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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tomat merupakan kelompok buah dan sayuran yang diketahui merupakan

sumber nutrisi, memiliki komponen bioaktif yang dapat berperan sebagai

antioksidan. Komponen bioaktif yang terkandung dalam tomat adalah vitamin C,

vitamin E, likopen, t-karoten, polifenol, dan flavonoid yang dapat menghambat

proses oksidasi (Cernisev dan Galina, 2007). Konsumsi buah tomat umumnya

dikaitkan dengan kemampuannya untuk menurunkan resiko penyakit yang muncul

akibat proses oksidasi, seperti kanker (Javanmardi dan Kubota, 2006). Tomat

dalam bentuk olahan, seperti tomat pasta dan saus tomat memiliki bioavailabilitas

yang tinggi, sehingga komponen-komponen nutrisi dapat terserap dengan mudah

di dalam tubuh (Chen et al., 2009). Pemanfaatan tomat umumnya hanya sebatas

konsumsi secara langsung. Kandungan bioaktif yang tinggi, menyebabkan tomat

memiliki potensi untuk digunakan dalam industri pangan sebagai bahan

tambahan.

Antioksidan merupakan komponen yang dapat menghambat proses

oksidasi dari lemak, protein atau molekul lainnya dengan cara memperpanjang

tahap inisiasi dari rantai reaksi oksidatif (Javanmardi dan Kubota, 2006).

Antioksidan merupakan komponen fungsional yang bermanfaat bagi tubuh.

Penambahan antioksidan ke dalam bahan pangan dapat berguna sebagai

penambah nilai nutrisi, menghambat proses oksidasi lemak, mempertahankan
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kualitas produk dan secara tidak langsung memperpanjang umur simpan produk

(Wanasundara dan Sahidi, 1997).

Brown (2011) menyatakan bahwa pastry merupakan golongan produk roti-

rotian yang memiliki komposisi lemak tinggi. Lemak dalam produk pastry

berfungsi sebagai penambah citarasa serta untuk menciptakan lapisan berlayer

dari pastry. Puff pastry merupakan jenis pastry yang memiliki komposisi lemak

lebih tinggi dibandingkan dengan pastry jenis lainnya. Jumlah lemak yang tinggi

menyebabkan puff pastry rentan mengalami proses oksidasi dan juga berakibat

pada rendahnya umur simpan produk (Edwards, 2007).

1.2 Perumusan Masalah

Tomat diketahui memiliki kemampuan antioksidan dan dapat mencegah

penyakit-penyakit yang timbul akibat proses oksidasi. Tomat seringkali

dikonsumsi dalam bentuk buah maupun produk olahannya, seperti tomat pasta.

Ekstraksi tomat dapat dilakukan agar tomat dapat dimanfaatkan sebagai bahan

tambahan dalam produk pangan. Pastry merupakan kelompok roti-rotian yang

memiliki komposisi lemak tinggi, sehingga rentan terhadap proses oksidasi dan

berakibat pada rendahnya umur simpan produk. Komponen bioaktif yang terdapat

dalam tomat dapat menghambat proses oksidasi, sehingga penambahannya ke

dalam pastry diharapkan dapat menghambat oksidasi lemak dan memperpanjang

umur simpan produk.
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1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mempelajari karakteristik

antioksidan ekstrak bubuk tomat dari buah tomat (Solanum lycopersicum Lam.)

dan tomat pasta komersial serta pemanfaatannya dalam produk pastry sebagai

salah satu produk pangan dengan kandungan lemak yang tinggi untuk

menghambat proses ketengikan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus, yaitu:

1. Mengolah tomat menjadi bubuk tomat untuk digunakan dalam proses

ekstraksi dengan metode maserasi;

2. Mengekstraksi bubuk tomat dan tomat pasta komersial dengan waktu

maserasi yang tepat agar didapatkan ekstrak yang memiliki karakteristik

antioksidan terbaik, untuk kemudian diaplikasikan dalam puff pastry;

3. Membuat puff pastry dengan beberapa konsentrasi penambahan ekstrak

untuk memperoleh puff pastry yang memiliki aktivitas antioksidan terbaik;

4. Menganalisis karakteristik indikator kerusakan puff pastry yang

ditambahkan ekstrak tomat yang memiliki aktivitas antioksidan terbaik,

antioksidan sintetik BHT, kontrol serta komersial selama penyimpanan.

 


