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1.1 Latar Belakang 

Tanaman kunyit (Curcuma longa L.) adalah tanaman yang tumbuh di 

daerah tropis maupun subtropis (Singh, et al., 2014). Tanaman kunyit memiliki 

banyak kegunaan dan sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tanaman 

kunyit biasanya dipakai sebagai bumbu (cita rasa) dalam masakan, obat, dan 

pewarna. Menurut Badan Pusat Statistik (2014), produksi kunyit pada tahun 2014 

di Indonesia mencapai 112.088.181 kg dan menempati urutan kedua produksi 

rempah-rempah terbanyak setelah jahe. Kunyit mempunyai kemampuan sebagai 

antiseptik, anti inflamasi, penyembuhan luka, dan memperpanjang umur simpan 

karena kandungan fitokimia yang merupakan hasil metabolit sekunder kunyit 

(Kulkarni, et al., 2012). Kandungan fitokimia dalam kunyit berupa senyawa 

fenolik kurkuminoid. Tanaman kunyit adalah rempah-rempah yang memiliki 

kandungan kurkuminoid tertinggi yaitu sekitar 2-9% (Priyadarsini, 2014). 

Kurkuminoid terdiri dari 3 senyawa yaitu kurkumin 77%, demethoxykurkumin 

17%, bisdemethoxykurkumin 6% (Jantarat, 2012). Kurkumin yang merupakan 

senyawa aktif paling dominan dalam kurkuminoid mempunyai kemampuan 

sebagai antioksidan yang dapat mengurangi oksidasi pada lemak dan radikal 

bebas sehingga mengurangi ketengikan dan kerusakan pada makanan (Kulkarni, 

et al., 2012). Kurkumin juga mempunyai kemampuan sebagai pigmen yang 

memberikan warna kuning dan dapat berperan sebagai anti inflamasi, anti 
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mikroba, dan anti aktivitas karsinogenik (Jantarat, 2012). 

Senyawa kurkumin memiliki tautomer keto-enol yang dipengaruhi oleh 

kondisi asam dan basa. Pada kondisi asam dan netral senyawa kurkumin akan 

berbentuk tautomer  keto dan pada kondisi basa senyawa kurkumin akan 

berbentuk tautomer enol. Pereaksian senyawa kurkumin dengan senyawa asam 

dan basa selain akan mempengaruhi bentuk tautomer juga akan mempengaruhi pH 

kurkumin yang akan menyebabkan perubahan karakteristik senyawa kurkumin 

(Jantarat, 2012). Menurut Singh, et al. (2014) dan Priyadarsini (2014), perubahan 

karakteristik senyawa kurkumin karena pengaruh pH dapat berupa aktivitas 

antioksidan, kelarutan, kestabilan, dan warna. 

Senyawa asam dan basa yang digunakan dalam penelitian ini adalah asam 

sitrat dan guanidin yang merupakan senyawa yang terdapat dalam makanan. Asam 

sitrat adalah senyawa organik besifat asam yang banyak terdapat pada buah. Asam 

sitrat biasanya terdapat pada buah berri, citrus, dan buah-buahan yang tumbuh di 

daerah tropis (Belitz, et al., 2009). Asam sitrat banyak digunakan karena sifat 

asam yang dimiliki, rasa, flavor, dan kemampuannya untuk mengkelat logam. 

Penggunaan asam sitrat pada industri makanan dan minuman mencapai 60 % dan 

dipakai untuk meningkatkan flavor pada jus buah, pengawet makanan, dan 

sebagai tambahan pada selai, minuman ringan, permen, es krim. Guanidin 

merupakan basa organik yang mengandung senyawa nitrogen. Guanidin memiliki 

sifat basa yang sangat kuat (pKb 0,14) jika dibandingkan dengan senyawa 

nitrogen lainnya (piridin, amin, amidin, diamin) (Brown dan Poon, 2004). 

Guanidin adalah senyawa yang sering digunakan sebagai katalis dalam berbagai 

reaksi organik (Ishikawa, 2009). Guanidin biasanya terdapat pada otot ikan, 
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daging sapi, dan kacang kedelai (Belitz, et al., 2009). 

Senyawa kurkuminoid yang memiliki aktivitas antioksidan dapat 

diaplikasikan dalam edible film sebagai senyawa aktif yang dapat menjaga 

kualitas makanan dan memperpanjang umur simpan makanan. Edible film adalah 

lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan dan digunakan pada 

produk pangan. Edible film dapat mencegah kehilangan kandungan air pada 

makanan serta memperlambat laju respirasi makanan karena edible film dapat 

melindungi makanan dari udara dan oksigen yang ada di lingkungan bahan 

pangan (Oriani, et al., 2014).  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kurkumin merupakan salah satu senyawa dalam senyawa kurkuminoid 

yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Senyawa kurkumin paling 

banyak ditemukan di dalam tanaman kunyit. Kemampuan antioksidan kurkumin 

dapat dipengaruhi oleh senyawa asam dan basa dengan cara mereaksikan senyawa 

kurkumin dengan senyawa asam dan basa. Perubahan kemampuan aktivitas 

antioksidan kurkumin dapat terjadi apabila direaksikan dengan asam sitrat dan 

guanidin yang berperan sebagai senyawa asam dan basa. Kurkumin dapat 

diaplikasikan ke dalam edible film sehingga memperpanjang umur simpan 

makanan.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh asam dan 

basa terhadap aktivitas antioksidan senyawa kurkuminoid dan 



 

4 
 

mengaplikasikannya ke dalam edible film. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan pH pada senyawa kurkuminoid yang direaksikan dengan 

guanidin dan asam sitrat. 

2. Menentukan aktivitas antioksidan yang paling baik pada dua senyawa 

kurkuminoid yang direaksikan dengan guanidin dan asam sitrat. 

3. Mengaplikasikan dua senyawa kurkuminoid modifikasi asam dan basa 

yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi ke dalam edible film 

tepung pati jagung dan menentukan karakterisitik daya tarik, 

pemanjangan, ketebalan dan permeabilitas uap air pada edible film yang 

paling baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




