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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Radikal bebas adalah suatu senyawa atau molekul yang mengandung satu 

atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada orbital luarnya. Adanya elektron 

yang tidak berpasangan menyebabkan senyawa tersebut sangat reaktif mencari 

pasangan dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada di 

sekitarnya (Halliwell and Gutteridge, 2015). Radikal bebas dihasilkan dari dua 

sumber yaitu sumber endogen dan sumber eksogen (Phaniendra et al., 2015). 

Dalam sel normal ada keseimbangan antara pembentukan dan pemindahan radikal 

bebas. Ketidakseimbangan antara ROS dan antioksidan disebut sebagai stres 

oksidatif (Shinde et al., 2012). Stres oksidatif dapat menyebabkan berbagai 

penyakit seperti diabetes melitus, kelainan neurodegeneratif, penyakit 

kardiovaskular (aterosklerosis dan hipertensi), penyakit pernafasan, katarak, 

arthritis dan berbagai jenis kanker (Phaniendra et al., 2015). 

Kerusakan oleh radikal bebas dapat dihambat dan dicegah oleh senyawa 

antioksidan yang merupakan suatu nutrasetikal. Senyawa ini memiliki berat 

molekul kecil, tetapi mampu menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi 

dengan cara mencegah terbentukya radikal (Winarsi, 2007). 

Sumber antioksidan terdapat dua macam yaitu antioksidan sintetis dan 

antioksidan alami. Antioksidan sintetis yaitu antioksidan yang diperoleh dari hasil 

reaksi kimia. Antioksidan alami yaitu antioksidan yang dihasilkan melalui proses 

alami, baik dihasilkan oleh tubuh maupun dari ekstrak bahan alam seperti sayuran 

dan buah-buahan (Ramadhan, 2015). Salah satu buah yang memiliki kandungan 

fenolik dan antioksidan adalah  buah apel (Francini and Sebastian,2013). Menurut 

Miller et al., (1995) kandungan antioksidan pada buah apel yaitu polifenol 

(flavonol, flavanol, phlorizin, prosianidin, asam klorogenik, antosianin) dan asam 

askorbat (Vitamin C). 

Kota Batu merupakan salah satu kota sebagai penghasil buah apel yang 

sangat tinggi. Dinas Pertanian dan Peternakan menyatakan, produktivitas apel 

dikatakan tinggi apabila jumlah produksi apel suatu kota melebihi 15.2 
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ton/hektar/tahun. Tingkat panen apel di Kota Batu mencapai 17.050 ton per 

hektarnya per tahun yang berarti memiliki tingkat panen yang tinggi (Sa’adah and 

Estiasih, 2015). Tingkat produktivitas yang tinggi memicu masyarakat untuk 

melakukan suatu inovasi pengolahan apel. Salah satu produksi pengolahan apel di 

kota Batu yaitu produksi sari apel. 

Proses pengolahan sari apel yaitu dengan cara sortasi, pencucian, 

pemotongan, penghancuran, penyaringan I, perebusan I, pengendapan, 

penyaringan II, penambahan bahan makanan, perebusan II dan pengemasan 

(Septifani and Effendi, 2016). Pengolahan apel dengan pemanasan dapat 

menurunkan kadar vitamin C dan saat penyaringan serta  pembilasan akan terjadi 

kontak langsung dengan bahan logam yang akan menyebabkan kerusakan vitamin 

C. Vitamin C rentan terhadap cahaya sehingga dapat rusak saat penyimpanan 

(Aprilla and Susanto, 2014). Senyawa fenol memiliki sifat mudah teroksidasi dan 

sensitif terhadap perlakuan panas. Suhu lebih tinggi dari 60°C dapat merusak dan 

menurunkan kandungan senyawa fenol (Masduqi et al., 2014). 

Cara untuk mengukur efisiensi antioksidan dalam metode in vitro dapat 

dilakukan berbagai macam metode meliputi ABTS/TEAC (Trolox Equivalent 

Antioxidant Capacity), TRAP (Trapping Antioxidant Potential), FRAP (Ferric 

Reducing Antioxidant Power), ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) 

dan  DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl ) (Chanda dan Dave, 2009).  

Metode yang dipilih dalam penelitian ini yaitu metode ABTS. Prinsip uji 

ABTS adalah dengan penghilangan warna kation ABTS untuk mengukur 

kapasitas antioksidan yang langsung bereaksi dengan radikal kation ABTS. ABTS 

mampunyai karakteristik warna biru-hijau, yang bila tereduksi oleh antioksidan 

akan berubah menjadi tidak berwarna. Metode ABTS berada pada absorbansi 734 

nm (Pisoschi and Negulescu, 2011). Kelebihandari metode ABTS yaitu ABTS 

dapat bereaksi cepat dengan antioksidan, dapat digunakan pada rentang pH yang 

lebar, dapat larut dalam air dan pelarut organik (Prior et al., 2005) 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui perbedaan 

aktivitas antioksidan sari apel dengan apel segar Rome Beauty berdasarkan nilai 

IC50 menggunakan metode ABTS (2,2-Azinobis (3- etilbenzotiazolin)-6-asam 

sulfonat).  
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1.2  Rumusan Masalah 

 Bagaimana perbedaan aktivitas antioksidan sari apel dengan apel segar 

Rome Beauty berdasarkan nilai IC50 menggunakan metode ABTS (2,2-Azinobis 

(3- etilbenzotiazolin)-6-asam sulfonat) ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Mengetahui perbedaan aktivitas antioksidan sari apel dengan apel segar 

Rome Beauty berdasarkan nilai IC50 menggunakan metode ABTS (2,2-Azinobis 

(3- etilbenzotiazolin)-6-asam sulfonat) 

 

1.4  Hipotesis 

 Produk olahan sari apel memiliki aktivitas antioksidan yang lebih rendah 

daripada buah apel segar Rome Beauty karena produk olahan sari apel melewati 

proses pengolahan yaitu dengan penghancuran, pemanasan, penyaringan dan 

penambahan bahan makanan yang dapat menyebabkan terdegradasi kandungan 

senyawa apel. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat : 

1. Dapat memberikan data ilmiah aktivitas antioksidan dari buah apel segar 

Rome Beauty dan produk olahan sari apel. 

2. Dapat mengetahui perbedaan aktivitas antioksidan buah apel segar Rome 

Beauty dan produk olahan sari apel. 

 


