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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Apel 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Apel 

Tanaman Apel (Malus sylvestris Mill) mempunyai klasifikasi sebagai berikut :  

Divisio  : Spermatophyta       

Subdivisio : Angiospermae 

Klas  : Dicotyledone 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Rosaceae 

Genus  : Malus 

Spesies : Malus sylvestris Mill  

(Bambang, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Gambar 2.1 Apel (Malus sylvestris Mill) (Shatikah, 2010) 

 

2.1.2 Daerah Asal dan Penyebaran 

Tanaman apel yang dibudidayakan sekarang ini berasal dari Asia Barat 

Daya. Dewasa ini, tanaman tersebut sudah menyebar ke seluruh dunia, baik di 

daerah tropis maupun subtropis. Namun demikian, negara penghasil apel yang 

utama di dunia hanya beberapa, misalnya Australia, Cina, Amerika Serikat, Turki,  
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negara-negara pecahan Uni Soviet, beberapa negara Eropa, Jepang, dan Argentina 

(Semeru, 2004). 

Penyebaran buah apel di Indonesia hampir di seluruh daerah. Salah satu 

sentra utama apel di Indonesia adalah di Jawa Timur. Area penyebaran 

pengembangannya terletak di daerah Tumpang, Ponco Kusumo, Nongko Jajar, 

dan Jonggo serta dibeberapa tempat lainnya dalam frekuensi kecil. Populasi 

tanaman apel tropis di sentra utama propinsi Jawa Timur mencapai lebih dari 5 

juta pohon. Angka produksi cenderung meningkat dalam waktu beberapa tahun 

terakhir, meskipun dihadapkan pada berbagai masalah seperti mahalnya pupuk 

dan pestisida, gangguan alam berupa abu gunung semeru dan lain sebagainya 

(Komarudin, 2005).  

 

2.1.3 Morfologi Tanaman Apel 

a. Akar 

Pohon apel yang berasal dari biji dan anakan akan membentuk akar 

tunggang, yaitu akar yang arah tumbuhnya lurus atau vertikal ke dalam tanah. 

Akar ini berfungsi sebagai penegak tanaman, penghisap air dan unsur hara dalam 

tanah, serta untuk menembus lapisan tanah yang keras. Sedangkan batang bawah 

yang berasal dari perbanyakan stek dan rundukan tunas akar, yang berkembang 

baik adalah akar cabang/ akar serabut dan tidak mempunyai akar tunggang, 

sehingga batangnya kurang kuat dan rentan terhadap kekurangan air (Bambang, 

1997). 

b. Batang 

Pohon apel berkayu cukup keras dan kuat, cabang-cabang yang dibiarkan/ 

tidak dipangkas pertumbuhannya lurus dan tidak beranting. Kulit kayunya cukup 

tebal, kulit batang yang masih muda berwarna cokelat muda sampai cokelat 

kekuning-kuningan dan setelah tua berwarna hijau kekuning-kuningan sampai 

kuning ke abu-abuan. Jika dilakukan pemangkasan, baik pemangkasan bentuk 

maupun pemangkasan pemeliharaan, maka tajuk pohon berbentuk perdu seperti 

payung atau meja (Bambang, 1997). 
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c. Daun 

Daun apel berbentuk lonjong/oval, ada yang lebar dan ada yang kecil (apel 

liar). Ujung daunnya runcing, pangkal daun tumpul sedangkan tepi daunnya 

bergerigi teratur. Warna permukaan daun bagian atas hijau tua, tulang daun 

berwarna hijau muda, dan tangkai daun berwarna hijau kelabu. Princiess Nable 

daunnya berwarna hijau muda dan agak kecil, sedangkan varietas Rome Beauty 

daunnya berwarna hijau tua dengan tangkai daun agak kecokelat-cokelatan 

dengan helaian daun lebih besar (Bambang, 1997). 

d. Bunga 

Bunganya tunggal atau berkelompok berwarna putih bersih. Bunga keluar 

pada  ujung tunas-tunas generatif (tunas tumpul) yang tumbuh dari setiap mata 

pada setiap ruas cabang. Dengan melengkungkan cabang-cabangnya yang telah 

dewasa secara mendatar, tanaman dapat berbunga setiap saat setelah daunnya 

digugurkan (Sunarjo,2005). Saat pembuangan banyak dipengaruhi oleh 

temperatur, namun setiap varietas memberikan respon yang berbeda terhadap 

temperatur. Temperatur yang sesuai untuk pembungaan antara 12
0
 – 18

0
 C 

(Bambang, 1997). 

Bunga apel bertangkai pendek, menghadap ke atas, bertandan, dan pada 

tiap tandan terdapat 7-9 bunga. Bunga tumbuh pada ketiak daun, mahkota 

bunganya berwarna putih sampai merah jambu berjumlah 5 helai, menyelubungi 

benangsari pada badan buah, dan di tengah-tengah bunga terdapat putik atau bakal 

buah. Bunga apel penyerbukannya secara silang. Berkaitan dengan penyerbukan 

ini pengaruhnya sangat besar terutama atas varietas Manalagi. Apabila dalam 1 

kebun hanya ditanami varietas Manalagi, maka buahnya tidak dapat lebat. Untuk 

itu sebaiknya apel Manalagi ditanam selang-seling dengan Rome Beauty 

(Bambang, 1997). 

e. Buah 

Buah apel mempunyai bentuk bulat sampai lonjong bagian pucuk buah 

berlekuk dangkal, kulit agak kasar dan tebal, pori-pori buah kasar dan renggang, 

tetapi setelah tua menjadi halus dan mengkilat. Warna buah hijau kemerah-

merahan, hijau kekuningan, hijau berbintik-bintik, merah tua dan sebagainya 

sesuai dengan varietasnya. Bijinya ada yang berbentuk panjang dengan ujung 
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meruncing, ada yang berbentuk bulat berujung tumpul, ada pula yang bentuknya 

antara bentuk pertama dan kedua (Bambang, 1997). 

 

2.1.4 Kandungan Buah Apel 

Daging buah apel mengandung katekin, prosianidin, floridzin, floretin 

glikosida, asam kafeat, dan asam klorogenat. Kulit apel mengandung semua di 

atas ditambah dengan quercetin glikosida. Chinici et al., 2004 memperkuat hasil-

hasil di atas dengan mengidentifikasi flavonol, flavanol, prosianidin, 

dihidroksikalkon, dan hidroksisinamat dalam jaringan kulit apel, dan yang paling 

melimpah adalah epikatekin, prosianidin B2, dan florizin.  Ia juga mendapati 

bahwa pada kulit apel, penyumbang aktivitas antioksidan paling besar adalah 

flavonol, flavanol, dan prosianidin yang merupakan 90% dari total aktivitas. 

Kandungan senyawa fenolik utama dalam enam jenis apel didapatkan 

kandungan terbesar dalam mg/100 g apel segar adalah quersetin glikosida (13.2 

mg), prosianidin B2 (9.35 mg), asam klorogenat (9.02 mg), epikatekin (8.65 mg), 

floretin glikosida (5.59 mg), dan vitamin C (12.8 mg) (Lee et al., 2003). Selain 

itu, kulit apel mengandung hampir 40% flavonol, 30% askorbat, 20% total 

senyawaan fenolik, 14% total glutathione, dan 11% L-sistein (Lata dan Tomala, 

2007). Golding et al., 2001 mengklasifikasikan fenolik dalam kulit apel sebagai 

berikut: asam fenolat/ asam klorogenat, flavonoid yaitu flavan (katekin), 

prosianidin, flavonol (quercetin glikosida), kalkon (floretin glikosida), dan 

antosianin (cianidin glikosida). 

Dalam 100 gram buah terkandung antara lain: energi 58,00 kal; 

karbohidrat 14,90 gram; kalsium 6,00 mg; fosfor 10,00 mg; besi 1,30 mg, serat 

0,70 mg; Vitamin A 24,00 rpe dan lainnya (Margantan, 2001). Bagian buah yang 

banyak mengandung pektin adalah ampas (daging buah yang sudah 

diambilsarinya) berkisar 15-20% berat dan pada kulit buah berkisar 4-7% berat 

apel (Suhardi, 1997). Selain itu, dalam literatur lain disebutkan setiap 100 gram 

buah apel mengandung sekitar 85g air, 20-13,5g karbohidrat (terutama fruktose), 

10 mg fosfor, kalsium 10 mg, 0.2 mg besi, kalium 150 mg serta vitamin A, B1, 

B2, B6, dan C sebanyak 10 mg. Kandungan protein dan lemak buah apel sangat 

rendah sedangkan kalorinya sekitar 165-235kJ (Semeru, 2004). 
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2.1.5 Manfaat Buah Apel 

Buah apel tidak hanya digunakan untuk menangkal penyakit ringan seperti 

flu dan diare, namun apel juga dapat digunakan untuk kanker, serangan jantung, 

dan stroke. Selain itu apel juga dapat digunakan untuk menurunkan kadar 

kolesterol, mencegah gangguan pada sistem peredaran darah, melawan infeksi 

virus, dan mencegah kerusakan gigi (Nurheti, 2011). 

Buah apel segar selain untuk buah meja (cuci mulut), buah 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 Dodol Apel  

Dodol merupakan makanan tradisional, telah dikenal lama oleh 

masyarakat Indonesia dan banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh permintaan eksport dodol untuk berbagai negara seperti 

Malaysia, Singapura, Brunei dan Belanda. Dodol merupakan salah satu produk 

olahan hasil pertanian yang diperkirakan mampu bersaing di pasar global. Prospek 

pemasaran dodol cukup cerah karena produk olahan ini banyak diminati 

masyarakat dari berbagai kalangan, hal ini terbukti dengan terdapatnya dodol di 

berbagai daerah, dan tetap berkembangnya produk – produk dodol di setiap 

daerah tersebut. Secara umum bahan dasar pembuatan dodol adalah tepung ketan, 

gula kelapa dan santan kelapa, sehingga dodol mengandung karbohidrat, protein, 

dan lemak, namun sedikit mengandung vitamin. Saat ini jenis dan cita rasa dodol 

makin banyak, diantaranya adalah dodol sirsak,  nangka, durian, tape dan lainnya 

(Asih Nurhayati, 1999). 

 

2.3 Tinjauan Tentang Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan elektron, sehingga molekul 

tersebut menjadi tidak stabil dan selalu berusaha mengambil elektron dari molekul 

atau sel lain. Radikal bebas dapat dihasilkan dari hasil metabolisme tubuh seperti 

pada waktu kita bernapas (hasil samping proses oksidasi atau pembakaran), pada 

saat terjadi infeksi. Pada saat terjadi infeksi, radikal bebas diperlukan untuk 
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membunuh mikroorganisme penyebab infeksi. Tetapi paparan radikal bebas yang 

berlebiham dapat menyebabkan kerusakan sel, dan pada akhirnya dapat 

menyebabkan kematian sel. Radikal bebas bersifat reaktif, dapat menyebabkan 

kerusakan sel, mengurangi kemampuan adaptasi sel, bahkan kematian sel 

sehingga menyebabkan timbulnya penyakit (Prasetya, 2015).  

Radikal bebas merupakan salah satu bentuk senyawa reaktif, yang secara 

umum diketahui sebagai senyawa yang memiliki elektron yang tidak berpasangan 

di kulit terluarnya (Winarsi, 2007). Radikal bebas juga dapat diartikan suatu 

molekul yang relatif tidak stabil dengan atom yang pada orbit terluarnya memiliki 

satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan (Robins, 2007). Molekul yang 

kehilangan pasangan tersebut menjadi tidak stabil dan radikal, supaya stabil 

molekul ini selalu berusaha mencari pasangan elektronnya dengan cara merebut 

elekton dari molekul lain secara besar-besaran sehingga disebut radikal bebas atau 

Reactive Oxygen Species (ROS). Oksigen reaktif ini mencakup peroksida, 

hidroksil, peroksil, hidrogen peroksida, singlet oksigen, oksida nitrit, peroksinitrit, 

dan asam hipoklorit (Fessenden dan Fessenden, 1982). 

Senyawa radikal bebas merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan 

DNA di samping penyebab lain seperti virus. Bila kerusakan tidak terlalu parah 

maka dapat disembuhkan oleh sistem perbaikan DNA. Namun, bila sudah 

menyebabkan rantai DNA terputus di berbagai tempat, kerusakan ini tidak dapat 

diperbaiki lagi sehingga pembelahan sel akan terganggu. Bahkan terjadi 

perubahan abnormal yang mengenai gen tertentu dalam tubuh yang dapat 

menimbulkan penyakit kanker (Suryo, 2008). Komponen terpenting membran sel 

mengandung lemak tak jenuh ganda yang sangat rentan terhadap serangan radikal 

bebas. Jika ini menyerang struktur dan fungsi membran akan berubah yang dalam 

keadaan ekstrem akhirnya mematikan sel-sel pada jaringan tubuh. Pada sel kulit 

radikal bebas akan merusak senyawa lemak pada membran sel sehingga kulit 

kehilangan ketegangannya dan muncullah keriput. Terjadinya kerusakan protein 

akibat serangan radikal bebas ini termasuk oksidasi protein yang mengakibatkan 

kerusakan jaringan tempat protein itu berada. Contohnya kerusakan protein pada 

lensa mata yang mengakibatkan katarak (Silalahi, 2006). 
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Sumber radikal bebas ada yang bersifat internal dan eksternal atau dari 

luar tubuh. Radikal bebas internal berasal dari oksigen yang kita hirup. Oksigen 

yang biasa kita hirup merupakan penopang utama kehidupan karena menghasilkan 

banyak energi namun hasil samping dari reaksi pembentukan energi tersebut 

adalah menghasilkan Reactive Oxygen Species (ROS). Metabolisme aerobik yang 

merupakan proses penting dalam kehidupan organisme selalu diikuti oleh 

terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas terbentuk saat proses sintesis energi 

oleh mitokondria atau proses detoksifikasi yang melibatkan enzim sitokrom P-450 

di hati. Seperti diketahui proses metabolisme terjadi karena teroksidasinya zat-zat 

makanan yang dikonversi menjadi senyawa pengikat energi (adenosin triphospat) 

dengan bantuan oksigen. Dalam proses oksidasi itu terbentuk juga radikal bebas 

ROS yaitu anion superoksida dan hidroksil radikal (Lehninger, 1982). 

Sumber radikal bebas eksternal berasal dari polusi udara, alkohol, rokok, 

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

dan kemoterapi. Radikal bebas juga dihasilkan dari proses pengolahan makanan 

yang berlebihan (Desrorier, 1998). Beberapa cara pengolahan makanan yang 

akrab dengan kehidupan sehari-hari adalah menggoreng, membakar, atau 

memanggang dengan suhu yang terlalu tinggi. Minyak goreng yang dipakai 

berkali-kali sampai berwarna coklat kehitaman dan berbau tengik dapat menjadi 

penyebab timbulnya radikal bebas pada makanan yang digoreng. Minyak goreng 

yang sudah rusak tersebut tidak layak dipakai lagi karena dapat melepaskan 

senyawa peroksida dan epoksida yang bersifat karsinogenik (Ketaren, 2005). 

Selain itu, zat pengawet makanan seperti formal-dehid atau formalin pada bakso 

dan tahu, zat pewarna tekstil seperti methanyl yellow pada kerupuk, serta 

rhodamin pada sirup juga dapat merangsang terbentuknya radikal bebas (Nadesul, 

2007). 

 

2.4 Tinjauan Tentang Antioksidan 

2.4.1  Pengertian Antioksidan 

Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang mampu melindungi sel 

dari bahaya radikal bebas oksigen reaktif (Hery, 2014). Selain itu Sofia, 2005 juga 

mendefinisikan antioksidan sebagai inhibitor yang bekerja menghambat oksidasi 
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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.  

 

2.4.2  Klasifikasi Antioksidan 

Antioksidan diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: antioksidan endogen dan 

antioksidan eksogen. Antioksidan endogen adalah yang diproduksi oleh tubuh 

sendiri. Antioksidan yang diproduksi oleh tubuh yaitu superoksida dismutase 

(SOD), glutation peroksidase (GSH Px), katalase, serta nonenzim yaitu senyawa 

protein kecil glutation. SOD berperan dalam melawan radikal bebas pada 

mitokondria, sitoplasma, dan bakteri aerob dengan mengurangi bentuk radikal 

bebas superoksida. SOD murni berupa peptid orgoteina yang disebut agen anti 

peradangan. Antioksidan glutation peroksidase bekerja dengan cara 

menggerakkan H2O2 dan lipid peroksida dibantu dengan ion logam-logam 

transisisi. (Murray, 2003). 

Pekerjaan antioksidan endogen dalam menetralkan radikal bebas dibantu 

oleh antioksidan endogen. Asupan antioksidan eksogen tidak harus dari suplemen 

sintesis atau suplemen hasil produksi manusia yang dijual dipasaran dengan harga 

cukup mahal. Antioksidan bisa dengan mudah kita dapatkan dari makanan karena 

berbagai antioksidan telah terdapat secara alamiah terutama dalam sayur-sayuran, 

buah-buahan, dan rempah. Senyawa antioksidan tersebut tersebar pada berbagai 

bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, buah, dan biji. Secara kimiawi 

antioksidan alami yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan ini terutama berasal dari 

golongan senyawa turunan fenol seperti flavonoid, asam hidroksiamat, kumarin, 

tokoferol, dan asam organik. Tanaman yang berpotensial mengandung antioksidan 

antara lain: (Hernani, 2006). 
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  Tabel II.1 Tanaman yang Berpotensial Mengandung Antioksidan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3  Mekanisme Antioksidan 

 Indigomarie, 2009 menjelaskan jika disuatu tempat terjadi reaksi oksidasi 

dimana reaksi tersebut menghasilkan hasil samping berupa radikal bebas (-OH) 

maka tanpa adanya kehadiran antioksidan radikal bebas ini akan menyerang 

molekul-molekul lain disekitarnya. Hasil reaksi ini akan dapat menghasilkan 

radikal bebas yang lain yang akhirnya akan terbentuk reaksi berantai yang sangat 

membahayakan. Berbeda halnya bila terdapat antioksidan. Radikal bebas akan 

segera bereaksi dengan antioksidan membentuk molekul yang stabil dan tidak 

berbahaya. Reaksi pun berhenti sampai disini. 

Reaksi tanpa adanya antioksidan 

Reaktan                                   Produk + -OH  

            Produk + (DNA, protein, lipid)                   Produk+radikal bebas yang lain  

 

Reaksi dengan adanya antioksidan 

Reaktan                                   Produk + -OH  

-OH+antioksidan produk yang stabil 

 

 

 

Tanaman Jenis yang berkhasiat antioksidan 

Sayur-

sayuran 

Brokoli, kubis, lobak, wortel, tomat, bayam, 

cabe, buncis, pare, leunca, jagung, kangkung, 

takokak, mentimun 

Buah-

buahan 

Anggur, alpukat, jeruk, kiwi, semangka, 

markisa, apel, belimbing, pepaya, kelapa 

Rempah Jahe, temulawak, kunyit, lengkuas, 

temumangga, temuputih, kencur, kapulaga, 

bangle, temugiring, lada, cengkeh, pala, asam 

jawa, asam kandis 

Tanaman 

lain 

Teh, ubi jalar, kedelai, kentang keluwak, labu 

kuning, pete cina 
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2.4.4  Kelompok Senyawa Antioksidan 

  a. Vitamin C 

 Vitamin merupakan unsur esensial untuk gizi normal. Jenis nutrien ini 

merupakan zat-zat organik yang dalam jumlah kecil ditemukan pada berbagai 

macam makanan. Vitamin tidak dapat digunakan untuk menghasilkan energi. 

Asam askorbat diperlukan untuk pembentukan jaringan ikat atau bahan 

nterseluler, dimana sel-sel tubuh terbenam. Vitamin ini juga dibutuhkan untuk 

pembentukan sel-sel darah merah.Asam askorbat ditemukan dalam sayuran dan 

buah-buahan. Sumber terbaiknya adalah jeruk, jambu, gandaria, mangga, tomat, 

dan sayuran seperti bayam, daun pepaya, daun singkong, sawi, dan lain-lain 

(Mary, 2000). 

 Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang diperlukan tubuh dalam 

jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh tetapi 

penting untuk melakukan fungsi metabolik. Vitamin C dapat dioksidasi secara 

reversibel menjadi dehidro Vitamin C dan katabolisme lebih lanjut menghasilkan 

asam oksalat. Vitamin C diekskresikan terutama di dalam urin, sebagian kecil di 

dalam tinja dan sebagian kecil lagi di dalam keringat. Metabolisme Vitamin C 

belum banyak diketahui (Ari, 2008). Vitamin berperan dalam proses pengaturan 

proses biokimia, pemeliharaan tubuh, dalam beberapa tahap metabolisme, dan 

pertumbuhan (Tejasari,2005). 

 Sumber makanan yang banyak mengadung Vitamin C adalah buah-

buahan segar, stawberry, dan tomat. Fungsinya adalah sebagai proses perombakan 

protein, seperti asam amino, pembentukan jaringan kolagen, dan mempengaruhi 

absorpsi ginjal. Gejala klinik defisiensi vitamin C disebut “scurvy” meliputi 

kerusakan tulang, kerusakan atau pecahnya pembuluh darah, pendarahan gusi, 

infeksi, perdarahan seperti hematemesis, feses mengandung darah (bloody stools) 

dan perdarahan cereberal (Elly,2001). 

 b. 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 
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cukup tinggi. Polifenolik dapat secara arif dikelompokkan sebagai polifenolik 

flavonoid, asam-asam fenolat, polifenolik non-flavonoid (Hartanto, 2012). 

 

2.5 Tinjauan Tentang Pengujian Antioksidan 

2.5.1  Tinjauan Tentang ABTS 

Metode ini menggunakan prinsip inhibisi yaitu sampel ditambahkan pada 

sistem penghasil radikal bebas dan pengaruh inhibisi terhadap efek radikal bebas 

diukur untuk menentukan total kapasitas antioksidan dari sampel. Metode TEAC 

menggunakan senyawa 2,2’-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) 

sebagai sumber penghasil radikal bebas (Hartanto, 2012). 

Uji ABTS mengukur kemampuan antioksidan relatif untuk mengais ABTS 

yang dihasilkan dalam fase air, dibandingkan dengan standar Trolox (standar 

vitamin E yang larut dalam air). ABTS • + dihasilkan dengan mereaksikan zat 

pengoksidasi kuat (misalnya kalium permanganat atau kalium persulfat) dengan 

garam ABTS. Pengurangan ABTS • + (biru-hijau) oleh antioksidan penyumbang 

hidrogen diukur dengan penekanan spektrum absorpsi gelombang panjang 

karakteristiknya, selama reaksi ini, kation radikal ABTS biru diubah kembali ke 

bentuk netralnya yang tidak berwarna (Boligon, et al., 2014). 

 

 

 

 

   Gambar 2.5 Reaksi ABTS dengan Antioksidan (AOH) 
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2.5.2 Tinjauan Tentang ORAC 

Metode ORAC menggunakan senyawa radikal peroksil yang dihasilkan 

melalui larutan cair dari 2,2’-azobis-2-metil-propanimidamida. Antioksidan akan 

bereaksi dengan radikal peroksil dan menghambat degradasi pendaran zat warna 

Kelebihan metode pengujian ORAC adalah kemampuannya dalam menguji 

antioksidan hipofilik dan lipofilik sehingga akan menghasilkan pengukuran lebih 

baik terhadap total aktivitas antioksidan. Kelemahan dari metode ini adalah 

membutuhkan peralatan yang mahal dan hanya sensitif terhadap penghambatan 

radikal peroksil (Hartanto, 2012). 

 

2.5.4  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).  

 

2.5.5 Tinjauan Tentang FRAP 

Metode FRAP menggunakan Fe(TPTZ)2
3+

kompleks besi-ligan 2,4,6-

tripiridil-triazin sebagai pereaksi. Kompleks biru Fe(TPTZ)2
3+

akan berfungsi 

sebagai zat pengoksidasi dan akan mengalami reduksi menjadi Fe(TPTZ)2
2+

yang 

berwarna kuning dengan reaksi (Widyastuti, 2010) 

 

2.5.4 Tinjauan Tentang DPPH 

Uji peredaman warna radikal bebas DPPH adalah untuk menentukan 

aktivitas antioksidan dalam sampel dengan melihat kemampuannya dalam 

menangkal radikal bebas DPPH. Sumber radikal bebas dari metode ini adalah 

senyawa 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil. Prinsip pengujiannya adalah adanya donasi 

atom hidrogen dari substansi yang diujikan kepada radikal DPPH menjadi 
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senyawa non radikal difenilpikrilhidrazin yang ditunjukkan oleh perubahan warna 

(Hartanto, 2012). 

Reaksi DPPH dengan Antioksidan Metode DPPH mengukur kemampuan 

suatu senyawa antioksidan dalam menangkap radikal bebas. Kemampuan 

penangkapan radikal berhubungan dengan kemampuan komponen senyawa dalam 

menyumbangkan elektron atau hidrogen. Setiap molekul yang dapat 

menyumbangkan elektron atau hidrogen akan bereaksi dan akan memudarkan 

DPPH. Intensitas warna DPPH akan berubah dari ungu menjadi kuning oleh 

elektron yang berasal dari senyawa antioksidan. Konsentrasi DPPH pada akhir 

reaksi tergantung pada konsentrasi awal dan struktur komponen senyawa 

penangkap radikal (Ariyanto, 2006). 

Menurut Ariyanto, 2006 tingkatan kekuatan antioksidan pada metode 

DPPH diklasifikasikan menjadi: 

 

Tabel II.2 Tingkatan Kekuatan Antioksidan pada Metode DPPH   

 

Nilai  Tingkatan  

C50< 50 μg/m 

 

Sangat kuat 

IC50 50-100 μg/mL 

 

Kuat  

IC50 101-150 μg/mL 

 

 

Sedang  

IC50> 150 μg/mL 

 

Lemah  

 

Aktivitas antioksidan dari ekstrak dinyatakan dalam persen 

penghambatannya terhadap radikal DPPH. Persentase penghambatan ini 

didapatkan dari perbedaan serapan antara absorban DPPH dalam metanol dengan 

absorban sampel yang diukur dengan spektrofotometer UV-VIS pada panjang 

gelombang 515 nm. Selanjutnya persamaan regresi yang diperoleh dari grafik 

hubungan antara konsentrasi sampel dengan persen penghambatan DPPH 

digunakan untuk mencari nilai IC50. Besarnya aktivitas antioksidan ditandai 

dengan nilai IC50, yaitu konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk 
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menghambat 50% radikal bebas DPPH. Metode DPPH dipilih karena 

pengujiannya sederhana, mudah, cepat, peka dan hanya memerlukan sedikit 

sampel (Andayani, 2008). 

 

2.6       Tinjauan Tentang Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrum elektromagnetik terbagi atas daerah-daerah berikut: gelombang 

radio, gelombang mikro, radiasi inframerah, cahaya tampak, radiasi ultraviolet 

(UV), sinar X dan sinar gamma (Bloch, 2013).    

   

 

 

 

 

 

 

 

Alat spektroskopi yaitu spektrofotometer. Spektrofotometer serap adalah 

pengukuran serapan radiasi elektromagnit panjang gelombang tertentu yang 

sempit, mendekati monokromatik, yang diserap zat. Pengukuran serapan dapat 

dilakukan pada daerah ultraviolet (panjang gelombang 190 nm – 380 nm) atau 

pada daerah cahaya tampak (panjang gelombang 380 nm – 780 nm). Meskipun 

spektrum pada daerah ultraviolet dan daerah cahaya tampak dari suatu zat tidak 

khas, tetapi sangat cocok untuk penetapan kuantitatif dan untuk beberapa zat 

berguna untuk identifikasi (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1979).  

 Spektrofotometri sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari 

spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spectrum 

dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas 

cahaya yang ditransmisikan atau diabsorbsi. Jadi spektrofotometer digunakan 

untuk mengukur energi relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan 

atau diemisikan sebagai fungsi panjang gelombang (Gandjar, 2007). Pada 

dasarnya terdiri atas sumber sinar monokromator, tempat sel untuk zat yang 

diperiksa, detektor, penguat arus dan alat ukur atau pencatat. Spektrofotometer 

Gambar 2.6  Spektrum elektromagnetik (Bloch, 2013) 
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dapat bekerja secara otomatik ataupun tidak, dapat mempunyai sistem sinar 

tunggal atau ganda. Sel serap yang digunakan untuk pengukuran daerah 

ultraviolet dibuat dari silika, sedangkan untuk pengukuran pada daerah sinar 

dibuat tanpa dari kaca. Sel serap yang akan digunakan untuk larutan uji dan 

larutan blanko harus  mempunyai transmitan yang sama jika masing-masing berisi 

larutan. Jika harga transmitan tidak sama, harus dilakukan koreksi seperlunya. 

Kebersihan kuvet harus mendapatkan perhatian khusus. Setelah sel dicuci dengan 

cairan pembersih, harus dibilas dengan air kemudian dibilas dengan pelarut 

organik yang mudah menguap agar cepat kering. Larutan uji tidak boleh dibiarkan 

di dalam kuvet lebih lama dari pada yang di perlukan untuk pengukuran. Kuvet 

jangan dipegang pada perrmukaan yang dilewati sinar (Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, 1979). 

 Pelarut untuk penetapan spektrofotometri pada daerah ultraviolet dapat 

digunakan air, etanol, kloroform, eter, amonia encer, larutan natrium hidroksida, 

asam sulfat, asam klorida. Harus dihindari penggunaan pelarut yang mengandung 

kotoran yang menyerap sinar pada daerah yang digunakan untuk pengukuran. 

Pelarut yang digunakan sebagai blanko harus berasal dari bets yang sama dengan 

pelarut yang digunakan untuk membuat larutan yang diukur (Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, 1979). 


