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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bit merah (Beta vulgaris, Linnaeus.) biasanya dimanfaatkan sebagai 

pewarna makanan atau dikonsumsi sebagai sari buah, sekaligus sumber pigmen 

betalain (Astawan dan Andreas, 2008). Pigmen betalain mengandung senyawa 

fenolik yang dapat berkontribusi terhadap kemampuannya sebagai antioksidan 

untuk menurunkan resiko penyakit kanker (Lee et al., 2005). Senyawa fenolik 

juga dapat mengganggu permeabilitas membran mikroba (Saptarini, 2007). Hal 

ini menunjukkan bahwa senyawa fenolik pada ekstrak bit merah memiliki 

aktivitas antimikroba. Menurut Wijaningsih (2008), senyawa antimikroba 

merupakan senyawa yang dapat bersifat menghambat atau membunuh mikroba. 

Senyawa aktif yang terdapat pada umbi, batang, daun, biji, dan buah diketahui 

memiliki kemampuan dalam menghambat mikroba perusak bahan pangan maupun 

mikroba patogen.  

Menurut Han et al. (2009) dan Nottingham (2004), pigmen betalain yang 

dihasilkan sari bit merah dapat berfungsi sebagai antimikroba tetapi belum banyak 

penelitian yang dilakukan. Pigmen betalain dapat melindungi bit merah dari 

kerusakan yang disebabkan luka atau adanya bakteri sehingga dapat berfungsi 

sebagai antimikroba. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian mengenai aktivitas 

antimikroba bit merah menjadi perlu untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan 

dapat mengembangkan pemanfaatan pigmen betalain pada bit merah sebagai 

antimikroba, selain sebagai pewarna makanan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Pemanfaatan bit merah masih belum diteliti secara maksimal, selain 

sebagai sayur dan pewarna makanan. Kandungan fenolik yang terdapat di dalam 

bit merah dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai senyawa antimikroba 

(Saptarini, 2007). Penelitian mengenai karakterisasi ekstrak bit merah sebagai 

senyawa antimikroba belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini bertujuan 

untuk mempelajari aktivitas senyawa antimikroba alami dari bit merah. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan 

tujuan khusus.  

 

1.2.1 Tujuan umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari karakteristik ekstrak bit 

merah (Beta vulgaris L.) yang dapat berpotensi sebagai senyawa antimikroba. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Menentukan aktivitas antimikroba pada bit merah. 

2. Menentukan komponen fitokimia dari ekstrak secara kualitatif. 

3. Menentukan kombinasi pelarut, suhu, dan lamanya ekstraksi terbaik. 

4. Menentukan nilai Minimal Inhibitory Concentration (MIC), Minimal 

Bactericidal Concentration (MBC) serta Minimal Fungicidal Concentration 

(MFC). 
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5. Menentukan optimasi ekstrak dengan menggunakan metode Response Surface 

Methodology (RSM). 

6. Menentukan kestabilan ekstrak bit merah terhadap suhu, gula, pH, dan garam. 

7. Menentukan total fenolik dan flavonoid dari ekstrak bit merah terpilih.  

8. Menentukan toksisitas dari ekstrak bit merah terpilih. 


