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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang  

  Radikal bebas merupakan molekul atau fragmen molekul yang 

mengandung satu atau lebih elektron pada atom atau molekul orbital (Halliwell 

dan Gutteridge, 1999).  Sifat molekul ada dua, yaitu stabil dan tidak stabil, 

molekul yang stabil yaitu molekul yang memiki elektron yang berpasangan dan 

sebaliknya. Molekul yang tidak berpasangan dapat merusak molekul yang lain 

sehingga berubah menjadi radikal dan dapat memicu terbentuknya radikal bebas 

berikutnya (Yuniastuti, 2008). Radikal bebas bersifat sangat reaktif, keraktifan ini 

yang dapat menyebabkan sel menjadi rusak sehingga dapar mengurangi 

kemampuan adaptasi sel, bahkan nekrosis sel. Nekrosis sel ini dapat menyebabkan 

timbulnya penyakit. Sumber radikal bebs di dalam tubuh manusia ada 2, yaitu 

sumber endogen (sumber yang berasal dari dalam tubuh misalnya proses oksidasi 

makanan) dan sumber eksogen (sumber yang berasal dari lingkungan) 

(Ramadhan, 2015). Kerusakan sel dapat menyebabkan homeostatis dan dapat juga 

menyebabkan kanker, aterosklerosis, inflamasi, penyakit ashma, diabetes,penuaan 

dan kematian sel (Singh, et al., 2015). 

Stres oksidatif suatu kondisi ketidakseimbangan antara jumlah molekul 

radikal bebas dan sistem pertahanan antioksidan di dalam tubuh (Trilaksani, 

2003). Senyawa antioksidan merupakan inhibitor yang digunakan untuk 

menghambat serta mencegah terjadinya autooksidasi. Oleh karena itu, tubuh 

membutuhkan substansi penting baik dari luar maupun dari dalam yakni 

antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas 

yang terjadi. Dalam kadar tertentu senyawa antioksidan dapat menghambat 

nekrosis sel akibat proses oksidasi (Sayuti dan Henrina, 2015). Antioksidan 

adalah suatu agen yang dapat melindungi tubuh dari efek reaksi oksidasi. Efek 

secara langsung yang terjadi di dalam tubuh yaitu dengan mereduksi radikal
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 bebas, dan efek secara tidak langsung di dalam tubuh dengan mencegah 

terjadinya pembentukan radikal bebas. (Wildman, 2001). 

 Berdasarkan sumber perolehannya ada 2 macam antioksidan, yaitu 

antioksidan alami dan antioksidan buatan (sintetik) (Kochhar dan Rossell, 1990). 

Antioksidan alami merupakan senyawa antioksidan yang dihasilkan melalui 

proses alami baik itu dihasilkan oleh tubuh maupun ekstrak dari bahan alam 

seperti sayuran, buah dan daun-daunan. Antioksidan alami dapat digolongan 

menjadi antikosidan enzim(antioksidan yang dihasilkan dalam tubuh yang berupa 

enzim) dan non-enzim (antioksidan eksogenus yang bekerja secara preventif). 

Sedangkan antioksidan sintetik adalah suatu senyawa kimia hasil sintetis suatu 

senyawa kimia dengan senyawa lain yang berfungsi unntuk mencegah terjadinya 

reaksi oksidasi (Ramadhan, 2015 dan Winarsih, 2007).  

Beberapa buah-buahan seperti jeruk, pepaya, asam jawa, apel, jambu dan 

mangga memiliki kandung asam askorbat yang cukup tinggi yang berfungsi 

sebagai antioksidan alami (Febrianti, et al., 2015). Apel merupakan salah satu 

jenis tanaman subtropis yang di gemari oleh masyarakat di Indonesia. Apel pada 

mumnya dikonsumsi secara segar, bahkan untuk usaha kuliner apel banyak diolah 

sebagai makanan, minuman, dan makanan ringan. Buah apel juga dapat dijadikan 

pola diet harian dimana jika apel mengkonsumsi selama ± 3 bulan maka akan 

terjadi penurunan berat badan sebesar 1,32 Kg karena jumlah kalori yang 

terkandung dalam buah apel sebesar 2401 ± 389 Kcal (Hyson, 2011). Dari segi 

kesehatan, apel banyak mengandung senyawa flavonoid. Menurut penelitian 

senyawa flavonoid pada kulit apel memiliki sifat antihipertensi (Balasuriya dan 

Rupasinghe, 2012). Dalam konsentrasai tinggi di dalam kulit apel mengandung 

kuarsetin (Kar, 2013). Bahkan dibandingkan daging buahnya yang terlihat segar, 

flavonoid yang terdapat pada kulit apel aktivitas oksidannya enam kali lebih 

tinggi (He  dan Liu, 2008). Buah apel merupakan salah satu buah yang memiliki 

kandungan Epicatechin tertinggi (Heneman dan Cherr, 2008).   

Data statitik Kota Batu pada tahun 2015, menyebutkan bahwa populasi 

tanaman apel di Kota Batu sebanyak 2,1 juta pohon mampu menghasilkan buah 

apel sebanyak 708,43 ton. Dibandingkan tahun 2013 produksi tanaman apel turun 

sebesar 15 persen. Dengan menurunnya produksi tanaman apel, para petani 
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mengalami penurunan income karena adanya apel yang berkualitas rendah atau 

sering disebut apel sortiran. Sementara ini, pemanfaatan apel sortiran kurang 

maksimal. Apel sortiran ini memiliki potensi yang cukup luas karena dapat diolah 

menjadi berbagai macam produk olahan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi 

dari apel. Salah satunya yaitu sari apel, dipilihnya produk sari buah apel karena 

sari buah merupakan salah satu minuman yang cukup disukai, karena praktis, 

enak dan menyegarkan serta tahan lama. Selain itu, teknik pembuatan tidak rumit 

dan cukup sederhana, sehingga mudah dikerjakan oleh siapa saja. Proses 

pembuatan sari apel yaitu diawali dengan dicuci, dikupas dan dipotong dadu. 

Kemudian, direbus dengan menggunakan 1L air dan dipanaskan pada suhu 80
0
C 

selama 15 menit dan di saring. Kemudian di panaskan kembali pada suhu 100
0
C 

selama 30 menit (Hapsari, et al., 2015). 

 Metode yang digunakan untuk menguji aktvitas antioksidan antara lain 

ABTS, DPPH, FRAP, CUPRAC, ORAC dan  TRAP (Pisoschi and Negulescu, 

2011). Pada penelitian ini menggunakan metode ABTS dengan spektrofotometer 

UV-VIS secara kuantitatif yang tampak dari kemampuan aktivitas antioksidan 

pada absorbansi 734 nm (Pisoshi and Negulescu, 2011). Prinsip pada uji ABTS 

yaiu dengan penghilangan warna kation ABTS untuk mengukur kapasitas 

antioksidan dari sampel yang diukur dinyatakan dalam IC50 yaitu konsentrasi 

efektif bahan uji (sampel) yang dapat merendam absorbansi radikal bebas ABTS 

sebesar 50%. Pemilihan metode tersebut disebabkan karena dapat mengukur 

antioksidan dalam media air, relatif mudah dilakukan, sederhana, memberikan 

hasil lebih akurat untuk senyawa polifenolik serta dapat digunakan untuk 

antioksidan lipofilik dan hidrofilik.  

 

  1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan aktivitas antioksidan pada buah apel Manalagi 

segar dengan produk olahan sari apel Manalagi berdasarkan nilai IC50 

menggunakan metode ABTS (2,2-Azinobis (3-etilbenzotiazolin-6-asam sulfonat)? 
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1.3    Tujuan Penelitian 

Mengetahui perbandingan aktivitas antioksidan pada apel Manalagi segar 

dengan produk olahan sari apel Manalagi berdasarkan nilai IC50 menggunakan 

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

 

1.4   Hipotesis 

Pada proses pengolahan apel memungkinkan adanya degradasi yaitu pada 

proses perebusan dan penambahan zat tambahan sehingga menurunkan aktivitas 

antioksidan dibandingkan pada apel Manalagi segar. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

1.   Dapat memberikan data ilmiah olahan sari apel Manalagi dan buah 

apel Manalagi mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. 

2. Melalui penelitian ini diketahui apel Manalagi segar sebagai 

antioksidan pada kadar tertentu yang dapat menangkal radikal bebas 

ABTS.



 

 
 

 




