
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kunyit merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang telah digunakan 

oleh masyarakat luas dari dulu. Menurut Ide (2011), kunyit umumnya digunakan 

sebagai bumbu rempah-rempah dalam masakan kare yang merupakan masakan 

khas India. Selain itu, kunyit yang termasuk dalam tanaman rempah dan obat-

obatan ini juga dapat berperan dalam mengobati berbagai macam penyakit. 

Menurut Badan Pusat Statistik, produksi kunyit dari tahun 2011-2013 semakin 

meningkat dari 80-120 juta kilo per tahunnya. 

Masyarakat sekarang ini semakin memperhatikan kesehatan mereka 

karena semakin banyak timbul berbagai jenis penyakit dimana salah satunya yaitu 

penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini muncul karena terbentuknya radikal 

bebas di dalam tubuh. Penyakit degeneratif ini dapat dicegah dengan senyawa 

antioksidan yang terkandung dalam kunyit. Antioksidan merupakan suatu 

senyawa yang dapat menangkal radikal bebas dengan cara memberi elektron pada 

senyawa yang besifat oksidan sehingga aktivitas oksidasi yang membentuk 

radikal bebas dapat dihambat (Winarsi, 2007).  

Kunyit kuning (Curcuma domestica Val.) umumnya digunakan 

masyarakat luas sebagai bumbu rempah-rempah dan pewarna makanan alami 

karena warna kuning dari kunyit yang berasal dari senyawa kurkumin. Selain 

dijadikan sebagai pewarna, kunyit juga banyak dijadikan minuman fungsional 

kunyit asam yang kaya akan manfaat. Menurut penelitian Mulyani et al. (2014), 
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minuman gabungan kunyit dengan asam memiliki kandungan antioksidan yang 

tinggi. Menurut penelitian Basnet dan Basnet (2010), kurkumin dalam kunyit 

dapat berfungsi sebagai antioksidan dan anti inflamasi yang dapat mencegah 

kanker. Kunyit kuning (Curcuma domestica Val.) juga mempunyai berbagai 

manfaat lain yaitu sebagai antibakteri, antikanker, antidiabetes, dll (Kumavat et 

al., 2013). 

Menurut penelitian Kumavat et al. (2013), senyawa kurkumin dalam 

kunyit kuning yang berperan sebagai senyawa antioksidan mempunyai 

karakteristik yang rentan terhadap pH. Kurkumin yang berada dalam kondisi 

suasana asam akan bersifat stabil, namun jika berada dalam kondisi basa maka 

kurkumin bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi. Kurkumin yang terdegradasi 

akan menjadi senyawa yang memiliki struktur lebih menyerupai senyawa 

antioksidan.  

Selain kunyit kuning, sekarang ini di kalangan masyarakat juga dikenal 

yang namanya “kunyit putih” dimana terdapat beberapa jenis tanaman yang 

disebut “kunyit putih” antara lain Curcuma mangga, Curcuma zedoaria, dan 

Kaempferia rotunda L. Namun pemanfaatan “kunyit putih” jenis Kaempferia 

rotunda L. ini masih jarang padahal “kunyit putih” ini juga yang memiliki 

beragam manfaat yaitu dapat mengobati penyakit kanker (Lotulung et al., 2008). 

Selain itu “kunyit putih” juga dapat mengobati penyakit diabetes, aterosklerosis, 

kerusakan hati, serta memiliki senyawa fenolik dan flavonoid yang dapat berperan 

sebagai antioksidan (Mohanty et al., 2008). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Kunyit kuning (Curcuma domestica Val) memiliki senyawa aktif yang 

berperan sebagai antioksidan alami yaitu kurkumin. Kurkumin telah banyak 

dimanfaatkan masyarakat secara luas karena memiliki aktivitas antioksidan yang 

cukup tinggi. Kurkumin dalam kondisi asam akan bersifat stabil namun dalam 

kondisi basa dapat terdegradasi menjadi senyawa yang bersifat lebih menyerupai 

antioksidan. Senyawa kurkumin juga mempunyai sifat yang stabil terhadap suhu 

tinggi. 

“Kunyit putih” jenis Kaempferia rotunda L. masih jarang dimanfaatkan 

oleh masyarakat padahal “kunyit putih” juga memiliki banyak manfaat serta 

berpotensi sebagai antioksidan alami. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji 

dan membandingkan kerentanan pH pada aktivitas antioksidan antara kunyit 

kuning (Curcuma domestica Val) dan “kunyit putih” (Kaempferia rotunda L.). 

Selain itu juga akan dilakukan uji stabilitas aktivitas antioksidan terhadap pH dan 

lama waktu pemanasan. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari aktivitas 

antioksidan dari jenis kunyit yang berbeda.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain : 

1. Membandingkan aktivitas antioksidan dan total fenolik pada kunyit kuning 

dan “kunyit putih” dengan adanya perlakuan pH. 
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2. Mengidentifikasi senyawa aktif yang terdapat pada kunyit kuning dan 

“kunyit putih”. 

3. Mengetahui stabilitas aktivitas antioksidan pada jenis kunyit terbaik 

terhadap pH dan lama waktu pemanasan. 


