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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Semangka merupakan salah satu jenis buah yang sudah banyak dikenal 

oleh masyarakat Indonesia.Bentuk buahnya secara umum bulat, dengan warna 

kulit hijau tua hingga hijau muda.Beberapa diantaranya terdapat garis-garis 

berwarna putih kekuningan hingga hijau gelap.Warna daging buahnya secara 

umum merah, tetapi ada beberapa varietas semangka dengan daging buah 

berwarna kuning. (Sumber :http://www.tanijogonegoro.com/2013/09/manfaat-

semangka-obat-tradisional.html) 

Buah ini sangat cocok dimakan saat musim kemarau atau setelah 

beraktivitas tinggi dan saat tubuh mengalami dehidrasi,dapat membantu tubuh 

kita tetap sehat karena mengandung antioksidan (betakaroten dan vitamin 

C),sangat bermanfaat bagi penderita hipertensi karena memiliki kandungan air 

dan kalium cukup tinggi yang dapat menetralisasikan tekanan darah didalam 

tubuh kita. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah, buah semangka ternyata 

banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga buah ini 

bermanfaat besar bagi kesehatan. Bahkan tidak jarang masyarakat yang 

memanfaatkan buah semangka sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan 

beberapa penyakit.Dan secara empiris, buah ini memang memiliki khasiat yang 

cukup ampuh sebagai obat tradisional. 

Kulit dan daging buah semangka yang bersifat dingin, dalam teori 

pengobatan China, dinyatakan berhubungan dengan beberapa meridian fital 

dalam tubuh, diantaranya adalah meridian jantung, lambung, dan kandung 

kemih.Karena itulah, buah semangka bisa digunakan sebagai obat tradisional 
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untuk penyejuk tubuh, peluruh kencing, pelumas lambung dan usus, serta obat 

antiradang. 

Pada pengobatan tradisional China, buah semangka sering dimanfaatkan 

sebagai obat untuk mengatasi gejala penyakit seperti suhu tubuh tinggi dengan 

mengeluarkan keringat dingin dan disertai diare.Selain itu, karena 

kemampuannya sebagai obat tradisional peluruh kencing, buah semangka juga 

berperan untuk membersihkan ginjal, sehingga ginjal menjadi lebih sehat.Juga 

untuk mengobati radang kandung kemih. 

(Sumber:http://wwwtanijogonegoro.com/2013/09/manfaat-semangka-obat-

tradisional.html) 

Daging buah semangka berwarna kuning sampai merah dan mengandung 

biji yang bentuknya memanjang. Warna daging buah disebabkan oleh adanya 

kandungan pigmen terutama pigmen dari kelompok karotenoid, yaitu likopen, 

menurut suhanda (2009) kandungan likopen pada buah semangka relative lebih 

tinggi dari buah tomat bahkan terindikasi buah dengan penghasil likopen 

tertinggi. Semangka mengandung likopen sebanyak 6 ppm, sedangkan tomat 

mengandung likopen sebanyak 3-5 ppm. (Wenli et all., 2001 ; Sunarmani, 2008; 

Suhanda, 2009, dalam anggraeni 2011). 

Likopen bersifat antioksidan dengan cara melindungi sel dari kerusakan 

akibat reaksi oksidasi oleh oksigen singlet (singlet oxygen quenching) dan 

oksidator lain. Oksigen singlet adalah molekul oksigen yang sangat reaktif karena 

berada pada tingkat energi yang tinggi.Spesi tersebut terbentuk dalam sistem 

biologi (sel) dan memiliki waktu hidup pendek.Spesi ini berasal dari oksigen di 

udara (yaitu oksigen triplet dengan spin electron sejajar dan bersifat para 

magnetik, lebih stabil daripada oksigen singlet dengan spin berpasangan), yang 
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masuk kedalam tubuh manusia melalui jalur pernapasan. Oleh enzim dalam sel, 

oksigen diubah menjadi radikal hidroksi, peroksida dan senyawa reaktif yang lain. 

Diperkirakan dalam sistem biologi, reaksi dengan spesi oksigen reaktif ini 

memegang peran penting dalam etiologi beberapa penyakit kronis, termasuk 

diantaranya penyakit jantung koroner.Likopen sangat baik untuk perokok ringan 

ataupun perokok pasif.Asap rokok diketahui mengandung nitrogen oksida cukup 

tinggi. Nitrogen oksida dapat bereaksi dengan oksigen membentuk radikal 

nitrogen dioksida yang sangat berbahaya. Kehadiran likopen secara in vitro 

sangat efektif untuk melindungi limfosit dari radikal bebas nitrogen 

dioksida.Efektivitas likopen pada tomat maupun buah-buahan lain yang berwarna 

merah, jauh lebih baih daripada suplemen likopen.Hal ini disebabkan oleh 

mekanisme sinergi dengan komponen-komponen lain pada buah-buahan, seperti 

vitamin A dan vitamin C (Wiryowidagdo, 2007). 

 

Gambar 1.Buah Semangka 

(Sumber :www.wikipedia.com.diakses tanggal 4 mei 2015) 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Penyakit kronis, termasuk kanker dan penyakit kardiovaskuler, merupakan 

penyebab utama kematian. Selain faktor genetik dan usia, diet dan gaya hidup 

merupakan faktor resiko penting yang harus dipikirkan. Sekitar 50% dari semua 

jenis kanker disebabkan oleh makanan. Adanya oksigen reaktif yang berinteraksi 
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dengan komponen-komponen sel, menyebabkan kerusakan molekul dari lipid, 

protein dan DNA.Likopen adalah antioksidan yang poten.Senyawa ini 

mempunyai kemampuan untuk mengeliminasi radikal bebas. Buah semangka 

termasuk buah yang mengandung likopen yang cukup tinggi.  

Semangka mempunyai kandungan vitamin A yang cukup baik. Konsumsi 

100 gram cukup untuk memenuhi 11,1 persen kebutuhan tubuh terhadap vitamin 

A. Selain itu, menurut The George Mateljan Foundation, kandungan vitamin C 

pada semangka termasuk dalam kategori excellent. Kombinasi dua vitamin 

tersebut membuat semangka dapat menjadi sumber antioksidan yang sangat 

baik. Semangka juga kaya akan vitamin B kompleks yang sangat diperlukan 

untuk produksi energi. The George Mateljan Foundation menggolongkan 

kandungan vitamin B kompleks pada semangka dalam kategori sangat 

baik.Kandungan airnya yang tinggi juga menyebabkan semangka merupakan 

buah yang dapat digunakan sebagai pelepas dahaga. 

Oleh karena itu dilakukan pengujian terhadap seberapa banyak kadar 

likopen dalam buah semangka. Salah satu pengujian/analisis likopen dalam 

produk semangka dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti 

spektrofotometer. 

 

 

 

 

 

 

 


