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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Banyaknya tumbuhan apel Manalagi dan pengolahan apel pada saat ini 

dapat digunakan cara praktis sebagai pemenuhan kandungan antioksidan dalam 

tubuh. Apel dapat direkomendasikan sebagai sumber antioksidan dalam diet 

sehari-hari. Apel mengandung kadar flavonoid seperti quersetinglikosida, 

prosianidin B2, asam klorogenat, epikatekin, dan floretin glikosida. Banyaknya 

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. Proses pengolahan kripik apel yaitu pencucian, 

pengupasan dan pengirisan, penggorengan, pengemasan. 

Faktor yang mempengaruhi degradasi antioksidan yaitu pemanasan, 

cahaya, dan kontak dengan benda logam.Pada pemrosesan dilakukan pemanasan 

yaitu penggorengan, dan pada saat pengirisan kontak langsung dengan benda 

logam. 

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. Kelebihan metode ini dibandingkan metode 

DPPH adalah dapat digunakan di sistem larutan berbasis air maupun organik, 

mempunyai absorbansi spesifik pada panjang gelombang dari region visible, dan 

membutuhkan waktu reaksi yang lebih sedikit (Lee et al., 2003).  

Pada penelitian ini untuk menguji aktivitas antioksidan dengan 

membandingkan hasil IC50 pada apel segar Manalagi dan produk olahan keripik 

apel. Metode yang digunakan ABTS dan analisis secara kuantitatif dengan 

spektrofotometri UV-Vis. Selain itu peneliti juga melakukan pengujian skinning 

fitokimia pada buah apel Manalagi.  
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

Proses Pengelolahan 

- Pencucian 

- Pengirisan 

- Penggorengan 

- Pengemasan 

- Penyimpanan 

Buah apel manalagi 

Sandungan apel yang 

bersifat antioksidan yaitu: 

-quersetin glikosida 

-prosianidin B2  

-asam klorogenat  

-epikatekin  

-floretin glikosida 

-vitamin C 

 

Aktivitas antioksidan + 

Keripik Apel  

Faktor degradasi 

antioksidan: 

- Pemanasan 

- Cahaya 

- Kontak lasung 

dengan bahan 

logam 

 

Aktivitas antioksidan? 

Uji aktivitas antioksidan menggunaan metode ABTS dengan Spektrofotometer 

Uv-Vis 

Produk olahan keripik apel memiliki aktivitas antioksidan lebih rendah dari pada buah 

segar manalagi karena mengalami degradasi kandungan senyawa apel. 

 


