
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahan pangan yang mengandung komponen antioksidan akhir-akhir ini

sering diteliti dan mulai dikenal masyarakat sebagai pencegah berbagai penyakit

yang disebabkan oleh radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan pada

jaringan tubuh sehingga menimbulkan penyakit seperti kanker, tumor, dan

kerusakan berbagai organ. Antioksidan bekerja dengan memperlambat atau

mencegah terjadinya oksidasi sehingga juga digunakan untuk mencegah

terjadinya penurunan kualitas produk dan menjaga nilai nutrisinya (Cadenas dan

Packer, 2001).

Enzim adalah protein yang dapat mengkatalis berbagai reaksi yang terjadi

di dalam sistem biologis. Kemampuan enzim untuk mengkatalis reaksi jauh lebih

baik dibandingkan dengan katalis sintetis atau anorganik. Enzim dapat

mengkatalis reaksi secara spesifik, reaksi yang dikatalis tersebut dapat

berlangsung dalam larutan pada suhu dan pH yang mild (Nelson dan Cox, 2005).

Pada industri pangan enzim yang digunakan berasal dari hewan, tanaman,

ataupun mikroorganisme yang sebelumnya telah melalui proses pemisahan dan

purifikasi. Berbagai enzim sudah diaplikasikan untuk industri pangan seperti

dalam pengolahan roti, jus buah, keju, dan berbagai produk lainnya. Enzim dapat

dengan mudah diaplikasikan karena aktif dalam konsentrasi rendah dan laju

reaksinya dapat diatur dengan pengaturan kondisi inkubasi (Fellows, 2000).

 



Beberapa penelitian sudah meneliti pengaruh enzim laccase (Natalia,

2007), peroksidase (Sigit, 2007), dan tannase (Macedo et al, 2011) terhadap

aktivitas antioksidan dari berbagai sampel. Enzim laccase dan peroksidase dapat

menghasilkan senyawa polimer baru hasil reaksi enzimatisnya, dimana polimer

tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi, sedangkan tannase dapat

menghidrolisis komponen dalam teh sehingga teh memiliki aktivitas antioksidan

yang lebih tinggi. Tannase dipilih dalam penelitian ini karena masih belum

banyak penelitian yang menggunakan tannase dalam meningkatkan aktivitas

antioksidan.

Beberapa mikroorganisme diketahui dapat menghasilkan enzim tannase

jika pada media pertumbuhannya mengandung inducer berupa tannic acid dalam

jumlah kecil. Penelitian mengenai produksi enzim tannase telah banyak dilakukan

terhadap berbagai mikroorganisme seperti Paecilomyces variotii (Battestin dan

Macedo, 2007), Aspergillus niger, Penicillium sp. (Belmares et al, 2004), dan

Bacillus licheniformis (Mohapatra et al, 2009). Aspergillus sp. dan Penicillium sp.

dilaporkan sebagai mikroorganisme yang dapat menghasilkan tannase dengan

baik (Pinto et al, 2001). Aspergillus niger telah diterima oleh banyak negara untuk

digunakan dalam industri pangan dan enzim tannase yang dihasilkan aktif dalam

menghidrolisis gallotanin maupun ellagitannin (Barthomeuf et al, 1993).

Tannase merupakan enzim yang dapat mengkatalis hidrolisis ester asam

galat dan tannin yang dapat dihidrolisis (hydrolysable tannins). Aplikasi tannase

pada umumnya adalah untuk teh instan dan produksi asam galat yang merupakan

komponen untuk memproduksi propyl galat yang merupakan antioksidan.

Tannase juga digunakan untuk menjernihkan wine, beberapa jus buah, dan kopi

 



(Belmares et al, 204). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Macedo et al

(2011) dan Lu dan Chen (2008), penggunaan enzim ini pada teh hijau, teh hitam,

dan teh yerba mate juga dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dari minuman

tersebut.

Penelitian ini dilakukan menggunakan teh hijau dan teh hitam sebagai

bahan yang akan meningkat aktivitas antioksidannya oleh perlakuan tannase. Hal

tersebut dikarenakan kedua minuman tersebut mengandung substrat yang dapat

dihidrolisis oleh tannase dan juga sering dikonsumsi dalam masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Enzim digunakan industri pangan untuk mengkatalis berbagai reaksi

spesifik yang diinginkan dengan mudah. Salah satu enzim yang berpotensi untuk

digunakan dalam industri pangan adalah tannase yang dapat meningkatkan

aktivitas antioksidan dengan menghidrolisis hydrolysable tannin dan ester asam

galat. Namun belum banyak yang memanfaatkan enzim ini karena informasi yang

masih terbatas mengenai perubahan yang terjadi setelah aplikasi enzim tannase.

Dalam penelitian ini, tannase yang berasal dari Aspergillus niger akan

diaplikasikan pada teh hijau dan teh hitam dan parameter seperti perubahan

komposisi kimia, dan peningkatan aktivitas antioksidan pada kedua sampel pada

berbagai kondisi pH.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

 



1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh

penambahan enzim tannase pada teh hijau dan teh hitam.

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu inkubasi

terbaik dalam produksi tannase, menentukan kondisi pH terbaik perlakuan enzim

tannase pada teh hitam dan teh hijau berdasarkan aktivitas antiokidan, kadar

tannin, dan komposisi kimianya serta membandingkan aktivitas antioksidan

sampel teh hijau dan teh hitam yang telah dibiotransformasi.

 


