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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1  UraianKerangkaKonseptual 

Buah apel mengandung beberapa senyawa fitokimia yang berfungsi 

sebagai antioksidan.Senyawa fitokimia tersebut adalah fenolik, golongan 

flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik 

polifungsional sebagai antioksidan primer, serta βkaroten yang mampu 

menghambat serangan radikal bebas penyebab berbagai penyakit 

degeneratif.Penelitian menunjukkan bahwa buah apel mengandung serat yang 

tinggi, fitokimia, dan flavonoid. Menurut Institut Kanker Nasional Amerika 

Serikat, kandungan flavonoid buah apel lebih tinggi dibandingkan dengan buah 

lainnya (Hadisaputra, 2012). Kandungan senyawa fenolik utama dalam buah apel 

adalah quercetin glikosida yaitu sebesar 13.2 mg/100 g (Lee, et al.. 2003). 

Prinsip pembuatan cuka buah yaitu fermentasi alkohol dan asam asetat. 

Proses pertama melibatkan aktivitas Saccharomyces cerevisiae yang mengubah 

gula-gula sederhana menjadi alkohol dalam kondisi anaerob, sedangkan proses 

kedua melibatkan aktivitas bakteri Acetobacter acetii yang mengubah alkohol 

dengan kadar tertentu menjadi sejumlah asam asetat dalam kondisi aerob. 

Beberapa organisme seperti Saccharomyces cerevisiae dapat hidup, baik dalam 

kondisi lingkungan cukup oksigen maupun kurang oksigen.Dalam keadaan cukup 

oksigen, Saccharomyces cerevisiaeakan melakukan respirasi biasa. Akan tetapi, 

jika dalam keadaan lingkungan yang kurang oksigen, Saccharomyces 

cerevisiaeakan melakukan proses fermentasi. Sebelumdilakukan proses 

fermentasi, apeldariindustri yang sayagunakansebagaisampeliniapelsegar tidak 

melalui pemanasan. Proses fermentasidilakukandua kali denganSaccharomyces 

cerevisiaedanAcetobacter acetii.Setelahitulangsung di kemas. 

Metode yang digunakanuntukpenelitianadalahMetode ABTS (2,2-

azinobis-(3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic Acid). Metode ABTS adalah salah 

satu metode yang secara langsung mengukur antioksidan dalam bahan 

alam.Metode ABTS adalah metode yang digunakan untuk melihat aktivitas 

antioksidan
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3.2  Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah apel manalagai segar 

Kandungan apel manalagi 

segar yang bersifat 

antioksidan yaitu : 

1. Quarcetin 

2. Prosianidin B2 

3. Asam klorogenat 

4. Epikatekin 

5. Floretin glikosida 

6. Vitamin C  

Faktor penyebab 

degradasi antioksidan  

- Pemanasan  

- Cahaya 

- Kontaklangsung 

dengan bahan logam  

(Aprilla,et al., 2014) 

 

Cuka apel  Proses 

1. Pencucian 

2. Penghancuran  

3. Pengepresan 

4. Penyaringan 

5. Penambahan  zat 

dan bakteri 

6. Fermentasi tahap 

1 

7. Fermentasi tahap 

2 

8. Pengemasan  

 

 

Aktivitas antioksidan positif Aktivitas Antioksidan ? 

Uji aktivitas antioksidan dengan metode ABTS 

Pada proses pengolahan apel memungkinkan adanya degradasi yaitu pada proses 

fermentasi, sari apel didiamkan dengan kondisi suhu lingkungan yang tidak 

ditentukan dan penambahan zat tambahan sehingga menurunkan aktivitas antioksidan 

pada apel segar. 

 Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 


