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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peroksidase adalah enzim yang mampu mengkatalisis proses oksidasi dari 

berbagai substrat organik menggunakan hidrogen peroksida (H2O2) sebagai 

oksidan. Enzim ini biasa didapatkan dari pangan hewani maupun nabati 

(Artiningsih, 2006; Dwiyanti, 2009). Enzim peroksidase dari pangan hewani salah 

satunya berasal dari susu atau biasa disebut Laktoperoksidase (Fitri et al., 2014). 

Sedangkan peroksidase dari sumber nabati dapat di ekstrak dari lobak 

(Horseradish), water spinach (Rusdi et al., 2014), bonggol jagung (Ilmi dan 

Kuswytasari, 2013), brokoli (Cahyana et al., 2006) dan berbagai tanaman lainnya. 

Peroksidase pada bidang pangan dapat berfungsi sebagai antimikroba yang 

secara tidak langsung dapat menjadi bahan pengawet makanan, selain itu 

peroksidase dapat meningkatkan aktivitas antioksidan pada teh (Cahyana et al., 

2006). Menurut Al-Baarri et al. (2011) peroksidase jika dikombinasikan dengan 

H2O2 dan SCN- akan menghasilkan Hypothiocyanite (OSCN-). Senyawa ini 

mengakibatkan kerusakan oksidatif sekelompok protein dalam membran 

sitoplasma mikroba. Kerusakan oksidatif membran protein diduga menginduksi 

gangguan fungsional dari protein, yang mengakibatkan kematian mikroba.  

Peroksidase dari tanaman sudah banyak diteliti, salah satu contohnya 

lignin peroksidase yang diteliti oleh Ilmi dan Kuswytasari (2013) dari limbah 

bonggol jagung dan horseradish peroxidase (HRP), yang ditemukan dari tanaman 

lobak (horseradish). Tanaman tomat adalah golongan tanaman Solanaceae yang 
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dapat dijadikan salah satu sumber peroksidase yang berasal dari tanaman 

(Kokkinakis dan Brooks, 1979; Pratiwi, 2009). Pada buah tomat mengandung 

peroksidase dengan jumlah banyak. Namun, pemanfaatan buah tomat sebagai 

sayuran maupun buah untuk konsumsi meningkatkan kompetisi untuk 

mendapatkan buah tomat sebagai salah satu sumber peroksidase. Oleh sebab itu 

diperlukan sumber lain yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber 

peroksidase dari tanaman tomat. Salah satu organ dari tanaman tomat yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber peroksidase adalah daun tomat. Hal ini merupakan 

potensi besar pemanfaatan daun tomat sebagai sumber peroksida yang nantinya 

akan dijadikan agen antimikroba. Senyawa yang dihasilkan diharapkan akan dapat 

diaplikasikan secara luas sebagai salah satu metode pengawetan makanan. 

Penggunaan senyawa ini akan bekerja dengan komponen bahan utama lain seperti 

lemak dan gula. Interaksi positif senyawa peroksidase dengan bahan lain akan 

memperpanjang masa simpan produk. 

Gula merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang paling umum 

digunakan di dunia. Produk gula yang akhir-akhir ini banyak diteliti dan 

dikembangkan adalah rare sugar. Menurut Mizobhuci dan Nisihihara (2009) rare 

sugar merupakan jenis monosakarida dan turunannya yang sangat jarang terdapat 

di alam bebas. Selain sebagai bahan tambahan pangan rare sugar juga 

mempunyai fungsi spesifik yaitu mampu mencegah penyakit seperti diabetes tipe 

2 (Hossain et al., 2015). Salah satu  jenis rare sugar yang paling banyak 

diproduksi oleh industri adalah psicose. Penggunaan psikosa dikarenakan gula 

tersebut mempunyai karakteristik yang mirip dengan gula konvesional namun 

dengan kandungan kalori yang sangat rendah. Seiring dengan tren gaya hidup 
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sehat yang sedang gencar akhir-akhir ini, gula psikosa pun banyak dijadikan 

pilihan dalam memproduksi produk pangan. Berdasarkan strukur kimianya, gula 

Psikosa dibagi menjadi dua jenis yaitu D-psikosa dan L-psikosa. Kedua jenis gula 

ini meskipun hampir mirip namun memiliki efek dan karakteristik yang berbeda 

(Al-Baarri et al., 2011). Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai efek 

inhibisi dari D-psikosa dan L-psikosa ketika direaksikan dengan enzim 

peroksidase daun tomat. 

Inhibisi substrat terhadap enzim dapat diketahui melalui konstanta 

inhibitor (Ki). Nilai Ki merupakan bagian dari kinetika enzim untuk 

menggambarkan seberapa kuat suatu inhibitor menghambat reaksi enzimatis 

(Klibanov, 2001 dalam Purich, 2010). Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa 

jenis gula rare sugar mampu menghambat laktoperoksidase dengan nilai Ki antara 

0,36 sampai 0,42 mM. Nilai tersebut mengandung arti bahwa diperlukan minimal 

0,36 mM konsentrasi substrat inhibitor untuk mampu menghambat enzim 

peroksidase (Al-Baarri et al., 2011). Nilai Ki pada substrat D-psikosa dan L-

psikosa saat direaksikan dengan enzim daun tomat sampai saat ini belum 

diketahui. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui jumlah nilai Ki 

dari substrat D-psikosa dan L-psikosa ketika direaksikan dengan enzim 

peroksidase dari daun tomat.   

 
1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengukur aktivitas inhibisi D-psikosa dan 

L-psikosa pada enzim peroksidase daun tomat dengan penentuan nilai Km, Vmax 

dan Ki. 
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 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

informasi terkait data kinetik enzim daun tomat (Km, Vmax) dan nilai aktivitas 

inhibisi (Ki) D-psikosa dan L-psikosa dari daun tomat sebagai landasan untuk 

penelitian berikutnya tentang aplikasi enzim tersebut di bidang pangan. Manfaat 

yang lain adalah untuk memanfaatkan limbah daun tomat sebagai sumber enzim 

peroksidase. 

 
1.3. Perumusan Masalah 

 

	

 
Ilustrasi 1. Diagram Perumusan Masalah 


