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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman 

hayatinya, terutama untuk jenis tumbuh-tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang 

sering kita dengar dan banyak digunakan manfaatnya adalah cengkeh. Cengkeh 

merupakan tanaman asli Indonesia yang banyak digunakan sebagai bumbu 

masakan pedas di negara-negara Eropa, dan sebagai bahan utama rokok kretek 

khas Indonesia. Indonesia merupakan negara penghasil cengkeh terbesar di dunia. 

Hal ini didukung oleh kondisi alam, iklim dan topografi yang mendukung 

dilakukannya agribisnis cengkeh di Indonesia (Pusdatin, 2014). 

Senyawa yang bersifat antioksidan dapat mengurangi ketengikan lemak dan 

minyak dalam bahan makanan. Antioksidan sintetis, seperti butil hidroksi toluena 

(BHT), butil hidroksi anisol (BHA), dan butil hidroksi kuinon (TBHQ) sering 

digunakan secara efektif namun membutuhkan perhatian terhadap efek 

sampingnya. Penggunaan cengkeh masih terbatas sebagai antioksidan, untuk itu 

perlu dilakukan penelitian untuk melihat kemampuan antioksidan dari cengkeh 

dengan penambahan enzim. 

Lakase merupakan salah satu enzim ekstraseluler yang diklasifikasikan 

sebagai enzim oksidoreduktase yang mengkatalisis reaksi oksidasi senyawa 

fenolik dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron. Lakase memiliki 

spektrum yang lebih luas terhadap substrat dan menghasilkan air sebagai produk 
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samping. Hal ini membuat lakase lebih potensial untuk diaplikasikan di industri 

maupun lingkungan (Zouari-Mechichi et al., 2006). Lakase telah dimanfaatkan 

secara luas dalam berbagai bidang seperti proses pemutihan pulp (Risdianto et al., 

2008), produksi bioetanol (Nurjannah, 2014), serta penguraian limbah industri 

tekstil (Youshuang et al., 2011). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Cengkeh memiliki potensi dan kemampuan yang baik sebagai antioksidan 

namun penggunaannya belum banyak teraplikasikan secara maksimal. Cengkeh 

merupakan sumber antioksidan alami yang lebih baik karena memiliki nilai 

aktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan antioksidan sintetis. Antioksidan 

juga mampu melindungi tubuh terhadap kerusakan yang disebabkan oleh spesies 

oksigen reaktif, serta menghambat terjadinya penyakit degeneratif dan 

peroksidase lipid pada makanan. Sampai saat ini masih belum diteliti jenis pelarut 

yang sesuai untuk ekstraksi senyawa fenolik atau aktivitas antioksidatif dalam 

cengkeh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan penambahan enzim 

yang diharapkan dapat mempercepat laju reaksi dan sebagai jembatan reaksi 

kimia sehingga dapat membantu proses perubahan bentuk menjadi suatu senyawa 

lain yang dapat mengkaji aktivitas antioksidan ekstrak cengkeh dengan 

menggunakan tiga jenis pelarut (heksana, etil asetat, dan metanol) yang berbeda.  

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi atas dua yaitu, tujuan umum dan tujuan 

khusus. 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis 

perbedaan aktivitas antioksidan ekstrak minyak cengkeh dan produk 

modifikasinya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh variasi pelarut dan penambahan enzim lakase terhadap aktivitas 

antioksidan ekstrak eugenol cengkeh menjadi produk modifikasinya.  
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