
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahan makanan yang mudah rusak yaitu bahan makanan yang mudah 

terpapar oleh bakteri patogen, yang banyak terkandung di dalamnya. Tahu dan 

daging ayam merupakan bahan makanan yang mudah rusak. Tahu 

mengandung kadar air 86%; protein 8% sampai 12%; lemak 4,6% dan 

karbohidrat 1,6% (Koswara, 2009), sedangkan daging ayam mengandung 

karbohidrat, protein, lemak, mineral yang memiliki nilai gizi tinggi (Buckle et 

al., 2009). Protein dan kadar air yang tinggi merupakan tempat pertumbuhan 

dan perkembangan bakteri yang optimal, sehingga menyebabkan tahu dan 

daging ayam mudah mengalami pembusukan oleh bakteri pembusuk. Bakteri 

yang sering mengkontaminasi bahan makanan adalah genera Bacillus cereus, 

bakteri asam laktat seperti Streptococcus aureus dan Leuconostoc 

monocytogenes serta Coliform (Sardjono dan Kasmidjo, 1992; Rahayu, 1992). 

Makanan yang biasanya diawetkan dengan bahan pengawet yaitu 

makanan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan pengawet yang lebih 

sering digunakan adalah bahan pengawet sintetik seperti asam benzoat, asam 

sorbet, asam propionat, asam asetat, epoksida, garam nitrat atau garam nitrit 

dan lain-lain (Effendi, 2009). Bahan pengawet dan antioksidan sintetis saat ini 

tidak direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan sebagai pengawet 

makanan karena diduga dapat menyebabkan penyakit kanker (Hernani dan 

Raharjo, 2005). 

Ekstrak etanol rimpang jahe (Zingiber officinale Roscoe) dengan 

konsentrasi 100 g dalam 100 ml etanol 100% mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap S. aureus dengan adanya zona hambat sebesar 35 mm (Seblomo et 

al., 2011). Azu et al., (2009) dalam penelitiannya membuktikan bahwa ekstrak 

etanol rimpang jahe mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S.aureus dan 

Pseudomonas aeroginosa dengan konsentrasi ekstrak kering tertinggi yaitu 

Skrining Fitokimia Dan Potensi..., Wiwin Anggraeni, Fakultas Farmasi, UMP, 2016



2 

0,8 g/ml dari 200 g rimpang segar dalam 100 ml etanol 95%. Diameter zona 

hambat yang diperoleh adalah 20 mm untuk S. aureus dan 22 mm untuk P. 

aeroginosa. Penelitian tersebut diatas dapat dijadikan dasar bahwa jahe bisa 

digunakan sebagai alternatif bahan pengawet yang alami. Daya antibakteri 

rimpang jahe memiliki cakupan yang cukup luas seperti pada bakteri Escheria 

coli, S.aureus, B.cereus, dan L.monocytogenes (Natta et al., 2008). Kandungan 

senyawa metabolit sekunder pada jahe seperti golongan fenol, flavonoid, 

terpenoid, minyak atsiri, yang merupakan golongan senyawa metabolit 

sekunder bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan 

bakteri perusak pangan (Purwani, 2011). 

Minyak atsiri merupakan alternatif yang sering digunakan dalam 

pengawetan makanan, tetapi pada penelitian ini mengunakan infusa jahe. 

Minyak atsiri yang tidak larut dalam air dan mudah menguap menyebabkan 

banyak minyak atsiri yang hilang saat perlakuan, sehingga kurang efektif 

dalam pengawetan bahan makanan dengan metode perendaman. Metode 

infundasi juga merupakan metode yang lebih praktis dan lebih mudah 

dikerjakan oleh semua orang serta tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup 

mahal dalam pembuatan infusa, maka diperlukan kajian tentang infusa sebagai 

bahan pengawet yang alami. 

Penelitian dilakukan untuk melihat potensi infusa jahe dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri pada bahan makanan khususnya yaitu 

daging ayam dan tahu. Skrining fitokimia infusa jahe juga dilakukan untuk 

melihat golongan senyawa kimia dalam infusa jahe yang berpotensi sebagai 

pengawet makanan. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apa sajakah golongan senyawa kimia yang terkandung dalam infusa jahe? 

2. Apakah infusa jahe bisa digunakan sebagai pengawet makanan 

berdasarkan aktivitas penghambatan bakteri pada daging ayam dan tahu? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung dalam infusa 

jahe dengan menggunakan skrining fitokimia.  

2. Untuk mengetahui potensi infusa jahe sebagai pengawet makanan dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri pada daging ayam dan tahu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang potensi infusa jahe sebagai alternatif pengawetan bahan 

makanan khususnya tahu dan daging ayam menggunakan bahan alami. 
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