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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Tentang Tanaman Apel 

 Tanaman apel sebenarnya leih sering dikenal sebagai buah yang dihasilkan 

oleh Negara-negra yang mempunyai karakteristik iklim empat musim (sub-tropis) 

(Khurniyati dan Estiasih, 2015). Tanaman apel diduga berasal dari sekitar daerah 

Israel – Palestina kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Eropa dan Australia merupakan negara yang paling dulu mengembangkan 

tanaman apel secara agribisnis (Sunarjono, 2005). Di Indonesia, tanaman apel 

dibudidayakan di kabupaten Malang ( Batu dan Poncokusumo) dan Pasuruan 

(Nongkojajar), Jawa Timur. Tanaman apel mulai diusahakan petani pada tahun 

1950 dan pada tahun 1960 tanaman tersebut mulai berkembang dengan pesat 

(Bastian, 2004). Tanaman apel hanya dapat tumbuh dan berbuah di daerah yang 

beriklam basah, pertumbuhan tanaman mengalami banyak kedala dan rasa buah 

kurang manis. Kendala utama adalah penyakit daun (embun upas). Tanaman ini 

sebaiknya ditanam di tempat terbuka (Sunarjono, 2005). 

 Beberapa jenis apel antara lain apel Manalagi, apel kuning, apel merah, 

apel hijau, apel Fuji, Granny smith, Washington, Rome Beauty, Anna, Princess 

Noble dan Wangli (Bastian, 2004). Di Indonesia terdapat bermacam-macam 

varietas apel, di antaranya yang paling banyak diusahakan dan memiliki nilai 

ekonomis bila dipasarkan adalah Manalagi, Rome Beauty dan Anna (Kusumo, 

1986). Varietas Manalagi, Rome Beauty, dan Anna umumnya memiliki nilai pH 

yang cukup rendah. Ketiga apel ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

dimana apel Manalagi cenderung memiliki rasa buah yang manis, kandungan 

asam yang rendah serta kadar vitamin C yang rendah. Sedangkan, apel Rome 

Beauty memiliki rasa yang sedang antara manis dan asam seimbang, kandungan 

asam yang cukup tinggi, serta apel Anna memiliki kandungan asam yang paling 

tinggi. Ketiga varietas apel tersebut memiliki kandungan vitamin C yang berbeda 

dimana vitamin C dalam buah apel dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan, 

pertumbuhan dan pengolahannya. Komponen kimia didalam tanaman apel dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perbedaan varietas, keadaan iklim
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2.1.3  Morfologi Tanaman Apel 

Tanaman apel dulu disebut Malus sylvestris Mill. Tinggi tanaman apel 

dapet mencapai 10 m , tetapi kini dibentuk menyerupai semak yang tingginya 

hanya 2-3 m (Irianto, 2007). 

a. Daun dan batang 

Daunnya tunggal, berbulu kasar, dan tersebar meelingkar di sepanjang 

cabang. Bentuk daun lonjong dengan ujung meruncing. Warna daun 

hijau muda. Pohonnya bercabang sedikit. Arah cabang cenderung ke 

atas (vertikal). Kayunya keras dan mudah lentur (Sunarjo, 2005).  

b. Bunga  

Bunganya tunggal atau berkelompok berwarna putih bersih. Bunga 

keluar pada  ujung tunas generatif (tunas tumpul) yang tumbuh dari 

setiap ruas cabang. Dengan melengkungkan cabang-cabangnya yang 

telah dewasa secara mendatar, tanaman dapat berbunga setiap saat 

setelah daunnya digugurkan (Sunarjo, 2005). Saat pembungaan banyak 

dipengaruhi oleh temperatur, namun setiap varietas memberikan 

respon yang berbeda terrhadap temperatur. Temperatur yang sesuai 

untuk pembungaangan antara 120 – 180 ºC (Soelarso, 1997). 

c. Buah 

Buah apel berbentuk bulat hingga bulat telur, keras tetapi renyah dan 

airnya sedikit. Bila sudah tua warnanya ada yang merah, kuning atau 

hijau. Buah apel berbiji sedikit dan keras (Sunarjo, 2005) 

d. Akar 

Tanaman ini mempunyai akar tunggang dan akar samping tidak terlalu 

banyak. Perakarnnya kuat dan dalam (Sunarjo, 2005). 

 

2.1.4 Kandungan Buah Apel 

 

Tabel II.1  Kandungan Kimia Buah Apel Varietas Manalagi 

Komponen Manalagi 

Total Gula (%) 8.29 

Total Asam (%) 0.32 

Vitamin C (mg / 100 g) 7.43 

(Sumber : Khurniyati dan Estiasih, 2015) 
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Tabel II.2 Kandungan Gula (mg/g Daging Buah) Buah Apel Manalagi 

Umur (hari) Fruktosa Glukosa Sukrosa 

79 38 21,47 4,4 

86 33,4 16,7 3,8 

93 34,5 11,8 3,1 

100 38,0 18,3 19,3 

107 42,0 29,1 22,5 

114 45,0 37,2 45,4 

121 48,1 64,4 61,7 

128 43,1 63,6 65,6 

(Sumber : Sub-Balai Penelitian Hortikultura Tlekung, 1990) 

 

2.1.5  Manfaat Buah Apel 

Beberapa khasiat buah apel yang telah terbukti diantaranya; 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. Menurut Institut Kanker 

Nasional Amerika Serikat, apel paling banyak mengandung flavonoid 

dibandingkan buah-buahan lain. Zat ini menurut laporan mampu menurunkan 

risiko terkena penyakit kanker paru-paru sampai 50%. Hasil penelitian Mayo 

Clinic di Amerika Serikat pada tahun 2001 membuktikan bahwa quarcetin, sejenis 

flavonoid yang terkandung dalam apel, dapat membantu mencegah pertumbuhan 

sel kanker prostat. 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). Buah apel segar 

selain untuk cuci mulu. Apel mempunyai fungsi dapat mencegah sariawan gusi, 

memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit gangguan lambung dan tumor 

dalam jangka panjang (Irianto, 2007). 

 

2.2    Tinjauan Tentang Sari Apel 

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

minum dengan atau penambahan gula dan tambahan makanan yang diizinkan. 
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Sari apel tergolong sari buah karena dalam pembuatan sari apel secara umum 

yakni dengan cara perebusan buah apel. Buah apel yang digunakan sebagai sari 

apel harus dalam keadaan matang hingga hampir kelewat matang. Dalam 

pembuatan sari buah apel, apel yang berwarna kuning matang lebih disukai karena 

memiliki aroma yang lebih tajam. Faktor yang mempengaruhi rasa apel adalah 

perbandingan antara gula dan asam, jenis dan jumlah komponen aroma (perisa), 

serta vitamin. Sari apel dapat dibedakan berdasarkan kekeruhannya menjadi 2 

macam, yakni sari apel keruh dan sari apel jernih. Sari apel keruh merupakan sari 

apel yang mengandung partikel koloid yang terdispersi sehingga nampak keruh. 

Penghilangan partikel tersebut akan dapat menghasilkan sari apel jernih 

(Khurniyati dan Estiasih, 2015). 

Pembuatan minuman sari buah apel yaitu sebagai berikut: 

1. Buah dipilih berdasarkan tingkat kematangannya. Buah-buah yang 

telah busuk, terlalu matang, atau yang memperlihatkan sifat tidak 

normal harus dipisahkan agar  tidak mempengaruhi mutu produk akhir.  

2. Buah yang terpilih kemudian dicuci dengan air bersih untuk 

menghilangkan semua kotoran yang melekat dipermukaan buah. 

Bagian-bagian buah yang tidak dapat dimakan dibuang. Buah dipotong 

dengan pisau anti karat (stainless steel) menjadi bagian yang lebih 

kecil. 

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

kemudian dilakukan blanching (proses pemanasan buah dan sayuran 

pada suhu kurang dari 100ºC, untuk meng-non aktifkan enzim yang 

terdapat secara alami di dalam bahan pangan, fungsi lain untuk 

menghilangkan lendier dan gas dalam jaringan tanaman dan 

memperbaiki warna produk) selama 5 menit. 

4. Setelah dilakukan blanching potongan buah selanjutnya dihancurkan, 

penghancuran dapat dilakukan dengan cara diparut atau menggunakan 

alat penghancur lainnya (wairing blender). Hancuran buah ditambah 

air dengan perbandingan 1:5. Hancuran buah kemudian disaring 

dengan kain saring. Hasil saringan (filtrat) didiamkan selama 1 jam, 
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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 Natrium benzoat maksimum sebanyak 1 gram 

untuk setiap liter sari buah. Tingkat keasaman sari buah diatur dengan 

asam sitraty sampai pH mencapai 4,0. 

6. Sari buah selanjutnya dimasak pada suhu 900ºC selama 15-20 menit. 

Setelah dimasak dituangkan kedalam cup, secara hot filling 75ºC. Cup 

berisi sari buah di segel secara manual dan harus dipastikan tidak ada 

kebocoran. Dilakukan pendinginan selama 10 menit sampai dengan 

suhu 30ºC (Hapsari dan Estiasih, 2015). 

 

Penelitian tentang sari apel masih belum distandarisasi secara nasional 

namun untuk syarat mutu sari buah secara umum dapat dilihat pada Tabel II.3. 

 

Tabel II.3 Syarat Mutu Minuman Sari Buah 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1.  

Keadaan 

- Aroma   Normal 

- Rasa   Normal 

2.  

Padatan terlarut  % Min.13.5 

Bahan Tambahan Makanan 

- Pemanis buatan   Tidak boleh ada 

- Pewarna tambahan  Sesuai SNI 01-0222 

- Pengawet   Sesuai SNI 01-0222 

3.  

Cemaran Logam 

- Timbal (Pb)  Mg/Kg Maks. 0.3 

- Tembaga (Cu)  
 

Maks. 5.0 

- Seng (Zn)  
 

Maks. 5.0 

- Timah (Sn)  
 

Maks. 40.0 

- Raksa (Hg)  
 

Maks. 0.03 

- Arsen (Ar)  
 

Maks. 0.2 

4. 
Cemaran Mikroba 

- Angka lempeng total Koloni/ml Maks. 2x102 
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No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

4. 

- E.coli  APM/ml  Maks. 3 

- Salmonella  -  Negatif 

- S.aureus  Koloni/25  0 

- Vibrio sp,  Ml  Negatif 

- Kapang  Koloni/ml  Maks. 50 

- Khamir  Koloni/ml  Maks. 50 

- Koliform APM/ml Maks. 20 

 

2.3  Tinjauan Tentang Radikal Bebas 

2.3.1  Definisi Radikal bebas 

  Radikal bebas dapat didefinisikan sebagai molekul atau fragmen molekul 

yang mengandung satu atau lebih elektron pada atom atau molekul orbital 

(Halliwell dan Gutteridge, 1999). Radikal ini cenderung mengadakan reaksi 

berantai yang apabila terjadi di dalam tubuh akan dapat menimbulkan kerusakan-

kerusakan yang berlanjut dan terus menerus. Proses kerusakan tubuh ini terjadi 

bila tidak diimbangi dengan kadar antioksidan tubuh yang baik. Radikal bebas 

merupakan molekul yang kehilangan satu atau lebih elektron pada permukaan 

kulit luarnya. Contohnya, O2 merupakan struktur normal dengan elektron yang 

lengkap dari oksigen. Bila kehilangan elektronnya, struktur kimianya berubah 

menjadi O2
-
 atau dinamakan Superoksida yang merupakan salah satu radikal 

bebas. Tubuh manusia memiliki sistem pertahanan endogen terhadap serangan 

radikal bebas terutama terjadi melalui peristiwa metabolisme sel normal dan 

peradangan. Jumlah radikal bebas dapat mengalami peningkatan yang diakibatkan 

faktor stres, radiasi, asap rokok dan polusi lingkungan menyebabkan sistem 

pertahanan tubuh yang ada tidak memadai (Wahdaningsih, 2011 dan 

Kumalaningsih, 2006).  

  Radikal bebas diketahui sebagai senyawa labil karena memilki elektron 

yang tidak berpasangan. Senyawa tersebut agresif mencari pasangan elektron 

dengan cara mencuri elekron yang dimiliki oleh makromolekul disekelilingnya. 

Target utama senyawa tersebut adalah penyusun sel tubuh, seperti protein, lipid 

dan DNA (Winarsih, 2014). Radikal bebas memilik dua sifat yaitu reaktivitas 

tinggi karena kecenderungan menarik elektron dan dapat mengubah suatu molekul 

menjadi suatu radikal (Ramadhan,2015). 
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2.3.2 Sumber Radikal Bebas 

a. Sumber Endogen  

 Merupakan sumber yang berasal dari proses metabolik yang normal yang 

berada di dalam tubuh manusia, lebih dari 90% oksigen diproduksi dari proses 

metabolik tubuh yaitu melalui, proses oksidasi makan dalam menghasilkan tenaga 

di mitokondria yang dikenal sebagai elektron transport chain dan akan 

memproduksikan radikal bebas superoxide anion (
.
O

2-
). Superoksida merupakan 

bentukan awal radikal (Ramadhan, 2015). 

b.  Sumber eksogen merupakan sumber yang berasal dari lingkungan yang 

meliputi pencemaran udara, penipisan lapisan ozon, sumber radiasi, bahan kimia, 

toksin, asap rokok, mikroorganisme yang patologik, sinar UV yang akan 

meningkatkan kadar radikal bebas secara mendadak. Sebagian obat anastesi dan 

pestisida serta pelarut yang digunakan untuk industri merupakan sumber eksogen 

radikal bebas. Beberapa macam obat dapat meningkatkan produksi radikal bebas 

dalam bentuk peningkatan tekanan oksigen. Bahan-bahan tersebut bereaksi 

bersama hiperoksida dapat mempercepat tingkat kerusakan. Misalnya dalam 

penggunaan asam askorbat dalam jumlah banyak mempercepat peroksidasi lemak. 

Radioterapi memungkinkan terjadinya kerusakan jaringan yang disebabkan oleh 

radikal bebas. Radiasi elektromagnetik dan radiasi primer menghasilakan radikal 

primer dengan cara mindahkan energinya pada komponen seluler seperti air. 

Radikal primer tersebut dapat mengalami reaksi sekunder bersama oksigen yang 

terurai atau bersama cairan seluler (Ramadhan, 2015). 

 

2.4    Tinjauan Tentang Antioksidan 

2.4.1   Pengertian Antioksidan 

  Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang mampu melindungi sel 

dari bahaya radikal bebas oksigen reaktif (Winarsih, 2014). Senyawa yang mampu 

menangkal atau meredam efek negatif oksidan dalam tubuh bekerja dengan cara 

mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga 

aktvitas senyawa oksidan tersebut dapat dihambat (Ramadhan, 2015). Ketika 

senyawa oksidan tersebut dapat di hambat maka kerusakan sel akan ditunda atau 
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dihambat, meskipun pertahanan antioksidan berbeda dari spesies ke spesies, 

pertahanan antioksidan bersifat universal (Nimse dan Palb, 2015). 

  Antioksidan bereaksi melalui penangkapan radikal bebas oksigen, yang 

mampu menunda atau menghambat proses oksidasi yang terjadi di bawah 

pengaruh oksigen molekul atau reactive oxygen species (ROS). Antioksidan 

bertanggung jawab atas mekanisme pertahanan organisme terhadap patologi yang 

terkait dengan serangan radikal bebas, sehingga asupan antioksidan yang berasal 

dari tanaman terlibat dalam pencegahan penyakit degeneratif yang disebabkan 

oleh stres oksidatif, seperti kanker, parkinson, alzheimer atau aterosklerosis 

(Pisoschi dan Negulescu, 2011). Peningkatan stres oksidatif pada tingkat sel dapat 

terjadi karena berbagai faktor, termasuk paparan alkohol, pengobatan, trauma, 

infeksi, racun, pola diet yang tidak benar dan aktivitas yang berat. Perlindungan 

terhadap semua proses ini tergantung pada kecukupan berbagai zat antioksidan 

dari makanan Akibat jika asupan nutrisi antioksidan yang tidak memadai dapat 

membahayakan potensi antioksidan, sehingga meningkatkan stres oksidatif 

(Percival, 1998). 

  Dari sudut ilmu kimia, Oksidan adalah senyawa penerima elektron 

(electron acceptor) yaitu senyawa-senyawa yang dapat menarik elektron. 

Misalnya ion ferri (Fe
3+

) adalah suatu oksidan : Fe
3+

 + e
-
  Fe

2+
. Sedangkan 

radikal bebas dari ilmu kimia adalah atom atau molekul (kumpulan atom) yang 

memiliki elektron yang tidak berpasangan (unpaired electron). Contohnya 

molekul air (H2O), ketika ada sumber energi yang besar misalnya radiasi maka air 

dapat mengalamai pembelahan homolitik, meskipun tidak ada sumber energi, air 

juga dapat mengalami pembelahan tetapi pembelahan yang terjadi yaitu 

pembelahan heterolitik. Pembelahan heterolitik tidak menghasilkan radikal tetapi 

ion hal ini yang disebut dengan ionisasi (Ramadhan, 2015) 

 

2.4.2   Klasifikasi Antioksidan  

  Antioksidan memiliki pengelompokkan yang beragam berdasarkan 

sumber, jenis, kelarutan dalam air dan lipid serta berdasarkan ukuran partikel. Ada 

dua kelompok utama antioksidan dalam sel hidup yaitu antioksidan enzimatik dan 

antioksidan non-enzimatik. Kelompok ini terbagi menjadi beberapa subkelompok. 
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Antioksidan enzimatik dibagi menjadi primer dan sekunder pertahanan enzimatik. 

Sedangkan antioksidan non-enzimatik dibagi menjadi antioksidan alami dan 

antioksidan sintesis (Carocho, 2013 dan Ramadhan, 2015). 

  Antioksidan enzimatik bekerja dengan menghancurkan dan 

menghilangkan radikal bebas. Enzim antioksidannya mengubah produk oksidatif 

yang berbahaya menjadi hidrogen peroksida (H2O2) yang bekerjanya dipengaruhi 

oleh mineral seperti Mg, seng, tembaga dan selenium yang terdapat dalam 

makanan dan minuman (Nimse dan Palb, 2015). Antioksidan enzimatis meliputi 

enzim superoksidan dismutase (SOD), katalase, dan glutation peroksidase. 

Antioksidan ini juga disebut sebagai antioksidan primer, karena tugasnya 

mencegah terbentuknya senyawa radikal bebas baru yang mana merubah radikal  

bebas yang ada menjadi molekul yang berkurang dampak negatifnya yaitu 

sebelum sempat bereaksi (Winarsih, 2014). 

 Klasifikasi antioksidan berdasarkan jenis utamanya yaitu antioksidan 

primer, sekunder dan tersier. Antioksidan primer disebut juga antioksidan 

endogenus karena di hasilkan dari proses dalam tubuh (endogen) meliputi SOD, 

katalase, glutation peroksidase (GSH-Px) dan glutation reduktase (GSHR) 

(Ramadhan, 2015). Antioksidan sekunder merupakan antioksidan yang berfungsi 

menangkap radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi berantai. Menurut 

Gordon (1990) antioksidan yang berfungsi memperlambat laju autooksidasi 

dengan berbagai mekanisme diluar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi 

dengan pengubahan radikal lipid ke bentuk lebih stabil contohnya vit C, vit E dan 

β-karoten. Antioksidan tersier merupakan antioksidan yang memperbaiki 

kerusakan sel-sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas contohnya enzim 

yang memperbaiki DNA pada inti sel adalah metionin sulfoksidan reduktase, 

enzim tersebut bermanfaat utnuk perbaikan DNA pada penderita kanker 

(Ramadhan, 2015). 

 Antioksidan non-enzimatis dapat berbentuk senyawa nutrisi dan non-

nutrisi. Senyawa nutrisi dan non nutrisi disebut sebagai antioksidan sekunder, 

karena dapat diperoleh dari asupan bahan makanan seperti vitamin C, E, A dan β-

karoten. Glutation, asam urat, bilirubin, albumin, dan flavonoid juga merupakan 

antioksidan dalam kelompok ini.  Antioksidan non-enzimatik bekerja dengan cara 
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menyela bebas reaksi berantai radikal dan mencegah terjadinya reaksi tersebut. 

Meskipun disebut antioksidan sekunder, senyawa tersebut tidak kalah penting 

dalam menginduksi status antioksidan tubuh (Winarsih, 2014 dan Nimse dan Palb, 

2015).   

 Antioksidan berdasarkan pada kelarutannya di air atau lipid. Antioksidan 

bisa dikategorikan sebagai antioksidan larut dalam air dan antioksidan larut dalam 

lipid. Antioksidan yang larut dalam air (misalnya vitamin C) yaitu antioksidan 

yang larut dalam cairan seluler seperti sitosol, atau sitoplasma matriks. 

Antioksidan larut lipid (misalnya vitamin E, karotenoid, dan asam lipoat) yaitu 

antioksidan yang larut sebagian besar terletak di sel membran (Nimse dan Palb, 

2015). 

 Antioksidan juga dapat dikategorikan sesuai dengan ukurannya, 

antioksidan molekul kecil dan antioksidan molekul besar. Antioksidan kecil 

(vitamin C, vitamin E, karotenoid, dan glutathione (GSH) ) molekul menetralisir 

ROS dalam proses yang disebut radical scavenging dan membawanya keluar dari 

tubuh. Antioksidan molekul besar adalah enzim (SOD dan GSHPx) dan sacrificial 

proteins (albumin) yang menyerap ROS dan mencegahnya dari penyerang protein 

penting lain (Nimse dan Palb, 2015). 

 Antioksidan berdasarkan sumber terbagi atas antioksidan alam dan 

antioksidan sintetik. Antioksidan alami merupakan antioksidan hasil dari ekstraksi 

bahan alami. Misalnya antioksidan dalam makanan dapat berasal dari senyawa 

antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua kelompok makanan senyawa 

antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan, senyawa 

antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan di tambahkan ke makanan 

sebagai bahan tambahan pangan (Ramadhan, 2015). Sedangkan Antioksidan 

sintetik merupakan antioksidan yang diperoleh dari hasil reaksi kimia. 

Antioksidan sintetik yang diijinkan penggunaanya untuk makanan dan 

penggunaanya telah sering disebutkan yaitu Butyl Hidroksil Anisol (BHA), Butyl 

Hidroksil Toluene (BHT), propil galat. Antioksidan tersebut merupakan 

antioksidan alami yang telah diproduksi secara untuk tujuan komersial 

(Ramadhan, 2015). 
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2.4.3  Mekanisme Kerja Antioksidan 

 Antioksidan dapat menghentikan proses perusakan sel dengan cara 

memberikan elektron kepada radikal bebas. Antioksidan akan menetralisir radikal 

bebas sehingga tidak mempunyai kemampuan lagi mencuri elektron dari sel dan 

DNA (Sayuti dan Yenrina, 2015). Mekanisme kerja antioksidan primer adalah 

dengan cara mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru atau mengubah 

radikal bebas yang telah terbentuk menjadi lebih stabil dan kurang reaktif dengan 

cara memutus reaksi berantai (polimerisasi) atau dikenal dengan istilah juga 

chain- breaking-antioxidant (Winarsi, 2007).  

 Mekanisme kerja antioksidan sekunder adalah dengan cara memotong 

reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas atau dengan cara menangkap radikal 

bebas (free radical scavenger). Akibatnya radikal bebas tidak akan bereaksi 

dengan komponen seluler. Antioksidan sekunder ini bekerja dengan satu atau 

lebih mekanisme berikut (a) memberikan suasana asam pada medium (sistem 

makanan) (b) meregenerasi antioksidan utama (c) mengkelat atau mendeaktifkan 

kontaminan logam prooksidan (d) menangkap oksigen (e) mengikat singlet 

oksigen dan mengubahnya ke bentuk triplet oksigen (Sayuti dan Yenrina, 2015). 

Pada antioksidan tersier enzim-enzim tersebut berfungsi dalam perbaikan 

biomolekuler yang rusak akibat aktivitas radikal bebas. Kerusakan DNA akibat 

radikal bebas dapat dicirikan oleh rusaknya single atau double strand pada gugus 

basa dan non- basa (Winarsi, 2007). 

 

2.4.4  Kelompok Senyawa Antioksidan 

2.4.4.1 Vitamin C 

1.  Definisi Vitamin C 

 Vitamin memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan 

kehidupan manusia. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat 

dibutuhkan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan normal (Taufiq, 

2008). Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah 

sedikit untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh yang spesifik, seperti pertumbuhan 

normal, memelihara kesehatan dan reproduksi. Vitamin tidak dihasilkan oleh 

tubuh sehingga harus diperoleh dari bahan makanan. Vitamin berperan sebagai 
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antioksidan, yakni zat untuk menghidarkan terjadinya radikal bebas. Jenis vitamin 

yang termasuk zat antioksidan adalah vitamin A, C dan E (Irianto, 2007). Vitamin 

tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh tetapi harus didatangkan dari luar yaitu dari 

bahan-bahan yang kita makan 

 

2.  Deskripsi Vitamin C 

 Vitamin C merupakan kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam 

keadaan kerring vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin C 

mudah rusak karena bersentuhan dengan udara (oksidasi) terrutama 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) 

 

3.  Fungsi Vitamin C 

 Vitamin C atau asam askorbat merupakan pemburu radikal bebas yang 

larut dalam air (Nimse dan Pal, 2015). Vitamin C mempunyai banyak fungsi di 

dalam tubuh, sebagai koenzim atau kofaktor. Asam askorbat adalah bahan yang 

kuat kemampuan reduksinya dan bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-

reaksi hidroksilasi. Beberapa turunan vitamin C (seperti asam eritrobik dan 

askorbik palmitat) digunakan sebagai antioksidan di dalam industri pangan untuk 

mencegah proses menjadi tengik, perubahan warna (browning) pada buah-buahan 

dan untuk mengawetkan daging (Almatsier, 2009). 

 Ada beberapa fungsi Vitamin C di dalam tubuh, misalnya untuk sintesis 

kolagen (dibutuhkan untuk hidroksilasis prolin dan lisin menjadi hidrosiprolin, 

bahan penting dalam pembentukan kolagen. Kolagen merupakan senyawa protein 

yang mempengaruhi integritas struktur sel di semua jaringan ikat), untuk sintesis 

karnitin, noradrenalin, serotonin dan lain-lain untuk absorpsi dan metabolisme 

besi, absorpsi kalsium, mencegah infeksi dan serta mencegah kanker dan penyakit 

jantung (Almatsier, 2009). 
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2.4.4.2 Polifenol 

 Polifenolik pada dasarnya mewakili sekumpulan antioksidan alam yang 

digunakan sebagai nutrasetika dan ditemukan di dalam apel, teh hijau, dan anggur 

merah karena kemampuannya yang banyak untuk melawan kanker dan juga 

dipertimbangkan untuk mencegah penyakit-panyakit jantung hingga tingkat yang 

cukup tinggi. Polifenolik dapat secara arif dikelompokkan sebagai polifenolik 

flavonoid, asam-asam fenolat, polifenolik non-flavonoid (Kar, 2013). 

1. Flavonoid sebagai Antioksidan 

 Bioflavonoid (flavonoid) merupakan suatu kelompok senyawa fenol yang 

terbesar yang ditemukan di alam. Klasifikasi bioflavonoid yaitu Flavonol 

(quercetin, myricetin), flavone  (apigenin, luteoline), flavonolols (taxifolin), 

flavan-3-ols (catechin, epigallocatechin), flavonone  (hesperetin, naringenin), 

anthocyanidin  (cynidin, delphidin), isoflavone (genistein , daidzein) (Gambar 2.5) 

(Nimse dan Pal, 2015).  

 Flavonoid sebagai komponen nutriceutical. Nutriceutical didefinisikan 

sebagai makanan atau bagian makanan yang memberikan manfaat kesehatan, 

termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Seperti pengobatan dalam 

pencegahan gangguan peradangan, penyakit kardiovaskular, atau memiliki efek 

perlindungan untuk menurunkan risiko berbagai jenis kanker (Skrovankova et al, 

2015).  Bahan utama nutriceutical aktif dalam tanaman adalah flavonoid. Senyawa 

fenolik ini bertindak sebagai antioksidan potensial dan pengkelat logam. Flavon 

dan cathecin merupakan jenis flavonoid paling kuat dalam melindungi tubuh 

terhadap reactive oxygen species (ROS). Sel-sel tubuh dan jaringan secara terus 

menerus terancam oleh kerusakan akibat radikal bebas dan ROS yang dihasilkan 

selama metabolisme oksigen normal ataupun diinduksi oleh kerusakan 

exogeneous. Radikal bebas dan ROS terlibat dalam sejumlah besar penyakit 

manusia yang tidak dapat melindungi sel dari stres oksidatif. Meskipun flavonoid 

mampu melidungi dari stres oksidatif, tetapi ada bukti bahwa senyawa tersebut 

juga bersifat prooksidan (senyawa yang mempercepat terjadinya oksidasi).  

 Beberapa jenis flavonoid yang bersifat berlawanan (prooksidan) yaitu 

chalconaringenin (chalcone dalam buah jeruk) dan naringenin (flavanone dalam 

buah jeruk) (Winarsih, 2014). Flavonoid memunculkan aktivitasnya dengan cara 
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menangkap radikal-radikal bebas secara hati-hati sehingga menghasilkan suatu 

radikal yang cukup stabil yang selanjutnya mengalami reaksi dengan radikal 

flavonoid lain untuk menghasilkan dua non-radikal (Kar, 2013).  

 Quarcetin adalah salah satu flavonoid diet yang banyak tersedia dalam 

apel, anggur, berry, bawang, teh, dan lain-lain. Quarcetin bekerja sebagai 

antioksidan yang memberikan efek positif lain seperti antiinflamasi, antialergi, 

antivirus serta antikanker. Quarcetin bertindak sebagai radical scavenger yang 

ditunjukkan melalui caranya dengan memberikan efek perlindungan pada jaringan 

ketika terjadi perfusi dan iskemik (Winarsih, 2014). 

 

2.5  Tinjauan Tentang Pengujian Antioksidan 

 Berbagai metode digunakan untuk mengevaluasi kapasitas antioksidan 

yang dilakukan secara in vitro dan in vivo. Umumnya uji antioksidan in vitro 

menggunakan perangkap radikal bebas relatif mudah dilakukan. Metode in vitro 

dapat dilakukan dengan berbagai macam metode meliputi : (1) ABTS, (2) DPPH, 

(3)FRAP, (4) CUPRAC, (5) ORAC, dan (6) TRAP (Pisoschi and Negulescu, 

2011).  

 

2.5.1 Tinjauan Tentang ABTS 

 Pengujian didasarkan pada kemampuan dari masing-massing substansi 

untuk membentuk kation radikal (ABTS
•+

) yang telah dimodifikasi. ABTS
•+ 

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

persuphate dan memberikan campuran dalam ruang gelas pada suhu kamar selama 

12 - 16 jam. Larutan ABTS
•+ 

diencerkan dengan air deionisasi dan 95% etanol 

(1:1) sampai absorbansi 0,70 (+0,02) pada panjang gelombang 734 nm. Dua puluh 

samapi seratus µL ekstrak di campur dengan 6 ml larutan ABTS. Penurunan 

absorbansi dicatat pada 1 menit setelah pencampuran. Absorban berkurang 

dihitung sebagai nilai ABTS untuk perbandingan dengan sampel segar. Vitamin C 

( 0 - 20 µg) digunakan sebagai standart (Wangcharoen, 2008). ABTS dihasilkan 

dengan mereaksikan zat pengoksidasi kuat (misalnya potassium permanganat atau 

kalium persulfat) dengan garam ABTS (Shalaby dan Shanab, 2013). ABTS sering 

digunakan oleh industri makanan untuk mengukur antioksidan makanan. Kation 
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2.5.5  Tinjauan Tentang ORAC (Oxygen Radical Absorbing Capacity) 

 Metode ORAC menggunakan senyawa radikal peroksil yang dihasilkan 

melalui larutan cair dari 2,2'-azobis-(2-amidino-propana) dihidroklorida (AAPH), 

pada suhu 37
o
C. Antioksidan akan bereaksi dengan radikal peroksil dan 

menghambat degradasi zat warna (Teow et a., 2007 dan Pisoschi dan Negulescu, 

2011). Kelebihan pada metode ini adalah dari pendekatan AUC, bahwa dapat 

memberikan hasil antioksidan yang berbeda yang memilik fase lag dan yang tidak 

memiliki fase lag. Kekurangan dari metode ORAC yaitu terbatas pada pengukuran 

rantai hidrofilik saja (Badarinath et al, 2010). 

 

2.5.6  Tinjauan Tentang TRAP (Total radical-trapping antioxidant  

parameter) 

Pengujian TRAP atau Total radical-trapping antioxidant parameter 

bekerja berdasarkan pengukuran konsumsi oksigen selama reaksi oksidasi Lipid 

terkontrol yang diinduksi oleh dekomposisi ternal dari AAPH (2,2- Azobis (2- 

aminidopropana) hidroklorida) untuk mengukur total aktivitas antioksidan. Hasil 

uji diekspresikan sebagai jumlah (dalam mikromol) radikal peroksil yang 

terperangkap oleh 1 liter plasma. Pengukuran serum TRAP berdasarkan 

penentuan lamanya waktu yang diperlukan oleh serum uji untuk dapat bertahan 

dari oksidasi buatan (Antolovich et al, 2002). 

2.6  Tinjauan Tentang Spektrofotometer UV-VIS 

Spektrofotometri serap merupakan pengukuran interaksi antara radiasi 

elektromagnetik panjang gelombang tertentu yang sempit dan mendekati 

monokromatik, dengan molekul atau atom dari suatu zat kimia. Hal ini didasarkan 

pada kenyataan bahwa molekul selalu mengabsorbsi cahaya elektromagnetik jika 

frekuensi cahaya tersebut sama dengan frekuensi getaran dari molekul tersebut. 

Elektron yang terikat dan elektron yang tidak terikat akan tereksitasi pada suatu 

daerah frekuensi, yang sesuai dengan cahaya ultraviolet dan cahaya tampak (UV-

Vis). Spektrum absorbsi daerah ini adalah sekitar 220 nm sampai 800 nm dan 

dinyatakan sebagai spektrum elektron. Suatu spektrum ultraviolet meliputi daerah 

bagian ultraviolet (190-380 nm), spektrum Vis (Vis = Visibel) bagian sinar 

tampak (380-780 nm) (Henry A, 2002). 
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Panjang gelombang yang digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif 

suatu zat biasanya merupakan panjang gelombang dimana zat yang bersangkutan 

memberikan serapan yang maksimum (λ maks), sebab keakuratan pengukurannya 

akan lebih besar. Hal tersebut dapat terjadi karena pada panjang gelombang 

maksimum (λ maks) bentuk serapan pada umumnya landai sehingga perubahan 

yang tidak terlalu besar pada kurva serapan tidak akan menyebabkan kesalahan 

pembacaan yang terlalu besar pula (dapat diabaikan). Serapan yang optimum 

untuk pengukuran dengan spektrofotometri UV-Vis ini berkisar antara 0,2 - 0,8. 

Namun menurut literatur lain, serapan sebesar 2 - 3 relatif masih memberikan 

hasil perhitungan yang cukup baik (untuk campuran), walaupun disarankan agar 

serapan berada di bawah 2 untuk hasil yang lebih baik, dengan cara mengencerkan 

larutan zat yang akan diukur (Henry A, 2002). 

 

2.6.1   Prosedur Umum Spektrofotometer UV-Vis 

  Prosedur umum penggunaan spektrofotometer UV dan sinar tampak: 

a. Sampel dilarutkan dalam pelarut 

b. Sampel dimasukkan dalam kuvet 

c. Dalam keadaan tertutup, atur T = 0% (dalam beberapa instrumen, ini 

disebut 0%T. Dark current control) 

d. Dalam keadaan terbuka, atur T = 100% (A=0). Gunakan cell penuh 

dengan pelarut murni 

e. Masukkan sampel dan ukur %T (atau A) 

Pada cell windows yang mengkilap, kira-kira 2% dari radiasi yang masuk 

akan hilang oleh pantulan dan pembiasan pada setiap permukaan, maka kuvet 

kosong akan mengurangi P0  dari 100% mendekati 94%. Oleh karena itu untuk 

mengganti kehilangan tersebut perlu mengatur 100% T (A=0) dengan 

menggunakan cell yang sama dipenuhi pelarut murni.  

Fitur instrumen single beam : 

1. Biaya rendah  

2. Tujuan dasar untuk mengukur A, %T atau C pada panjang gelombang 

terpisah  

3. 100% T (0A) harus diatur pada setiap panjang gelombang  
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4. Tidak dapat digunakan untuk meneliti spektra  

5. Fitur instrumen double beam : 

6. Digunakan untuk meneliti spektra pada panjang gelombang lebih tinggi 

(190800nm) 

7. Dapat menghasilkan spektra  A vs λ, %T vs λ, atau spektra derivatif 1st, 

2nd , 3rd, 4
th

 

8. Dapat digunakan untuk pengukuran A atau %T saja pada panjang 

gelombang tertentu (Wiryawan A. dkk, 2007). 

 

2.6.2   Instrumen Spektrofotometer UV-Vis 

2.6.2.1 Sumber Radiasi  

a. Lampu Tungsten : stabil, murah, 350-1000nm  

b. Lampu halogen tungsten  (quartz-iodine lamp)   sama dengan lampu 

tungsten tetapi memiliki output lebih baik pada daerah 300-400nm  

c. Lampu Deuterium Arc mahal, masa kerja singkat, 190-400nm 

 

2.6.2.2 Sistim Dispersi 

a. Filter Hanya digunakan pada kolurimeter murah pita ≈ 25-50 nm tidak 

umum digunakan dalm instrumen modern 

b. Prisma kwarsa memiliki karakteristik dispersi lemah pada daerah sianr 

tampak (380-780 nm) dispersi bervariasi sesuai panjang gelombang lebih 

mahal daripada grating 

c. Difractions Gratings Dispersi kontan dengan panjang gelombnag yang 

lebih besar daripada yang biasa digunakan.  

2.6.2.3 Kuvet 

a. Gelas : umum digunakan (pada 340-1000 nm). Biasanya memiliki panjang 

1 cm (atau 0,1;  0,2 ;  0,5;  2  atau  4 cm) 

b. Kwarsa  mahal, range (190-1000nm) 

c. Cell otomatis (flow through cells)  

d. Matched cells 

e. Polystyrene range ( 340-1000nm) throw away type 

f. Microcells 
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2.6.2.4 Detektor  

a. Barrier layer cell(photo cell atau photo voltaic cell)  

b. Photo tube: lebih sensitif daripada photo cell, memerlukan power suplai 

yang stabil  dan amplifier  

c. Photo multipliers : sangat sensitif,   respons cepat digunakan pada 

instrumen double beampenguatan internal  

 

2.6.2.5 Sistem pembaca 

a. Null balance : menggunakan prinsip null balance potentiometer, tidak 

nyaman, banyak diganti dengan pembacaan langsung dan pembacaan 

digital 

b. Direct readers : %T, A atau C dibaca langsung dari skala 

c. Pembacaan digital : mengubah sinyal analog ke digital dan menampilkan 

peraga angka Light emitting diode (LED) sebagai A, %T atau C 

(Wiryawan A. dkk, 2007). 
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