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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Sayuran merupakan hasil panen yang apabila tidak ditangani dengan baik 

akan segera rusak. Kerusakan terjadi secara alamiah akibat aktivitas berbagai jenis 

enzim yang menyebabkan penurunan nilai ekonomi dan gizi. Kerusakan 

dipercepat bila penanganan selama panen dan pasca panen kurang baik (Samad, 

2006). Pola hidup masyarakat Indonesia dalam menyimpan bahan makanannya 

memiliki kecenderungan disimpan dalam lemari pendingin. Menurut Purwanto 

(2011) pada jurnal The Winners mengutip data dari Depperindag, Gabel, EMC 

dan BPS bahwa perkembangan permintaan lemari pendingin (kulkas) di Indonesia 

dari tahun 2000-2005 selalu mengalami peningkatan. Penanganan pasca panen 

yang dapat menghambat proses perusakan bahan antara lain melalui penyimpanan 

terkontrol dan pendinginan (Samad, 2006).  

Helmiyesi dkk., (2008) menyebutkan dalam penelitiannya menggunakan 

buah jeruk siam bahwa buah- buahan dan sayuran setelah dipanen akan 

mengalami proses alami perubahan fisiologis, enzimatik dan kimiawi. Perubahan 

fisiologis tersebut ditandai dengan perubahan warna, tekstur, rasa dan bau. Suhu 

dapat mempengaruhi kadar vitamin C pada cabai. Semakin tinggi suhu maka 

kadar vitamin C pada cabai rawit putih juga semakin menurun (Rani dkk., 2009). 

Penelitian Gacche (2010) mengenai antioksidan pada beberapa tanaman di Asia 

menyatakan bahwa selain suhu yang tinggi vitamin C dapat larut dalam air dan 

mudah teroksidasi oleh oksigen atmosfer atau enzim askorbat oksidase.  
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Paprika (Capsicum annum L.) adalah sejenis cabai dengan rasa manis dan 

sedikit pedas. Paprika banyak mengandung senyawa alam, yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. Kadar vitamin A paling tinggi terdapat pada cabai paprika 

merah jika dibandingkan dengan jenis paprika lainnya. Kadar vitamin C paprika 

merah (190 mg/ 100 g) lebih tinggi dari pada jeruk (30–50 mg per 100 g) (Warsi, 

2013). 

Budiarti dan Kurnianingrum (2015) meneliti kadar vitamin C pada cabai 

merah ( Capsicum annuum L.) dipengaruhi oleh suhu dan lama waktu 

penyimpanan. Kadar vitamin C yang paling tinggi berada pada suhu 10°C dengan 

variasi waktu penyimpanan 0 hari, 3 hari dan 7 hari. Kadar vitamin C paling 

rendah terjadi pada hari ke-7 pada suhu ruangan. Hasil uji antioksidan terhadap 

lama penyimpanan menunjukkan bahwa lamanya penyimpanan mempengaruhi 

aktivitas antioksidan. 

Kurniawati dkk., (2013), melakukan penelitian pada cabai paprika hijau 

menggunakan metode titrasi iodometri yang menunjukkan adanya pengaruh suhu 

dan lama waktu penyimpanan terhadap kandungan vitamin C. Lamanya 

penyimpanan dilakukan pada jam ke-2, jam ke-4 dan jam ke-6 dengan Variasi 

suhu pada masing- masing waktu tersebut adalah 10, 20 dan 30°C. Kadar vitamin 

C tertinggi berada pada jam ke-2 dengan suhu 10°C, sedangkan kadar vitamin C 

terendah pada jam ke-6 dengan suhu 30°C. 

Safaryani dkk., (2007) melakukan penelitiaan mengenai pengaruh suhu 

dan lama penyimpanan terhadap penurunan kadar vitamin C brokoli (Brassica 

oleracea L) dengan menggunakan suhu 0, 5, 10 dan 30°C pada masing- masing 

hari ke-3 dan ke-7. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pada 
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suhu 5°C kadar vitamin C-nya paling rendah dibandingkan dengan suhu 10°C dan 

30°C. Dalam penelitiannya, Safaryani dkk., mengutip sumber dari Winarno dkk., 

(1952) yang menjelaskan bahwa keaktifan enzim dipengaruhi oleh waktu. 

Bakhtiar (2009) menjelaskan bahwa lama penyimpanan cabai merah 

mempengaruhi aktivitas antioksidan. Penelitian dilakukan dengan perlakuan hari 

ke-3 (tiga), 6 (enam) dan 9 (sembilan) dengan hasil 78,971% pada hari ke-3, 

60,432% pada hari ke-6 dan 45,703% pada hari ke-9. 

Banyaknya manfaat cabai paprika merah sebagai antioksidan dan tingginya 

kadar vitamin C dibandingkan dengan cabai lainnya, karakter dari vitamin C yang 

mudah teroksidasi karena pemanasan serta pola masyarakat Indonesia dalam 

penyimpanan makanan, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh suhu 

dan lama penyimpanan terhadap kadar vitamin C pada buah cabai paprika merah. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka perumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. a. Apakah suhu penyimpanan mempengaruhi kadar vitamin C dalam buah 

  cabai paprika merah (Capsicum annuum L.) ? 

b. Apakah lama penyimpanan mempengaruhi kadar vitamin C dalam buah 

cabai paprika merah (Capsicum annuum L.) ? 

2. a. Apakah suhu penyimpanan mempengaruhi aktivitas antioksidan buah cabai 

 paprika merah (Capsicum annuum L.) ? 
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       b. Apakah lama penyimpanan mempengaruhi aktivitas antioksidan buah cabai 

paprika merah (Capsicum annuum L.) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditetapkan tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. a. Mengetahui pengaruh suhu penyimpanan (dingin, sejuk dan suhu kamar) 

terhadap kadar vitamin C dalam cabai paprika merah (Capsicum annuum 

L.) 

b. Mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar vitamin C dalam 

 cabai paprika merah (Capsicum annuum L.) 

2. a. Mengetahui pengaruh suhu penyimpanan (dingin, sejuk, suhu kamar) 

terhadap aktivitas antioksidan cabai paprika merah (Capsicum annuum L.) 

b. Mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap aktivitas antioksidan 

cabai paprika merah (Capsicum annuum L.) 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang kadar vitamin 

C dalam cabai paprika merah (Capsicum annuum L.) dan aktivitas antioksidannya 

pada suhu dan lama penyimpanan yang berbeda sehingga masyarakat dapat 

menentukan suhu dan lama penyimpanan yang sesuai agar kadar vitamin C dan 

aktivitas antioksidannya tetap optimum. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Cabai Paprika 

Cabai paprika (Capsicum annuum L. Var. Grossum) dikenal mancanegara 

sebagai bell pepper atau sweet pepper. Disebut sweet pepper karena rasanya yang 

cenderung manis dibandingkan dengan jenis cabai lainnya, karena memiliki 

kandungan capcaisin yang rendah dibandingkan cabai lain. Di Indonesia, tanaman 

paprika mulai dibudidayan pada tahun 1990-an secara hidroponik. Paprika banyak 

dibudidayakan di daerah Garut Jawa Barat dan Batu Jawa Timur. Belum banyak 

masyarakat menggunakan cabai paprika dalam menu makanan sehari- hari, 

selama ini kebanyakan paprika digunakan pada menu makanan di restoran (Dinas 

Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Garut, 2009). Adapun gambar cabai 

paprika merah dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini : 

 
Gambar 1. Cabai paprika merah ( Capsicum annuum L. Var.Grossum) ( Anonim, 2016 ) 

 

Adapun klasifikasi dari tanaman cabai cabai paprika merah menurut Integrated 

Taxonomic Information System (ITIS, 2016) adalah sebagai berikut: 
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Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Sub class : Asteridae 

Ordo  : Solanales 

Famili  : Solanaceae 

Genus  : Capsicum 

Species : Capsicum annuum L. var. Grossum 

Paprika mengandung protein, karbohidrat, lemak jenuh dan lemak tidak 

jenuh. Paprika mengandung senyawa yang membuat rasa pedas yaitu capsaisin. 

Kandungan mineral pada paprika sangat lengkap, yaitu : kalsium, besi, kalium, 

magnesium, fosfor, natrium, seng, tembaga, mangan, selenium serta asam folat. 

Paprika juga mengandung vitamin B6 juga tinggi (Guntarti, 2013; Astawan, 

2009). Menurut Isabelle (2010) kadar vitamin C cabai paprika merah sebesar 

1257.0 µg/ g dibandingkan dengan vitamin C pada cabai paprika hijau yang hanya 

sebesar 611.6µg/ g. 

2. Vitamin C (Asam Askorbat) 

Vitamin C atau asam askornat berfungsi sebagai pembentuk jaringan ikat, 

vitamin ini juga dibutuhkan untuk pembentuk sel-sel darah merah (Mery, 2011). 

Hipovitaminosis C atau kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan atau 

stomatitis. Tanda- tanda sariawan atau stomatitis antara lain gusi bengkak dan 
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berdarah. Pada anak- anak sariawan atau stomatitis yang akut dapat menghambat 

pertumbuhan (Suharjo, 1999).  

Vitamin C merupakan vitamin yang dapat dibentuk oleh beberapa jenis 

species tanaman dan hewan dari prekusor karbohidrat. Manusia tidak dapat 

mensintetis vitamin C dalam tubuhnya, karena tidak memiliki enzim L-

gulonolakton oksidase, sehingga manusia memerlukan supplay vitamin C dari luar 

tubuh untuk memenuhi kebutuhannya (Wardani, 2012; Carr dan Frei, 1999). 

Struktur vitamin C mirip dengan struktur monosakarida, tetapi mengandung gugus 

enadiol. Gugus enadiol tersebut berfungsi dalam sistem perpindahan hydrogen 

yang menunjukkan peran penting dari vitamin C. Vitamin C mudah dioksidasi 

menjadi bentuk dehidro, keduanya secara fisiologis aktif dan ditemukan di dalam 

tubuh. Vitamin C dapat dioksidasi menjadi asam L-dehidroaskorbat terutama jika 

terpapar cahaya, pemanasan dan suasana alkalis. Selanjutnya jika asam L-

dehidroaskorbat dioksidasi lebih lanjut akan terbentuk asam 2,3 diketogulonik, 

lalu dapat menjadi asam oksalat dan 1-asam treonik (Wardani, 2012; Thurnham et 

al., 2000).  

Proses pemotongan, pencucian dan penghancuran yang berlebihan dapat 

menyebabkan kandungan vitamin C pada bahan menjadi rusak. Proses pencucian 

dengan air pada suhu 100°C dapat menurunkan kandungan vitamin C karena 

komponen vitamin C terlarut kedalam air dan mengalami oksidasi oleh panas. 

Suhu dapat mempengaruhi kadar vitamin C pada cabai. Semakin tinggi suhu maka 

kadar vitamin C pada cabai juga semakin menurun (Rani dkk., 2009). Berikut 

adalah gambar struktur molekul vitamin C: 
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Gambar 2: Struktur molekul vitamin C (Depkes RI, 1995) 

Adapun reaksi asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 3: Reaksi asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat (Depkes RI, 1995) 

 

3. Antioksidan 

Antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir 

radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas 

terhadap sel normal, protein dan lemak. Antioksidan menstabilkan radikal bebas 

dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas dan 

menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang 

dapat menimbulkan stress oksidatif. Antioksidan ada yang berupa enzim dan ada 

yang berupa mikronutrien. Enzim antioksidan dibentuk dalam tubuh yaitu 



9 

 

 

Superoksida dismutase (SOD), glutation peroksida, katalase dan glutation 

reduktase. Antioksidan yang berupa mikronutrien meliputi: β-karoten, vitamin C 

dan vitamin E. β-karoten merupakan pengikat oksigen tunggal. Vitamin C 

merupakan antioksidan tipe pereduksi dengan mentransfer atom H atau oksigen. 

Safaryani dkk., 2007 meneliti pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap 

kadar vitamin C  Brokoli menyatakan bahwa penurunan aktivitas antioksidan 

dipengaruhi oleh penyimpanan dan suhu tertentu, hal ini dikarenakan laju 

respirasi dari buah dan sayuran. Peningkatan suhu antara  0⁰C- 35⁰C  akan 

meningkatkan laju respirasi buah-buahan dan sayuran. 

4. Spektrofotometri 

Spektrofotometri UV-Vis adalah metode analisis berdasarkan interaksi 

antara radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat (190-380nm) dan sinar tampak 

(380-780 nm) dengan memakai instrumen spektrofotometer dengan suatu materi 

(senyawa). Metode ini berdasarkan penyerapan sinar ultraviolet maupun sinar 

tampak yang menyebabkan terjadinya transisi elektron (perpindahan elektron dari 

tingkat energi yang rendah ketingkat energi yang lebih tinggi). Hukum kuantitatif 

yang terkait dikenal dengan hukum Lambert- Beer : 

T= Iṯ / Iₒ = 10‾ 

A=log I/T= Є.c.b 

Dimana T= transmitan, Iₒ= intensitas sinar yang datang, Iṯ= intensitas radiasi yang 

diteruskan, Є=absorbansi molar (Lt.mol‾¹.cm¹), c= konsentrasi (mol.Lt‾¹), b= 

tebal larutan (cm) dan A= absorban (Mulja dan Suharman, 1995). Pada umumnya 

konfigurasi dasar setiap spektrofotometer UV-Vis berupa susunan peralatan optik 
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yang terkonstruksi. Susunan instrumen spektrofotometri UV-Vis dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Gambar 4: Susunan instrumen spektrofotometer UV- Vis (Anonim, 2015(a)) 

 

Prinsip kerja spektrofotometer UV- Vis, suatu sumber cahaya dipancarkan 

melalui monokromator. Monokromator menguraikan sinar yang masuk dari 

sumber cahaya tersebut menjadi pita- pita panjang gelombang yang diinginkan 

untuk pengukuran suatu zat tertentu yang menunjukkan bahwa setiap gugus 

kromofor mempunyai panjang gelombang maksimum yang berbeda. 

Cahaya/energi radiasi dari monokromator diteruskan dan diserap oleh suatu 

larutan yang akan diteliti di dalam kuvet, kemudian jumlah cahaya yang diserap 

oleh larutan akan menghasilkan signal elektrik pada detektor dimana signal 

elektrik tersebut sebanding dengan cahaya yang diserap oleh larutan. Besarnya 

signal elektrik yang dialirkan ke pencatat dapat dilihat sebagai angka. Hal- hal 

yang harus diperhatikan dalam analisis menggunakan spektrofotometri UV- Vis 

antara lain (Ganjar dan Rohman, 2007): 
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a. Waktu Operasional (Operating Time) 

Penentuan waktu operasional digunakan untuk pengukuran hasil 

reaksi atau pembentukan warna. Tujuannya adalah untuk mengetahui waktu 

pengukuran yang stabil. Waktu operasional ditentukan dengan mengukur 

hubungan antara waktu pengukuran versus absorbansi larutan. 

Pada awal terjadi reaksi, absorbansi senyawa yang berwarna ini 

meningkat sampai waktu tertentu hingga diperoleh absorbansi yang stabil. 

Semakin lama waktu pengukuran, maka ada kemungkinan senyawa yang 

berwarna tersebut menjadi rusak atau terurai sehingga intensitas warnanya 

turun akibatnya absorbansinya juga turun, karena alasan inilah maka untuk 

pengukuran senyawa berwarna (hasil suatu reaksi kimia) harus dilakukan 

pada saat waktu operasional. 

b. Pemilihan Panjang Gelombang 

Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah 

panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimum. Pemilihan 

panjang gelombang dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara 

absorbansi dengan panjang gelombang dari suatu larutan baku pada 

konsentrasi tertentu. Alasan penggunaan panjang gelombang maksimum 

antara lain: 

1) Pada gelombang maksimum kepekaannya juga maksimum karena pada 

panjang gelombang maksimum tersebut perubahan absorbansi untuk setiap 

satuan konsentrasi adalah yang paling besar. 

2) Disekitar panjang gelombang maksimum bentuk kurva absorbansi datar 

dan pada kondisi tersebut hukum lambert- beer akan terpenuhi. 
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3) Jika dilakukan pengukuran ulang, maka kesalahan yang disebabkan 

oleh pemasangan ulang panjang gelombang akan kecil sekali ketika 

digunakan panjang gelombang maksimum. 

c. Kurva Baku 

Larutan baku dari zat yang dianalisis dengan berbagai konsentrasi, 

diukur absorbansi dari berbagai konsentrasi kemudian dibuat kurva yang 

merupakan hubungan absorbansi (y) dengan konsentrasi (x). Bila hukum 

lambert- beer terpenuhi, maka kurva baku berupa garis lurus. Penyimpangan 

dari garis lurus biasanya dapat disebabkan oleh kekuatan ion yang tinggi, 

perubahan suhu dan reaksi ikutan yang terjadi. 

d. Pembacaan absorbansi sampel atau cuplikan 

Absorbansi yang terbaca pada spektrofotometer hendaknya antara 0,2 

sampai 0,8 atau 15% sampai 70% jika dibaca sebagai transmitan. Anjuran 

ini berdasarkan anggapan bahwa kesalahan dalam pembacaan T adalah 

0,005 atau 0,5% (kesalahan fotometrik). 

5. Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrihidrazil) 

Goldschmidt dan Renn pada tahun 1922 menemukan senyawa berwarna 

ungu radikal bebas stabil DPPH, yang sekarang digunakan sebagai reagen 

kolorimetri. DPPH sangat berguna dalam berbagai penyelidikan seperti inhibisi 

atau radikal polimerisasi kimia, penentuan sifat antioksidan amina, fenol atau 

senyawa alami (vitamin, ekstrak tumbuh-tumbuhan, obat-obatan). DPPH 

berwarna sangat ungu seperti KMnO4 dan bentuk tereduksinya berwarna oranye-

kuning (Ionita, 2003). 
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DPPH merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu kamar dan sering 

digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan beberapa senyawa atau 

ekstrak bahan alam. DPPH menerima elektron atau radikal hidrogen akan 

membentuk molekul diamagnetik yang stabil. Interaksi antioksidan dengan DPPH 

baik secara transfer elektron atau radikal hidrogen pada DPPH, akan menetralkan 

radikal bebas dari DPPH dan membentuk DPPH tereduksi. Semua elektron pada 

radikal bebas DPPH menjadi berpasangan, warna larutan berubah dari ungu tua 

menjadi kuning terang dan absorbansi pada panjang gelombang 517 nm akan 

hilang. Perubahan ini dapat diukur sesuai dengan jumlah elektron atau atom 

hidrogen yang ditangkap oleh molekul DPPH akibat adanya zat reduktor 

(Molyneux, 2004). Adapun rumus bangun dan reaksi antara DPPH dengan 

antioksidan sebagai berikut: 

bentuk radikal DPPH        bentuk nonradikal DPPH-H 

Gambar 5. Rumus bangun DPPH (Anonim, 2015(a)) 

Gambar 6. Reaksi antara DPPH dengan atom H netral yang berasal dari 

antioksidan (Anonim, 2015(b)http://www.researchgate.net) 

 

 

http://www.researchgate.net/
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6. Pelarut  

Metode ini akan bekerja dengan baik menggunakan pelarut metanol atau 

etanol dan kedua pelarut ini tidak mempengaruhi dalam reaksi antara sampel uji 

sebagai antioksidan dengan DPPH sebagai radikal bebas. Pengukuran absorbansi 

– panjang gelombang. Panjang gelombang maksimum (λmaks) yang digunakan 

dalam pengukuran uji sampel uji sangat bervariasi. Menurut beberapa literatur 

panjang gelombang maksimum untuk DPPH antara lain 515-520 nm. Hasil 

pengukuran yang memberikan peak maksimum itulah panjang gelombangnya 

yaitu sekitar panjang gelombang yang disebutkan diatas. Nilai absorbansi yang 

mutlak tidaklah penting, karena panjang gelombang dapat diatur untuk 

memberikan absorbansi maksimum sesuai dengan alat yang digunakan 

(Molyneux, 2004). 

7. Waktu Reaksi  

Pada metode sebelumnya waktu reaksi yang direkomendasikan adalah 30 

menit dan sudah sering dilakukan. Waktu yang paling cepat yang pernah 

digunakan, 5 menit atau 10 menit. Kenyataannya waktu reaksi yang benar adalah 

ketika reaksi sudah mencapai kesetimbangan. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh 

sifat dari aktivitas antioksidan yang terdapat di dalam sampel (Molyneux, 2004). 

F. Landasan Teori 

Buah cabai paprika termasuk istimewa dibandingkan dengan cabai lain, 

karena mengandung vitamin C sangat tinggi (Warsi, 2010). Budiarti dan 

Kurnianingrum (2015) menyatakan bahwa kadar vitamin C pada cabai merah 

(Capsicum annuum L.) dipengaruhi oleh suhu dan lama waktu penyimpanan. 
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Kadar vitamin C yang paling tinggi berada pada suhu 10°C hari ke-0 dan kadar 

vitamin C paling rendah pada suhu ruangan hari ke-7. Hasil uji antioksidan 

terhadap lama penyimpanan menunjukkan bahwa lamanya penyimpanan 

mempengaruhi aktivitas antioksidan. Menurut Safaryani (2007), penurunan kadar 

vitamin C brokoli (Brassica oleracea L.) dipengaruhi oleh aktivitas enzim yang 

berlangsung terus menerus dengan bertambahnya waktu penyimpanan. Aktivitas 

enzim juga dipengaruhi oleh suhu dan lama penyimpanan. Hasil penelitiannya, 

pada hari ke-3 suhu 5°C, kadar vitamin C paling tinggi dibanding dengan suhu 0, 

10 dan suhu kamar. Penelitian Kurniawati dkk., (2013) pada cabai paprika hijau 

menggunakan metode titrasi iodometri menunjukkan adanya pengaruh suhu dan 

lama waktu penyimpanan terhadap kandungan vitamin C. Lamanya penyimpanan 

dilakukan pada jam ke-2, 4 dan ke-6 dengan variasi suhu pada masing- masing 

waktu tersebut adalah 10, 20 dan 30°C. Kadar vitamin C tertinggi berada pada 

jam ke-2 dengan suhu 10°C, sedangkan kadar vitamin C terendah pada jam ke-6 

dengan suhu 30°C. 

G. Hipotesis 

1. a.  Suhu penyimpanan (dingin, sejuk dan suhu kamar) mempengaruhi kadar 

vitamin C dalam buah cabai paprika merah (Capsicum annuum L.) 

b. Lama penyimpanan mempengaruhi kadar vitamin C dalam buah cabai 

paprika merah (Capsicum annuum L.) 

2. a.  Suhu penyimpanan (dingin, sejuk dan suhu kamar)  mempengaruhi 

aktivitas antioksidan dalam buah cabai paprika merah (Capsicum 

annuum L.) 
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b. Lama penyimpanan mempengaruhi aktivitas antioksidan dalam buah cabai 

paprika merah (Capsicum annuum L.) 

 

 


