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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan daerah tropis yang memiliki banyak potensi tumbuhnya 

berbagai jenis tanaman. Hampir separuh keanekaragaman hayati dapat ditemukan di 

Indonesia, salah satunya adalah mengkudu. Menurut Badan Pusat Statistik produksi 

mengkudu di Indonesia mencapai  8.967.750 kg pada tahun 2013. Mengkudu yang 

memiliki nama latin Morinda citrifolia L. dikenal juga dengan nama Noni atau Pace.  

Buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) ini berbentuk lonjong dimana terdapat 

tonjolan-tonjolan pada bagian permukaannya. Warna dari buah ini adalah hijau 

mengkilap ketika masih mentah dan berwarna hijau muda ketika sudah matang. 

Daging buah dari mengkudu tebal mengandung banyak air, dan memiliki aroma yang 

sangat tidak sedap. 

Manfaat dari buah mengkudu telah dikenal secara luas dan telah dipercaya 

dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Beberapa contoh manfaat dari 

mengkudu antara lain sebagai antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh, anti 

inflamasi (peradangan), mencegah penyakit jantung, penghilang rasa sakit, 

menormalkan tekanan darah, dan anti bakteri atau jamur. Buah ini jarang dikonsumsi 

secara langsung sebagai buah karena rasanya hambar dan memiliki aroma yang tidak 

sedap sehingga biasanya mengkudu dikomsumsi dalam bentuk sari buah atau jus 
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buah. Namun tidak jarang untuk menghindari aroma yang tidak sedap, buah ini 

diekstrak atau dibuat menjadi bubuk lalu dimasukkan ke dalam kapsul. 

Saat ini pangan fungsional yang mengandung antioksidan alami sedang 

digemari oleh masyarakat karena kesadaran akan pentingnya hidup sehat meningkat. 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan 

cara mengikat radikal bebas dan molekul yang reaktif (Winarsi, 2007). Radikal bebas 

sangatlah berbahaya bagi kesehatan karena dapat merusak jaringan tubuh dimana 

akan berakibat pada penyakit degeneratif seperti kanker, tekanan darah tinggi, 

jantung koroner, diabetes melitus, katarak, proses penuan dini, dan masih banyak 

lagi. Mengkudu mengandung beberapa jenis antioksidan seperti beta-karoten, asam 

askorbat, terpenoid, alkaloid, beta-sitosterol, karoten, dan polifenol (flavonoid, 

flavone glycosides, rutin, dan lain-lain) (Ying et al., 2002). Menurut penelitian Wang 

dan Su (2001), buah mengkudu dapat menangkal radikal bebas 2,8 kali lebih kuat 

dari vitamin C, 1,4 kali lebih kuat dari piknogenol, dan 1,1 kali lebih kuat dari biji 

anggur. 

1.2 Perumusan Masalah 

Buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) merupakan bahan yang kaya akan 

senyawa bioaktif dan berpotensi sebagai antioksidan alami. Buah ini biasanya 

dikonsumsi dalam bentuk jus atau bubuk dalam kapsul, tetapi tidak jarang buah ini 

diekstrak untuk diambil senyawa aktifnya saja. Buah mengkudu yang digunakan 

biasanya merupakan buah mengkudu yang telah matang, lembek, dan berbau, padahal 

tidak menutup kemungkinan mengkudu yang belum matang dan tidak berbau 



 

3 

 
 

memiliki aktivitas antioksidan dan total fenolik yang baik. Pengeringan mengkudu 

menjadi bubuk juga seringkali dimaksudkan agar mudah dikonsumsi dan mengurangi 

bau tidak sedap tanpa melihat perubahan komponen aktifnya jika dibandingkan 

dengan jus buah mengkudu segar. 

Komponen aktif pada buah mengkudu juga sering dimanfaatkan dalam bentuk 

ekstrak. Proses ekstrasi untuk memperoleh komponen aktif perlu memperhatikan 

jenis pelarut dan metode ekstraksi yang tepat. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai proses pengolahan, tingkat kematangan, metode 

ekstraksi, dan jenis pelarut terbaik untuk menghasilkan produk mengkudu yang kaya 

akan senyawa antioksidan dan fenolik 

1.3 Tujuan Penelitian 

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

tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari total fenolik dan aktivitas 

antioksidan pada buah mengkudu mentah, mengkal, dan matang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mempelajari pengaruh tingkat kematangan buah terhadap total fenolik dan 

aktivitas antioksidan pada buah mengkudu. 
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2. Menentukan total fenolik dan aktivitas antioksidan pada buah mengkudu yang 

telah mengalami proses pengolahan. 

3. Mempelajari pengaruh metode ekstraksi terhadap rendemen, total fenolik, dan 

aktivitas antioksidan ekstrak mengkudu. 

4. Mempelajari pengaruh jenis pelarut terhadap rendemen, total fenolik, dan 

aktivitas antioksidan ekstrak mengkudu. 

5. Mempelajari pengaruh vitamin C terhadap aktivitas antioksidan pada jus 

mengkudu. 

6. Mengidentifikasi senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak mengkudu.


