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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Ubi (Ipomoea batatas) terdaftar sebagai hasil panen terbanyak ketujuh di 

dunia setelah gandum (Triticum aestivum), beras (Oryza sativa), jagung (Zea 

mays), kentang (Solanum tuberosum), barley (Hordium vulgare), dan singkong 

(Manihot esculenta). Pemanfaatan ubi sudah mulai ditingkatkan dengan mengolah 

ubi menjadi sumber pangan bioaktif. Umbi ubi mengandung beberapa komponen 

bioaktif seperti dietary fiber, fenol, flavonoid, dan pigmen. Dietary fiber 

merupakan sumber komponen bioaktif yang dapat mencegah penyakit jantung 

koroner, tekanan darah tinggi, dan hyperlipidemia. Komponen fenol, flavonoid, 

dan pigmen dari ubi juga sudah diteliti dapat berfungsi sebagai antioksidan (Shih 

et al., 2009).  

Komponen pigmen dan senyawa flavonoid ubi merupakan salah satu 

komponen bioaktif yang dapat dimanfaatkan secara luas. Pigmen ubi dapat 

dimanfaatkan sebagai antioksidan, pewarna makanan, dan antimikroba demikian 

juga dengan senyawa fenolik dan flavonoid yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber antioksidan, antibakteri, antiviral, dan antimutagenik (Sukadana, 2009). 

Fan et al. (2007) menyatakan bahwa ubi ungu merupakan jenis ubi yang memiliki 

kandungan pigmen dan senyawa flavonoid paling banyak diantara jenis ubi yang 

lain. Padda (2006) menyatakan bahwa ubi ungu merupakan jenis ubi yang 

memiliki kandungan fenolik paling tinggi yang terletak pada umbinya. Oleh 
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karena itu, komponen bioaktif yang akan dimanfaatkan dapat diekstrak dari umbi 

umbi ubi ungu.  

Umbi ubi ungu dapat diperoleh dengan mudah terutama di Indonesia. 

Konsumsi umbi ubi ungu di lingkungan masyarakat Indonesia sudah cukup 

banyak tetapi masih perlu ditingkatkan. Umbi ubi ungu sudah dimanfaatkan 

secara luas akhir-akhir ini. Umbi ubi ungu tidak hanya dimanfaatkan sebagai 

sumber karbohidrat, umbi ubi ungu juga diekstrak komponen bioaktifnya dan 

mulai dimanfaatkan di bidang kesehatan sebagai anti kanker (Padmiari, 2010), 

serum hepatitis (Suda, 2008), antioksidan dan anti inflamatori (Cohen et al., 

2009). Pigmen antosianin dan senyawa flavonoid yang diekstrak dari umbi ubi 

ungu diduga dapat dimanfaatkan sebagai komponen antimikroba namun penelitian 

tentang ekstrak ubi ungu sebagai zat antimikroba belum banyak dilakukan.  

Pemanfaatan pigmen dan senyawa flavonoid yang diekstrak dari umbi ubi 

ungu sebagai komponen antimikroba merupakan salah satu cara pengolahan ubi 

ungu menjadi sumber pangan bioaktif. Ekstrak umbi ubi ungu dapat diaplikasikan 

sebagai pengawet pangan yang dapat memperpanjang umur simpan bahan pangan. 

Stabilitas ekstrak umbi dari ubi ungu dalam menghambat mikroba patogen perlu 

diteliti agar pemanfaatannya tepat dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk mengkaji aktivitas dan stabilitas antimikroba komponen bioaktif 

yang diekstrak dari umbi ubi ungu (Ipomoea batatas (L.) Lam.)  
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1.2 Perumusan Masalah 

 Ubi ungu banyak terdapat di Indonesia tetapi pemanfaatan umbi ubi ungu 

belum maksimal saat ini. Umbi ubi ungu hanya dimanfaatkan sebagai sumber 

karbohidrat pengganti beras padahal umbi ubi ungu mengandung komponen lain 

seperti dietary fiber, fenolik, flavonoid, dan pigmen. Komponen-komponen 

tersebut dapat dimanfaatkan secara luas. Penelitian ini mengarah pada 

pemanfaatan pigmen, senyawa fenolik, dan senyawa flavonoid umbi ubi ungu 

sebagai zat antimikroba yang dapat diaplikasikan menjadi pengawet pangan untuk 

memaksimalkan pemanfaatan ubi ungu di Indonesia. 

 Pigmen serta senyawa flavonoid yang diekstrak dari tanaman sudah 

pernah diteliti memiliki kemampuan untuk menjadi zat antimikroba dengan 

demikian komponen antimikroba diduga juga terdapat pada pigmen dan senyawa 

flavonoid yang diekstrak dari umbi ubi ungu. Zat antimikroba memiliki stabilitas 

yang dipengaruhi oleh pH, suhu, kadar garam, dan kadar gula. Stabilitas 

antimikroba harus diteliti agar pemanfaatannya tepat. Oleh karena itu, penelitian 

ini akan mengkaji pengujian stabilitas ekstrak umbi dari ubi ungu dalam 

menghambat mikroba patogen pangan.  

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah menguji stabilitas antimikroba ekstrak 

umbi dari ubi ungu.  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Penentuan kandungan fitokimia ekstrak umbi dari ubi ungu yang dihasilkan.  

2. Penentuan pengaruh kombinasi pelarut, suhu, dan waktu ekstraksi terhadap 

aktivitas antimikroba ekstrak umbi dari ubi ungu. 

3. Penentuan pengaruh kombinasi pelarut, suhu, dan waktu ekstraksi terhadap 

kandungan total fenolik dan flavonoid ekstrak umbi dari ubi ungu. 

4. Penentuan stabilitas ekstrak umbi dari ubi ungu terhadap pH, konsentrasi 

garam, konsentrasi gula, suhu dan lama pemanasan.  

5. Penentuan potensi Response Surface Methodology (RSM) dalam optimasi 

ekstraksi untuk menghasilkan ekstrak umbi dari ubi ungu dengan aktivitas 

antimikroba terbaik. 

6. Penentuan sifat toksisitas ekstrak umbi dari ubi ungu yang dihasilkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


