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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Radikal bebas merupakan molekul yang memiliki elektron yang tidak 

berpasangan pada kulit terluarnya (Robins, 2007). Molekul yang tidak 

berpasangan tersebut menjadi tidak stabil dan radikal. Supaya stabil, molekul ini 

selalu berusaha mencari pasangan elektronnya dengan cara merebut elektron dari 

molekul lain. Karena molekul ini berusaha merebut elektron dari molekul lainnya 

maka disebut dengan radikal bebas atau Reactive Oxygen Species (ROS). Radikal 

bebas atau Reactive Oxygen Species ini sangat berbahaya bagi tubuh jika terpapar 

terus menerus. (Fessenden dan Fessenden, 1982). 

Senyawa radikal bebas tersebut dapat menyebabkan kerusakan DNA di 

samping penyebab lain seperti virus. Selain itu juga dapat terjadi perubahan 

abnormal pada gen tertentu sehingga menyebabkan kanker. Radikal bebas juga 

merupakan pemicu kerusakan saraf dan otak. Radikal bebas ini dapat 

menyebabkan peradangan, pengapuran tulang, gangguan pencernaan, gangguan 

fungsi hati, dan meningkatkan kadar low density lipoprotein (LDL).  Peningkatan 

kadar LDL di dalam tubuh ini dapat mengakibatkan terjadinya penimbunan 

kolesterol pada dinding pembuluh darah sehingga mengakibatkan asterosklerosis 

atau lebih dikenal dengan penyakit jantung koroner (Suryo, 2008).  

Sumber radikal bebas dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu: sumber 

radikal bebas internal dan sumber radikal bebas eksternal. Radikal bebas internal 

berasal dari oksigen yang kita hirup. Oksigen yang kita hirup merupakan sumber 

energi utama bagi tubuh kita. Namun, reaksi pembentukan energi tersebut 

memiliki hasil samping menjadi Reactive Oxygen Species (ROS). Sedangkan, 

sumber radikal bebas eksternal dapat berasal dari polusi udara, alkohol, rokok, 

radiasi sinar ultra violet, obat-obatan tertentu seperti anestesi, pestisida, sinar X, 

dan kemoterapi. Radikal bebas eksternal juga dapat bersumber dari minyak 

goreng yang berbau tengik karena dapat melepaskan senyawa peroksida dan 

epoksida yang bersifat karsinogenik (Ketaren, 2005). 
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Peningkatan radikal bebas, dapat dicegah dengan adanya antioksidan. 

Antioksidan didefinisikan sebagai inhibitor yang bekerja menghambat oksidasi 

dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif membentuk radikal bebas tak 

reaktif yang relatif stabil sehingga dapat melindungi sel dari efek berbahaya 

radikal bebas oksigen reaktif (Sofia, 2005). Berdasarkan sumbernya antioksidan 

dapat dibagi menjadi 2, yaitu: antioksidan eksogen dan antioksidan endogen. 

Antioksidan eksogen merupakan antioksidan asupan dari luar tubuh. Antioksidan 

endogen merupakan antioksidan yang diproduksi oleh tubuh sendiri. Contoh dari 

antioksidan endogen diantaranya adalah superoksida dismutase (SOD), glutation 

peroksidase (GSH Px), katalase, serta nonenzim yang merupakan senyawa protein 

kecil glutation (Murray, 2003). Sumber antioksidan eksogen dapat diperoleh dari 

buah, sayur, dan rempah seperti pada brokoli, jahe, temulawak, apel, jeruk, dan 

lain-lain. Selain dibagi menjadi antioksidan eksogen dan endogen, sumber 

antioksidan  juga dapat dibagi menjadi antioksidan sintetik dan antioksidan alami. 

Antioksidan alami berasal dari bahan alam yang memiliki aktivitas antioksidan. 

Antioksidan sintetik seperti BHA (butylated hydroxyanisol), BHT (butylated 

hydroxytoluene), dan lain-lain (Hernani,2006). 

Buah apel segar memiliki banyak kandungan yang berfungsi sebagai 

antioksidan. Beberapa kandungan buah apel yang mengandung antioksidan antara 

lain adalah quersetin glikosida, prosianidin B2, asam klorogenat, epikatekin, 

floretin glikosida, dan vitamin C (Lee et al., 2003). Sedangkan kulit apel 

mengandung hampir 40% flavonol, 30% askorbat, 20% total senyawaan fenolik, 

14% total glutathione, dan 11% L-sistein (Lata dan Tomala, 2007). Namun, 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsentrasi senyawa bioaktif pada 

apel, yaitu kelarutan flavonoid dalam berbagai jenis jaringan pada apel, varitas 

apel, lama dan kondisi penyimpanan apel, serta bentuk sediaan (diproses atau 

segar) (Sluis et al., 2002). Selain itu degradasi antioksidan juga dapat disebabkan 

karena proses pemanasan, cahaya, dan kontak langsung dengan bahan logam 

(Aprilla et al., 2014).  

Buah apel dapat diolah menjadi bermacam-macam produk yang memiliki 

nilai jual yang tinggi. Salah satu produk olahan apel yaitu dodol apel. Dodol 

merupakan makanan tradisional yang terbuat dari tepung beras ketan, santan 
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kelapa, dan gula. Makanan tradisional ini biasanya ditambahkan dengan bahan 

makanan atau bahan tambahan makanan lain yang diijinkan. Salah satu bahan 

yang dapat ditambahkan adalah buah apel untuk menambah cita rasa dan 

kandungan gizinya (Jurnal Teknologi Hasil Pertanian, 2011). 

Metode yang dapat digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan adalah 

ABTS, ORAC, TRAP, FRAP, dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan diuji 

perbandingan aktivitas antioksidan pada buah apel Manalagi dan produk olahan 

dodol apel Manalagi menggunakan metode ABTS dengan spektrofotometer UV-

Vis. Prinsip metode ini adalah dengan menggunakan antioksidan dalam jumlah 

tertentu untuk menghambat ABTS. Sehingga dari hasil spektrofotometer dapat 

diketahui perbandingan aktivitas antioksidan yang ditandai dengan nilai IC50 pada 

apel segar Manalagi dan olahan dodol apel Manalagi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian yaitu 

“Bagaimana perbandingan aktivitas antioksidan pada buah apel Manalagi dengan 

produk olahan dodol apel Manalagi (berdasarkan nilai IC50) menggunakan metode 

ABTS?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan aktivitas 

antioksidan yang terdapat pada apel segar Manalagi dan olahan dodol apel 

Manalagi (berdasarkan nilai IC50) menggunakan metode ABTS. 

 

1.4 Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah ada perbandingan aktivitas antioksidan 

pada buah apel Manalagi dan produk olahan dodol apel Manalagi dengan metode 

ABTS. Karena olahan dodol apel Manalagi mengalami degradasi antioksidan 

akibat proses pengolahan sehingga dapat menurunkan aktivitas antioksidannya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

kandungan antioksidan pada apel Manalagi dan produk olahannya yaitu 

dodol apel 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

perbandingan aktivitas antioksidan pada buah apel Manalagi dan produk 

olahan dodol apel Manalagi menggunakan metode ABTS dengan 

spektrofotometer UV-Vis 

 


