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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Radikal bebas hingga saat ini masih menjadi masalah utama pemicu 

timbulnya berbagai gangguan penyakit di masyarakat. Zat yang dibutuhkan oleh 

tubuh untuk mengatasi radikal bebas adalah antioksidan. Antioksidan merupakan 

senyawa penangkap radikal bebas yang mampu menetralkan radikal bebas serta 

berfungsi mencegah dampak negatif yang timbul akibat reaksi oksidasi yang 

disebabkan oleh radikal bebas (Rosahdi, D., Kusmiyati, 2013). Sumber 

antioksidan dapat berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman lainnya. 

Salah satu sumber yang mengandung antioksidan alami adalah bawang putih. 

Bawang putih (Allium sativum L) merupakan salah satu jenis tanaman 

yang telah banyak dimanfaatkan baik dibidang pangan maupun kesehatan. 

Kandungan senyawa yang terdapat dalam umbi bawang putih diantaranya adalah 

allicin dan sulfur amino acid alliin. Beberapa penelitian telah menunjukkan 

berbagai pengaruh farmakologis dari bawang putih, misalnya sebagai antibakteri, 

anti jamur, anti hipertensi, anti kanker dan menunjukkan efek perlindungan yang 

berkaitan dengan sifat antioksidannya (Indrie Ambasari, anytah, 2013) 

Seiring perkembangan teknologi, pengolahan bawang putih tidak hanya 

secara tradisional sebagai bumbu dapur atau dikonsumsi secara langsung namun 

juga dapat diolah dengan cara dipanaskan untuk menghasilkan black garlic. Black 

garlic adalah bawang putih segar yang dipanaskan pada suhu tinggi selama 

beberapa hari sehingga menghasilkan bawang hitam dengan rasa yang manis 



 
 

2 
 

 

(Bae, Cho, Won, Lee, & Park, 2014). Senyawa antioksidan yang terkandung 

dalam black garlic diantaranya adalah SAC (S-allyl sisteine), asam fenolik dan 

flavonoid. Jumlah SAC dalam black garlic  lima sampai enam kali lebih tinggi 

daripada bawang putih segar (Zhang et al., 2015).  

Black garlic sejak lama sudah dikonsumsi oleh masyarakat di Korea dan 

Thailand dan sudah diperkenalkan ke negara-negara lain sekitar 10 tahun yang 

lalu (Kimura et al., 2017). Masyarakat Indonesia sendiri belum begitu mengetahui 

tentang black garlic dan proses pengolahannya. Biasanya masyarakat membeli 

produk black garlic dari industri rumahan yang memproduksi dalam skala kecil. 

Oleh karena itu, harga jualnya pun cukup mahal yaitu sekitar Rp. 270.000,00 per 

kilogam. 

Varietas bawang putih yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat 

khususnya daerah Jawa Timur adalah varietas Kating, Lumbu kuning, dan 

Lanang. Ketiga varietas ini merupakan varietas bawang putih unggul dan 

memiliki potensi produksi tinggi. Varietas Kating dan Lumbu kuning banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat sebagai bumbu dapur, sedangkan varietas Lanang 

sejak lama dikonsumsi sebagai obat. Perbedaan setiap varietas didasarkan pada 

besar tanaman, kadar zat kimia, jumlah siung, bentuk serta warnanya (Wibowo, 

2007).  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kandungan allicin dalam sari 

bawang putih varietas Kating memiliki pengaruh terhadap daya hambat bakteri 

pseudomonas auregia (Yulianti, 2016). Varietas Lanang juga memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri Escerichia coli 
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(Kulla, 2016). Selain itu, tingginya kandungan allicin dalam bawang putih lanang 

mampu mempercepat penuruan eritema pada luka terkontaminasi (Utami, 

Murniati, & Sumarno, 2016). Lumbu kuning juga memiliki keunggulan yaitu 

memiliki efek antifungi terhadap jamur Candida albicans (Kulsum, 2014). 

Proses pemanasan bawang putih berkaitan dengan pembentukan senyawa 

sulfur organik bioaktif seperti SAC (S-allyl cysteine), fenol, dan flavonoid. 

Bawang putih segar rasanya akan berubah menjadi manis dan warnanya menjadi 

hitam kecoklatan setelah dipanaskan. Hasil Penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa black garlic dengan lama pemanasan 45 hari memiliki 

aktifitas antibakteri paling optimal terhadap Staphylococcus aureus daripada lama 

pemanasan 15 hari dan 30 (Setyawati, 2014). 

Berdasarkan hasil uji pendahuluan menunjukkan bahwa waktu minimum 

yang dibutuhkan bawang putih untuk menjadi black garlic adalah selama 7 hari 

proses pemanasan. Para produsen black garlic di Indonesia biasanya memanaskan 

black garlic selama 14-20 hari. Penelitian lain menunjukkan bahwa black garlic 

yang dipanaskan selama 30 hari berwarna sangat hitam, rasanya agak pahit, dan 

tekstur yang kurang lembut bahkan keras karena black garlic akan semakin 

mengkerut selama proses pemanasan (Bae et al., 2014). Oleh karena itu, lama 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. 

Penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi bagi  

siswa. Siswa biasanya lebih tertarik dengan materi yang diberikan secara visual 

misalnya berupa gambar-gambar yang didesain secara menarik dan minat baca 

dan hasil belajar siswa meningkat ketika sumber belajar tersebut memuat gambar 
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yang dilengkapi dengan bahasa yang mudah dipahami (Embun, 2015). Salah satu 

sumber belajar yang dapat digunakan untuk adalah poster karena memiliki warna 

yang menarik, disertai ilustrasi sehingga menarik perhatian siswa dan poster dapat 

memudahkan pemahaman siswa karena berisi gambar yang dilengkapi dengan 

kalimat singkat (Situmorang, 2016). Hasil penenlitian ini disesuaikan dengan KD. 

4.7 yaitu Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam 

berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu 

serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan pada mata pelajaran 

biologi kelas XI SMA. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul “Pengaruh Varietas dan Lama Pemanasan Bawang Putih 

(Allium sativum L) terhadap Kandungan Antioksidan Black Garlic sebagai 

Sumber Belajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh varietas dan lama pemanasan bawang putih (Allium sativum 

L) terhadap kandungan antioksidan black garlic? 

2. Pada varietas apa dan lama pemanasan berapa bawang putih (Allium sativum 

L) dapat menghasilkan kandungan antioksidan yang paling tinggi pada black 

garlic? 
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3. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian pengaruh varietas dan lama 

pemanasan bawang putih (Allium sativum L) terhadap kandungan antioksidan 

black garlic sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh varietas dan lama pemanasan bawang putih (Allium 

sativum L) terhadap kandungan antioksidan black garlic. 

2. Menganalisis varietas dan lama pemanasan bawang putih (Allium sativum L) 

yang dapat menghasilkan kandungan antioksidan paling tinggi pada black 

garlic. 

3. Manganalisis pemanfaatan hasil penelitian pengaruh varietas dan lama 

pemanasan bawang putih (Allium sativum L) terhadap kandungan antioksidan 

black garlicsebagai sumber belajar biologi.  

1.4 Manfaat 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi nilai tambah khasanah 

pengetauan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia khusunya 

biologi. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti tentang proses pengolahan maupun 

kandungan senyawa black garlic. 
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1.4.2 Secara Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan dalam

memberikan variasi sumber belajar khusunya bagi mata pelajaran

biologi.

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai proses pengolahan yang tepat dan kandungan

kandungan senyawa dalam black garlic.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan masalah yang difokuskan pada penelitian ini yaitu : 

1. Jenis bawang putih yang digunakan adalah varietas Kating, Lumbu kuning,

dan Lanang.

2. Lama pemanasan yang digunakan adalah 7 hari, 14 hari, dan 21 hari.

3. Suhu pemanasan adalah 70
o
C.

4. Pengukuran kandungan antioksidan menggunakan DPPH.


