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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Umur simpan dari suatu produk pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah kehadiran mikroorganisme dalam produk tersebut. Salah satu 

cara untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam produk pangan 

dengan penambahan antimikroba. Antimikroba yang digunakan dapat merupakan 

antimikroba alami dan buatan. Seiring dengan berkembangnya jaman, masyarakat 

lebih memilih bahan alami dibandingkan bahan buatan. Antimikroba dapat 

ditemukan diberbagai jenis tanaman, misalnya thymol, carvacrol, dan sebagainya 

(Zeuthen dan Sorensen, 2003). Selain dari jenis tersebut juga ditemukan 

antimikroba dari jenis rumput laut (Pranowo, 2009).  

Wilayah Indonesia terdiri dari 70% adalah lautan. Daerah perairan 

Indonesia yang cukup luas dengan panjang pantai kurang lebih 80.000 km, 

membuat wilayah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut 

(Aslan, 1998). Alga Sargassum mudah diperoleh di perairan Indonesia. Alga ini 

mengandung bahan kimia utama sebagai sumber alginate, protein, vitamin C, 

tannin, iodine, phenol sebagai obat gondok, antibakteri dan tumor. Di perairan 

Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 15 jenis alga Sargassum dan yang telah 

dikenal mencapai 12 jenis. Sargassum polycystum merupakan kelompok 

Sargassum yang terdapat di seluruh perairan Indonesia (Kadi, 2005).  

Senyawa yang terkandung dari rumput laut dapat digunakan sebagai 

antimikroba (Pranowo, 2009). Jenis rumput laut hijau (Chlorophyceae), rumput 
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laut merah (Rhodophyceae) dan rumput laut coklat (Phaeophyceae) mempunyai 

aktivitas senyawa antimikroba. Senyawa antimikroba yang terdapat pada jenis 

rumput laut ini adalah hydroquinones, sesquiterpenic, phenols, brominated 

phenols, polyphenols (Perez et al., 1990).   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Seiring dengan berkembangnya masalah mengenai kontaminasi mikroba 

patogen pada produk pangan membuat masyakat menyadari pentingnya senyawa 

antimikroba yang dapat ditambahkan ke dalam produk pangan. Masyarakat 

menyadari senyawa antimikroba yang berasal dari bahan alami lebih aman untuk 

dikonsumsi, sehingga mereka lebih memilih antimikroba dari bahan alami. 

Sargassum polycystum merupakan rumput laut coklat yang tersebar luas di 

wilayah perairan Indonesia. Komponen alginat di dalam rumput laut ini sering 

dimanfaatkan dalam produk pangan, namun senyawa antibakteri dari rumput laut 

ini jarang digunakan dalam produk pangan.  

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilakukan penelitian ini adalah mempelajari pemanfaatan 

rumput laut jenis Sargassum polycystum sebagai sumber antibakteri alami 

terhadap bakteri pathogen pangan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 
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1. Menentukan rasio pelarut terbaik untuk mengekstrak komponen antibakteri 

yang terdapat di Sargassum polycystum, sehingga dapat menghasilkan ekstrak 

dengan nilai aktivitas antibakteri yang terbaik. 

2. Menentukan suhu pemanasan dan pH optimum terhadap ekstrak rumput laut 

terbaik dengan menggunakan program Response Surface Methodology. 

3. Menentukan komponen senyawa antimikroba ekstrak Sargassum polycystum 

dengan (Gas chromatography-mass spectrometry) GS-MS. 

4. Menentukan kerusakan sel bakteri dari ekstrak Sargassum polycystum dengan 

scanning electron microscope (SEM). 


