
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Compestine (2000), teh bergantung pada kualitas dan kondisi dari

daun-daun teh yang masih segar. Semakin muda daun-daun teh maka memiliki

kualitas yang lebih tinggi. Terdapat 3 macam teh yang telah beredar di pasaran,

yaitu teh hitam, teh hijau, dan teh oolong atau teh merah. Akhir-akhir ini banyak

studi mengenai manfaat dari teh hijau yang dapat berfungsi sebagai antioksidan.

Berbagai senyawa yang terkandung di dalam teh merupakan senyawa yang

tergabung dalam kelompok polifenol yang biasanya berperan sebagai antioksidan

yang dapat menangkal radikal bebas.

Penelitian ini ditujukan untuk memanfaatkan apel lokal khususnya apel

malang yang berasal dari negara Indonesia. Jenis apel lokal yang menguasai

pasaran adalah apel malang dan apel manalagi. Apel malang tersebut banyak

dihasilkan di daerah malang (Jawa Timur) sehingga sering disebut sebagai apel

malang. Apel malang memiliki warna hijau dengan semburat-semburat merah dan

memiliki aktivitas enzim polifenol oksidase. Menurut Suryobuwono et al (2005),

apel malang banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia kurang

gemar mengkonsumsi buah tersebut dikarenakan rasa asam jika dibandingkan

dengan apel manalagi.

Enzim polifenol oksidase (PPO) merupakan enzim yang terdapat di dalam

jaringan tanaman dan biasanya banyak ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi

pada jamur, kentang, peach, apel, pisang, alpukat, daun teh, biji kopi, dan daun

 



tembakau. Akibat dari aktivitas enzim tersebut dapat menyebabkan buah atau

tanaman menjadi berwarna coklat. Namun, pencoklatan yang disebabkan oleh

enzim polifenol oksidase adalah hal yang diinginkan pada produksi teh, kopi,

kakao, plum, dan kismis (Richardson dan John, 1985).

Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh

manusia untuk menghambat reaksi oksidasi yang disebabkan adanya oksigen.

Singlet oksigen bereaksi dengan lemak pada tubuh manusia menghasilkan lipid

peroxide dapat merusak membran sel, merusak DNA, oksidasi lemak, dan akan

berakibat timbulnya penyakit kanker (Udall, 1998).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sigit (2007), telah

membuktikan adanya reaksi oksidasi yang terjadi pada katekin oleh enzim

peroksidase dari brokoli. Menurut Sadasivam dan Manickam (1996), enzim

peroksidase dan enzim polifenol oksidase merupakan enzim yang tergolong dalam

kelompok enzim oksidoreduktase. Menurut Subramanian et al (1999), Perbedaan

enzim polifenol oksidase dan enzim polifenol oksidase terletak pada reaksi

oksidasi, dimana enzim polifenol oksidase mengoksidasi katekin yang terdapat

pada teh hijau membentuk theaflavin sedangkan enzim peroksidase akan

mengoksidasi senyawa theaflavin menjadi thearubigin dengan bantuan H2O2.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh

penambahan enzim polifenol oksidase dari apel malang (Malus sylvestris Mill.)

terhadap aktivitas antioksidan teh hijau yang dipengaruhi oleh pH dan waktu

pengadukan.

 



1.2 Perumusan Masalah

Dewasa ini, banyak terdapat penelitian mengenai pemanfaatan teh hijau

sehingga teh hijau diklaim sebagai sumber antioksidan yang dapat menangkal

dampak negatif yang disebabkan oleh adanya radikal-radikal bebas yang

terbentuk dari reaksi oksidasi yang terjadi di dalam tubuh manusia.

Apel malang (Malus sylvestris Mill.) yang merupakan apel lokal yang

banyak tumbuh di daerah Malang dan masih memiliki tingkat pendistribusian

yang kurang luas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan apel malang agar

memperoleh enzim polifenol oksidase.

Reaksi oksidasi akan terjadi pada saat enzim polifenol oksidase

ditambahkan pada ekstrak teh hijau, dimana struktur katekin akan mengalami

dimerisasi membentuk senyawa theaflavin. Biasanya, senyawa theaflavin

dijumpai pada teh hitam yang berperan sebagai pigmen dan sebagai antioksidan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh

penambahan enzim polifenol oksidase dari apel malang (Malus sylvestris Mill.)

terhadap aktivitas antioksidan dan terbentuknya senyawa theaflavin pada teh hijau

yang dipengaruhi oleh pH dan waktu pengadukan.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus dicapai melalui serangkaian proses

penelitian.

 



1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan enzim polifenol

oksidase dari apel malang (Malus sylvestris Mill.) sebagai katalis reaksi oksidasi

dengan katekin yang berasal dari teh hijau.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu:

1. Menentukan aktivitas rata-rata enzim polifenol oksidase dari apel malang

(Malus sylvestris Mill.)

2. Menentukan pengaruh pH dan waktu pengadukan pada ekstrak teh hijau

yang ditambah dengan enzim polifenol oksidase dari apel malang (Malus

sylvestris Mill.) terhadap aktivitas antioksidan dan senyawa theaflavin.

3. Mekanisme pembentukan senyawa theaflavin hasil oksidasi katekin yang

dikatalisis oleh enzim polifenol oksidase.

 


