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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bintaro (Cerbera odollam Gaertn.) merupakan tanaman yang termasuk 

dalam famili apocynaceae yang banyak tumbuh pada pesisir Selatan Asia dan 

Samudera Hindia (Cheenpracha, et al., 2004). Tanaman bintaro adalah sebuah 

tanaman mangrove yang sering digunakan sebagai tanaman hias karena seluruh 

bagian tanaman bintaro bersifat beracun akibat kandungan senyawa-senyawa 

golongan alkaloid. Daun dan buah tanaman bintaro memiliki senyawa glicocide 

cerberin yang sangat beracun jika dicerna oleh manusia. Ranting tanaman bintaro 

juga memiliki getah yang dapat mengiritasi mata dan kulit. Biji bintaro dapat 

menyebabkan gejala sesak nafas. Kandungan senyawa-senyawa beracun pada 

tumbuhan bintaro sering dimanfaatkan sebagai racun dalam kegiatan pemburuan 

binatang (Anwar, et al., 2013).  

Daun bintaro merupakan salah satu bagian tanaman bintaro yang 

mengandung paling sedikit senyawa beracun seperti flavonoid, steroid, dan 

saponin. Daun bintaro pada berbagai daerah seperti oleh suku Ambon digunakan 

sebagai bahan pangan karena memiliki senyawa pencahar yang lunak (Warta, 

2011). Berdasarkan penelitian Chang, et al. (2000); Hashim, et al. (2009), ekstrak 

bintaro dapat berfungsi sebagai antikanker, antioksidan, antifungal, antilarva, dan 

antibakteri. Kandungan senyawa pencahar yang lemah pada daun tanaman bintaro 
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dapat dimanfaatkan sebagai senyawa antibakteri dan bahan pengawet alami dalam 

bidang pangan.  

Penelitian terdahulu terhadap pemanfaatan ekstrak tumbuhan bintaro 

sudah banyak diaplikasikan sebagai senyawa antifungal pada partikel kayu 

(Hashim, et al., 2009), selain itu penelitian Utami (2010), menyatakan bahwa 

ekstrak biji, daging buah, dan daun bintaro sebagai insektisida alami terhadap 

hama Eurema spp. Menurut Ahmed, et al. (2008); Rahman, et al. (2011); 

Wulandari (2014); Jannah (2013), ekstrak beberapa bagian pada tumbuhan bintaro 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif dan negatif.  

Publikasi tentang bahaya tanaman bintaro perlu dikembangkan dengan 

informasi mengenai manfaat lain yang dapat digunakan dan diaplikasikan oleh 

daun bintaro. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan pemanfaatan daun bintaro 

sebagai senyawa antibakteri sehingga dapat diaplikasikan sebagai pengawet 

makanan alami dikarenakan daun bintaro memiliki kandungan saponin yang 

paling rendah dibandingkan dengan bagian tanaman bintaro, sehingga pengelolaan 

dan pemanfaatan daun bintaro dapat digunakan dengan tepat dan tidak lagi 

menjadi potensi bahaya bagi manusia (Warta, 2011).  

Menurut Hashim, et al. (2009), penggunaan pelarut yang digunakan dalam 

proses ekstraksi tanaman bintaro sebagai senyawa antifungal pada papan kayu 

adalah pelarut heksana (non-polar), etil asetat (semi polar), dan etanol serta 

metanol (polar). Penggunaan pelarut semi polar etil asetat memiliki hasil paling 

baik dibandingkan dengan jenis pelarut lain. Oleh sebab itu, penggunaan jenis 

pelarut dalam penelitian ini digunakan pelarut etil asetat yang bersifat semi polar. 
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Berdasarkan penelitian Tobing et al. (2012); Utami, et al. (2010); Yeni, et al. 

(2014), waktu ekstraksi yang dilakukan untuk proses ekstraksi daun bintaro 

dengan pelarut metanol adalah selama 1 hari, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Anwar, et al. (2013), ekstraksi daun bintaro dengan menggunakan 

pelarut polar etanol dilakukan selama 8 hari. Oleh karena itu, level waktu yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 1, 3, 5, dan 7 hari. 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Rahman, et al. (2011), ekstrak 

akar bintaro memiliki daya hambat terhadap bakteri Gram positif dan Gram 

negatif. Zona hambat yang dihasilkan pada bakteri Staphylococcus aureus adalah 

10,80 mm dan Salmonella typhi adalah 14,65 mm pada konsentrasi 200 mg/dics. 

Ekstrak biji bintaro memiliki daya hambat 15 mm terhadap bakteri Salmonella 

typhi dan 11 mm terhadap bakteri Streptococcus pyogenes dengan konsentrasi 5%. 

Bakteri Gram positif dan negatif yang mampu dihambat oleh ekstrak biji bintaro 

adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Streptococcus 

saprophyticus, Streptococcus pythogenes, Salmonella typhi, Shigella boydii, 

Shigella sonnei, Shigella flexneri, dan Shigella dysenteriae (Ahmed, et al., 2008). 

Menurut penelitian Wulandari (2014) dan Jannah (2013), ekstrak daun bintaro 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif dan negatif. Berdasarkan 

penelitian terhadulu, maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian aktivitas 

antibakteri dengan menggunakan bakteri Escherichia coli dan Pseudomonas 

aeruginosa sebagai bakteri Gram negatif dan Bacillus cereus dan Staphylococcus 

aureus sebagai Gram positif.  
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Pengujian penghambatan pertumbuhan bakteri dilakukan dengan 

menggunakan metode sumur dengan berbagai tingkat konsentrasi ekstrak daun 

bintaro. Penelitian yang menggunakan tingkat konsentrasi pada ekstrak daun 

bintaro sebagai senyawa antibakteri Gram positif dan negatif belum pernah 

dilakukan dengan menggunakan perbedaan konsentrasi, sehingga pada penelitian 

ini digunakan perbedaan konsentrasi 10, 20, 30, dan 40% untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri ekstrak daun bintaro serta nilai MIC dan MBC. 

Ekstrak hasil ekstraksi dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dengan 

metode sumur dan fitokimia (Parhusip dan Sitanggang, 2011). Ekstrak yang 

menghasilkan aktivitas antibakteri terbaik dilanjutkan untuk pengujian stabilitas 

terhadap pH, suhu dan waktu pemanasan, konsentrasi garam, dan konsentrasi 

gula. Berdasarkan penelitian Naufalin, et al., (2006); Nuraini (2007), pada pH 5-6 

pertumbuhan B. cereus akan terhambat, sedangkan pada pH 4-7 pertumbuhan E. 

coli akan terhambat, maka pH yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4,0; 

5,0; 6,0; 7,0; dan 8,0. Penetapan level suhu pemanasan disesuaikan dengan 

kebutuhan aplikasi pangan. Proses ekstraksi bunga kecombrang yang dilakukan 

oleh Naufalin, et al. (2006), proses pemanasan pada suhu 80 dan 100ᴼC selama 

10, 20, dan 30 menit dan pada suhu 121ᴼC selama 10 menit masih menghambat 

pertumbuhan E. coli dan B. cereus, namun pada suhu 121ᴼC selama 20 dan 30 

menit sudah tidak terjadi penghambatan bakteri. Oleh karena itu, suhu dan waktu 

pemanasan yang digunakan pada penelitian adalah empat level suhu, yaitu 60, 70, 

80, dan 90ᴼC dan waktu pemasan sebanyak tiga level selama 10, 20, dan 30 menit 

(Naufalin, et al., 2006). 
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Penambahan konsentrasi garam pada pengujian stabilitas ekstrak daun 

kecombrang yang dilakukan oleh Naufalin, et al., (2006) menyatakan bahwa pada 

konsentrasi NaCl 1-5% akan mengalami penurunan pada diameter penghambatan 

B. cereus pada konsentrasi 4 dan 5%, sedangkan diameter penghambatan E. coli 

pada konsentrasi NaCl 1-5% terus mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak 

signifikan. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan empat level konsentrasi 

NaCl, yaitu 1, 2, 3, dan 4% untuk pengujian stabilitas aktivitas antibakteri esktrak 

daun bintaro. 

Penambahan konsentrasi gula pada pengujian stabilitas ekstrak temulawak 

juga telah dilakukan oleh Pandiangan (2007) dengan penggunaan konsentrasi gula 

10, 20, 30, dan 40%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan semakin tinggi 

konsentrasi gula yang digunakan, maka aktivitas antibakteri yang dihasilkan akan 

semakin besar. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan konsentrasi gula 15, 

20, 25, dan 30% untuk mengetahui secara lebih terfokus terhadap konsentrasi gula 

yang optimal terhadap stabilitas ekstrak daun bintaro. 

Pada penelitian ini, hasil ekstrak dengan konsentrasi ekstraksi yang 

menghasilkan aktivitas antibakteri tepilih dilakukan pengujian toksisitas dan 

fitokimia dengan metode Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS) 

untuk mengetahui kandungan senyawa yang berperan dalam aktivitas antibakteri 

seperti komponen alkaloid, tanin, flavonoid, saponin, steroid, terpenoid, dan fenol 

(Ahmed, et al., 2008; Chu, et al., 2014). Dengan demikian, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat menghasilkan kondisi optimum untuk mengekstrak senyawa 
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antibakteri dan mengetahui stabilitasnya terhadap pH, waktu dan suhu pemanasan, 

konsentrasi garam, dan konsentrasi gula. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Daun bintaro memiliki kandungan senyawa-senyawa aktif seperti 

flavonoid, steroid, dan saponin. Pemanfaatan daun bintaro sebagai senyawa 

antibakteri masih kurang dipublikasikan dan menurut Warta (2011); Chang, et al. 

(2000); Hashim, et al. (2009), daun bintaro memiliki kandungan senyawa 

pencahar yang lunak jika dibandingkan dengan bagian tumbuhan bintaro lain, 

sehingga senyawa antibakteri dalam daun bintaro dapat dimanfaatkan sebagai 

senyawa antibakteri dan bahan pengawet alami.  

Penelitian mengenai pemanfaatan ekstrak daun bintaro sudah pernah 

dilakukan sebelumnya oleh Jannah (2013), yang menyatakan bahwa pada hasil 

ekstraksi daun bintaro dengan pelarut etanol 70% belum mampu membunuh 

Shigella sonnei pada konsenstrasi 4% namun mampu membunuh bakteri 

Staphylococcus saprophyticus pada konsentrasi 4%. Berdasarkan penelitian 

Wulandari (2014), menunjukkan bahwa ekstraksi daun bintaro dengan pelarut 

etanol 70% belum mampu membunuh bakteri Staphylococcus aureus dan 

Salmonella typhi  pada konsentrasi 4%.  

Penelitian tentang tumbuhan bintaro yang diaplikasikan sebagai senyawa 

antimikroba dan antibakteri terhadap aplikasi pada bidang pangan masih kurang 

dan penelitian yang melihat pengaruh penggunaan waktu ekstraksi dengan 

konsentrasi maksimum yang mampu menghambat dan membunuh bakteri           
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B. cereus, S. aureus, E. coli, dan P. aeruginosa sebagai bakteri perusak pada 

pangan belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitan ini dilakukan terhadap 

waktu ekstraksi dan konsentrasi terbaik yang dapat menghambat pertumbuhan dan 

daya bunuh terhadap bakteri Gram positif dan negatif agar dapat lebih dapat 

dikembangkan lebih optimal lagi terhadap bidang pangan. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi aktivitas 

antibakteri daun bintaro terhadap bakteri Gram positif dan negatif. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan waktu ekstraksi terbaik ekstrak daun bintaro sebagai senyawa 

antibakteri; 

2. menentukan konsentrasi terbaik ekstrak daun bintaro sebagai senyawa 

antibakteri; 

3. menentukan komponen antibakteri yang terdapat pada estrak daun bintaro 

secara kualitatif melalui pengujian fitokimia dan GC-MS; 

4. menentukan nilai MIC dan MBC berdasarkan uji aktivitas antibakteri dari 

ekstrak terpilih; 
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5. menentukan stabilitas aktivitas antibakteri dari ekstrak daun bintaro terpilih 

terhadap pH, suhu dan waktu pemanasan, konsentrasi NaCl, dan konsentrasi 

glukosa; dan 

6. menentukan tingkat toksisitas dari ekstrak senyawa antimikroba daun bintaro 

terpilih.




