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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Allium chinense G. Don termasuk salah satu jenis bawang dalam genus 

Allium yang menjadi sumber konsumsi bagi masyarakat Asia Timur. Distribusi 

pertumbuhan tanaman tersebut menyebar secara luas di Jepang dan China hingga 

beberapa negara tropis seperti Indonesia, terutama di daerah Sumatera Utara. 

Sebutan untuk tanaman bawang tersebut berbagai ragam baik secara internasional 

maupun lokal, seperti rakkyo (Jepang) dan bawang lokio atau bawang batak 

(Indonesia) (Lim, 2014; Naibaho et al, 2015). Dalam tradisi kuno China, bawang 

lokio diketahui sebagai pengobatan herbal terhadap sesak nafas dan nyeri dada, 

bronkitis, diare dan disentri (Lim, 2014). Umbi bawang seringkali dikonsumsi 

dalam bentuk asinan sedangkan bagian batang semu (pseudostem) diolah menjadi 

tumisan sayur (Wijaya, 2013). Namun pemanfaatan bawang lokio masih sebatas 

pada bagian umbi dalam pengolahan pangan serta obat herbal, oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian mengenai sifat kimiawi tanaman bawang lokio secara 

keseluruhan.  

Bawang lokio, seperti jenis bawang lain yang meliputi bawang merah, 

bawang putih, daun bawang dan kucai, mengandung asam amino, vitamin serta 

mineral dalam konsentrasi yang tinggi. Asam-asam amino pada bawang terurai 

saat proses pemotongan oleh enzim alliinase sehingga terbentuk komponen 

thiosulfinat yang mempengaruhi aroma bawang (Tocmo et al, 2015). Berdasarkan 

kandungan gizi tersebut, tanaman bawang lokio tergolong sumber nabati yang 
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dapat meningkatkan aktivitas metabolisme tubuh. Salah satu fungsi dari bawang 

lokio adalah mekanisme inhibitor kompetitif dalam mencegah pencoklatan 

enzimatis (Yuniarti et al, 2018). 

Enzim polifenol oksidase (PPO) berperan dalam terjadinya pencoklatan 

enzimatis. PPO umumnya tersebar pada beberapa jenis tanaman, termasuk genus 

Solanum, dimana mengandung senyawa metabolisme sekunder yang sangat 

minim sehingga tidak mampu menghambat kerja PPO. Terong (Solanum 

melongena L.) merupakan salah satu tanaman genus Solanum yang mengandung 

enzim PPO sebanyak 6 jenis enzim, sedangkan untuk kentang sebanyak 5 jenis 

dan tomat sebanyak 7 jenis (Chapman, 2019; Taranto et al, 2017). Berdasarkan 

penelitian mengenai perubahan warna pada terong, PPO yang diuji menunjukkan 

aktivitas sebesar 23,4355 unit/mL terhadap substrat fenol 0,4 mM dan 2,6165 

unit/mL terhadap substrat katekol 0,25 mM dalam pelarut buffer fosfat pH 6,5 dan 

suhu 25oC (Murniati et al, 2014). Salah satu cara untuk mengurangi aktivitas kerja 

PPO yaitu dengan menggunakan senyawa fitokimia maka perlu dilakukan 

pengamatan senyawa aktif yang terdapat bawang lokio. 

Senyawa fitokimia yang meliputi golongan flavonoid, alkaloid, glikosida, 

saponin dan lainnya merupakan metabolit sekunder yang memiliki mekanisme 

inhibitor kompetitif terhadap polifenol (Zhang et al, 2016 dalam Yuniarti et al, 

2018). Tingkat kepolaran dari masing-masing pelarut ekstraksi memengaruhi 

senyawa fitokimia yang didapatkan selama proses ekstraksi. Hal tersebut 

ditunjukkan pada penelitian ekstrak rumput laut Sargassum muticum, ekstrak 

etanol 96% memiliki diameter daya hambat tertinggi dibandingkan dengan 
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ekstrak etil asetat dan n-heksana (Hidayah et al, 2016). Sementara ekstrak chives 

dengan pelarut metanol memiliki total fenolik sebesar 181,26±9,32 GAE mg/g 

dan total flavonoid sebesar 87,38±5,92 QE mg/g, yang lebih tinggi dibandingkan 

pelarut lainnya (Yuniarti et al, 2018). Jika dibandingkan dengan penelitian dengan 

bawang lokio, didapatkan ekstrak etil asetat memiliki aktivitas antimikroba 

tertinggi diikuti dengan n-heksana dan etanol 70% (Naibaho et al, 2015). Pelarut 

yang bersifat polar dan semi-polar lebih sesuai dalam mengekstraksi senyawa 

aktif dengan aktivitas tertinggi dalam penelitian sebelumnya. 

Terong mengalami pencoklatan akibat tingginya kadar fenolik yang terurai 

menjadi pigmen coklat, sehingga mempengaruhi peminatan masyarakat terhadap 

terong. Maka perlu adanya perlakuan dalam menghambat pencoklatan dengan 

bawang lokio, dimana bawang mengandung senyawa fitokimia yang berperan 

sebagai inhibitor kompetetif dan komponen sulfur sebagai pemberi aroma khas. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dilakukan dalam mengetahui pengaruh 

konsentrasi ekstrak bawang lokio berdasarkan bagian tanaman dan jenis pelarut 

ekstraksi terhadap reaksi pencoklatan enzimatis pada terong.  

1.2 Rumusan Masalah 

Tanaman bawang lokio telah dikenal sebagai bahan pelengkap hidangan 

serta obat herbal dalam mengatasi gangguan pada tubuh. Senyawa aktif seperti 

fitokimia telah dilakukan dalam beberapa penelitian. Dalam penelitian 

sebelumnya, sifat antimikroba yang menjadi faktor utama yang diamati.  

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian bawang lokio terhadap aplikasi 

senyawa fitokimia dari ekstrak secara langsung pada bahan pangan lain, yaitu 
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terong. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menunjukkan keaktifan senyawa 

fitokimia dari bawang lokio dalam menghambat pencoklatan enzimatis. 

1.3 Tujuan  

Tujuan penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus.  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

penghambatan dari ekstrak tanaman bawang lokio terhadap pencoklatan pada 

terong. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk menentukan pengaruh jenis pelarut ekstraksi berdasarkan 

tingkat kepolaran dalam menghasilkan ekstrak yang menunjukkan 

aktivitas senyawa fitokimia. 

2. Untuk menentukan bagian bawang lokio yang diuji (batang dan umbi) 

yang menunjukkan aktivitas penghambatan kerja PPO tertinggi.  

3. Untuk menentukan indeks browning pada terong yang telah ditetes 

dengan ekstrak bawang lokio pada konsentrasi tertentu.  

4. Untuk menentukan jenis pelarut ekstraksi, bagian bawang lokio serta 

konsentrasi ekstrak terbaik dalam menghambat pencoklatan pada 

terong. 

 

 


