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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Radikal bebas merupakan penyebab terjadinya kerusakan sel yang 

mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner, kanker, dan penyakit 

degeneratif. Radikal bebas adalah senyawa yang labil karena atom yang memiliki 

satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas berdasarkan 

sumbernya dibagi menjadi dua yaitu radikal bebas berasal dari dalam tubuh 

(internal) dan dari luar tubuh (eksternal). Radikal bebas berasal dari dalam tubuh 

yaitu superoksida, hidroksil, peroksil, dan hidrogen peroksida. Radikal bebas yag 

berasal dari tubuh, seperti makanan yang mengandung lemak, polusi lingkungan, 

limbah pabrik, asap rokok, sinar ultraviolet, petisida, dan lain-lain (Hery, 2009) 

 Antioksidan merupakan senyawa yang melindungi sel dari radikal bebas 

dengan cara mendonorkan elektron ke radikal bebas.antioksidan bekerja dengan 

cara menghambat oksidasi lemak. Kombinsasi antioksidan memeberikan 

perlindungan yang lebih baik dari pada antioksidan tunggal. Asam askorbat yang 

dicampur senyawa fenolik dapat mencegah reaksi oksidasi lemak. Vitamin E atau 

vitamin C ditambahkan glutation, betakaroten, seng, mangan, dan selenium dapat 

membunuh radikal bebas (Kumalaningsih, 2006). Antioksidan berdasarkan 

sumbernya menurut Winarno (1984) dibagi menjadi antioksidan alami dan 

antioksidan sintesis (buatan).Antioksidan alami berasal dari bahan alam yang 

memiliki aktivitas antioksidan. Antioksidan alami dapat berasal dari tumbuh-

tumbuhan salah satunya pada buah apel. Antioksidan sintetik seperti BHA 

(butylated hydroxyanisol), BHT (butylated hydroxytoluene), dan lain-lain. 

Banyaknya tanaman buah apel di Indonesia terutama di daerah Batu, 

banyak buah apel yang dihasilkan. Buah apel yang melimpah terkadang banyak 

yang tidak laku untuk dijual mengakibatkan pembusukan dan nilai jual menjadi 

turun. Saat ini pada daerah Batu banyak industri yang mengolah apel menjadi 

suatu olahan salah satunya yaitu keripik apel. Buah apel yang sering dikonsumsi 

sebagai penambah vitamin C dan diangap memiliki aktivitas antioksidan. Pada 

kulit apel yang memiliki kandungan flavonoid  (quercetin) yang memiliki fungsi 

sebagai antioksidan yang dapat melindungi kerusakan sel (kanker) dan mencegah
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penyakit degeneratif (Kumalningsih, 2006). Terdapat hubungan antara kandungan 

fenolik dan aktivitas antioksidan pada apel (Wolfe et al., 2003). Uji kapasitas total 

antioksidan enam jenis apel dergan adikal ABTS (2,2’-azinobis(3-

etilbenzotiazolin-6-sulfonat)) memperlihatkan urutan senyawaan fenolik menurut 

kemampuan antioksidannya sebagai berikut: quersetin, epikatekin, prosianidin B2, 

asam klorogenat, dan floretin (Lee at al., 2003). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsentrasi senyawaan 

bioaktif pada apel, yaitu kelarutan flavonoid dalam berbagai jenis jaringan pada 

apel, varitas apel, lama dan kondisi penyimpanan apel, serta bentuk sediaan 

(diproses atau segar) (Simamora, 2009).Proses pengelolahan keripik apel yaitu 

pencucian, pengupasan dan pengirisan, penggorengan, dan pengemasan. Faktor 

yang mempengaruhi kadar antioksidan yaitu cahaya, suhu, dan penyimpanan. 

Untuk mengukur efisiensi antioksidan alami baik sebagai senyawa murni 

atau sebagai ekstrak tumbuh-tumbuhan dalam metode in vitro dapat dilakuSan 

berbagai macam metode meliputi : (1) ORAC method (Oxygen Radical 

Absorbance Capacity method); (2) TRAP method (Total Radical-Trapping 

Antioxidant Capacity method);  (3) ABTS/TEAC method (Trolox Equivalent 

Antioxidant Capacity method); (4) FRAP method (Ferric Reducing/Antioxidant 

Power method) ; (5) DPPH (2,2-diphenylpicrylhydrazyl).Metode yang dipilih 

adalah metode ABTS (2, 2-azinobis (3-ethyl benzothiazoline- 6- sulfonic acid) 

diamoniumsalt), metode ini adalah ukuran aktivitas antioksidan yang bertentangan 

dengan konsentrasi antioksidan yang mungkin mencakup proporsi antioksidan 

yang tidak aktif secara biologis.Pengujian didasarkan pada interaksi antara 

antioksidan dan kation radikal ABTS yang memiliki warna karakteristik yang 

menunjukkan maximal pada 645, 734 dan 815nm. (Joseph et al, 2010).Radikal 

ABTS dihasilkan oleh reaksi kimia antara 7 mM larutan garam diamoniumm 2,2'-

azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonate) (berwarna hijau) dan 4,9 mM 

larutan kalium persulfat (K2S2O8) (berwana putih). Diinkubasi dalam ruangan 

gelap suhu kamar selama 14-16 jam untuk menstabilkan kation radikal ABTS 

(biru kehijauan). Larutan ABTS diencerkan dengan buffer buffer fosfat (PBS) 

pada pH 7,4, untuk mendapatkan nilai absorbansi larutan akhir A = 0,70 ± 0,02 
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(ABTS 0,7) yang diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 734 

nm. 100 μL sampel diencerkan yang tepat ditambahkan ke 1 mL ABTS0,7 dan 

absorbansi diukur 6 menit setelah pencampuran (Tarko, et al., 2017) 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujian untuk 

mengetahui perebedaan aktivitas antioksidan dengan membandingkan nilai IC50 

pada buah apel segar manalagi dan produk olahan keripik apel dengan metode 

ABTS (2,2-azinobis (3-ethyl benzothiazoline) 6- asam sulfat) dan 

spektrofotometri Uv-Vis sebagai instrumen penelitian. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan aktivitas antioksidan pada buah apel manalagi dan 

produk olahan keripik apel dengan metode ABTS (2,2-azinobis (3-etil 

benzotiazoline- 6- asam sulfat)? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Mengetahui perbandingan aktivitas antioksidan pada buah apel manalagi dan 

produk olahan keripik apel dengan metode ABTS (2,2-azinobis (3-etil 

benzotiazoline- 6- asam sulfat). 

 

1.4  Hipotesis 

Produk olahan keripik apel memiliki aktivitas antioksidan lebih rendah dari pada 

buah manalagi karena mengalami degradasi kandungan senyawa apel. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat : 

1. Dapat memberikan data ilmiah aktivitas antioksidan pada buah apel manalgi 

dan produk olahan keripik apel. 

2. Dapat mengetahui perbedaan aktivitas antioksidan pada buah apelmanalagi 

dengan produk olahan keripik apel. 

 


