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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Sirih Merah (Piper crocatum) 

Tumbuhan sirih merah (Piper crocatum) tumbuh 

menjalar seperti halnya sirih hijau. Batangnya bulat 

bertangkai berwarna hijau keunguan dan tidak 

berbunga. Daunnya bertangkai membentuk jantung 

dengan bagian atas meruncing. Bertepi rata, dan 

permukaannya mengkilap atau tidak berbulu. Panjang 

daunnya bisa mencapai 15-20 cm. Warna daun bagian 

atas hijau bercorak putih keabu-abuan, bagian bawah 

daun berwarna merah hati cerah. Daunnya berlendir, 

berasa sangat pahit dan beraroma khas sirih. 

Batangnya bersulur dan beruas dengan jarak buku 5-10 

cm di setiap buku tumbuh bakal akar (Sudewo, 2005). 

 

Gambar 1. Tanaman Sirih Merah 

Sirih merah bisa tumbuh dengan baik di tempat 

yang teduh dan tidak terlalu banyak terkena sinar 
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matahari. Jika terkena sinar matahari langsung pada 

siang hari secara terus-menerus warna merah daunnya 

bisa menjadi pudar, buram dan kurang menarik. 

Tanaman sirih merah akan tumbuh baik jika 

mendapatkan 60-75 % cahaya matahari (Sudewo, 

2005). 

 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

Klasifikasi tanaman sirih merah (piper crocatum) 

adalah sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Tracheobionta 

Super Divisi  : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Sub Kelas  : Magnoliidae 

Ordo   : Piperales 

Famili   : Piperaceae 

Genus   : Piper 

Spesies  : Piper crocatum  
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2.1.2 Kandungan dan Manfaat Daun Sirih Merah 

Daun sirih merah memiliki kandungan kimia dengan 

khasiat tertentu yang disebut dengan metabolit 

sekunder yang menyimpan senyawa aktif seperti 

flavonoid, alcohol, terpenoid, cyanogenic, glucoside, 

isoprenoid, nonprotein amino acid, euganol. Sedangkan 

senyawa flavonoid dan polevenolad memiliki sifat 

antioksidan, antidiabetik, antikanker, antiseptic dan 

antiinflamasi (Sudewo, 2005). Komponen-komponen ini 

mampu mencegah adanya bakteri pathogen dalam 

makanan yang diketahui sebagai pembusuk pada 

makanan (Jenie et all, 2001). Kandungan alkaloid, 

flavonoid dan tanin juga telah diteliti peranannya 

sebagai anti bakteri (Juliantina dkk, 2009). 

Pemanfaatan sirih merah di masyarakat telah 

dilakukan menurut pengalaman secara turun menurun. 

Di masyarakat, sirih merah dipakai sebagai antiseptik, 

untuk mengatasi diabetes, kanker, hipertensi dan 

penyakit hepatitis. Dalam bentuk teh herbal, sirih merah 

digunakan untuk mengobati asam urat, kencing manis, 

maag dan kelelahan (Manoi, 2007). 

Adapun manfaat lain dari kandungan senyawa pada 

daun sirih merah yaitu euganol yang merupakan 
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turunan dari fenol senyawa minyak atsiri bersifat 

antifungal dengan menghambat pertumbuhan yeast (sel 

tunas) dari C. albicans dengan cara merubah struktur 

dan menghambat pertumbuhan dinding sel. Ini 

menyebabkan gangguan fungsi dinding sel dan 

peningkatan permeabilitas membran terhadap benda 

asing dan seterusnya menyebabkan kematian (Haviva, 

2011). 

2.2 Minyak Atsiri Daun Sirih Merah 

Salah satu bahan alami yang mempunyai 

kemampuan sebagai antibakteri adalah daun sirih. Daun 

sirih mengandung 4,2% minyak atsiri yang sebagian 

besar terdiri dari betephenol yang merupakan isomer 

Euganol allypyrocatechine, Cineol methil euganol, 

Caryophyllen (siskuiterpen), kavikol, kavibekol, estragol, 

dan terpinen (Sastroamidjojo, 1997). Senyawa  fenil 

propanoid, dan  tanin  bersifat antimikroba dan antijamur 

(Mahendra, 2005) yang dapat menghambat 

pertumbuhan beberapa jenis bakteri (antara lain 

Escherichia coli, Salmonella sp, Staphylococcus aureus, 

Klebsiella, Pasteurella dan dapat mematikan Candida 

albicans (Agusta 2000, Hariana 2007).  
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Seperti   halnya   daun   sirih   hijau,   daun   sirih   

merah   memiliki kandungan   minyak   atsiri   yang   

dapat   berfungsi   sebagai   antifungi   dan bakterisida. 

Peran daun sirih merah sebagai antifungi Candida 

albicans telah diketahui dalam bentuk minyak atsirinya  

(Sulistiyani dkk., 2007).    

2.3 Metode Pengambilan Minyak Daun Sirih Merah 

2.3.1 Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan salah satu cara untuk 

memisahkan satu atau lebih senyawa dari suatu bahan. 

Bahan tersebut dapat berupa suatu jaringan atau organ 

tumbuhan (Harborne, 1987). Dalam banyak kasus, 

pemilihan metode ekstraksi sangat penting dilakukan 

karena hasil ekstraksi akan mencerminkan tingkat 

keberhasilan metode tersebut dalam mengeluarkan 

senyawa fenol dari matriks bahan ke dalam media 

(pelarut) melalui pengujian kuantitatif ekstrak (Salas, 

2010). Ada beberapa metode ekstraksi bahan rempah 

dan herbal yang sering digunakan dalam industri minyak 

essensial.  

Salas (2010) menjelaskan mengenai metode 

ekstraksi senyawa fenol dari buah dan sayuran. 

Terdapat beberapa metode ekstraksi, yaitu, ekstraksi 
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cairan-cairan (liquid-liquid extraction/LLE), ekstraksi 

fase padatan (padatan phase extraction/SPE), ekstraksi 

fluida superkritis (supercritical fluid extraction/SFE), 

ekstraksi cairan bertekanan (pressurized liquid 

extraction/PLE), ekstraksi bantuan gelombang mikro 

(microwave-assisted extraction/MAE), dan ekstraksi 

bantuan ultrasonik (ultrasound-assisted extraction/UAE). 

Hingga saat ini, masih dikembangkan berbagai metode 

ektraksi modern untuk mendapatkan rendemen yang 

tinggi, biaya produksi yang rendah dan waktu yang 

singkat dalam melakukan sampling. 

Harborne (1996) menjelaskan bahwa perlakuan 

pendahuluan untuk bahan padat dapat dilakukan 

dengan beberapa cara antara lain dengan pengeringan 

bahan baku sampai kadar ai tertentu dan penggilingan 

untuk mempermudah proses ekstraksi dengan 

memperbesar kontak antara bahan dan pelarut. Kontak 

yang intensif menyebabkan komponen aktif pada 

campuran akan berpindah ke dalam pelarut. 

Perendaman suatu bahan dapat menyebabkan 

terjadinya kenaikan permeabilitas dinding sel melalui 

tiga tahapan, yaitu pertama masuknya pelarut ke dalam 

dinding sel tanaman dan sel akan mengalami 

pembengkakan (swelling). Kedua, senyawa yang 
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terdapat pada dinding sel tanaman akan lepas dan 

masuk ke dalam pelarut. Ketiga, difusi senyawa yang 

terekstrak dalam pelarut keluar dari dinding sel tanaman 

2.3.2 Ekstraksi Bantuan Gelombang mikro 

(Microwave Assisted Extraction) 

Gelombang mikro adalah radiasi elektromagnetik 

dengan frekuensi 0,3-300 GHz dan diposisikan antara 

X-ray dan sinar inframerah dalam spektrum umumnya 

digunakan gelombang mikro dengan frekuensi 2450 

MHz dengan energy luaran 600-700 watt untuk alat 

mikrowave komersial ((Mandal, 2007).Gelombang mikro 

dalam ekstraksi berperan sebagai vektor energy kepada 

bahan yang mampu menyerap energy elektromagnetik 

dan mengubahnya menjadi panas (Jain et all, 2009). 

Ekstraksi MAE merupakan ekstraksi yang 

memanfaatkan radiasi gelombang mikro untuk 

memanaskan pelarut secara cepat dan efisien sehingga 

ekstraksi dapat dilakukan dengan cepat untuk 

mengektrak secara selektif dari berbagai bahan mentah 

(Jain et all, 2009). , selain itu ekstraksi MAE sangat 

cocok digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang 

tidak tahan terhadap cahaya. Gelombang mikro juga 
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mengurangi aktivitas enzimatis yang dapat merusak 

senyawa yang diekstrak (Salas, 2010) 

Diharapkan ekstraksi menggunakan gelombang 

mikro akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses 

ekstraksi (Calinescu, 2001). Meskipun bahan tanaman 

yang dikeringkan sering digunakan dalam banyak kasus 

ekstraksi, namun masih terdapat beberapa sel bahan 

yang mengandung air dalam jumlah sangat kecil yang 

berfungsi sebagai target pemanasan. Ketika sel 

tanaman menjadi panas akibat radiasi gelombang 

mikro, air tersebut menhuap dan menghasilkan tekanan 

tinggi pada dinding sel sehingga sel bahan menjadi 

bengkak (swelling). Tekanan mendorong dinding sel 

dari dalam, meregangkan dan akhirnya sel tersebut 

pecah, yang memudahkan senyawa aktif keluar dari sel-

sel pecah menuju pelarut disekitarnya sehingga 

meningkatkan hasil senyawa aktif (Mandal, 2007). 

Kelebihan ekstraksi MAE adalah waktu ekstraksi 

pendek, kebutuhan pelarut rendah dan simple (Jain et 

all, 2009). Beberapa jenis bahan yang diekstrak 

menggunakan ekstraksi MAE dengan waktu lebih 

singkat dibandingkan ekstraksi metode soxhlet dan hasil 

rendemen yang menyerupai hasil ekstraksi metode 

fluida superkritis (Salas, 2010). Banyak faktor yang 
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mempengaruhi ekstraksi dengan bantuan gelombang 

mikro (Microwave Assisted Extraction), yaitu pelarut, 

jumlah pelarut, waktu ekstraksi, suhu, daya microwave, 

perlakuan awal bahan dan lainnya (Jain et all, 2009). 

Tidak hanya jenis pelarut, volume pelarut juga 

faktor kritis. Prinsip utamanya adalah volume pelarut 

harus mencukupi untuk memastikan bahwa bahan telah 

tercelup seluruhnya ke dalam pelarut selama proses 

iradiasi. Penelitian-penelitian sebelumnya melaporkan 

bahwa jumlah bahan dan volume pelarut yang dipakai 

dalam ekstraksi MAE berkisar antara miligram dan 

mililiter (dalam skala laboratorium) dengan aplikasi rasio 

optimum 10:1 (ml/mg) hingga 20 :1 (ml/mg) (Mandal, 

2007). Jumlah proses ekstraksi juga meningkatkan 

efisiensi ekstraksi, misalnya, empat ekstraksi dengan 50 

ml pelarut lebih efisien dibanding satu ekstraksi dengan 

200 ml pelarut. Biasanya, rendemen dapat maksimal 

dengan 3-5 proses ekstraksi bahan secara sekuen 

(Teresa, 2003). 

Keberadaan bahan yang terpapar gelombang mikro 

selama proses ekstraksi juga perlu dievaluasi. 

Perlakuan pendahuluan (pretreatment) bahan sebelum 

ekstraksi MAE dapat meningkatkan efektifitas dan 

selektifitas pemanasan pada bahan. Bahan yang diberi 
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perlakuan pendahuluan dengan pelarut yang dapat 

menyerap gelombang mikro dengan baik, memberikan 

pemanasan paling sidikit dua mekanisme, yaitu 

pemanasan langsung yang berasal dari interaksi 

gelombang mikro terhadap pelarut dan pemanasan 

yang berasal dari difusi panas yang berlebihan akibat 

interaksi gelombang mikro terhadap bahan yang telah 

diberi perlakuan pendahuluan. Pada ekstraksi bahan 

kering, kandungan air alami dalam bahan meningkatkan 

proses ekstraksi. Fenomena ini disebut peluluhan awal 

(preleaching). Peluluhan awal pada suhu ruang sebelum 

ekstraksi MAE selama 2045 menit meningkaykan 

presentase ekstrak yang dapat terambil (Mandal dkk, 

2007). 

Umumnya dengan meningkatnya waktu ekstraksi, 

jumlah senyawa target dan rendemen meningkat, 

walaupun terdapat resiko terjadinya degradasi senyawa 

target itu sendiri. Seringkali, 15-20 menit merupakan 

waktu yang cukup untuk melakukan ekstraksi MAE, 

akan tetapi waktu ekstraksi sangat tergantung pada 

jenis bahan yang diekstrak. Waktu iradiasi dipengaruhi 

juga oleh nilai dielektrik pelarut. Pelarut seperti air, 

etanol dan matanol yang dipanaskan dengan 

pemaparan waktu yang lama akan memberi resiko pada 
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senyawa yany tidak tahan terhadap panas (Mandal dkk, 

2007). Daun sirih yang diekstrak dengan pelarut etanol 

80% dapat mneghasilkan ekstrak yang mengandung 

senyawa fenol lebih tinggi daripada pelarut air 

(Arambawela et al.,2006). Ekstrak etanol daun sirih 

lebih efektif daripada daun sirih yang diekstrak dengan 

pelarut air dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen (Kaveti et al., 2011). 

2.3.3 Evaporasi 

Penguapan atau evaporasi adalah salah satu cara 

untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air 

dari suatu bahan sehingga didapatkan larutan zat cair 

yang memiliki konsentrasi pekat. Tujuan dari evaporasi 

adalah untuk memekatkan larutan yang terdiri dari zat 

terlarut yang tidak menguap dan pelarut yang menguap 

(Mc Cabe,1987). 

Evaporasi adalah proses pengentalan larutan 

dengan cara mendidihkan atau menguapkan pelarut. Di 

dalam pengolahan hasil pertanian proses evaporasi 

bertujuan untuk meningkatkan larutan sebelum proses 

lebih lanjut. Memperkecil volume larutan, menurunkan 

aktivitas air (aw) (Praptiningsih, 1999). 
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Adapun faktor – faktor yang menyebabkan dan 

mempengaruhi kecepatan pada proses evaporasi 

adalah : 

a. Kecepatan hantaran panas yang diuapkan 

b. Jumlah panas yang tersedia dalam penguapan 

c. Tekanan yang terdapat dalam alat yang digunakan 

d. Suhu maksimum yang dicapai 

e. Perubahan-perubahan yang terjadi selama proses 

penguapan   (Earle, 1969) 

2.3.3.1 Rotary Evaporator 

Rotary vacuum evaporator adalah alat yang 

berfungsi untuk memisahkan suatu larutan dari 

pelarutnya sehingga dihasilkan ekstrak dengan 

kandungan kimia tertentu sesuai yang diinginkan. 

Cairan yang ingin diuapkan ditempatkan dalam suatu 

labu yang kemudian dipanaskan dengan bantuan 

penangas dan diputar. Uap cairan yang dihasilkan oleh 

suatu pendingin (kondensor) dan ditampung pada suatu 

tempat (receiver flask). Kecepatan alat ini dalam 

melakukan evaporasi sangat cepat, terutama bila 

dibantu oleh vakum. Terjadinya busa juga dapat 

dihindari. Kelebihan lainnya dari alat ini adalah 
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diperolehnya kembali pelarut yang diuapkan. Prinsip 

kerja alat ini didasarkan pada titik didih pelarut dan 

adanya tekanan yang menyebabkan uap dari pelarut 

terkumpul di atas, serta adanya kondensor yang 

menyebabkan uap ini mengembun dan akhirnya jatuh 

ke tabung penerima (receiver flask). Setelah pelarutnya 

diuapkan akan dihasilkan ekstrak yang dapat terbentuk 

padatan (solid) atau cairan (liquid) (Nugroho et all, 

1999) 

 

Gambar 2. Rotary Evaporator 
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Tabel 1. Keterangan Fungsi Bagian Alat Rotary Vacuum 

Evaporator 

No. Bagian Alat Fungsi 

1 Hot plate mengatur suhu pada 
waterbath dengan  
temperatur yang diinginkan 
(tergantung titik didih dari 
pelarut). 

2 Waterbath wadah air yang dipanaskan 
oleh hot plate untuk  labu 
alas yang berisi sampel 

3. Ujung rotor sampel tempat labu alas bulat 
sampel bergantung 

4. Lubang kondensor   pintu masuk bagi air 
kedalam kondensor yang 
air nya disedot oleh pompa 
vakum 

5. Kondensor   pendingin yang 
mempercepat proses 
perubahan fasa, dari fasa 
gas ke fasa cair 

  

6. Lubang kondensor     pintu keluar bagi air dari 
dalam kondensor 

7. Labu alas bulat 
penampung 

wadah bagi penampung 
pelarut 

8. Ujung rotor 
penampung 

tempat labu alas bulat 
penampung bergantung 
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2.4 Aplikasi Penggunaan Minyak Atsiri Daun Sirih 

Salah satu tanaman herbal Indonesia yang 

mengandung minyak atsiri adalah sirih merah. Sirih 

merah merupakan tanaman herba yang secara empiris 

dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti 

diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan 

kolesterol, mencegah stroke, asam urat, hipertensi, 

radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, 

maag, kelelahan, nyeri sendi dan memperhalus kulit 

(Manoi 2007). Kajian mengenai potensi sirih merah 

sebagai pelangsing aromaterapi belum diamati secara 

luas. Berdasarkan penelitian Batubara et al. (2011) 

monoterpena dan sesquiterpena minyak atsiri sirih 

merah meningkatkan aktivitas monofenolase dan 

difenolase enzim tirosenase. Enzim ini berperan dalam 

metabolisme tirosin menjadi L-dopa, sedangkan L-dopa 

merupakan prekursor terbentuknya dopamin. Dopamin 

merupakan neuro transmitter pada sistem syaraf pusat 

yang berperan dalam penurunan berat badan. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

aktivitas ekstrak daun sirih merah telah dilakukan, 

diantaranya adalah Safithri dan Fahma (2008) 

menyimpulkan bahwa ekstrak air daun sirih merah 

mampu menurunkan kadar gula darah pada tikus 
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sebanyak 10-38%. Wicaksono et all. (2009) melaporkan 

bahwa ekstrak daun sirih merah mampu menghambat 

proliferasi sel kanker payudara (T47D).  

Hasil penelitian Sulistiyani et al. (2007) 

menunjukkan bahwa minyak atsiri daun sirih merah 

memiliki aktivitas antimikroba terhadap C. albicans, S. 

aureus dan E. coli. Juliantina et al. (2009) 

menyimpulkan bahwa ekstrak etanol daun sirih merah 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram positif 

dan negatif (Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan 

Escherichia coli ATCC 35218).  

Sedangkan Kesimpulan hasil penelitian (Dini dan 

Husin, 2012) ekstrak daun sirih efektif dalam 

menanggulangi ikan patin yang terinfeksi bakteri 

Aeromonas hydrophila. Hasil penelitian Mulia & 

Maryanto (2012) menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri A. hydrophila 

secara in vitro. Selain itu, ekstrak daun sirih dapat 

menghambat perkecambahan spora Alternaria porri 

(Foeh, 2000). 

2.5 Ikan Teri (Stolephorus indicus) (Van Hasselt, 

1983) 

Ikan teri terutama berukuran kecil dengan panjang 

sekitar 6-9 cm, namun ada pula yang mempunyai 
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ukuran relatif panjang hingga mencapai 17,5 cm. Ikan 

teri mempunyai ciri ciri antara lain bentuk tubuhnya 

panjang (fusiform) atau termampat samping 

(compressed), disamping tubuhnya terdapat selempeng 

putih keperakan memanjang dari kepala sampai ekor. 

Gigi giginya terdapat pada rahang, langit langit dari 

pelatin dan mempunyai lidah (Hoetomo et al. 1987 

dalam Wahyuni 1999). 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Ikan Teri (Stolephorus indicus) 

2.5.1  Klasifikasi Ikan Teri 

Adapun klasifikasi ikan teri menurut Saanin (1984) 

adalah sebagai berikut:  

Filum   : Chordata 

Kelas   : Pisces 

Subkelas  : Teleostei 

Ordo   : Malacopteygii 
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Famili   : Clupeidae 

Subfamili  : Engraulidae 

Genus   : Stolephorus 

Spesies  : Stolephorus indicus (Van Hasselt, 1983) 

Nama umum  : Indian Anchovy 

Nama lokal  : Teri putih 

2.5.2 Komposisi Kimia dan Kandungan Gizi Ikan Teri 

 Ikan teri mengandung protein, mineral, vitamin, dan 

zat gizi lainnya yang sangat bermanfaat untuk 

kesehatan dan kecerdasan. Protein teri nasi 

mengandung beberapa macam asam amino esensial. 

Adanya variasi dalam komposisi kimia maupun 

komposisi penyusunnya disebabkan karena faktor 

biologis dan alami. Faktor biologis antara lain jenis ikan, 

umur dan jenis kelamin. Faktor alami yaitu faktor luar 

yang tidak berasal dari ikan, yang dapat mempengaruhi 

komposisi daging ikan. Golongan faktor ini terdiri atas 

daerah kehidupannya, musim dan jenis makanan yang 

tersedia (Muchtadi dan Sugiyono, 1989). 

 Bahan baku ikan teri harus bersih, bebas dari 

setiap bau yang menandakan pembusukan, bebas dari 

tanda dekomposisi dan pemalsuan, bebas dari sifat sifat 

alamiah lain yang dapat menurunkan mutu serta tidak 
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membahayakan kesehatan. ikan teri yang akan diolah 

harus dari mutu yang baik dan cocok bagi konsumen, 

sekurang kurangnya sebagai berikut (SNI 01-3466-

1994) :  

Rupa dan warna :Utuh, putih, kebiruan dan cemerlang  

Bau  : Segar dan agak harum  

Daging : Kenyal, berserat halus  

Rasa : Netral agak manis  

untuk mempertahankan mutu ikan teri nasi, bahan baku 

harus cepat diolah. Apabila terpaksa menunggu maka 

ikan teri nasi harus disimpan dengan es atau air dingin 

(0-5oC), saniter dan higienis. 

2.6 Umur simpan produk pangan 

Umur simpan produk pangan adalah selang waktu 

antara saat proses produksi hingga konsumsi dimana 

produk berada dalam kondisi yang memuaskan. Kriteria 

kadaluarsa bahan pangan dapat ditentukan dengan 

acuan titik kritis. Faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya perubahan pada produkdan bahan pangan 

menjadi dasar dalam menentukan titik krits umur 

simpan, yaitu faktor utama yang sangat sensitif dan 

dapat menimbulkan perubahan mutu produk (Herawati, 

2008).  
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Umur simpan adalah selang waktu sejak barang 

diproduksi hingga produk tersebut tidak layak diterima 

atau telah kehilangan sifat khususnya. Umur simpan 

dapat didefinisikan juga sebagai waktu yang dibutuhkan 

oleh suatu produk pangan menjadi tidak layak 

dikonsumsi jika ditinjau dari segi keamanan, nutrisi, sifat 

fisik, dan organoleptik setelah disimpan dalam kondisi 

yang direkomendasikan (Arpah, 2001). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan adalah : 

a. Jenis dan karakteristik produk pangan 

 Produk yang mengalami pengolahan akan lebih 

tahan lama dibanding produk segar. Produk yang 

mengandung lemak berpotensi mengalami rancidity, 

sedang produk yang mengandung protein dan gula 

berpotensi mengalami reaksi maillard (warna  coklat). 

b. Jenis dan karakteristik bahan kemasan 

 Permeabilitas bahan kemasan terhadap kondisi 

lingkungan (uap air, cahaya, aroma, oksigen). 

c. Kondisi Lingkungan 

 Suhu penyimpanan, lama penyimpanan dan kondisi 

lingkungan 
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Reaksi perubahan produk terdiri dari faktor intrinsik 

maupun ekstrinsik yang selanjutnya akan memicu reaksi 

di dalam produk berupa reaksi kimia, reaksi enzimatis 

atau lainnya seperti proses fisik dalam bentuk 

penyerapan uap air atau gas dari sekeliling. Ini akan 

menyebabkan perubahan-perubahan terhadap produk 

yang meliputi perubahan tekstur, aroma, warna, 

penampakan fisik, nilai gizi, mikrobiologis maupun 

makrobiologis (Arpah, 2001). 

2.7 Teknik-teknik pengawetan 

Secara garis besar teknik pengawetan dapat 

dibagi dalam tiga golongan yaitu pengawetan secara 

alami, pengawetan secara biologis, dan pengawetan 

secara kimia (Pratiwi, 2008). Berikut ini adalah 

penjelasan dari teknik-teknik pengawetan tersebut : 

1. Pengawetan Secara Alami 

Proses pengawetan secara alami meliputi proses 

pemanasan dan pendinginan.Teknik liofilisasi atau 

teknik pengeringan beku merupakan 

teknik preservasi (pengawetan) yang sangat terkenal 

dan biasa digunakan untuk mikroorganisme dengan 

kisaran yang luas. 

2. Pengawetan Secara Biologis 
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Proses pengawetan secara biologis dapat dilakukan 

dengan fermentasi (peragian), yaitu proses 

perubahan karbohidrat menjadi alkohol. Zat-zat yang 

bekerja pada proses ini adalah enzim yang dibuat 

oleh sel-sel ragi. Lamanya proses peragian 

tergantung pada bahan yang akan diragikan. 

3. Pengawetan Secara Kimia 

Pada proses pengawetan secara kimia, digunakan 

bahan-bahan kimia yang bersifat dapat mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme. Sebagai contoh 

adalah penggunaan gula pasir, garam dapur, nitrat, 

nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam sitrat, 

garam sulfat dan lain-lain. Proses pengasapan juga 

termasuk cara kimia, sebab bahan-bahan kimia 

dalam asap dimasukkan ke dalam bahan makanan 

yang akan diawetkan. 

2.8 Pengawetan Pangan 

Menurut FAO bahan tambahan pangan adalah 

senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan 

dengan jumlah dan ukuran tertentu dan terlibat dalam 

proses pengolahan, pengemasan, dan atau 

penyimpanan. Bahan ini berfungsi untuk memperbaiki 

warna, bentuk, citarasa, dan tekstur, serta 
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memperpanjang masa simpan, dan bukan merupakan 

bahan utama (Saparinto dan Hidayati, 2006). 

Pengawetan pangan memiliki dua maksud yaitu 

menghambat pembusukan dan menjamin mutu suatu 

bahan pangan agar tetap terjaga dengan baik dalam 

waktu selama mungkin (Broto, 2003). Menurut 

Permenkes RI No.722/Menkes/Per/IX/1988, salah satu 

bahan tambahan pangan yang diizinkan digunakan 

pada makanan diantaranya pengawet yaitu untuk 

memperpanjang masa simpan suatu makanan.  

Fungsi utama bahan antimikroba adalah untuk 

memperpanjang umur simpan dan mempertahankan 

kualitas makanan melalui penghambatan mikroba 

pembusuk (Davidson et all, 2005). Sebagian besar 

kerusakan bahan makanan, khususnya hasil olahan, 

disebabkan oleh aktivitas mikroba yang memanfaatkan 

bahan makanan untuk metabolismenya. Pengawetan 

dan pengolahan bertujuan mengurangi kerugian fisik, 

gizi, dan ekonomi, dengan mengurangi limbah dan 

memanfaatkannya, dan dengan meningkatkan daya 

simpan dan nilai tambah (Ilyas, 1993).  

2.9 Bakteri Pada Ikan 

Bakteri patogen merupakan mikroorganisme 

indikator keamanan pangan. Bakteri patogen ini dapat 
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dibedakan atas penyebab intoksikasi dan penyebab 

infeksi. Intoksikasi yaitu keracunan yang disebabkan 

oleh bakteri patogen yang berkembang di dalam bahan 

makanan dan menghasilkan racun di dalam saluran 

pencernaan (Buckle et al., 1987). Bakteri patogen 

dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan sifat 

pewarnaan gram yaitu gram positif dan gram negatif. 

Bakteri gram positif adalah bakteri bakteri yang 

memberikan respon berwarna biru jika dilakukan uji 

pewarnaan gram sedangkan bakteri gram negatif 

memberikan respon berwarna merah. Kelompok bakteri 

gram positif diantaranya adalah S. Aureus sedangkan 

bakteri gram negatif diantaranya adalah E. Coli dan S. 

Typhimurium (Fardiaz dalam Widasih, 2008). 

Terdapat macam-macam bakteri patogen pada ikan 

seperti, A. Hydrophila,  Pseudomonas anguillispetica, 

Streptococcus sp, V.cholera, Salmonella sp, Shigella sp, 

Streptococcus sp, E.coli, Clostridium botulinum serta 

Vibrio Sp. Bakteri-bakteri tersebut dapat menyebabkan 

penyakit pada manusia diantaranya adalah Bakteraemia 

(bakteria di darah) adalah wujud patogenik paling umum 

Aeromonas pada manusia. Gejala ringan berupa 

demam dan kedinginan, tapi pada pasien yang sudah 

terinfeksi berat (infeksi bakteri yang berlebihan) sering 
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menampakkan gejala sakit perut, mual, muntah-muntah, 

dan diare. Tidak seperti gastroenteritis, infeksi 

Aeromonas bisa bersifat fatal atau berakibat kelemahan 

yang serius, seperti amputasi. Luka akibat Aeromonas 

dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan kerusakan 

yang disebabkan yaitu selulitis, mionekrosis, dan 

ecthyma gangrenosum. Selulitis, luka akibat infeksi 

Aeromonas yang paling sering ditemukan, merupakan 

radang akut jaringan subkutaneus yang dicirikan 

dengan kemerahan dan indurasi yang dapat timbul dari 

luka atau sebagai akibat sampingan dari sepsis 

(Musher, 1980).  

Vibrio sp. dapat mengakibatkan gastroenteritis 

dengan gejala umum yaitu diare encer dan seringkali 

berdarah, muntah, mual, demam dan kram perut. 

Apabila ikan yang tercemar salmonella dikonsumsi akan 

mengakibatkan diare, keram perut, dan demam dalam 

waktu 8-72 jam setelah memakan makanan yang 

terkontaminasi oleh Salmonella. Gejala lainnya adalah 

demam, sakit kepala, mual dan muntah-muntah. 

Shigella termasuk bakteri patogen di usus manusia dan 

primata penyebab shigella (disentri basher). 

Mengkonsumsi ikan laut yang tercemar bakteri tersebut 

akan mengakibatkan gejala muntah, nyeri usus dan 
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keram. Pada kasus yang lebih parah kotoran 

mengandung darah dan lendir (disenteri) sebagai akibat 

adanya ulserasi pada mukosa usus. Efek keracunan 

yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi ikan yang 

terkontaminasi bakteri streptococcus biasanya ringan 

berupa pusing dan sedikit mual. E.coli : diare yang 

disertai dengan darah, mual, muntah, deman, dingin, 

sakit kepala dan sakit otot. Salmonella : mual, sakit 

perut, sakit kepala, kedinginan dan diare Listeria 

monocytogenes : gejala sakit perut ringan (Musher, 

1980).   

 

2.10 Penelitian Terdahulu Tentang Pengawetan 

dengan Minyak Atsiri Daun Sirih Merah 

Dalam penelitian Pratiwi (2013) pada jurnal yang 

berjudul hasil ekstraksi daun sirih hijau (Piper betle l.) 

sebagai pengawet alami pada bakso sapi, didapatkan 

hasil bahwa penambahan ekstrak daun sirih hijau 

sebanyak 1% pada bakso, dapat mengawetkan bakso 

sapi selama 1 hari. 

 Dalam penelitian Turrini dan Rizqiati (2002) 

dengan judul upaya peningkatan ketahanan ikan segar 

terhadap mikroba dengan pemberian berbagai bentukan 

daun sirih, dengan variabel bebas jumlah mikroba pada 
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ikan dan variabel terikat berbagai bentukan daun sirih, 

hasil pertama adalah bentukan daun sirih yang 

cenderung efektif dalam meningkatkan ketahanan ikan 

segar terhadap mikroba adalah bentuk serbuk, kedua 

mikroba yang dijumpai mengkontaminasi ikan segar 

adalah jenis bakteri dan jamur. 

Dalam penelitian Ninoek Indriati, Arifah Kusmarti 

(2005) yang berjudul Penggunaan ekstrak daun sirih 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri penghasil 

histamin, dengan variabel bebas ekstrak daun sirih 

dengan konsentrasi 0,25%;0,5%;0,75% dengan lama 

perendaman 10 menit dan variabel terikat pertumbuhan 

bakteri penghasil histamin, hasil yang pertama adalah 

perendaman ikan kembung banjar dalam ekstrak daun 

sirih dapat menghambat pertumbuhan bakteri penghasil 

histamin konsentrasi yang berpengaruh adalah 0,75%. 

Hasil kedua  kadar histamin ikan kembung banjar yang 

diberi perlakuan ekstrak daun sirih dengan beberapa 

konsentrasi tidak berkorelasi positif dengan jumlah 

bakteri penghasil histamin dan hasil ketiga secara 

organoleptik, perendaman ikan kembung dalam ekstrak 

daun sirih kurang dapat diterima karena menyebabkan 

perubahan warna pada mata dan insang. 
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Pada jurnal yang berjudul kualitas interior telur 

ayam ras dengan penggunaan larutan daun sirih (piper 

betle l.) sebagai bahan pengawet, oleh HajrawatI dan M. 

Aswar (2011), diperoleh tiga hasil dari penelitian 

tersebut, yaitu Larutan daun sirih dapat memperpanjang 

daya simpan telur dan kualitas interior telur ayam ras,  

konsentrasi larutan daun sirih 30% memberikan hasil 

terbaik tehadap umur simpan telur dan kualitas interior 

telur ayam ras serta penyimpanan selama 28 hari pada 

suhu ruang mampu mempertahankan kualitas interior 

telur. 

 

 
 

 
 


