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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar untuk industri minyak 

atsiri. Dari 150 jenis minyak atsiri yang selama ini diperdagangkan di pasar 

internasional, 40 jenis diantaranya dapat diproduksi di Indonesia seperti akar 

wangi, nilam, serai, kenanga, daun cengkeh, jahe dan pala. Jahe ( Zingiber 

officinale) termasuk family Zingiberaceae yang dapat tumbuh di daerah tropis 

dan sub tropis. Tanaman ini sudah banyak digunakan sebagai obat tradisional 

dengan cara pengolahan yang sederhana dan sifatnya turun/temurun, jahe 

memiliki kandungan minyak atsiri dan oleoresin yang ampuh menyembuhkan 

 berbagai penyakit. Pemanfaatan jahe berkembang secara komersial dengan 

pengolahan yang menggunakan teknologi tepat guna. (Daryono, 2011). 

Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis serta memiliki curah 

hujan yang cukup tinggi dan terkenal sebagai negara yang agraris / kaya akan 

hasil  pertaniannya seperti padi, tanaman palawija, rempah – rempah, tanaman 

obat tradisional / herbal dll. Di desa Tetel kabupaten Purbalingga Jawa Tengah 

memiliki kontur tanah yang subur, gembur dan banyak mengandung humus yang 

sangat cocok untuk menanam tanaman herbal seperti jahe. Oleh karena itu, 

disanan terdapat banyak petani yang menggarap lahan untuk menghasilkan 

tanaman obat tradisional yaitu jahe, terutama varietas jenis jahe gajah, jenis jahe 

ini memiliki ukuran rimpang yang lebih besar dari jenis jahe lain pada umumnya. 

Di desa Tetel sendiri mampu memanen atau menghasilkan jahe gajah mencapai 
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lebih dari 1 kwintal, bahkan saat pasca panen bisa mencapai lebih dari 1 ton dari 

seluruh petani jahe gajah yang terdapat di desa tersebut. 

Jahe dapat dibuat menjadi minyak jahe (atau minyak atsiri) dan oleoresin 

jahe. Aroma harum jahe disebabkan adanya kandungan minyak atsiri, sedangkan 

oleoresinnya menyebabkan rasa pedas. Kandungan minyak atsiri dalam jahe 

kering sekitar 1-3%. Ekstrak minyak jahe berbentuk cairan kental berwarna 

kehijauan sampai kuning, berbau harum tetapi tidak memiliki komponen 

pembentuk rasa pedas. Komponen utama minyak atsiri jahe adalah zingiberen dan 

zingiberol. Minyak jahe berisi gingerol yang berbau harum khas jahe, berkhasiat 

mencegah dan mengobati mual dan muntah. Oleoresin jahe merupakn campuran 

resin dan minyak atsiri yang didapatkan dengan mengekstrak rimpang jahe 

dengan pelarut organik. Oleoresin banyak mengandung komponen pembentuk 

rasa pedas, yakni zingerol, gingerol, zingiberen, sagaol dan resin. (Satriya 

Saputra,2012) 

Minyak atsiri yang dikenal juga dengan minyak eteris atau minyak 

terbang (essential  oil,  volatile  oil) dihasilkan  oleh  tanaman.  Minyak  tersebut  

mudah menguap  pada  suhu  kamar  tanpa  mengalami dekomposisi,  rasa  getir  

(pungent taste),  berbau  wangi  sesuai  dengan  bau  tanaman  penghasilnya, 

umumnya  larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air (Ketaren, 1985). 

Minyak atsiri secara komersial diproduksi dengan cara penyulingan atau destilasi.  

Menurut (Guenther 1987), faktor yang mempengaruhi mutu minyak 

atsiri meliput i jenis metode dest ilasi yang dilakukan, ukuran bahan, 

jumlah lahan, lamanya   proses destilasi, besarnya tekanan serta mutu uap yang 

dipakai. 
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Minyak atsiri sangat penting sebagai sumber rasa dan obat. Minyak atsiri 

digunakan untuk memberi rasa dan aroma makanan, minuman, parfum dan 

kosmetik. Sifat toksik alami minyak atsiri berguna dalam pengobatan dan minyak 

atsiri telah lama dikenal sebagai sumber terapi yang penting, misalnya sebagai 

senyawa antimikroba. Salah satu tumbuhan yang sering digunakan oleh 

masyarakat dalam pemakaian obat-obatan secara tradisional adalah rimpang jahe 

emprit (Zingiber officinale Rosc.). Berdasarkan data data diatas bahwa jahe dapat 

menghasilkan minyak atsiri yang memiliki kandungan kimia zingiberin dan 

zingiberol serta memiliki sifat antimikroba. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

kemampuan antibakterial dari minyak atsiri jahe tersebut perlu dilakukan 

penelitian mengenai uji antibakteri minyak atsiri jahe terhadap bebrapa bakteri 

yang bersifat pathogen dengan metode Broth Dilution Test yaitu mengukur kadar 

MIC (Minimum Inhibitor Concentration) / kebutuhan minimum konsentrasi untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri. 

1.2.Perumusan Masalah 

a. Berapa rendemen dan komposisi kimia minyak atsiri jahe yang 

dihasilkan dari proses penyulingan dan ekstraksi ? 

b. Berapa MIC yang dibutuhkan dalam uji aktivitas antibakteri 

minyak atsiri jahe dari proses penyulingan dan ekstraksi ? 

c. Bagaimana pengaruh pemberian minyak atsiri jahe terhadap 

bakteri Bacillus subtilis, E.coli, Salmonella thypomirium, 

Staphylococcus aureus, Vibrio colera? 

d. Apakah ada perbedaan potensi aktivitas antibakteri dari hasil 

proses  penyulingan dan ekstraksi ? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui randemen dan komposisi kimia minyak atsiri jahe 

yang dihasilkan dari proses penyulingan dan ekstraksi. 

b. Mengetahui banyaknya MIC yang dibutuhkan dalam uji aktivitas 

antibakteri memggunakan minyak atsiri jahe. 

c. Mengetahui pengaruh/efek setelah pemberian minyak atsiri jahe 

terhadap bakteri Bacillus subtilis, E.coli, Salmonella thypomirium, 

Staphylococcus aureus, Vibrio colera. 

d. Mengetahui perbedaan potensi aktifitas antibakteri dari hasil proses 

penyulingan dan ekstraksi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan minyak atsiri jahe gajah 

(zingiber officinale var. officinale) dapat berpotensi sebagai bahan 

pengawat makanan yang alami yang menyehatkan. 
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