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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1  Uraian Kerangka Konseptual 

Tubuh memerlukan suatu substansi penting yakni antioksidan yang dapat 

membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas (Anies, 2009). Salah satu 

sumber antioksidan yaitu antioksidan dari ekstrak bahan alam seperti sayuran, 

buah dan daun. Salah satu buah yang memiliki kandungan antioksidan yaitu buah 

apel. 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. Tingkat produktivitas yang tinggi memicu masyarakat untuk 

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

Batu yaitu pengolahan sari apel. Berdasarkan hasil pengkajian, buah apel yang 

digunakan sebagai sari apel yaitu buah Rome Beauty. Proses pengolahan sari apel 

yaitu dengan pencucian, penghancuran, perebusan, penyaringan, dan penambahan 

bahan makanan, pengemasan dan penyimpanan. 

Pengolahan apeldengan pemanasandapat menurunkan kadar vitamin C. 

Saat penyaringan dan pembilasan akan terjadi kontak langsung dengan bahan 

logam yang akan menyebabkan kerusakan vitamin C. Vitamin C rentan terhadap 

cahaya sehingga dapat rusak saat penyimpanan. Semakin tinggi suhu pemanasan 

maka aktivitas enzim fenolase semakin rendah dan stabilitas fenol juga 

terganggu(Aprilla and Susanto, 2014) 

Pada penelitian ini untuk mengetahui perbedaan aktivitas antioksidan 

dengan membandingkan nilai IC50 pada buah apel segar Rome Beauty dan produk 

olahan sari apel. Metode yang digunakan yakni ABTS dan spektrofotometer Uv-

Vis sebagai instrumen penelitiannya. Pemilihan metode tersebut disebabkan 

karena metode ABTS lebih sensitif daripada metode DPPH dan metode ABTS 

juga dapat larut dalam air dan pelarut organik. 
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

Apel segar Rome Beauty 

Kandungan apel yang 

bersifat antioksidan yaitu 

- Polifenol (flavonol, 

flavanol, phlorizin, 

prosianidin,asam 

klorogenik, antosianin) 

-  asam askorbat 

(Miller et al., 1995) 

Aktivitas antioksidan + 

Sari Apel Proses pengolahan  

- Pencucian 

- Penghancuran 

- Perebusan (100°C) 

- Penyaringan 

- Penambahan zat 

bahan makanan 

- Pengemasan 

- Penyimpanan 

 

Aktivitas Antioksidan ? 

Uji aktivitas antioksidan menggunakan metode 

ABTS(2,2-azinobis (3- ethylbenzothiazoline-6-

sulfonate) dengan spektrofotemeter UV-Vis 

Hipotesis : Produk olahan sari apel memiliki aktivitas antioksidan yang 

lebih rendah daripada buah segar Rome Beauty karena zat antioksidan 

dalam produk olahan sari apel mengalami degradasi. 

 

Faktor penyebab 

degradasi 

antioksidan  

-  Pemanasan 

-   cahaya  

- kontak langsung 

dengan bahan logam  

(Aprilla and 

Susanto, 2014) 


