
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mencegah bahaya yang dapat 

ditimbulkan dari reaksi oksidasi. Senyawa ini dapat berfungsi untuk menghambat 

kemungkinan terjadinya penyakit degeneratif, seperti kanker, penyakit jantung, 

peradangan dan penuaan dini (Lim et al., 2007). Radikal bebas yang dapat 

menyerang protein, DNA dan lemak dapat dicegah dengan senyawa antioksidan 

(Isabelle et al., 2010). 

 Antioksidan banyak terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan 

pangan lainnya. Beberapa contoh antioksidan pada buah adalah polifenol dan 

vitamin C, serta vitamin A, B, E, betalain dan karotenoid (Lim et al., 2006). 

Tahun 2003, WHO telah merekomendasikan paling tidak sebanyak 400 gram 

buah dan sayuran harus dikonsumsi setiap harinya untuk mencegah terjadinya 

penyakit degeneratif (Isabelle et al., 2010). 

Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) berasal dari kelompok kaktus 

yang dikenal memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, nilai ekonomi yang tinggi 

dan dapat digunakan untuk pengobatan. Buah naga merah atau yang dikenal 

sebagai Pitaya (dalam bahasa Latin Amerika), kaya akan betalain. Semakin tinggi 

kandungan betalain maka antioksidan dalam buah tersebut semakin tinggi. Selain 

itu, betalain juga digunakan sebagai pewarna alami (Wanitchang et al., 2010). 

Kandungan antioksidan yang tinggi tidak hanya terdapat pada daging buah 

naga, namun juga terdapat pada kulit buah naga. Menurut Nurliyana et al. (2010), 



dalam 1 mg/ml kulit buah naga dapat menghambat sebanyak 83.48 ± 1.02% 

radikal bebas, sedangkan untuk 1 mg/ml daging buah naga hanya dapat 

menghambat radikal bebas sebesar 27.45 ± 5.03%. Menurut Jaafar et al. (2009), 

kulit buah naga memiliki potensi sebagai antioksidan yang lebih tinggi daripada 

dagingnya. 

Antioksidan yang terdapat pada kulit buah naga salah satunya adalah 

betalain. Betalain merupakan senyawa yang dapat menyumbangkan warna pada 

buah serta berkontribusi meningkatkan kesehatan juga. Berdasarkan beberapa 

penelitian terhadap buah-buahan yang mengandung betalain, kandungan 

antioksidan di dalamnya cukup tinggi dan tidak menimbulkan alergi. Terdapat dua 

jenis betalain yaitu betacyanin dan betaxanthin. Betacyanin berkontribusi 

memberikan warna merah, sedangkan betaxanthin memberikan warna kuning  

(Stintzing dan Carle, 2004). Menurut Herbach et al. (2006), stabilitas dari betalain 

dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu cahaya, oksigen, pH dan suhu. 

Cara untuk memperoleh antioksidan pada kulit buah naga salah satunya 

adalah dengan proses ekstraksi (Pokorny et al., 2001). Faktor-faktor yang dapat 

memaksimalkan efisiensi dan selektivitas proses ekstraksi diantaranya adalah 

kombinasi pelarut, suhu dan lama ekstraksi (Cox dan Rydberg, 2004). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Buah naga merah merupakan salah satu sumber antioksidan yang baik bagi 

tubuh. Sumber antioksidan tertinggi pada buah naga terdapat pada bagian kulit 

yang selama ini masih jarang digunakan dan penelitian yang mengarah terhadap 

optimasi ekstrak yang mengandung antioksidan pada kulit buah naga pun masih 



sedikit. Penelitian ini diharapkan dapat memaksimalkan kandungan antioksidan di 

dalam kulit buah naga. Optimasi dilakukan dengan memaksimalkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi ekstraksi, seperti kombinasi pelarut, suhu serta waktu 

ekstraksi, dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas antioksidan 

seperti kondisi pH dan cahaya.  

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus ini akan dicapai dalam penelitian. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengoptimasi proses 

ekstraksi serta mempelajari pengaruh cahaya dan pH terhadap aktivitas 

antioksidan dari kulit buah naga. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan kombinasi pelarut terbaik untuk mengekstrak komponen 

antioksidan dari kulit buah naga merah. 

2. Menentukan suhu ekstraksi terbaik untuk mengekstrak komponen antioksidan 

dari kulit buah naga merah. 

3. Menentukan waktu ekstraksi terbaik untuk mengekstrak komponen 

antioksidan dari kulit buah naga merah. 

4. Menentukan kombinasi pH dan jenis cahaya terbaik terhadap aktivitas 

antioksidan dari kulit buah naga merah. 

 


