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ABSTRAK

PENGARUH STERILISASI RADIASI PADA KANDUNGAN RADIKAL BEBAS DALAM BAHAN
MINUMAN KERING. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan radikal bebas dalam beberapa jenis
bahan minuinan kering, yaitu kopi bubuk instan, susu bubuk, gula pasir, nutrisari, teh celup, dan kakao bubuk setelah
disterilkan dengan iradiasi (25 kGy) dan disimpan pada suhu kamar (24°C) dan suhu beku (-13°C). Masing-masing
sampel dikemas vakum dalani kantong Al foil laminasi, lalu diiradiasi 25 kGy pada suhu CO2 padat (es kering).
Dalam penelitian ini diukur pula jumlah radikal bebas dalam beberapa satnpel setelah diseduh dalam air panas
(73°C), lalu dikeringkan dalam freeze drier. Kandungan radikal diukur dengan spektrometer Electron Spin Resonance
(ESR) yang dinyatakan dalam luas spektrum ESR/g tanpa satuan (arbitrary unit). Hasil menunjukkan bahwa kandungan
radikal bebas meningkat setelah iradiasi, tetapi cepat menurun setelah penyimpanan terutama pada suhu kamar.
Setelah sekitar 5 bulan petiyimpanan pada suhu kamar maupun suhu beku, kandungan radikal bebas satnpel kopi,
susu dan kakao bubuk iradiasi sudah sama dengan kontrol yang tidak diiradiasi, sedang pada teh celup, kandungan
radikal bebas sainpel yang disitnpan pada suhu beku masih sedikit lebih tinggi daripada kontrol. Kandungan radikal
bebas sampel gula pasir dan nutrisari yang disterilkan dengan iradiasi lebih tinggi daripada sampel yang lain, dan
relatif stabil baik pada penyimpanan suhu kamar maupun suhu beku. Akan tetapi, setelah penyeduhan dalam air panas
ternyata spektrum ESR atau kandungan radikal bebas sampel iradiasi sama dengan kontrol. Hal ini membuktikan
bahwa radikal bebas yang terbentuk akibat iradiasi lebih cepat terminasi.

ABSTRACT

EFFECT OF RADIATION-STERILIZATION ON FREE RADICALS CONTENT IN DRY
BEVERAGES. This study was done to determine t'ree radicais content in several dry beverages, nainely instant
cofifee, milk powder, cane sugar, nutrisari, tea, and cacao powder after radiation-sterilization at 25 kGy and stored at
room (24°C) and freezing (-13°C) temperatures. Each sample was vacuum-packed in Al foil larninate pouches, then
iradiated at 25 kGy in dry ice temperature. Free radicals contents in some samples after being dissolved or soaked in
hot water (73°C) then freeze-dried were also measured. The free radicals content was measured using Electron Spin
Resonance (ESR) Spectroscopy and expressed in spectrum area/g in arbitrary unit. The results showed that free
radicals content increased after irradiation, but it decreased immediately after storage especially at room temperature.
After about 5 months storage either at room or freezing temperatures, free radicals contents of irradiated coffee, milk
powder and caeao powder were similar to those of the unirradiated control, while in tea sample stored at freezing
temperature, the free radicals content was still a little bit higher than that stored at room ternperature which was
already similar to the control. Free radicals content of irradiated sugar as well as nutrisari was higher than the other
samples, and the radicals were relatively stable either at room or freezing temperatures. However, after dissolving or
soaking the samples in water, the ESR spectra or free radicals contents of the irradiated samples were found to be
identical to the control. This indicates that free radicals fortned by irradiation in the samples disappear because
termination.

PENDAHULUAN

Sterilisasi radiasi berbagai produk makanan dan
minuman kering telah dilakukan di beberapa negara untuk
memenuhi kebutuhan pasien inap rumah sakit yang
membutulikan diet steril (1-3). Penelitian ke-arah ini telah
dikembangkan pula di PAIR, BATAN sejak tahun 1990 dan
sebagian hasilnya telah dipublikasikan (4 - 6).

Keainanan makanan yaiig diproses dengan iradiasi
untuk berbagai tujuan telah diakui oleh berbagai organisasi
dunia antara lain WHO, FAO, dan IAEA (Badan Tenaga
Atom Inlernasional), dan CodexAlimentarius Commission
telah mengeluarkan Standar Unium Makanan Iradiasi sejak
tahun 1983. Dalam ketentuan Coclex tersebut yang masih

berlaku hingga saat ini, batas maksimum yang dinyatakan
aman untuk mengiradiasi makanan ialah sainpai 10 kGy.
Akan tetapi, pada bulan September 1997 yang lalu, WHO
mengumuinkan bahwa batas maksimum sampai 10 kGy
seperti yang direkomendasikan Codex saat ini tidak perlu
ada, karena dari segi ilmiah terknologi iradiasi pangan ini
sesungguhnya aman selama tidak menimbulkan perubahan
cita rasa makanan, dan mikroorganisme berbahaya dapat
dibunuh (7). Perkembangan ini sangat mendukung
penerapan iradiaasi untuk tujuan sterilisasi yaang
membutuhkan dosis diatas 10 kGy.

Pada produk yang diiradiasi akan terbentuk radikal
bebas, karena perubahankimiayangterjadi melalui ionisasi
dan reaksi radikal. Umumnya radikal yang terbentuk cepat
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hilang karena berinteraksi satu sama lain. Radikal bebas
ialah setiap spesis yang mampu berdiri sendiri dan
mengandung satu atau lebih elektron yang tidak
berpasangau. yaitu elektron yang hanya berada sendiri dalam
satu orbit. Suatu radikal dapat memberikan elektron
bebasnya kepada molekul lain, atau mengambil elektron dari
molekul lain, atau bergabung langsung pada suatu
nonradikal, misalnya molekul biologi. Akibatnya senyawa
nonradikal tersebut menjadi radikal. Reaksi antara radikal
bebas dengan nonradikal biasanya merupakan reaksi rantai,
di mana satu radikal menurunkan satu radikal lain. Hanya
bila dua radikal bertemu, keduanya akan hilang melalui
reaksi terminasi (8).

Pada produk kering, radikal bebas dapat bertahan
lebih lama karena daya geraknya terbatas, sehingga reaksi
antar radikal juga terbatas. Menurut informasi dari berbagai
sumber, radikal bebas yang terbentuk akibat iradiasi akan
hilang bila bereaksi dengan air.

Dalam penelitian ini akan ditentukan kandungan
radikal bebas dalam beberapa jenis bahan minuman kering
yang telah disterilkan dengan iradiasi 25 kGy baik sebeluin
tnaupun setelah mengalaini penyimpanan pada suhu kamar
(24°C) dan suhu beku (-13°C) dalam freezer. Pengaruh
pengadukan dalam air panas seperti yang dilakukan pada
pembuatan minuman sehari hari pada kandungan radikal
bebas beberapa sampel yang diteliti juga akan diamati. Data
faktual yang diperoleh diharapkan dapat menambah
informasi tentang keamanan pangan iradiasi.

BAHAN DAN METODE

Bahan. Bahan penelitian yang digunakan ialah
kopi instan Nescafe, susu instan Dancow, gula pasir, teh
celup Sari Wangi, nutrisari, dan kakao bubuk Van Houten.
Sebagai bahan pengemas digunakan plastik polietilen (PE)
dan aluminium foil laminasi dengan komposisi PET/LDPE/
Al/LDPE + LLDPE.

Penentuan Kadar Air. Kadar air sampel
ditentukan dengan cara destilasi dengan pelarut toluen (9).
Sampel ditimbang masing-masing sebanyak 10 g, lalu
dimasukkan kedalam labu didih, kenuidian ditambah pelarut
toluen sebanyak 100 ml, dan didestilasi selama 3 jam.

Penentuan Kandungan Radikal Bebas Setelah
Iradiasi dan Penyimpanan. Masing-masing sampel sekitar
10 g dikemas vakum dalam kantong PE, lalu dimasukkan
lagi kedalam kantong Al foil laminasi dan ditutup secara
vakum. Kemudian diiradiasi dengan sinar gamma dengan
dosis sterilisasi 25 kGy dalam suhu es kering. Selanjutnya
sampel dibagi dua, sebagian disimpan pada suhu kamar
(24°C), dan sebagian lagi disimpan feftamfreezer pada suhu
-13°C. Penentuan kandungan radikal bebas dalam sampcl
dilakukan setelah 0. 1,2, 3. 4. dan 5 hari penyimpanan,
dan selanjutnya secara periodik setiap minggu penyimpanan
sampai 200 hari atau sainpai luas spektrum sampel iradiasi
sama dengan kontrol. Penentuan dilakukan dengan
spektrometer ESR buatan JEOL inodel JES - RE1X dengan
kondisi sebagai berikut, centerfield 335,5 mT, modulation

frequency 9,4350 Ghz, microwave power 1,00 mW,
modulation width 0,125000 mT, sweep width 10,000 mT,
sweep time 1,0 menit dan time constant 0,03 detik. Sampel
yang akan diukur dimasukkan ke dalam kuvet ESR dengan
tinggi sampel 2 cm, lalu ditimbang. Kandungan radikal
bebas dinyatakan dalam luas spektrum ESR per grain sampel
tanpa satuan (arbitrary unit).

Penentuan Kandungan Radikal Bebas Setelah
Penyeduhan dalam Air Panas. Sampel kopi, susu, dan gula
iradiasi masing-masing ditimbang 5 g, lalu diseduh dengan
10 ml air panas (73°C). Kemudian didinginkan dan
disimpan semalam dalamfreezer, lalu dikeringkan dalam
freeze drier merk CHRIST p 1 selama 3 x 24 jam pada suhu
-40°C. Selanjutnya sampel dihaluskan dengan mortir secara
pcrlahan-lahan, lalu dimasukkan ke dalam kuvet ESRdaan
diukur seperti sampel sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar air semua sampel yang diteliti dapat dilihat
pada Tabel 1. Terlihat bahwa semua sampel cukup kering
untuk dapat diukur dengan spektrometer ESR, karena pada
pengukuran kandungan radikal bebas dengan ESR, kadar
air sampel harus kurang dari 15 %.

Hubungan antara luas spektrum ESR per gram
sampel kopi, susu, gula, nutrisari, teh dan kakao bubuk yang
diiradiasi 25 kGy dengan lama waktu penyimpanan pada
suhu 24°C dan suhu beku -13°C diperlihatkan pada Gambar
1 - 6. Terlihat bahwa luas spektrum atau kandungan radikal
sampel yang tidak diiradiasi lebih rendah daripada sampel
iradiasi dan tidakberubah selaina penyimpanan. Kandungan
radikal sainpel noniradiasi (kontrol) ternyata tidak sama,
yaitu paling tinggi pada kopi, lalu diikuti teh, kakao, susu,
dan yang paling rendah pada gula dan nutrisari. Hal ini
dapat disebabkan oleh pengaruh proses pembuatan masing-
masing produk, karena proses pemanasan, pengeringan, dan
penggilingan juga mengakibatkan terbentuknya radikal
bebas dalam produk.

Setelah diiradiasi, kandungan radikal dalam semua
sampel meningkat tajam, tetapi kemudian juga cepat
lnenurun terutama pada sampel susu, kakao,teh dan kopi
(Gainbar 1, 2, 5, dan 6). Pembahan tersebut disebabkan
oleh adanya reaksi antar-radikal dan antara radikal dengan
molekul air atau senyawa lain di sekitarnya. Pada
penyimpanan suhu beku, penurunan kandungan radikal
bebas lebih lambat daripada dalam suhu kamar, karena
pergerakan molekul-molekul serta radikal yang ada lebih
lainbat, sehingga reaksi antar-radikal juga lambat.

Pada gula dan nutrisari, radikal bebas yang
terbentuk akibat iradiasi relatif stabil baik pada penyimpanan
suhu kamar inaupun suhu beku. Hal ini disebabkan gula
berupa kristal padat, sehingga radikal yang terbentuk
terperangkap didalamnya dan sukar untuk berinteraksi
dengan radikal atau molekul lain. Nutrisari menunjukkan
spektrum yang mirip dengan spektrum ESR gula, karena
komposisi utama nutrisari adalah gula (Gambar 3 dan 4).
Sampai penyimpanan 7 bulan, kandungan radikal bebas
dalam gula dan nutrisari masih tetap tinggi.
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Luas spektnim per gram sampel kopi, susu daan
kakao bubuk telah sama dengan kontrol setelah
penyimpanan sekitar 5 bulan baik pada suhu kamar maupun
suliu beku. Pada sampel teh yang disimpan pada suhu kainar,
kandungan radikal bebasnya juga sudah sama dengan
kontrol setelah 5 bulan, tetapi yang disimpan pada suhu
beku, kandungan radikal bebasnya niasih lebih tinggi.

Tabel 2 meniperlihatkan kandungan radikal bebas
dalam sampel kopi, susu dan gula yang diiradiasi 25 kGy,
lalu satu jam kemudian diseduh dalani air panas, dan
selanjutnya dikeringkan kembali untuk mengetahui
pengaruh penyeduhan padakandungan radikal bebas dalam
sampel. Terlihat bahwa kandungan radikal bebas dalam
ketiga sampel tersebut sudah hampir sama dengan kontrol.
Hal ini lnembuktikan bahwa radikal bebas yang terbentuk
dalam suatu produk akan hilang setelah bereaksi dengan
air. Dengan demikian, dugaan bahwa makanan iradiasi
berbahaya untuk dikonsumsi karena mengandung radikal
bebas tidak terbukti. Selain itu, dari penelilian ini juga
terbukti bahwa makanan yang tidak diiradiasipun sudah
mengandung radikal bebas, yaitu radikal yang terbentuk
dalam alam seperti pada sampel kopi, coklat dan teh.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :
1. Bahan minuman kering misalnya kopi, susu, kakao, teh,

gula, dan nutrisari yang distehlkan dengan iradiasi
mengalanii peningkatan kandungan radikal bebas, tetapi
radikal bebas tersebut cepat berkurang setelah irdiasi
selesai.

2. Radikal bebas lebih cepat berkurang pada suhu
penyimpanan yang lebih tinggi.

3. Kandungan radikal bebas dalam kopi, susu, kakao, dan
teli yang terbentuk akibat iradiasi dapat hilang seluruhnya
setelah sekitar 5 bulan penyimpanan, sedang pada gula
dan nutrisari dapat bertahan lebih lama.

4. Radikal bebas yang terbentuk akibat iradiasi dalam semua
sampel segera hilang setelah diseduh dengan air, karena
terjadi tenninasi.
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Tabel 1. Kadar air sanipel kopi, susu, gula pasir, nutrisari,
teh, dan kakao bubuk

Sampel Kadar air (%)

Kopi instan Nescafe
Susu instan Dancovv
Gula pasir
Nutrisari
Teh celup Sari Wangi
Kakao bubuk Van Houten

9
3
0
0
8
3

Tabel 2. Luas spektrum ESR per grain sampel kopi, susu,
dan guia yang disterilkan dengan iradiasi 25 kGy,
lalu diseduh dalam air panas, kemudian
dikeringkan kembali, dan dibandingkan dengan
kontrol (arbitrary unit)

Sampel

Kopi
Susu
Gula

Nutrisari

Luas spcktrum ESR/g
sampel kontrol

5,64 x 106

4,66 x 10'
3,14 x 10'
7,48 x 10'

Luas spektrum ESR/g
sampel iradiasi setelah

penyeduhan

4,97 x 106

3,82 x 10'
3,06 x 105

7,12 x 10'
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Ĉ

2QB

3c+008

2.5e+008

2c+008

1.5e+008

le+008

5e+007

0

- O OkGy

- • - 25 kGy t. kamar

-D- 25kGyt . beku

I

40 80 120 160 200

Lama penyimpanan (hari)

240

Gambar 1. Hubungan antara luas spektrum ESR sampel kopi iradiasi
dan kontrol, dengan lama penyimpanan pada suhu kamar
dan suhu beku.
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Gainbar 2. Hubungan antara luas spektrum ESR sampel susu
Dancow iradiasi dan kontrol, dengan lama
penyimpanan pada suhu kamar dan suhu beku.

194



- Penelitian dan Pengembangan ApHkasi lsotop dan Radiasi, / 998

2 4e+008
'S
3

u 3e+008

2e+008

le+008

-O OkGy

-*- 25 kGy t. kamar

-O- 25kGyt. beku
r i n__in n

6
3

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Lamapenyimpanan (hari)

Gambar 3. Hubungan antara luas spektrum ESR sampel gula
pasir iradiasi dan kontrol, dengan lama
penyimpanan pada suhu kamar dan suhu beku.
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Ganibar 4. Hubungan antara luas spektruin ESR sainpel nutrisari
iradiasi dan kontrol, dengan lama penyimpanan pada
suhu kamar dan suhu beku.
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Ganibar 5. Hubungan antara luas spektrum ESR sampel teh
iradiasi dan kontrol, dengan lama penyimpanan pada
suhu kamar dan suhu beku.
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Gambar 6. Hubungan antara luas spektrum ESR sampel
kakao iradiasi dan kontrol, dengan laina
penyiinpanan pada suhu kainar dan suhu beku.
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Gambar 7. Spektrum ESR sampel kopi iradiasi dan kontrol,
setelah penyeduhan dengan air panas lalu
dikeringkan dengan freeze drier.
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Iradiasi

7

Gambar 8. Spektrum ESR sampel susu instan Dancow iradiasi
dan kontrol, setelah penyeduhan dengan air panas
lalu dikeringkan dengan freeze dher.
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Gambar 9. Spektrum ESR sampel gula pasir iradiasi dan
kontrol, setelah penyeduhan dengan air panas lalu
dikeringkan dengan freeze drier.

Gambar 10. Spektrum ESR sampel nutrisari iradiasi dan
kontrol, setelah penyeduhan dengan air
panas lalu dikeringkan deng»nfreeze drier.
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DISKUSI

RINDY P TANHINDARTO

1. Apa yang meinpengaruhi laju penurunan total radikal
selama penyimpanan ?

2. Tentang radikal alain terdiri dari radikal apa saja pada
suatu bahan pangan seperti kopi dan coklat ?

3. Spektrum ESR yang ditunjukkan. apakah mempunyai
ciri khas atau tidak untuk masing-masing sampel ?

4. Jika pengukuran sampel dengan ESR menggunakan
luas/amplitudo. Apakah bisa diduga spektrumnya ?

NUR HIDAYATI

1. Yang meinpengaruhi laju penurunan jumlah radikal :
• Jumlali radikal makin tinggi, penurunan makin cepat.
• Temperatur, makin tinggi temperatur, penurunan

makin cepat.
• Derajat kehalusan. makin halus sampel makin cepat

penurunan radikal.
• Suasaiia, dalam padat penurunan jumlah radikal lebih

sulit dibanding dalam suasana air.
2. Radikal alam tersebut merupakan campuran inacam-

inacam radikal secara terperinci, pertanyaan tidakdapat
dijawab. Menunit atau melihat spektrum ESR, radikal
alam tersebut merupakan campuran radikal.

3. Menurut atau melihat spektrum ESR radikal alam
tersebut mempakan cainpuran radikal. Tidak ada ciri
khas.

4. Tidak bisa.

GATOT T. REKSO

Apa yang dimaksud dengan radikal alam didalam
kopi, coklat, teh. Apa ini merupakan radikal terjebak ?

NUR HIDAYATI

RadikaJ alam di dalani kopi, coklal, teh adalah yang
terjadi di alain. karena adaaya energi yang masuk. Jadi
bukan radikal akibat iradiasi, dan ini merupakan radikal
kontrol.

WIWIK S.

1. Umur radikal pendek setelah bahan minuman diiradiasi
dan setelah penyimpanan lama menjadi stabil seperti
radikal alam ?

2. Apakah radikal yang terbentuk karena proses iradiasi
dipengaruhi oleh zat yang terkandung dalam bahan
minuman tersebut ?

3. Bagaimana mekasisine pembentukan radikal pada
nutrisari yang di sainping gula pasir (sukrose & glukose)
masih ada senyawa asam sitrat, dll ?

NUR HIDAYATI

1. Radikal akibat iradiasi dalam penyimpanan akhirnya
terionisasi. Jadi berubah menjadi ion radikal. Radikal
alam tetap stabil.

2. Andabetul.
3. Mekanismenya sulit diterangkan disini.

DAVIDSON A. MUIS

1. Apa yang menyebabkan terjadinya radikal alam pada
makanan. Jenis/komposisi bahan kimia atau struktur
kimianya. Mohon dijelaskan ?

2. Apakah kadar air mempengaruhi radikal alam.

NUR HADIYATI

1. Radikal alam pada makanan adalah radikal yang terjadi
di alam bukan karena iradiasi. Jenis/komposisi bahan
kimia atau struktur kimianya tidak diketahui, hanya
terdiri dari campuran radikal.

2. Radikal alam tersebut hanya dapat dibaca di ESR pada
kadar air < 15 %. Pada kadar air lebih besar dari itu tak
dapat dibaca di ESR.

RAHAYU Ch.

1. Menurut pandapat Anda kira-kira apa senyawa asalnya
pada radikal alam tersebut ?

2. Setelah dilarutkan dalam air manayang terjadi. Radikal
tersebut menjadi mobil, sehingga hilangnya radikal
karena terjadi reaksi-reaksi radikal seperti
penggabungan, adisi, dll., atau radikal bereaksi dengan
air?

3. Mungki nkah radikal -radikal yang telah terbentuk akibat
radiasi, dapat mengalami reaksi rantai dengan 02,
sehingga membentuk perokside radikal ?

4. Apabila radikal-radikal tersebut hilang (bereaksi),
apakah produk baru yang terbentuk aman ?

NUR HIDAYATI

1. Saya tidak mengetahui, karena radikal tersebut
merupakan campuran radikal.

2. Dalam suasana air kemungkinan radikal tersebut
bennacam-macam seperti penggabungan, adisi, atau
bereaksi dengan oksigen yang terlarut dalam air.

3. Terjawab di No 2.
4. Produk baai yang terbentuk aman atau tidak untuk

konsumen. Saya tidak tahu, tetapi sampai sekarang
belum ada konsumen yang keracunan, belum ada
keluhan.
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