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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Radikal bebas merupakan sebuah atom atau molekul yang memiliki satu 

atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya (Clarkson dan 

Thompson, 2000). Radikal bebas memiliki sifat yang tidak stabil dan memiliki 

reaktivitas yang tinggi, sehingga dapat mengambil elektron dari molekul yang lain 

dalam upaya mendapatkan pasangan elektronnya. Molekul yang telah kehilangan 

elektronnya ini akan memiliki sifat yang reaktif, terutama asam lemak tidak jenuh 

yang kemudian ditransformasikan menjadi radikal bebas yang memiliki sifat 

sangat reaktif (Nabet, 1996). Radikal bebas yangterdapat didalam tubuh manusia 

berasal dari 2 sumber, yaitu sumber endogen dan sumber eksogen. Sumber 

endogen berasal dari proses metabolik yang normal dalam tubuh manusia, dan 

juga ada beberapa sumber endogen radikal bebas lainnya, yaitu autoksidasi, 

oksidasi enzimatik, dan respiratory burst. Sumber eksogen berasal dari 

pencemaran udara, bahan kimia, penipisan lapisan ozon, obat-obatan, asap rokok, 

dan radiasi (Ramadhan, 2015). Radikal bebas merupakan salah satu faktor 

penyebab penyakit yang beresiko seperti kanker dan penyebab penyakit 

degeneratif lain (Hernani dan Rahardjo, 2005). 

Antioksidan berperan sangat penting dalam menghancurkan dan 

menetralkan radikal bebas didalam tubuh manusia maupun diluar tubuh manusia 

yangdimana radikal bebas itu dapat menyebabkan kerusakan sel dan juga merusak 

biomolekul, seperti protein, DNA dan lipoprotein di dalam tubuh manusia yang 

pada akhirnya dapat memicu terjadinya penyakit yang beresiko maupun penyakit 

degeneratif lainnya, seperti jantung, kanker, artritis, diabetes, katarak, dan 

penyakit hati (Silalahi, 2002). Radikal bebas terdiri dari Radical Nitrogen Species 

(RNS), Reactive Oxigen Species (ROS), dan radikal lainnya. ROS atau radikal 

oksigen seperti O2
•
-, OH

•
, ROO

•
, H2O2, dan 1O2 . RNS mencakup NO

•
, -OONO, 

dan -OONO2(Punchard, 1996). Untuk menghindari hal tersebut, dibutuhkan 

antioksidan tambahan dari luar atau yang disebut dengan antioksidan 

eksogen.(Prakash, 2001). 
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Terdapat 2 kelompok antioksidan, yaitu antioksidan enzimatis dan non 

enzimatis.Antioksidan enzimatis terdiri dari enzim superoksida dismutase (SOD), 

glutation peroksidase, dan katalase.Antioksidan jenis ini sering disebut juga 

sebagai antioksidan primer, karena kerjanya memblok atau mencegah dibentuknya 

senyawa radikal bebas yang baru.Ada beberapa hal yang berbeda dengan 

antioksidan primer tersebut, yaitu antioksidan non enzimatis dapat berbentuk 

senyawa nutrisi dan non nutrisi. Yang kedua disebut sebagai antioksidan 

sekunder, antioksidan sekunder dapat diperoleh dari  bahan-bahan makanan 

seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A dan β-karotene. Dalam kelompok 

antioksidan ini juga ada glutation, asam urat, bilirubin, albumin, dan flavonoid 

yang memiliki fungsi untuk menangkap senyawa oksidan dan memblok atau  

mencegah adanya reaksi berantai. Walaupun dikatakan sekunder, adanya 

senyawa-senyawa tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam 

menginduksi status antioksidan didalam tubuh manusia (Winarsi, 2007). 

Buah apel memiliki kandungan beberapa senyawa fitokimia yang 

fungsinya sebagai antioksidan. Senyawa fitokimia yang dimaksud adalah senyawa 

tokoferol, senyawa turunan asam sinamat,senyawa golongan flavonoid, senyawa 

kumarin, senyawa fenolik, dan senyawa asam-asam organik polifungsional yang 

biasanya disebut sebagai antioksidan primer, serta β-karotene yang dapatmemblok 

atau menghambat serangan radikal bebas yang menyebabkan berbagai penyakit 

beresiko dan penyakit degenerative lainnya. Penelitian yang dilakukan akan 

menunjukkan bahwa didalam buah apel terkandung serat yang tinggi, terkandung 

senyawa fitokimia, dan senyawa flavonoid. Disebutkan menurut sebuah institut di 

Amerika Serikat yaitu Institut Kanker Nasional Amerika Serikat, buah apel 

memiliki kandungan flavonoid yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan 

flavonoid didalam buah lainnya (Hadisaputra, 2012).Didalam buah apel 

kandungan senyawa fenolik yang utama yaituquercetin glikosida kurang lebih 

jumlahnya sebesar 13.2 mg/100 g (Lee,et al., 2003). 

Prinsip dalam pembuatan cuka buah yaitu menggunakan dua kali proses 

fermentasi, yaitu dengan alkohol dan asam asetat. Proses yang pertama,dalam 

proses fermentasi yang pertama ini melibatkan aktivitas bakteriSaccharomyces 

cerevisiae yang dapat mengubah gula-gula sederhana didalam buah menjadi 
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alkohol. Fermentasi yang pertama dilakukan dalam kondisi anaerob, sedangkan 

proses yang kedua, dalam proses fermentasi yang kedua ini melibatkan aktivitas 

bakteri Acetobacter acetii yang dapat mengubah alkohol yang terbentuk saat 

fermentasi pertama dengan kadar tertentu, alkohol tersebut berubah menjadi asam 

asetat. Fermentasi yang kedua dilakukan dalam kondisi aerob (Anonymous, 

2009a). Kriteria mutu cuka buah yang utama merupakan adanya sejumlah 

kandungan asam asetat dalam cuka tersebut. Di Amerika Serikat, kadar atau 

konsentrasi asam asetat didalam cuka buah yang berlaku adalah minimal 4% (b/v) 

(Daulay dan Rahman, 1992). Ada beberapa organisme seperti bakteri 

Saccharomyces cerevisiae yang dapat hidup baik dalam kondisi lingkungan yang 

cukup oksigen maupun yang kekurang oksigen. Dalam kondisi lingkungan yang 

cukup oksigen, bakteri Saccharomyces cerevisiae akan melakukan respirasi biasa. 

Akan tetapi, jika dalam kondisi lingkungan yang kekurang oksigen, 

bakteriSaccharomyces cerevisiae akan melakukan proses fermentasi (Anonymous, 

2009b). 

Pada penelitian menggunakan metode ABTS (2,2-azinobis-(3-

Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic Acid) yang merupakan salah satu metode dengan 

mengukur antioksidan dalam bahan alam secara langsung. Metode ABTS 

memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode lain. Kelebihan metode ABTS 

yaitu pengujiannya sederhana, menggunakan alat yang sederhana dan tidak 

menggunakan alat yang khusus untuk menghitung total jumlah antioksidan, serta 

mudah diulang jika ingin dilakukan replikasi (Yu, 2008). Metode ABTS adalah 

metode yang digunakan untuk melihat adanya aktivitas antioksidan. ABTS 

merupakan substrat peroksidase yang memiliki sifat yang stabil dan larut dalam 

air, apabila dioksidasi oleh H2O2maka akan membentuk senyawa radikal kation 

yang memiliki sifat tidak stabil. Prinsip metode ini yaitu dengan menggunakan 

antioksidan dalam jumlah kadar atau konsentrasi tertentu untuk menghambat 

ABTS. Kemampuan antioksidan dalam memblok atau menghambat ABTS ini 

dapat diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 734 nm. 

Dari hasil spektrofotometer UV-Vis dapat diketahui adanya aktivitas yang 

terdapat pada antioksidan (Ozgen,et al., 2006). 



4 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan aktivitas antioksidan pada buah apel manalagi 

segar dengan produk olahan “Cuka Apel” menggunakan metode ABTS (2,2-

Azinobis(3-etilbenzotiazolin-6-asam sulfonat) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui perbandingan kadar antioksidan pada apel manalagi segar 

dengan “CukaApel” menggunakan uji metode ABTS dengan spektrofotometer 

UV-VIS dan menganalisis perbandingan aktivitas antioksidan pada apel manalagi 

dan produk olahannya. 

 

1.4 Hipotesis 

Apel Manalagi segar mempunyai kadar aktivitas antioksidan yang lebih 

tinggi pada konsentrasi tertentu dibandingkan dengan produk olahan “Cuka Apel” 

dilakukan dengan metode ABTS dengan spektrofotometer UV-VIS. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

2. Dapat memberikan data ilmiah cuka apel dan buah apel manalagi segar 

mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. 

3. Melalui penelitian ini diketahui apel manalagi segar sebagai antioksidan 

tertinggi. 

 


