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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya zaman, kesehatan semakin diperhatikan. Salah satu 

hal yang sekarang sedang diperbincangkan adalah suplemen yang mengandung 

senyawa antioksidan dari ekstrak buah atau sayur untuk menjaga kesehatan tubuh 

setelah dikonsumsi. Ekstraksi senyawa antioksidan dan menjadikannya produk 

siap konsumsi adalah hal yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Kendalanya dalam 

proses ektraksi senyawa antioksidan ini diperlukan pelarut yang sesuai agar proses 

ekstraksinya maksimal, lalu saat menjadikannya produk perlu perlakuan yang 

khusus agar senyawa antioksidan ini tidak rusak dan bekerja sesuai dengan 

khasiatnya didalam tubuh setelah dikonsumsi. 

Senyawa antioksidan adalah salah satu senyawa yang memiliki dampak 

farmakologis pada tubuh manusia. Menurut Kumalaningsih (2007), senyawa 

antioksidan dapat mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas 

terhadap sel normal, protein, dan lemak dalam  tubuh manusia. Jadi senyawa ini 

dibutuhkan oleh tubuh manusia. Senyawa antioksidan banyak ditemui pada 

tanaman di Indonesia. Salah satu tanaman yang mudah ditemui dilingkungan 

sekitar dan banyak mengandung senyawa antioksidan adalah tanaman krokot 

(Portulaca oleracea L.). 

Tanaman krokot (Portulaca oleracea L.) adalah tanaman yang tumbuh liar di 

lapangan dan dapat tumbuh di daerah yang berpasir atau pun tanah liat. Pada 

umumnya tanaman ini termasuk salah satu gulma pada budidaya tanaman 

terutama pada tanaman semusim (Dalimartha, 2009). Menurut Kardinan (2007), 

tanaman krokot (Portulaca oleracea L.) memiliki kandungan nutrisi, sifat kimia, 

dan efek farmakologis seperti rasa asam krokot mempunyai sifat penurun panas, 
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menghilangkan rasa sakit, peluruh air seni, anti toksi, penenang, menurunkan gula 

darah, anti skorbut, menguatkan jantung, menghilangkan bengkak, melancarkan 

darah, dan sebagai antioksidan pencegah pertumbuhan sel kanker di tubuh. 

Khasiat krokot (Portulaca oleracea L.) untuk kesehatan manusia sangat 

banyak, oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengekstrak senyawa 

antioksidannya. Proses ekstraksi pada penelitian ini dilakukan secara bertingkat 

dengan polaritas pelarut yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap komponen 

alami (nutrisi) pada krokot memiliki kelarutan yang berbeda-beda pada setiap 

pelarutnya, sehingga butuh kajian atau penelitian pelarut yang sesuai untuk 

mengekstraksi senyawa antioksidan di krokot dan dilakukan perlakuan panas pada 

ekstrak krokot, agar didapat ekstrak dengan pelarut mana yang paling stabil untuk 

menangkal radikal bebas dalam tubuh jika sudah dibuat menjadi bentuk produk. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui jenis pelarut yang efektif untuk mengekstraksi antioksidan 

pada krokot segar (Portulaca oleracea L.) dan tepung krokot. 

2. Untuk mengetahui stabilitas aktivitas antioksidan ekstrak krokot segar 

(Portulaca oleracea L.) dan tepung krokot terhadap pemanasaan. 

 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Jenis pelarut berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan ekstrak krokot segar 

(Portulaca oleracea L.) dan tepung krokot. 

2. Pemanasan berpengaruh terhadap stabilitas aktivitas antioksidan ekstrak 

krokot segar (Portulaca oleracea L.) dan tepung krokot. 


