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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat mulai memperhatikan bahan pangan yang mengandung 

antioksidan, khususnya kelompok masyarakat yang sangat mementingkan aspek 

kesehatannya. Hal ini dikarenakan banyaknya penelitian dan publikasi yang 

menjelaskan bahwa antioksidan mampu mencegah penyakit-penyakit kronis 

dengan cara menghambat oksidasi oleh radikal bebas. Selain berperan terhadap 

kesehatan, antioksidan juga berperan penting dalam mempertahankan mutu 

produk pangan selain bagi kesehatan tubuh, karena dapat menghambat kerusakan 

bahan pangan akibat oksidasi. 

Antioksidan berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Senyawa antioksidan alami dapat 

diperoleh dari alam. Contoh antioksidan alami adalah vitamin A, vitamin C, 

vitamin E, karotenoid, dan senyawa fenolik (Kohlstadt, 2009). Antioksidan 

sintetik atau buatan merupakan antioksidan yang disintesis secara kimiawi, seperti 

Butylated Hydroxyanisol (BHA) dan Butylated Hydroxytoluene (BHT). Namun 

dalam penggunaanya, antioksidan sintetik perlu diawasi karena apabila berlebihan 

akan bersifat toksik (Kumalaningsih, 2008). 

Ubi jalar ungu merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki potensi 

sebagai sumber antioksidan karena tinggi akan kandungan antioksidan alami. Ubi 

jalar ungu termasuk salah satu komoditas yang banyak dihasilkan di Indonesia, 

namun pemanfaatannya sebagai sumber antioksidan alami masih kurang dan 
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penelitian tentang antioksidan ubi jalar ungu di Indonesia belum maksimal. 

Antioksidan alami yang banyak terkandung dalam ubi jalar ungu adalah 

antosianin. Antosianin merupakan pigmen yang menyebabkan warna ungu pada 

ubi jalar dan sekaligus berfungsi sebagai pencegah oksidasi. Menurut Shi et al. 

(2002), stabilitas dari antioksidan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

oksigen, cahaya, pH, dan suhu, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh faktor tertentu terhadap aktivitas antioksidan pada ubi jalar ungu. Hal ini 

diupayakan agar kualitas ubi jalar ungu tetap dapat dipertahankan terutama peran 

antioksidannya bagi kesehatan tubuh. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L. Lam) merupakan salah satu jenis ubi 

jalar yang banyak terdapat di Indonesia, tetapi pemanfaatannya sebagai sumber 

antioksidan alami masih kurang dan penelitian tentang antioksidan ubi jalar ungu 

di Indonesia belum maksimal. Aktivitas antioksidan dari ubi jalar ungu dapat 

dipengaruhi oleh perubahan pH dan suhu. Pengaruh pH dan suhu terhadap 

aktivitas antioksidan ekstrak ubi jalar ungu menggunakan Response Surface 

Methodology (RSM) juga belum dilakukan. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah mempelajari pengaruh pH dan 

suhu terhadap aktivitas antioksidan dari ekstrak ubi jalar ungu dengan metode 

response surface methodology (RSM). 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1) menentukan jenis pelarut, suhu, dan waktu terbaik untuk mengekstrak 

komponen antioksidan ubi jalar ungu. 

2) menentukan pH dan suhu optimum yang menghasilkan aktivitas antioksidan 

ubi jalar ungu tertinggi dengan metode RSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


