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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tanaman yang banyak mengandung nutrisi adalah melinjo (Gnetum 

gnemon L.) yang merupakan tanaman berbiji terbuka (gymnospermae) dengan daging 

buah melinjo terbungkus oleh kulit luar. Melinjo terdiri atas daun muda, bunga dan 

kulit lunak biji. Melinjo memiliki kandungan berupa lemak, protein, mineral dan 

vitamin.  

Setiap bagian dari melinjo dapat dimanfaatkan, seperti biji melinjo yang telah 

tua yang dapat dijadikan emping karena biji melinjo memiliki umur simpan yang 

lama, tidak seperti kulit lunaknya. Namun, bukan berarti kulit lunak tersebut tidak 

dapat dimanfaatkan. Kulit lunak umumnya digunakan sebagai bahan masakan, seperti 

sayur lodeh, oseng-oseng, dan sambal goreng. Namun, pemanfaatannya hanya 

sebatas sebagai bahan masakan, padahal kulit dan biji melinjo banyak mengandung 

senyawa flavonoid, vitamin C, beta karoten yang dapat bertindak sebagai antioksidan.  

Menurut Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Tanpa tahun), propinsi Banten 

memiliki total produksi melinjo sebanyak 6489.13 ton pada tahun 2002. Banyaknya 

jumlah produksi, tidak diimbangi dengan pemanfaatan dari kulit melinjo yang ada. 

Kulit melinjo merah merupakan bahan pangan yang mudah diperoleh dan memiliki 

manfaat untuk mencegah dan mengobati penyakit, sehingga kulit melinjo harus lebih 

dimanfaatkan untuk meningkatkan fungsinya dengan lebih maksimal. 

Kulit melinjo merah digunakan dalam penelitian karena berdasarkan 

penelitian oleh Cornelia et al. (2009) mengenai aktivitas antioksidan, penentuan total 
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fenolik, penentuan total flavonoid dan analisis karotenoid, likopen dan vitamin C dari 

kulit melinjo merah, hijau dan kuning dilaporkan bahwa kulit melinjo merah 

memiliki rendemen, total fenolik, kandungan beta karoten, kandungan likopen, total 

karoten dan vitamin C yang paling tinggi.  Senyawa antioksidan yang terdapat pada 

kulit melinjo merah adalah likopen, karotenoid (beta karoten), dan vitamin C. 

Antioksidan akan mengalami penurunan apabila terkena cahaya dan panas. 

Oleh karena itu, dilakukan penelitian terhadap aktivitas antioksidan pada kulit 

melinjo merah terhadap pH dan cahaya untuk mengetahui penurunan aktivitas 

antioksidan serta menentukan pH dan jenis cahaya yang menghasilkan penurunan 

aktivitas antioksidan paling rendah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kulit melinjo merah banyak terdapat di Indonesia. Namun, belum 

dimanfaatkan secara maksimal hingga saat ini padahal kulit dan buah melinjo merah 

mengandung karotenoid, fenolik, dan vitamin C yang berfungsi sebagai salah satu 

sumber antioksidan alami. Aktivitas antioksidan dari senyawa antioksidan diduga 

dapat mengalami penurunan ataupun peningkatan karena pH dan keberadaan cahaya. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis cahaya dan 

pH terhadap aktivitas antioksidan dari kulit melinjo merah. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Menentukan perbandingan etanol dan etil asetat terbaik untuk mengekstrak 

antioksidan dari kulit melinjo merah, 

2. Menentukan suhu dan lama ekstraksi terbaik untuk mengekstrak antioksidan pada 

kulit melinjo merah, 

3. Mendapatkan pengaruh pH dan jenis cahaya terhadap aktivitas antioksidan dari 

kulit melinjo merah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


