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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kelor 

 Kelor atau merunggai (Moringa oleifera L.) adalah sejenis tumbuhan dari suku 

moringaceae. Tumbuhan ini memiliki ketinggian batang 7-11 meter. Daun kelor berbentuk 

bulat telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai, dapat dibuat sayur 

atau obat. Bunganya berwarna putih kekuning-kuningan dan tudung pelepah bunganya 

berwarna hijau, bunga ini keluar sepanjang tahun dengan aroma bau semerbak. Buah kelor 

berbentuk segitiga memanjang yang disebut kelentang, juga dapat disayur.Daun kelor 

merupakan jenis sayuran yang telah dikenal masyarakat pemanfaatan daun kelor masih sangat 

terbatas bahkan masyarakat lebih mengenal daun kelor sebagai penghilang santet, susuk atau 

penolak hal-hal mistis lainnya padahal kandungan gizi dalam daun kelor sangat tinggi. 

(Amiglo, 2014) 

Semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan, daun dibuat sayur seperti bayam atau 

kangkung, buah muda dimasak dalam berbagai cara yang berbeda, biji muda digunakan seperti 

kacang polong atau dbuat bubur seperti kacang hijau, minyak yang diambil dari bijinya 

digunakan untuk memasak dan bahan kosmetik, khususnya perawatan kulit sebagai nutrisi 

kulit, antiaging, pelembab dan tabir surya.  Akar Kelor dapat dibuat menjadi bumbu seperti 

empon-empon dan bunga yang dicampur dengan daun segar atau kering, sering digunakan 

untuk membuat teh herbal. Daun yang sudah tua diambil dengan rantingnya, dan lebih cocok 

untuk membuat serbuk daun kering melalui proses penggilingan. Untuk sayuran segar daun 

harus dipanen lebih awal di pagi hari dan diolah pada hari yang sama. Bunga dan polong yang 

dihasilkan selama tahun kedua pertumbuhan, dipanen ketika masih muda, bertekstur lembut 

dan berwarna hijau (Makkar, 1997).     
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 Tanaman kelor mengandung gizi yang tinggi dan sangat bermanfaat untuk perbaikan 

gizi. Terbukti bahwa kelor telah berhasil mencegah wabah kekurangan gizi di beberapa negara 

di Afrika dan menyelamatkan banyak nyawa anak-anak dan ibu-ibu hamil.  Dilihat dari nilai 

gizinya kelor adalah tanaman berkhasiat sejati (miracle tree), artinya tanaman ini bisa 

dimanfaatkan dari akar, batang, buah dan daun serta mengandung gizi tinggi. Kandungan gizi 

daun kelor segar (lalapan),  setara dengan; 4 kali vitamin A yang dikandung wortel,  7 kali 

vitamin C yang terkandung pada jeruk, 4 kali mineral Calsium dari susu, 3 kali mineral 

Potassium pada pisang, 3/4 kali zat besi pada bayam, dan 2 kali protein dariyogurt. Sedangkan 

kandungan gizi daun kelor yang dikeringkan setara dengan; 10 kali vitamin A yang dikandung 

wortel,  1/2 kali vitamin C yang terkandung pada jeruk, 17 kali mineral Calsium dari susu, 15 

kali mineral Potassium pada pisang, 25 kali zat besi pada bayam, dan 9 kali protein dari yogurt 

(Fuglie, 2001). 

2.2 Senyawa Antioksidan  

 Antioksidan adalah senyawa yang dapat menetralisir radikal bebas dengan cara 

menyumbang elektronnya pada senyawa radikal bebas. Senyawa antioksidan dapat mencegah 

kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. 

Antioksidan berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua yaitu antioksidan endogen (berasal 

dari dalam tubuh) dan eksogen (berasal dari luar tubuh). Antioksidan endogen merupakan 

antioksidan yang dapat disintesis oleh tubuh. Contoh dari antioksidan endogen antara lain 

superoksida dismutase (SOD), katalase, dan peroksidase. SOD merupakan salah satu jenis 

antioksidan endogen yang mampu mengkatalisis radikal bebas superoksida (O2) menjadi 

hidrogen peroksida (H2O2), sehingga SOD disebut sebagai scavenger atau pembersih 

superoksida (O2). Katalase merupakan senyawa hemotetrameter dengan kofaktor Fe, dan dapat 

ditemukan pada hewan maupun tumbuhan. Katalase dapat mengkatalis berbagai peroksida dan 

radikal bebas menghasilkan oksigen dan air. Superoksida adalah kelas enzim oksidoreduktase 
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yang berfungsi mengkatalisis substrat organik dengan H2O2dan mereduksinya menjadi H2O. 

Perosidase merupakan hemoprotein yang terdapat pada organisme prokariotik dan eukariotik. 

(Kumalaningsih, 2007). 

 Glutation peroksdase (GPx) adalah satu jenis enzim peroksidase yang mengandung 

selenium (Se) pada sisi aktifnya. Enzim ini bekerja dengan memecah H2O2dan berbagai lipid 

peroksida dengan mereduksinya menjadi H2O. Proses tersebut melibatkan reaksi redoks dari 

glutation tereduksi (GSH). Antioksidan eksogen merupakan antioksidan yang diperoleh dari 

luar tubuh. Antioksidan eksogen dapat diperoleh dari makanan sehari-hari, terutama sayuran, 

dan buah-buahan yang mengandung vitamin (Vitamin A, C, dan E) dan mineral (Zn dan Se). 

Vitamin E merupakan antioksidan eksogen yang paling umum digunkan (Marpaung, 2008). 

  Antioksidan dibagi menjadi empat berdasarkan fungsinya yaitu, antioksidan primer, 

sekunder, tersier, dan oxygen scavenger. Antioksidan primer adalah antioksidan yang 

berfungsi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas baru, karena kemampuanya untuk 

merubah radikal bebas yang ada sebelum bereaksi. Contoh antioksidan primer di dalam tubuh 

manusia adalah enzim superoksida dismutase (SOD). Antioksidan sekunder adalah senyawa 

penangkapan radikal bebas yang mampu mencegah terjadinya reaksi berantai, sehingga tidak 

terjadi kerusakan yang lebih hebat. Antioksidan sekunder ini dapat mengikat radikal bebas, 

lalu mengubahnya menjadi senyawa yang lebih stabil, jadi dapat mencegah terjadinya reaksi 

berantai atau kerusakan dalam tubuh karena radikal bebas. Contoh antioksidan sekunder 

adalah vitamin C, vitamin E, dan betakaroten. Antioksidan tersier merupakan senyawa yang 

dapat memperbaiki kerusakan sel ataupun jaringan yang disebabkan oleh radiakl bebas. 

Oxygen scavenger adalah antioksidan yang dapat mengikat oksigen, sehingga tidak 

mendukung kelangsungan reaksi oksidasi oleh radikal bebas, vitamin C (Atmosukarto dan 

Mitri, 2003).  
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 Berdasarkan cara memperolehnya, antioksidan terbagi menjadi dua yaitu, antioksidan 

alami yang diperoleh dari sumber-sumber alami seperti bagian-bagian tanaman dan 

antioksidan sintetik seperti α-tokoferol, Butylated hydroxy anysole (BHA), Butylated hydroxy 

toluene (BHT), tert-butyl hydroxyl quinon (TBHQ), propyl galatte (PG), dan nordihidro 

quairaetic acid (NDGA) (Marpaung, 2008).  

 Antioksidan memiliki fungsi utama dalam menangkap radikal bebas. Radikal bebas 

dapat menyebabkan oksidasi asam nukleat, protein, lipid, DNA, dan dapat menginisiasi 

penyakit degeneratif. Senyawa antioksidan seperti fenol, polifenol, dan flavonoid dapat 

menghambat mekanisme oksidasi yang disebabkan radikal bebas seperti peroksida, 

hidroperoksida, atau peroksida lipid (Shahidi, 1997 dalam Nurcholis 2008). Flavonoid 

merupakan senyawa polifenol tumbuhan yang terkadang dapat ditemukan pada buah-buahan, 

sayur-sayuran dan biji-bijian. Senyawa flavonoid ini berperan dalam memberi warna pada 

bunga, buah, dan terkadang dedaunan. Senyawa ini juga berperan sebagai kopigmen. 

Flavonoid termasuk flavon, flavonol, isoflavon, flavonon, dan chalcone ada di jaringan semua 

jenis tanaman tingkat tinggi. Hampir 90% senyawa flavonoid terdapt dalam tanaman dalam 

bentuk glikosida (Pekkarinen et al, 1999 dalam Nurcholis, 2008). 

2.3 Sumber Antioksidan dan Mekanisme Kerjanya  

Berdasarkan mekanisme kerja dan sumbernya, antioksidan diklasifikasikan menjadi 3 

golongan, yaitu antioksidan primer, antioksidan sekunder dan antioksidan tersier. Antioksidan 

primer disebut juga sebagai antioksidan endogenus, yaitu antioksidan yang diproduksi secara 

alami dan kontinue oleh tubuh. Antioksidan primer merupakan jenis antioksidan enzimatis, 

yaitu mampu memberikan atom hidrogen kepada radikal bebas sehingga radikal bebas ini 

menjadi lebih stabil. Mekanisme kerja antioksidan primer adalah dengan cara mencegah 

pembentukan senyawa radikal bebas baru atau mengubah radikal bebas yang telah terbentuk 

menjadi lebih stabil dan kurang reaktif dengan cara memutus reaksi berantai (polimerisasi) atau 
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dikenal dengan istilah juga chain- breaking-antioxidant. Contoh antioksidan primer adalah 

enzim superoksida dismutase (SOD), katalase dan glutation peroksidase (GSH) (Prakash, 

2001; Winarsi, 2007).  

Antioksidan sekunder disebut juga sebagai antioksidan eksogenus atau antioksidan non-

enzimatis, yaitu antioksidan yang tidak diproduksi secara alami oleh tubuh dan didapatkan dari 

asupan makanan maupun minuman. Mekanisme kerja antioksidan sekunder adalah dengan 

cara memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas atau dengan cara menangkap radikal 

bebas (free radical scavenger). Sehingga radikal bebas tidak akan bereaksi dengan komponen 

seluler. Antiksidan sekunder terdiri dari antioksidan alami dan antioksidan sintetik (winarsi, 

2007). 

Antioksidan alami banyak ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan. Komponen yang 

terkandung didalamnya adalah vitamin C, vitamin E, β-karoten, flavonoid, isoflavon, flavon, 

antosianin, katekin, isokatekin, asam lipoat, bilirubin dan albumin, likopen dan klorofil 

(Winarsi, 2007). Antioksidan sintetik dibuat dari bahan-bahan kimia antara lain butylated 

hydroxyanisol (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), tert-butylhydroquinone (TBHQ) dan 

propyl gallate (PG) (Heo et al., 2005). Antioksidan tersier meliputi sistem enzim DNA-repair 

dan metionin sulfoksida reduktase. Enzim-enzim ini berfungsi dalam perbaikan biomolekuler 

yang rusak akibat aktivitas radikal bebas. Kerusakan DNA akibat radikal bebas dapat dicirikan 

oleh rusaknya single atau double strand pada gugus basa dan non- basa (Ginting, 2011). 

2.4 Manfaat Antioksidan  

Antioksidan penting untuk kesehatan dan kecantikan serta mempertahankan mutu produk 

pangan. Di bidang kesehatan dan kecantikan, antioksidan berfungsi untuk mencegah penyakit 

kanker dan tumor, penyempitan pembuluh darah, penuaan dini, dan lain-lain (Tamat et al. 

2007). Antioksidan juga mampu menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal 

bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga kerusakan sel dapat dicegah. Reaksi oksidasi 
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dengan radikal bebas sering terjadi pada molekul protein, asam nukleat, lipid dan polisakarida 

(Winarsi, 2007).  

Konsumsi antioksidan dalam jumlah memadai mampu menurunkan resiko terkena 

penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, kanker, aterosklerosis, osteoporosis dan lain-lain. 

Konsumsi makanan yang mengandung antioksidan dapat meningkatkan status imunologi dan 

menghambat timbulnya penyakit degeneratif akibat penuaan. Kecukupan antioksidan secara 

optimal dibutuhkan oleh semua kelompok umur (Winarsi, 2007).  

Di bidang industri pangan, antioksidan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya proses 

oksidasi yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti ketengikan, perubahan warna dan aroma, 

serta kerusakan fisik lainnya. Antioksidan sangat penting sebagai inhibitor peroksidasi lipid 

sehingga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya peroksidasi lipid pada bahan pangan 

(Tamat et al., 2007). Peroksidasi lipid merupakan reaksi kimia yang sering terjadi pada bahan 

pangan yang memproduksi asam, aroma tak sedap dan tosik selama proses pengolahan dan 

penyimpanan sehingga mempengaruhi mutu dan keamanan produk pangan (Heo et al., 2005). 

2.5 Yoghurt 

Salah satu teknik pengawetan susu adalah dengan cara fermentasi susu menjadi 

yoghurt. Flavor khas yoghurt disebabkan adanya asam laktat dan sisa-sisa asetaldehida, 

diasetil, asam asetat, dan bahan-bahan mudah menguap lainnya yang dihasilkan oleh 

fermentasi bakteri (Buckle et al. 1987). 

Yoghurt mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi dari pada susu segar sebagai bahan 

dasar dalam pembuatan yoghurt, terutama karena meningkatnya total padatan sehingga 

kandungan zat-zat gizi lainnya juga meningkat. Selain itu, yoghurt sesuai bagi penderita lactose 

intolerance atau yang tidak toleran terhadap laktose. 

Fermentasi susu menjadi yoghurt dilakukan dengan bantuan bakteri asam laktat yaitu 

L. bulgaricus dan S. thermophilus. L. bulgaricus adalah bakteri gram positif berbentuk batang 
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dan tidak membentuk endospora. Dalam susu, L. bulgaricus akan mengubah laktosa menjadi 

asam laktat. Bakteri ini bersifat termodurik dan homofermentatif, dengan suhu optimum untuk 

pertumbuhannya sekitar 45oC. Kondisi optimum untuk pertumbuhannya adalah sedikit asam 

atau sekitar pH 5,5. S. thermophilus adalah bakteri gram positif berbentuk bulat, sering 

pertumbuhannya berbentuk rantai. Bakteri ini dapat diklasifikasikan sebagai bakteri 

homofermentatif dan termodurik dengan pH optimum untuk pertumbuhannya sekitar 6,5 

(Helferich dan Westhoff 1980). 

2.6 Es Krim 

Es krim adalah produk olahan susu yang dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi 

dengan prinsip membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim (Ice Cream Mix/ ICM) 

sehingga dihasilkan pengembangan volume es krim. ICM pada es krim dapat dibuat campuran 

susu, produk susu, bahan pemanis, bahan penstabil, pengemulsi, dan flavour. Kunci sukses 

membuat es krim yang baik adalah ketepatan komposisi bahan-bahan yang digunakan dan 

proses pengolahan yang benar (Manik, 2006). 

Bahan utama pembuatan ICM adalah lemak susu (krim). Susu penuh (whole milk) juga 

dapat digunakan untuk memberikan nilai gizi yang cukup tinggi pada es krim dan 

menghasilkan tekstur yang lembut. Penambahan produk susu seperti skim dilakukan untuk 

meningkatkan kepadatan es krim dan sebagai sumber protein. (Manik, 2006). Syarat mutu Es 

krim berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3713-1995, adalah sebagai berikut:  
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Syarat mutu Es Krim berdasarkan SNI 01-3713-1995 seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Es Krim 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan   

 

1.1 Penampakan  

1.2 Bau 

1.3 Rasa 

- 

- 

- 

Normal 

Normal 

Normal 

2. Lemak  % b/b Minimum 5,0 

3. Gula dihitung sebagai sukrosa % b/b Minimum 8,0 

4. Protein % b/b Minimum 2,7 

5. Jumlah Padatan % b/b Minimum 3,4 

6.  Bahan tambahan makanan   

 6.1 Pewarna tambahan Sesuai SNI 01-0222-1995 

 6.2 Pemanis buatan -  Negatif 

 6.3 Pemantap dan Pengemulsi Sesuai SNI 01-0222-1995 

7. Overrun Skala industri : 70 %  – 80 % 

Skala rumah tangga :  30 % – 50 % 

Sumber : BSN - SNI 01-3713-1995 

2.7 Uji Aktivitas Antioksidan  

 Menurut Przybylski et al (1998) dalam Prakash (2001), uji aktivitas antioksidan dapat 

dilakukan dengan uji Radical Scavenging Activity (RSA). Uji Radical Scavenging Activity 

(RSA) adaalh uji keberadaan donor hydrogen dalam ekstrak dengan pengurangan radikal-

radikal yang terbentuk dari ionisasi 2-2-diphenyl-2- picrylhracyl (DPPH) ketika dilarutkan 

dalam pelarut utama. Metode dengan DPPH dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, 

diantaranya sederhana, cepat, sensitive, dan hanya membutuhkan sedikit sampel (Aji, 2009). 
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Metode dengan DPPH merupakan metode uji aktifitas antioksidan yang paling banyak 

dilakukan. Prinsip metode uji antioksidan dengan DPPH didasarkan pada reaksi penagkapan 

hydrogen oleh DPPH dari senyawa antioksidan. DPPH berperan sebagai radikal bebas yang 

diredam oleh antioksidan dari sampel. Selanjutnya DPPH akan diubah menjadi DPPH-H 

(bentuk tereduksi DPPH) oleh senyawa antioksidan.  DPPH merupakan senyawa radikal bebas 

yang stabil dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dalam keadaan kering dan 

kondisi penyimpanan yang baik (Juniarti et. al, 2009). Struktur kimia DPPH dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

Gambar 1. Struktur Kimia DPPH (Prakash et al, 2001)  

 Menurut Frankel (1993 dalam Prakash, 2001), pada uji DPPH, penangkapan radikal 

DPPH di ikuti dengan memonitor penurunan absorbansi pada panjang gelombang 516 nm, 

yang diakibatkan oleh reduksi antioksidan (AH) atau reaksi yang melibatkan spesies radikal 

(R). 

 Metode dengan DPPH dapat digunakan untuk screening berbagai sampel dalam 

penetuan aktivitas antioksidannya. Metode ini dapat digunakan untuk sampel padatan maupun 

larutan dan tidak spesifik untuk komponen antioksidan partikular, tetapi dapat digunakan 

untuk kapasitas antioksidan secara keseluruhan pada suatu sampel (Molyneux, 2004).  

 Radikal 2-2-diphenyl-2- picrylhracyl (DPPH) adalah senyawa radikal bebas stabil yang 

menerima sebuah elektron atau hidrogen untuk diubah menjadi molekul diamagnetik. DPPH 
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banyak digunakan pada sistem penelitian aktivitas penagkapan senyawa radikal pada senyawa 

alami tumbuhan. Aktivitas anti radikal ditandai dengan perubahan warna larutan dari ungu 

menjadi kuning bening dengan penurunan absorbsi pada panjang gelombang 516 nm (Soares 

dkk, 1997 dalam Prakash, 2001).  

Menurut Prakash (2001), perubahan warna ungu menjadi kuning seiring dengan 

menurunnya absorbsivitas molar radikal DPPH karena elektron yang tidak berpasangan 

menjadi berpasangan dengan adanya pemberian atom hidrogen dari antioksidan membentuk 

DPPH-H tereduksi. Penurunan warna secara stokiometri berdasarkan jumlah elektron yang 

tertangkap. Aktivitas penagkapan senyawa radikal bebas ditunjukkan dengan berkurangnya 

presentase warna ungu dari DPPH menjadi kuning.  

Metode dengan DPPH ini dapat membarikan informasi mengenai reaktifitas senyawa 

yang di uji dengan suatu radikal yang stabil. Penangkap radikal bebas menyebabkan elektron 

menjadi berpasangan yang kemudian menyebabkan perubahan warna yang sebanding dengan 

jumlah elektron yang diambil. DPPH hanya dapat mengukur senyawa antioksidan yang 

terlarut dalam pelerut organik khususnya alkohol. DPPH secara luas digunakan untuk 

mengukur dan membandingkan aktivitas antioksidan senyawa-senyawa fenolik, dan evaluasi 

aktivitas antioksidan melalui perubahan serapan yang terjadi. DPPH harus secara hati-hati 

diinterpretasikan setelah direaksikan dengan senyawa antioksidan karena dapat didegradasi 

oleh cahaya, oksigen, pH, dan jenis pelarut (Molyneaux, 2004). 


