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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terong ungu merupakan salah satu tanaman sayur yang diproduksi dalam

jumlah besar di Indonesia yaitu sebanyak 482305 ton dengan luas panen sebesar

52000 Ha pada tahun 2010 (FAO, 2012). Terong tergolong ke dalam famili

Solanaceae (Hanson et al., 2006), dengan variasi warna meliputi ungu, putih, dan

hijau (McCrate dan Halm, 2012). Varietas yang beragam membuat terong

memiliki flavor, tekstur, dan tingkat rasa pahit yang berbeda-beda (Matthews dan

Wigsten, 2011). Provitamin A dan vitamin E terdapat pada terong dalam jumlah

yang sedikit, tetapi terong merupakan sumber vitamin C dan fenolik yang baik

sebagai antioksidan (Raymond, 2006). Penelitian Edziri et al. (2012)

menunjukkan bahwa terong ungu memiliki aktivitas antioksidan yang cukup

tinggi. Terong ungu mengandung komponen flavonoid nasunin yang mampu

mencegah membran sel mengalami kerusakan (Raymond, 2006), stroke, kanker

paru-paru, serta penyakit jantung (Hanson et al., 2006). Selain itu, terong juga

mampu mencegah inflamasi serta mencegah terjadinya tumor dengan cara

menghambat pembentukan pembuluh darah (Nisha et al., 2009).

Penelitian mengenai aktivitas antioksidan pada tanaman terong seperti

bunga, batang, daun, daging buah, dan kulit telah dilakukan, dengan proses

ekstraksi menggunakan dua jenis pelarut yaitu air dan etanol 70% (Jung et al.,

2011). Namun, penelitian dengan menggunakan konsentrasi etanol yang berbeda-

beda belum pernah dilakukan. Metode ekstraksi yang dapat diterapkan meliputi
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metode maserasi, perkolasi, refluks, distilasi uap, dan sokhlet (Raaman, 2006).

Penelitian sebelumnya telah menggunakan metode maserasi dan refluks untuk

mengekstrak terong (Luthria dan Mukhopadhyay, 2006).

Banyak orang yang cenderung mengonsumsi buah-buahan dalam bentuk

jus karena lebih praktis untuk diminum. Jambu biji merupakan salah satu buah

yang sering dikonsumsi dalam bentuk jus karena bijinya yang banyak dapat

disaring terlebih dahulu. Jambu biji ini baik untuk dikonsumsi oleh penderita

sariawan, flu, radang tenggorokan (Khomsan dan Harlinawati, 2004), dan demam

berdarah (Parimin, 2005). Namun demikian, aktivitas antioksidan (IC50) jambu

biji hanya sebesar 1710 ppm (Lim et al., 2007). Menurut Qusti et al. (2010), buah

yang tergolong kaya antioksidan memiliki IC50 tidak lebih dari 1000 ppm.

Penambahan ekstrak terong ungu ke dalam jus jambu biji diharapkan mampu

menghasilkan produk jus komposit yang kaya antioksidan, sebaliknya

pemanfaatan jus jambu biji diharapkan dapat meningkatkan kesukaan terhadap

terong.

1.2 Perumusan Masalah

Terong merupakan salah satu bahan pangan yang kaya antioksidan, tetapi

tidak semua orang suka untuk mengonsumsi terong langsung. Pengolahan terong

diharapkan dapat meningkatkan konsumsi terong melalui kombinasi dengan

makanan ataupun minuman. Pembuatan ekstrak terong dilakukan untuk

mendapatkan antioksidan dalam bentuk terkonsentrasi. Sebaliknya, jambu biji

memiliki rasa dan aroma yang disukai, namun aktivitas antioksidannya (IC50)

hanya sebesar 1710 ppm. Formulasi jus jambu biji dengan ekstrak terong
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diharapkan dapat menghasilkan produk jus komposit dengan aktivitas antioksidan

yang lebih baik, bahkan mencapai aktivitas antioksidan yang tergolong tinggi

yaitu dengan IC50 lebih rendah dari 1000 ppm. Selain itu, aroma dan rasa jus

jambu biji diharapkan dapat meningkatkan kesukaan terong.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menghasilkan ekstrak terong

menggunakan pelarut air dan etanol dengan karakteristik antioksidan terbaik

untuk diaplikasikan di dalam pembuatan jus jambu biji.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

1. Melakukan ekstraksi terong menggunakan metode refluks dan maserasi untuk

menentukan karakteristik antioksidan dari ekstrak terong yang dihasilkan.

2. Menganalisis pengaruh air dan konsentrasi etanol yang digunakan di dalam

proses ekstraksi terong terhadap karakteristik antioksidan ekstrak terong dari

masing-masing metode ekstraksi.

3. Menganalisis pengaruh penambahan ekstrak terong terhadap karakteristik

antioksidan produk untuk mendapatkan formulasi jus jambu biji yang

ditambahkan ekstrak terong.

 


