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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbagai penyakit, seperti kanker kulit, diabetes mellitus, kegagalan 

ginjal, penyakit kardiovaskuler, katarak dan penuaan dini telah diketahui erat 

kaitannya dengan radikal bebas (Astawan, 2004). Senyawa radikal bebas dan reactive 

oxygen species dalam tubuh terbentuk dari proses metabolisme normal tubuh, atau 

dapat terbentuk dari luar tubuh. Sumber dalam tubuh misalnya terbentuk dari: 

xanthine oxidase, mitokondria, fagositosis, reaksi oleh besi atau logam transisi lain, 

pembentukan arakidonat, peroksisom, inflamasi, serta olah raga. Sumber dari luar 

tubuh terbentuk dari: asap rokok, polusi lingkungan, radiasi, obat-obatan, pestisida, 

anestetik, limbah industri, ozon, serta sinar ultraviolet (Langseth, 1995). 

Radikal bebas bersifat reaktif, dan jika tidak diinaktifkan akan dapat 

merusak makromolekul pembentuk sel, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan asam 

nukleat, sehingga dapat menyebabkan penyakit degeneratif (Langseth, 1995; Leong 

dan Shui, 2002 cit Amrun et al., 2007). Pada penelitian lebih lanjut telah diteliti 

bahwa sekitar 40 penyakit mencakup aterosklerosis, hipertensi, iskemik, Alzheimer, 

Parkinson, kanker dan peradangan disebabkan oleh radikal bebas (Behera et al., 

2004).  
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Kerusakan oksidatif atau kerusakan akibat radikal bebas dalam tubuh pada 

dasarnya dapat diatasi oleh antioksidan endogen seperti enzim catalase, glutathione 

peroxidase, superoxide dismutase, dan glutathione S-transferase. Namun jika 

senyawa radikal bebas terdapat berlebih dalam tubuh atau melebihi batas kemampuan 

proteksi antioksidan seluler, maka dibutuhkan antioksidan tambahan dari luar atau 

antioksidan eksogen untuk menetralkan radikal yang terbentuk (Reynertson, 2007). 

Antioksidan memiliki kemampuan mendonorkan elektron dan dapat berfungsi 

sebagai agen pereduksi sehingga dapat mengkhelat ion metal dan mengurangi potensi 

radikal dalam tubuh (Vaya dan Aviram, 2001).  

Studi epidemiologi menunjukkan bahwa beberapa tanaman dan buah-

buahan terbukti bermanfaat melindungi tubuh manusia terhadap bahaya radikal bebas 

(Soong dan Barlow, 2004 cit Rohman dan Riyanto, 2006). Hal ini dikarenakan 

potensi antioksidan yang terdapat dalam tanaman dan buah-buahan tersebut, seperti 

karoten, flavonoid dan komponen fenolik lain (Ames et al., 1993 cit Teow et al., 

2006), juga vitamin C dan E (Frei, 1999 cit Windono et al, 2001).   

Salah satu buah yang kaya nutrisi adalah Pepaya (C. papaya L.) yang 

merupakan buah tropis sumber vitamin C yang baik, sehingga mampu mencegah 

kerusakan sel yang disebabkan oleh zat radikal bebas. Pepaya juga dilaporkan 

memiliki kandungan karoten (Sriwigati, 2004), selain itu, Miean dan Suhaila (2000) 

melaporkan bahwa bagian tunas dari C. papaya L. memiliki kadar flavonoid total 

yang cukup tinggi yaitu 1264,0 mg/kg berat kering.  Penelitian dilakukan untuk 

meneliti aktivitas penangkap radikal buah pepaya. 
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Buah pepaya selama ini dikonsumsi secara langsung, namun seiring 

dengan berkembangnya jaman, maka berkembang pula cara konsumsi buah yang 

populer di masyarakat, salah satunya adalah dengan mengambil sari buah tersebut 

dengan dipisahkan dari ampasnya, atau lebih dikenal dengan metode juicer. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan sari buah pepaya dan 

ekstrak etil asetat ampas buah pepaya yang merupakan hasil penyarian buah pepaya 

dengan juicer sebagai penangkap radikal. 

Senyawa fenolik telah diketahui memiliki berbagai efek biologis seperti 

aktivitas antioksidan melalui mekanisme sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas, 

pengkhelat logam, peredam terbentuknya oksigen singlet serta pendonor elektron 

(Karadeniz et al., 2005). Flavonoid merupakan salah satu dari kelompok senyawa 

fenolik yang dapat ditemukan di buah dan sayur (Farkas et al., 2004). Beberapa tahun 

belakangan ini, flavonoid telah diteliti memiliki potensi yang besar untuk melawan 

penyakit yang disebabkan oleh  penangkap radikal (Middleton et al., 2000 cit Amic et 

al., 2003). Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat hubungan aktivitas penangkap 

radikal sari buah pepaya dan ekstrak etil asetat ampas buah pepaya dengan kadar 

fenolik dan flavonoid totalnya. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

permasalahan: 

1. Bagaimanakah aktivitas penangkap radikal sari buah pepaya hasil penyarian 

dengan  juicer dibandingkan dengan ekstrak etil asetat ampas buah pepaya ?  

2. Berapakah kadar fenolik dan flavonoid total yang terdapat dalam buah Carica 

papaya L.? 

3. Apakah aktivitas penangkap radikal pada buah Carica papaya L. memiliki 

hubungan dengan kadar fenolik dan flavonoid totalnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Melihat keefektifan penangkap radikal dalam sari buah pepaya dan  ekstrak etil 

asetat ampas buah pepaya hasil penyarian dengan metode juicer dengan 

menggunakan metode DPPH. 

2. Menghitung kadar fenolik totalnya dengan menggunakan pereaksi Folin-

Ciocalteu dengan senyawa standar asam galat. 

3. Menghitung kadar flavonoid totalnya dengan menggunakan reagen AlCl3 dengan 

senyawa standar rutin. 

4. Melihat korelasi antara kadar fenolik dan flavonoid total terhadap aktivitas 

penangkap radikalnya. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Radikal bebas 

a. Pengertian radikal bebas 

Radikal bebas adalah atom atau gugus atom apa saja yang memiliki satu 

atau lebih elektron tak berpasangan (Fessenden dan Fessenden, 1986). Radikal bebas 

merupakan molekul yang sangat reaktif karena memiliki elektron yang tidak 

berpasangan dalam orbital luarnya sehingga dapat bereaksi dengan molekul sel tubuh 

dengan cara mengikat elektron molekul sel tersebut (Wijaya, 1996 cit Amrun et al., 

2007).  

b. Efek radikal bebas 

Radikal bebas bersifat destruktif, sangat reaktif dan mampu bereaksi 

dengan makromolekul sel, seperti: protein, lipid, karbohidrat, atau DNA (Langseth, 

1995). Reaksi antara radikal bebas dan molekul itu berujung pada timbulnya suatu 

penyakit, yaitu antara lain: 

1) Kerusakan DNA pada inti sel 

Senyawa radikal bebas merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan 

DNA dengan mengoksidasi DNA (Reynertson, 2007). Sel yang mengandung DNA 

rusak (damaged DNA) tersebut bila membelah sebelum DNA tersebut diperbaiki, 

akan mengakibatkan perubahan genetik secara permanen, hal tersebut merupakan 

langkah pertama dalam karsinogenesis (Langseth, 1995). Oksidasi DNA oleh 

senyawa radikal bebas dapat menginisiasi terjadinya kanker (Reynertson, 2007). 
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2) Kerusakan protein 

Perubahan LDL (low density lipoprotein) menjadi bentuk LDL teroksidasi 

yang diperantarai oleh radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan dinding arteri dan 

kerusakan bagian arteri lainnya (Langseth, 1995). Meningkatnya kadar LDL oleh 

oksigen reaktif dapat merusak dinding arteri yang menyebabkan aterosklerosis 

(Langseth, 1995). 

3) Kerusakan lipid peroksida 

Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada ikatan lemak 

tak jenuh dalam fosfolipid membran biologi (lipid peroksidasi) (Josephy, 1997). 

Peroksidasi lipid pada membran merusak struktur membran dan menyebabkan 

hilangnya fungsi dari organel sel (Kappus, 1985 cit Madhavi et al., 1995). 

c. Sumber radikal bebas 

Sumber radikal bebas bisa berasal dari dalam tubuh kita sendiri (endogen), 

bisa pula berasal dari luar tubuh (eksogen). Radikal endogen terbentuk sebagai sisa 

proses metabolisme (proses pembakaran) protein, karbohidrat, dan lemak pada 

mitokondria, proses inflamasi atau peradangan, reaksi antara besi logam transisi 

dalam tubuh, fagosit, xantin oksidase, peroksisom, maupun pada kondisi iskemia. 

Sumber dari luar tubuh terbentuk dari asap rokok, polusi lingkungan, radiasi, obat-

obatan, pestisida, anestetik, limbah industi, ozon, serta sinar ultraviolet. (Langseth, 

1995). Beberapa contoh radikal bebas antara lain : anion superoksida (2O2 ●
-), radikal 

hidroksil (OH•), nitril oksida (NO•), hidrogen peroksida (H2O2) dan sebagainya 

(Larson, 1997 cit Windono et al., 2001) 
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Mekanisme reaksi radikal bebas terjadi dalam beberapa tahap, yaitu 

permulaan (inisiasi), perambatan (propagasi) dan pengakhiran (terminasi) radikal 

bebas (Fessenden dan Fessenden, 1986). 

2. Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang akan menghambat atau menunda 

proses oksidasi substrat pada konsentrasi yang rendah (Vaya dan Aviram, 2001). 

Secara umum, antioksidan mengurangi kecepatan reaksi inisiasi pada reaksi berantai 

pembentukan  radikal bebas dalam konsentrasi yang sangat kecil, yaitu 0,01% atau 

bahkan kurang (Madhavi et al., 1995). Karakter utama senyawa antioksidan adalah 

kemampuannya untuk menangkap radikal bebas (Prakash et al., 2001).  

Berdasarkan  mekanismenya, antioksidan dapat dikelompokan menjadi 

dua yaitu: 

a. Antioksidan primer 

Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan rantai reaksi radikal 

dengan mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu lipid yang radikal, 

produk yang dihasilkan lebih stabil dari produk inisial (Vaya dan Aviram, 2000).  

Contoh antioksidan ini adalah flavonoid, tokoferol, senyawa thiol, yang 

dapat memutus rantai reaksi propagasi dengan menyumbang elektron pada peroksi 

radikal dalam asam lemak. 

b. Antioksidan sekunder 

Antioksidan ini dapat menghilangkan penginisiasi oksigen maupun 

nitrogen radikal atau  bereaksi dengan komponen atau  enzim yang menginisiasi 
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reaksi radikal antara lain dengan menghambat enzim pengoksidasi dan menginisiasi 

enzim pereduksi atau mereduksi oksigen tanpa membentuk spesies radikal yang 

reaktif. Contoh antioksidan sekunder: sulfit, vitamin C, betakaroten, asam urat, 

billirubin, dan albumin. 

(Vaya dan Aviram, 2000)  

3. Tanaman pepaya 

a. Klasifikasi 

Kingdom   : Plantae (Tumbuh-tumbuhan) 

Divisi   : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji) 

Sub-divisi  : Angiospermae (Biji tertutup) 

Kelas   : Dicotyledonae (Biji berkeping dua) 

Ordo  : Caricales 

Famili  : Caricaceae 

Spesies  : Carica papaya L.  (Steenis, 2005) 

b. Nama daerah 

Sunda : gedang  

Jawa : kates  (Steenis, 2005)  

c. Morfologi 

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, diatas 

bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat 

tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan 

ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm; halaian 
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daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, 

ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu 

berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, 

tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang 

jantan.Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak 

sangat kecil; mahkota berbentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang 

bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju berputar dalam kuncup; kepala sari 

bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun 

mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala 

putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk “peer” (seperti bohlam 

lampu), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus dengan selaput yang 

berisi cairan, didalamnya berduri tempel dan berjerawat (Steenis, 2005). 

d. Kandungan kimia 

Kandungan kimia C. Papaya L. adalah papain yang terdapat dalam getah 

buah pepaya, yaitu suatu senyawa yang dapat memperpanjang daya cerna pepsin 

sehingga pencernaan lebih sempurna. Kandungan lain yaitu caricaksatin, violaksantin 

(Kartasapoetra, 1988). Pada daun, akar dan buah juga terdapat karpasida, alkaloid 

karpain, glukosida karpasida, enzim proteolitik papain, papayotin, damar, protein, 

lemak, asam organik, protease, enzim tenin. Karpasida yang ada berkhasiat sebagai 

anti cacing, karpalna, suatu asam alkaloid yang terkandung dalam pepaya dapat 

digunakan untuk mengurangi gangguan jantung, obat anti amuba, dan obat peluruh 

kencing vitamin (Yin-Fang dan Cheng-Jun, 2002). 
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Beberapa kandungan senyawa lain dalam buah pepaya memiliki potensi 

antioksidan, antara lain vitamin C, karoten (Sriwigati, 2004) dan flavonoid pada 

tunasnya (Miean dan Suhaila , 2000). 

e. Ekologi dan penyebaran 

Tanaman pepaya banyak dijumpai di daerah terbuka, baik daerah (negara) 

yang beriklim tropis maupun sub tropis. Tanaman pepaya mulai ditanam di Indonesia 

mulai abad 19 dan ditanam di 26 propinsi di Indonesia kecuali di wilayah Timor-

Timur (Rukmana, 1995) 

4. Kandungan kimia tanaman yang berpotensi sebagai antioksidan 

Senyawa kimia yang tergolong dalam kelompok antioksidan dan dapat 

ditemukan pada tanaman, antara lain berasal dari golongan polifenol, bioflavanoid, 

vitamin C, vitamin E, β-karoten, katekin, dan resveratrol (Hernani dan Raharjo, 

2006). Studi terbaru menunjukan bahwa flavonoid dan polifenol memiliki kontribusi 

yang besar terhadap total aktivitas antioksidan dari suatu buah-buahan atau sayuran 

(Luo et al., 2002; Vinson et al., 1999 cit Einbond et al., 2004).  

5. Uji aktivitas penangkap radikal 

Radikal bebas yang umumnya digunakan sebagai model dalam penelitian 

antioksidan atau peredam radikal bebas adalah 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) 

(Sawai  et al., 1998 ; Senba et al., 1999 ; Yokozawa et al., 1998 cit Windono et al., 

2001). Metode DPPH merupakan metode yang sederhana, cepat, dan mudah untuk 

skrening aktivitas penangkap radikal beberapa senyawa (Koleva et al ., 2001 cit 
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Marxen et al., 2007), selain itu metode ini terbukti akurat, reliabel dan praktis 

(Prakash et al., 2001). 

Radikal DPPH adalah suatu senyawa organik yang mengandung nitrogen 

tidak stabil dengan absorbansi kuat pada λmax 517 nm dan berwarna ungu gelap. 

Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan, DPPH tersebut akan tereduksi dan 

warnanya akan berubah menjadi kuning. Perubahan tersebut dapat diukur dengan 

spektrofotometer, dan diplotkan terhadap konsentrasi (Reynertson, 2007). Penurunan 

intensitas warna yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya ikatan rangkap 

terkonjugasi pada DDPH. Hal ini dapat terjadi apabila adanya penangkapan satu 

elektron oleh zat antioksidan, menyebabkan tidak adanya kesempatan elektron 

tersebut untuk beresonansi (Gambar 2).  
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Gambar 1. Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan (Windono et al., 2001) 
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Gambar 2. Resonansi pada Struktur DPPH 

 

6.  Senyawa Fenolik 

Fenol adalah senyawa dengan suatu gugus OH yang terikat pada cincin 

aromatik (Fessenden dan Fessenden, 1982). Fenolik merupakan metabolit sekunder 

yang tersebar dalam tumbuhan. Senyawa fenolik dalam tumbuhan dapat berupa fenol 

sederhana, antraquinon, asam fenolat, kumarin, flavonoid, lignin dan tanin (Harborne, 

1987). Senyawa fenolik telah diketahui memiliki berbagai efek biologis seperti 

aktivitas antioksidan melalui mekanisme sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas, 

pengkhelat logam, peredam terbentuknya oksigen singlet serta pendonor elektron 

(Karadeniz et al., 2005). 

Salah satu antioksidan alami yaitu asam galat (3, 4, 5-trihydroxybenzoic 

acid). Asam galat termasuk dalam senyawa fenolik dan memiliki aktivitas antioksidan 

yang kuat (Lee et al., 2003). Penentuan kandungan fenolik total dapat dilakukan 

dengan menggunakan pereaksi Folin-Ciocalteu (Lee et al., 2003). Metode ini 

berdasarkan kekuatan mereduksi dari gugus hidroksi fenolik. Semua senyawa fenolik 

termasuk fenol sederhana dapat bereaksi dengan reagen Folin Ciocalteu, walaupun 
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bukan penangkap radikal (antiradikal) efektif (Huang et al., 2005). Adanya inti 

aromatis pada senyawa fenol (gugus hidroksi fenolik) dapat mereduksi fosfomolibdat 

fosfotungstat menjadi molibdenum yang berwarna biru (Sudjadi dan Rohman, 2004). 

Kandungan fenolik total dalam tumbuhan dinyatakan dalam GAE (gallic acid 

equivalent)  yaitu jumlah kesetaraan miligram asam galat dalam 1 gram sampel (Lee 

et al., 2003). 

7. Senyawa Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu dari kelompok senyawa fenolik yang dapat 

ditemukan di buah dan sayur. Flavonoid telah diteliti memiliki berbagai aktivitas 

biologis. Flavonoid berperan sebagai antikanker, antiviral, antiinflamasi, mengurangi 

resiko penyakit kardiovaskuler dan penangkapan radikal bebas. Kekuatan aktivitas 

antioksidan dari flavonoid bergantung pada jumlah dan posisi dari gugus OH yang 

terdapat pada molekul (Farkas et al., 2004). Semakin banyak substitusi gugus 

hidroksi pada flavonoid, maka aktivitas antiradikalnya semakin besar (Amic et al., 

2003; Farkas et al., 2004 ). Adanya gugus orto-katekol (3‘4‘-OH) pada cincin B 

flavonoid merupakan faktor penentu kapasitas antioksidan yang tinggi (Amic et al., 

2003)    

Kandungan flavonoid total dapat ditentukan secara kolorimetri dengan 

reagen AlCl3 dan dinyatakan dalam RE (rutin equivalent) (Zhishen et al., 1999 cit 

Karadeniz et al., 2005). Prinsip penetapan berdasarkan gugus orto dihidroksi dan 

gugus hidroksi keton yang membentuk kompleks reagen AlCl3 sehingga memberikan 

efek batokromik (Harborne, 1987). 
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8. Metode Spektrofotometer 

Spektrofotometer UV-visibel merupakan teknik spektroskopik yang 

memakai sumber radiasi elektromagnetik ultra violet dekat (190-380 nm) dan sinar 

tampak (380-780 nm) dengan memakai instrumen spektrofotometer. Distribusi 

elektron didalam suatu senyawa organik secara umum yang dikenal sebagai orbital 

elektron pi (п), sigma (α) dan elektron tidak berpasangan (n). Apabila pada molekul 

dikenakan radiasi elektromagnetik maka akan terjadi ekstasi elektron ke tingkat 

energi yang lebih tinggi yang dikenal sebagai orbital elektro anti bonding  (Mulja dan 

Suharman, 1995).  

Penerapan spektrofotometri UV-vis pada senyawa organik didasarkan pada 

transisi n- п* ataupun п- п*. Transisi ini terjadi dalam daerah spektrum sekitar 200 ke 

700 nm yang digunakan dalam eksperimen dan karenanyan memerlukan gugus 

kromofor dalam molekul itu (Day dan Underwood, 1999). Kromofor merupakan 

gugus tak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam daerah-daerah UV dan 

vis, pada senyawa organik dikenal pula gugus auksokrom yaitu gugus jenuh yang 

terikat pada kromofor. Terikatnya gugus auksokrom pada kromofor dapat mengubah 

panjang gelombang dan intensitas serapan maksimum (Sastrohamidjojo, 2001). 
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E. Landasan Teori 

Antioksidan merupakan senyawa yang akan menghambat atau menunda 

proses oksidasi substrat pada konsentrasi yang rendah (Vaya dan Aviram, 2001). 

Salah satu sumber antioksidan alami adalah buah-buahan. Salah satunya adalah buah 

pepaya. Pepaya diketahui memiliki kandungan vitamin C yang cukup baik. Selain itu, 

beberapa penelitian menyebutkan bahwa buah pepaya memiliki beberapa kandungan 

senyawa lain yang berpotensi sebagai penangkap radikal. 

Miean dan Suhaila (2000) melaporkan bahwa Carica papaya L. memiliki 

kadar flavonoid total yang cukup tinggi pada bagian tunasnya yaitu 1264.0 mg/kg 

berat kering. Penelitian lain menyebutkan buah pepaya memiliki kandungan karoten, 

yaitu β- karoten dengan kadar bervariasi tiap varietasnya. Kadar β-karoten tertinggi 

diperoleh pada jenis pepaya lokal dengan kadar rata-rata sebesar 1,29 (mg/100 g) 

bahan, diikuti kelompok pepaya Thailand dengan kadar sebesar 1,22 (mg/100 g) 

bahan, kemudian pepaya Taiwan dengan kadar sebesar 1,18 (mg/100 g) bahan 

(Sriwigati, 2004).   

Vitamin C, vitamin E dan karoten diketahui merupakan sumber nutrisi 

dalam makanan yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, namun banyak juga 

senyawa lain yang memiliki aktivitas antioksidan, salah satunya adalah fenolik atau 

senyawa yang termasuk dalam polifenol (Langseth, 1995). Aktivitas antioksidan yang 

terdapat dalam tanaman, baik sayur-sayuran maupun buah-buahan disebabkan oleh 

kandungan senyawa flavonoidnya (Goli, 2005). Beberapa fenolik, seperti flavonoid, 
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memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang lebih kuat dibandingkan vitamin C dan 

vitamin E (Prior, R.L dan  Cao G. 2000 cit Amic et al., 2003)  

 

F. Hipotesis 

Sari buah pepaya dan ekstrak etil asetat ampas buah pepaya memiliki 

aktivitas penangkap radikal yang baik, yang salah satunya disumbangkan oleh adanya 

senyawa fenolik dan flavonoidnya. Semakin tinggi kadar fenolik dan flavonoid total, 

maka aktivitas penangkap radikalnya semakin tinggi 


