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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Tanaman.kecombrang (Etlingera elatior) adalah sejenis tanaman rempah 

dan merupakan tumbuhan dengan batang yang.lunak dan tidak membentuk kayu, 

dimana bunga dan buah serta bijinya dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. 

Kecombrang mempunyai.nama lain cekala (Medan), Siantan (Melayu), Honje 

(sunda), Bongkot (Bali), Kantan (Malaysia) (Chan et al, 2007). Kecombrang 

merupakan tumbuhan yang tersebar cukup luas di Indonesia serta memiliki aroma 

khas. Tumbuhan ini digunakan secara empiris untuk.meningkatkan cita rasa pada 

masakan tradisional serta sebagai sumber nutrisi seperti asam lemak, protein, asam 

amino dan senyawa-senyawa mineral lainnya (Wijekoon et al, 2011). Hampir 

semua bagian kecombrang dapat dimanfaatkan. Bunga.kecombrang adalah salah 

satu jenis rempah yang biasa digunakan sebagai obat tradisional karena memiliki 

manfaat untuk kesehatan tubuh. Manfaat bunga kecombrang diantaranya yaitu 

sebagai antimikroba. Bagian.yang biasa digunakan masyarakat dari tumbuhan ini 

adalah bunga, daun dan batangnya (Ngening, 2011). Kelopak bunga kecombrang 

dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pecal atau direbus lalu dimakan bersama 

sambal pada masyarakat. Dari penelitian ini, kita ingin mengetahui manfaat yang 

dapat.digunakan pada bagian tanaman kecombrang yang aktif tumbuh (bunga) dan 

yang tidak aktif tumbuh (batang dan umbi). 



	

	 2 

Antioksidan adalah.senyawa yang dapat menetralkan radikal bebas dengan 

cara menerima atau mendonorkan satu elektron untuk menghilangkan kondisi 

“elektron tidak berpasangan” (Muchtadi, 2013). Fungsi antioksidan adalah 

menetralisasi rasikal bebas, sehingga tubuh.terlindungi dari berbagai macam 

penyakit degenaratif dan kanker. Antioksidan dalam pangan mempunyai peran 

yang penting yaitu untuk mempertahankan mutu produk, mencegah ketengikan, 

perubahan nilai gizi, perubahan warna dan aroma, serta kerusakan fisik lain yang 

diakibatkan oleh reaksi oksidasi (Widjaya, 2003). Antioksidan dapat diperoleh dari 

makanan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E dan beta karoten serta 

senyawa fenolik. Flavonoid merupakan.komponen fenolik yang terdapat dalam 

buah-buahan, sayur-sayuran yang bertindak sebagai penampung baik terhadap 

radikal hidroksil dan superoksida dengan melindungi lipida membran terhadap 

reaksi oksidasi yang merusak (Lee et al, 2003). Flavonoid.diketahui memiliki 

aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Selain itu, flavonoid juga memiliki khasiat 

sebagai antiradang, antihistamin (alergi), antimikroba, antifungi, insektisida, 

antikanker, antiinflamasi dan antivirus. Antioksidan.alami dapat menjadi bahan 

pengawet makanan yang alami sebagai pengganti bahan sintetik (Nugroho, 2010). 

Senyawa bioaktif dari bagian tanaman kecombrang perlu diekstraksi untuk menguji 

aktivitas antioksidan dan antibakteri sehingga dapat dikembangkan 

pemanfaatannya secara optimal. Tanaman kecombrang mengandung senyawa 

bioaktif seperti polifenol, akaloid, flavonoid, steroid, dan saponin. Komponen 

antioksidan pada bunga kecombrang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk 

meredam senyawa radikal.bebas sehingga mencegah terjadinya oksidasi sebesar 
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92,92%, dalam 0,5 g/mL ekstrak kecombrang dengan pelarut etanol (Krismawati, 

2007). Chan et al (2007) menyatakan bahwa.ekstrak etanol dan metanol bunga, 

daun dan rimpang kecombrang mengandung aktivitas antioksidan. Kandungan 

bioaktif yang terdapat pada kecombrang berupa alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, 

fenolik, triterpenoid, steroid, vitamin, mineral dan glikosida yang berperan sebagai 

antimikroba dan antioksidan (Nuraini, 2014). Oleh karena itu, pada penelitian ini 

perlu dilakukan uji total fenolik, flavonoid dan uji aktivitas antioksidan untuk 

mengetahui aktivitas antioksidan terkuat dari ketiga bagian tanaman kecombrang 

tersebut. 

Antibakteri diartikan sebagai bahan yang mengganggu pertumbuhan dan 

metabolisme bakteri, sehingga bahan tersebut.dapat menghambat pertumbuhan 

atau bahkan membunuh bakteri. Mekanisme kerja dari senyawa antibakteri 

diantaranya yaitu menghambat sintesis dinding sel, menghambat keutuhan 

permeabilitas dinding sel bakteri, menghambat kerja enzim dan menghambat 

sintesis asam nukleat dan protein (Lathifah, 2008). Salah satu jenis bahan alami 

yang potensi sebagai antibakteri adalah tanaman kecombrang. Banyak penelitian 

yang membuktikan khasiat dari ekstrak tanaman.sebagai agen antibakteri, 

diantaranya bunga rosella (Yo Soo Ji et al, 2012), sirih hijau (Purwanto et al, 2014) 

dan kecombrang (Sukandar et al, 2010). Menurut Sukandar, Radiastuti, Jayanegara 

dan Hudaya (2010), bunga kecombrang memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai 

IC50 kadar antioksidan sebesar 61,65μg/L dan memiliki.kemampuan sebagai 

antibakteri terhadap S.aureus dan E.coli. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini kita 
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menggunakan bakteri E.coli dan S.aureus untuk mewakili bakteri Gram negatif dan 

Gram positif. 

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut non polar mempunyai aktivitas 

antibakteri yang tinggi akan tetapi ekstraksi dengan pelarut non polar kurang cocok 

jika diaplikasikan pada bahan pangan. Komponen fenol yang terdapat dalam fraksi 

bagian-bagian tanaman kecombrang memiliki polaritas yang mendekati polaritas 

etanol, sehingga menggunakan pelarut etanol lebih efektif untuk melarutkan 

senyawa fenol (Naufalin dan Rukmini, 2011). Hasil ekstraksi yang aman digunakan 

untuk bahan pangan adalah hasil ekstraksi menggunakan pelarut polar. Dari hasil 

penelitian Elis.dan Kadek (2016) bunga kecombrnag dimaserasi menggunakan 

pelarut etanol 80%, menunjukkan bahwa bunga kecombrang memiliki aktivitas 

antiradikal bebas sangat kuat dengan nilai IC50 47,82 ppm yang disebabkan oleh 

kandungan senyawa golongan flavonoid, terpenoid dan tanin. Selain itu, 

kecombrang mengandung senyawa fenol. Senyawa fenol merupakan senyawa 

fraksi polar, senyawa yang memiliki tingkat polaritas tinggi akan memiliki aktivitas 

antibakteri.yang tinggi juga (Sukandar, et al 2010). Menurut Naufalin (2005), 

ekstrak bunga kecombrang dengan menggunakan pelarut etanol dapat menghambat 

bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus aureus, Pseudomonas 

aureginosa, Salmonella typhimurium, dan Listeria monocytogenes. Susana et al 

(2018) menyatakan rasio bahan 1:10 dengan pelarut n-heksana dan waktu ekstraksi 

selama 24 jam menghasilkan kadar fenol yang tinggi pada ekstrak batang 

kecombrang. Handayani et al (2016) sudah meneliti mengenai faktor rasio bahan 



	

	 5 

dengan pelarut dan waktu ekstraksi pada daun sirsak yang menyatakan bahwa rasio 

bahan 1:10 dan waktu retensi 20 menit memberikan kadar total fenol yang tinggi. 

Pada penelitian ini akan dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi pada 

tanaman kecombrang bagian bunga, batang dan umbi untuk mendapatkan ekstrak 

tanaman kecombrang. Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia yang 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan 

(Depkes, 2000). Keuntungan dari metode ini yaitu proses ekstraksi dilakukan pada 

suhu ruangan sehingga cocok untuk senyawa yang tidak tahan pemanasan dan 

mudah menguap, prosedur dan peralatan yang sederhana, serta biaya yang 

terjangkau sehingga sesuai untuk skala kecil maupun industri (Kristanti et al, 2008). 

Ekstrak kecombrang yang dihasilkan kemudian diuji aktivitas antioksidan dan 

antibakterinya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah tanaman kecombrang memiliki 

flavor yang kuat dan banyak digunakan oleh masyarakat. Selain itu, juga memiliki 

kandungan antioksidan dan antibakteri dengan senyawa aktif flavonoid, alkaloid, 

triterpenoid, saponin, fenolik, glikosida. Akan tetapi, penelitian sebelumnya tidak 

diketahui aktivitas antioksidan dan aktivitas antibakteri yang terbaik diantara 

bagian bunga, batang dan umbi kecombrang. Senyawa fitokimia pada tanaman 

kecombrang umumnya diekstraksi dengan metode maserasi karena tidak 

menggunakan proses pemanasan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 
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metode maserasi dengan pelarut etanol untuk mendapatkan ekstrak bunga, batang 

dan umbi kecombrang.  

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan ekstrak bunga, 

batang dan umbi kecombrang yang diperoleh menggunakan metode maserasi 

sebagai sumber antioksidan dan antibakteri.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui karakteristik ekstrak dari bunga, batang dan umbi kecombrang yang 

diperoleh melalui metode maserasi. 

2. Menentukan pengaruh bagian tanaman kecombrang terhadap karakteristik 

antioksidan dan antibakteri ekstrak kecombrang menggunakan metode maserasi 

dan memilih ekstrak kecombrang terbaik berdasarkan aktivitas antioksidan dan 

antibakteri. 

3. Mengetahui komposisi kimia ekstrak kecombrang terbaik yang diperoleh 

melalui metode maserasi dengan metode GC-MS. 

 

 

 

 


