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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Melinjo (Gnetum gnemon L.) adalah salah satu jenis tanaman di Indonesia 

yang memiliki banyak fungsi, seperti biji melinjo dapat diolah menjadi tepung, 

emping, biskuit, dan campuran atau pelapis dalam pembuatan roti (Siswoyo, 

2006). Pada saat pengolahan biji melinjo, kulit dari biji melinjo akan dibuang 

sehingga akan menjadi limbah, sedangkan menurut Parhusip et al. (2010), kulit 

melinjo mengandung senyawa antimikroba. Kandungan senyawa antimikroba 

pada kulit melinjo dapat dimanfaatkan sebagai pengawet pada produk pangan, 

sehingga produk pangan memiliki umur simpan yang lebih panjang. Senyawa 

antimikroba yang terdapat di dalam kulit melinjo adalah flavonoid, tanin, dan 

steroid. Menurut Cornelia et al. (2009), kulit melinjo merah memiliki berbagai 

macam komponen atau senyawa yang berguna bagi tubuh dan dapat digunakan 

sebagai pewarna makanan alami. Komponen atau senyawa di dalam kulit melinjo 

merah adalah fenolik, flavonoid, likopen, vitamin C, dan β-karoten. Komponen 

fenolik (Vigil, 2005) dan flavonoid (Shanmugam et al., 2010) termasuk ke dalam 

golongan senyawa antimikroba. 

Kandungan senyawa antimikroba (fenolik dan flavonoid) pada kulit 

melinjo merah mengakibatkan kulit melinjo merah dapat diaplikasikan kepada 

beberapa produk pangan seperti mi basah, yang berfungsi sebagai pengawet atau 

memperpanjang umur simpan dari mi basah. Mi basah memiliki kadar air yang 
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cukup tinggi (52%) dan umur simpan yang pendek (10-12 jam pada suhu kamar) 

(Widyaningsih dan Murtini, 2006), sehingga diperlukannya penambahan zat 

antimikroba alami untuk memperpanjang umur simpan mi basah. Zat antimikroba 

alami pada mi basah juga dapat digunakan sebagai pengganti formalin serta 

boraks yang merupakan pengawet buatan dan sering digunakan untuk 

mengawetkan mi basah (Hamidah, 2009). 

Sifat dari kulit melinjo merah yang juga dapat digunakan sebagai pewarna 

alami karena memiliki pigmen likopen dan β-karoten, mengakibatkan kulit 

melinjo merah dapat diaplikasikan kepada mi basah. Pada umumnya, mi basah 

memiliki warna kuning. Umur simpan yang pendek dari mi basah serta sifat 

pewarna alami pada kulit melinjo merah mengakibatkan perlu dilakukannya 

aplikasi kulit melinjo merah terhadap mi basah, serta dilakukannya penelitian 

terhadap aktivitas antimikroba dari kulit melinjo merah pada mi basah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kulit melinjo hanya sedikit digunakan dalam proses pembuatan produk 

pangan. Kulit melinjo memiliki kecenderungan menjadi limbah, sedangkan 

terdapat senyawa antimikroba di dalam kulit melinjo yang dapat berfungsi sebagai 

bahan pengawet produk pangan. Kulit melinjo merah juga memiliki sifat sebagai 

pewarna alami produk pangan. Sifat-sifat dari kulit melinjo merah tersebut 

mengakibatkan kulit melinjo merah dapat diaplikasikan kepada produk pangan 

berumur simpan pendek seperti mi basah, yang berfungsi sebagai pengawet dan 

pewarna alami. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini terbagi ke dalam dua macam tujuan, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh aktivitas 

antimikroba dari kulit melinjo merah (Gnetum gnemon L.) terhadap aktivitas 

mikroba yang mengkontaminasi mie basah, sehingga dapat memperpanjang umur 

simpan dari mi basah. Pengaplikasian ekstrak kulit melinjo merah kepada mi 

basah juga diharapkan dapat meningkatkan penampakan dari mi basah, sehingga 

meningkatkan daya tarik konsumen terhadap mi basah. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan aktivitas antimikroba dari ekstrak kulit melinjo merah 

terhadap bakteri patogen pada mi basah, 

2. menentukan konsentrasi kombinasi terbaik dari dua buah pelarut 

(etanol dan etil asetat) untuk mendapatkan ekstrak kulit melinjo merah 

yang paling baik, 

3. menentukan suhu dan waktu ektraksi terbaik untuk memperoleh 

ekstrak kulit melinjo merah yang paling baik, 

4. menentukan nilai MIC (Minimum Inhibitory Concentration), MBC 

(Minimum Bactericidal Concentration), dan MFC (Minimum 
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Fungicidal Concentration) dari ekstrak kulit melinjo merah terhadap 

mikroorganisme uji, 

5. menentukan tingkat kesukaan konsumen terhadap mi basah yang telah 

direndam di dalam ekstrak kulit melinjo merah, yaitu aroma, warna, 

kekenyalan, dan keseluruhan produk mi basah, 

6. menentukan umur simpan mi basah yang telah direndam dalam ekstrak 

kulit melinjo merah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


