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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Tentang Apel  

2.1.1  Klasifikasi Tanaman Apel 

 Tanaman buah apel secara taksonomi memiliki klasifikasi tanaman sebagai 

berikut (Putra, 2013) 

 Kerajaan  : Plantae 

 Devisi   : Magnoliophyta 

 Kelas   : Magnolipsida  

 Ordo   : Rosales 

 Famili   : Rosaceae 

 Subfamili  : Maloideae atau Spiraeoideae 

Bangsa   : Maleae 

Genus   : Malus 

Spesies   : Malus sylvestris  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Buah Apel Rome Beauty 

 

2.1.2  Daerah Asal dan Penyebarannya 

Apel merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari daerah Asia 

Barat dengan iklim subtropis. DiIndonesia apel telah ditanam sejak 1934. Di 

Indonesia apel dapat tumbuh dan berbuah baik di daerah dataran tinggi. Daerah 

yang banyak ditanami apel adalah Malang (Batu dan Poncokusumo), 

Pasuruan(Nongkojajar),Kayumas-Situbondo, Tawangmangu, Bali (Buleleng-
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Tabanan) Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sulawesi Selatan (Nuraini, 

2011) 

 

2.1.3  Morfologi Tanaman Apel 

 Pohon apel dapat tumbuh mencapai 3 hingga 12 meter, berdahan dan 

banyak ranting. Daunnya berbentuk lonjong dengan panjang 5-12 cm dan lebar 3-

6 cm. Sementara bunganya hanya mekar pada musimnya saja berwarna putih 

merah. Bunga apel terdiri dari lima kelopak yang dapat mencapai diameter 2,5 

hingga 3,5 cm. Inti buah apel memiliki lima ginosium yang tersusun seperti 

bintang lima mata dengan masing-masing bagian berisi satu hingga tiga biji 

(Putra, 2013 ). 

Apel Rome Beauty berkulit tebal, berwarna merah pudar bila terkena sinar 

matahari dan tetap hijau bila terlindungi. Lekukan pada pangkal buah agak dalam, 

sedangkan lekukan di ujung buah melebar dan dangkal. Bentuk bekas kelopak 

bunga yang menempel di ujung buah mendatar dengan ujung terarah kelima arah 

(Hapsari and Estiasih, 2015). Apel Rome Beauty memiliki rasa yang sedang 

antara manis dan asam seimbang, kandungan asam yang cukup tinggi (Khurniyati, 

2015). 

 

2.1.4  Kandungan Buah Apel 

 Apel mengandung senyawa fitokimia yang berfungsi sebagai antioksidan 

primer yaitu senyawa fenolik, golongan flavonoid, turunan asam sinamat, 

kumarin, tokoferol dan asam-asam organik polifungsional. Apel juga mengandung 

betakaroten. Betakaroten memiliki aktivitas sebagai provitamin A yang berguna 

untuk menangkal serangan radikal bebas penyebab berbagai penyakit degeneratif. 

Vitamin C dan vitamin A merupakan antioksidan sekunder (Khurniyati, 2015).  

Fitokimia dalam kulit apel 87% lebih banyak dibandingkan dengan yang terdapat 

pada dagingnya. Dari penelitian diketahui antioksidan lima kali lebih banyak 

melekat di kulit apel dari pada di daging  buahnya (Nuraini, 2011). Menurut 

Institut Kanker Nasional Amerika Serikat, kandungan flavonoid buah apel lebih 

tinggi dibandingkan dengan buah lainnya (Yuliarti, 2011).Selain zat fitokimia, 

kulit buah apel juga banyak mengandung pektin (Sejenis serat makanan yang 
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mudah larut air). Pektin bermanfaat untuk membersihkan dinding arteri pembuluh 

darah (Nuraini, 2011). Apel mengandung banyak magnesium, dan zat besi. Di 

dalamnya juga terdapat kalium yang dapat melancarkan pencernaan, fosfor, 

natrium, kalsium, belerang dan klor (Nainggolan, 2006). Apel berisi beberapa 

nutrisi termasuk serat, mineral, dan vitamin (Ferretti et al., 2014) 

 

Tabel II.1. Nilai Nutrisi Per 100 Gram pada Buah Apel (Ferretti et al.,  2014) 

NILAI NUTRISI PER 100 GRAM 

Air 85,3g 

Energi 55Kcal/227kJ 

Protein 0,3g 

Lemak 0,6g 

Karbohidrat 12,9g 

Fruktosa 5,7 

Glukosa 0,6 

Sukrosa 0,57 

Serat 2,7g 

Pektin 0,5g 

Kalium 144mg 

Kalsium 7,0mg 

Magnesium 6,0mg 

Fosfor 12,0mg 

Tiamin 0,016mg 

Riboflavin 0,011mg 

Folat 9mg 

Polifenol 111,45mg 

Flavonol 5,66mg 

Antocyanin 1,62 mg 

Asam 

hidroksikinamat 
14,21mg 

Vitamin B6 0,051mg 

Vitamin C 12mg 

Flavanol 96,33mg 

 

Tabel II.2 Komposisi Apel Rome Beauty dalam 100 Gram (Hapsarin et al., 2015) 

APEL ROME BEAUTY DALAM 100 GRAM 

Komposis Kandungan 

Warna merah 45 % 

Asam 47 % 

Vitamin C 11,42 mg 

Kadar Air 86,65 % 
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2.1.5  Manfaat Buah Apel 

Buah apel dapat mengurangi risiko berbagai macam penyakit kronis 

seperti risiko kanker, penyakit jantung, asma, dan diabetes tipe II (Boyer et al., 

2004). Kandungan apel yang dapat mencegah kanker yaitu fenol. Fenol yang 

utama dalam buah apel adalah kuersetin, epikatekin, dan prosianidin B2 

(Putra,2013). Buah apel bermanfaat bagi wanita menopause, pada penelitian US 

Apple Association pada tahun 1992 diberitakan bahwa apel mengandung boron 

yang dapat membantu tubuh wanita mempertahankan kadar estrogen pada saat 

menopause. Pada fitokimia, apel akan berfungsi sebagai antioksidan yang 

melawan kolesterol jahat (LDL, Low Density Lipoprotein) yang potensial 

menyumbat pembuluh darah. Antioksidan akan mencegah kerusakan sel-sel atau 

jaringan pembuluh darah. Pada saat bersamaan, antioksidan akan meningkatkan 

kolesterol baik (HDL, High Density Lipoprotein) yang bermanfaat untuk 

mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah (Yuliarti, 2011). 

 

2.2  Tinjauan Tentang Sari Apel 

 Sari apel merupakan minuman ringan yang terbuat dari buah apel dan air 

minum dengan penambahan gula atau tanpa penambahan gula dan tambahan 

makanan yang diizinkan. Buah apel yang digunakan sebagai sari buah apel harus 

dalam keadaaan matang hingga hampir kelewat matang. Faktor yang 

mempengaruhi rasa apel adalah perbandingan antara gula dan asam, jenis dan 

jumlah komponen aroma, serta vitamin (Khurniyati et al., 2015). Menurut Hapsari 

dan Estiasih (2015) Pembuatan Minuman Sari Buah meliputi : 

1.  Buah apel dipilih berdasarkan tingkat kematangan. Buah apel yang terlalu 

matang, busuk, atau yang memperlihatkan sifat tidak normal harus dipisahkan 

agar tidak mempengaruhi mutu produk akhir.  

2.  Buah apel yang terpilih kemudian dicuci dengan air bersih untuk 

menghilangkan semua kotoran yang melekat dipermukaan buah. Buah dipotong 

dengan pisau anti karat (stainless steel). 

3.  Disiapkan panci yang telah diisi air,rebus air hingga bersuhu 80°C 

kemudian buah apel dilakukan blanching (proses pemanasan buah dan sayuran 

pada suhu kurang dari 100ºC, untuk meng-non aktifkan enzim yang terdapat 
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secara alami di dalam bahan pangan, fungsi lain untuk menghilangkan lender dan 

gas dalam jaringan tanaman dan memperbaiki warna produk) selama 5 menit  

4.  Setalah dilakukan blanching potongan buah apellalu dihancurkan dengan 

cara diparut atau menggunakan alat penghancur lainnya (wairing blender). 

Kemudian hancuran buah ditambah air dengan perbandingan 1:5. Hancuran buah 

kemudian disaring dengan kain saring. Hasil saringan (filtrat) didiamkan selama 1 

jam, untuk mengendapkan padatan-padatan yang masih ada kemudian diambil 

hanya bagian jernihnya.  

5.  Sari buah yang diperoleh ditambah gula sebanyak 100 gram atau lebih 

untuk setiap liternya, tergantung dari tingkat kemanisan buah yang digunakan dan 

tingkat kemanisan sari buah yang dikehendaki. Selain gula, ditambahkan pula Na 

benzoat maksimum sebanyak 1 gram untuk setiap liter sari buah. Tingkat 

keasaman sari buah diatur dengan asam sitrat sampai pH mencapai 4,0  

6.  Sari buah selanjutnya dimasak pada suhu 90°C selama 15-20 menit. 

Setelah dimasak dituangkan kedalam cup. Cup berisi sari buah disegelsecara 

manual dan harus dipastikan tidak ada kebocoran. Dilakukan pendinginan selama 

10 menit sampai dengan suhu 30ºC. 

 Berdasarkan hasil pengkajian di salah satu tempat produksi sari apel, buah 

apel yang digunakan yaitu buah  apel Rome Beauty. Pembuatan produk olahan 

sari apel yaitu meliputi sortasi, pencucian buah apel, pemotongan, perebusanI 

(100°C), penyaringan I, pengendapan, penyaringan II, penambahan bahan 

makanan, perebusan II, kemudian pengemasan. Penambahan bahan makanan pada 

produk olahan sari apel yaitu karamel, gula ravinasi, malkasi, air, asam benzoat, 

dan essen. Sari apel ini dapat di dikonsumsi selama 6 bulan.  

 

2.3  Tinjauan Tentang Radika Bebas 

 Dalam berbagai bidang biologi dan kedokteran, radikal bebas umumnya 

dikenal sebagai spesies oksigen reaktif (ROS) dan spesies nitrogen reaktif (RNS). 

Radikal bebas adalah molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang 

tidak berpasangan, yang biasanya sangat reaktif. Spesies oksigen reaktif (ROS) 

dalam jumlah yang sedikit dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi fisiologis 

tertentu, namun ROS yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan komponen 
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seluler, seperti protein, lipid, dan DNA. ROS yang lebih besar dari jumlah normal, 

disebut sebagai "stres oksidatif” (Prescott and Bottle, 2016). Stres oksidatif 

menyebabkan kerusakan sel dangangguan homeostatik dan juga dapat 

menyebabkan kanker, aterosklerosis, inflamasi, asma, diabetes, penyakit mata, 

dan penuaan (Singh et al., 2015). 

 Radikal bebas dapat dihasilkan dari sumber endogen dan sumber eksogen. 

Sumber eksogen radikal bebas yaitu asap rokok, polutan udara, obat-obatan, 

pestisida serta paparan radiasi (Machlin and Bendich, 1987). Sumber endogen 

radikal bebas yaitu enzim mitokondria, rantai pernafasan, oksidase NADPH, 

xantin oksidase (XO), dan endotel disfungsional NOS (eNOS) (Poprac et al., 

2017). Pembentukan radikal bebas endogen terjadi terus menerus di sel sebagai 

konsekuensi reaksi enzimatik dan non-enzimatik (Elochukwu, 2015).  

 Reaksi enzimatik yang menghasilkan radikal bebas termasuk yang terlibat 

dalam rantai pernafasan, fagositosis, sintesis prostaglandin dan sistem sitokrom 

P450.Misalnya, radikal anion superoksida  (O2•-) dihasilkan melalui beberapa 

sistem oksidase seluler seperti NADPH oksidase, santin oksidase, peroksidase. 

Setelah terbentuk, ia berpartisipasi dalam beberapa reaksi yang menghasilkan 

berbagai ROS dan RNS seperti hidrogen peroksida, radikal hidroksil (OH •), 

peroksinitrit (ONOO-), asam hipoklorida (HOCl), dan sebagainya.     (tidak 

radikal) dihasilkan oleh tindakan beberapa enzim oksidase, termasuk oksidase 

asam amino dan santin oksidase. Yang terakhir mengkatalisis oksidasi hipoksantin 

menjadi santin, dan santinmenjadi asam urat. Radikal hidroksil (OH •), radikal 

bebas yang paling reaktif, dibentuk oleh reaksi O2•- dengan     dengan adanya 

Fe2 + atau Cu + (katalis). Reaksi ini dikenal sebagai reaksi Fenton. Asam 

hipoklorida (HOCl) diproduksi oleh enzim yang diturunkan dari neutrofil, 

myeloperoxidase, yang mengoksidasi ion klorida dengan adanya     . Radikal 

nitrit oksida (NO•) terbentuk dalam jaringan biologis dari oksidasi L-arginin 

menjadi citrulline oleh nitric oksidasintase. Radikal bebas bisa dihasilkan dari non 

enzimatik reaksi oksigen dengan senyawa organik maupun yang dipicu oleh 

radiasi ion. Proses non enzimatik juga bisa terjadi selama fosforilasi oksidatif 

(yaitu respirasi aerobik) di mitokondria(Pham-Huy et al.,  2008). 
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2.4 Tinjauan Tentang Antioksidan 

2.4.1  Pengertian Antioksidan 

Antioksidan di definisikan sebagai senyawa yang mampu melindungi sel 

dari bahaya radikal bebas oksigen reaktif (Winarsi, 2014). Tubuh manusia tidak 

mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah berlebih, sehingga apabila 

terbentuk banyak radikal maka tubuh membutuhkan antioksidan eksogen. Adanya 

kekhawatiran kemungkinan efek samping yang belum diketahui dari antioksidan 

sintetik menyebabkan antioksidan alami menjadi alternatif yang sangat 

dibutuhkan (Yenrina dan Sayuti, 2015). Antioksidan bekerja dengan cara 

mendonorkan elektronnya pada senyawa yang bersifat oksidan, yaitu dengan cara 

pengikatan oksigen dan pelepasa hidrogen. Proses oksidasi sebenarnya penting 

untuk metabolisme tubuh. Namun jika molekul yang dihasilkan jumlahnya 

berlebihan misalnya akibat pengaruh gaya hidup tidak sehat maka proses itu dapat 

merusak kesehatan (Musarofah, 2015). 

 

2.4.2 Klasifikasi Antikosidan 

 Terdapat dua jenis antioksidan yaitu antioksidan enzimatik dan antioksidan 

non enzimatik. Contoh antioksidan enzimatik yaitu mencakup berbagai enzim 

endogen seperti superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT), glutation 

peroksidase (GPx), glutation reduktase (GR) (Sen et al., 2010). Antioksidan non 

enzimatik terdapat dua tipe yaitu yaitu antioksidan alami dan antiokidan sintetik 

(Nimse and Pal,2015). Antioksidan alami ialah antioksidan yang dihasilkan 

melalui proses alami, baik dihasilkan oleh tubuh maupun dari ekstrak bahan alam 

seperti sayuran, buah dan daun. Antioksidan sintetik ialah antioksidan yang 

diperoleh dari hasil reaksi kimia. Beberapa contoh antioksidan sintetik yang 

digunakan untuk untuk makananyaitu butil hidroksi anisol (BHA), butil hidroksi 

toluen (BHT), propil galat, terbutil hidroksi quinon (TBHQ), dan tokoferol 

(Ramadhan, 2015). 
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(Sumber : Shalaby and Shanab, 2013) 

Gambar 2.2 Klasifikasi Antioksidan 

 

1.4.3 Mekanisme Kerja Antioksidan 

 Menurut Ramadhan (2015) mekanisme pertahanan antioksidan ada tiga  

1.  Antioksdian primer berfungsi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas 

yang baru karena ia dapat merubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang 

berkurang dampak negatifnya yaitu sebelum sempat bereaksi. Contoh antioksidan 

ini adalah enzim superoksida dismutase (SOD) memiliki fungsi  mengubah 

radikal bebas perioksida yang berbahaya menjadi hidrogen prioksida yang lebih 

aman, tetapi hidrogen perioksida mudah menimbulkan oksidasi, oleh karena itu 

memerlukan enzim lain yaitu katalase dan glutation perioksida. Katalase dan 

Antioksidan 

Antioksdian enzimatik Antioksidan non enzimatik 
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glutation perioksida memiliki fungsi memecah hidrogen perioksida menjadi air 

dan oksigen. Ketiga jenis enzim ini dibuat di dalam sel di bawah intruksi kode 

genetik yang panjang di dalam DNA. 

2.   Antioksidan sekunder merupakan antioksidan yang berfungsi 

memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme diluar mekanisme 

pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal lipida ke bentuk lebih 

stabil. Contoh antioksidan sekunder diantaranya vitamin E , vitamin C, β-karoten. 

Asam askorbat merupakan vitamin yang larut dalam air. Fungsi antioksidan 

vitamin C adalah kemapuannya untuk mereduksi radikal bebas. Pemberian satu 

elektron yang berasal dari asam askorbat membentuk radikal semi-

dehidroaskorbat (DHA). Askobat bereaksi dengan   dan OH untuk membentuk 

DHA. 

3.  Antioksidan Tersier merupakan antioksidan yang berfungsi untuk 

memperbaiki kerusakan sel-sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. 

Contoh enzim yang memperbaiki DNA pada inti sel adalah metionin sulfoksidan 

reduktase. Enzim tersebut bermanfaat untuk perbaikan DNA pada penderita 

kanker. 

 

2.4.4 Kelompok Senyawa Antioksidan 

2.4.4.1 Vitamin C 

1.  Definisi Vitamin C 

Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan 

kering vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut vitamin C mudah rusak 

karenabersentuhan dengan udara terutama bila terkena panas. Oksidasi dipercepat 

dengan kehadiran tembaga dan besi. Vitamin C tidak stabil dalam larutan alkali, 

tetapi cukup stabil dalam larutan asam. Vitamin C adalah vitamin yang paling 

labil (Almatsier, 2009). 

2.  Deskripsi Vitamin C 

Vitamin C terdiri dari suatu cincin carbon lacton-6 dengan 2,3-enediol 

moiety dan menunjukkan aktivitas antioksidan akibat kelompok enediol. 

VitaminC merupakan suatu antioksidan alamiah yang dapat menangkap ROS dan 

memiliki efek antikarsinogenik.  
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(Sumber : Brewer, 2011) 

Gambar 2.3 Struktur Asam Askorbat 

 

 Vitamin C terdapat dalam 2 bentuk yaitu L-asam askorbat (bentuk reduksi) 

dan L-asam dehidroaskorbat (bentuk teroksidasi). Oksidasi bolak balik L-asam 

askorbat menjadi L-asam dehidroaskorbat terjadi bila bersentuhan dengan 

tembaga, panas, atau alkali.Kedua bentuk vitamin C aktif secara biologik tetapi 

bentuk tereduksi adalah yang paling aktif. Oksidasi lebih lanjut L-asam 

dihidroaskorbat menghasilkan asam diketo L-gulonat dan oksalat yang tidak dapat 

direduksi kembali (Almatsier, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Nimse and Pal, 2015) 

Gambar 2.4Vitamin C dan Bentuk Oksidasinya 

 

3.   Fungsi Vitamin C 

Asam askorbat memiliki sifat antioksidan yang baik dalam mendeteksi 

spesies oksigen reaktif (ROS) dan spesies nitrogen reaktif, serta mendaur ulang α-

tokoferol yang teroksidasi. Fungsi lain dari asam askorbat untuk menghambat 
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pertumbuhan sel kanker (Ramadhan, 2013). Asam askorbat adalah antioksidan 

dengan sifat terapeutik, yang berperan penting dalam mengaktifkan respon imun, 

di penyembuhan luka, dalam biosintesis kolagen, dalam mencegah pembekuan 

darah, dan dalam banyak proses metabolisme lainnya (Pisoschi and Negulescu, 

2011). 

Vitamin C sebagai antioksidan, proantioksidan, pengikat logam, 

pereduksi, dan penangkap oksigen. Dalam bentuk larutan yang mengandung 

logam, vitamin C bersifat sebagai proantioksidan dengan mereduksi logam yang 

menjadi katalis aktif untuk oksidasi dalam tingkat keadaan rendah. Bila tidak 

terdapat logam, vitamin C sangat efektif sebagai antioksidan pada konsentrasi 

tinggi. Tubuh sangat memerlukan vitamin C. Kekurangan vitamin C dalam darah 

menyebabkan beberapa penyakit antari lain asma, kanker, diabetes, dan penyakit 

hati. Selain itu vitamin C dapat memperkecil terbentuknya katarak dan penyakit 

mata lainnya. Kelebihan vitamin C menyebabkan terbentuknya batu ginjal dan 

diare ( Rahardjo and Hernani, 2006). 

4. Vitamin C Sebagai Antioksidan 

 Vitamin C merupakan suatu donor elektron dan agen pereduksi. Disebut 

sebagai antioksidan karena dengan mendonorkan elektronnya vitamin ini dapat 

mencegah senyawa-senyawa lain tidak teroksidasi. Ketika memberikan 

elektronnya kepada senyawa oksidan, Vitamin C tersebut akan teroksidasi, 

sehingga menghasilkan asam dehidroaskorbat (Winarsi, 2014). 

 Vitamin C sebagai antioksidan di dasarkan pada donor atom hidrogen pada 

radikal lipid, dan pelepasan molekul oksigen. Vitamin C merupakan suatu 

penyumbang elektron yang sangat baik karena potensinya menurunkan satu 

elektron standart rendah, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan asam 

askorbat semi-dehidro yang relatif stabil. ( Syamsudin, 2013).Menurut Winarsi 

(2014) Vitamin C dapat Menjadi antioksidan untuk lipid protein dan DNA. 

a. Lipid dalam bentuk LDL bereaksi dengan oksigen sehingga terbentuk lipid 

peroksida. Reaksi berikutnya akan dihasilkan lipid hidroperoksida yangakan 

berlanjut menjadi radikal bebas. Dalam hal ini asam askorbat sebagai antioksidan 

bereaksi dengan oksigen sehingga tidak terjadi interaksi antara lipid dan oksigen 

yang akhirnya pembentukan lipid hidroperoksida dapat dicegah. 
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b. Mencegah reaksi oksigen dan asam amino pembentuk peptida atau 

mencegah reaksi oksigen dan peptida pembentuk protein  

c. Vitamin C mencegah terjadinya reaksi DNA dengan oksigen sehingga 

tidak terjadi kerusakan pada DNA ataupun mutasi. 

 

2.4.4.2 Polifenol  

 Polifenol merupakan senyawa turunan fenol yang mempunyai aktifitas 

sebagai antioksidan. Antioksidan fenolik biasanya digunakan untuk mencegah 

kerusakan akibat reaksi oksidasipada makanan, kosmetik dan plastik. Fungsi 

polifenol sebagai penangkap dan pengikat radikal bebas dari rusaknya ion- ion 

logam. Kelompok fenolik terdiri dari asam fenolat dan flavonoid. Senyawa 

polifenol banyak ditemukan dalam buah, sayuran, kacang-kacangan, sereal, teh, 

dan anggur (Rahardjo, 2006). 

1. Flavonoid  

Apel adalah sumber flavonoid yang sangat penting dalam makanan orang-

orang di Amerika Serikat dan di Eropa. Di Amerika Serikat, 22% fenolat yang 

dikonsumsi dari buah-buahan berasal dari apel yang menjadikannya sumber 

fenolik terbesar. Di Finlandia, apel dan bawang merupakan sumber utama 

flavonoid, sementara di Belanda apel menempati urutan ketiga di belakang teh 

dan bawang sebagai sumber flavonoid teratas (Boyer and Liu, 2004). 

 Flavonoid memiliki struktur benzo-γ-pyrone. Flavonoid didasarkan pada 

lima belas karbon. Kerangka flavonoid terdiri dari dua cincin benzen (A dan B  ) 

dihubungkan melalui cincin pyrane heterosiklik (C). Falvonoid dibagi menjadi 

berbagai kelas seperti flavon (flavon, apigenin, dan luteolin), flavonol (quercetin, 

kaempferol, mirisetin, dan fisetin), flavanon (flavanon, hesperetin, dan 

naringenin), dan lainnya (Kumar and Pandey,2013) 

 

 

 

 

(Sumber : Kumar and Panday, 2013) 

Gambar 2.5 Struktur Flavonoid 
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2. Flavonoid sebagai antioksidan 

 Flavonoid telah dilaporkan dapat mencegah atau menunda sejumlah 

penyakit kronis dan penyakit degeneratif seperti kanker, kardiovaskular penyakit, 

artritis, penuaan, katarak, kehilangan ingatan, stroke, penyakit Alzheimer, radang, 

infeksi (Pham-Huy et al., 2008). Mekanisme antioksidan flavonoid : menekan 

pembentukan spesies oksigen reaktif dengan menghambat kerja enzim maupun 

dengan mengikat unsur-unsur yang terlibat dalam produksi radikal bebas, 

peredaman spesies oksigen reaktif, melindungi antioksidan tubuh (Kumar and 

Pandey, 2013).  

Flavon dan katekin merupakan jenis flavonoid yang paling kuat dalam 

melindungi tubuh terhadap spesies oksigen reaktif (ROS). Sel-sel tubuh dan 

jaringan secara terus menerus terancam oleh kerusakan akibat radikal bebas dan 

ROS yang di hasilkan selama metabolisme oksigen normal ataupun yang 

diinduksi oleh kerusakan eksogen. Quercetin, kaemferol, morin, mirisetin bekerja 

sebagai antioksidan yang memberikan efek positif lain seperti antiinflamasi, 

antialergi, antivirus, serta antikanker (Winarsi, 2014).  

 

2.5 Tinjauan Tentang Pengujian Antioksidan 

Macam- macam metode in vitro yang dapat dilakukan untuk pengujian 

aktivitas antioksidan meliputi ABTS (2,2-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-

sulfonate), 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). 

 

2.5.1  Tinjauan Tentang ABTS (2,2-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-

sulfonate) 

 Pengujian didasarkan pada kemampuan dari masing-masing substansi 

untuk membentuk kation radikal (ABTS • +) yang telah dimodifikasi. ABTS • + 

dibuat dengan mereaksikan larutan stok ABTS 7 mM dengan 2,45 mM kalium 

persulfat  dan membiarkan campuran dalam ruang gelap pada suhu kamar selama 

12 - 16 jam. Untuk pengukuran, larutan ABTS • + diencerkan dengan air untuk uji 

hidrofilik dan dengan etanol untuk lipofilik sampai absorbansi 0,700 (+0,020) 
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pada 734 nm (Schlesier et al., 2002). Kation radikal ABTS yang terbentuk 

menunjukkan penyerapan maksimal pada berbagai panjang gelombang: 415 nm, 

645 nm,734 nm dan 815 nm (Litescuet al.,2010). Dua puluh sampai seratus μl 

ekstrak dicampur dengan 6 ml larutan ABTS . Penurunan absorbansi dicatat pada 

1 menit setelah pencampuran. Vitamin C (0 - 20 μg) digunakan sebagai standar 

(Wangcharoen, 2008). ABTS dihasilkan dengan mereaksikan zat pengoksidasi 

kuat (kaliumpermanganat atau kalium persulfat) dengan garam ABTS (Shalaby, 

2013). 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 (Pisoschi and Negulescu, 

2011).ABTS adalah reagen yang dapat tetap stabil selama tigahari dalam ruang 

gelap di suhu 25 °C (Konan et al., 2016).  ABTS sering digunakan oleh industri 

makanan untuk mengukur antioksidan makanan (Firiana et al., 2016).  

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). Kekurangan dari metode tersebut yaitu 

harga dari reagen ABTS mahal. Metode ABTS lebih baik daripada metode DPPH 

karena metode ABTS lebih sensitif daripada DPPH dan juga metode ABTS dapat 

digunakan pada tingkat pH yang berbeda sedangkan DPPH sensitif terhadap pH 

asam (Shalaby et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Oliveiraet al., 2014) 

Gambar 2.6 Reaksi ABTS dengan Antioksidan 
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2.5.2 Tinjauan Tentang ORAC (Oxygen Radical Absorbing Capacity)  

Metode ini mengukur aktivitas antioksidan bereaksi dengan radikal 

peroksil yang dihasilkan melalui larutan cair 2,2'-azobis- (2-amidino-propana) 

dihidroklorida (AA H), pada suhu 3  C ( isoschi and Negulescu,  

2011).Pengujian dilakukan dengan menggunakan Trolox (analog vitamin E yang 

larut dalam air) sebagai standar untuk menentukan Trolox Equivalent (TE).Nilai 

ORAC kemudian dihitung dari Equivalent Trolox. Semakin tinggi nilai ORAC, 

maka semakin besar '' Antioksidan '' (Alam et al., 2013). 

  

2.5.3 Tinjauan Tentang FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) 

Metode ini mengukur kemampuan antioksidan untuk mereduksi ferric 

Besi. Hal ini didasarkan pada reduksi kompleks ferric besi dan 2,3,5-trifenil-1,3,4-

triaza-2-azoniacyclopenta-1,4-diena klorida (TPTZ) ke bentuk ferrous pada ph 

asam. Cara metode ini dengan 3 ml  RA  di tambahakan 100 l sampel, 

kemudian di absorbsi pada panjang gelombang   3 nm setelah di inkubasi selama 

30 menit pada suhu 3   C (Alam et al.,  2013). Kelebihan metode ini yaitu 

sederhana, cepat, murah, dan tidak memerlukan peralatan khusus (Shalaby et al., 

2013) 

 

2.5.4 Tinjauan Tentang CUPRAC (Cupric Ion Reducing Antioxidant  

Capacity) 

 Antioksidan standar atau ekstrak dicampur dengan CuSO4 dan 

neocuproine. Setelah 30 menit, absorbansi diukur pada 450nm. Dalam 

pengujiannya, Cu (II) berubah menjadi Cu (I) melalui donor elektron antioksidan 

(Pisoschi dan Negulescu, 2011). Cu (II) dapat bertindak sebagai katalisator 

dengan adanya antioksidan yang berlebihan, dan antioksidan dapat bertindak 

sebagai pro-oksidan. Dengan demikian, Cu (II) dapat dikatakan sebagai inisiator 

(zat yang dapat mengawali suatu reaksi radikal bebas) untuk menguji kapasitas 

pemecahan rantai radikal antioksidan (Shalaby dan Shanab, 2013). Kelebihan 

merode ini mudah, memberikan hasil lebih spesifik. Kekurangan pada metode 

CUPRAC yaitu Instrumen canggih yang dibutuhkan biaya yang mahal 

(Badarinath et al., 2010). 
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2.5.5  Tinjauan Tentang DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

` Prinsip kerja metode DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) ini yaitu, 

ketika larutan DPPH bereaksi dengan senyawa antioksidan, senyawa antioksidan 

akan mendonorkan atom hidrogennya pada DPPH. Kemudian diukur dengan UV-

Vis pada panjang gelombang 520nm, jika terjadi perubahan warna (dari ungu tua 

menjadi kuning/kuning pucat) perubahan warna tersebut menunjukkan 

kemampuan sampel atau ekstrak dalam merendam aktivitas radikal bebas DPPH. 

(Kedare et al., 2011). Kekurangan DPPH yaitu DPPH  radikal hanya bisa larut 

dalam pelarut organik  (Liaudanskas et al., 2014). 

 Kelebihan dari metode DPPH yaitu cepat, metode ini sederhana dan murah 

untuk mengukur antioksidan (Shalaby et al., 2013). 

 

 

 

 

 

(Sumber : Shalaby and Shanab, 2013) 

Gambar 2.7 Reaksi DPPH dengan Antioksidan 

 

2.6 Tinjauan Tentang Spektrofotometer UV-Vis 

2.6.1 Prinsip Spektrofotometer UV-Vis 

Alat yang digunakan untuk analisa spektrofotometri disebut 

spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan 

fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dengan panjang gelombang tertentu 

dan fotometer mengukur intensitas sinar (Basett et al., 1994). Prinsip kerja 

spektrofotometer adalah berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu seberkas sinar 

dilewatkan suatu larutan pada panjang gelombang tertentu, sehingga sinar 

tersebut sebagian ada yang diteruskan dan sebagian lainnya diserap oleh larutan 

(Warono and Syamsudin,2013). Pada spektrofotometer UV-Vis interaksi yang 

diamati adalah adanya absorbansi pada panjang gelombang tertentu di daerah UV-

Vis oleh sampel yang dianalisa. Absorban dengan ketelitian yang baik yaitu antara 

0,2-0,8 nm (Huda, 2001). Spektrofotometer UV-Vis memanfaatkan sinar dengan 
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panjang gelombang 180-380 nm untuk daerah UV dan 380-780 nm untuk daerah 

visible atau sinar tampak (Warono and Syamsudin,2013).  

Pelarut yang digunakan dalam prosedur spektrfotometrik menimbulkan 

problem dalam beberapa daerah spektrum. Pelarut tidak hanya melarutkan sampel, 

tetapi juga tidak boleh menyerap cukup banyak dalam daerah dimana penetapan 

itu dibuat. Air merupakan pelarut yang bagus sekali dalam arti tembus cahaya di 

seluruh daerah tampak dan turun sampai panjang gelombang sekitar 200 nm di 

daerah ultraviolet. Tetapi karena air merupakan pelarut yang jelek bagi banyak 

senyawa organik maka lazimnya pelarut organik digunakan metanol, etanol, dan 

dieter dan tembus cahaya terhadap radiasi ultraviolet (Day and Underwood, 

1986). 

Pemakaian Spektrofotometer Ultra-Violet dan sinartampak dalam     

analisis kuantitatif mempunyai beberapa keuntungan yaitu dapat dipergunakan    

untuk    banyak    zat    organik   dan   anorganik. Adakalanya  beberapa   zat   

harus   diubah   dulu   menjadi   senyawa berwarna sebelum dianalisa, selektif dan 

mempunyai   ketelitian   yang   tinggi,   dengan   kesalahan  1%  —  3%,  tetapi  

kesalahan ini dapat diperkecil lagi. Dapat dilakukan dengan cepat dan tepat 

(Triyati, 1985). 

 

2.6.2  Komponen Spektrofotometer 

1 Sumber radiasi 

 Sumber radiasi berfungsi memberikan energi radiasi pada daerah panjang 

gelombang yang tepat untuk pengukuran dan mempertahankan intensitas sinar 

yang tetap pada pengukuran (Warono and Syamsudin,2013).Sumber radiasi untuk 

daerah tampak, daerah ultraviolet dekat dan inframerah dekat adalah sebuah 

lampu pijar dengan kawat rambut terbuat dari wolfram. Energi yang dipancarkan 

oleh kawat yang di panaskan itu sesuai panjang gelombangnya (Day and 

Underwood, 1986). Sebagai sumber radiasi UV digunakan lampu hidrogen atau 

lampu deutirium. Gas hidrogen atau deutirium diisi ke dalam bola lampu yang 

dilengkapi dengan elektroda dan bila diberi tegangan listrik akan mengeksitasi 

elektron sealnjutnya akan menghasilkan radiasi emisi cahayasebagai sumber 

tenaga radiasi (Sitorus, 2009). 
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2.  Monokromator  

 Radiasi yang diperoleh dari berbagai sumber radiasi yaitu sinar 

polikromatis (banyak panjang gelombang). Monokromator berfungsi untuk 

mengurai sinar tersebut menjadi monokromatis sesuai yang di inginkan. 

Monokromator terbuat dari bahan optik yang berbentuk prisma(Sitorus, 2009) 

3. Tempat Sampel 

Sel atau kuvet adalah tempat bahan yang akan diukur serapannya. Kuvet 

harus dibuat dari bahan yang tidak menyerap radiasi pada daaerah yang 

digunakan, umumnya terbuat dari kaca tembus sinar tetapi bisa pula terbuat dari 

plastik (Warono and Syamsudin,2013). Bahan yang dijadikan kuvet tidak boleh 

bereaksi dengan sampel dan pelarut. Untuk sinar UV digunakan Quarts, 

sedangkan untuk sinar tampak dapat digunakan gelas biasa namun Quarts lebih 

baik (Sitorus, 2009). 

4. Fotosel  

Fotosel berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan zat dan kemudian 

mengubahnya menjadi energi listrik yang kemudian akan disampaikan ke detektor 

(Warono and Syamsudin,2013). 

5. Detektor  

Detektor berfungsi untuk mengubah tenaga radiasi menjadi arus listrik 

atau peubah panas lainnya dan biasanya terintegrasi dengan pencatat. 

Tenagacahaya yang diubah menadi tenaga listrik akan mencatat secara kuantitatif 

tenaga cahaya tersebut. Persyaratan detektor yang baik adalah Memiliki 

sensitifitas yang tinggi dan sinyal elektronik mudah diperjelas (Sitorus, 2009). 

6. Pembacaan  

Tampilan mengubah sinar listrik dari detektor menjadi pembacaan yang 

berupa meter atau angka yang sesuai dengan hasil analisis (Warono and 

Syamsudin,2013). 
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