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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Edible film adalah lapisan tipis terbuat dari bahan yang dapat dimakan, 

dibentuk, yang berfungsi sebagai penghambat transfer massa (kelembaban, 

oksigen, lemak, dan zat pelarut) atau sebagai pembawa bahan tambahan pada 

makanan atau zat aditif untuk meningkatkan kualitas produk pangan (Krochta, 1992 

dalam Prayoga, 2015). Edible film terbuat dari bahan yang bersifat hidrokoloid dari 

protein maupun karbohidrat serta lemak atau campuran keduanya. Pati sebagai 

senyawa hidrokoloid, merupakan polimer yang secara alamiah terbentuk dalam 

berbagai sumber botani/nabati seperti gandum, jagung, kentang, dan tapioka 

(Warkoyo, 2014).  

Edible film dengan bahan dasar pati memiliki kemampuan yang baik untuk 

melindungi produk terhadap oksigen, karbondioksida, minyak, dan meningkatkan 

kesatuan struktur produk. Namun, edible film berbasis pati memiliki kelemahan, 

yaitu resistensinya terhadap air rendah dan sifat penghalang terhadap uap air juga 

rendah karena sifat hidrofilik pati dapat mempengaruhi stabilitas dan sifat 

mekanismenya (Garcia, dkk, 2011). Stabilitas film yang rendah akan menyebabkan 

uap air dan mikroba tetap masuk melalui film sehingga akan merusak bahan pangan 

dan memperpendek masa simpan. Menurut Chillo, dkk (2008) penambahan bahan 

lain yang bersifat hidrofobik atau yang memiliki sifat antimikroba dapat 

meningkatkan stabilitas edible film berbahan dasar pati. 
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Edible film yang mengandung bahan antimikroba dapat mengurangi atau 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen pada bahan pangan. Selain 

dapat mengendalikan pertumbuhan mikroba pada bahan pangan, juga dapat 

memperpanjang masa simpan dan meningkatkan mutu pangan (Quintavalla, dkk, 

2002). Jenis-jenis bahan antimikroba yang dapat ditambahkan pada edible film 

antara lain mikroalga (Prayoga, 2015), rempah-rempah, seperti jahe dalam bentuk 

bubuk maupun ekstrak berupa komponen minyak atsiri, turunan fenol, dan senyawa 

aktif lainnya (Hanief, 2013). Menurut Sari (2013) ekstrak segar rimpang jahe-

jahean menunjukkan pengaruh yang berbeda terahadap mikroba uji. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ekstrak segar rimpang jahe merah (Zingiber 

officinale) memiliki diameter zona hambat paling besar terhadap dua mikroba uji, 

masing-masing Staphylococcus aureus (15,83 mm) dan Escherichia coli (15,33 

mm) dibandingkan dengan jenis ekstrak segar jahe lainnya. 

Jahe merah merupakan tumbuhan liar dan tidak berkayu yang termasuk 

dalam tanaman dengan famili Zingiberaceae. Rimpang jahe merah mengandung 

gingerol yang memiliki senyawa antimikroba. Senyawa tersebut dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen yang merugikan kehidupan manusia, diantaranya 

bakteri Escherichia coli (Handrianto, 2016).  Gingerol merupakan senyawa turunan 

fenol yang berinteraksi dengan sel bakteri melauli proses adsorbs dengan 

melibatkan ikatan hidrogen (Megasari, 2015). Selain itu, ekstrak segar jahe merah 

juga mengandung beberapa komponen minyak atsiri yang dapat menghasilkan 

senyawa antimikroba untuk menghambat pertumbuhan mikroba (Mulyani, 2010 

dalam Sari, 2013). 
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Kandungan minyak atsiri pada jahe merah berperan untuk menghambat atau 

mematikan pertumbuhan mikroba dengan mengganggu proses terbentuknya 

dinding sel, sehingga dinding sel tersebut tidak berbentuk atau terbentuk tetapi tidak 

sempurna (Ajizah, 2004). Flavonoid yang merupakan turunan fenol berinteraksi 

dengan sel mikroba sehingga terbentuk komplek fenolprotein, diikuti penetrasi 

fenol ke dalam sel dan menyebabkan koagulasi protein dan sel membran mengalami 

lisis (Hertianti dkk, 2003). 

Escherichia coli berbentuk batang, gram negatif, fakultatif aerob, tumbuh 

baik pada media sederhana dan dapat melakukan fermentasi lakstosa serta 

menghasilkan gas. Escherichia coli merupakan flora normal yang hidup komensal 

di dalam kolon manusia dan diduga membantu pembuatan vitamin K yang penting 

untuk pembentukan darah. Bakteri ini akan menimbulkan penyakit jika masuk ke 

organ atau jaringan lain (Entjang, 2003). Penyebaran Escherichia coli dapat terjadi 

dengan cara kontak langsung (bersentuhan, berjabatan tangan, dan sebagainya) 

kemudian diteruskan melalui mulut, namun Escherichia coli pun dapat ditemukan 

tersebar di alam sekitar kita. Penyebaran secara pasif dapat terjadi melalui makanan 

atau minuman (Melliawati, 2009 dalam Nuraina, 2015). 

Penelitian mengenai edible film dari pati jagung sebenarnya sudah banyak 

dilakukan, namun kombinasi edible film berbahan dasar pati jagung dan ekstrak 

jahe merah sebagai antimikroba belum pernah dilakukan. Edible film berbasis pati 

dengan penambahan sari jahe merah merupakan alternatif yang baik untuk 

meningkatkan daya tahan dan kualitas bahan pangan selama penyimpanan, serta 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang masuk melalui film. 
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Penambahan bahan antimikroba ke dalam edible coating/film akan meningkatkan 

masa simpan dan stabilitas bahan pangan karena sifat penghalang dari lapisan film 

diperkuat oleh komponen aktif antimikroba (Winarti, 2012). 

Pemanfaatan edible film dan penambahan sari jahe merah sebagai zat 

antimikroba dapat dipelajari dalam mata pelajaran IPA SMP kelas VIII, terkait 

dengan zat aditif pada makanan. Menurut Mulyasa (2006) biologi merupakan salah 

satu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam 

mempelajari biologi diperlukan suatu sumber belajar agar mempermudah siswa 

dalam memperoleh informasi yang dibutuhkannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai “Pengaruh Sari Jahe Merah (Zingiber officinale Rosc.) sebagai 

Antimikroba Terhadap Zona Hambat Edible Film” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh berbagai konsentrasi sari jahe merah (Zingiber 

officinale Rosc.) yang dicampur sebagai edible film terhadap diameter zona 

hambat bakteri Escherichia coli? 

2. Berapakah konsentrasi sari jahe merah (Zingiber officinale Rosc.) yang 

dicampur sebagai edible film yang berpengaruh paling baik terhadap 

diameter zona hambat bakteri Escherichia coli? 
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3. Bagaimanakah penerapan pengaruh berbagai konsentrasi sari jahe merah 

(Zingiber officinale Rosc.) yang dicampur sebagai edible film terhadap 

diameter zona hambat bakteri Escherichia coli sebagai bahan ajar LKPD 

dalam pembelajaran IPA SMP? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi sari jahe merah (Zingiber 

officinale Rosc.) yang dicampur sebagai edible film terhadap diameter zona 

hambat bakteri Escherichia coli. 

2. Mengetahui konsentrasi sari jahe merah (Zingiber officinale Rosc.) yang 

dicampur sebagai edible film yang berpengaruh paling baik terhadap 

diameter zona hambat bakteri Escherichia coli. 

3. Mengetahui penerapan pengaruh konsentrasi sari jahe merah (Zingiber 

officinale Rosc.) terhadap diameter zona hambat bakteri Escherichia coli 

pada edible film sebagai bahan ajar LKPD dalam pembelajaran IPA SMP. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan tentang kandungan minyak atsiri dan fenol 

pada sari jahe merah sebagai zat antimikroba yang dapat diaplikasikan 

pada edible film.  
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b. Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan bahan alami yang 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan edible film dan penambahan 

zat aditif alami sebagai antimikroba. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti lain: sebagai dasar untuk melakukan penelitian terkait 

pengaruh bahan dasar edible film dan senyawa tambahan lain terhadap 

nilai fungsional edible film. 

b. Bagi masyarakat: (1) memberikan informasi kepada masyarakat dalam 

pemanfaatan bahan alami sebagai bahan baku pembuatan edible film (2) 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan edible 

film sebagai pengawet alami untuk mengurangi kontaminasi bakteri 

patogen pada bahan pangan. 

c. Bagi guru dan siswa: hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat 

diterapkan dalam dunia pendidikan, yaitu dijadikan sebagai bahan ajar 

dalam bidang mata pelajaran IPA terkait dengan materi zat aditif pada 

makanan. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Edible film yang dibuat merupakan edible film berbahan dasar dari pati 

jagung yang dicampur dengan sari jahe merah. 

2. Konsentrasi sari jahe merah yang digunakan yaitu 10%, 20%, 30% dan 40%. 
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3. Jahe yang digunakan dalam penelitian adalah jenis jahe merah (Zingiber

officinale Rosc.) segar yang diperoleh dari Pasar Besar Kota Malang.

4. Bakteri yang digunakan adalah Escherichia coli yang didapat dari

Laboratorium Mikrobiologi Universitas Brawijaya Malang.

5. Indikator penelitian yang digunakan analisis zona hambat.

1.6. Definisi Istilah 

1. Sari Jahe Merah adalah cairan yang diperoleh dari rimpang jahe merah segar

dengan proses pencucian, pemarutan, penyaringan dan pengendapan

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai minuman segar (Ibrahim, dkk, 2015).

2. Antimikroba adalah zat yang dapat membasmi mikroba khususnya mikroba

yang paling merugikan bagi manusia, zat antimikroba harus mempunyai

sifat toksik untuk mikroba namun tidak untuk hospes (Ganiswara, 1995).

3. Zona Hambat adalah daerah bening/jernih di sekeliling kertas cakram

(paper disk) yang tidak ditumbuhi oleh bakteri dan sudah ditetesi oleh

ekstrak sebagai antimikroba (Waluyo, 2010).

4. Edible film adalah lapisan tipis, terbuat dari bahan yang dapat dimakan,

dibentuk, diletakkan di atas makanan yang berfungsi sebagai penghambat

transfer massa (kelembaban, oksigen, lemak, dan zat pelarut) atau sebagai

pembawa bahan tambahan pada makanan atau zat aditif untuk

meningkatkan kualitas produk pangan (Krochta, 1992 dalam Prayoga, 2015)




