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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nanas merupakan buah yang tumbuh di iklim tropis dan berasal dari benua

Amerika. Lambat laun, nanas berkembang ke seluruh penjuru dunia hingga ke

kawasan Indonesia. Pada awal mulanya nanas di Indonesia hanya sebagai

tanaman pekarangan, tetapi lama kelamaan nanas meluas hingga ke seluruh

wilayah nusantara. Tanaman ini kini dipelihara di daerah tropik dan sub tropik.

Menurut BPS (2012), produksi nanas di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 1.5

juta ton.

Bagian utama dari tanaman nanas yang paling sering dimanfaatkan adalah

daging buah nanas. Bagian buah nanas yang dapat dikonsumsi hanya sekitar 53%,

sedangkan bagian lainnya seperti mahkota, kulit, hati, dan batang seringkali

dibuang sebagai limbah yang tidak terpakai atau digunakan sebagai pakan ternak.

Menurut Hossain dan Mizanur (2011), buah nanas mengandung berbagai macam

zat gizi serta kandungan fenolik, flavonoid, dan aktivitas antioksidan yang cukup

tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia.

Antioksidan merupakan senyawa yang bermanfaat untuk menghambat

reaksi oksidasi yang berbahaya bagi tubuh manusia. Berbagai macam penyakit

degenerative seperti penyakit jantung, tumor, kanker, dan proses penuaan dapat

terjadi karena terbentuknya radikal bebas melalui reaksi oksidasi. Prinsip kerja

dari antioksidan adalah mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang
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bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat dihambat

(Winarsi, 2007).

Sehubungan dengan eratnya hubungan antara aktivitas antioksidan dengan

kesehatan manusia, penelitian mengenai antioksidan terus berkembang sampai

saat ini. Menurut Wijngaard et al,. (2009), limbah dari buah-buahan seperti kulit

anggur, kulit kiwi, kulit apel, dan biji apel ternyata mempunyai kandungan

antioksidan. Selain itu, kulit buah naga juga mempunyai kandungan antioksidan

yang persentasenya lebih besar dibandingkan pada daging buahnya (Wu et al.,

2006). Nanas yang kaya akan kandungan antioksidan ini, mempunyai limbah

yang cukup besar, diduga mempunyai kandungan antioksidan. Oleh karena itu,

penelitian terhadap bagian-bagian dari limbah nanas (mahkota, kulit, hati, serta

batang) perlu dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Nanas merupakan buah yang mempunyai aktivitas antioksidan yang cukup

tinggi. Pada umumnya bagian dari tanaman nanas yang sering dimanfaatkan

adalah bagian daging buahnya (53%) dan sisanya 47% merupakan limbah dari

nanas, yang biasanya dijadikan sebagai pupuk atau pakan ternak (bagian mahkota,

kulit, hati, serta batang nanas). Besar kemungkinan pada bagian-bagian limbah

tersebut masih mengandung aktivitas antioksidan.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yakni tujuan umum

dan tujuan khusus.
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1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi aktivitas

antioksidan pada bagian-bagian nanas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan kandungan total fenolik, flavonoid, aktivitas antioksidan, serta

kandungan vitamin C pada bagian-bagian nanas yang terbuang (mahkota, kulit,

hati, dan batang) dari dua jenis nanas yang berbeda (Subang dan Bogor).

2. Mempelajari pengaruh vitamin C terhadap aktivitas antioksidan pada bagian-

bagian nanas.

 


