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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil pisang 

(Musa sp.). Produksi dan besarnya luas panen pisang selalu menempati posisi 

pertama di Indonesia (Departemen Pertanian, 2005). Menurut Badan Pusat 

Statistik (2015), pada tahun 2014, angka produksi pisang telah mencapai 

6.862.558 ton dan mengalami peningkatan sebesar 8.50% dari tahun sebelumnya. 

Walaupun demikian, pemanfaatan tanaman pisang masih sangat terbatas. Bagian 

dari tanaman pisang yang paling sering dimanfaatkan dan dikonsumsi adalah 

buahnya saja, sedangkan bagian lain seperti daun pisang yang telah terbukti 

memiliki sifat antimikroba dan antioksidan seringkali hanya dimanfaatkan untuk 

membungkus makanan (Mastuti dan Handayani, 2014).  

Daun  pisang  yang  paling  sering  digunakan  di  Indonesia  untuk  

membungkus  makanan sebelum diolah lebih lanjut adalah dari jenis pisang batu. 

Daun pisang ini lebih tebal, menghasilkan aroma harum dan tidak menimbulkan 

perubahan warna pada makanan yang dibungkusnya (Mastuti dan Handayani, 

2014). Daun pisang kepok dan tanduk termasuk dalam kelompok Musa 

paradisiaca. Berdasarkan penelitian Asuquo dan Udobi (2016), daun pisang jenis 

Musa paradisiaca mengandung komponen bioaktif seperti alkaloid, saponin, 

tanin, terpenoid, dan flavonoid. Senyawa fitokimia tersebut memiliki efek biologis 

dan farmakologis yang memiliki aktivitas antibakteri, antihipertensi, antidiabet, 
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antioksidan, dan antiinflamasi. Keberadaan komponen bioaktif dalam daun Musa 

paradisiaca merupakan potensi yang dapat dieksplorasi. 

Antioksidan adalah senyawa penting yang dapat melindungi tubuh dari 

serangan radikal bebas maupun senyawa radikal lainnya. Penelitian sebelumnya 

menemukan bahwa kerusakan oksidatif atau kerusakan akibat radikal bebas jika 

tidak diinaktifkan akan merusak makromolekul pembentuk sel sehingga 

menyebabkan penyakit degeneratif, seperti aterosklerosis, hipertensi, Alzheimer, 

kanker, dan peradangan (Sayuti dan Yenrina, 2015). Beberapa senyawa yang 

berperan terhadap aktivitas antioksidan dalam suatu bahan adalah fenolik seperti 

tanin dan flavonoid (Inggrid dan Iskandar, 2016). Selain senyawa fenolik, klorofil 

juga memiliki aktivitas antioksidan yang telah terbukti dapat meningkatkan status 

oksidatif pada tikus (Prangdimurti, et al., 2006). Klorofil merupakan salah satu 

pigmen utama yang memberikan warna hijau dan termasuk senyawa bioaktif yang 

dapat diekstrak serta memiliki kemampuan sebagai antioksidan               

(Hosikian, et al., 2010).  

Antioksidan seringkali dimanfaatkan sebagai suplemen makanan yang 

bernilai ekonomis tinggi. Selain dikonsumsi, antioksidan juga dapat dapat 

disintesis menjadi nanopartikel untuk meningkatkan efektivitas antioksidannya 

yang kemudian lebih lanjut diaplikasikan pada film, coating, atau kemasan 

biodegradable sehingga dapat meningkatkan umur simpan serta meningkatkan 

kualitas dan keamanan dari produk pangan (Prasad dan Kochhar, 2014).  

Antioksidan alami biasanya lebih diminati karena tidak berbahaya bagi 

kesehatan, murah, dan banyak ditemukan di alam (Bhaskar, et al., 2011). Salah 

satu sumber antioksidan alami yang dapat ditemukan adalah daun pisang. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fans (2015), daun pisang batu (Musa 

balbisiana) yang diekstrak dengan pelarut etil asetat berpotensi sebagai sumber 

antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 340.07 ppm dan tidak bersifat toksik jika 

konsumsinya di bawah 606.88 ppm (±150 gram). Hal tersebut juga didukung oleh 

penelitian Mastuti dan Handayani (2014) yang menunjukan bahwa hasil ekstrak 

daun pisang ambon (Musa acuminata) dan pisang batu (Musa balbisiana) 

menggunakan pelarut etil asetat mengandung senyawa 1,2-Benzenedicarboxylic 

acid, bis(2-ethylexyl) ester yang termasuk ke dalam golongan plasticizer dan 

diketahui mempunyai antioksidan. 

Setiap bahan diketahui memiliki aktivitas dan komponen antioksidan yang 

berbeda. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan komponen 

antioksidan adalah pre treatment sampel atau kondisi awal sampel sebelum 

diekstrak (Nantitanon, et al., 2010). Selain itu, menurut Budiono, et al. (2016), 

jenis atau kultivar juga dapat mempengaruhi aktivitas antioksidan serta 

komponen-komponen di dalamnya. Tanaman pisang sendiri memiliki keragaman 

kultivar yang tinggi sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap 

aktivitas antioksidan dan kandungan klorofil pada jenis daun pisang yang berbeda 

karena pemanfaatannya dan informasinya yang masih terbatas. 

Setiap komponen penyusun senyawa antioksidan memiliki respon yang 

berbeda ketika mengalami perlakuan eksternal (Oancea, 2013). Menurut Rai et al. 

(2014), aktivitas antioksidan komponen bioaktif sangat dipengaruhi oleh suhu 

pemanasan dan pH. Penelitian yang dilakukan Jaya (2015) dalam pengujian 

stabilitas antioksidan menggunakan pH dan suhu yang berbeda menunjukkan nilai 

IC50 yang beragam. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 
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stabilitas ekstrak daun pisang terhadap perubahan pH dan suhu pemanasan. Pada 

uji stabilitas, perlakuan pH pada penelitian ini mengacu pada pH bahan pangan 

yang umumnya memiliki pH berkisar 2-9 (FDA, 2005).  Pada penelitian ini, level 

pH yang digunakan adalah 3, 5, 7, dan 9 dengan menggunakan tiga level suhu, 

yaitu 70, 85, dan 100 oC. Penentuan level suhu pemanasan mengacu pada kisaran 

suhu yang biasa digunakan dalam proses pengolahan pangan, yaitu untuk 

blanching 70-100 oC dan pasteurisasi 60-80 oC (Fellows, 2000).   

1.2 Rumusan Masalah  

Salah satu negara penghasil pisang terbanyak di dunia adalah Indonesia. 

Bagian pisang yang paling banyak digunakan adalah buahnya sedangkan 

pemanfaatan daun pisang masih terbatas, yaitu hanya sebagai bahan pembungkus 

produk pangan. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa daun pisang 

memiliki aktivitas antioksidan, namun informasi mengenai kandungan klorofil 

daun pisang dan jenis daun pisang dengan aktivitas antioksidan tertinggi masih 

sangat minim. Kondisi awal sampel merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi aktivitas antioksidan dan kandungan klorofil ekstrak. Antioksidan 

memberikan respon yang berbeda terhadap faktor eksternal, sedangkan klorofil 

merupakan pigmen yang tidak stabil dan cepat terdegradasi sehingga perlu 

dilakukan uji stabilitas terhadap aktivitas antioksidan dan klorofil daun pisang. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jenis 

daun pisang dan kondisi awal yang tepat untuk mendapatkan ekstrak daun pisang 

dengan aktivitas antioksidan dan kandungan klorofil tertinggi serta kestabilannya 

terhadap pH dan suhu pemanasan.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus.  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

mempelajari aktivitas antioksidan dan kandungan klorofil dari tiga jenis daun 

pisang.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian penelitian ini adalah: 

1. menentukan jenis daun pisang (kepok, batu, dan tanduk) yang memiliki 

aktivitas antioksidan tertinggi; 

2. menentukan kondisi awal terbaik untuk mendapatkan ekstrak daun pisang 

dengan aktivitas antioksidan tertinggi; 

3. mengetahui stabilitas senyawa antioksidan dan klorofil dari ekstrak daun 

pisang dengan aktivitas antioksidan tertinggi terhadap pH dan suhu 

pemanasan; 

4. mengidentifikasi senyawa kimia yang terdapat pada ekstrak daun pisang 

terpilih yang berperan sebagai antioksidan secara kualitatif; 




