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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bit merah biasanya tumbuh pada negara Eropa, Amerika, Mediterranean, 

dan beberapa negara Asia (Lee et al., 2005). Manfaat bit merah bagi kesehatan 

diantaranya dapat menghambat reaksi radikal bebas, mencegah depresi, 

mengobati gagal ginjal, aterosklerosis, hepatitis, dan penyakit genetik seperti 

homocystinuria (Astawan et al., 2008).  Bit merah juga mempunyai fungsi sebagai 

antioksidan (Czapski et al., 2009), pewarna (Lee et al., 2005), dan antimikroba 

(Winkler et al., 2005). Senyawa-senyawa antimikroba yang terkandung pada bit 

merah mempunyai peranan penting untuk pertahanan alami (Winkler et al., 2005). 

Komponen fenolik yang terdapat pada bit merah yaitu 6,6 tetrahidroksi, 3,3-

biindolil, ferloggucose, betagarin, betavulgarin, dan dihidroisorhamnetin (Yudista, 

2009). 

 Ekstrak bit merah mempunyai aktivitas penghambatan pada pertumbuhan 

mikroba patogen yang merugikan manusia seperti Staphylococcus aureus  

(S. aureus) dan Escherichia coli (E. coli). Hasil aktivitas penghambatan pada 

pertumbuhan S. aureus dan E. coli dengan menggunakan pelarut metanol 

memberikan diameter penghambatan yang kecil yaitu sebesar 1-3 mm (Rauha et 

al., 2000). Pengujian aktivitas penghambatan pada bit merah terhadap bakteri lain 

masih jarang dilakukan sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan 

aktivitas penghambatan bakteri lain. 
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Penelitian ini juga mempelajari pengaruh terhadap perbedaan kombinasi 

pelarut (etanol dan etil asetat), suhu maserasi (25
o
C dan 40

o
C), dan waktu 

maserasi (1, 2, 3, 4, 5, dan 6 jam). Tujuan tiga perlakuan tersebut untuk dapat 

mengoptimasi ekstrak dalam menghambat bakteri patogen pangan sehingga 

dihasilkan yield lebih tinggi dan efektifitas bakteri patogen pangan mempunyai 

spektrum luas. Program Response Surface Methodology (RSM) juga diharapkan 

mengoptimasi ekstrak dalam aktivitas antimikroba. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Bit merah mempunyai senyawa-senyawa antimikroba yang berfungsi 

sebagai pertahanan alami. Ekstrak bit merah memiliki aktivitas penghambatan 

pada pertumbuhan mikroba patogen pangan yang merugikan manusia seperti  

S. aureus dan E. coli (Rauha et al., 2000). Aktivitas penghambatan pada esktrak 

bit merah dengan pelarut metanol memberikan hasil diameter penghambatan yang 

kecil sebesar 1-3 mm. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk 

mengoptimasi ekstrak sehingga dihasilkan yield yang dapat meningkatkan 

penghambatan pada mikroorganisme patogen. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini untuk mempelajari potensi 

aktivitas antimikroba bit merah (Beta vulgaris L.). Tujuan khusus dari penelitian 

ini yaitu:  

1. Pengujian aktivitas antimikroba dengan metode difusi sumur. 
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2. Menentukan ekstrak dari kombinasi pelarut (etanol dan etil asetat), suhu, dan 

waktu yang terpilih berdasarkan diameter penghambatan dengan metode 

difusi sumur dibandingkan dengan program Response Surface Methodology 

(RSM). 

3. Menentukan konsentrasi ekstrak terpilih dengan menentukan nilai Minimal 

Inhibitory Concentration (MIC) dan Minimal Bactericidal Concentration 

(MBC), Minimal Fungicidal Concentration (MFC). 

4. Analisis kualitatif fitokimia. 

5. Analisis total flavonoid dan total fenolik. 

6. Pembanding ekstrak terpilih dengan antibiotik streptomisin dan penisilin G. 

7. Aktivitas ekstrak terpilih terhadap spora Bacillus cereus. 

8. Pengujian kerusakan dinding sel (protoplas dan sferoplas). 

9. Analisis kebocoran ion-ion logam. 

10. Kerusakan morfologi sel dengan SEM (Scanning Electron Microscope). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


