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PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman semakin banyak penyakit degeneratif

yang dapat dijumpai pada masyarakat, seperti kanker, tumor, penyakit jantung,

dan stroke. Salah satu penyebab dari penyakit degeneratif ini adalah adanya

keberadaan radikal bebas dalam tubuh. Keberadaan radikal bebas dapat dihadapi

dengan pengkonsumsian antioksidan. Masyarakat seringkali tidak memperhatikan

kebutuhan antioksidan dalam tubuhnya.

Antioksidan merupakan salah satu komponen yang diperlukan di dalam

tubuh untuk menetralisir radikal bebas. Radikal bebas merupakan suatu atom atau

molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan. Elektron yang tidak

berpasangan akan menyebabkan senyawa ini sangat reaktif mencari pasangan

dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada di sekitarnya

(Winarsi, 2007).

Antioksidan dapat digunakan untuk melawan adanya tekanan oksidatif

dengan cara melawan radikal bebas dan menghambat peroksidasi lipid dengan

berbagai mekanisme untuk menghambat penyakit degeneratif (Baskar et al, 2006).

Menurut Winarsi (2007), antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron atau

reduktan, sedangkan dalam pengertian biologi merupakan senyawa yang mampu

menangkal atau meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh. Antioksidan ini

dapat mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Dewasa ini,

 



banyak makanan yang kaya akan antioksidan memainkan peran yang sangat

penting untuk menghambat penyakit kardiovaskular , kanker, dan penyakit

degeneratif lainnya (Baskar et al, 2006).

Senyawa yang berasal dari tumbuh – tumbuhan memiliki peran yang

penting sebagai sumber antioksidan. Oleh karena itu, mulai digunakan ekstrak

tanaman herbal untuk melawan radikal bebas, contohnya adalah daun sirsak. Daun

sirsak berukuran besar dengan panjang sekitar 6 – 20 cm, lebar sekitar 2 – 6 cm,

dan berwarna hijau tua pada bagian atasnya serta sedikit terang pada bagian

bawah daun (Stephen dan Ezekiel, 2006).

Dewasa ini, daun sirsak telah banyak digunakan sebagai salah satu

pengobatan alami untuk menghadapi penyakit kardiovaskular, seperti hipertensi,

hipoglikemia, antipasmodia, dan diabetes melitus (Stephen dan Ezekiel, 2006).

Tumbuhan sirsak berada pada berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan

tumbuhan sirsak pada berbagai daerah yang berbeda secara tidak langsung dapat

mempengaruhi kandungan yang terdapat pada daun sirsak. Hal ini dapat

dipengaruhi oleh adanya berbagai faktor lingkungan dan keadaan sekitar dari

tumbuhan tersebut, seperti cahaya, temperatur, air, kelembaban, dan nutrisi (OSU,

tanpa tahun).

Pada tahun 2006 (Baskar et al), dilakukan penelitian mengenai aktivitas

antioksidan daun Annona muricata (daun sirsak) yang lebih tinggi dibandingkan

dengan daun dari jenis Annona lainnya, yaitu Annona squamosa dan Annona

cherimolla. Namun, belum terdapat penelitian yang membahas mengenai

antioksidan yang terkandung di dalam daun sirsak, kandungan fenolik maupun

 



komponen antioksidan lainnya berupa flavonoid, serta pengaruh suhu dan lama

penyimpanan terhadap daun sirsak.

1.2Perumusan Masalah

Pada umumnya, tanaman sirsak (Annona muricata) hanya

dimanfaatkan bagian buahnya saja untuk dikonsumsi sebagai buah – buahan

maupun sebagai jus. Namun, bagian lain dari tanaman sirsak seperti daunnya

memiliki manfaat yang masih belum tereksplorasi, seperti aktivitas

antioksidan untuk mengikat radikal bebas yang berada di dalam tubuh. Saat

ini, daun sirsak telah menjadi salah satu terapi penyakit degeneratif, seperti

kanker yang sering digunakan. Namun, dalam penggunaannya daun sirsak

biasanya disimpan terlebih dahulu. Adanya penyimpanan akan

mempengaruhi aktivitas antioksidan yang terdapat di dalam daun sirsak.

Pengaruh suhu dan waktu penyimpanan akan mempengaruhi

kemampuannya dalam melawan radikal bebas.

1.3Tujuan

Tujuan penelitian ini terbagi 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 untuk mempelajari

pengaruh suhu dan waktu penyimpanan terhadap aktivitas antioksidan daun

sirsak.

 



1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan daun sirsak terbaik dari tiga daerah tumbuh berbeda di

Pulau Jawa.

2. Menentukan pengaruh suhu penyimpanan dan waktu penyimpanan

terhadap aktivitas antioksidan daun sirsak.

 


