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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara tropis serta menjadi salah satu negara penghasil 

rempah-rempah terkaya di dunia. Keanekaragaman rempah-rempah yang dimiliki 

Indonesia menjadikan rempah-rempah khas Indonesia sering digunakan sebagai 

bumbu dalam pengolahan pangan. Salah satu rempah yang terkenal di Indonesia 

adalah lada. Lada secara botanikal dikenal sebagai Piper nigrum, merupakan salah 

satu rempah yang paling tua dan populer di dunia (Mahmu et al, 2003). Lada hitam 

di budidayakan secara Iuas di daerah tropis Asia Tenggara. Tanaman hijau ini 

tumbuh merambat sejak zaman dahulu di pesisir pantai malabar India yang dikenal 

sebagai asal usulnya dan di Indonesia, daerah penghasil lada berpusat di Lampung 

dan Bangka namun lada sudah banyak berkembang di daerah lain seperti Sumatera 

Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Lada selain digunakan 

sebagai penambah cita rasa pada pengolahan makanan, juga dikertahui memiliki 

aktivitas sebagai zat antimikroba yang baik. Menurut Preddy, 2016 lada hitam juga 

dikenal banyak yang mengandung komponen volatil serta mengandung minyak 

atsiri. Minyak atsiri yang banyak berasal dari tanaman, banyak dimanfaatkan dalam 

industri bahan pangan dan parfum. Penggunaan jenis lada yang berbeda 

berdasarkan daerah asal penanaman karena Indonesia memiliki banyak daerah 

penghasil lada, sehingga ketiga jenis daerah asal yaitu Lampung, Kalimantan dan 

Sulawesi dapat mewakili daerah-daerah lainnya.  
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Terdapat dua jenis lada yang umum dan diketahui masyarakat luas yaitu lada 

hitam dan lada putih. Lada hitam merupakan buah lada yang belum masak dan 

dikeringkan bersama dengan kulitnya hingga permukaan kulit menjadi keriput dan 

berwarna kehitaman, sedangkan lada putih merupakan buah lada yang usia tanam 

atau waktu pemanenannya lebih lama sehingga buah lada menjadi masak kemudian 

dibersihkan sehingga terlepas dari kulit selanjutnya dikeringkan hingga berwarna 

putih. Lada mengandung senyawa volatil, alkaloid, tannin, fenolik dan flavonoid, 

kandungan bahan aktif flavonoid pada lada bersifat antioksidan (Meghwal dan 

Goswami, 2013). 

Hidrodestilasi merupakan suatu proses penyulingan suatu bahan berwujud 

cairan yang tidak saling bercampur dengan tujuan memisahkan kandungan pada 

suatu bahan menjadi dua fasa atau lapisan. Proses hidrodestilasi menggunakan 

pelarut air maupun uap air yang dihasilkan dari pemanasan air selama proses. 

Proses hidrodestilasi bertujuan untuk memisahkan kandungan minyak atsiri pada 

sampel dengan bantuan pelarut air, selanjutnya didapatkan dua lapisan hasil yaitu 

lapisan minyak atsiri dengan lapisan air. Metode hidrodestilasi memiliki 

keunggulan yaitu rendemen minyak atsiri yang dihasilkan lebih banyak 

dibandingkan metode ekstraksi konvensional seperti maserasi, pada metode 

hidrodestilasi senyawa yang dihasilkan tidak bercampur dengan pelarut kimia 

seperti yang terjadi pada metode maserasi melainkan murni karena pelarut yang 

digunakan adalah air (Soebagio, 2005). Penggunaan air dapat mengurangi 

hilangnya komponen volatil yang terikat pada pelarut organik (Preedy, 2016). Pada 

metode hidrodestilasi, minyak atsiri akan didapatkan lebih baik seiring dengan 
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timbulnya uap air akibat proses pemanasan air. Menurut Wildan et al 2013, proses 

pengambilan minyak atsiri lebih baik menggunakan metode hidrodestilasi. 

Minyak atsiri merupakan minyak yang dihasilkan tanaman pada bagian 

batang, daun, akar, bunga, biji dan berbagai bagian tumbuhan lain yang diperoleh 

dengan proses distilasi. Minyak atsiri memiliki banyak manfaat antara lain sebagai 

pemberi aroma, anti-inflamasi, antivirus dan lainnya, namun yang paling utama 

penggunaan minyak atsiri dalam bidang pangan adalah sebagai flavor. Minyak 

atsiri juga memiliki manfaat sebagai antioksidan yang kuat serta bermanfaat 

sebagai antimikroba dalam produk pangan demi memperpanjang umur simpan 

produk pangan maupun bahan pangan (Rusli, 2010). Minyak atsiri yang berasal dari 

rempah-rempah memiliki kemampuan penetrasi melalui bio-membranes dan 

memodifikasi sitoplasma atau struktur sel (Hashemi et al., 2018). Minyak atsiri atau 

essential oil juga dipercaya berfungsi sebagai diuretik yang berguna untuk 

membuang racun dan kelebihan air di dalam tubuh manusia, sehingga bermanfaat 

untuk mengurangi pembengkakan, peradangan sekaligus juga mampu menurunkan 

tekanan darah pada manusia.    

Lada memiliki kandungan minyak atsiri yang terdiri dari sabinine (15-25%), 

caryophyllene, α-pinene, β-pinene, β-ocimene,δ-guaiene, farnesol, δ-cadinol, 

guaiacol, 1-phellandrene, 1,8 cineole, pcymene, carvone, citronellol, αthujene, α-

terpinene, bisabolene, dllimonene, dihydrocarveol, camphene dan piperonal. 

Kandungan minyak atsiri pada lada hitam dan lada putih sebesar 1,75% (Muniarty, 

2010), lada mengandung sekitar 3% minyak esensial atau minyak atsiri dan dalam 
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minyak atsiri lada hitam terdapat beta-caryaphyllene, humulene, betabisabolorie 

dan caryophy.  

Antioksidan berperan penting dalam tubuh karena dapat menunda atau 

menghambat reaksi oksidasi yang ditimbulkan oleh radikal bebas dan 

menghancurkan atau menetralkan radikal bebas yang dapat menyebabkan 

kerusakan sel dan molekul-molekul penting dalam tubuh seperti DNA, protein, dan 

lemak yang jika dibiarkan akan menimbulkan penyakit degeneratif seperti kanker, 

jantung, dan penuaan dini (Sayuti, 2015). Antioksidan banyak dikembangkan 

menjadi antioksidan sintetis seperti butylated hydroxytoluene (BHT), butylated 

hydroxyanisole (BHA) dan tertbutylhydroquinone (TBHQ).  

Pada penelitian ini akan dilakukan proses distilasi minyak atsiri dari 3 jenis 

lada hitam dengan metode hidrodistilasi. Minyak atsiri yang telah didapat kemudian 

akan ditentukan aktivitas antioksidan dan antibakterinya.   

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya 

menganalisis ekstrak lada hitam dengan menggunakan metode maserasi dimana 

metode maserasi memiliki kekurangan berupa menggunakan pelarut organik 

sehingga meninggalkan residu setelah proses ekstraksi usai dan membutuhkan 

waktu yang cukup lama. Selama ini pemanfaatan minyak atsiri digunakan sebagai 

flavor yang banyak digunakan masyarakat, sedangkan minyak atsiri memiliki 

kandungan fitokimia yang bermanfaat sebagai antioksidan dan antibakteri. Pada 

penelitian ini minyak atsiri diperoleh menggunakan metode hidrodestilasi yang 

menggunakan pelarut air dan membutuhkan waktu yang lebih singkat dari metode 
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maserasi. Minyak atsiri lada hitam belum diketahui aktivitas antioksidan dan 

antibakteri sehingga pada penelitian ini dilakukan pengujian aktivitas antioksidan 

dan antibakteri. 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan minyak atsiri 

lada hitam yang diperoleh melalui proses hidrodistilasi sebagai antioksidan dan 

antibakteri. 

1.3.2. Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui karakteristik minyak atsiri Lada Hitam yang diperoleh 

melalui metode hidrodistilasi. 

2. Untuk menentukan aktivitas antioksidan dan antibakteri dari minyak atsiri 

Lada Hitam yang diperoleh melalui metode hidrodistilasi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jenis lada hitam yaitu Lampung, Kalimantan 

dan Sulawesi terhadap aktivitas antioksidan dan antibakteri. 

4. Untuk menentukan jenis lada hitam terbaik berdasarkan aktivitas 

antioksidan dan antibakteri. 

5. Untuk mengetahui komposisi kimia minyak atsiri Lada Hitam terbaik yang 

diperoleh melalui hidrodistilasi dengan analisis GC-MS. 

 


