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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini banyak pemicu yang dapat menyebabkan radikal bebas dalam 

tubuh seperti polusi udara, asap rokok, beberapa logam (besi, tembaga), obat, 

bahan beracun, makanan dalam kemasan, bahan aditif, dan sinar ultraviolet dari 

matahari maupun radiasi. Radikal bebas dapat diproduksi dalam tubuh manusia 

sebagai partikel kecil dengan tenaga besar. Senyawa radikal bebas dalam jumlah 

besar dapat merusak jaringan normal serta mengganggu produksi ADN, lapisan 

lipid dan dinding sel. Oleh karena itu diperlukan suatu sumber yang mengandung 

antioksidan dalam hal mengurangi dampak radikal bebas dalam tubuh (Arief, 

2015). 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah 

terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas dengan jalan 

meredamkan aktivitas radikal bebas atau memutus rantai reaksi oksidasi yang 

disebabkan oleh radikal bebas (Miryanti, 2011). Salah satu sumber yang 

mengandung antioksidan alami adalah buah tomat.  

Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) merupakan salah satu sayuran buah 

yang tergolong tanaman musiman yang berbentuk perdu dan termasuk ke dalam 

famili Solanaceae.  Buah tomat merupakan sumber vitamin dan mineral. Selain 

dikonsumsi mentah, bumbu masakan dapur, buah tomat dapat juga dibuat 

berbagai macam makanan olahan seperti jus tomat, saos, sari perasan (purre), 

pasta dan tepung kering (Wasonowati, 2011). 
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Buah tomat salah satu komoditas holtikultura yang bernilai ekonomis tinggi. 

Selain memiliki rasa manis-manis asam buah tomat banyak mengandung vitamin 

C, A, dan  E juga kalium, kalsium dan garam-garam mineral. Buah tomat juga 

kaya dengan likopen, kandungan likopen yang terdapat pada buah tomat berperan 

cukup penting bagi kesehatan manusia yang diketahui aktivitas antioksidannya 

dua kali lebih kuat dibandingkan dengan α-tokoferol atau vitamin E (Mappiratu, 

2010).  

Likopen adalah salah satu senyawa fitokimia golongan karotenoid yang 

larut dalam lemak dan disintesis oleh banyak tanaman dan mikroorganisme. 

Likopen merupakan pigmen alami warna merah yang terdapat pada buah tomat 

dan buah-buahan lainnya. Likopen sangat berfungsi sebagai antioksidan yang 

efektif bagi kesehatan (Syafaatur, 2015).  

Buah tomat memiliki berbagai macam varietas, setiap varietas memiliki 

bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk bulat, lonjong atau memanjang dengan 

ukuran bervariasi. Warna pada buah tomat juga beragam, tomat yang telah matang 

ada yang berwarna kuning, oranye  hingga merah. Kandungan fitokimia dalam 

buah tomat juga tergantung varietas tomat. Tomat memiliki berbagai jenis varietas 

seperti vulgare Bailey, cerasiforme, pyriforme Alef, validum Bailey, dan 

grandifolium Bailey (Pracaya, 1998).  

Menurut Fitri (2007) varietas berpengaruh terhadap kandungan antioksidan 

pada buah tomat, hal ini bisa diketahui dengan besarnya nilai kandungan yang 

berbeda pada tiap varietas. Pada penelitian ini menggunakan varietas Red peral, 

Table dan Synta pada varietas Red peral memiliki kandungan tertinggi rata-rata 
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sebesar 30,978 mg/gr, dan paling rendah pada tomat varietas Table dengan 

kandungan rata-rata sebesar 20,786 mg/gr. 

Varietas dalam penelitian ini yaitu menggunakan varietas Kalus dan varietas 

Betavila. Keunggulan varietas Kalus memiliki aroma yang segar dan rasanya 

lebih manis. Sedangkan varietas Betavila memiliki rasa yang sedikit asam. Oleh 

karena itu warga Batu lebih memilih membudidayakan tomat Varietas Kalus dan 

Betavila yang lebih banyak diminati oleh masyarakat. 

Selain Varietas yang dapat mempengaruhi kandungan antioksidan pada 

buah tomat, tingkat kematangan juga dapat berpengaruh pada kandungan 

antioksidan. Biasanya petani mengambil tomat yang masih berwarna hijau 

kekuningan untuk dipasarkan. Warna pada buah tomat sangat penting dalam 

penbentukan likopen atau kandungan antioksidan. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat diaplikasikan 

sebagai sumber belajar biologi dengan judul. “Pengaruh Varietas dan Tingkat 

Kematangan terhadap Kandungan Antioksidan Buah Tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill.) sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang penulis rumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh varietas dan tingkat kematangan buah tomat terhadap 

kandungan antioksidan? 
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2. Bagaimanakah pemanfaatan hasil penelitian pengaruh varietas dan tingkat 

kematangan terhadap kandungan antioksidan buah tomat sebagai sumber 

belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh varietas dan tingkat kematangan buah tomat 

terhadap kandungan antioksidan 

2. Menganalisis pemanfaatan hasil penelitian pengaruh varietas dan tingkat 

pematangan terhadap kandungan antioksidan buah tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill.) sebagai sumber belajar biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan keterampilan dalam penelitian buah-buahan yang 

mengandung banyak antioksidan. 

2. Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai manfaat buah tomat yang banyak 

mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan yang terkandung dalam 

buah tomat dapat meredakan radikal bebas yang ada dalam tubuh manusia.  
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3. Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan 

dalam memberikan variasi sumber belajar bagi pelajaran Biologi berupa 

jurnal. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang di fokuskan pada penelitian ini yaitu : 

1. Jenis tomat yang digunakan adalah varietas Betafila dan Kalus 

2. Panen ±75-90 hari 

3. Tingkat kematangan yang diteliti yaitu buah tomat dengan tingkat 

kematangan hijau, kuning kemerahan, dan merah 

1.6 Difinisi Istilah 

Adapun difinisi istilah dari penelitian ini yaitu: 

1. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, 

pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat 

dibedakan dalam jenis yang sama. 

2. Tingkat kematangan adalah salah satu faktor penentuan kualitas pada buah 

yang didasarkan pada perbedaan warna buah. 

3. Buah tomat (lycopersicum esculentum Mill.) adalah salah satu sumber 

penghasil antioksidan sebagai metabolit sekunder yang dihasilkan oleh 

tanaman tomat untuk melawan radikal bebas. Tomat merupakan salah satu 

produk holtikultura yang berpotensi menyehatkan dan mempunyai prospek 

pasar yang cukup menjanjikan (Maulida, 2010). 
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4. Antioksidan adalah zat yang mampu memperlambat atau mencegah proses 

oksidasi. Antioksidan dapat ditemukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran 

yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E dan betakaroten serta 

senyawa fenolik. 


