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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki kekayaan 

sayur-sayuran dan buah-buahan yang berlimpah (Astawan dan Kasih, 2008). 

Salah satu contoh sayuran yang dibudidayakan adalah paprika. Paprika yang 

umumnya dibudidayakan terdiri dari tiga warna yaitu hijau, kuning, dan merah 

(Prihmantoro dan Indriani, 2003) namun dalam beberapa tahun ini telah 

ditemukan pula paprika berwarna oranye (Gunadi, et al., 2006). Perkembangan 

paprika sebagai sayuran pun semakin meningkat baik dalam perdagangan lokal 

dan internasional. Jumlah produksi paprika di Indonesia dapat mencapai sekitar 

2.259 ton (IPB, 2006). Pemanfaatan paprika secara umumnya yaitu sebagai bahan 

masakan dan bumbu penyedap (Gunadi et al., 2006) bahkan paprika dapat 

dijadikan hidangan sebagai sayuran segar pada salads (Serrano et al., 2010). 

Paprika merupakan sayuran yang berpotensi sebagai antioksidan (Deepa et 

al., 2006) dan bermanfaat bagi kesehatan manusia karena paprika mengandung 

vitamin C dan senyawa-senyawa fitokimia (Gunadi et al., 2006) yang terdiri dari 

senyawa fenolik, flavonoid, dan karotenoid (Serrano et al., 2010). Senyawa 

fitokimia tersebut merupakan senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan. 

Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat mencegah terbentuknya radikal 

bebas (Kevers et al., 2007). Radikal bebas berbahaya karena dapat menyebabkan 

kerusakan struktur sel yang akan mengakibatkan terjadinya penyakit kanker dan 
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penyakit degeneratif lainnya (Jaelani, 2007), seperti diabetes, kardiovaskular, dan 

katarak (Deepa et al., 2007). 

Ditinjau dari segi kandungan vitamin C, paprika termasuk salah satu 

sayuran yang kaya akan vitamin C (Wildman, 2007), namun jika kandungan 

vitamin C pada paprika dibandingkan dengan brokoli maka paprika mengandung 

vitamin C lebih tinggi daripada brokoli. Menurut Deepa et al. (2007), vitamin C 

ditemukan dalam jumlah tinggi di dalam paprika. Kandungan vitamin C yang 

terdapat pada paprika berkisar antara 76-243 mg per 100 g. Walaupun menurut 

Insel et al. (2010), brokoli dikenal sebagai sayuran yang mengandung vitamin C 

dalam jumlah tinggi yaitu berkisar antara 25,5-82,3 mg per 100 g (Singh et al., 

2007), namun kandungan vitamin C pada paprika jauh lebih tinggi daripada 

brokoli. Oleh karena itu, paprika digunakan dalam penelitian ini. Menurut 

Sediaoetama (2008), vitamin C berfungsi sebagai antioksidan. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan penelitian terhadap vitamin C untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap aktivitas antioksidan. 

Masyarakat Indonesia kurang mengetahui bahwa paprika berpotensi 

sebagai antioksidan, oleh karena itu itu perlu dilakukan penelitian. Selain itu, 

keempat warna paprika yang berbeda-beda tersebut diduga memiliki aktivitas 

antioksidan yang berbeda pula sehingga perlu dilakukan studi analisis terhadap 

aktivitas antioksidan pada keempat warna paprika tersebut.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Paprika termasuk sayuran yang berpotensi sebagai antioksidan, namun 

beragamnya warna paprika (meliputi hijau, kuning, oranye, dan merah) perlu 
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diteliti karena keempat warna paprika tersebut diduga memiliki aktivitas 

antioksidan yang berbeda pula. Penelitian terhadap aktivitas antioksidan pada 

berbagai warna paprika masih belum banyak dilakukan di Indonesia, oleh karena 

itu penelitian perlu dilakukan untuk mempelajari dan membandingkan aktivitas 

antioksidan pada berbagai warna paprika tersebut. Selain itu, penelitian mengenai 

keberadaan vitamin C terhadap aktivitas antioksidan masih terbatas, oleh karena 

itu penelitian juga perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

aktivitas antioksidan. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mempelajari aktivitas antioksidan pada 

berbagai warna paprika.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah : 

1. mempelajari dan membandingkan aktivitas antioksidan pada paprika hijau, 

paprika kuning, paprika oranye, dan paprika merah. 

2. mempelajari pengaruh keberadaan vitamin C terhadap aktivitas antioksidan 

pada paprika. 

 

 

 

 

 


