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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Vitamin dan mineral merupakan nutrisi atau zat yang sangat berperan 

penting bagi tubuh dan merupakan salah satu indikator penentu kesehatan pada 

tubuh manusia (Labellapansa and Boyz, 2016). Vitamin sendiri merupakan 

komponen gizi parenteral yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

(Ribeiro et al., 2011). Kekurangan atau defisiensi terhadap vitamin dan mineral 

dapat menjadi masalah bagi kesehatan manusia sehingga menimbulkan berbagai 

penyakit pada tubuh (Labellapansa and Boyz, 2016). 

Salah satu vitamin yang penting bagi tubuh yaitu vitamin C. Vitamin C 

adalah vitamin yang larut dalam air, penting bagi kesehatan manusia, memberikan 

perlindungan antioksidan plasma lipid dan diperlukan untuk fungsi kekebalan tubuh 

termasuk (leukosit, fagositosis dan kemotaksis), penekanan replikasi virus dan 

produksi interferon (Mitmesser et al., 2016). 

Peran utama dari vitamin C dalam sistem imun (kekebalan tubuh) yaitu 

melindungi sel-sel kekebalan tubuh terhadap stres oksidatif yang dihasilkan selama 

infeksi. Sebagai antioksidan yang efektif, vitamin C harus dipertahankan dalam 

tubuh pada tingkat yang relatif tinggi. Sementara manusia tidak memiliki 

gulonolactone oksidase yang merupakan enzim yang diperlukan untuk biosintesis 

vitamin C, oleh karena itu harus mendapatkan vitamin C dari diet vitamin C, yang 

biasanya ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran segar. Konsumsi diet 

suplemen vitamin C adalah cara yang efisien untuk meningkatkan kadar vitamin C 

dalam tubuh ketika sumber makanan tidak memenuhi kebutuhan (Mitmesser et al., 

2016). 

Kelebihan lain dari vitamin C sebagai antioksidan yaitu menjaga kesehatan 

jantung, terbukti dari banyaknya mengkonsumsi vitamin C yang ada pada buah-

buahan dan sayuran dapat mencegah penyakit jantung (CVD). Selain itu, vitamin 

C telah terbukti meningkatkan produksi oksida nitrat dari endothelium, 

meningkatkan vasodilatasi, menurunkan tekanan darah, mencegah apoptosis sel-sel 
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otot polos pada pembuluh darah dan membantu menjaga plak lebih stabil. Vitamin 

C juga bekerja dalam perbaikan profil lipid, kekakuan arteri dan fungsi endotel 

(Moser and Chun, 2016). Mekanisme vitamin C yang sebagai antioksidan dan agen 

tumor dapat digunakan sebagai pencegahan dan pengobatan kanker dalam dosis 

tertentu, yang bertujuan kuliatas hidup lebih baik (Mata et al., 2016). 

Adapun defisiensi vitamin C dapat mengakibatkan timbulnya penyakit 

kudis, kelelahan, elaise, tulang nyeri dan  kelebihan zat besi yang berujung pada 

timbulnya penyakit anemia sel sabit atau thalasemia, anak-anak dengan gangguan 

neurologis seperti autisme atau keterlambatan (Golriz et al., 2016). Selain itu juga 

bisa mengakibatkan penyakit skorbut yang terbukti dari sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh dokter Inggris James Lind tahun 1947 yang membagi 12 orang 

penderita skorbut dalam 6 kelompok yang masing-masing diberi tambahan diet 

normal berupa 2 jeruk + 1 lemon; cider; asam sulfat encer; cuka; air laut atau 

campuran obat. Dan setelah 6 hari didapat pasien dengan mengkonsumsi jeruk dan 

lemon sembuh sedangkan yang lain masih sakit (Sandra Goodman, 2000). 

Penelitian tentang tingkat asupan yang dapat mencegah skorbut digunakan dalam 

penetapan kecukupan gizi untuk vitamin C 60 mg per hari, namun banyak bukti 

bahwa anjuran kecukupan vitamin C 60 mg tidak menggambarkan status yang 

optimal untuk mencapai kesehatan yang optima (Sandra Goodman, 2000). Menurut 

sebuah panel penasehat ilmiah untuk pemerintah America Serikat baru-baru ini 

telah merekomendasikan bahwa semua orang dewasa yang sehat untuk 

meningkatkan asupan vitamin C dengan dosis harian 250-1000 mg/hari untuk 

tujuan pencegahan. 

Kandungan vitamin C atau asam askorbat tidak kurang dari 99,0% dan tidak 

lebih dari 100,5% C6H8O6 yang oleh pengaruh cahaya lambat laun menjadi 

berwarna gelap (Anonim, 2014). Karena vitamin C dapat mengalami degradasi, 

sehingga dalam mengkonsumsi vitamin C harus diperhatikan. Degradasi terjadi 

akibat lingkungan yang buruk misalnya oleh perubahan suhu dan kelembapan 

udara. Beberapa faktor pendorong yang lain yang ikut berpengaruh terhadap proses 

degradasi vitamin C diantaranya kondisi aerob atau anaerob, pH, adanya katalis 

logam akibat kontak pada pengolahan, dan serangan jamur. Oksigen dan unsur 

logam dapat mengkatalisis perubahan asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat 
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(Herbig and Renard, 2017). Dalam penelitiannya Tannenbaum melaporkan bahwa 

minuman yang diperkaya dengan vitamin C yang mula-mula 100 % menurun 

menjadi 60% setelah disimpan selama 14 bulan. Masalah yang dihadapi adalah 

asam askorbat sangat mudah rusak oleh oksidasi udara bebas pada suhu kamar 

terlebih lagi pada suhu yang lebih tinggi; perubahan kadar asam askorbat diikuti 

juga perubahan kadar gula selama penyimpanan buah atau sayuran. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengungkap degradasi asam askorbat oleh lama waktu simpan, 

dan untuk mempelajari hubungannya dengan perubahan kadar gula (Tannenbaum 

et al.,1985). 

Banyak metode yang digunakan dalam pengujian vitamin C diantaranya 

penggujian atau penelitian terkait pengaruh waktu dan suhu pada stabilitas vitamin 

C dalam ekstrak hortikultura dengan menggunakan metode HPLC, titrasi iodometri 

sebagai metode analisis (Spínola et al., 2013). Selain itu juga terdapat metode lain 

yang digunakan dalam penggujian vitamin C yaitu validasi metode analisis dan 

penentuan kadar vitamin C pada minuman buah kemasan dengan spektrofotometri 

UV-Visible (Laras Andria Wardani, 2012). 

Namun pada penelitian ini dilakukan penelitian terkait stabilitas vitamin C 

pada sediaan minuman bervitamin. Dalam penelitian ini digunakan sampel 

minuman bervitamin yang mengandung vitamin C dengan menggunakan metode 

titrasi potensiometri sebagai metode analisis. 

Titrasi potensiometri adalah instrumental untuk mendapatkan pengurangan 

potensi pusat redoks-aktif dalam protein, dan juga menyediakan informasi penting 

untuk memahami peran pusat-puat di elektron dan proses perpindahan energi 

(Wright et al., 2016). Dalam penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan 

metode titrasi potensiometri karena metode ini dapat untuk menentukan konsentrasi 

suatu spesi dengan kecermatan lebih baik, khususnya pada konsentrasi tinggi  dan 

juga mungkin lebih akurat untuk menentukan zat yang adanya spesi-spesi lain 

sering mengganggu pada pengukuran dengan elektroda, hal ini karena zat penitrir 

bereaksi lebih selektif terhadap zat yang ditentukan (Suyanta, 2013). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh stabilitas kadar vitamin C pada sediaan minuman 

bervitamin jika disimpan pada suhu ruangan ± 25ºC setelah tutup 

kemasan dibuka? 

2. Bagaimana pengaruh stabilitas kadar vitamin C pada sediaan bervitamin 

jika disimpan pada suhu dingin ± 4ºC setelah tutup kemasan dibuka? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji stabilitas kadar vitamin C 

pada sediaan minuman bervitamin dengan menggunakan metode 

potensiometri. 

2. Untuk menentukan pengaruh kadar vitamin C pada sediaan minuman 

bervitamin jika disimpan pada suhu dingin ± 4ºC dan suhu ruangan ± 

25ºC setelah tutup kemasan dibuka.  

1.4 Hipotesis 

Semakin lama penyimpanan, maka semakin menurunnya stabilitas kadar 

vitamin C pada sediaan minuman bervitamin, karena vitamin C akan mengalami 

degradasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang pengaruh penyimpanan dan penggunaan 

vitamin C pada sediaan bervitamin terhadap stabilitasnya. 

2. Bagi Penulis 

a. Untuk meningkatkan produktivitas kinerja penulis agar dapat 

meningkatkan kemampuan dalam bereksperimen. 

b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh 

pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang dengan menyusun 

laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis tentang uji stabilitas 

vitamin C pada sediaan minuman bervitamin. 

c. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang manfaat dan karakteristik 

dari vitamin C serta metode yang dapat digunakan untuk menguji 

stabilitas vitamin C. 


