan. Paprika berasal dari 

Amarika Selatan dan banyak dikembangkan di Hungaria. Di Indonesia, paprika 

cukup dikenal, tanaman ini banyak dikembangkan secara hidropobik di Jawa, Bali 
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dan Nusa Tenggara Barat. Buah paprika ini terdapat tiga jenis yaitu paprika 

merah, kuning dan hijau (Astawan, 2009). 

Paprika (Capsicum annum L.) banyak mengandung senyawa alam, yang 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Paprika mengandung β-karoten dan vitamin 

A ialah sebesar 3.131 IU. Paprika termasuk istimewa dibandingkan dengan cabai 

lain, karena mengandung vitamin C sangat tinggi. Kandungan vitamin C tersebut 

jauh lebih tinggi daripada jeruk yang selama ini dikenal sebagai sumber vitamin 

C. Setiap 100 gram, paprika merah mengandung 190 mg vitamin C, paprika 

kuning mengandung 183,5 mg vitamin C dan paprika hijau mengandung 0,06 mg 

vitamin C. Sedangkan kandungan vitamin C pada jeruk hanya 30-50 mg per 100 g 

jeruk (Astawan, 2009). 

Penelitian dilakukan dengan pengujian secara spektrofotometri secara 

kuantitatif yang tampak dari peredaman warna ungu merah (pada absorbansi 517 

nm), yakni berkurangnya radikal DPPH menjadi diphenilpikrilhidrazil yang 

berkaitan dengan kemampuan sebagai penangkap radikal bebas. Pemilihan 

metode tersebut disebabkan karena metode ini lebih sederhana, cepat dan 

biayanya relatif murah dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. 

Aktivitas antioksidan dari ekstrak yang diukur menggunakan metode tersebut 

dinyatakan dalam nilai IC50 yaitu konsentrasi efektif bahan uji (sampel) yang 

dapat meredam absorbansi radikal bebas DPPH sebesar 50%.  

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana aktivitas antioksidan pada ekstrak buah paprika kuning 

(Capsicum annum)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui aktivitas antioksidan pada ekstrak buah paprika kuning 

(Capsicum annum) menggunakan uji diphenil pikril hidrazil (DPPH). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Melalui penelitian ini diketahui ekstrak buah paprika kuning 

(Capsicum annum) sebagai antioksidan dengan kadar tertentu yang 

dapat menangkal radikal bebas DPPH dan dapat dimanfaatkan dalam 

perkembangan teknologi sediaan fitofarmaka. 

2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan data ilmiah bahwa 

ekstrak buah paprika kuning (Capsicum annum) mempunyai aktivitas 

sebagai antioksidan. 

1.5 Hipotesis  

1. Ekstrak etanol buah paprika kuning (Capsicum annum) dapat 

memberikan pengaruh aktivitas antioksidan dengan uji diphenil pikril 

hidrazil (DPPH). 

 

 


