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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Buah anggur (Vitis vinifera) merupakan salah satu buah tanaman

terbanyak di dunia (Kim et al., 2006). Buah anggur memiliki nilai nutrisi yang

cukup lengkap karena mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga

mineral. Buah anggur dapat langsung dimakan mentah atau dibuat suplemen,

jelly, jus, kismis, selai, dan wine (Setiadi, 2006). Pada industri pembuatan produk,

seperti pada industri wine, akan dihasilkan limbah anggur berupa kulit dan biji

anggur. Limbah anggur ini belum dimanfaatkan karena langsung dibuang ke

tempat pembuangan akhir, padahal limbah anggur, terutama biji anggur, masih

memiliki potensi sebagai sumber antioksidan (Rababah et al., 2004). Sekitar 60 m

70 % polifenol dari buah anggur, ditemukan di bijinya (Vaughan, 2003).

Biji anggur merupakan sumber antioksidan karena mengandung

komponen monomer fenolik, seperti katekin, epikatekin, dan epikatekin-3-o-

gallate (Kim et al., 2006). Biji anggur juga mengandung trans-resveratrol yang

melindungi dari arterosklerosis (Sulc et al., 2005; Casazza et al., 2010), flavonoid

yang mengandung quercetin yang dapat mencegah kanker prostat dan payudara,

serta berpotensi mengobati leukimia, dan procyanidin yang menyehatkan sel dan

kulit (Freer, 2011). Selain itu biji anggur juga mengandung vitamin E yang

berfungsi untuk mengurangi pengaruh buruk dari radikal bebas, proses penuaan,

dan karsinogen (Wirakusumah, 2007). Biji anggur juga diketahui mengandung
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lemak trigliserida yang kaya dalam asam lemak tidak jenuh, seperti asam oleat

dan linoleat. Asam lemak tidak jenuh, seperti asam linoleat, penting dalam

metabolisme manusia sebagai komponen tubuh, menentukan sifat-sifat biokimia,

sebagai prekursor prostaglandin suatu senyawa biologis yang aktif, serta

mempunyai manfaat dalam pertumbuhan tubuh dan fungsi kulit yang normal

(Muchtadi, 1990; Baydar dan Akkurt, 2007).

Kandungan antioksidan yang tinggi dalam biji anggur dapat dimanfaatkan,

salah satunya pada proses pengolahan makanan. Beberapa metode pengolahan

makanan, seperti perebusan, penggorengan, pengukusan, pemanggangan, dan

pasteurisasi, membutuhkan pemanasan dengan suhu yang berbeda-beda. Menurut

Kim et al. (2006), pemanasan biji anggur pada suhu > 100 °C dapat meningkatkan

aktivitas antioksidan dalam biji anggur, namun apabila pemanasan dilakukan pada

suhu yang terlalu tinggi #l +))j7$, aktivitas antioksidan akan menurun. Oleh

karena itu penelitian ini difokuskan terhadap peningkatan aktivitas antioksidan

dalam biji anggur Bali (Vitis vinifera L.) dengan perlakuan pemanasan pada waktu

tertentu.

1.2 Perumusan Masalah

Limbah biji anggur diketahui memiliki kandungan antioksidan dan kaya

akan asam lemak tidak jenuh yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Namun

dibalik semuanya itu, keberadaan lemak dalam biji anggur diduga dapat

berpengaruh pada hasil analisis aktivitas antioksidan. Selain itu perlakuan

pemanasan pada suhu dan waktu tertentu diketahui dapat meningkatkan aktivitas

antioksidan dari bahan pangan, namun penggunaan suhu dan waktu yang tidak
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tepat dapat menurunkan aktivitas antioksidan. Oleh karena itu didalam penelitian

ini akan diteliti pengaruh kandungan lemak dan pengaruh proses pemanasan

terhadap aktivitas antioksidan dari biji anggur.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh kandungan lemak serta pemanasan terhadap

aktivitas antioksidan biji anggur Bali (Vitis vinifera L.).

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengekstrak senyawa antioksidan yang terdapat di dalam biji anggur.

2. Menentukan biji anggur dengan aktivitas antioksidan tertinggi diantara biji

anggur dengan lemak dan biji anggur yang telah dihilangkan lemaknya

terhadap aktivitas antioksidan.

3. Menentukan pengaruh suhu dan waktu pemanasan terhadap aktivitas

antioksidan biji anggur.

 


