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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu contoh rempah-rempahan adalah ketumbar (Coriandrum sativum 

L.). Tanaman ketumbar (Coriandrum sativum L.) merupakan salah satu tanaman 

rempah-rempahan yang termasuk dalam famili seledri, Apiaceae (Bhuiyan et al., 

2009). Bagian tanaman ketumbar yang paling sering digunakan di Indonesia adalah 

bijinya, sedangkan daunnya hanya digunakan sebagai lalapan dan penambah cita rasa 

pada masakan.   

Minyak esensial baik dari daun maupun biji tanaman ketumbar memiliki sifat 

antimikroba (Delaquish dan Kareen, 2004; Oudah dan Yasmine, 2010; Bai dan 

Kanimozhi, 2012; Silva et al., 2011; Reddy et al., 2012) untuk menghambat dan 

membunuh bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif seperti Bacillus cereus, 

Enterobacter faecalis, Salmonella paratyphi, Escherichia coli, Proteus vulgaris, 

Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Listeria sp., 

dan Klebsiella pneumonia.  

Daun ketumbar juga mengandung senyawa fitokimia sebagai antitumor 

(Flores et al., 2010), antihemolitik (Rajeshwari et al., 2012), antidiabetes (Reddy et 

al., 2012), meningkatkan memori (Oudah dan Yasmin, 2010), dan antioksidan 

(Joglekar et al., 2012; Reddy et al., 2012).  Menurut Winarti dan Nanan (2005), 

tanaman rempah dan obat mengandung senyawa fitokimia yang dapat digunakan 

untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Senyawa fitokimia adalah 

senyawa kimia organik yang berasal dari metabolit sekunder tumbuh-tumbuhan, yang 

memberikan cita rasa, aroma, dan warna pada tumbuhan tersebut. Berdasarkan 
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penelitian Kusmita et al. (2011), uji kualitatif fitokimia meliputi uji flavonoid, 

saponin, tanin, steroid, triterpenoid, dan alkaloid.  

Senyawa antimikroba dan senyawa bioaktif dapat diperoleh dengan 

melakukan ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

maserasi bertingkat. Maserasi bertingkat adalah proses ektraksi bertahap dengan 

menggunakan pelarut yang berbeda-beda kepolarannya (non-polar, semi polar, dan 

polar). Metode ekstraksi bertingkat dapat menghasilkan ekstrak yang beragam, 

tergantung dari jenis-jenis pelarut yang digunakan (Yang et al., 2010). Metode 

ekstraksi bertingkat memiliki kelebihan, yaitu hasil ekstrak yang didapat lebih murni 

dibandingkan dengan maserasi parsial (Sediawan, 2000). Pada metode ekstraksi 

bertingkat ini menggunakan pelarut heksana (non-polar), etil asetat (semi polar), dan 

etanol (polar) (Parhusip, 2006). Penggunaan pelarut etanol yang bersifat polar 

bertujuan untuk mendapatkan ekstrak polar yang mengandung senyawa antimikroba 

(Naufalin et al., 2005). Penggunaan pelarut heksana yang bersifat non-polar adalah 

untuk mengekstrak lemak dan minyak, sehingga dari proses maserasi bertingkat 

dengan pelarut ini dapat menghasilkan ekstrak senyawa antimikroba dari daun 

ketumbar.  

Mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia 

melalui kontaminasi makanan, dapat berasal dari bakteri Gram Positif, bakteri Gram 

Negatif, kapang, dan spora. Kultur yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella typhi, dan 

Aspergillus flavus. Menurut Siagian (2002), S. aureus, E. coli,             B. cereus, dan 

S. typhi merupakan bakteri yang dapat menyebabkan keracunan makanan, sedangkan 

Aspergillus flavus merupakan kapang yang sering mengkontaminasi makanan dan 

menghasilkan aflatoksin. Penggunaan kultur ini didasari atas mikroorganisme yang 
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sering mengkontaminasi makanan dan menyebabkan keracunan makanan.  

Berdasarkan penelitian Friedman dan Jurgens (2000), pH dapat mempengaruhi 

keaktifan senyawa bioaktif pada tanaman. Untuk mengetahui kestabilan ekstrak daun 

ketumbar terhadap proses bahan pangan yang melibatkan suhu dan pH, sehingga 

dilakukan penelitian kestabilan antimikroba daun ketumbar terhadap suhu pemanasan 

dan pH. Bahan pangan seringkali diberikan perlakuan pemanasan dan pemasakan 

untuk memperpanjang umur simpan produk dan membunuh bakteri (Suwito, 2010). 

Berdasarkan penelitian Heruwati (2002), pemasakan bahan pangan sehingga menjadi 

matang menggunakan suhu berkisar 95-100°C. Selain itu, untuk minuman yang diberi 

perlakuan pemanasan, biasanya menggunakan suhu berkisar 85-138°C dengan lama 

pemanasan tertentu. Parameter suhu pemanasan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 85 dan 100°C yang merupakan kisaran antara suhu pasteurisasi dan suhu 

pemasakan yang sering diaplikasikan pada bahan pangan. Berdasarkan penelitian 

Susanti dan Putri (2014), suhu pemanasan 85°C tidak menyebabkan kerusakan 

senyawa fitokimia pada buah markisa.  

Kisaran pH untuk makanan dan minuman beragam, tergantung dari jenisnya. 

Parameter pH yang digunakan dalam penelitian ini adalah pH 4, 5, 6, dan 7. Menurut 

Parhusip et al. (2008), parameter pH 4-7 tidak mempengaruhi aktivitas antibakteri 

sehingga dapat menguntungkan pada pengaplikasian antimikroba tersebut ke dalam 

bahan pangan dengan kisaran pH yang cukup luas. Selain itu, menurut Lund dan 

Eklund (2000), bakteri patogen pada umumnya tumbuh pada pH netral (6-8), 

sedangkan bakteri non-patogen dapat tumbuh optimal pada pH rendah (3,4-6), 

sehingga penggunaan level pH tersebut juga dapat memantau aktivitas antimikroba 

terhadap bakteri pada pH netral dan rendah. Hasil penelitian diharapkan dapat 

menentukan aktivitas antimikroba terbaik dengan metode ekstraksi bertingkat, melalui 
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parameter uji lama ekstraksi; penentuan Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

dan Minimal Bactericidal Concentration (MBC); uji kualitatif fitokimia; serta uji 

pengaruh pH dan suhu pemanasan terhadap aktivitas antimikroba. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Daun ketumbar merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang masih sangat 

jarang diteliti di Indonesia. Selain itu penggunaannya pun masih terbatas  sebagai 

lalapan, untuk bumbu dalam sup, dan sebagai penghias makanan. Daun ketumbar 

terbukti memiliki senyawa fitokimia dan antibakteri, namun belum ada penelitian 

lebih lanjut mengenai aktivitas antimikroba dengan metode ekstraksi bertingkat. 

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi bertingkat. Uji 

kualitatif fitokimia meliputi uji flavonoid, saponin, tanin, steroid, triterpenoid, dan 

alkaloid. Oleh karena ekstrak daun ketumbar dapat diaplikasikan pada bahan pangan 

melalui proses yang melibatkan suhu dan pH, sehingga diperlukan penelitian 

kestabilan antimikroba ekstrak daun ketumbar terhadap suhu pemanasan dan pH. 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan daun ketumbar sebagai 

senyawa antibakteri dan sebagai senyawa bioaktif melalui parameter uji lama 

ekstraksi; penentuan MIC, MBC, dan MFC; uji kualitatif fitokimia; serta uji 

parameter pH dan suhu pemanasan. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 
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Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi komponen 

aktif pada daun ketumbar terhadap resistensinya pada mikroba patogen. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan aktivitas senyawa antimikroba berdasarkan polaritas ekstrak daun 

ketumbar dengan metode ekstraksi bertingkat; 

2. menentukan Minimum Inhibitory Concentration (MIC) dan Minimum 

Bactericidal Concentration (MBC) dari ekstrak daun ketumbar; 

3. menentukan komponen aktif pada ekstrak daun ketumbar terbaik (uji kualitatif 

dan GC-MS); dan 

4. menentukan pengaruh pH dan suhu pemanasan terhadap aktivitas antimikroba 

pada ekstrak daun ketumbar terbaik. 

 

 

	  


