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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Daun delima merupakan tanaman yang berasal dari daerah Mediterania 

yang  biasa digunakan untuk obat tradisional sebagai terapi alami. Seluruh bagian 

dari tanaman delima seperti kulit buah delima, daun, biji, dan daging buah delima 

memiliki kemampuan untuk dijadikan sebagai obat herbal. Daun delima biasa 

dikonsumsi dalam bentuk daun yang sudah dikeringkan seperti daun teh pada 

umumnya dan biasanya dikonsumsi untuk pencuci mulut. Daun delima memiliki 

kelebihan yaitu dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan 

penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi, masalah pencernaan, aktivasi memori, 

hipertensi, leprosi, bronkitis, dan dispepsia (Chaitra et al., 2012; Egharevba et al., 

2010; Newman et al., 2007).  

Daun delima juga merupakan salah satu dari bagian tanaman delima yang 

dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan, antifungal, dan antibakteri yang 

dikarenakan adanya kandungan fitokimia yang terdapat pada tanaman delima ini 

(Chaitra et al., 2012). Kandungan yang terdapat dalam daun delima yaitu senyawa 

polifenol, kaya akan flavonoid seperti punicalin, pedunculagan, ellagic acid, dan 

senyawa ester dari glukosa (Kaneria et al., 2012). Komponen ini diteliti lebih 

lanjut sebagai antioksidan, anti inflamasi, dan anti kanker (Almuammar dan Khan, 

2012). Daun delima juga memiliki kandungan asam gallotannic sebesar 28% dan 

alkaloid pelletierine, methypelletierine, isopelletierine, pseudopelletierine, gallic 

acid, tannic acid, gula, kalsium oksalat, dan yang lainnya.  
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Pada penelitian sebelumnya, ekstrak daun delima memiliki kandungan 

asam gallotanic yang baik untuk anti inflamasi dan infeksi yang disebabkan oleh 

Candida albicans dan Candida tropicalis (Abaas et al., 2014). Daun delima juga 

mengandung senyawa tanin, karbohidrat, minyak atsiri, dan steroid (Maheswar et 

al., 2012). Pada beberapa penelitian sebelumnya, daun delima ternyata dapat 

berfungsi sebagai antibakteri pada bakteri patogen maupun antifungal untuk 

khamir yang bersifat dermatophytic tetapi berdasarkan penelitian lainnya 

menjelaskan bahwa daun dan daging dari delima memiliki kemampuan 

menghambat pertumbuhan bakteri yang sangat baik tetapi kurang efektif bahkan 

tidak berfungsi sebagai antifungal (Egharevba et al., 2010; Chaitra et al., 2012; 

Killedar et al., 2012).  

Daun delima yang diekstrak menggunakan pelarut metanol, etil asetat, dan 

heksana dapat menghambat secara maksimal bakteri Gram positif dan negatif 

serta berspora pada pengaplikasiannya dalam bidang obat-obatan 

(Rathinamoorhty et al., 2011; Egharevba et al., 2010). Daun delima jarang 

dimanfaatkan dalam bidang pangan dan sebagian besar hanya dimanfaatkan 

sebagai obat-obatan alami. Pemanfaatan dari daun delima jarang digunakan 

karena kurangnya jurnal yang meneliti tentang ekstrak daun delima yang 

diaplikasikan ke dalam bahan pangan seperti bahan pengawet alami. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak daun delima 

terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri patogen yang terdapat dalam bahan 

pangan seperti Staphlylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Pseudomonas 

aeruginosa.  
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Pangan memiliki potensi untuk menyebarkan kasus penyakit bawaan 

makanan yang disebabkan adanya kontaminasi bakteri patogen pada makanan. 

Adanya bakteri patogen disebabkan oleh penanganan makanan yang kurang baik 

dan kurangnya higenitas pada peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan 

tersebut. Penyebaran bakteri patogen yang meningkat dapat menyebabkan 

peningkatan penyebaran penyakit seperti diare, muntah, mual, dan sakit perut. 

Pertumbuhan dari bakteri dapat dikendalikan dengan menggunakan zat-zat yang 

bersifat fisik dan kimia. Bakteri tersebut dapat dihambat dengan menggunakan 

antibakteri yang terdapat dalam tumbuhan. Zat antibakteri merupakan zat yang 

dapat menghambat pertumbuhan melalui mekanisme penghambatan khusus 

bakteri. 

Ekstrak daun delima didapatkan dengan cara melakukan proses maserasi 

daun delima yang dapat menggunakan pelarut yang memiliki kepolaran yang 

berbeda (Chaitra et al., 2012; Egharevba et al., 2010; Abaas et al., 2014). Jenis 

pelarut yang digunakan oleh Egharevba et al. (2010) yaitu metanol dengan tingkat 

kepolaran yang tinggi. Pelarut yang digunakan pada penelitian ini yaitu etanol 

yang termasuk ke dalam pelarut dengan kepolaran yang tinggi (Egharevba et al., 

2010). Pelarut polar dapat melarutkan senyawa fenolik yang memiliki 

kemampuan sebagai antibakteri untuk beberapa bakteri Gram positif karena 

memiliki cincin aromatik dengan gugus hidroksil sehingga mudah larut dalam 

pelarut polar. 

Lama ekstraksi yang dilakukan terhadap daun delima yaitu selama 12 jam  

(Perera et al., 2015) sedangkan pada penelitian lainnya menggunakan waktu 

ekstraksi selama 1 hari (Egharevba et al., 2010; Maheswar et al., 2012; 
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Rathinamoorthy et al., 2011). Lama ekstraksi yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah selama 1, 2, dan 3 hari. Konsentrasi ekstrak yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 10-40% karena pada konsentrasi 10% hingga 40% 

mengalami peningkatan zona penghambatan yang menandakan aktivitas 

antibakteri pada daun sirih yang semakin baik (Suliantari et al., 2008). 

Ekstrak daun delima yang didapat dari proses ekstraksi selanjutnya 

dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dengan metode difusi sumur (MIC dan 

MBC) dan pengujian fitokimia yang diambil untuk aktivitas antibakteri yang 

terbaik. Aktivitas yang terbaik ditentukan berdasarkan diameter zona 

penghambatan yang paling besar untuk menghambat pertumbuhan bakteri. 

Ekstrak dengan aktivitas antibakteri yang terbaik diuji mengenai stabilitas 

terhadap pH, kadar garam, kadar gula, serta suhu dan waktu pemanasan. Rentang 

pH yang digunakan pada penelitian Naufalin et al. (2006) yaitu 4,0-7,0 yang 

disesuaikan dengan pH yang umumnya terdapat pada makanan serta adanya 

keefektifan antibakteri pada tumbuhan pada pH 5,0-6,0 (Cepeda, 2005). Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan rentang pH yaitu sebesar 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 

dan 8,0. Penggunaan suhu untuk pengujian stabilitas antibakteri pada penelitian 

Doughari dan Manzara (2008) yaitu pada suhu 60 hingga 100°C dan terdapat 

penurunan aktivitas antibakteri pada tanaman pada suhu 60°C selama 2 jam 

(Ewald, 1999) sehingga pada penelitian ini menggunakan empat level perlakuan 

suhu 60, 70, 80, dan 90°C serta dua tingkat perlakuan waktu pemanasan yaitu 30 

dan 60 menit (Naufalin et al., 2006). Penambahan garam sebesar 4-5% dapat 

menyebabkan terjadinya peningkatan aktivtias antibakteri pada ekstrak bunga 

kecombrang sehingga kadar garam yang digunakan pada penelitian ini yaitu 1, 2, 
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3, dan 4% (Naufalin et al., 2006). Pemberian kandungan gula dengan konsentrasi 

yang semakin besar (10-40%) akan meningkatkan aktivitas antimikroba sehingga 

pada penelitian ini dilakukan optimalisasi menggunakan konsentrasi gula sebesar 

15, 20, 25, dan 30% (Pandiangan, 2008). 

Ekstrak daun delima dari perlakuan waktu ekstraksi dan konsentrasi 

terbaik dilakukan uji lanjut untuk menentukan senyawa yang berperan dalam 

aktivitas antibakteri dengan menggunakan metode Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry (GC-MS) dan menentukan level toksisitas dengan metode BSLT. 

Pada penelitian ini diharapkan dapat mengetahui komponen atau senyawa yang 

berperan sebagai antibakteri dari hasil optimum yang dihasilkan dari optimasi 

waktu dan jenis pelarut yang digunakan pada saat ekstraksi dan mengetahui 

stabilitas dari ekstrak daun delima terhadap pH, kadar garam, kadar gula, suhu, 

dan waktu pemanasan sehingga hasil dari penelitian ini dapat diaplikasikan ke 

dalam produk pangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Daun delima merupakan salah satu bagian dari tumbuhan delima yang 

jarang diteliti di Indonesia mengenai komponen yang terkandung di dalam daun 

tersebut. Daun delima selama ini hanya digunakan sebagai obat-obat herbal yang 

dimanfaatkan karena mengandung antibakteri untuk menghambat beberapa 

bakteri patogen penyebab penyakit. Penelitian terdahulu hanya meneliti hingga 

batas penggunaan daun delima sebagai antibakteri dan antifungal untuk beberapa 

jenis bakteri, kapang, dan khamir penyebab penyakit dengan menggunakan 

pelarut yang berbeda tetapi tidak ada penelitian yang meneliti tentang pengaruh 
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lama maserasi terbaik dan senyawa yang terkandung di dalam daun delima yang 

bertindak sebagai antibakteri. Stabilitas dari aktivitas antibakteri juga sangat 

dipengaruhi oleh suhu dan waktu pemanasan, kadar gula, kadar garam, dan pH 

dari ekstrak yang mengandung antibakteri tersebut. 

Metode maserasi digunakan pada penelitian ini untuk mengekstrak 

komponen antibakteri yang terkandung dalam daun delima dan dilanjutkan 

dengan uji kualitatif fitokimia. Uji fitokimia secara kualitatif dilakukan untuk 

mengetahui kandungan flavonoid, tanin, alkaloid, saponin, dan steroid serta 

terpenoid (Pepera et al., 2015). Uji lanjut yang dilakukan yaitu uji stabilitas 

aktivitas antibakteri pada daun delima dengan pelarut dan waktu terpilih terhadap 

pH, kadar garam, kadar gula, serta waktu dan suhu pemanasan. Selain uji 

stabilitas, ekstrak daun delima diuji dengan menggunakan Gas Chromatography-

Mass Spectrometry (GC-MS) untuk mengetahui jenis komponen yang bertindak 

sebagai antibakteri pada daun delima yang diuji berdasarkan sampel ekstrak 

dengan pelarut dan waktu ekstraksi terpilih. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat mengetahui keadaan optimal dari ekstrak daun delima yang telah terbukti 

mengandung senyawa antibakteri dengan waktu ekstraksi dan konsentrasi waktu 

yang tepat. Stabilitas dari senyawa antibakteri pada ekstrak daun delima dapat 

diketahui pada penelitian ini terhadap pH, kadar garam, kadar gula, serta waktu 

dan suhu pemanasan. Keadaan maksimal dan stabilitas ekstrak daun delima pada 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk aplikasi ke dalam produk pangan 

secara tepat. 

 

 



7 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi 

optimum dan stabilitas dari senyawa antibakteri pada daun delima. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. menentukan waktu maserasi dan konsentrasi ekstrak yang terbaik untuk proses 

ekstraksi daun delima yang menghasilkan senyawa antibakteri yang optimal; 

2. menentukan komponen antibakteri yang ada dalam ekstrak daun delima secara 

kualitatif menggunakan metode GC-MS dan fitokimia; 

3. menentukan nilai MIC dan MBC dari ekstrak daun delima terpilih dengan 

menggunakan uji aktivitas antibakteri; 

4. menentukan stabilitas dari ekstrak daun delima terpilih terhadap pH, kadar gula, 

kadar garam, serta waktu dan suhu pemanasan; dan  

5. menentukan level toksisitas dari ekstrak daun delima terpilih.   




