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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Produk pangan adalah produk yang sangat rentan terhadap kontaminasi dari 

bakteri. Hal ini disebabkan karena adanya nutrisi-nutrisi pada bahan pangan yang 

dapat membantu pertumbuhan pada bakteri. Karena adanya kemungkinan 

pertumbuhan bakteri pada bahan pangan yang akan merugikan kesehatan manusia, 

maka perlu dilakukan penambahan bahan pengawet yang dapat mencegah 

tumbuhnya bakteri pada pangan. 

 Masyarakat banyak beranggapan bahwa adanya penambahan bahan 

pengawet pada pangan akan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan, 

karena bahan pengawet sangat erat hubungannya dengan bahan kimia. Oleh sebab 

itu, perlu dilakukannya penelitian mengenai senyawa antibakteri yang bersifat 

alami. Salah satu senyawa antibakteri yang ditemukan secara alami terdapat pada 

tanaman kayu manis (Cinnamomum burmanii) 

 Kayu manis (Cinnamomum burmanii) diketahui memiliki banyak manfaat, 

seperti antibakteri, antijamur, antiinflamasi, analgesik, antioksidan, antitrombotik, 

antidiabetik, menghambat plak gigi, serta aktivitas lainnya (Mubarak et al., 2016). 

Kemampuan kayu manis sebagai antibakteri karena adanya komponen seperti 

flavonoid, saponin, tannin, alkaloid, serta minyak atsiri (Safratilofa, 2016). Minyak 

atsiri di dalam kayu manis sekitar 0,5-2% dan mengandung komponen eugenol, 

safrol, sinamaldehid, dan linalool (Mubarak et al., 2016).   
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 Ekstrak dari kulit kayu manis diketahui dapat dijadikan sebagai senyawa 

yang dapat menghambat bakteri patogen seperti E. coli, Bacillus cereus, L. 

monocytogenes, S. aureus, dan S. Anatum. Ekstrak etanol kayu manis juga mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Enterococcus faecalis dengan konsentrasi 

ekstrak 1,5% (Mubarak et al., 2016). Penelitian Magetsari (2013) juga menyatakan 

bahwa ekstrak kulit kayu manis mampu menghambat bakteri Staphylococcus 

epiderdimis. Magetsari (2013) menambahkan bahwa kemampuan ekstrak kayu 

manis dalam menghambat berbagai bakteri disebabkan karena komponen-

komponen di dalam kayu manis mampu merusak membran sel bakteri. Komponen-

komponen didalam ekstrak kayu manis diantaranya adalah alkaloid, saponin, 

tannin, polifenol, flavonoid, kuinon, dan triterpenoid. 

 Penelitian Angelica (2013) menyatakan bahwa ekstrak etanol kulit kayu 

manis mampu menghambat pertumbuhan S. aureus dengan diameter penghambatan 

12,35mm dengan konsentrasi 20%. Disisi lain, minyak kayu manis yang didapat 

dari destilasi uap air juga mampu menghambat pertumbuhan bakteri P. acnes 

dengan konsentrasi 0,2% (Apriyani et al., 2015). Penelitian terdahulu yang 

menggunakan pelarut polar dan menunjukkan adanya aktivitas antibakteri dijadikan 

dasar oleh penulis untuk mengekstrak kayu manis menggunakan pelarut semi polar 

yaitu etil asetat. Penggunaan pelarut yang besifat semi polar belum pernah diteliti 

serta diharapkan mampu meningkatkan aktivitas antibakteri karena kemampuannya 

dalam mengikat komponen polar maupun non polar.  

Kemampuan ekstrak kayu manis dalam menghambat bakteri patogen juga 

dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan 
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stabilitas serta kemampuannya untuk memperpanjang umur simpan ikan lele. 

Penelitian ini menggunakan ikan lele karena adanya peningkatan produksi yang 

besar pada ikan lele. Menurut KKP tahun 2018, ikan lele mengalami peningkatan 

hasil produksi setiap tahunnya, tahun 2012 sebanyak 441.217 ton, tahun 2013 

543.774 ton, tahun 2014 679.379 ton, tahun 2015 719.619 ton, tahun 2015 719.619 

ton, tahun 2016 764.797 ton, dan tahun 2017 sebanyak 1.711.867 ton. Peningkatan 

produksi yang besar ini juga menuntut adanya kualitas mutu ikan sehat dan bergizi. 

Disisi lain, ikan lele yang hidup pada ikan air tawar sangat mudah 

terkontaminasi bakteri patogen seperti Pseudomonas sp., Vibrio sp., Salmonella sp., 

L. monocytogenes, E. coli, Aeromonas hydrophilla, maupun Edwardsiella sp., dan 

S. aureus (Dwiyotno, 2010; Suwarno et al., 2014; Widyaningsih et al., 2016). 

Selain bakteri patogen, adanya bakteri asam laktat seperti S. thermophilus juga 

dapat menyebabkan kebusukan karena kemampuannya dalam melakukan 

proteolisis serta membentuk metabolit sekunder seperti asam laktat (Sharma et al., 

2014). Terkontaminasinya ikan lele dengan bakteri ini dapat menyebabkan 

penurunan mutu ikan yang secara tidak langsung mempengaruhi umur simpan dari 

ikan.  

 Adanya pengaruh ekstrak kulit kayu manis dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri pembusuk pada ikan juga menjadi dasar untuk 

mengaplikasikan ekstrak etil asetat kulit kayu manis terpilih pada ikan lele dengan 

konsetrasi 0MBC, 1MBC, 2MBC, dan 3MBC. Penelitian Sirait (2017) menyatakan 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan untuk nilai TPC ikan kembung yang 

direndam menggunakan ekstrak kulit kayu manis 10% dengan lama perendaman 
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15, 30, dan 45 menit. Hal ini dijadikan dasar untuk merendam ikan dalam larutan 

ekstrak etil asetat kulit kayu manis selama 10, 20, dan 30 menit.   

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

 Faktor utama penyebab kerusakan pada pangan adalah karena adanya 

kontaminasi bakteri patogen. Salah satu cara untuk meminimalisir kontaminasi 

bakteri adalah dengan menambahkan senyawa antibakteri. Kulit kayu manis 

diproduksi sebanyak 103.594 ton per tahun, jumlah produksi yang sebanyak ini 

harus dimanfaatkan. Kulit kayu manis yang umum digunakan sebagai rempah-

rempah harus dimanfaatkan lebih jauh lagi yaitu sebagai senyawa antibakteri. Kulit 

kayu manis dapat dijadikan sebagai senyawa antibakteri karena memiliki senyawa 

fitokimia seperti alkaloid, saponin, tannin, fenolik, flavonoid, triterpenoid, dan 

glikosida. Dengan adanya kemampuan kulit kayu manis sebagai senyawa 

antibakteri maka perlu dilakukan pengujian aktivitas antibakteri. 

 Pengujian aktivitas antibakteri pada ekstrak kulit kayu manis akan 

dilakukan terhadap bakteri patogen E. coli, L. monocytogenes, S. Typhi, P. 

aeruginosa, S. aureus, dan S. themophilus. Berdasarkan pengujian aktivitas 

antibakteri akan didapatkan ekstrak terpilih yang akan dilanjutkan dengan analisis 

fitokimia, analisis toksisitas, analisis stabilitas, serta aplikasi ikan. Kemampuan 

ekstrak kulit kayu manis sebagai senyawa antibakteri harus dimanfaatkan yaitu 

untuk menghambat aktivitas bakteri dari produk pangan salah satunya ikan lele. 

Namun, sebelum aplikasi terhadap ikan lele, perlu dilakukan analisis stabilitas 

terhadap garam, gula, pH, dan panas. Tujuan analisis stabilitas adalah untuk 
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mengetahui kestabilan ekstrak terhadap kondisi pengolahan pangan sehingga 

ekstrak dapat diaplikasikan pada produk pangan yang sesuai. Ekstrak etil asetat 

kulit kayu manis diaplikasikan pada ikan lele melalui metode perendaman dengan 

konsentrasi 0MBC, 1MBC, 2MBC, 3MBC selama 10, 20, dan 30 menit 

perendaman, tujuannya adalah untuk menghambat aktivitas bakteri pada ikan lele. 

Kemampuan ekstrak etil asetat kulit kayu manis dalam menghambat aktivitas 

bakteri pada ikan lele dianalisis dengan nilai TVBN, TMA, TPC, dan pH. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mempelajari aktivitas antibakteri 

pada kayu manis dalam menghambat pertumbuhan total bakteri, khususnya P. 

aeruginosa, S. Typhi, S. aureus, L. monocytogenes, E. coli, dan S. thermophilus, 

serta untuk menguji kestabilan ekstrak terhadap garam, gula, pH, suhu dan waktu 

pemanasan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi 

ekstrak dan lama perendaman terpilih dalam menghambat bakteri pada ikan lele.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan konsentrasi terpilih esktrak, yang mampu menghambat 

pertumbuhan P. aeruginosa, S. Typhi, S. aureus, L. monocytogenes, E. coli, 

dan S. thermophilus. 



6 

 

2. Menentukan nilai Minimal Inhibitory Concentration (MIC) dan Minimal 

Bacterial Concentration (MBC) pada ekstrak etil asetat kulit kayu manis 

terhadap bakteri patogen. 

3. Menentukan kestabilan ekstrak antibakteri kulit kayu manis (garam, gula, 

pH, suhu dan waktu pemanasan). 

4. Menentukan konsentrasi ekstrak terpilih dengan lama perendaman terpilih 

yang mampu menghambat aktivitas bakteri pada ikan lele dengan 

menganalisis nilai TVBN, TMA, TPC, dan pH 

5. Menentukan adanya toksisitas pada ekstrak etil asetat kulit kayu manis 

terpilih.   


