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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai penyakit degeneratif  berkembang pesat seiring dengan perkembangan

zaman dan umumnya  disebabkan oleh radikal bebas. Penyakit yang sering

dihubungkan dengan radikal bebas adalah penyakit jantung, kanker, katarak, dan

menurunnya fungsi ginjal. Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan

elektron, sehingga molekul tersebut menjadi tidak stabil dan selalu berusaha

mengambil elektron dari molekul atau sel lain. Radikal bebas dapat dihasilkan

dari hasil metabolisme tubuh dan faktor eksternal seperti asap rokok, sinar

ultraviolet, zat kimiawi dalam makanan, dan polutan lain. Untuk mencegah efek

radikal bebas yang berlebih di dalam tubuh maka diperlukan asupan suplemen

yang mempunyai efek sebagai antioksidan (Winarsi, 2007).

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkal radikal bebas dan

merupakan senyawa pemberi elektron atau reduktan. Senyawa ini mampu

menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang

sangat reaktif, sehingga dapat menghambat kerusakan sel. Sumber antioksidan

dapat berasal dari tanaman, bakteri, dan mikroalga (Winarsi, 2007).
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Mikroalga Dunaliella sp. merupakan salah satu hasil laut yang memiliki potensi

antioksidan yang tinggi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Dunaliella salina

mengandung senyawa fenol yang mudah teroksidasi dan memiliki fungsi sebagai

antioksidan. Mikroalga merupakan mikroorganisme dengan tingkat organisasi

selnya termasuk dalam tumbuhan tingkat rendah, yang dikelompokkan ke dalam

filum Thallophyta, karena tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati (Lestari

dkk., 2009).

Metode voltammetri dapat digunakan untuk setiap spesi yang memiliki potensial

oksidasi atau reduksi seperti antioksidan yang dengan mudah dapat mengalami

oksidasi. Metode voltammetri didasarkan pada pengukuran arus yang timbul dari

oksidasi atau reduksi pada permukaan elektroda setelah penerapan variabel

potensial (Smyth, 1992) . Metode ini mencakup linear sweep voltammetry (LSV),

cyclic voltammetry (CV), differential pulse voltammetry (DPV), square-wave

voltammetry (SWV), anodic or cathodic stripping voltammetry (ASV dan CSV),

adsorptive stripping voltammetry (AdSV), dan electrochemical immunoassay

(Wang, 1989).

Dalam bidang elektrokimia, telah diterapkan pendekatan yang lebih efektif dan

efisien untuk penentuan aktivitas antioksidan dengan merekam arus reduksi

oksigen menggunakan elektroda film merkuri atau elektroda glassy carbon.

Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan uji aktivitas antioksidan dalam asam

askorbat, asam sitrat, glukosa, dan ektrak  teh hijau menggunakan teknik

voltammetri. Hasil penelitian menunjukkan  koefisien aktivitas antioksidan dari
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asam askorbat, asam sitrat , glukosa, dan ekstrak teh hijau masing-masing adalah

0,50; 0,18; 0,32; 0,45 (Korotkova et al., 2002).

Namun, pada penelitian tersebut hanya dilakukan sebatas membandingkan

aktivitas antioksidan dari beberapa sampel dan belum ada keterangan unjuk kerja

metode analisisnya. Sehingga pada penelitian ini perlu dilakukan validasi dari

metode yang digunakan .

Validasi metode merupakan sebuah proses yang penting dari program jaminan

mutu hasil uji dimana sifat-sifat dari sebuah metode ditentukan dan dievaluasi

secara obyektif. Hal ini sesuai dengan sistem manajemen mutu standar nasional

Indonesia-17025 (SNI-17025) tahun 2005 mengharuskan laboratorium pengujian

dalam menganalisis bahan menggunakan metode pengukuran yang valid (Huber,

2001).

Pada penelitian ini, ekstrak Dunaliella sp. dianalisis potensi antioksidannya dan

dibandingkan dengan standar asam akorbat murni secara voltammetri. Arus

reduksi oksigen yang dihasilkan akan semakin berkurang seiring dengan

bertambahnya konsentrasi antioksidan. Perbandingan antara arus reduksi oksigen

dengan luas permukaan elektroda yang digunakan akan diperoleh nilai densitas

arus reduksi oksigen. Dengan menggunakan hubungan antara densitas arus

reduksi oksigen dengan konsentrasi antioksidan, maka nilai koefisien aktivitas

antioksidan dapat ditentukan. Selain itu, akan dilakukan validasi metode analisis

dengan beberapa parameter seperti: akurasi, presisi, linearitas, dan batas deteksi.

Diharapkan pada penelitian ini akan diperoleh  metode analisis yang valid, cepat,

sederhana, dan biaya yang relatif murah.
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B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh metode dan informasi unjuk kerja metode analisis aktivitas

antioksidan pada fraksi air dari Dunaliella sp. dengan teknik linear sweep

voltammetry.

2. Menentukan koefisien (K) aktivitas antioksidan dari asam askorbat

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai metode analisis

aktivitas antioksidan pada fraksi air dari Dunaliella sp. menggunakan teknik

linear sweep voltammetry yang tervalidasi.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini, yaitu:

1. Semakin tinggi konsentrasi antioksidan, nilai respon arus reduksi oksigen

semakin kecil.

2. Antioksidan memiliki kemampuan meredam aktivitas radikal bebas

superoksida


