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1.1 Latar Belakang

Kulit melinjo memiliki kandungan fenolik, flavonoid dan aktivitas

antioksidan yang cukup tinggi yang diukur dengan nilai IC50 yaitu sekitar 16.73-

3749 mg. Selain itu kulit melinjo juga mengandung vitamin C, salah satunya

adalah kulit melinjo merah sebesar 9.23 mg/100 ml. (Cornelia et al ., 2009). Kulit

melinjo menurut Masatake et al (2007) mengandung salah satu komponen fenolik

yaitu resveratrol. Penelitian mengenai aktivitas resveratrol memperlihatkan

aktivitas yang sangat berguna, seperti anti-inflamasi, antibakteri, antifungi,

antioksidan, sitotoksik, bersifat inhibitor terhadap enzim hepatoproteksi (Atun,

2006).

Selain itu pemanfaatan kulit melinjo di Indonesia masih kurang dan

biasanya hanya dijadikan limbah. Biasanya para pengolah hanya menggunakan

biji melinjo untuk dijadikan emping atau dimasukkan ke dalam masakan seperti

sayur asam. Kulit melinjo berwarna merah memiliki aktivitas antioksidan dan

nilai total fenolik yang tinggi. Aktivitas antioksidan ditunjukkan dengan nilai IC50,

nilai IC50 kulit melinjo merah pada penelitian Suwito (2012) ialah 591,24 mg/g

ekstrak. Kulit melinjo merah tersebut diekstrak dengan perbandingan etanol : etil

asetat (20:80) dan diberikan perlakuan pH sebesar 4.75 dan suhu 43.79°C

sehingga aktivitas antioksidan menjadi optimal. Selain itu, kulit melinjo merah

juga dapat berfungsi sebagai penghambat bakteri seperti S. Aureus, B. cereus,

Pseudomonas sp , dan E. Coli (Nerissa, 2012).

 



Untuk lapisan kedua melinjo yang bersifat agak keras (Sclerotesta) belum

banyak diteliti, maka dari itu pada penelitian ini dilakukan perbandingan aktivitas

antioksidan dan kandungan resveratrol pada kulit melinjo lunak dan yang bersifat

agak keras.

1.2 Perumusan Masalah

Kulit melinjo banyak terdapat di Indonesia namun kurang pemanfaatannya

dan hanya dijadikan sebagai limbah. Padahal menurut Cornelia et al. (2009)

aktivitas antioksidan kulit melinjo kuning paling tinggi dibandingkan dengan kulit

melinjo merah dan hijau namun hasil ketiganya tidak menunjukkan perbedaan

yang signifikan. Jadi dalam kulit melinjo masih terdapat aktivitas antioksidan

yang tinggi.

Kulit melinjo yang digunakan pada penelitian Cornelia et al. (2009) ialah

kulit bagian luar yang teksturnya lunak. Pada penelitian kali ini selain kulit bagian

luar, digunakan pula kulit yang agak keras yang melindungi bijinya sehingga

dapat dibandingkan aktivitas antioksidan antara kulit yang bersifat lunak dan

keras. Selain itu pada kulit melinjo ternyata mengandung senyawa antioksidan

resveratrol (Masatake et al , 2007) , jadi pada penelitian ini juga dilakukan

analisis kandungan resveratrol pada kulit melinjo.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu tujuan umum dan

tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari aktivitas

antioksidan yang bersumber dari kulit melinjo dan analisis kandungan resveratrol

 



1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

1. Menentukan pengaruh bagian dan warna kulit melinjo terhadap aktivitas

antioksidannya.

2. Menentukan keberadaan kandungan resveratrol pada kulit melinjo.

 


