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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak dapat terbebas dari senyawa 

radikal bebas. Asap rokok, paparan sinar matahari berlebih, asap kendaraan 

bermotor, racun dan polusi udara merupakan beberapa sumber pembentuk senyawa 

radikal bebas. Radikal bebas dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan sel-

sel mengalami kerusakan sehingga dapat berkontribusi terhadap beberapa penyakit 

degeneratif dan bahkan dapat menyebabkan penuaan dini (Liochev, 2013). Radikal 

bebas merupakan molekul yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak 

berpasangan. Elektron-elektron yang tidak berpasangan ini menyebabkan radikal 

bebas menjadi senyawa yang sangat reaktif terhadap sel-sel tubuh dengan cara 

mengikat elektron molekul sel (Pietta, 1999). Reaksi ini sering disebut sebagai 

oksidasi. 

Reaksi oksidasi harus dapat dicegah agar masyarakat mendapatkan kualitas 

hidup yang lebih baik. Untuk menghambat atau mencegah proses oksidasi, 

diperlukan zat antioksidan. Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk menyumbangkan 

satu buah elektron kepada radikal bebas, sehingga tubuh terlindung dari kerusakan 

oksidatif. Antioksidan ada yang alami dan ada pula yang sintetik. Senyawa sintetis 

memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi, namun penggunaannya dibatasi 

karena bersifat karsinogenik. Berbagai studi membuktikan bahwa senyawa sintetis 

dapat menimbulkan tumor pada hewan percobaan dalam penggunaan jangka 

panjang (Erawati, 2012). Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif antioksidan berupa 

senyawa yang berasal dari alam. Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin yang 

berarti Islam adalah agama pembawa kasih sayang bagi seluruh makhluk di alam 

ini (Rasyid, 2016). Sebagai agama pembawa kasih sayang, Islam menawarkan 

berbagai solusi bagi persoalan yang dihadapi kehidupan ini, termasuk masalah 

penyakit degeneratif dan penuaan dini. 
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Indonesia memang dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumber 

daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya ialah bekatul. Bekatul (Oryza 

sativa L.) merupakan limbah proses penggilingan padi yang jarang dimanfaatkan 

sebagai produk pangan oleh masyarakat. Menurut BPS (2015), produksi padi 

mencapai 75,36 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami kenaikan 

sebanyak 4,51 juta ton (6,37 persen) dibandingkan tahun 2014. Hal ini menunjukan 

bahwa bekatul memiliki potensi yang sangat besar apabila dimanfaatkan secara 

optimal. 

Hasil penelitian dari Sompong dan kawan-kawan (2011), bahwa bekatul 

mengandung komponen bioaktif atau senyawa fitokimia yang tinggi seperti 

tokoferol, tokotrienol, oryzanol, antioksidan fenofilik, β – karoten dan antosianin 

yang bermanfaat sebagai antioksidan.  

Indonesia juga sangat kaya akan buah – buahan, salah satunya ialah  

bengkoang (Pachyrhizus erosus). Buah ini dibudidayakan secara luas, salah satu 

daerah yang menjadi penghasil bengkoang di Sumatera Barat adalah Kota Padang. 

Diketahui bahwa luas lahan yang digunakan untuk bertanam bengkoang cenderung 

meningkat setiap tahunnya (BPS, 2013). 

Bengkoang mengandung vit C, vit B1, protein dan serat kasar yang relatif 

tinggi. Bengkoang merupakan diet rendah kalori yaitu 39 kkal/100g dan di dalam 

buah ini mengandung inulin (Noman, et al., 2007). Kandungan nutrisi yang ada di 

dalam buah ini kemungkinan mengandung antioksidan. Allah SWT berfirman yang 

artinya:  

‘’Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 

dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-

orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan 

berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha 

Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.’’ (QS. Al-Imran (3):190-

191). 

Ayat tersebut menjelaskan tentang orang – orang yang berakal yang selalu 

berfikir dan menyadari tentang kebesaran Allah SWT terhadap penciptaan langit 
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dan bumi. Allah SWT menciptakan segalanya untuk tujuan – tujuan yang luhur dan 

mulia. Allah SWT akan memuliakan orang – orang yang pandai bersyukur atas 

segala penciptaan-Nya (Al-Jazair, 2009).  

Pencegahan dan pengobatan yang dapat dilakukan oleh manusia dapat 

dipahami dari konsep mashlahah mursalah yaitu, memelihara jiwa (hifzun nafs) 

agar tidak menurunkan kualitas hidup manusia yang dapat berakibat terganggunya 

hifzun nafs (Zuhroni, 2008).  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dilakukan penelitian untuk membuat 

formulasi sabun cair dari ekstrak bekatul (Oryza sativa L.), buah dan kulit 

bengkoang (Pachyrhizus erosus) serta kombinasi ketiganya dan bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas antioksidan dari ketiganya serta tinjauannya dari sudut 

pandangan Islam. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Semakin banyaknya radikal bebas yang berasal dari lingkungan pada saat 

ini, menyebabkan penuaan dini. Oleh karena itu, diperlukan senyawa – senyawa 

antioksidan alami yang dapat diperoleh dari sumber daya alam di Indonesia. Salah 

satu sumber daya alam tersebut adalah bekatul putih (Oryza sativa L.) dan 

bengkoang (Pachyrhizus erosus). 

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemanfaatan bekatul putih (Oryza 

sativa L.), bengkoang (Pachyrhizus erosus) dan produk olahannya, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan produk yang dipilih dalam bentuk sabun cair serta 

tinjauannya dari kedokteran dan Islam. Produk sabun cair juga bermanfaat untuk 

menjaga kebersihan kulit dan berguna dalam kehidupan sehari – hari serta digemari 

masyarakat. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah ekstrak Bekatul putih (Oryza sativa L.), buah dan kulit bengkoang 

(Pachyrhizus erosus) serta kombinasi ketiganya mengandung senyawa 

antioksidan? 
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2. Apakah terdapat perbedaan aktivitas antioksidan di dalam sabun cair yang 

dibuat antara Bekatul putih (Oryza sativa L.) dengan buah dan kulit bengkoang 

(Pachyrhizus erosus) serta kombinasi ketiganya ? 

3. Apakah Bekatul putih (Oryza sativa L.), buah dan kulit bengkoang 

(Pachyrhizus erosus) serta kombinasi ketiganya dapat dibuat menjadi produk 

sabun cair? 

4. Bagaimanakah cara pengelolaan dan formulasi Bekatul putih (Oryza sativa L.), 

buah dan kulit bengkoang (Pachyrhizus erosus)  menjadi sabun cair? 

5. Bagaimakah menurut pandangan Islam mengenai pemanfaatan Bekatul putih 

(Oryza sativa L.) dan bengkoang (Pachyrhizus erosus) menjadi produk sabun 

cair ?  

1.4. Tujuan 

1.4.1. Tujuan Umum 

Mengetahui aktivitas antioksidan dari sabun cair bekatul (Oryza sativa L.), buah 

bengkoang (Pachyrhizus erosus), dan kulit bengkoang (Pachyrhizus erosus) serta 

kombinasi ketiganya yang ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui aktivitas antioksidan dari sabun cair yang dibuat dari ekstrak 

Bekatul putih (Oryza sativa L.), buah dan kulit bengkoang (Pachyrhizus erosus) 

serta kombinasi ketiganya.  

2. Mengetahui perbedaan aktivitas antioksidan dari sabun cair yang dibuat dari 

Bekatul putih (Oryza sativa L.), buah dan kulit bengkoang (Pachyrhizus erosus) 

serta kombinasi ketiganya 

3. Mengetahui dapat atau tidaknya ekstrak Bekatul putih (Oryza sativa L.), buah 

dan kulit bengkoang (Pachyrhizus erosus) serta kombinasi ketiganya untuk 

dijadikan sabun cair. 

4. Mengetahui cara pembuatan dan formulasi yang tepat untuk pembuatan sabun 

cair dari Bekatul putih (Oryza sativa L.), buah dan kulit bengkoang 

(Pachyrhizus erosus) serta kombinasi ketiganya.  
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5. Mengetahui dan memahami pandangan Islam mengenai pemanfaatan Bekatul 

putih (Oryza sativa L.) dan bengkoang (Pachyrhizus erosus) menjadi produk 

sabun cair. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat bagi Peneliti 

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai dokter muslim Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI. 

2. Manfaat dilakukannya penelitian ini bagi peneliti adalah untuk mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian. 

3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pembanding untuk 

penelitian selanjutnya. 

4. Hasil penelitian dapat menambah rujukan dalam bidang Biokomia dan Ilmu 

Herbal. 

5. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya di Universitas YARSI. 

6. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kesehatan dalam 

Islam. 

 

1.5.2.  Manfaat bagi Masyarakat 

1. Didapatkan salah satu buah tumbuhan Indonesia yang mengandung 

antioksidan. 

2. Diketahui perbedaan kandungan antioksidan dari bekatul putih (Oryza sativa 

L.), buah dan kulit bengkoang (Pachyrhizus erosus) serta kombinasi ketiganya, 

yang sudah diolah menjadi sabun cair. 

3. Diketahui ekstrak bekatul putih (Oryza sativa L.), buah dan kulit bengkoang 

(Pachyrhizus erosus) serta kombinasi ketiganya untuk dijadikan sabun cair. 

4. Diketahui cara pengolahan dan formulasi pembuatan sabun cair dari bekatul 

putih (Oryza sativa L.), buah dan kulit bengkoang (Pachyrhizus erosus) serta 

kombinasi ketiganya.   
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5. Diketahui mengenai pemanfaatan bekatul putih (Oryza sativa L.) dan 

bengkoang (Pachyrhizus erosus) menjadi produk sabun cair menurut 

pandangan Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


