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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Singkong  

Pati yang layak cerna dapat diperoleh dari tanaman dikotil salah satunya 

ubi kayu atau singkong. Daun menjari antara 5 sampai 9 belahan, dengan tinggi 1-

4m termasuk tanaman semak belukar tahunan. Umur pada daun yang bertangkai 

panjang hanya beberapa bulan dan bersifat cepat luruh. Varietas keragamannya 

membuat pola percabangan memiliki ciri khas yang berbeda. Pertumbuhan tegak 

batang sebelum bercabang lebih disukai karena memudahkan penyilangan. 

Kurangnya peminatan bila percabangan yang berlebihan dan terlalu rendah. Laju 

pertumbuhan cepat di tandai dengan batang yang tua yang memiliki bekas daun 

yang jelas dan ruas yang panjang. Akar tunggang yang jelas dihasilkan dari tanaman 

yang diperbanyak dengan biji. Akar serabut akan tumbuh lurus bila tanaman yang 

diperbanyak secara vegetatif. Akar serabut adventif didapatkan dari umbi yang 

dikembangkan dari penebalan sekunder. Bentuk silinder dan meruncing sering di 

jumpai walaupun ada bentuk yang lainnya. Beberapa diantaranya bercabang. 

Klasifikasi tanaman singkong adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Euphorbiales 

Famili   : Euphorbiaceae 

Genus   : Manihot 

Spesies  : Manihot utilisima (Putri, 2015).  

Gambar 1. Singkong 
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Tanah yang memiliki banyak kandungan air tanaman singkong tidak bisa 

tumbuh dengan baik, tanaman singkong akan tumbuh subur asal kontur tanah yang 

cukup gembur, dan kelebihan yang dimilikinya diantaranya dapat tumbuh di segala 

tanah (Cecep, 2009).   

Singkong atau yang dikenal juga dengan nama ubi kayu merupakan 

tumbuhan tahunan tropika dari keluarga Euphorbiaceae. Singkong memiliki fisik 

rata-rata bergaris tengah 2-3cm dan panjang 50-80cm yang merupakan umbi atau 

akar pohon yang panjang. Daging umbinya berwarna putih atau kekuning-

kuningan. Daya simpan singkong tergolong singkat walaupun telah ditempatkan di 

lemari pendingin. Keluarnya warna biru gelap menandakan adanya gejala 

kerusakan.  

Singkong terdiri dari beberapa bagian yang sangat bermanfaat 

dikehidupan sehari-hari. Umbinya bisa dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, 

daunnya memiliki kandungan protein yang baik, vitamin dan mineral yang daapt di 

konsumsi sebagai sayuran maupun ramuan. Hasil pengolahan gaplek, tapioka, tape, 

dan makanan yang berdasar singkong lainnya ada bagian dari singkong yang 

dianggap limbah. Kulit singkong merupakan hasil kupasan dari singkong yang tidak 

digunakan. 

2.1.1 Kandungan Gizi Singkong 

Sumber karbohidrat terbesar dari pada biji-bijian lainnya yaitu singkong, 

150 kkal/100g bobot yang dihasilkan pada singkong segar sedangkan pada ubi jalar 

menghasilkan 115 kkal/100g bobot segar.  Dalam kalori dan efisiensi tenaga kerja 

singkong cukup bersaing dengan tanaman biji-bijian bila berdasarkan hasil 
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persatuan luas. Kandungan vitamin C 30-38 mg /100g bobot segar, kandungan serat 

pada singkong mencapai 1,4% dan lemaknya 0,3% (Vincent, 1998).  

Tabel 1. Informasi Gizi dalam 100 gr  

Informasi Gizi Per porsi (100 gr) 

Kalori (kkal) 160,000 

Lemak (g) 0,280 

Lemak jenuh (g) 0,740 

Lemak tak jenuh ganda (g) 0,048 

Lemah tak jenuh tunggal (g) 0,075 

Kolesterol (mg) 0 

Protein (g) 1,360 

Karbohidrat (g) 38,060 

Serat (g) 1,800 

Gula (g) 1,700 

Sodium (mg) 14,000 

Kalium (mg) 271,000 

Sumber : Fat secrete indonesia, 2018 

2.2 Pati Singkong 

Pemanfaatan  pati  sebagai  bahan  baku  pembuat edible film memiliki 

kemampuan yang baik untuk melindungi produk terhadap oksigen, karbondioksida, 

minyak, dan meningkatkan kesatuan struktur produk. Adapun kelemahannya 

sebagaimana umumnya polisakarida dan hidrokoloid lainnya, pati  mempunyai  

sifat  hidrofilik,  dan  apabila  pati  digunakan sebagai bahan baku pembuat edible 

film akan menghasilkan film  yang  rapuh,  permeabilitas  uap  air  tinggi,  dan  

kurang fleksibel, sehingga diperlukan usaha untuk memperbaikinya, salah  satunya  

adalah  dengan  penambahan plasticizer agar elastis (Warkoyo, dkk. 2014). Ikatan 

α-(1,4)-D-glukosa merupakan strktur ikatan lurus dari amilosa. Struktur bercabang 

dengan ikatan α-(1,4)-D-glukosa dan titik percabangan amilopektin merupakan 

ikatan α-(1,6) yang tersusun dalam amilopektin. Berat molekul amilosa dari 

beberapa ribu hingga 500.000 begitu pula dengan amilopektin (Lehninger, 1982).  
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Edible film yang diuji adalah edible film dari pati singkong yang memiliki 

nilai permeabilitas uap air yang terendah. Pada tahap aplikasi ini digunakan buah 

anggur merah, Hal ini dikarenakan anggur merah memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi, sedangkan umur simpannya hanya berkisar antara 4 - 8 minggu (Apandi, 

1984). Sehingga untuk memperpanjang umur simpannya dapat dilakukan dengan 

pengemasan. Salah satu aplikasi pengemasan dapat dilakukan dengan wrapping. 

Pengeringan dengan cabinet drying (60 °C, 8 jam) Pendinginan pada suhu ruang. 

Berdasarkan bahan baku dan penggunaannya, pati dapat diekstrak dengan berbagai 

cara. Proses dari ekstraksi terdiri dari perendaman, disintegrasi dan sentrifugasi di 

aplikasikan pada pati dari umbi-umbian.larutan natrium bisulfit pada pH 

ditambahkan pada saat perendaman. Hasil biokimia yang terjadi perubahan warna 

ubi. Cara memisahkan pati dari komponen lainnya dengan dilakukan disentegrasi 

dan sentrifugasi (Cui, 2005). Diagram alir ekstraksi pati dari umbi akar dapat dilihat 

pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Alur Ekstraksi Pati dari Umbi Akar (Cui, 2005) 
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Terjadinya retrogradasi dapat dikurangi dengan pati singkong 

mengandung 83% amilopektin dan membentuk pasta bening (Williams, 2000), 

kettle drum berbentuk seperti oval, kerucut dengan bagian atas terpotong dengan 

ukuran granula pati singkong 4-35 µm. Suhu 62-73OC digunakan untuk proses 

gelatinasi, sedangkan suhu 63OC untuk proses pembentukan pasta. Menurut 

Santoso, Saputra, dan Pambayun (2004), pati singkong relatif mudah didapat dan 

harganya yang murah. Bentuk granula pati singkong dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Edible Film 

Edible film berbasis pati mempunyai kelemahan, yaitu resistensinya 

terhadap air rendah dan sifat penghalang terhadap uap air juga rendah karena sifat 

hidrofilik pati dapat memengaruhi stabilitas dan sifat mekanisnya (Garcia dkk, 

2011). Rendahnya stabilitas film akan memperpendek daya simpan sehingga kurang 

optimal karena uap air dan mikroba yang masuk melalui film akan merusak bahan 

pangan. Peningkatan karakteristik fisik maupun fungsional dari film pati, perlu 

dilakukan penambahan biopolimer atau bahan lain, antara lain bahan yang bersifat 

hidrofobik dan atau yang memiliki sifat antimikroba (Chillo dkk, 2008).  

Menurut Careda et. al. (2000), konsentrasi 3% pati singkong tanpa 

modifikasi akan menghasilkan pori-pori yang kecil, yang mungkin disebabkan 

Gambar 3. Granula Pati Singkong (Hui, 2006) 
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gelembung-gelembung kecil dari udara terlarut ketika pemanasan. Pori-pori yang 

kecil mengakibatkan edible film dari pati singkong memiliki laju transmisi rendah 

terhadap uap air dan gas (Santoso dkk., 2004) Sedangkan pati yang diestrifikasi 

(CMA) dengan konsentrasi 3% menunjukkan adanya granula-granula pati dengan 

struktur yang kecil yang saling berdempetan. Pati singkong yang dioksidasi 

(Amilum 320) dengan konsentrasi 3% menunjukkan struktur granula yang utuh dan 

tidak hancur dalam air (Careda et. al., 2000).    

Penggunaaan lapisan film yang mengandung bahan antimikroba dapat 

lebih efisien dalam mengatur proses migrasi bahan aktif ke dalam produk pangan 

dibandingkan dengan penyemprotan maupun pencelupan. Pencelupan dapat 

berakibat pada berkurangnya aktivitas antimikroba karena larut dalam matriks 

makanan ataupun bereaksi dengan komponen pangan. Lapisan film antimikroba 

akan senantiasa dilindungi oleh bahan antimikroba sehingga kontaminasi dapat 

dikurangi untuk memperpanjang umur simpan  (Mauriello et al., 2005). 

Donhowe dan Fennema (1993) menyebutkan hidrokoloid, lemak dan 

komposit merupakan tiga kelompok penyusun edible film. Protein, derifat sellulosa, 

alginat, pektin, dan polisakarida lain dapat dikelompokkan dalam hidrokoloid. Wax, 

asilgliserol, dan asam lemak dapat di kelompokkan dalam lemak; sedangkan 

kelompok komposit mengandung campuran kelompok hidrokoloid dan lemak.   

Menurut Koswara dkk (2002), komponen polisakarida, lipid dan protein 

merupakan penyusun dari edible film. Barrier yang baik dalam edible film terhadap 

transfer oksigen, karbohidrat dan lipid terbuat dari komponen polisakarida. Potensi 

dari sifat hidrokoloid sangat baik bila dimanfaatkan sebagai pengemas. Mudah 

larutnya hidrokoloid dalam air dapat menguntungkan ketika digunakan. 
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Penggunaan lipid dalam film secara tersendiri sangat terbatas mengingat kelarutan 

lipid yang tidak larut terhadap film. Protein dan polisakarida dapat dikelompokkan 

menjadi hidrokoloid. Pembuatan film jika mengandung selulosa dan turunannya 

yang termasuk golongan sumber daya organik karena memiliki sifat mekanik 

memberikan efek yang baik dalam pembuatannya. Sifat tersebut sangat efisien 

sebagai barrier terhadap oksigen dan hidrokarbon dan bersifat barrier terhadap uap 

air, sehingga dapat digunakan dengan penambahan lipid.   

Edible film dapat menggunakan bahan hidrokoloid dan lemak atau 

campuran keduanya. Protein (gel, kasein, protein kedelai, protein jagung dan gluten 

gandum) dan karbohidrat (pati, alginat, pektin, gum arab, dan modifikasi 

karbohidrat lainnya) merupakan salah satu alternatif hidrokoloid yang dapat di 

gunakan daam pembuatan edible film. Lilin/ wax, gliserol dan asam lemak 

merupakan alternatif lipid yang digunakan. Melindungi produk dari oksigen, 

karbondioksida merupakan kelebihan edible film yang dibuat dari hidrokoloid. Sifat 

mekanis dan meningkatkan kesatuan struktural produk merupakan kelebihan dari 

lipid. Film yang dibentuk dari protein dipengaruhi oleh besar pH sehingga 

kelemahan itulah ketika pembentukan film dengan karbohidrat (Syamsir, 2008).  

Menurut Krocha dan Johnson (1997) dalam pembuatan edible film bila 

menggunakan kedua sifat mekanik dan barier tidak disarankan, tetapi melilih 

diantara kedua sifat tersebut akan menjadi edible film yang baik. Sifat 

penghambatan (barrier) pada edible film akan diperbaiki ketika ada penambahan 

bahan yang bersifat hidrofob. 
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2.4 Bahan Baku Edible Film 

 Hidrokoloid, lipida dan komposit merupakan tiga macan komponen 

penyusun edible film. Senyawa polisakarida yaitu selulosa, modifikasi selulosa, 

pati, agar, alginat, pektin termasuk hidrokoloid yang cocok untuk digunakan. 

Kolagen, gelatin, asil gliserol, dan asam lemak biasa digunakan untuk golongan 

lipida. Apabila masing-masing dikombinasikan antara lipid dan hidrokoloid  akan 

menutupi kelemahan masing-masing merupakan golongan komposit (Dohowe dan 

Fennema, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edible Film dan coating dapat diklasifikasikan berdasarkan kemungkinan 

penggunaannya dan jenis film yang sesuai, yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Gambar 5 Struktur Kimia Gliserol (Solvay, 2001)  

Gambar 4 Stuktur Kimia Asilgliserol (Harris, 2001) 
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Tabel 2. Kemungkinan Penggunaan Edible Film dan Coating 

Penguunaan Jenis Film yang Sesuai 

1. Menghambat penyerapan uap air 

2. Menghambat penyerapan gas 

3. Menghambat penyerapan minyak 

dan lemak 

4. Menghambat penyerapan zat-zat 

larut 

5. Meningkatkan kekuatan struktur 

atau memberi kemudahan 

penanganan 

6. Menahan zat-zat volatile 

7. Pembawa bahan tambahan makanan 

1. Lipida, komposit 

2. Hidrokoloid, lipida atau komposit 

3. Hidrokoloid 

 

4. Hidrokoloid, lipida atau komposit 

 

5. Hidrokoloid, lipida atau komposit 

 

 

6. Hidrokoloid, lipida atau komposit 

7. Hidrokoloid, lipida atau komposit 

Sumber : Krochta dkk. (1994). 

2.4.1 Hidrokoloid  

Protein atau karbohidrat merupakan hidrokoloid yang digunakan dalam 

pembuatan edible film. Golongan karbohidrat seperti pati, gum (alginat, pektin, dan 

gum arab), dan pati yang dimodifikasi secara kimia yang digunakan dalam 

pembuatan film. Bahan dasar yang digunakan dalam pembentukan film berdasar 

protein contohnya adalah kasein, protein kedelai, gluten gandum, dan protein 

jagung. penghambat perpindahan oksigen, karbondioksida, dan lemak yang baik, 

serta memiliki karakteristik mekanik yang sangat baik film dapat dibuat dengan 

golongan hidrokoloid. Pembuatan film hidrokoloid sangat baik dalam memperbaiki 

struktur agar tidak mudah hancur (Krochta dkk, 1994).  

Polisakarida sebagai bahan dasar edible film dapat dimanfaatkan untuk 

mengatur udara sekitarnya dan memberikan ketebalan atau kekentalan pada larutan 

edible film. Pemanfaatan dari edible film ini penting karena tersedia dalam jumlah 

yang banyak, harganya murah, dan bersifat nontoksik (Krochta dkk., 1994).  
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2.4.2 Lipida  

Film yang berasal dari lipida sering digunakan seagai penghambat uap air, 

atau bahan pelapis untuk meningkatkan kilap pada produk- produk permen. Film 

yang terbuat dari lemak murni sangat terbatas dikarenakan menghasilkan kekuatan 

struktur film yang kurang baik (Dohowe dan Fennema, 1994). Lipida yang sering 

digunkan sebagai Edible Film antara lain lilin (wax), asam lemak, monogliserida, 

dan resin (Hui, 2006). Alasan mengapa lipida ditambahkan dalam edible film adalah 

untuk memberi sifat hidrofobik (Krochta dkk., 1994). 

2.4.3 Komposit  

Komposit film terdiri dari komponen lipida dan hidrokoloid. Aplikasi dari 

komposit film dapat dalam lapisan satu-satu (bilayer), di mana satu lapisan 

merupakan hidrokoloid dan satu lapisan lain merupakan lipida, atau dapat berupa 

gabungan lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Gabungan dari 

hidrokolid dan lemak digunakan dengan mengambil keuntungan dari komponen 

lipida dan hidrokoloid. Lipida dapat meningkatkan ketahanan terhadap penguapan 

air dan hidrokoloid dapat memberikan daya tahan. Film gabungan antara lipida dan 

hidrokoloid ini dapat digunakan untuk melapisi buah-buahan dan sayuran (Krochta 

dkk., 1994). 

2.5 Gliserol sebagai Plasticizer  

Plasticizer adalah salah satu komponen bahan dasar pembuatan edible film 

yang berfungsi untuk mengatasi sifat rapuh pada film. Secara teoritis plasticizer 

dapat menurunkan gaya internal di antara rantai polimer. Plasticizer dapat masuk 

ke dalam polimer polisakarida sehingga meningkatkan fleksibilitas film, 
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kemampuan pembentukan film dan dapat menurunkan kegetasan serta 

meningkatkan permeabilitas terhadap uap air (Gontard dkk., 1993). 

Prinsip plastisasi yaitu interaksi antara polimer dari bahan pembentuk 

edible film dengan plasticizer yang dipengaruhi oleh sifat afinitas kedua komponen. 

Jika afinitas polimer dengan plasticizer tidak terlalu kuat, dapat mengakibatkan 

plastisasi antar struktur. Namun, jika interaksi antara polimer dengan plasticizer 

cukup kuat, maka molekul plasticizer akan terdifusi ke dalam rantai polimer. 

Molekul plasticizer akan berada diantara rantai polimer dan mempengaruhi 

mobilitas rantai yang dapat meningkatkan plastisasi dalam polimer. Jika jumlah 

plasticizer melebihi batas akan terjadi sistem heterogen dan mengakibatkan 

plastisasi tidak efisien (Rodriguez dkk., 2006 ). 

Menurut Guilbert dan Biquet (1996) ada beberapa jenis plasticizer yang 

sering digunakan dalam pembuatan edible film yaitu: a) mono, di- dan 

oligosakarida; b) poliol (seperti gliserol dan turunannya, polietilen glikol, sorbitol); 

c) lipid dan turunannya (asam lemak, monogliserida dan esternya, asetogliserida, 

pospholipida dan emulsifer lain). Pada umumnya plasticizer yang digunakan dalam 

pembuatanEdible Film berbahan dasar pati adalah gliserol. Hal ini karena gliserol 

dapat memberikan kelarutan yang tinggi terhadap edible film berbahan dasar pati. 

Gliserol juga dapat meningkatkan transmisi uap air dan dapat menghasilkan edible 

film yang memiliki transparansi tinggi. Selain itu gliserol mudah diperoleh (Hasaan 

da Norziah, 2012). Penggunaan gliserol sebagai plasticizer pada bahan dasar pati 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti contohnya Krisna (2011) membuat edible 

film dari pati kacang merah dengan penambahan gliserol, Syarifuddin (2015) 
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membuat edible film dari pati garut dengan penambahan glisero, Arsyi dan Sari 

(2016) membuat edible film dari pati ubi jalar putih dengan penambahan gliserol. 

Menurut Winarno (1997) Gliserol adalah senyawa alkohol polihidrat 

(poliol) dengan 3 buah gugus hidroksil dalam satu molekul atau disebut alkohol 

trivalent. Nama lain gliserol   adalah gliserin. Rumus kimia gliserol adalah C3H8O3. 

Gliserol bersifat higroskopis, tidak berwarna, tidak berbau, rasanya manis, 

bentuknya liquid sirup, mudah larut dalam air dan dapat meningkatkan viskositas 

larutan. Berat molekul gliserol 92,10 g/mol, massa jenisnya 1,23 g/cm3, titik 

didihnya 204
o
C dan meleleh pada suhu 17,8

o
C. 

 2.6 Pembuatan Edible Film  

Film didefinisikan sebagai lembaran fleksibel, yang tidak berserat dan 

tidak mengandung bahan metalik dengan ketebalan kurang dari 0,01 inci atau 250 

mikron. Film terbuat dari turunan selulosa dan sejumlah resin thermoplastik. Film 

terdapat dalam bentuk roll, lembaran dan tabung. Kemasan film dapat digunakan 

sebagai pembungkus, kantong, tas, dan sampul, mengemas tembakau, biskuit, 

kabel, tekstil, pupuk, pestisida, obat-obatan, mentega, produk kering yang beku 

untuk para astronot (Susanto, 1994).  

Krochta, dkk,. (1994), menjelaskan bahwa beberapa jenis polisakarida 

yang dapat digunakan untuk membuat edible film antara lain selulosa dan 

turunannya, hasil ekstraksi rumput laut (yaitu karaginan, alginate, agar dan 

furcellaran), exudates gum, kitosan, gum hasil fermentasi mikrobia, dan gum dari 

biji-bijian.  

Menurut Kester dan Fenema (1986), film yang sesuai untuk produk buah-

buahan segar adalah film dari polimer pektin karena sifat permeabilitasnya yang 



16 
 

selektif dari polimer tersebut terhadap oksigen  dan karbondiokasida. Untuk 

memperkecil permeabilitasnya, terhadap uap air maka dalam polimer sering 

ditambahkan asam lemak.  

Proses pembuatan edible film diawali dengan melarutkan 5,25 g pati 

singkong dalam 150 ml aquades, kemudian ditambahkan gliserol (0,9 ml, 1,18 ml 

dan 1,44 ml) dan filtrat jahe (6%, 8%,  dan 10%). Larutan tersebut dipanaskan 

sampai suhu 80 °C atau sampai larutan tergelatinisasi dan dipertahankan selama 30 

menit. Larutan didinginkan pada suhu ruang hingga suhu 50 °C dan dilakukan 

pencetakan pada plat kaca ukuran 20x20 cm. Selanjutnya dilakukan pengeringan 

pada suhu 70 °C selama 24 jam menggunakan cabinet dryer yang dipasangi rak 

kaca. 

Menurut Bureau dan Minton (1996), pembentukan edible film memerlukan 

sedikitnya satu komponen yang dapat membentuk sebuah matriks dengan 

kontinyuitas yang cukup dan kohesi yang cukup. Derajat atau tingkat kohesi akan 

menghasilkan sifat mekanik dan penghambatan film; sedangkan menurut Fenema 

(1976), umumnya komponen yang digunakan berupa polimer dengan berat molekul 

yang tinggi. Struktur polimer rantai panjang diperlukan untuk menghasilkan 

matriks film dengan kekuatan kohesif yang tepat. Kekuatan kohesif film terkait 

dengan struktur dan kimia polimer, selain itu juga dipengaruhi oleh terdapatnya 

bahan aditif seperti bahan pembentuk ikatan silang.  

2.7 Jahe  

Jahe merah (Zingiber officinale var rubrum) berasal dari Asia Pasifik yang 

tersebar dari India sampai China. Oleh karena itu kedua bangsa ini disebut-sebut 
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sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan jahe terutama sebagai bahan 

minuman, bumbu masak dan obat-obatan tradisional (Setiawan, 2015).  

Penyebaran tanaman jahe merah (Zingiber officinale var rubrum) kini 

sampai di wilayah tropis dan subtropis, contohnya Indonesia. Jahe merah (Zingiber 

officinale var rubrum) disebut juga jahe sunti. Selain itu, banyak nama lain dari jahe 

dari berbagai daerah di Indonesia antara lain halia (Aceh), beeuing (Gayo), bahing 

(Batak Karo), sipodeh (Minangkabau), jahi (Lampung), jahe (Sunda), jae (Jawa 

dan Bali), jhai (Madura), melito (Gorontalo), geraka (Ternate), dan sebagainya 

(Setiawan, 2015).  

Jahe merah/jahe sunti (Zingiber officinale var rubrum) memiliki rimpang 

dengan bobot antara 0,5 - 0,7 kg/rumpun. Struktur rimpang jahe merah, kecil 

berlapis-lapis dan daging rimpangnya berwarna kuning kemerahan, ukuran lebih 

kecil dari jahe kecil. Memiliki serat yang kasar. Rasanya pedas dan aromanya 

sangat tajam. Diameter rimpang 4,2 -4,3 cm dan tingginya antara 5,2 - 10,40 cm. 

Panjang rimpang dapat mencapai 12,39 cm. sama seperti jahe kecil, jahe merah juga 

selalu dipanen setelah tua, dan juga memiliki kandungan minyak atsiri yang lebih 

tinggi dibandingkan jahe kecil, sehingga cocok untuk ramuan obat-obatan 

(Setiawan, 2015). 

2.8 Jahe Sebagai Antibakteri 

Aplikasi ektrak jahe (Zingiber officinale) sebagai antibakteri juga 

pernah diteliti oleh Rahminiwati (2010) mengenai bioprospeksi ekstrak jahe 

gajah sebagai Anti-CRD: kajian aktivitas antibakteri terhadap Mycoplasma 

galiisepticum dan E.coli in vitro. Hasil penelitiannya perasan jahe mempunyai 

aktivitas antibakteri terhadap M.gallisepticum dengan konsentrasi terkecil 8% pada 
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fraksi heksan dan 10% pada fraksi air. Sehingga berpotensi sebagai anti 

M.gallisepticum penyebab penyakit pernapasan akut. Sementara pada bakteri 

E.coli, tidak menampakkan adanya aktivitas antibakteri. Hal ini dikarenakan ektrak 

jahe yang digunakan adalah ekstrak segar jahe. Sementara menurut Nursal dan 

Yaotama dalam jurnal Rahminiwati ini efek antibakteri terhadap E.coli mulai 

terlihat pada konsentrasi 6%. Namun perlakuan yang diberikan dalam ekstraksi jahe 

berbeda, yaitu jahe dikeringkan dan diserbukkan terlebih dahulu. Menurut 

Jolad (Rahminiwati,2010) proses pengeringan dan pemanasan akan mengubah 

kandungan kimia pada jahe seperti mengubah zingiberol menjadi 

shogaol .  

Kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman jahe-jahean 

terutama golongan flavonoid, fenol, terpenoid dan minyak atsiri. Senyawa 

metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan Zingiberaceae ini umumnya dapat 

menghambat pertumbuhan pathogen yang merugikan kehidupan manusia, 

diantaranya bakteri Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

jamur Neurospora sp, Rhizopus sp. dan Penicillium sp. (Nursal dkk., 2006). Pada 

penelitian Putri, 2014 bahwasannya saat dilakukan uji antibakteri pada bakteri 

Escherichia coli  memberikan hasil perbedaan yang signifikan terhadap zona 

hambat dengan beberapa konsentrasi jahe merah yang diberikan. 

Kandungan senyawa fenol pada jahe memiliki kemampuan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Terjadinya penghambatan 

disebabkan karena kerusakan yang terjadi pada komponen struktural membran sel 

bakteri. Fenol pada jahe juga memiliki kemampuan untuk mendenaturasi protein 

dan merusak membran sel dengan cara melarutkan lemak yang terdapat pada 
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dindingsel, karena senyawa ini mampu melakukan migrasi dari fase cair ke fase 

lemak (Winiati, 2000 dalam Ernawati, 2010). Menurut Volk and Wheeler (1988), 

membran sel bakteri yang tersusun atas protein dan lipid sangat rentan terhadap zat 

kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan sel. Beberapa senyawa fenol 

juga mampu menurunkan tegangan permukaan sel (Pelczar dan Reid, 1979) 

Ekstrak segar rimpang jahe-jahean mampu menghambat pertumbuhan 

mikroba uji dengan bervariasinya rata-rata diameter daerah bebas mikroba yang 

terbentuk. Hal ini disebabkan karena ekstrak segar rimpang jahe-jahean 

mengandung senyawa anti-mikroba (Sari, 2013). Ekstrak segar rimpang jahe-

jahean mengandung beberapa komponen minyak atsiri yang tersusun dari α-pinena, 

kamfena, kariofilena, β-pinena, α-farnesena, sineol, dl-kamfor, isokariofilena, 

kariofilenaoksida, dan germakron yang dapat menghasilkan antimikroba untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba (Mulyani, 2010). 

2.9 Escherichia Coli 

Bakteri Escherichia coli merupakan merupakan bakteri gram negatif, 

bentuk batang, memilki ukuran 2,4 mikro 0,4 hingga 0,7 mikro, bergerak, tidak 

berspora, positif pada tes indol, glukosa, laktosa, sukrosa  (Greenwood dkk., 2007).   

Dinding sel bakteri gram negatif tersusun atas membran luar, 

peptidoglikan dan membran dalam. Peptidoglikan yang terkandung dalam bakteri 

gram negatif memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan gram positif. 

Membran luarnya terdiri dari lipid, liposakarida dan protein. Peptidoglikan 

berfungsi mencegah sel lisis, menyebabkan sel kaku dan memberi bentuk kepada 

sel (Purwoko, 2007).   
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Bakteri Escherichia coli yang menyebabkan diare sangat sering ditemukan 

di seluruh dunia. Bakteri ini diklasifikasikan oleh ciri khas sifat – sifat virulensinya 

dan setiap golongan menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda, antar 

lain:  

a. Enterotoksigenik Escherichia coli (ETEC)  

Enterotoksigenik merupakan penyebab paling umum dari diare pada 

wisatawan (Travellers diarrhea) dan diare pada bayi di negara berkembang. Ada 

dua macam eksotoksin yang dihasilkan dari Escherichia coli yaitu: (1) Limfotoksin 

dikeluarkan bawah kendali genetik plasmid. (2)  

Sitotoksin yang berada di bawah kendali kelompok plasmid heterogen. 

Strain yang menghasilkan kedua toksin tersebut menyebabkan diare yang lebih 

berat (Brooks dkk., 2008).  

b. Enteroinvasif Escherichia coli (EIEC)  

Menyebabkan penyakit yang mirip dengan shigellosis. Sering terjadi pada 

anak – anak di negara berkembang dan wisatawan yang menuju negara tersebut. 

EIEC menimbulkan penyakit melalui invasinya ke sel epitel mukosa usus (Brooks 

dkk., 2008).  

c. Enteropatogenik Escherichia coli (EPEC)  

Enteropatogenik mengacu pada serotipe Escherichia coli tertentu yang 

pertama dicurigai dalam studi epidemiologi pada 1940-an dan 1950-an sebagai 

penyebab epidemi dan sporadis diare pada anak-anak (Frankel dkk, 2002).  

d. Enterohemoragik Escherichia coli (EHEC)  

EHEC dianggap sebagai patogen zoonosis baru yang dapat menyebabkan 

gastroenteritis akut dan hemoragik kolitis dengan komplikasi ginjal dan neurologis 
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sebagai akibat dari translokasi Shiga toksin (Stx 1 dan Stx 2) di usus. Merupakan 

penyebab utama kematian bayi dalam Negara berkembang (Jawetz dkk., 2008)  

e. Enteroagregatif Escherichia coli (EAEC)  

Akibat infeksi EAEC menyebabkan diare akut dan kronik pada negara 

berkembang. Bakteri ini ditandai dengan pola khas perlekatannya pada sel manusia. 

EAEC memproduksi hemolisin dan ST enterotoksin yang sama dengan ETEC 

(Brooks dkk., 2008) 
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