
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Oksidasi merupakan proses yang dapat terjadi baik secara natural dalam

tubuh maupun akibat sumber lain di luar tubuh seperti paparan radiasi, logam

berat, dan senyawa kimia sintetik. Radikal bebas yang berasal dari paparan

radiasi, logam berat, dan senyawa kimia sintetik dapat mengoksidasi sel-sel tubuh

sehingga menyebabkan penyakit seperti tumor dan kanker, pengerasan arteri, dan

penyakit degeneratif (Pouls, 2009). Proses oksidasi dapat dicegah dengan

antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang bekerja menghambat proses

oksidasi (Hayes dan Laudan, 2008). Fungsi antioksidan yang dapat menghambat

proses oksidasi menyebabkan senyawa antioksidan dapat mencegah berbagai

penyakit sehingga senyawa antioksidan terutama dalam bahan pangan mendapat

perhatian di masyarakat sekarang ini.

Beberapa bahan pangan yang berasal dari tumbuhan alami seperti

buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan mengandung senyawa

antioksidan (Hayes dan Laudan, 2008). Senyawa pada tumbuhan yang dapat

bertindak sebagai antioksidan adalah tokoferol, vitamin C, karotenoid, dan

senyawa fenolik (Shahidi, 1997).

Tomat merupakan salah satu buah yang memiliki senyawa polifenol,

karotenoid, dan vitamin C yang bertindak sebagai antioksidan. Polifenol pada

tomat sebagian besar terdiri dari flavonoid. Karotenoid yang dominan terdapat

 



pada tomat adalah likopen. Likopen merupakan salah satu pigmen karotenoid

pada tomat yang memiliki potensi antioksidan (Watson, 2003).

Senyawa antioksidan dari suatu buah harus diekstraksi terlebih dahulu

untuk mendapatkan ekstrak senyawa tersebut sebelum dianalisis. Beberapa pelarut

dapat digunakan untuk mengekstrak senyawa antioksidan di tomat. Toor dan

Savagea (2006) melaporkan bahwa ekstraksi senyawa antioksidan pada tomat

dapat menggunakan pelarut aseton 80%, sedangkan Vallverdu-Queralt et al.

(2011) melaporkan bahwa pelarut yang digunakan untuk mengekstrak senyawa

antioksidan pada tomat adalah etanol 80%. Oleh karena itu, dalam penelitian ini

akan ditentukan terlebih dahulu jenis pelarut terbaik untuk mengekstrak senyawa

antioksidan pada tomat.

Beberapa tahun belakangan ini, banyak ditemukan buah dan sayuran yang

ditanam secara organik di Indonesia. Tomat merupakan salah satu buah yang

banyak ditanam baik secara konvensional maupun organik. Zhao (2006)

melaporkan bahwa aktivitas antioksidan pada buah dan sayur dapat dipengaruhi

oleh cara penanaman buah dan sayur tersebut. Pada umumnya tomat sebelum

diolah biasanya disimpan terlebih dahulu dalam lemari es. Selama penyimpanan

dapat terjadi berbagai perubahan pada antioksidan, likopen, dan vitamin C dari

tomat. Javanmardi dan Kubota (2006) melaporkan bahwa selama penyimpanan

pada suhu rendah aktivitas antioksidan meningkat dikarenakan stres yang terjadi.

Metode penanaman seperti penanaman secara konvensional dan organik serta

lama penyimpanan dapat mempengaruhi aktivitas antioksidan pada tomat untuk

itu perlu dilakukan penelitian mengenai aktivitas antioksidan pada tomat

konvensional dan organik selama disimpan dalam lemari es.

 



1.2 Perumusan Masalah

Tomat merupakan salah satu buah yang mengandung antioksidan seperti

likopen, flavonoid, dan vitamin C (Watson, 2003). Antioksidan pada tomat salah

satunya dipengaruhi oleh cara penanaman seperti penanaman dengan metode

konvensional dan organik. Meskipun telah banyak tomat organik yang beredar

sekarang ini namun masyarakat masih belum mengetahui kandungan antioksidan

terbaik antara tomat konvensional dan tomat organik sehingga masyarakat lebih

cenderung memilih tomat yang ditanam dengan metode konvensional. Tomat

sebelum digunakan umumnya disimpan terlebih dahulu dalam lemari es untuk

memperpanjang umur simpannya. Selama penyimpanan aktivitas antioksidan,

kandungan likopen, dan vitamin C dapat mengalami perubahan (Rice-Evans dan

Packer, 2003; Papadopoulos, 2008; Combs, 2008).

1.3 Tujuan

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

khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus dicapai melalui serangkaian proses

penelitian.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mempelajari aktivitas antioksidan

pada tomat konvensional dan tomat organik selama penyimpanan.

 



1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini, antara lain:

1. menentukan jenis pelarut terbaik untuk mendapatkan rendemen tertinggi,

mengekstrak senyawa fenolik, flavonoid, vitamin C, dan aktivitas antioksidan

terbaik pada tomat;

2. mempelajari pengaruh perbedaan metode penanaman tomat yaitu secara

konvensional dan organik terhadap kandungan senyawa fenolik, flavonoid,

vitamin C, likopen, dan aktivitas antioksidan;

3. mempelajari pengaruh lamanya penyimpanan terhadap kandungan senyawa

fenolik, flavonoid, vitamin C, likopen, dan aktivitas antioksidan pada tomat

konvensional dan organik.

 


