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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 

 Produk pangan merupakan produk yang mudah mengalami kemunduran 

mutu. Salah satu faktor yang dapat mengurangi umur simpan dari suatu produk 

pangan ialah kehadiran bakteri. Bakteri yang mencemari produk pangan, khususnya 

bakteri patogen dapat menyebabkan penyakit bila terkonsumsi. Oleh karena itu, 

penanganan yang tepat seperti pemberian pengawet pada bahan pangan, baik untuk 

dilakukan. 

 Pengawet seringkali ditambahkan dalam bahan pangan, namun yang 

kebanyakan digunakan sebagai pengawet ialah bahan tambahan makanan sintetik. 

Saat ini, masyarakat lebih memilih bahan tambahan makanan alami dibandingkan 

dengan bahan tambahan makanan buatan karena alasan kesehatan. Menurut Pranowo 

(2009), terdapat sumber antibakteri alami yang sangat potensial dan bahan bakunya 

banyak terdapat di Indonesia yaitu rumput laut. 

 Rumput laut laut banyak terdapat di Indonesia namun masyarakat Indonesia 

menganggapnya kurang potensial untuk dimanfaatkan, padahal rumput laut memiliki 

banyak kegunaan (Pranowo, 2009). Saat ini, pemanfaatan rumput laut  ada di bidang 

pertanian sebagai bahan baku pembuatan pupuk, media dalam kultur jaringan, dalam 

bidang peternakan sebagai pakan ternak, di bidang kedokteran untuk media kultur 

bakteri, dan di bidang farmasi sebagai pengemulsi tablet, plester, dan filter. 

Pemanfaatan rumput laut di bidang industri sebagai bahan aditif dalam industri 

tekstil, keramik, kertas, fotografi, dan insektisida (Aslan, 1998). Rumput laut juga 
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telah digunakan sebagai bahan pangan, yaitu dimakan dalam keadaan mentah, diolah 

menjadi manisan, acar dan kue (Nontji, 2005). 

 Salah satu fungsi lain dari rumput laut adalah sebagai antibakteri. Rumput laut 

mengandung komponen fenolik yang berfungsi sebagai antibakteri. Saat ini, 

penelitian yang dilakukan untuk menguji antibakteri dalam rumput laut masih jarang 

dilakukan (Pranowo, 2009). Hal tersebut menyebabkan penelitian rumput laut sebagai 

antibakteri sangat potensial untuk dipelajari. 

 Senyawa aktif yang berfungsi sebagai antibakteri pada rumput laut ialah 

komponen fenolik (Pranowo, 2009). Menurut Wijaya (2010), komponen fenolik 

merupakan komponen yang bersifat polar sehingga lebih mudah larut dalam pelarut 

polar seperti etanol. Namun pelarut semi polar juga masih dapat mengekstrak 

senyawa fenolik dan diharapkan dapat mengekstrak beberapa senyawa lain yang juga 

memiliki fungsi sebagai antibakteri. 

 Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui optimasi pH dan dan suhu 

terhadap aktivitas antibakteri dari rumput laut. Menurut Russel dan Gould (2003), pH 

dan suhu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas antibakteri.  Hal ini 

menyebabkan perlunya dipelajari lebih lanjut mengenai aktivitas antibakteri dari 

ekstrak rumput laut terhadap pH dan suhu.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Gracilaria coronopifolia merupakan rumput laut merah yang banyak ditemui 

di Indonesia (Nontji, 2005). Gracilaria mengandung komponen fenolik (Wijaya, 

2010) yang dapat berfungsi sebagai antibakteri (Pranowo, 2009). Hal tersebut 
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menyababkan Gracilaria coronopifolia dapat dijadikan salah satu sumber antibakteri 

alami.  

Komponen fenolik merupakan senyawa yang bersifat polar sehingga lebih 

mudah larut dalam senyawa polar seperti etanol namun diduga dalam Gracilaria 

coronopifolia, terkandung senyawa antibakteri selain fenol yang bersifat semi polar 

sehingga digunakan pelarut semi polar seperti etil asetat. Aktivitas senyawa 

antibakteri yang terkandung dalam Gracilaria coronopifolia diduga dipengaruhi oleh 

pH dan suhu. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pH 

dan suhu untuk memperoleh aktivitas senyawa antibakteri dengan pH dan suhu 

optimum. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mempelajari aktivitas antibakteri 

yang berasal dari ekstrak Gracilaria coronopifolia terhadap bakteri patogen pangan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan jenis pelarut terbaik untuk ekstraksi antibakteri dari Gracilaria 

coronopifolia. 

2. Menentukan MIC dan MBC dari ekstrak antibakteri Gracilaria coronopifolia. 

3. Menentukan pH dan suhu optimal aktivitas atibakteri dari Gracilaria 

coronopifolia. 

 

 


