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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Radikal bebas di dalam tubuh dapat berasal dari dalam tubuh dan

lingkungan. Radikal bebas dalam tubuh dapat terbentuk melalui peristiwa

metabolisme sel normal, peradangan, dan kekurangan gizi. Lingkungan yang

tercemar, seperti polusi lingkungan, sinar ultraviolet, dan asap rokok juga dapat

merangsang tumbuhnya radikal bebas (Parwata et al., 2010).

Tubuh memerlukan substansi yang dapat membantu melindungi tubuh dari

serangan radikal bebas, yaitu senyawa antioksidan. Sebenarnya antioksidan sudah

terdapat di dalam tubuh, namun jumlah radikal bebas terus bertambah seiring

bertambahnya usia. Oleh karena itu, tubuh memerlukan tambahan antioksidan dari

makanan yang dikonsumsi. Konsumsi antioksidan setiap hari dapat mengurangi

peluang munculnya penyakit degeneratif dan memperlambat penuaan.

Salah satu makanan yang mengandung senyawa antioksidan adalah madu.

Madu merupakan cairan manis yang berasal dari nektar tanaman yang diproses

oleh lebah pekerja. Kandungan nutrisi dalam madu yang berfungsi sebagai

antioksidan adalah vitamin C, asam organik, enzim, asam fenolik, flavonoid, dan

beta karoten (Parwata et al., 2010).

Madu kapuk merupakan jenis madu yang diproduksi secara terus-menerus

di Indonesia. Madu tersebut termasuk dalam madu monofloral, yaitu madu yang

berasal dari satu jenis bunga (bunga kapuk). Madu kapuk diketahui mempunyai

banyak manfaat yang baik bagi kesehatan. Penelitian mengenai aktivitas
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antioksidan dalam madu kapuk di Indonesia masih sedikit. Oleh karena itu, madu

kapuk dipilih untuk diteliti lanjut agar pengetahuan masyarakat tentang

antioksidan dalam madu kapuk dapat bertambah.

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan jenis pelarut terbaik untuk

mengekstrak antioksidan dalam madu kapuk dengan aktivitas antioksidan

tertinggi. Hasil ekstraksi kemudian diisolasi (dipisahkan) untuk mendapatkan

ekstrak yang murni dan untuk mendapatkan aktivitas antioksidan yang lebih

tinggi. Penelitian tersebut tidak berhenti pada tahap pemurnian, tetapi dilanjutkan

dengan identifikasi senyawa antioksidan madu.

1.2 Perumusan Masalah

Antioksidan dalam madu kapuk belum banyak diteliti di Indonesia, baik

aktivitas antioksidan maupun perubahan aktivitas antioksidan tersebut setelah

diisolasi (dipisahkan). Oleh karena itu, dibutuhkan informasi ilmiah mengenai

jenis pelarut terbaik untuk mengekstrak antioksidan dalam madu kapuk, metode

pemisahan senyawa antioksidan, perubahan aktivitas antioksidan sebelum dengan

sesudah dipisahkan dan mengetahui senyawa antioksidan dalam madu kapuk

tersebut.

1.3 Tujuan

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

khusus. Kedua tujuan ini dapat dicapai melalui proses penelitian.
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1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui senyawa

antioksidan dalam madu kapuk.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan jenis pelarut yang sesuai untuk mengekstrak senyawa

antioksidan dalam madu kapuk dengan aktivitas paling tinggi.

2. Menentukan perubahan aktivitas antioksidan setelah diisolasi.

3. Menentukan senyawa antioksidan yang terdapat dalam madu kapuk.

 


