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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Asam jawa (Tamarindus indica L.) adalah tanaman polong-polongan yang

tumbuh di daerah tropis, seperti Indonesia dan India. Asam jawa digunakan

sebagai bumbu masakan Indonesia karena dapat memberikan rasa asam dan manis

serta mampu menghilangkan aroma amis dari ikan. Bagian daun, daging buah

maupun biji dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit, seperti batuk, demam,

sariawan, alergi, dan asma (Kurniawati, 2010).

Berbagai asam organik terdapat di dalam asam jawa, antara lain asam

tartarat, asam malat, asam sitrat, asam suksinat, asam asetat, asam askorbat, dan

asam laktat (Astawan, 2009). Asam jawa juga mengandung komponen bioaktif,

sehingga dapat digolongkan ke dalam pangan fungsional. Komponen bioaktif

tersebut bersifat antioksidan dan antimikroba. Bakteri patogen seperti

Pseudomonas sp. dan Listeria monocytogenes dapat dihambat dengan ekstrak dari

daging buah asam jawa (Isabella, 2009). Pseudomonas sp. dan Listeria

monocytogenes dapat menyebabkan penyakit bagi manusia, seperti pneumonia,

demam, mual, diare, dan infeksi pada wanita hamil (Douglas1, 2012; Rudd, 2009).

Komponen yang bersifat antibakteri dari daging buah asam jawa dapat

diekstrak dengan menggunakan pelarut etil asetat dan etanol (Isabella, 2009), oleh

karena itu untuk memisahkan berbagai macam senyawa antibakteri dilakukan

dengan menggunakan kombinasi pelarut etil asetat dan etanol. Informasi

mengenai senyawa antibakteri pada daging buah asam jawa sampai saat ini belum
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diketahui. Umumnya digunakan metode kromatografi untuk memisahkan

berbagai komponen yang terdapat dalam suatu sampel, misal kromatografi kolom,

kromatografi lapis tipis, dan kromatografi gas.

Kromatografi dapat memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan

kepolaran, ukuran molekul, atau berat jenis. Pemisahan senyawa antibakteri dari

daging buah asam jawa belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga pemisahan

akan dilakukan berdasarkan sifat umum senyawa, yaitu kepolaran. Identifikasi

senyawa antibakteri yang telah dipisahkan dapat dilakukan dengan menggunakan

detektor Mass Spectrometry yang terhubung dengan kromatografi gas atau

kromatografi cair (Miller, 2005).

1.2 Perumusan masalah

Daging buah asam jawa memiliki aktivitas antibakteri terhadap

Pseudomonas sp. dan Listeria monocytogenes akan tetapi jenis senyawa

antibakteri tersebut belum diketahui. Penentuan rasio pelarut yang tepat untuk

proses pemisahan dengan kromatografi kolom juga belum ditentukan sehingga

perlu dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa antibakteri dari daging buah asam

jawa.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus. Tujuan umum dan khusus menjadi arahan penelitian dan dapat dicapai

melalui serangkaian metode penelitian.
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1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh senyawa-senyawa

antibakteri dari daging buah asam jawa dengan menggunakan metode

kromatografi.

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan kombinasi pelarut etil asetat dan etanol yang tepat dalam proses

pemisahan senyawa antibakteri dari daging buah asam jawa dengan

kromatografi kolom.

2. Menentukan perbedaan aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas sp. dan

Listeria monocytogenes setelah dilakukan pemisahan.

3. Menentukan jenis senyawa antibakteri yang telah dipisahkan.

 


