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Penyakit degeneratif dapat timbul karena adanya radikal bebas 

(Theroux and Libby, 2005;Steinberg, 2009). Radikal bebas adalah atom 

atau molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan yang dapat 

menyebabkan senyawa tersebut sangat reaktif mencari pasangan dengan 

cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada di 

sekitarnya(Winarsi, 2007). Efek merugikan dari radikal bebas terjadi ketika 

kadarnya berlebih sehingga menyebabkan kerusakan sistem biologis (Valko 

et al., 2007). Untuk meredam kerusakan oksidatif tersebut diperlukan 

antioksidan (Setiawan, 2005). Antioksidan merupakan senyawa pemberi 

elektron yang mampu menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi 

dengan cara mengikat radikal bebas dan mencegah terbentuknya radikal 

(Winarsi, 2007). 

Tanaman tomat merupakan salah satu sumber penghasil antioksidan. 

Aktivitas antioksidan dalam tanaman tomat disebabkan oleh likopen, β-

karoten dan vitamin C (Hanson et al., 2004). Aktivitas antioksidan dari 

tomat secara keseluruhan dipengaruhi oleh variasi genetik, tahap 

kematangan dan lingkungan (Leonardi et al., 2000). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan aktivitas 

antioksidan tomat sayur, tomat ceri dan tomat buah menggunakan metode 

pengujian secara in-vitro denganDPPH untukmengukur kemampuan 

antioksidan menurunkan absorban DPPH menggunakan 

spektrofotometer.Parameter yang digunakan adalah IC50yaitu konsentrasi 

sampel yang dapat menyebabkan absorbansi DPPH turun menjadi 

setengahnya yang dihitung berdasarkan persamaan regresi linier (Molyneux, 

2003). Dari hasil pengujian diperolehIC50 tomat sayur adalah 10670,89 ppm 

atau setara dengan 236,84 mg buah. IC50 tomat ceri adalah 17080,44 ppm 

atau setara dengan 264,81 mg buah. IC50 tomat buah adalah 9879,41 ppm 

atau setara dengan 260,72 mg buah. 

Terdapat perbedaan bermakna antara aktivitas antioksidan tomat 

sayur dengan tomat ceri dan tomat ceri dengan tomat buah. Sedangkan 

untuk aktivitas antioksidan antara tomat sayur dengan tomat buah tidak ada 
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perbedaan bermakna. Sebagai variabel terkontrol seharusnya faktor lain 

selain varietas tidak mempengaruhi hasil yang diperoleh. Oleh karena itu 

buah tomat yang akan diuji aktivitas antioksidannya sebaiknya ditanam 

sendiri untuk mengendalikan faktor-faktor eksternal sebagai variabel 

terkontrol. 

Berdasarkan literatur waktu yang dibutuhkan DPPH untuk bereaksi 

sempurna adalah 15-30 menit, pengukuran pada menit ke-60 dilakukan 

untuk memastikan bahwa reaksi telah berjalan maksimal (Molyneux, 2003). 

Namun hal tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk semua bahan 

antioksidan. Sehingga belum tentu dalam waktu 60 menit sudah dapat 

meredam DPPH yang ada.Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut 

untuk optimasi waktu yang diperlukan buah tomat untuk meredam DPPH 

secara total. 
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