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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahan pangan mudah mengalami kerusakan oleh bakteri patogen atau 

bakteri pembusuk. Kerusakan tersebut dapat diminimalisasi dengan penambahan 

bahan pengawet. Salah satu jenis bahan pengawet yang dapat mencegah terjadinya 

kerusakan mikroorganisme dikenal dengan nama antimikroba. Antimikroba terdiri 

dari antimikroba alami dan buatan, tetapi masyarakat cenderung memilih 

penggunaan antimikroba alami karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia 

yang bisa membahayakan sehingga lebih aman. 

Antimikroba alami umumnya berasal dari tanaman atau hewan. Salah satu 

contoh tanaman yang diduga memiliki kemampuan sebagai antimikroba adalah 

buah naga. Buah naga memiliki prospek yang baik karena masyarakat Indonesia 

mulai menyadari manfaat yang terdapat di dalamnya. Sebagian besar masyarakat 

Indonesia mengetahui manfaat buah naga di bidang kesehatan, seperti mencegah 

kanker usus, diabetes, dan menurunkan kolestrol (Jaafar et al., 2009), tetapi masih 

belum banyak informasi buah naga sebagai antimikroba. 

Buah naga memiliki kandungan total padatan terlarut yang kaya asam 

organik, protein, dan beberapa mineral (Rebecca et al., 2010). Selain itu, buah 

naga juga mengandung senyawa fitokimia seperti flavonoid, fenolik, dan 

betasianin (Jaafar et al., 2009). Betasianin merupakan salah satu jenis betalain. 

Betalain pertama kali ditemukan pada tanaman bit, tetapi menurut Stintzing dan 



2 
 

Carle (2007), betalain juga dapat ditemukan pada tanaman kaktus, contohnya 

adalah buah naga.   

Menurut Rebecca et al. (2010), buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

memiliki komponen aktif yang dapat mengikat radikal bebas dan dikatakan 

sebagai sumber antioksidan. Komponen aktif tersebut diduga berupa betalain yang 

termasuk senyawa fenolik (Vermerris dan Ralph, 2006) dan berpotensi sebagai 

senyawa antimikroba karena dapat mengganggu permeabilitas membran sel 

(Shetty, 2006). Sahgal et al. (2009) menyatakan bahwa daging buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) yang diekstrak dengan metanol memiliki kemampuan 

sebagai antibakteri terhadap S. aureus.  

Selain itu, Anastasia (2010) menemukan bahwa kulit buah naga merah 

memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

akan mengembangkan kemampuan dari kulit buah naga merah sebagai senyawa 

antimikroba. Kulit buah naga merah tersebut akan diekstrak dengan menggunakan 

pelarut polar dan semipolar, yaitu etanol dan etil asetat. Ekstrak kulit buah naga 

merah tersebut akan diuji kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri dan kapang yang sering mengkontaminasi bahan pangan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kulit buah naga merah termasuk limbah pangan tetapi kulit tersebut 

memiliki komponen aktif yang dapat berfungsi sebagai antioksidan alami 

(Anastasia, 2010). Selain itu, kulit buah naga merah tersebut juga dianggap 

memiliki kemampuan sebagai senyawa antimikroba (Hui, 2009) karena 

mengandung beberapa senyawa yang berpotensi sebagai senyawa antimikroba, 
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seperti senyawa fenolik, flavonoid, polifenol, dan asam organik. Namun, 

penelitian mengenai ekstrak kulit buah naga merah sebagai senyawa antimikroba 

dan karakterisasinya masih sedikit informasinya sehingga penelitian ini ingin 

menguji kemampuan ekstrak kulit buah naga merah sebagai senyawa antimikroba. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mempelajari aktivitas 

antimikroba dan karakterisasi dari ekstrak kasar kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) serta purifikasi ekstrak kulit buah naga merah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Menentukan kombinasi pelarut, suhu maserasi, lama waktu maserasi, dan 

ekstrak terpilih dari ekstrak kulit buah naga merah. 

2. Menentukan nilai MIC dan MBC. 

3. Membandingkan pengaruh ekstrak terpilih terhadap sel vegetatif dengan 

sel protoplas atau sferoplas. 

4. Menentukan ekstrak terpilih terhadap kerusakan spora bakteri. 

5. Membandingkan daya hambat dari ekstrak terpilih dengan antibiotik 

streptomisin dan penisilin G. 

6. Menentukan kebocoran sel dengan menggunakan metode AAS. 

7. Karakteristik kerusakan morfologis sel bakteri menggunakan SEM. 

8. Purifikasi ekstrak kasar kulit buah naga merah.  


