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II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Antioksidan 

Antioksidan bekerja dengan melindungi lipid dari proses peroksidasi oleh 

radikal bebas. Ketika radikal bebas mendapat elektron dari antioksidan, maka 

radikal bebas tersebut tidak lagi perlu menyerang sel dan reaksi rantai oksidasi akan 

terputus. Setelah memberikan elektron, antioksidan menjadi radikal bebas secara 

definisi. Antioksidan pada keadaan ini berbahaya karena mereka mempunyai 

kemampuan untuk melakukan perubahan elektron tanpa menjadi reaktif. Tubuh 

manusia mempunyai pertahanan sistem antioksidan. Antioksidan yang dibentuk di 

dalam tubuh dan juga didapat dari makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, 

biji-bijian, kacang-kacangan, daging, dan minyak. Ada dua garis pertahanan 

antioksidan di dalam sel. Garis pertahanan pertama, terdapat di membran sel larut 

lemak yang mengandung vitamin A (betakaroten) E, dan koensim Q (Clarkson dan 

Thompson, 2000).  

Tubuh dalam keadaan normal akan memproduksi radikal bebas yang 

berhubungan dengan metabolisme sel fisiologis. Contohnya, sintesis beberapa 

hormon akan menghasilkan radikal bebas, juga lekosit polimorfonukleus akan 

membentuk radikal bebas untuk membunuh bakteri yang membantu tubuh 

memerangi infeksi. Radikal bebas yang lain, seperti Nitric Oxide (NO) merupakan 

dasar homeostatis di dalam tubuh karena NO berperan penting, termasuk menjaga 

tonus vaskuler, agregasi platelet, adhesi sel, dan lain-lain. Adapun hal yang diyakini 

menyebabkan peningkatan radikal bebas berasal dari berbagai sumber, seperti 

kegiatan fisik, kimiawi, dan alam. Faktor alam yang menyebabkan peningkatan 

radikal bebas adalah pulusi, radiasi, faktor fisik adalah kehamilan, overtraining, 
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gaya hidup yaitu merokok, minum alkohol, makanan buruk, kurang berolahraga, 

efek psikologis seperti stres, emosi, berbagai penyakit, faktor lain, seperti obat-

obatan, terapi radiasi (Iorio, 2007).  

Mekanisme yang paling umum terjadi dimana radikal bebas dapat melawan 

pertahanan antioksidan, radikal bebas tersebut akan menyerang komponen 

biokimia di dalam tubuh dan membentuk hydroperoksida. Dalam bentuk 

patofisiologis tersebut, sel akan mulai memproduksi radikal bebas dalam jumlah 

banyak, dikarenakan stres eksogen (unsur kimia, fisik dan biologi) dan atau 

aktivitas metaboliknya (khususnya pada membran plasma, mitokondria, retikulum 

endoplasma, dan sitosol), sitosol diantaranya terdapat radikal hidroksil (HOH) yang 

berbahaya, merupakan salah satu reaktive oxygen species (ROS) yang paling 

berbahaya. Radikal hidroksil dapat menyarang setiap macam molekul (termasuk 

karbohidrat, lemak, asam amino, peptide, protein, nukleotid, asam nukleat dan lain-

lain). Akibat dari proses ini, setiap molekul akan kehilangan satu elektron dan 

kemudian menjadi radikal. (Iorio, 2007). 

Antioksidan adalah unsur kimia atau biologi yang dapat menetralisasi potensi 

kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas tadi. Beberapa antioksidan endogen 

(seperti enzim superoxide-dismutase dan katalase) dihasilkan oleh tubuh, 

sedangkan yang lain seperti vitamin A, C, dan E merupakan antioksidan eksogen 

yang harus didapat dari luar tubuh seperti buah-buahan dan sayur-sayuran (Iorio, 

2007). 

2.1.1 Uji Antioksidan 

Uji aktivitas antioksidan terdiri atas metode in vivo dan in vitro. Para peneliti 

lebih mengembangkan metode in vitro karena metode in vivo membutuhkan waktu 
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pengerjaan yang lama. Metode antioksidan secara in vitro terbagi menjadi metode 

1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH), xantin oksidase, tiosianat, dan deoksiribosa 

(Sharma, 2014). 

1. Metode DPPH 

Metode absorbansi radikal DPPH merupakan metode yang sederhana, 

mudah, dan   menggunakan sampel dalam jumlah yang  sedikit  dengan waktu  yang  

singkat  (Hanani, 2005). Pengukuran aktivitas antioksidan sampel dilakukan pada 

panjang gelombang 517 nm yang merupakan panjang gelombang maksimum 

DPPH, dengan konsentrasi DPPH 50 µM. Adanya aktivitas antioksidan dari sampel 

mengakibatkan perubahan warna pada larutan DPPH dalam etanol yang semula 

berwarna violet pekat menjadi kuning pucat (Andayani dkk, 2008). 

Metode DPPH merupakan pengukuran penangkal radikal bebas sintetik 

dalam pelarut organik pada suhu kamar oleh  suatu  senyawa  yang mempunyai  

aktivitas  antioksidan. Proses penangkalan radikal bebas ini melalui mekanisme 

pengambilan atom hidrogen dari senyawa antioksidan oleh radikal  bebas  sehingga  

radikal  bebas menangkap  satu  electron  dari antioksidan. Metode ini juga 

merupakan pengujian aktivitas antioksidan yang paling cocok bagi pelarut etanol 

dan metanol seperti yang dilakukan oleh  Rochmantika dkk, (2012). 

2. Metode Xantin Oksidase 

Metode xantin oksidase menentukan nilai inhibisi sampel terhadap radikal 

bebas. Perhitungan aktivitas inhibisi radikal bebas menggunakan superoksida 

dismutase (SOD) (Giri dkk, 2014). 

Metode xantin oksidase adalah metode dengan prinsip metabolisme xantin-

xantin oksidase, yang menghasilkan radikal anion superoksida. Superoksida 
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dismutase (SOD) mengubah superoksida menjadi hidrogen peroksida (H2O2) 

sehingga metode ini dapat digunakan untuk mengukur aktivitas antioksidan dalam 

meredam radikal anion superoksida. Metode ini tidak memerlukan waktu yang lama 

pada pengukuran, namun metode ini melewati beberapa tahap inkubasi dalam 

pembentukan radikal bebas. (Young dkk, 2013). 

3. Metode Tiosianat 

Metode tiosianat menentukan aktivitas radikal bebas menggunakan 

senyawa pembanding sebagai kontrol positif. Sebanyak 2 mL sampel dicampur 

dengan 2,05 mL asam linoleat dan bufer fosfat pH 7,0 diinkubasi di tempat gelap 

pada suhu 37o C. Jumlah peroksida yang terbentuk ditentukan dari serapan warna 

merah pada panjang gelombang 500 nm dengan penambahan FeCl2 dan amonium 

tiosianat. Pengukuran dilakukan setiap 24 jam hingga dicapai absorbansi 

maksimum (Sharma, 2014). 

Metode tiosianat adalah metode dengan prinsip lipid peroksidasi. Metode 

ini menggunakan asam linoleat, yaitu asam lemak tidak jenuh yang bertindak 

sebagai radikal bebas (Hanani dkk, 2006). Metode ini secara spesifik dapat 

mengukur jumlah radikal bebas berdasarkan peroksidasi lipid, yaitu pembentukan 

radikal alkoksi. Namun, metode ini memerlukan proses pengukuran serapan yang 

lama. Pengukuran serapan harus terus dilakukan hingga dicapai nilai absorbansi 

maksimum (Sharma, 2014). 

4. Metode Deoksiribosa 

Metode deoksiribosa menggunakan reaksi degradasi deoksiribosa dengan 

radikal bebas yang dihasilkan dari larutan besi (II) sulfat dan hidrogen peroksida. 

Radikal bebas dicampurkan dengan ekstrak dan 2-deoksiribosa. Reaksi ini 
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membentuk malonaldehida (MDA). Antioksidan dalam ekstrak tanaman akan 

mencegah radikal hidroksil merusak 2-deoksiribosa, sehingga produk MDA 

terhambat. Kemudian larutan diberikan tiobarburat (TBA) yang akan berikatan 

dengan MDA dan menyebabkan warna merah (Young dkk, 2013). 

Metode ini memerlukan senyawa pembanding sebagai kontrol positif. 

Jumlah MDA diamati sebagai hasil dari peredaman radikal bebas oleh antioksidan. 

Reaksi pembentukan radikal bebas oleh FeSO4 dan H2O2 menghasilkan radikal 

hidroksil yang diukur dengan metode deoksiribosa. Metode ini dapat mengukur 

potensi antioksidan yang menghambat radikal hidroksil32. Metode ini memerlukan 

tahapan yang lebih banyak dibandingkan metode in vitro yang lainnya karena 

produk MDA harus dihentikan terlebih dahulu oleh TBA sebelum dilakukan 

pengukuran nilai serapan pada panjang gelombang yang ditentukan (Atun, 2010). 

1.2 Buah Apel 

Apel (Malus domestica Borkh) merupakan tanaman buah yang tumbuh di 

iklim sub tropis. Di Indonesia, apel diperkenalkan oleh orang Belanda dan 

dikembangkan oleh orang Indonesia. Sayangnya daerah di Indonesia yang cocok 

ditanami apel masih sangat terbatas. Daerah Batu, Malang, merupakan sentra apel 

di Indonesia karena tanaman ini banyak diusahakan sebagai suatu usaha tani. Oleh 

penduduk di Malang, tanaman ini ditanam di pekarangan maupun di kebun 

(Untung, 1996). 

Taksonomi atau klasifikasi ilmiah dari tanaman apel : 

Divisi  : Spermatophyte  

Subdivisi : Angiospermae  

Klas  : Dicotyledonae  
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Ordo  : Rosales  

Famili  : Rosaceae  

Genus  : Malus  

Species : Malus domestica 

Menurut Suyanti (2010), Apel merupakan buah-buahan non klimaterik 

sehingga pemanenannya harus dilakukan pada saat buah tua optimal. Jenis yang 

banyak ditanam di Indonesia tidak banyak yaitu apel Manalagi, apel rome beauty, 

dan apel ana. Apel termasuk buah yang dapat mengalami reaksi pencoklatan 

enzimatis apabila mengalami kerusakan berupa memar ataupun pengirisan dan 

pemotongan (Winarno, 1997). Hal ini disebabkan di dalam apel terkandung 

senyawa fenol yang apabila berinteraksi dengan enzim polifenol oksidase dengan 

bantuan oksigen akan mengalami pencoklatan (browning). Senyawa fenol yang 

terkandung pada apel meliputi asam klorogenat, katekol, katekin, asam kafeat, 3,4-

dihidroksifenilalanin (DOPA), p-kresol, 4-metil katekol, leukosianidin, dan 

flavonol glikosida (Marshall dkk, 2000). 

1.2.1 Kandungan Buah Apel 

Apel diketahui mengandung beberapa vitamin dan mineral yang bermanfaat 

bagi manusia. Sebutir apel berdiameter 5-7 cm mengandung vitamin A 900 IU/100 

g, tiamin 7 mg, riboflavin 3 mg, niasin 2 mg, vitamin C 5 mg, protein 3 g, energi 

58 kalori, lemak 4 g, karbohidrat 14,9 g, kalsium 6 mg, besi 3 mg, fosfor 10 mg, 

dan kalium 130 mg (Untung, 1996). 

Kulitnya yang berwarna merah atau hijau memiliki kandungan quercetin 

yang bisa membantu melindungi dari penyakit jantung dan alergi. Kandungan gizi 

dalam 100 gram; kalsium 6 gram, energi 58 kal, protein 0,3 gram, lemak 0,4 gram, 
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karbohidrat 14,9 gram, fosfor, natrium, magnesium, zat besi, vit. A, vit.B kompleks, 

vitamin C, serat kasar (pektin), asam felonik, kalium, flavonoid, dan zat fitokimia. 

Dengan kandungan seperti itu, ada orang berpendapat bahwa tingkat keasaman 

yang rendah pada apel meningkatkan produksi air liur yang baik untuk kesehatan 

gigi. Penelitian menunjukkan bahwa memakan apel sebutir sehari memperkecil 

risiko terkena asma, arthritis, dan penyakit kulit (Untung, 1996). 

Selain dimakan segar, apel bisa diolah menjadi jam (selai), jeli, dan sari 

buah. Meski namanya olahan, tetapi bukan berarti yang dipakai apel busuk atau 

cacat. Biasanya yang diolah apel berukuran kecil atau buah apel hasil penjarangan. 

Kandungan pektin pada apel sekitar 24%. Pektin yang dapat membentuk gel bila 

ditambah gula pada pH tertentu, memegang peranan penting dalam industri jeli, sari 

buah, dan selai (Untung, 1996). 

1.2.2 Apel Manalagi 

Apel Manalagi merupakan salah satu varietas apel lokal di Indonesia yang 

merajai pasaran apel lokal. Salah satu ciri utama dari apel ini, yaitu mungil dan 

bulat. Diameter buah sekitar 4-7 cm dengan berat 75-160 gram per buahnya. Apel 

ini berkulit hijau kekuningan dengan semburat merah sebesar 1,5-2% (Mianti, 

2010). Daging buahnya berawarna kuning keputihan, kadar airnya hanya 84,05% 

dan lebih renyah daripada apel Rome Beauty dan apel Anna. Bentuk bijinya bulat 

dengan ujung tumpul dan berwarna cokelat tua (Sufrida dkk, 2004).  

Menurut Mianti (2010), menyatakan Apel Manalagi dapat dipanen pada 

umur 114 hari setelah bunga mekar atau saat nisbah gula/asamnya telah mencapai 

58 dan teksturnya 207 kg/cm2. Apel ini memiliki rasa yang manis walaupun masih 

muda dan aromanya harum segar. Seiring dengan tingkat kematangan buah apel, 
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maka kandungan gulanya juga akan bertambah. Selama ini, standar mutu yang 

berlaku untuk apel berdasarkan berat, ukurandan jumlah per kilogramnya, terdiri 4 

grade yaitu Grade A = 15.90 % (3-4 buah/kg), Grade B = 45.20 % (5-7 buah/kg), 

Grade C = 29.60 % (8-10 buah/kg) danGrade D = 7% (11-15 buah/kg) (Marina 

dkk, 2015). 

     
Gambar 1. (1) Apel Manalagi (Malus sylvestris) dan (2) apel Anna (Malus 

domestica) 

 

1.2.3 Apel Anna 

Apel Anna mempunyai aroma yang kuat dengan rasa agak asam. Kadar air 

dan kandungan vitamin C-nya cukup tinggi. Apel Anna berbentuk lonjong seperti 

trapesium terbalik. Kulit buahnya halus, tetapi tipis dan berwarna merah tua. Kadar 

airnya sekitar 84,12% (Sufrida, dkk., 2004). 

1.3 Cookies 

Cookies adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak 

tinggi, relative renyah, dan bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur 

kurang padat (Standar Nasional Indonesia, 2011). Cookies pada umumnya 

diproduksi dengan menggunakan soft wheat flour yang memiliki kandungan gluten 

yang rendah dan sorteningnya, serta rendah kandungan airnya (Ponte, 2000). 

Cookies diklasifikasikan menjadi 2, yaitu adonan kesas dan adonan lunak. Jenis 

adonan keras biasanya digunakan gula sedikit dan shortening kurang dari 22% dari 

jumlah tepung. Pada adonan keras sebagai bahan utama biasanya dicampur dengan 
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air dan bahan-bahan seperti garam, ragi, telur, lemak sebelum diuleni dengan 

tangan atau mesin hingga kalis (tidak lengket di tangan) dan bisa dibentuk, 

misalnya: adonan roti, donat, pizza dan berbagai jenis kue kering. Untuk jenis 

adonan keras. Pada adonan lunak tepung sebagai bahan utama biasanya tidak 

dicampur air, melainkan dicampur dengan gula, telur atau susu sebelum dicampur 

(dikocok) dengan tangan atau mesin sehingga terbentuk cairan yang encer, kental 

atau seperti krim, misalnya: adonan cake, bolu dan juga beberapa kue kering 

(Wahyuni, 2006) 

Prinsip pembuatan cookies dan pembentukkan kerangka cookies dibagi 

menjadi 3 tahap, yaitu pembuatan adonan, pencetakan dan pemanggangan. 

Pembentukkan kerangka cookies diawali sejak pembuatan adonan. Selama 

pencampuran terjadi penyerapan air oleh protein terigu sehingga terbentuk gluten 

yang akan membentuk struktur cookies sampai terbentuk adonan yang homogen, 

tahapan yang kedua pencetakan dan terakhir adalah pemanggangan (Pertiwi dkk, 

2006). 

Cookies atau kue kering merupakan salah  satu jenis biskuit yang dibuat dari 

adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan, dan penampang 

potongannya bertekstur padat (BSN, 1992). Syarat mutu cookies di Indonesia 

tercantum menurut SNI 01-2973-1992 dan 2011 sebagai pda tabel 1. 

Cookies yang sudah diolah memiliki kadar air yang rendah, dengan tingkat 

kekerasan, kerapuhan, dan kerenyahan yang bervaiasi. Perbedaan kadar air yang 

diperoleh cookies akan menunjukkan pengaruh yang nyata pada berbagai aspek dari 

pengukuan terkstur cookies. Tekstur cookies dikatakan bentuk saat diberi tekanan, 
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sedangkan kerenyahan cookies ditentukan oleh adanya bunyi yang dikeluarkan saat 

cookies diberi akan menyebabkan meningkatnya penyebaran cookies. 

Tabel 1. Mutu Cookies 

Kriteria Uji Unit Syarat 

Energi  (kkal/100 gram) Min. 400 

Air  (%) Maks. 5 

Protein  (%) Min. 5 

Lemak  (%) Min. 9,5 

Karbohidrat  (%) Min. 70 

Abu  (%) Maks. 1,6 

Serat Kasar  (%) Maks. 0,5 

Logam berbahaya  - Negatif 

Bau dan Rasa - Normal dan tidak tengik 

Warna - Normal 

Sumber : SNI - 2973 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


