
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu jenis minuman yang banyak diminati oleh

masyarakat dan termasuk komoditas pangan yang penting di seluruh dunia.

Produksi kopi dunia telah mencapai 7 juta ton per tahun dan terus meningkat

setiap tahunnya (FAO, 2010). Kopi pada umumnya digemari oleh masyarakat

karena memiliki karakteristik sensori yang unik dan memiliki efek

menguntungkan bagi tubuh. Bagian kopi yang sekarang ini dimanfaatkan masih

terbatas pada biji kopi, sedangkan banyak bagian kopi lainnya yang dibuang dan

menjadi permasalahan lingkungan. Sebanyak 1000 kg buah kopi terdiri dari

160 kg biji kopi hijau yang siap dijual dan sisanya menjadi limbah untuk dibuang

(Enden, 2007).

Kopi telah diketahui memiliki aktivitas antimikroba khususnya antibakteri

terhadap beberapa mikroba seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans,

dan beberapa enterobakteri (Daglia et al., 2007). Bagian kopi lainnya selain biji

kopi juga telah diketahui memiliki komponen aktif yang sesungguhnya dapat

berfungsi sebagai antioksidan ataupun antimikroba. Biji kopi hijau yang belum

mengalami proses penyangraian diketahui memiliki kandungan kafein (Belitz et

al., 2009), komponen fenolik (asam klorogenat, tanin, lignan, dan antosianin),

sedangkan pada kulit kopi dapat ditemukan komponen fenolik (asam klorogenat,

epikatekin, katekin, tannin, dan lain-lain), kafein, dan antosianin (antosianin

sianidin-3-rutinosida) (Esquivel dan Jimenez, 2011).

 



Menurut Santos (2009), 75%-80% dari produksi kopi dunia didominasi

oleh Coffea arabica, sedangkan kopi robusta hanya menyumbang 25-30% dari

produksi kopi dunia (Pradeepkumar et al., 2008). Berdasarkan fakta tersebut,

maka penulis memilih menggunakan kopi Arabika sebagai bahan baku penelitian.

Bagian kopi yang digunakan adalah kulit kopi Arabika yang berwarna merah dan

biji kopi hijau (belum mengalami penyangraian) yang diberi perlakuan

pengeringan dan yang tanpa diberikan perlakuan pengeringan.

Biji kopi yang digunakan adalah biji kopi hijau yang belum mengalami

proses penyangraian dan diperoleh dari metode basah karena memiliki kandungan

asam klorogenat dan trigonelin yang lebih tinggi dan memiliki kandungan sukrosa

yang lebih rendah (Duarte et al., 2010). Menurut penelitian yang dilakukan oleh

Antonio et al. (2010), kandungan sukrosa yang tinggi pada biji kopi hijau akan

menghambat senyawa antibakteri yang terdapat secara alami pada biji kopi

walaupun sesungguhnya senyawa tersebut menunjukkan aktivitas dalam

menghambat pertumbuhan Legionella pneumophila, S. aureus, S. mutans, dan

enterobakteria. Pada penelitian tersebut, ekstrak kopi didapat melalui metode

ekstraksi perkolasi dengan pelarut air dan konsentrasi ekstrak kopi yang

digunakan berkisar antara 1 hingga 10 mg/ ml dari 10% ekstrak kopi.

Pada penelitian ini akan digunakan dua jenis metode ekstraksi yaitu

metode maserasi panas dan metode maserasi tanpa bantuan panas untuk

memperoleh ekstrak yang akan diuji. Pelarut yang digunakan adalah etanol

(polar), etil asetat (semi polar), dan heksana (non polar). Penggunaan dua jenis

metode ekstraksi ini dilakukan untuk mengetahui metode ekstraksi terbaik untuk

menghasilkan aktivitas penghambatan yang optimum.

 



Metode pengujian aktivitas antimikroba yang dipilih pada penelitian kali

ini adalah metode difusi sumur. Metode difusi sumur adalah metode yang

sederhana dan dilakukan dengan cara penentuan zona penghambatan antimikroba

yang diuji. Mikroba patogen yang dijadikan obyek uji pada penelitian ini adalah

bakteri Gram positif berupa S. aureus dan Bacillus cereus, bakteri Gram negatif

yang terdiri dari Escherichia coli dan Salmonella Typhi, dan Aspergillus flavus

yang mewakili kapang. Mikroba ini dipilih karena termasuk mikroba yang

seringkali menimbulkan masalah dalam bahan pangan.

Analisis kualitatif terhadap senyawa fitokimia dilakukan dengan tujuan

untuk mengetahui komponen aktif yang terkandung di dalam ekstrak kulit kopi.

Pengujian terhadap pengaruh penambahan gula, pengaruh perlakuan pemanasan,

uji toksisitas, perbandingan dengan antibiotik, perhitungan total fenolik, dan

pengujian untuk mengetahui kerusakan morfologi sel menggunakan SEM

dilakukan sebagai pengujian tambahan untuk mempelajari karakteristik aktivitas

antimikroba kulit kopi dan biji kopi hijau. Identifikasi senyawa antimikroba yang

terdapat pada ekstrak kulit kopi dan biji kopi hijau dilakukan menggunakan

instrumen GC-MS.

1.2 Perumusan Masalah

Aroma yang khas pada kopi menyebabkan kopi menjadi salah satu

minuman paling diminati masyarakat dan diproduksi dalam jumlah yang tinggi.

Pemanfaatan kopi yang masih terbatas pada biji kopi menyebabkan bagian kopi

yang lain terbuang percuma sebagai limbah dan menjadi ancaman bagi

lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terbukti bahwa kulit kopi dan

 



biji kopi hijau mengandung banyak komponen kimia yang berfungsi sebagai

antioksidan dan antimikroba. Pemanfaatan bagian kopi yang masih terbatas

mendorong dilakukannya penelitian mengenai pemanfaatan ekstrak kulit kopi

yang berwarna merah dan biji kopi hijau (tanpa proses penyangraian) Arabika

(Coffea arabica) sebagai senyawa antimikroba terhadap beberapa mikroba

patogen pangan.

Dua jenis metode ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah

metode maserasi tanpa panas dan metode maserasi panas yang menggunakan tiga

jenis pelarut, yaitu etanol (polar), etil asetat (semi polar), dan heksana (non polar).

Penggunaan dua jenis metode ekstraksi bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan

kekurangan dari masing-masing metode dan mempelajari pengaruh metode

ekstraksi terhadap aktivitas antimikroba. Metode yang digunakan untuk pengujian

aktivitas antimikroba adalah metode difusi sumur dan mikroba yang dijadikan

obyek uji adalah S. aureus, B.cereus, E. coli, S. Typhi, dan A. flavus. Karakteristik

hasil ekstrak terbaik di antara kedua metode dapat diketahui dengan melakukan

pengujian nilai MIC dan MBC, pengujian terhadap pengaruh penambahan gula,

pengujian terhadap pengaruh perlakuan pemanasan, perbandingan dengan

antibiotik, pengujian toksisitas, pengujian total fenolik, menganalisis kerusakan

morfologi sel dengan SEM, dan identifikasi dengan menggunakan instrumen

GC-MS.

 



1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik

senyawa antimikroba terpilih dari penggunaan dua jenis metode ekstraksi

terhadap kulit kopi dan biji kopi hijau Arabika (Coffea arabica).

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. menentukan aktivitas antimikroba dari ekstrak kulit kopi dan biji kopi

hijau;

2. menentukan metode ekstraksi terbaik yang dapat menghasilkan senyawa

antimikroba optimum;

3. menentukan jenis pelarut dan konsentrasi terpilih dari ekstrak kulit kopi

dan biji kopi hijau;

4. menentukan Minimal Inhibitory Concentration (MIC) dan Minimal

Bactericidal Concentration (MBC) dari ekstrak terpilih terhadap beberapa

mikroba;

5. menentukan komponen aktif yang terhadap pada ekstrak kulit kopi dan biji

kopi hijau secara kualitatif;

6. mempelajari stabilitas aktivitas antimikroba ekstrak terpilih terhadap suhu

dan lama pemanasan;

 



7. mempelajari stabilitas aktivitas antimikroba ekstrak terpilih terhadap

penambahan gula;

8. membandingkan aktivitas antimikroba ekstrak terpilih dengan antibiotik;

9. menentukan total fenolik yang terdapat pada ekstrak terpilih;

10. menentukan tingkat toksisitas dari ekstrak terpilih;

11. menganalisis kerusakan morfologi sel dengan menggunakan Scanning

Electron Microscope (SEM); dan

12. menentukan konsentrasi dan jenis senyawa antimikroba yang terdapat

pada ekstrak terpilih dengan menggunakan instrumen Gas

Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS).

 


