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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman melinjo (Gnetum gnemon Linn) merupakan tanaman yang sering 

digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan atau bahan bangunan. 

Menurut Siswoyo (2006), biji melinjo dapat diolah menjadi tepung, biskuit, 

emping, dan campuran dalam pembuatan roti. Setelah hasil pengolahan umumnya 

kulit melinjo dibuang dan tidak digunakan.Penelitian yang dilakukan oleh Octavia 

(2010) menunjukkan bahwa ekstrak biji dan kulit melinjo mengandung senyawa 

antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan beberapa mikroba patogen 

pangan.Secara keseluruhan kulit melinjo mengandung senyawa antimikroba yaitu 

tanin, steroid, fenolik (Vigil, 2005), dan flavonoid (Naidu, 2006). 

Ikan kembung (Rastrelliger sp.) merupakan ikan yang sudah tidak asing 

lagi bagi masyarakat Indonesia.Ikan kembung merupakan ikan pelagis kecil yang 

sudah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk dan macam 

teknik pengolahan seperti pengasapan dan dijadikan pindang. Menurut Winardi 

(2002), ikan adalah salah satu sumber protein hewani masyarakat Indonesia dan 

mewakili sebesar 63% dari seluruh protein hewani, karena Ikan kembung 

memiliki tingkat kesegaran secara mikrobiologis paling rendah (Junianto, 2003). 

Senyawa antimikroba pada kulit melinjo dapat diaplikasikan kepada ikan 

kembung segar yang berfungsi untuk memperpanjang umur simpan dan memberi 

penampakan yang lebih baik. Tingkat penerimaan konsumen juga mudah dapat 
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diterima karena sifat karakteristik kulit melinjo terhadap ikan kembung berwarna 

kuning kemerahan juga sudah sama seperti ikan yang dijual di pasar dengan 

penambahan kunyit dan lengkuas sebagai pengawet. Seperti halnya bahwa sudah 

banyak terdapat ikan yang dijual dengan penambahan formalin hingga dapat 

membahayakan kesehatan manusia. Ikan kembung memiliki kadar air yang cukup 

tinggi sehingga sangat rentan terhadap bakteri patogen seperti Bacillus cereus, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan Listeria monocytogenes. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini kulit melinjo diaplikasikan sebagai pengawet ikan 

kembung segar. 

1.2 Perumusan Masalah 

Melinjo merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung komponen 

aktif yang berfungsi sebagai antimikroba alami. Melinjo memiliki senyawa aktif 

yang bersifat sebagai antimikroba seperti flavonoid, tanin, dan steroid. Kulit 

melinjo umumnya tidak digunakan lagi dan dibuang sebagai limbah. 

Ikan kembung merupakan salah satu bahan pangan yang rentan terhadap 

kerusakan karena memiliki nutrisi yang baik. Ikan yang umumnya dijual di pasar 

tradisional, seringkali diawetkan menggunakan bahan pengawet yang berbahaya 

seperti formalin. Penelitian iniakan dilihat potensi ekstrak kulit melinjo kuning 

sebagai pengawet alami pada ikan kembung. Penelitian kali ini diharapkan ekstrak 

kulit melinjo dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pengawet pada produk 

ikan kembung (Rastrelliger sp.) 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan kulit melinjo 

kuning untuk memperpanjang masa simpan produk perikanan ikan kembung 

(Rastrelliger sp.) 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Optimasi ekstraksi dengan maserasi secara parsial: 

a. Kombinasi pelarut 

b. Suhu Ekstraksi 

c. Waktu Ekstraksi 

2. Menentukan MIC (Minimal Inhibitory Concentration) dan MBC (Minimal 

Bactericidal Concentration) dari ekstrak kulit melinjo kuning. 

3. Analisis ekstrak terpilih terhadap penghambatan bakteri uji. 

4. Penentuan tingkat toksisitas dari ekstrak kulit melinjo kuning. 

5. Menentukan konsentrasi ekstrak kulit melinjo untuk memperpanjang umur 

simpan ikan kembung (Rastrelliger sp.) selama peyimpanan suhu dingin 

dengan challenge test. 

6. Aplikasi ekstrak terpilih terhadap mutu ikan kembung segar yang 

dihasilkan. 

 

 

 

 


