
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahan pangan mudah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh bakteri

patogen atau bakteri pembusuk. Kerusakan pangan dapat dicegah dengan cara

menambahkan bahan pengawet yaitu senyawa antimikroba. Senyawa antimikroba

terbagi menjadi dua yaitu antimikroba alami dan antimikroba buatan.

Antimikroba alami banyak digunakan masyarakat karena lebih aman untuk

digunakan.

Antimikroba alami yang umum digunakan berasal dari tanaman. Tanaman

sirsak (Annona muricata L.) merupakan salah satu tanaman yang cukup banyak

ditemukan di Indonesia.Tanaman sirsak termasuk dalam family Annonaceae,

bagian tanaman seperti akar, daun, biji dan buah pada tanaman ini mengandung

komponen aktif yaitu acetogenin, flavonoid dan alkaloid yang memiliki peran

sebagai senyawa antikanker (Azucena et al., 2009).

Bagian tanaman yang seringkali dimanfaatkan oleh konsumen adalah

bagian daging buah, sedangkan bagian tanaman yang lain belum banyak

dimanfaatkan. Pada bagian lain seperti daun sirsak lebih dikenal memiliki manfaat

sebagai antikanker, akan tetapi daun sirsak juga memiliki manfaat lain yaitu

sebagai antimikroba (Permadi, 2008). Menurut penelitian Stephen and John

(2008), Annona muricata L. memiliki senyawa fitokimia berupa saponin, tanin,

alkaloid, dan acetogenin yang berperan sebagai senyawa antimikroba. Didukung

denganpenelitian Prachiet al. (2010), ekstrak daun sirsak memiliki kemampuan

 



dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus

vulgaris, Streptococcus pyogenes, Bacillus subtilis, Salmonella

Typhimurium,Klebsiella pneumonia dan Enterobacter aerogenes.Berdasarkan

penelitian tersebut, maka penelitian aktivitas antimikroba lainnya yang terdapat

pada daun sirsak perlu diteliti lebih lanjut. Senyawa antimikroba yang diperoleh

mengggunakan metode ekstraksi yaitu maserasi dan destilasi uap. Metode

maserasi digunakan untuk mengekstrak senyawa yang terdapat dalam daun sirsak,

sedangkan metode destilasi uap digunakan untuk mengekstrak minyak atsiri

dalam daun sirsak. Hasil penelitian ini diharapkan daun sirsak memiliki manfaat

yang lebih selain sebagai senyawa antikanker, tetapi dapat digunakan senyawa

antimikroba.

1.2 Perumusan Masalah

Pemanfaatan daun sirsak (Annona muricata L.)sebagai senyawa

antikanker menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Daun sirsak memiliki

beberapa komponen seperti flavonoid, alkaloid, saponin yang dapat dimanfaatkan

sebagai senyawa antimikroba. Penelitian mengenai ekstrak daun sirsak sebagai

antimikroba masih terbatas informasinya sehingga diperlukanpenelitian mengenai

potensi dan karakteristik ekstrak daun sirsak sebagai antimikroba terhadap

mikroba patogen pangan.

 



1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah mempelajari aktivitas antimikroba dan

karakteristik ekstrak daun sirsak(Annona muricata L.).

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah

1. menentukanMinimum Inhibitory Concentration (MIC) dan Minimal

Bactericidal Concentration (MBC) ekstrak daun sirsak terhadap mikroba

patogen;

2. membandingkan aktivitas antimikroba dari ekstrak terpilih dengan

antibiotik streptomisin dan penisilin G;

3. menentukan stabilitas ekstrak terpilih terhadap suhu dan waktu

pemanasan;

4. menentukan komponen fitokimia secara kualitatif;

5. mempelajari kerusakan morfologis sel bakteri menggunakan SEM;

6. menganalisis kebocoran sel dengan menggunakan AAS;

7. menganalisis kompenen ekstrak daun sirsak terpilih dengan GC-MS;

8. menentukan tingkat toksisitas terhadap ekstrak daun sirsak terpilih.

 


