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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Radikal bebas adalah molekul yang sangat reaktif karena memiliki 

elektron yang tidak berpasangan dalam orbital luarnya sehingga dapat bereaksi 

dengan molekul sel tubuh dengan cara mengikat molekul sel tersebut (Wijaya, 

1996). Radikal bebas dihasilkan secara normal oleh metabolisme dalam tubuh 

seperti metabolisme sel, peradangan, atau ketika tubuh terpapar polusi lingkungan 

(Langseth, 1995). Namun jika keberadaannya melebihi daya proteksi endogen, 

radikal bebas dan senyawa oksigen reaktif dapat merusak membran sel, 

mengoksidasi Low Density Lipoprotein (LDL) yang merupakan faktor utama 

penyebab penyakit jantung koroner dan menginisiasi terjadinya kanker dengan 

mengoksidasi DNA (Reynertson, 2007).  

Di dalam tubuh, radikal bebas berasal dari dua sumber: sumber endogen, 

misalnya dari metabolisme sel, proses penuaan, peradangan dan lain-lain. Sumber 

eksogen misalnya asap tembakau, ionisasi radiasi, polusi udara, pelarut organik 

dan pestisida yang dapat mengoksidasi biomolekul sampai mengakibatkan 

kematian sel. Stress oksidatif adalah hasil dari ketidakseimbangan antara ROS dan 

sistem antioksidan endogen yang menghasilkan berbagai penyakit dan gangguan 

seperti penyakit kardiovaskular, gangguan saraf, penyakit hati yang diinduksi dari 

alkohol, dan aterosklerosis. Radikal anion superoksida meningkat dalam kondisi 

stress seperti olahraga berat, obat-obatan tertentu, infeksi, dan berbagai penyakit 

(Chanda dan Dave, 2009).  

Antioksidan menurut Kuncahyo dan Sunardi (2007) adalah senyawa kimia 

yang dapat menyumbangkan satu atau lebih elektron kepada radikal bebas, 

sehingga radikal bebas tersebut dapat diredam. Antioksidan alami tubuh lainnya 

mencakup senyawa seperti  cystein, glutathione dan D-penicillamin, serta isi 

darah misalnya molekul transferin yang mengandung zat besi dan seruloplasmin 

protein. Tubuh kita juga mengandung sejumlah enzim antioksidan yang penting 

seperti, dismutase superoksia (biasa disebut SOD oleh para ilmuwan). Bahwa 
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enzim ini memiliki fungsi lain selain mengubah radikal bebas superoksida yang 

berbahaya menjadi hidrogen peroksida yang lebih aman (Susi Purwoko, 2005). 

Namun dengan antioksidan primer saja tidak cukup kuat untuk meredam 

radikal bebas yang dihasilkan setiap harinya oleh tubuh, sehingga tubuh 

membutuhkan asupan senyawa antioksidan dari luar (antioksidan sekunder). 

Senyawa kimia yang termasuk kelompok antioksidan dan dapat ditemukan pada 

tanaman, antara lain berasal dari golongan polifenol, vitamin C, vitamin E,  –

karoten dan flavonoid (Hernani & Rahardjo, 2005). Antioksidan tersebut akan 

merangsang respon ion tubuh sehingga mampu menghancurkan radikal bebas, 

mempertahankan kelenturan pembuluh darah, mempertahankan besarnya jaringan 

otak, dan mencegah kanker (Dalimartha &   Mooryati, 1999). 

Pigmen yang terdapat dalam sayuran dan buah-buahan dapat dimanfaatkan 

sebagai pewarna alami dan mempunyai fungsional dalam bidang kesehatan. Pada 

buah yang berwarna merah, pigmen yang dominan adalah antosianin (Muchtadi 

Deddy, 2013). Pigmen antosianin mempunyai kemampuan sebagai antioksidan 

sehingga dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner, resiko stroke, dan 

lain-lain (Wrolstad, 2004). Antosianin ini diketahui dapat diabsorbsi dalam bentuk 

molekul utuh dalam lambung (Passamonti et al., 2003). 

Tanaman dari genus Capsicum, seperti paprika merah (Capsicum annum) 

merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan dan banyak 

dikembangkan di Hungaria. Paprika merupakan sejenis cabai yang berasa manis 

dan sedikit pedas. Buahnya besar dan gemuk seperti buah kesemek. Paprika 

termasuk dalam suku terong-terongan Solanaceae dan merupakan tanaman yang 

mudah ditanam di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Spesies ini dapat 

tahan dengan kebanyakan iklim, bahkan sangat produktif di kawasan beriklim 

panas dan kering. Paprika mengandung vitamin C jauh lebih tinggi dari pada 

jeruk. Setiap 100 g paprika merah mengandung 190 mg vitamin C, kandungan ini 

tertinggi diantara paprika jenis lainnya. Dimana vitamin C berperan sebagai 

antioksidan dan meningkatkan sistem imun tubuh untuk mencegah berbagai 

penyakit (Astawan, 2009). 

Pengujian aktivitas antioksidan dari ekstrak atau sampel dilakukan secara 

in vitro dengan metode aktivitas antiradical bebas DPPH yang merupakan metode 
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untuk menapis aktivitas antioksidan bahan alam dan berdasarkan prinsip kerjanya 

pada sampel (mengandung senyawa bersifat antioksidan) yang dapat meredam 

radikal bebas. 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%. 

Pemilihan metode tersebut disebabkan karena metode ini lebih sederhana, cepat 

dan biayanya relatif murah dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. 

Tetapi, metode DPPH adalah hanya dapat memberikan informasi mengenai 

aktivitas senyawa yang diuji dan hanya dapat mengukur senyawa antiradikal yang 

terlarut dalam pelarut organik khususnya alkohol. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana aktivitas antioksidan ekstrak etanol buah paprika merah 

(Capsicum annum)? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol buah paprika merah 

(Capsicum annum) menggunakan uji diphenil pikril hidrazil (DPPH). 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: 

1. Dapat memberikan data ilmiah bahwa ekstrak etanol buah paprika merah 

mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. 

2. Buah paprika merah sebagai antioksidan dengan kadar tertentu yang dapat 

menangkal radikal bebas DPPH dan dapat dimanfaatkan dalam perkembangan 

teknologi sediaan fitofarmaka. 

 

1.5  Hipotesis 

Ekstrak etanol buah paprika merah (Capsicum annum) dapat memberikan 

pengaruh aktivitas antioksidan dengan uji diphenil pikril hidrazil (DPPH). 


