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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan rempah-rempah, salah 

satunya adalah Nigella sativa L. (jintan hitam, black cumin). Rempah-rempah ini 

berasal dari daerah Mediterania kemudian berkembang juga di beberapa negara 

lainnya seperti India, Pakistan, Asia, Rusia, Mesir, dan Eropa Selatan (Eberhard, 

2006). Jintan hitam biasa digunakan sebagai bumbu masak untuk meningkatkan 

aroma maupun sebagai obat tradisional, serta sebagai tanaman herbal yang 

memiliki beberapa medicinal properties sehingga penelitian terhadap tanaman ini 

terus berkembang. Hasil ekstrak dan essential oil dari jintan hitam juga memiliki 

aktivitas antimikroba yang telah terbukti bersifat bakterisidal terhadap beberapa 

bakteri, kapang maupun khamir yang patogen. Komponen yang bertanggung 

jawab terhadap aktivitas antimikroba adalah thymoquinone,thymohydroquinone, 

danthymol yang merupakan senyawa fenolik (Salman et al., 2002). 

Salah satu produk pangan hasil olahan daging yang digemari masyarakat 

Indonesia adalah bakso. Konsumsi bakso yang kian meningkat dan menjadi 

popular dibuktikan dengan kemudahan ditemuinya bakso di pasar tradisional, di 

supermarket maupun pedagang keliling.  

Bakso menjadi makanan favorit diberbagai kalangan masyarakat namun 

pengetahuan tentang bakso yang baik dan aman masih kurang. Bakso yang 

mengalami penyimpanan akan mengalami penurunan mutu dan kualitas. Umur 

simpan bakso yang relatif singkat, yaitu sekitar 3 - 4 hari disebabkan  oleh kadar 
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protein dan kadar air bakso yang tinggi dan pH netral sehingga bakso sangat 

rentan terkontaminasi mikroba (Sari, 2008).  

Kontaminasi mikroba juga menyebabkan bakso cepat rusak, kerusakan ini 

disebabkan antara lain oleh Salmonella sp.dan Staphylococcus aureus sehingga 

dapat menyebabkan intoksikasi (Siriken et al., 2009). Colak (2008) menambahkan 

E.coli, Pseudomonas sp., bakteri psikrofilik, bakteri asam laktat, bakteri koliform, 

beserta kapang dan khamir juga dapat menjadi kontaminan. Hal ini dapat diatasi 

dengan penambahan pengawet. Bahan pengawet natural memberikan dampak 

yang lebih baik dibandingkan pengawet kimia bila dikonsumsi.  

Saat ini belum terdapat studi yang mengaplikasikan ekstrak jintan hitam 

dalam mengawetkan bahan pangan, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui aktivitas antimikroba ketika jintan hitam diaplikasikan pada 

bakso.  Pada penelitian yang dilakukan digunakan bakteri uji yang umumnya 

menyebabkan kerusakan pada bakso sehingga daya hambat ekstrak juga dapat 

dipelajari. 

 

1.2  Perumusan Masalah  

Jintan hitamyang merupakan salah satu herbaceous plant di Indonesia 

berpotensi untuk menghambat pertumbuhan berbagai mikroba karena komponen 

aktif yang dimilikinya (Salman et al., 2007). Ekstrak biji jintan hitam dapat 

diperoleh dengan metode refluksdan maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 

food grade. Ekstrak yang diperoleh kemudian dapat digunakan untuk 

memperpanjang umur simpan bahan pangan yang relatif singkat seperti bakso 

karena dapat menghambat pertumbuhan dan / atau membunuh bakteri patogen, 
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bakteri pembusuk, maupun kapang atau khamir yang menyebabkan bakso menjadi 

berlendir.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah mempelajari aktivitas 

antibakteri ekstrak biji jintan hitam dalam menghambat bakteri pembusuk dan 

bakteri patogen pada bakso sehingga jumlah bakteri pada bakso sesuai standar 

SNI 01-3818-1995.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini: 

1. Memperoleh ekstrak dengan dua metode dan menentukan rendemennya serta 

menguji toksisitas ekstrak biji jintan hitam. 

2. Menguji kualitatif komposisi ekstrak biji jintan hitam dengan analisis 

fitokimia. 

3. Menentukan aktifitas antimikroba melalui metode difusi sumur terhadap 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aureginosa, Bacilus 

cereus, Enterococcus aerogenes, dan Listeria monocytogenes kemudian 

memilih metode ekstraksi yang menghasilkan ekstrak dengan aktivitas 

antimikroba yang terbaik.  

4. Menentukan Minimum Inhibitory Concentration (MIC) dan Minimum 

Bactericidal Concentration (MBC) ekstrak berdasarkan hasil percobaan dari 

metode ekstraksi yang terbaik. 
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5. Mengaplikasikan ekstrak biji jintan hitam sebagai pengawet bakso yang aman 

bagi kesehatan, diterima secara sensori, dan relatif murah. 

6. Menguji pengaruh ekstrak biji jintan hitam terhadap organoleptik dan  total 

mikroba bakso berdasarkan MIC dan MBC. 

7. Melakukan challenge test ekstrak biji jintan hitam terhadap Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aureginosa, Bacilus cereus, 

Enterococcus aerogenes, dan Listeria monocytogenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


