
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pekak (Illicium verum Hook. F) merupakan salah satu jenis rempah yang 

sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bumbu masak, terutama 

untuk makanan Chinese. Pekak memiliki kemampuan sebagai antimikroba. 

Ekstrak pekak dengan komponen aktif anethole mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri, kapang, dan khamir secara efektif. Beberapa jenis bakteri 

yang dapat dihambat oleh anethole adalah Klebsiella pneumoneae, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Bacilus subtilis (De et al., 2002). 

Kemampuan pekak sebagai senyawa antimikroba dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pengawet alami pada produk pangan yang mudah rusak secara 

mikrobiologis. Salah satu produk pangan yang mudah mengalami kerusakan 

adalah bakso daging. Daging sebagai bahan baku utama bakso memiliki 

kandungan protein dan air yang relatif tinggi, menjadikan daging sebagai media 

yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Beberapa contoh kerusakan akibat 

mikroorganisme pada bakso adalah berlendir, asam, perubahan warna dan bau. 

Kerusakan tersebut kemungkinan dapat dicegah melalui perlakuan perendaman 

terhadap bakso dalam ekstrak pekak. Metode perendaman dipilih karena mudah 

untuk diterapkan oleh masyarakat. 

Penggunaan pekak sebagai bahan pengawet alami hendaknya dapat 

digunakan secara luas oleh masyarakat. Hal ini mendorong dilakukannya 



penelitian untuk mempelajari aktivitas ekstrak pekak yang diaplikasikan pada 

bakso daging sapi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bakteri patogen 

pangan uji, yaitu Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, 

Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, dan Enterobacter aerogenes. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kerusakan mikrobiologis pada produk pangan disebabkan oleh adanya 

aktivitas mikroorganisme sehingga penggunaan senyawa antimikroba sebagai 

pengawet alami menjadi salah satu alternatif untuk mencegah kerusakan pada 

produk dan memperpanjang umur simpan produk. Pekak merupakan salah satu 

jenis rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai senyawa antimikroba karena 

keberadaan senyawa aktif seperti trans-anethole. Penelitian mengenai potensi 

ekstrak pekak sebagai pengawet alami pada bakso sapi belum pernah dilakukan 

sebelumnya, sehingga penulis memilih topik tersebut sebagai Tugas Akhir. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mempelajari aktivitas antimikroba 

dari ekstrak pekak dalam aplikasinya sebagai pengawet alami pada produk bakso 

daging sapi yang dapat membantu memperpanjang umur simpan produk tersebut. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Memperoleh ekstrak pekak (ekstrak etanol, etil asetat, dan heksana) melalui 

ekstraksi dengan metode maserasi. 

2. Mempelajari komponen fitokimia ekstrak pekak secara kualitatif. 



3. Mempelajari tingkat toksisitas ekstrak pekak secara in-vitro. 

4. Menentukan fase pertumbuhan bakteri uji dengan metode turbidimetri. 

5. Mempelajari kemampuan penghambatan ekstrak pekak terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, 

Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, dan Enterobacter 

aerogenes dengan metode difusi sumur. 

6. Menentukan Minimum Inhibitory Concentration (MIC) dan Minimum 

Bactericidal Concentration (MBC). 

7. Menentukan ekstrak pekak terpilih dan diaplikasikan pada bakso sapi dengan 

metode perendaman. 

8. Mempelajari pengujian mikrobiologi dan respons panelis terhadap total 

bakteri pada bakso sapi yang telah diberi perlakuan. 

9. Mempelajari kemampuan penghambatan ekstrak pekak terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudomonas 

aeruginosa, Listeria monocytogenes, dan Enterobacter aerogenes pada bakso 

sapi dengan challenge test. 

 

 

 

 

 

 

 

 


