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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman melinjo atau yang biasa dikenal dengan nama latin Gnetum 

gnemon Linn merupakan tanaman yang banyak digemari dan digunakan 

masyarakat Indonesia sebagai bahan makanan. Melinjo merupakan tumbuhan 

berbiji terbuka (Gymnospermae) sehingga biji dari melinjo tersebut tidak 

terbungkus daging melainkan hanya terbungkus dengan kulit luar.`Melinjo 

merupakan salah satu tanaman yang mengandung banyak komponen aktif yang 

dapat berfungsi sebagai antimikroba. Hal tersebut didukung dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Octavia (2010) yang menunujukan adanya aktivitas 

antimikroba dari ekstrak biji dan kulit melinjo terhadap mikroba patogen pangan. 

Senyawa antimikroba yang terdapat pada kulit melinjo antara lain tanin steroid 

dan flavonoid. Kulit melinjo pada umumnya juga mengandung beta karoten yang 

dapat dijadikan sebagai pewarna alami pada makanan (Nurmaliah, 1992).  

Tahu merupakan salah satu makanan yang banyak dikonsumsi dan 

digemari oleh masyarakat Indonesia. Tahu pada umumnya memiliki banyak sekali 

kandungan nutrisi yang sangat baik untuk tubuh manusia. Namun kandungan 

nutrisi yang tinggi tersebut pada umumnya dimanfaatkan pula oleh 

mikroorganisme untuk dapat tumbuh dan berkembang biak sehingga 

menyebabkan kerusakan pada tahu tersebut dan akhirnya tahu tersebut tidak dapat 

dikonsumsi. Mikroorganisme yang pada umumnya ditemukan pada kerusakan 

tahu adalah bakteri. Bakteri tersebut antara lain bakteri koliform seperti 
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Escherchia coli, bakteri pembentuk asam seperti Streptococcus lactis dan bakteri 

patogen seperti Staphylococcus aureus (Shurtleff dan Akiko, 2000). Tahu yang 

pada umumnya dijual di pasaran adalah tahu yang bewarna kuning. Warna kuning 

pada tahu dimaksudkan sebagai daya tarik bagi konsumen sehingga pewarna 

tersebut memiliki peran yang cukup penting. Warna kuning pada tahu didapat dari 

penambahan kunyit pada produk tahu. 

Kulit melinjo pada umumnya di Indonesia belum dimanfaatkan secara 

optimal oleh masyarakat sehingga pada umumnya kulit melinjo tersebut dibuang 

dan dijadikan limbah. Pemanfaatan kulit melinjo diharapkan dapat mengurangi 

limbah dari kulit melinjo yang pada umumnya terbuang sia-sia. Dalam penelitian 

ini akan digunakan kulit melinjo kuning yang akan dimanfaatkan sebagai 

antimikroba dan pewarna alami yang diaplikasikan pada tahu sehingga produk 

tahu dapat memiliki umur simpan yang lebih lama dan memiliki warna yang 

menarik serta dapat disukai oleh masyarakat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Melinjo merupakan salah satu tanaman yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia. Melinjo tersebut pada umumnya mengandung komponen 

aktif yang dapat berfungsi sebagai zat antimikroba alami seperti  tanin, steroid dan 

flavonoid. Kulit melinjo pada umumnya juga mengandung beta karoten yang 

dapat digunakan  sebagai pewarna alami makanan. 

Tahu merupakan salah satu bahan makanan yang banyak mengandung 

nutrisi yang baik untuk tubuh manusia. Kandungan nutrisi yang tinggi tersebut 

biasanya membuat tahu menjadi lebih mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme dan 
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menyebabkan kerusakan pada tahu. Produk tahu pada umumnya memiliki warna 

kuning. Warna kuning pada tahu diperoleh dari penambahan pewarna alami 

maupun sintesis. 

Saat ini belum banyak kalangan yang memanfaatkan kulit melinjo secara 

optimum, sehingga kulit melinjo tersebut banyak terbuang sebagai limbah dalam 

jumlah besar. Selain itu banyak produsen tahu yang menggunakan pengawet yang 

membahayakan kesehatan manusia seperti formalin dan menggunakan pewarna 

sintesis. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi ekstrak kulit 

melinjo untuk digunakan sebagai pengawet dan pewarna alami pada produk tahu 

sehingga dapat mengurangi penggunaan formalin dan pewarna sintesis dalam 

pembuatan tahu dalam memperpanjang umur simpan dan memberikan warna. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

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 untuk memanfaatkan kulit melinjo 

yang berwarna kuning sebagai zat antimikroba sekaligus zat pewarna pada produk 

makanan tahu. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menentukan kombinasi pelarut, suhu, dan waktu ekstraksi yang 

menghasilkan rendemen serta kemampuan penghambatan mikroba yang 

paling baik. 
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2. Mengukur diameter penghambatan yang dihasilkan ekstrak kulit melinjo 

kuning terpilih terhadap bakteri uji. 

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

Bactericidal Concentration). 

4. Menentukan tingkat toksisitas dari ekstrak kulit melinjo kuning. 

5. Aplikasi ekstrak kulit melinjo kuning yang terpilih terhadap mutu tahu 

yang dihasilkan. 

6. Menentukan kemampuan ekstrak kulit melinjo kuning untuk 

memperpanjang umur simpan tahu selama penyimpanan suhu ruang 

dengan challenge test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


