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Abstrak 

Buah tomat merupakan salah satu komoditas unggulan hortikultura yang mempunyai nilai 

ekonomis penting di Indonesia. Perbaikan teknologi budidaya seperti perbaikan varietas 

tomat diupayakan untuk menghasilkan tomat berkualitas, salah satunya tomat ungu. Tomat 

mengandung vitamin C dan fenol yang berperan penting menangkap radikal bebas. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan kandungan asam askorbat dan fenol buah 

tomat merah dan tomat ungu serta mengetahui potensi hasil penelitian sebagai sumber 

belajar Biologi SMA kelas XI. Penelitian  ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif 

dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Buah tomat merah dan 

tomat ungu dimaserasi dengan pelarut ethanol 96%. Uji asam askorbat menggunakan 

metode iodimetri dan fenol menggunakan uji folin ciocalteu. Analisis data menggunakan 

uji normalitas (shapiro-wilk) dan homogenitas dengan uji Levene dengan taraf kepercayaan 

95%, selanjutnya diuji t-test untuk mengetahui apakah data tersebut memiliki perbedaan 

yang bermakna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan vitamin C pada buah 

tomat merah sebesar 41,654 mg/100g  dan tomat ungu 43,741 mg/100g. Kandungan fenol 

sebesar tomat merah 45,709 µg/ml, sedangkan tomat ungu  50,537µg/ml . Analisis  potensi 

sumber belajar menunjukkan bahwa hasil penelitian telah memenuhi syarat untuk 

digunakan sebagai sumber belajar yaitu kejelasan potensi ketersedian objek dan 

permasalahan yang diangkat, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, sasaran materi dan 

peruntukannya, informasi yang akan diungkap, pedoman eksplorasi, dan perolehan yang 

akan dicapai 

Kata kunci: Antioksidan, Tomat Merah, Tomat Ungu, Asam Askorbat, Sumber Belajar 

Pendahuluan 

Perkembangan pembangunan industri yang semakin marak mengakibatkan 

polusi semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Meningkatnya pencemaran 

lingkungan seperti polusi, radiasi ultra violet dan asap rokok menyebabkan tingginya 

produksi radikal bebas. Pola hidup sehari-hari juga berpengaruh terhadap tingginya 

produksi radikal bebas seperti stress, diet tidak sehat, makanan berlemak tinggi, 

olahraga yang berlebihan, bahan makanan tambahan dan faktor-faktor lainnya yang 

dapat meningkatkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh 

Radikal bebas adalah senyawa yang dapat menyerang senyawa lain karena 

sifatnya yang reaktif, terutama yang rentan seperti lipid dan protein. Radikal bebas 
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memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Untuk 

mencapai kestabilan atom atau molekul tersebut, radikal bebas akan bereaksi dengan 

molekul di sekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. Reaksi ini akan 

berlangsung secara terus menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan dapat 

menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini serta 

penyakit degeneratif lainnya. Oleh karena itu, tubuh memerlukan suatu substansi atau 

inhibitor yang mampu menangkap radikal bebas reaktif dan mengubahnya menjadi 

radikal bebas tak reaktif (Fessenden dan Fessenden, 1999). 

Tomat mengandung berbagai senyawa, salah satunya yaitu kandungan senyawa 

fenolik dan vitamin C. Senyawa-senyawa ini merupakan antioksidan yang berperan 

sebagai penangkap radikal bebas sehingga tidak membahayakan sel-sel di sekitarnya. 

Selain tomat merah yang umumnya kita ketahui, ada beberapa kultivar tomat yang 

berwarna gelap. Diantara tomat tersebut terdapat tomat ungu (Lycopersicum esculentum 

L. ‘Indigo rose’) yang merupakan tomat berwarna ungu kehitaman. Kulit tomat yang 

berwarna ungu mengandung antosianin lebih banyak yang merupakan golongan 

senyawa fenolik atau polifenol. Referensi mengenai kandungan vitamin C dan 

kandungan fenol pada tomat ungu sampai saat ini masih terbatas, sehingga perlu adanya 

penelitian yang membandingkan kandungan vitamin C dan fenol pada buah tomat 

merah dan tomat ungu. 

Antioksidan yang terkandung pada buah tomat merah dan tomat ungu yang 

dikonsumsi dapat menjadi upaya yang baik dalam menjaga serta meningkatkan sistem  

pertahanan tubuh. Hal ini memiliki hubungan dengan materi biologi SMA kelas XI KD 

3.8. yang menjelaskan mengenai mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing 

berupa antigen dan bibit penyakit. Berdasarkan analisis buku ajar biologi kelas XI 

Kurikulum 2006 yang diterbitkan oleh Yudistira dan Erlangga, ditemukan pada 

submateri KD 3.8 hanya memberikan upaya peningkatan daya tahan tubuh melalui 

imunisasi. Banyak sekali tindakan yang mudah dilakukan untuk menjaga sistem 

pertahanan tubuh, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan yang 

mengandung antioksidan tinggi. Sedikitnya contoh yang terdapat pada buku ajar SMA 

membuat hasil penelitian mengenai aktivitas antioksidan buah tomat berpotensi sebagai 

sumber belajar tambahan untuk pengayaan dari materi yang sudah ada. 



Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), 

Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan,  

27 Agustus 2016 

p-ISSN: 2540-752x 

e-ISSN: 2528-5726 

 

 
623 

Metode 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Juli 2016. Buah tomat merah dan 

tomat ungu diperoleh di Green House Damar Hydrofarm Srumbung Magelang. Teknik 

analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu analisis data eksplorasi dan 

analisis laporan hasil penelitian sebagai sumber belajar. Proses analisis data eksplorasi 

dengan cara analisis kualitatif menggunakan uji asam askorbat dan kandungan fenol. 

Analisis potensi laporan hasil penelitian sebagai sumber belajar menggunakan teknik 

analisis deskriptif dengan analisis kesesuaian syarat sumber belajar menurut penelitian 

Djohar (Suhardi, 2012). 

Hasil dan Pembahasan 

Kadar Asam Askorbat 

Metode iodimetri memiliki prinsip kerja yaitu iodium yang memiliki potensi 

reduksi yang lebih tinggi dari asam askorbat, akan mengoksidasi senyawa asam 

askorbat membentuk asam dehidroaskorbat. Iodimetri  menggunakan indikator amilum 

untuk mengetahui titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru 

kehitaman. Pengujian askorbat dengan iodimetri kurang efektif pada bahan pangan 

karena terdapat senyawa lainnya yang memiliki sifat pereduksi dan memiliki titik akhir 

titrasi yang sama dengan asam askorbat akan tetapi metode iodimetri cukup mudah dan 

relatif murah untuk pengerjaannya sehingga banyak digunakan.  

Metode titrasi asam askorbat akan menghilangkan warna orange dari iodine 

menjadi iodine yang tidak berwarna. Perubahan warna ini sebenarnya masih bisa 

diamati oleh mata. Namun dilakukan penambahan amilum 1% sebagai indikator untuk 

mempertegas warna akhir titrasi. Amilum dan I2 akan membentuk kompleks berwarna 

biru tua yang sangat jelas meskipun penambahkan I2 sedikit. Ketika titran masih 

terdapat asam askorbat maka iodine akan mengalami decolourising, setelah asam 

askorbat habis iodine yang ditambahkan akan bereaksi dengan amilum membentuk 

warna biru, saat itulah titrasi dihentikan (Harjadi, 1993; Khopkar, 1990).  

Langkah awal untuk melakukan uji iodimetri adalah membuat larutan iodium. 

Larutan iodium 0,01 N dibuat dengan cara mencampurkan 2 gram KI dengan aquades 

100 ml. Kemudian 2 gram I2  dilarutkan dalam larutan pengenceran KI2 sebelumnya dan 

diaduk sampai homogen. Setelah homogen diencerkan hingga volume 1 liter dengan 
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aquades, lalu dibiarkan selama semalam untuk melarutkan iod secara sempurna. Iodin 

dilarutkan dalam larutan KI2 (kalium iodida) dikarenakan iodin merupakan senyawa 

yang sedikit larut dalam air dan banyak larut dalam larutan-larutan yang mengandung 

ion iodida. Iodium harus ditutup rapat dan disimpan  di tempat yang dingin dan gelap 

agar tidak rusak. Larutan iodium dapat distandarisasi menggunakan As2O3 atau Na2S2. 

5H2O sebelum digunakan (Underwood, 2002; Harjadi, 1993).  

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengencerkan sampel dengan 

aquades, karena asam askorbat termasuk ke dalam vitamin yang larut di dalam air. 

Iodine akan bertindak sebagai titer sedangkan larutan sampel yang ditambahkan amilum 

1 % menjadi titran. Pada proses titrasi dilakukan 3 kali pengulangan untuk setiap sampel 

buah. Hasil analisis asam askorbat tersaji pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Diagram perbandingan kandungan asam  askorbat tomat merah dan 

tomat ungu 

Keterangan: Nilai yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada diagram menunjukkan ada beda 

nyata (Independent Samples Test α = 0.05). *(rata-rata ± SD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tomat merah memiliki kandungan asam 

askorbat sebesar 41,654 mg/100g dan tomat ungu 43,741 mg/100g. Hasil ini 

menunjukkan kandungan asam askorbat pada tomat merah dan ungu di atas rata-rata 

dari beberapa penelitian terdahulu  (Dumbrava et al , 2011; Shetty et al., 2013; 

Kumalaningsih, 2007; Chairunnisa, 2012) yang menyatakan bahwa kandungan asam 

askorbat pada berbagai jenis tomat berkisar antara 20-40 mg/100g. Menurut Anonim 

(2012) besarnya nilai kandungan asam askorbat pada tomat merah sangat dipengaruhi 
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oleh kultivar, tingkat kematangan buah, lingkungan, dan metode yang digunakan. Hal 

ini juga kemungkinan mempengaruhi kandungan vitamin C pada tomat ungu. 

Berdasarkan hasil penelitian (Gambar 1) kandungan tomat ungu lebih tinggi 

dengan perbedaan yang signifikan dari  tomat merah. Hal ini menunjukkan potensi 

antioksidan pada kedua varietas tomat ini juga berbeda. Tingginya kandungan vitamin C 

pada buah tomat ungu memungkinkan menjadi varietas unggul yang baik 

dikembangkan sebagai sumber antioksian. 

Total Fenol 

Prinsip metode Folin-Ciocalteu adalah oksidasi gugus fenolik hidroksil. Reagen 

Folin-Ciocalteu akan bereaksi dengan gugus fenolik hidroksil membentuk kompleks 

berwarna biru dan dapat dideteksi dengan spektrofotometer. Penentuan kadar senyawa 

fenolat total menggunakan asam galat sebagai larutan standar. Serapan maksimum asam 

galat diperoleh pada panjang gelombang 765 nm. Warna biru yang terbentuk akan 

semakin pekat setara dengan konsentrasi senyawa fenol yang berekasi dengan Folin 

(Andayani,2008). Hasil analisis fenol disajikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Diagram perbandingan total fenol tomat merah dan tomat ungu 
Keterangan: Nilai yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada diagram menunjukkan ada 

beda nyata (Independent Samples Test α = 0.05). *(rata-rata ± SD). 

 

Berdasarkan Gambar 2. terlihat bahwa kandungan fenol tomat ungu lebih tinggi 

dengan perbedaan yang signifikan dari tomat merah. Hasil ini didukung oleh penelitian 

Bell (2014) dan Anonim (2012) yang menunjukkan bahwa tingginya senyawa fenol 

buah tomat ungu dibandingkan tomat merah dapat menyebabkan terjadinya perbedaan 

warna kulit antara buah tomat merah dan tomat ungu. Likopen dan karoten pada tomat 
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merah membuat warna tomat menjadi merah serta jumlah antosianinnya tidak terlalu 

tinggi menyebabkan warna ungu tidak dominan. Berbeda dengan tomat ungu yang 

mengandung antosianin tinggi. Ketika pigmen antosianin terpapar cahaya matahari akan 

membuat tomat berwarna ungu pada bagian kulit buahnya. Pada bagian daging buah 

berwarna merah gelap karena perpaduan likopen, karoten dan antosianin. Hal ini 

didukung dengan penelitian Anonim (2012) dan Nurliyana et al., (2010) yang 

menyatakan bahwa senyawa fenol dapat ditemukan melimpah pada bagian tumbuhan 

yang seperti kulit buah. 

Analisis Potensi  Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Laporan hasil penelitian kemudian dianalisis potensinya sebagai sumber belajar. 

Djohar (Suhardi, 2012) menyatakan ada beberapa syarat hasil penelitian dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar. Syarat-syarat tersebut adalah kejelasan potensi ketersediaan 

objek dan permasalahan yang diangkat, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, 

kejelasan sasaran materi dan peruntukannya, kejelasan informasi yang diungkap, 

kejelasan pedoman eksplorasi dan  kejelasan perolehan yang akan dicapai. Hasil analisis 

laporan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Analisis Potensi Laporan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA 

Kelas XI 

No Syarat Sebagai Sumber Belajar Penjelasan 

1. 

Kejelasan potensi ketersediaan 

objek dan permasalahan yang 

diangkat 

 

Hasil penelitian menyediakan objek mengenai  

perbandingan kandungan vitamin C dan fenol  

pada tomat merah dan tomat ungu dengan 

permasalahan meningkatnya radikal bebas di 

lingkungan. 

2. 

Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

 

Hasil penelitian sesuai dengan tujuan dari 

pembelajaran biologi, yaitu : 

Peserta didik mengetahui dan mampu 

memperkirakan dampak negatif yang ditimbulkan  

oleh radikal bebas. 

Peserta didik mampu mendeskripsikan berbagai 

upaya untuk meningkatkan sistem pertahanan 

tubuh. 

Peserta didik mampu menerapkan pengetahuan 

mengenai materi sistem imun berdasarkan data 

hasil penelitian dalam kehidupan sehari-hari. 

3. 
Kejelasan sasaran materi dan 

peruntukannya 

Sasaran yang dimaksud adalah sasaran 

pengamatan (obyek) dan sasaran peruntukan 

(subyek). Sasaran pengamatan dalam penelitian 

ini adalah kandungan asam askorbat dan fenol 
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No Syarat Sebagai Sumber Belajar Penjelasan 

pada tomat merah dan tomat ungu. Sasaran 

peruntukannya dalam penelitian ini adalah siswa 

SMA Kelas XI semester II  

 

4. 
Kejelasan informasi yang 

diungkap 

Hasil penelitian mengungkap informasi mengenai 

kandungan asam askorbat dan fenol pada  tomat 

merah dan tomat ungu. 

5. 
Kejelasan pedoman eksplorasi 

 

Penelitian ekplorasi yang dilakukan dengan 

langkah-langkah yang sistematis yaitu 

menentukan alat dan bahan, cara kerja, analisis 

data, dan analisis potensi hasil penelitian sebagai 

sumber belajar. 

6. 

Kejelasan perolehan yang akan 

dicapai 

 

Hasil penelitian dapat membantu peserta didik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditunjukkan dengan peningkatan nilai kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

Berdasarkan syarat-syarat menjadi sumber belajar, maka laporan hasil penelitian 

kandungan asam askorbat dan fenol buah tomat merah dan tomat ungu berpotensi 

sebagai sumber belajar. Laporan hasil penelitian telah memenuhi syarat yang 

diteteapkan oleh Djohar (Suhardi, 2012) 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah didapat dari penelitian yang dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kandungan  vitamin C dan fenol pada tomat ungu lebih tinggi 

dibandingkan tomat merah. Hasil penelitian ini berpotensi sebagai sumber belajar 

biologi SMA kelas XI. 
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