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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemeriksaan kadar protein sering digunakan sebagai petunjuk awal yang 

penting dalam mendiagnosis adanya penyakit hati (Hayden dan Heyningen, 2001) 

dan penyakit ginjal (Lerma, 2008). Peningkatan nilai normal dapat terjadi karena 

adanya penyakit inflamasi kronik, multipel myloma, sarkoidosis dehidrasi, dan 

distress pernafasan. Penurunan dari nilai normal dapat terjadi karena malnutrisi, 

malabsorbsi, penyakit hati berat, kanker usus, luka bakar berat, penyakit gagal 

ginjal kronis. Manfaat hasil pemeriksaan klinik ini sangat ditentukan oleh akurasi, 

presisi dan selektivitas metode analisis yang digunakan. Adanya penyimpangan 

dalam hasil pemeriksaan akan sangat berdampak pada penatalaksanaan terapi 

yang dilakukan. Salah satu faktor penyebab penyimpangan hasil analisis klinik 

adalah terjadinya interferensi analisis karena adanya zat kimia lain dalam sampel 

(Sutejdo, 2008) 

Suatu metode yang biasa digunakan pada penentuan kadar protein dalam 

cairan biologis berupa darah, urin, dan ludah yaitu dengan menggunakan metode 

Biuret, Lowry dan sebagainya. Pada analisis protein dapat dilakukan secara 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis protein secara kualitatif meliputi reaksi 

Xantroprotein, reaksi Hopkins-Cole, reaksi Millon, reaksi Nitroprusida, dan reaksi 

Sakaguchi. Sedangkan analisis protein secara kuantitatif meliputi metode 

Kjeldhal, metode titrasi formol, metode Lowry, metode spektrofotometri 

UV(Apriyantono et al, 1989). Metode Lowry merupakan metode penetapan kadar 
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protein yang aplikasinya paling luas digunakan dalam berbagai bidang analisis 

dan paling sering digunakan dalam berbagai penelitian. (Kresge et al, 2005). 

Metode Lowry memiliki sensitivitas yang paling besar, lebih besar dibandingkan 

metode pendahulunya, yaitu metode Biuret (Olson and Markwell, 2007). Namun 

metode ini mempunyai kelemahan, yaitu rentan terhadap terjadinya interferensi 

oleh senyawa lain yang bersifat mereduksi. Salah satu senyawa yang mampu 

menimbulkan interferensi terhadap hasil penetapan kadar protein dengan metode 

Lowry adalah senyawa yang memiliki gugus fenol. Selain mereduksi kompleks 

asam fosfomolibdat-fosfotungstat yang berasal dari pereaksi Folik Ciocalteu 

(Folin and Ciocalteu, 1927; Lowry et al, 1951). Metode Lowry merupakan 

metode penetapan kadar protein yang sebagian besar digunakan di rumah sakit 

maupun laboratorium klinik. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode Lowry.  

Masyarakat Indonesia sering memenuhi kebutuhan gizi sehari-harinya 

dengan mengkonsumsi buah-buahan. Umumnya, buah-buahan memiliki banyak 

kandungan senyawa kimia. Buah jambu biji merah (Psidium guajava. L) 

merupakan buah yang sering dikonsumsi masyarakat, baik dikonsumsi masih 

dalam bentuk buah maupun yang sudah dibuat dalam bentuk jus. Buah ini 

memiliki banyak khasiat seperti mengobati disentri, menjaga kesehatan jantung, 

meningkatkan fungsi otak, pencegahan kanker, sumber vitamin B kompleks, serta 

dapat membantu mengobati Demam Berdarah. Menurut Dindianto (2012) 

kandungan jambu biji getas merah yaitu mengandung tanin, quersetin, glikosida 

quersetin, flavonoid, minyak atsiri, asam ursolat, asam psidiolat, asam kratogolat, 
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asam oleanolat, asam galat, asam guajaverin, vitamin B1, vitamin C, vitamin A, 

dan vitamin B2. Adanya senyawa flavonoid,quersetin, asam galat, vitamin C, 

tanin, yang bersifat pereduksi dalam buah jambu biji merah dapat mempengaruhi 

hasil pemeriksaan kadar protein menggunakan metode Lowry karena adanya 

interferensi.  

Sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian tentang terjadinya interferensi 

oleh buah jambu biji merah (Psidium guajava. L) terhadap hasil penetapan kadar 

protein menggunakan metode Lowry. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh penetapan kadar protein buah jambu biji merah 

(Psidium guajava. L) menggunakan metode Lowry. Sehingga penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi pasien yang sedang melakukan pemeriksaan kadar protein total, 

sehingga diperoleh hasil pemeriksaan pasien yang sesungguhnya.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah sari buah jambu biji merah mengandung zat pereduksi? 

2. Apakah terjadi interferensi oleh pemberian sari buah jambu biji merah 

pada penetapan kadar protein   menggunakan metode Lowry? 

3. Bagaimana pola interferensi yang terjadi pada penetapan kadar protein 

dengan menggunakan metode Lowry yang diberikan sari buah jambu 

biji merah ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui adanya senyawa-senyawa  pereduksi dalam sari buah 

jambu biji merah.  

2. Mengetahui pengaruh senyawasenyawa pereduksi pada sari buah 

jambu biji merah terhadap hasil penetapan kadar protein dengan 

metode Lowry. 

3. Mengetahui pola interferensi yang terjadi sebagai akibat 

pemberian sari buah jambu biji merah pada penetapan kadar 

protein dengan menggunakan metode Lowry. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi sumber 

informasi bagi masyarakat sehingga diperoleh hasil analisis klinik yang akurat. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Protein  

Protein adalah zat makanan yang mengandung nitrogen yang 

merupakan faktor penting untuk fungsi tubuh. Di dalam sebagian besar 

jaringan tubuh, protein merupakan komponen terbesar setelah air. 

Diperkirakan sekitar 50 % berat kering sel dalam jaringan hati dan daging, 

berupa protein. Fungsi utama mengkonsumsi protein adalah untuk 

memenuhi kebutuhan nitrogen dan asam amino, untuk sintesis protein tubuh 

dan substansi lain yang mengandung nitrogen. Defisiensi protein dapat 

mengakibatkan terganggunya proses metabolisme tubuh, serta dapat 
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menurunkan daya tahan tubuh terhadap suatu penyakit (Muchtadi et al., 

1993). Protein merupakan komponen penting dari makanan manusia yang 

dibutuhkan untuk penggantian jaringan, pasokan energi, dan makromolekul  

yang mempunyai fungsi penting dalam semua proses biologi sebagai katalis, 

transportasi, berbagai molekul lain seperti oksigen, sebagai kekebalan 

tubuh, dan menghantarkan impuls saraf (Fredrick, et al., 2013). Kekurangan 

protein penyebab retardasi pertumbuhan, pengecilan otot, edema, dan 

penumpukan cairan dalam tubuh anak-anak (Bashir, et al., 2015) 

Mengkonsumsi protein dalam jumlah berlebihan akan membebani kerja 

ginjal. Makanan yang berprotein tinggi, biasanya juga tinggi lemaknya 

sehingga menyebabkan obesitas. Kelebihan protein pada bayi dapat 

memberatkan kesehatan ginjal dan hati yang harus memetabolisme dan 

mengeluarkan kelebihan nitogen, serta dapat menyebabkan asidosis, 

dehidrasi, diare dan demam (Almatsier, 2001). 

2. Penetapan Kadar Protein dengan Metode Lowry 

Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh, 

karena zat ini disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga 

berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber 

asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak 

dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein mengandung pula 

fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam 

seperti besi, dan tembaga. Protein digunakan sebagai bahan bakar apabila 

keperluan energi dalam tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. 
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Protein ikut pula mengatur berbagai proses tubuh, baik langsung maupun 

tidak angsung dengan membentuk zat-zat pengatur proses dalam tubuh. 

Protein mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan dan pembuluh darah. 

Sifat amfoter protein yang dapat bereaksi dengan asam dan basa dapat 

mengatur keseimbangan asam-basa dalam tubuh (Winarno 1990). 

Protein total merupakan pengukuran kandungan nitrogen (N) dalam 

sampel (Wibowo 2009). Protein merupakan polimer heterogen molekul-

molekul asam amino. Struktur protein terlihat seperti hierarki, yaitu berupa 

struktur primer, sekunder, tersier dan kuartener. Struktur primer protein 

(tingkat satu) merupakan urutan asam amino penyusun protein yang 

dihubungkan melalui ikatan peptida (amida). Dua asam amino dapat 

berikatan melalui suatu ikatan peptida dengan melepas sebuah molekul air. 

Struktur sekunder protein (tingkat dua) adalah struktur tiga dimensi lokal 

dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh 

ikatan hidrogen. Struktur tersier protein (urutan ketiga) merupakan 

gabungan aneka ragam dari struktur sekunder yang menghasilkan struktur 

tiga dimensi. Struktur ini biasanya berupa gumpalan. Struktur kuartener 

protein (urutan keempat) merupakan susunan dari beberapa molekul protein 

yang dapat berinteraksi secara fisik tanpa ikatan kovalen membentuk 

oligomer yang stabil. Protein pada struktur kuartener tidak fungsional 

setelah struktur kompleksnya berpisah. Protein disusun dari asam-asam 

amino yang terikat satu dengan lainnya. Mutu protein ditentukan oleh asam 

amino dan jumlahnya (Sudaryani, 2003) yang masing-masing dihubungkan 
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dengan ikatan peptida. Peptida adalah jenis ikatan kovalen yang 

menghubungkan suatu gugus karboksil satu asam amino dengan gugus asam 

amino lainnya sehingga terbentuk suatu polimer asam amino (Toha, 2001). 

Jika protein dimasak dengan asam atau basa kuat, asam amino unit 

pembangunnya dibebaskan dari ikatan kovalen yang menghubungkan 

molekul- 19 molekul ini menjadi rantai (Lehninger, 1990). Kualitas protein 

ditentukan oleh kandungan asam amino penyusunnya. Tidak semua protein 

mempunyai jumlah dan jenis asam amino yang sama (Harper et al., 1979). 

Pada prinsipnya suatu protein yang dapat menyediakan asam amino esensial 

dalam suatu komposisi yang hampir menyamai kebutuhan manusia, 

mempunyai mutu yang tinggi. Selcuk et al. (2010) bahwa asam amino 

esensial untuk orang dewasa terdiri dari lisin, leusin, isoleusin, treonin, 

metionin, valin, fenilalanin, dan triptofan, sedangkan asam amino esensial 

bagi anak-anak adalah arginin dan histidin. Asam amino non esensial terdiri 

dari asam aspartat, asam glutamat, alanin, asparigin, sistein, glisin, prolin, 

tirosin, serin, dan glutamin. 

Metode Lowry ini tergolong metode kolorimetri untuk menghitung 

total protein. Prosedur ini sangat sensitif karena terdapat dua reaksi 

pembentukan warna, antara lain menggunakan reaksi biuret dan reaksi 

Lowry. Reaksi biuret ini adalah reaksi yang terjadi antara ikatan peptida 

pada protein yang berinteraksi dengan Cu
2+

 pada keadaan basa (keberadaan 

tartrat) dan akan mereduksi Cu
2+

 (ion cupric) menjadi Cu
+
 (ion curprous). 

Kompleks protein dengan Cu
+
 (tetradentat Cu

+
) ini berwarna biru. Pada 
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reaksi Lowry adalah reaksi dimana reagen Folin fenol yang mengandung 

kompleks fosfolibdat (campuran sodium tungstat, sodium molibdat, dan 

fosfat) akan bereaksi dengan tembaga sulfat dan protein (tetradentat Cu
+
) 

sehingga intensitas warna biru-ungu akan naik. Intensitas warna dapat naik 

akibat reduksi fosfomolibdotungstat menjadi heteropolimolibdenum blue 

(adanya transfer elektron dari tetradentat Cu
+
 ke fosfomolibdotungstat). 

Reaksi reduksi ini terjadi karena tembaga mengkatalisa reaksi oksidasi asam 

amino aromatis (triptofan dan tirosin). Kekuatan warna biru bergantung 

pada konsentrasi residu tryptophan dan tyrosine-nya yang menunjukan 

konsentrasi total protein dalam sampel. Keuntungan metode Lowry adalah 

lebih sensitif (100 kali) dari metode Biuret sehingga memerlukan sampel 

protein yang lebih sedikit batas deteksinya berkisar pada konsentrasi 0,01 

mg/mL. Namun metode Lowry lebih banyak interferensinya akibat 

kesensitifannya. Metode ini terdiri dari 2 tahap reaksi pembentukan warna 

(Krohn,2001). Reaksi pertama adalah pembentukan kompleks peptida-

kuprum dalam suasana alkali, sedangkan reaksi kedua adalah amlikasi 

warna yang terbentuk dengan penambahan pereaksi Folin-Ciocalteu. 

Adapun mekanisme reaksi pada metode Lowry yang dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Mekanisme reaksi metode Lowry (Pierce,2005) 

3. Interferensi Terhadap Pemeriksaan Klinik 

Interferensi pada analisis klinik adalah penyimpangan pada hasil 

pemeriksaan klinik yang diperoleh, baik berupa kenaikan maupun 

penurunan dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Interferensi sebagai suatu 

kesalahan sistemik dari hasil yang dapat menyebabkan suatu substansi lain 

pada konsentrasi dalam sampel yang akan dianalisis (Selby, 1999) 

Berdasarkan sumber interferan, interferensi dapat dibagi menjadi dua 

yaitu interferensi endogen dan interferensi eksogen. Interferensi endogen 

terjadi akibat adanya materi yang secara alami terdapat dalam spesimen, 

seperti lipid, hemoglobin, dan bilirubin. Sedangkan interferensi eksogen 

terjadi akibat adanya materi yang secara alami tidak terdapat pada spesimen, 

seperti obat, racun, produk herbal (Saibaba et al., 1998 ; Diemsky 2008) 

Interferensi tidak hanya terjadi dengan adanya suatu interaksi 

interferan dan reagen, tetapi karena adanya interaksi interferan dengan 

analit. Pola interferensi suatu obat dapat terjadi, terbagi menjadi tiga bagian 

Pembentukan 

senyawa 

kompleks biru 
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yaitu; analyte dependent, besarnya derajat interferensi tergantung dari kadar 

analit; analyte independent, interferensi terjadi dengan nilai konstan tanpa 

memandang kadar analit; serta pola interferensi kombinasi keduanya, 

menghasilkan efek interferan yang tergantung dari nteraksi analit dengan 

interferan (Kroll et al., 1987). 

Menetapkan pola interferensi menggunakan analisis regresi berganda 

dengan model persamaan sebagai berikut : 

F(A,M) = β0 +  β1A +  β2M + β3A.M 

Model persamaan ini menggambarkan interferensi yang terjadi (F) 

sebagai fungsi dari variabel-variabel bebas yang berupa kadar analit (A), 

kadar sari buah jambu biji merah(M) dan kadar interaksi analit-sari buah 

jambu biji merah(A-M). Interferensi F(A,M) sebagai variabel bebas 

dinyatakan sebagai besarnya perubahan absorbansi yang terbaca atau 

besarnya perubahan kadar protein. Signikansi koefisian regresi 

menunjukkan pola interferensi yang terbentuk (Kroll et al., 1987). 

4. Senyawa Fenolik 

Senyawa fenolik merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih 

gugus hidroksil yang menempel di cincin aromatis. Dengan kata lain, 

senyawa fenolik merupakan senyawa yang sekurangkurangnya memiliki 

satu gugus fenol (Vermerris dan Nicholson 2006). 

Penggolongan senyawa fenolik mulai dari yang paling sederhana 

dengan berat molekul yang kecil hingga senyawa yang kompleks dengan 

berat molekul lebih dari 30.000 da (Marinova et al 2005). Oleh karena 
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senyawa kimia yang tergolongkan sebagai senyawa fenolik sangat banyak 

macamnya, maka diklasifikasi berdasarkan jumlah karbon pada molekul 

yang dilakukan oleh Harbone dan Simmonds (1964). Rincian klasifikasi 

tersebut disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Klasifikasi senyawa fenolik berdasarkan jumlah atom 

karbon ( Vermerris dan Nicholson, 2006) 

Struktur Kelas 

C6 Fenolik sederhana 

C6C1 Asam fenolat dan senyawa yang 

berhungan lainnya 

C6C2 Asetofenon dan asam fenilasetat 

C6C3 Asam sinamat, sinamil aldehid, sinamil 

alkohol 

C6C3 Koumarin, isokoumarin, dan kromon 

C15 Kalkon, auron, dihidrokalkon 

C15 Flavan 

C15 Flavon 

C15 Flavononol  

C15 Antosianidin 

C15 Antosianin 

C30 Biflavonil  

C6C1C6, C6C2C6 Benzofenon, xanton, stilben 

C6, C10, C14 Kuinon  

C18 Betasianin 

Lignan, neolignan Dimer atau oligomer 

Lignin Polimer 

Tanin  Oligomer atau polimer 

Phlobaphene  Polimer 

 

5. Vitamin C 

Vitamin C termasuk vitamin yang larut air, berbentuk serbuk atau 

hablur, putih atau agak kuning, tidak berbau, bersifat asam, dan mempunyai 

rasa asam. Rumus empirik vitamin C adalah C6H8O6 dengan berat molekul 

176,13. Vitamin C stabil pada keadaan kering, namun dalam bentuk larutan 
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mudah teroksidasi, terutama dalam larutan alkali. Oksidasi dipercepat 

dengan adanya panas, cahaya, oksidator dan logam berat. Vitamin C 

inkompatibel dengan garam besi, agen pengoksidasi dan garam dari logam 

berat (Anonim, 1995) 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Vitamin C (Anonim, 1995) 

Vitamin C atau asam askorbat merupakan vitamin yang larut dalam 

air. Vitamin C adalah zat pereduksi kuat yang dapat bertindak sebagai 

antioksidan (Dewoto, 2007). Sebagai reduktor, vitamin C mereduksi cupri 

(Cu2+) menjadi cuprus (Cu+) dan ion ferri (Fe3+) menjadi ion ferrous 

(Fe2+) yang akan berpengaruh terhadap penyerapannya di usus halus dan 

memberikan efek yang menguntungkan (Jourkesh et al, 2011). 

5.      Jambu Biji Getas Merah 

Jambu biji getas merah adalah varian jambu biji yang berkulit hijau 

sampai kekuning-kuningan dan berdaging  merah muda. Jambu biji getas 

merah merupakan hasil persilangan antara jambu biji Pasar minggu yang 

berdaging merah dengan jambu biji bangkok. Jambu biji merah Getas 

memiliki daging buah merah menyala atau merah cerah, tebal, manis, 

https://www.google.co.id/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/L-Ascorbic_acid.svg/220px-L-Ascorbic_acid.svg.png&imgrefurl=https://simple.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C&docid=TLGw0EJqvi0BJM&tbnid=jia1E7PDRHrNjM:&vet=1&w=220&h=130&bih=522&biw=1094&ved=0ahUKEwiu-di4luTXAhWHrI8KHUXRBxUQxiAIGSgB&iact=c&ictx=1
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harum, dan segar dengan bobot rata-rata 400 g/buah. Kelebihannya jambu 

biji getas merah ini tidak mengenal musim, dan selalu berbuah setiap saat 

1) Morfologi  

Jambu biji merupakan tanaman perdu bercabang banyak. 

Tingginya mencapai 3-10 meter. Tanaman yang berasal dari biji relatif 

berumur lebih panjang dibanding hasil cangkokan atau okulasi. 

Namun, tanaman yang berasal dari okulasi memiliki postur yang lebih 

pendek dan bercabang lebih banyak sehingga memudahkan perawatan 

tanaman. Tanaman ini sudah mampu berbuah saat berumur sekitar 2-3 

bulan meskipun ditanam dari biji (Hapsoh, 2011). 

Batang jambu biji memiliki ciri khusus, diantaranya berkayu 

keras, liat, tidak mudah patah, kuat dan padat. Kulit kayu tanaman 

jambu biji halus dan mudah terkelupas. Pada fase tertentu, tanaman 

mengalami pergantian kulit. Batang dan cabang-cabangnya 

mempunyai kulit berwarna coklat (Hapsoh, 2011) 

Daun jambu biji berbentuk bulat panjang, bulat langsing atau 

bulat oval dengan ujung tumpul atau lancip. Warna daunnya beragam 

seperti hijau tua, hijau muda, merah tua dan hijau berbelang kuning. 

Permukaan daun ada yang halus mengkilap dan halus biasa.. Panjang 

helai daun sekitar 5-15 cm dan lebar 3-6 cm. Sementara panjang 

tangkai daun sekitar 3-7 mm (Cahyono, 2010). 

Bunga jambu biji berbentuk bulat atau bulat lonjong dengan 

kulit buah berwarna hijau saat masih muda dan berubah kuning muda 
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mengkilap setelah matang. Warna daging buah pada umumnya putih 

biasa, putih susu, merah muda, merah menyala serta merah tua. 

Aroma buah biasanya harum saat buah sudah matang (Cahyono, 2010) 

 

       Gambar 3. Buah Jambu Biji Merah (Psidium guajava. L) 

           

2) Klasifikasi Tanaman 

Taksonomi Tanaman Buah Jambu Biji Merah sebagai berikut :  

Kingdom : Plantae  

Divisi       : Magnoliophyta 

Kelas        : Dicotyledonae  

Ordo        : Myrtales  

Familia     : Myrtaceae  

Genus       : Psidium  

Spesies      : Psidium guajava L. (Arief, 2010). 
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3) Kandungan Buah Jambu Biji Merah  

Jambu biji (Psidium guajava L.) merupakan buah yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional karena memiliki 

fungsi untuk kesehatan. Sifat fungsional yang dimiliki jambu biji 

disebabkan oleh terdapatnya vitamin C yang cukup tinggi. Menurut 

Dindianto (2012) kandungan jambu biji getas merah yaitu 

mengandung tanin, quersetin, glikosida quersetin, flavonoid, minyak 

atsiri, asam ursolat, asam psidiolat, asam kratogolat, asam oleanolat, 

asam guajaverin, dan vitamin lainnya yang terdapat dalam jambu biji 

getas merah. Dalam buah jambu biji terdapat zat kimia lain yang dapat 

mempengaruhi aktivitas antioksidan, seperti senyawa flavanoid, 

kombinasi saponin dengan asam oleanolat, guaijavarin dan quercetin 

(Paniandy, et al., 2000). Buah jambu biji kaya akan karbohidrat, 

vitamin C, serta merupakan sumber zat besi yang baik dan sumber 

kalsium, fosfor dan vitamin A. 

Buah jambu biji (Psidium guajava L.) mengandung beberapa zat 

kimia seperti kuersetin, guajavarin, asam galat, leukosianidin, dan 

asam elagat (Sudarsono, 2002). Jambu biji mengandung serat pangan 

sekitar 5,6 g per 100 g daging buah. Jenis serat yang cukup banyak 

terkandung dalam jambu biji adalah pektin, yang merupakan jenis 

serat yang bersifat larut dalam air. Jambu biji juga mengandung 

vitamin C yaitu sebanyak 87 mg/100 g (Hadisaputra, 2012). Menurut 

Chin and Yong (1980) dalam Ratnawati (2009), jambu biji memiliki 
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komposisi 74-87 % air, 0,5-1,0 % abu, 0,4-0,7 % lemak, dan 0,8-1,5% 

protein. Selain itu jambu biji juga kaya vitamin B, riboflavin, dan 

beberapa mineral. 

Zat – zat kimia yang terkandung pada buah jambu biji merah 

matang dalam 100 mg dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini (Arief 

2010):  

Tabel 2. Komposisi kimia buah jambu biji merah  

Komposisi Jumlah Komposisi Jumlah 

Energi  49,00 kal Kalsium  14,00 mg 

Protein  0,90 gr Fosfor 28,00 mg 

Lemak  0,30 gr  Besi  1,10 mg 

Karbohidrat  12,20 gr Vitamin A  25 SI 

Vitamin B1  0,05 mg  Vitamin B2  0,04 mg 

Vitamin C 87,00 mg Niacin  1,10 mg 

Serat  5,60 mg   

 

Kandungan kimia pada buah jambu biji getas merah seperti 

flavonoid, quersetin, asam galat, vitamin C, dan tanin dapat bersifat 

sebagai pereduksi dalam buah jambu biji merah sehingga dapat 

mempengaruhi hasil pemeriksaan kadar protein menggunakan metode 

Lowry karena adanya interferensi. 

 

F. Landasan Teori 

Buah jambu biji merah mempunyai kandungan vitamin C dan fenol yang 

bisa menjadi antioksidan (Gull et al, 2012). Kandungan jambu biji getas merah 

yaitu mengandung tanin, quersetin, glikosida quersetin, flavonoid, minyak atsiri, 
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asam ursolat, asam psidiolat, asam kratogolat, asam oleanolat, asam galat, asam 

guajaverin, vitamin B1, vitamin C, vitamin A, dan vitamin B2 (Dindianto,2012).  

Jambu biji ini mengandung vitamin C yang cukup tinggi yaitu sebanyak 87 

mg/100 g (Hadisaputra, 2012). Buah jambu biji merah mengandung asam 

askorbat 49,86 mg/100g dan kandungan fenol total sebesar 75,700 µg/mL. Kadar 

fenol yang terkandung dalam buah jambu biji merah ini cukup tinggi (Febrianti, 

2016). Senyawa yang mengandung gugus fenol memiliki sifat sebagai reduktor 

yang mampu mereduksi kompleks asam fosfomolibdat-fosfotungstat (Folin and 

Ciocalteu, 1927; Lowry et al, 1951) dan mereduksi kuprum secara langsung 

(Winters and Minchin, 2005) sehingga menyebabkan terjadinya interferensi pada 

penetapan kadar protein dengan metode Lowry.Metode Lowry rentan terhadap 

terjadinya interferensi oleh senyawa yang bersifat mereduksi ( Folin and 

Ciocalteu, 1927; Lowry et al 1951). Peneliti sebelumya membuktikan bahwa 

doksisiklin (Hayna, 2015) dan estradiol (Kartipa, 2015) merupakan  senyawa yang 

mempunyai sifat sebagai pereduksi karena memiliki gugus fenol yang dapat  

menyebabkan terjadinya interferensi pada penetapan kadar protein dengan metode 

Lowry dengan terbentuk pola interferensi yaitu analyte dependent. 
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G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang disampaikan, hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Buah jambu biji merah mengadung senyawa-senyawa pereduksi yang 

dapat menyebabkan interferensi.  

2. Buah jambu biji merah dapat menginterferensi hasil penetapan kadar 

protein dengan Lowry.  

3. Pola interferensi yang terjadi yaitu analyte dependent. 

 


