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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Radikal bebas merupakan penyebab kerusakan oksidatif yang dapat 

menimbulkan berbagai macam penyakit degeneratif. Konsumsi berbagai jenis 

buah-buahan dan sayuran dapat membantu menurunkan resiko timbulnya 

penyakit-penyakit tersebut. Buah dan sayur merupakan sumber antioksidan yang 

dipercaya dapat menghambat terjadinya proses oksidasi (Eindbond et al., 2004). 

Penghambatan tersebut disebabkan karena antioksidan dapat mencegah terjadinya 

inisiasi, memutus rantai propagasi, mengurangi pembentukan radikal bebas 

dengan mengikat ion logam, mengurangi hidrogen peroksida, dan meredam 

superoksida dan singlet oksigen (Lim et al., 2007). 

Bahan tambahan pangan adalah campuran bahan yang secara alami bukan 

merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan 

untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (Purnomowati et al., 2008). 

Antioksidan merupakan contoh bahan tambahan pangan yang banyak digunakan 

oleh produsen untuk menarik minat konsumen terhadap produknya. 

Berkembangnya penggunaan antioksidan sintetik secara pesat mulai membuat 

konsumen khawatir akan keamanan bahan tersebut (Sun dan Ho, 2005).  

Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) merupakan salah satu sumber 

bahan pangan yang mengandung banyak nutrisi dan mineral. Buah naga merah 

kaya akan senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan seperti komponen fenolik 

(Jaafar et al., 2009). Aktivitas antioksidan yang terdapat pada kulit buah naga 
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merah lebih tinggi dari pada aktivitas antioksidan yang terdapat pada daging 

buahnya, sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber antioksidan 

alami (Wu et al., 2006). 

Warna merah yang menarik dari kulit buah naga merah merupakan 

kontribusi dari pigmen yang dikenal dengan nama betalain. Betalain merupakan 

pigmen yang mengandung nitrogen dan terdiri dari betasianin yang memberikan 

warna merah-violet dan betasantin yang memberikan warna kuning. Senyawa 

tersebut memiliki aktivitas antioksidan, sehingga bermanfaat sebagai antioksidan 

alami (Jamilah et al., 2011). 

Kestabilan antioksidan dapat dipengaruhi oleh pH dan suhu (Stintzing dan 

Carle, 2007). Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan penelitian tentang analisis 

kestabilan aktivitas antioksidan terhadap pH dan suhu pemanasan pada ekstrak 

kulit buah naga merah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kulit buah naga merah merupakan limbah hasil industri dan limbah hasil 

budidaya buah naga merah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kulit buah 

naga merah mengandung senyawa yang memilki aktivitas antioksidan, sehingga 

berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Senyawa antioksidan dapat 

terpengaruh akibat pergeseran pH dan suhu, sehingga aktivitasnya berkurang. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pH dan 

suhu terhadap stabilitas antioksidan dari kulit buah naga merah. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pH 

dan suhu terhadap stabilitas antioksidan dari kulit buah naga merah.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan kombinasi pelarut terbaik untuk mengekstrak antioksidan dari 

kulit buah naga merah. 

2. Menentukan suhu dan waktu terbaik untuk mengekstrak antioksidan dari 

kulit buah naga merah. 

3. Menentukan stabilitas antioksidan dari kulit buah naga merah akibat 

pengaruh pH. 

4. Menentukan stabilitas antioksidan dari kulit buah naga merah akibat 

pengaruh suhu. 

 


