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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Apel Manalagi merupakan varietas apel yang mempunyai rasa manis 

walaupun masih muda dan memiliki aroma harum. Bentuk buahnya bulat dan 

kulit buahnya berpori putih. Jika dibungkus kulit buahnya berwarna hijau muda 

kekuningan, sedangkan jika dibiarkan terbuka warnanya akan tetap hijau. 

Diameter buah berkisar antara 5-7 cm dan berat 75-100 gram/buah (Hapsari et al., 

2015). Proses pembuatan apel Manalagi menjadi dodol apel Manalagi diawali 

dengan mencampur gula, kelapa dan santan. Kemudian dipanaskan selama 10 

menit dan ditambahkan tepung ketan dan santan. Setelah itu didinginkan dan siap 

dikemas (Jurnal Teknologi Hasil Pertanian, 2011). 

Buah apel memiliki banyak kandungan antioksidan yang baik bagi 

kesehatan. Kandungan apel yang mengandung antioksidan antara lain : quersetin 

glikosida, prosianidin B2, asam klorogenat, epikatekin, floretin glikosida, dan 

vitamin C. Quersetin glikosida merupakan kandungan terbesar dari apel yaitu 

sebesar 13.2 mg/ 100g apel (Lee et al., 2003). Kandungan antioksidan apel 

tersebut dapat mengalami degradasi yang diakibatkan beberapa proses pembuatan 

menjadi dodol apel. Degradasi antioksidan tersebut dapat diakibatkan karena 

proses pemanasan, cahaya, dan kontak langsung dengan bahan logam (Aprilla et 

al., 2014).  

Uji aktivitas antioksidan yang dapat digunakan adalah uji aktivitas 

antioksidan menggunakan metode ABTS dengan spektrofotometer UV-Vis. Pada 

penelitian dipilih metode ini karena dapat digunakan di sistem larutan berbasis air 

maupun organik, mempunyai absorbansi spesifik pada panjang gelombang dari 

region visible, dan membutuhkan waktu reaksi yang lebih sedikit (Lee et al., 

2003). Hipotesis dari penelitian ini adalah ada perbandingan aktivitas antioksidan 

pada buah apel Manalagi dan produk olahan dodol apel Manalagi 
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dengan metode ABTS. Karena olahan dodol apel mengalami beberapa proses       

pengolahan sehingga dapat menurunkan aktivitas antioksidannya. 

 

3.2 Skema Kerangka Konseptual 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 
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Hipotesis : Hipotesis dari penelitian ini adalah ada perbandingan 

aktivitas antioksidan pada buah apel Manalagi dan produk olahan dodol 

apel Manalagi dengan metode ABTS. Karena olehan dodol apel 

mengalami degradasi antioksidan akibat proses pengolahan sehingga 

dapat menurunkan aktivitas antioksidannya. 



 
 

 
 

 


