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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Teknik Pelapisan Edible Coating Karagenan Dan Lama
Penyimpanan Pada Bakso sapi Ditinjau Dari pH

Hasil analisis keragaman (Lampiran 5) menunjukkan bahwa perlakuan teknik

pelapisan Edible Coating karagenan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0.05)

terhadap pH bakso sapi, sedangkan perlakuan lama penyimpanan yang tersarang pada

teknik pelapisan edible coating karagenan memberikan perbedaan pengaruh yang

sangat nyata (P<0,01) terhadap pH bakso sapi. Rata-rata nilai pH dan hasil Uji jarak

Berganda Duncan (UJBD) bakso sapi berlapis edible coating karagenan dengan

teknik pelapisan yang berbeda selama masa penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai rata-rata pH bakso sapi dan hasil UJBD

Waktu Penyimpanan
pH

Rata-rataPencelupan Pengolesan
(A1) (A2)

B0 (0 hari) 6,17 6,13 6,15±0,03b

B2 (2 hari) 6,17 6,17 6,17±0,00c

B4 (4 hari) 5,30 5,37 5,33±0,05a

B6 (6 hari) 5,27 5,13 5,20±0,09a

Rata-rata 5,72±0,51 5,70±0,53
Keterangan : Superskrip a, b dan c pada kolom yang sama dari lama penyimpanan yang

tersarang pada perlakuan edible coating karagenan menunjukkan pengaruh
yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai rata-rata pH bakso sapi.

Pada Tabel 2, dapat kita ketahui bahwa nilai rata-rata pH pada bakso sapi

yang di lapisi edible coating karagenan dengan teknik pencelupan (A1) sebesar

5,72±0,50 tidak berbeda nyata dengan teknik pengolesan (A2) sebesar 5,70±0,53.

Hasil ini mengindikasikan bahwa kedua metode pelapisan dan pengolesan

mempunyai kemampuan yang sama dalam  mempertahankan kondisi bakso salah
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satunya dalam proses pertumbuhan mikroorganisme, karena pertumbuhan

mikroorganisme akan mempengaruhi pH bakso sehingga menjadi menurun. Menurut

Varnam dan Sutherland (1995), penurunan pH disebabkan karena adanya bakteri

asam laktat alami dalam bakso yang mampu melakukan aktivitas fermentasi dalam

mengubah glikogen menjadi asam laktat.

Lama penyimpanan yang tersarang pada perlakuan teknik pelapisan

pencelupan (A1) dan pelapisan pengolesan (A2) memberikan perbedaan yang sangat

nyata dengan nilai pH. Pada teknik pelapisan pencelupan (A1) pada penyimpanan

hari ke-0 dan hari ke- 2 berbeda nyata dengan perlakuan penyimpanan hari ke-4 dan

hari ke-6. Pada teknik pelapisan pengolesan (A2) pada penyimpanan hari ke-0 dan

hari ke-2 berbeda nyata dengan penyimpanan hari ke-4 dan sangat berbeda nyata

dengan penyimpanan hari ke-6. Keterangan mengenai pelapisan edible coating

karagenan dan rata-rata nilai pH dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Grafik rata-rata nilai pH

Gambar 4, menunjukkan bahwa pada perlakuan pencelupan (A1) dan

pengolesan (A2) pH bakso cenderung mengalami menurun selama penyimpanan.

Pada perlakuan pencelupan (A1), dari perlakuan lama penyimpanan 0 hari (B0) ke

lama penyimpanan 2 hari (B2) masih stabil, tetapi mengalami penurunan pada lama
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penyimpanan 4 hari (B4), dan penyimpanan 6 hari (B6). Pada perlakuan pengolesan

(A2), dari perlakuan lama simpan penyimpanan 0 hari (B0) ke lama penyimpanan 2

hari (B2) mengalami peningkatan, tetapi menurun pada lama penyimpanan 4 hari

(B4) dan penyimpanan 6 hari (B6), hasil ini menunjukkan bahwa semua rata-rata pH

bakso sapi mengalami penurunan dengan bertambahnya lama penyimpanan.

Rata-rata nilai pH pada penyimpanan 0 hari cenderung lebih tinggi jika

dibandingkan dengan lama penyimpanan berikutnya karena belum terjadi aktivitas

mikroba dalam mengubah glikogen menjadi asam laktat. Hasil ini berbeda dengan

penyimpanan 2 hari dan hari berikutnya. Setelah penyimpanan 2 hari pH bakso

cenderung menurun karena aktivitas metabolisme mikroorganisme cepat, sehingga

mempengaruhi penurunan pH bakso. Menurut Varnam dan Sutherland (1995),

penurunan nilai pH bakso sapi disebabkan adanya bakteri asam laktat alami dalam

daging yang mampu melakukan aktivitas fermentasi yang mengubah glikogen

menjadi  asam laktat.

Penurunan nilai rata-rata pH penyimpanan 0 hari ke 6 hari yang sedikit karena

aktivitas metabolisme mikroba cepat, sehingga pH bakso mengalami penurunan.

Menurut Varnam dan Sutherland (1995), penurunan pH disebabkan karena adanya

bakteri asam laktat alami dalam bakso yang mampu melakukan aktivitas fermentasi

dalam mengubah glikogen dan menghasilkan asam laktat. Purnomo (1997),

menambahkan bahwa setiap mikroorganisme mempunyai kisaran pH di mana

pertumbuhan masih memungkinkan dan masing-masing biasanya mempunyai pH

optimum. Kebanyakan mikroorganisme dapat tumbuh pada kisaran pH 6,0 - 8,0 dan

pH kisaran 2,0 - 10,0 biasanya bersifat merusak. Beberapa mikroorganisme dalam
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bahan pangan tertentu seperti khamir dan bakteri asam laktat tumbuh dengan baik

pada kisaran nilai pH 3,0 - 6,0.

Standart nilai pH  untuk daging olahan berkisar antara 5,0 – 7,0 (Widjanarko,

1990). Berdasarkan hasil yang didapat maka nilai pH bakso sapi berlapis edible

coating karagenan masih dapat dikatakan masuk kisaran pH daging olahan hingga

hari ke-4, karena kisaran pH yang dimiliki masih termasuk dan belum melampaui

kisaran nilai pH yang ditentukan untuk produk layak pangan.

4.2. Pengaruh Teknik Pelapisan Edible Coating Karagenan Dan Lama
Penyimpanan Pada Bakso sapi Ditinjau Dari TPC

Hasil analisis keragaman (Lampiran 6) menunjukkan bahwa perlakuan

pelapisan Edible Coating karagenan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0.05)

terhadap jumlah Total Plate Count (TPC), sedangkan perlakuan lama penyimpanan

yang tersarang pada pelapisan edible coating karagenan memberikan perbedaan

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah Total Plate Count (TPC).

Rata-rata TPC dan hasil Uji jarak Berganda Duncan (UJBD) bakso sapi pada tiap

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai rata-rata TPC (dalam log cfu/g) bakso sapi dan hasil UJBD

Waktu Penyimpanan
TPC

Rata-rataPencelupan Pengolesan
(A1) (A2)

B0 (0 hari) 5,00 5,07 5,03±0,05a

B2 (2 hari) 6,07 5,70 5,89±0,26b

B4 (4 hari) 5,67 5,93 5,80±0,18a

B6 (6 hari) 6,40 6,50 6,45±0,07c

Rata-rata 5,79±0,60 5,80±0,59
Keterangan : Superskrip a, b dan c pada kolom yang sama dari lama penyimpanan yang

tersarang pada perlakuan edible coating karagenan menunjukkan pengaruh
yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai jumlah TPC bakso sapi.
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Berdasarkan Tabel 3, dapat kita ketahui bahwa nilai  rata-rata TPC pada bakso

sapi yang dilapisi edible coating karagenan dengan teknik pencelupan (A1) tidak

berbeda nyata dengan teknik pengolesan (A2). Hasil ini mengindikasikan bahwa

kedua metode pelapisan dan pengolesan mempunyai kemampuan yang sama untuk

mempertahankan kondisi bakso dalam proses pertumbuhan mikroorganisme.

Peningkatan jumlah bakteri di dalam bakso disebabkan oleh penurunan pH dan suhu

penyimpanan. Menurut Soeparno (1998), bahwa pertumbuhan mikroorganisme

dipengaruhi oleh suhu dan pH. Suhu 40C merupakan suhu optimal pertumbuhan

bakteri psikrofilik yang dapat hidup pada suhu rendah antara 00C-100C. Salah satu

spesies bakteri psikrofilik mempunyai aktifitas mendegradasi glikogen menjadi asam

laktat yang menyebabkan penurunan pH bakso.

Hasil ini dapat dilihat dari rata-rata nilai TPC yaitu pada hari ke-0 nilai rata-

rata sekitar 5,03 log cfu/g dengan kadar air 74,14% dan pH 6, 15, pada hari ke-2 nilai

rata-rata sekitar 5,89 log cfu/g dengan kadar air 74,25% dan pH 6,17, pada hari kedua

jumlah TPC mengalami kenaikan disebabkan bakteri sudah dapat masuk ke dalam

lapisan dan mengalami pertumbuhan dengan cepat. Pada hari ke-4 nilai rata-rata

sekitar 5,80 log cfu/g dengan kadar air 73,77% dan pH 5,33, pada hari ke empat

jumlah TPC mengalami penurunan yang disebabkan adanya bakteri tertentu yang

sedikit menghambat pertumbuhan bakteri lainnya dan melakukan adaptasi. Pada hari

ke-6 nilai rata-rata sekitar 6,45 log cfu/g dengan kadar air 73,85% dan pH 5,20. Pada

hari ke enam jumlah TPC mengalami peningkatan secara signifikan yang disebabkan

oleh kerusakan edible coating sehingga bakteri dapat beraktifitas mendegradasi

glikogen dalam bakso dan berkembang biak dengan cepat. Dilihat dari nilai rata-rata
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TPC seiring dengan lama simpan pada suhu refrigerator sekitar 40C terus mengalami

peningkatan walaupun pada hari ke-4 mengalami penurunan, tetapi pada hari ke-6

mengalami peningkatan yang tinggi, Hasil ini disebabkan dalam proses penyimpanan

yang lama.

Lama penyimpanan yang tersarang pada perlakuan teknik pelapisan

pencelupan (A1) dan pelapisan pengolesan (A2) memberikan perbedaan yang sangat

nyata nilai rata-rata TPC bakso sapi. Pada penyimpanan nol hari (B0) berbeda nyata

dengan perlakuan lama penyimpanan empat hari (B4) dan perlakuan lama

penyimpanan dua hari (B2), tetapi berbeda sangat nyata dengan perlakuan lama

penyimpanan (B6). B4 dan B2 tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata dengan B0

dan B6. Pada teknik pelapisan pengolesan (A2) dalam lama penyimpanan terhadap

nilai rata-rata TPC bakso sapi yaitu pada nol hari (B0) berbeda nyata dengan

perlakuan lama penyimpanan empat hari (B2) dan perlakuan lama penyimpanan dua

hari (B4), tetapi berbeda sangat nyata dengan perlakuan lama penyimpanan (B6). B2

dan B4 tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata dengan B0 dan B6. Keterangan

mengenai pelapisan edible coating karagenan dan rata-rata nilai TPC dapat dilihat

pada Gambar 5.

Gambar 5. Grafik jumlah TPC
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Gambar 5, menunjukkan bahwa terjadi kenderungan meningkat rata-rata nilai

TPC. Pada perlakuan pelapisan pencelupan (A1), dari lama penyimpanan 0 hari (B0)

ke lama penyimpanan 2 hari (B2) terjadi peningkatan, tetapi terjadi penurunan pada

lama penyimpanan 4 hari (B4), setelah itu terjadi peningkatan pada lama

penyimpanan 6 hari (B6). Pada perlakuan pelapisan pengolesan (A2), dari lama

penyimpanan 0 hari (B0) ke lama penyimpanan 2 hari (B2) terjadi peningkatan pada

lama penyimpanan 4 hari (B4) dan lama penyimpanan 6 hari (B6).

Rata-rata nilai TPC penyimpanan 0 hari cenderung rendah jika dibandingkan

dengan lama penyimpanan berikutnya karena pertumbuhan mikroba belum bekerja

secara maksimal. Hasil ini berbeda dengan penyimpanan 2 hari dan hari berikutnya.

Setelah penyimpanan 2 hari ke penyimpanan 6 hari bakso cenderung meningkat

karena aktivitas metabolisme dan pertumbuhan mikroba cepat, sehingga jumlah

mikroba bakso meningkat. Menurut Mahony, Lucey and McSweeney (2002), pada

umur dua minggu hingga empat minggu, aktivitas mikroba terjadi optimal. Jika pada

dua minggu aktivitas mikroba sudah optimal, maka 0 hari hingga dua minggu adalah

masa pertumbuhan bakteri. Menurut Marriot (1995), perkembangbiakan mikroba

pada bahan pangan berlangsung dalam beberapa fase yang terjadi karena pengaruh

dari kondisi bahan pangan tersebut. Fase tersebut pada umumnya terdiri dari lima

periode yaitu: periode adaptasi (Lag Phase) yaitu dimana mikroba berusaha

menyesuaikan dengan bahan pangan dan akan terdapat mikroba yang tidak sesuai

hingga tidak dapat bertahan, mikroba yang bertahan akan melalui periode

selanjutnya, periode pertumbuhan (Logarithmic Growth Phase) yaitu dimana

mikroba berkembang biak dengan sangat pesat secara eksponensial karena kondisi
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substrat sesuai untuk perkembangbiakan bagi mikroba yang telah lolos seleksi pada

fase pertama, periode stasioner (Stationary Growth Phase) yaitu perkembangan

melambat dan pertumbuhan jumlah mkroba akan terhenti karena angka kematian dan

perkembangbiakan seimbang, hal ini terjadi karena pembatas dari faktor lingkungan

atau bahan pangan yang tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan yang cukup bagi

perkembangbiakan mikroba, juga terjadi karena pengaruh hasil samping metabolisme

mikroba dan terjadi kompetisi tempat oleh mikroba, periode kematian (Decline Death

Phase) yaitu dimana angka kematian mikroba melampaui angka

perkembangbiakannya, hal ini terjadi karena habisnya makanan, dan Reduced Death

Phase yaitu sel mikroba telah mati dan mikroba terdegradasi, setelah fase ini

berakhir, mikroba lain dapat melanjutkan dekomposisi dan kembali pada fase

pertama.

Dalam proses penyimpanan bakso sapi pada referigrator mengakibatkan

terjadinya peningkatan jumlah TPC, Hasil ini disebakan karena terdapat

mikroorganisme tertentu yang tetap mampu hidup dalam suhu dingin. Menurut

Weimer (2007), bakteri psikofilik mampu hidup pada suhu -5oC sampai 35oC.

Peningkatan jumlah TPC juga bisa disebabkan oleh nilai pH bakso sapi. Menurut

Supardi dan Sukamto (1999), sebagian besar mikroorganisme tumbuh otimum pada

pH sekitar 5,0 sampai 8,0, sedangkan bakteri yang tidak tahan asam tidak dapat

tumbuh pada bahan pangan yang bersifat asam.
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4.3. Pengaruh Teknik Pelapisan Edible Coating Karagenan Dan Lama
Penyimpanan Pada Bakso sapi Ditinjau Dari Staphylococcus aureus

Hasil analisis keragaman (Lampiran 7) menunjukkan bahwa bakso sapi yang

dilakuan pelapisan edible coating karagenan tidak memberikan pengaruh yang nyata

(P>0.05) terhadap jumlah S. aureus bakso sapi, sedangkan perlakuan lama

penyimpanan yang tersarang pada perlakuan pelapisan edible coating karagenan tidak

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap jumlah S. aureus bakso sapi.

Rata-rata jumlah S. aureus bakso sapi pada perlakuan pelapisan yang berbeda dapat

dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai rata-rata S. aureus (dalam log cfu/g) bakso sapi

Waktu Penyimpanan
S. aureus

Rata-rataPencelupan Pengolesan
(A1) (A2)

B0 (0 hari) 5,63 5,40 5,51±0,16
B2 (2 hari) 5,40 5,33 5,36±0,05
B4 (4 hari) 5,33 5,63 5,48±0,21
B6 (6 hari) 5,83 5,87 5,85±0,03
Rata-rata 5,55±0,23 5,56±0,24

Keterangan : F hitung < F tabel 5% maka lama penyimpanan yang tersarang pada
perlakuan edible coating karagenan tidak memberikan pengaruh yang nyata
(P>0,05) terhadap nilai rata-rata S. aureus bakso sapi.

Pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata S. aureus bakso sapi yang

dilakukan pelapisan pengolesan (A1) tidak berbeda nyata dengan S. aureus bakso

sapi dengan pencelupan (A2). Hasil ini dikarenakan adanya perlakuan

pengkontaminasian mikroba secara langsung pada bakso, sehingga pertumbuhan S.

aureus menjadi meningkat, meskipun kurangnya tingkat difusi  air di dalam lapisan

edible coating karagenan dalam melindungi bakso, S. aureus masih bisa masuk ke

dalam bakso sehingga S. aureus dapat tumbuh dengan cepat.
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Staphylococcus aureus termasuk kelompok psikrofilik yang mampu tumbuh

pada suhu rendah (<5-70C) dengan suhu optimum (30-370C), kisaran pH

pertumbuhan antara 4-9, dengan optimum pH 7-7,5 (Bennet dan Monday, 2003) dan

toksin yang dihasilkan bersifat tahan dalam suhu pendingin ataupun pembekuan

(Albrecht dan Summer, 1995). Pada proses pendinginan kegiatan mikroba akan

terhambat, tetapi sebagian mikroba yang bersifat psikropilik masih dapat tumbuh

pada suhu 0oC, oleh karna itu, proses pendinginan ini bukan merupakan proses

pemusnahan mikroba dan apabila komoditi bahan pangan tadi dikeluarkan dari lemari

pendingin, mikroba akan cepat tumbuh dan menyebabkan kerusakan (Fardiaz, 1992).

Edible coating merupakan bahan yang digunakan untuk melapisi produk

(coating) yang diletakkan di permukaan produk yang berfungsi sebagai pelindung

dari kerusakan secara mekanis, disamping itu edible coating mempunyai kelemahan

dari karbohidrat yang kurang bagus untuk mengatur migrasi uap air (Krochta et al.

1994). Adanya sifat edible coating tersebut akan menghambat aktifitas enzim dan

mikroba yang berperan dalam degradasi glikogen menjadi terhambat, dimana

degradasi glikogen menyebabkan timbulnya asam laktat pada prodak (Krochta,

1992).

Perubahan kenaikan jumlah S. aureus selama penyimpanan suhu refrigerator

diduga karena lapisan edible coating yang sebagai pelindung tidak bisa menghambat

migrasi air yang terdapat di dalam bakso sapi sehingga S. aureus bisa sampai ke

bakso karena difusi air sehingga dapat tumbuh dengan cepat. Penyimpanan juga tidak

bisa menjamin untuk membunuh mikroorganisme karena terdapat mikroorganisme

yang bisa tumbuh di suhu refrigerator (Fardiaz, 1992). Keterangan mengenai
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pelapisan edible coating karagenan dan jumlah S. aureus dapat dilihat pada Gambar

6.

Gambar 6. Grafik jumlah S. aureus

Gambar 6, menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan jumlah S.

aureus. Pada perlakuan pencelupan (A1), dari lama penyimpanan 0 hari (B0) ke lama

penyimpanan 2 hari (B2) dan lama penyimpanan 4 hari (B4) mengalami penurunan,

tetapi meningkat pada lama penyimpanan 6 hari (B6). Pada perlakuan pengolesan

(A2), dari lama penyimpanan 0 hari (B0) ke lama penyimpanan 2 hari (B2)

mengalami penuruan, tetapi meningkat pada lama penyimpanan 4 hari (B4) dan lama

penyimpanan 6 hari (B6).

Lama penyimpanan yang tersarang pada perlakuan pelapisan edible coating

karagenan tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap jumlah S. aureus bakso

sapi. Rata-rata nilai S. aureus penyimpanan 0 hari cenderung rendah jika

dibandingkan dengan lama penyimpanan berikutnya karena aktivitas dan

pertumbuhan mikroba belum bekerja secara maksimal. Hasil ini berbeda dengan

penyimpanan hari ke 2 dan hari berikutnya. Pada penyimpanan hari ke 2 sampai hari

ke 6 jumlah S. aureus cenderung meningkat karena aktivitas metabolisme dan
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pertumbuhan mikroba mengalami kenaikan. Menurut Mahony et al. (2002), pada

umur dua minggu hingga empat minggu, aktivitas mikroba terjadi optimal. Jika pada

dua minggu aktivitas mikroba sudah optimal, maka 0 hari hingga dua minggu adalah

masa pertumbuhan bakteri. Menurut Fardiaz (1992), mikroorganisme jenis psikofilik

jika terdapat dalam jumlah yang tinggi di dalam makanan akan menyebabkan

perubahan bau maupun penampakan produk, kecepatan pertumbuhan

mikroorganisme ini sangat dipengaruhi oleh suhu, dimana kecepatannya akan

semakin menurun dengan menurunnya suhu, oleh karena itu masa simpan dan

penurunan mutu bahan pangan yang disimpan dengan cara pendinginan juga sangat

tergantung dari suhu penyimpanan.

Penyimpanan bakso sapi pada suhu refrigerator selama seminggu mengalami

peningkatan jumlah bakteri S. aureus, Hasil ini disebabkan karena bakteri ini bersifat

psikofilik yang dapat tumbuh tumbuh kisaran suhu 40C serta tidak tertutup

kemungkinan adannya bakteri yang tak diinginkan dapat masuk dan berkembang

(Weimer, 2007). Bakteri S. aureus bersifat anaerobik fakultatif yang dapat tumbuh

pada kondisi tanpa oksigen atau ada oksigen, bakteri ini dalam pertumbuhannya

memerlukan nitrogen organik (asam amino) dalam daging. asam amino yang

dihasilkan oleh bakteri selanjutnya untuk metabolisme dapat juga untuk

menghasilkan senyawa flavor. Untuk mendapatkan asam amino diperlukan suatu

proses yaitu proses proteolitik dimana bakteri ini akan mensekresikan enzim-enzim

proteolitik ekstraseluler dengan cepat menghidrolisis molekul-molekul protein

menjadi peptida dan asam amino. Aktivitas bakteri bersifat proteolitik dalam

memecah protein melalui aktivitas enzim proteolitik akan menghasilkan timbulnya
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bau busuk (Soeparno, 1998). Menurut Gundongan and Devren (2009), bakteri

proteolitik dapat menyebabkan penurunan kualitas bakso dan penurunan daya

simpan, Pada bakso Staphylococcus aureus akan menghasilkan enzim proteolitik

yang digunakan untuk memecahkan protein yang akan menghasilkan bau busuk pada

suhu ± 200C.

4.4. Pengaruh Teknik Pelapisan Edible Coating Karagenan Dan Lama
Penyimpanan Pada Bakso sapi Ditinjau Dari Escherichia coli

Hasil analisis keragaman (Lampiran 8) menunjukkan bahwa bakso sapi yang

dilakuan pelapisan edible coating karagenan tidak memberikan pengaruh yang nyata

(P>0,05) terhadap jumlah E. coli bakso sapi, sedangkan perlakuan lama penyimpanan

yang tersarang pada perlakuan pelapisan edible coating karagenan tidak memberikan

perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap jumlah E. coli bakso sapi. Rata-rata jumlah

E. coli bakso sapi pada perlakuan pelapisan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai rata-rata E. coli (dalam log cfu/g) bakso sapi

Waktu Penyimpanan
E. coli

Rata-rataPencelupan Pengolesan
(A1) (A2)

B0 (0 hari) 5,57 5,40 5,49±0,12
B2 (2 hari) 5,47 5,47 5,47±0,00
B4 (4 hari) 3,43 1,83 2,63±1,13
B6 (6 hari) 3,57 3,97 3,77±0,28
Rata-rata 4,51±1,17 4,18±1,70

Keterangan: F hitung < F tabel 5% maka lama penyimpanan yang tersarang pada
perlakuan edible coating karagenan tidak memberikan pengaruh yang nyata
(P>0,05) terhadap nilai rata-rata E. coli bakso sapi.

Pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata E. coli bakso sapi yang

dilakukan pelapisan pengolesan (A1) tidak berbeda nyata dengan E. coli bakso sapi

dengan pencelupan (A2). Hasil ini dikarenakan adanya perlakuan pengkontaminasian
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mikroba langsung pada bakso, sehingga pertumbuhan E. coli menjadi meningkat,

meskipun kurangnya tingkat difusi air di dalam lapisan edible coating karagenan

dalam melindungi bakso E. coli masih bisa masuk ke dalam bakso sehingga E. coli

dapat tumbuh dengan cepat.

Escherichia coli merupakan bakteri bersifat gram negatif, anaerobik fakultatif,

dengan pertumbuhan optimumnya 37-420C dan tumbuh pada kisaran pH ≤ 4,5

dengan memfermentasikan laktosa menjadi gas (Fardiaz, 1992). Pada pelapisan

edible coating karagenan dengan teknik pencelupan dan pengolesan terjadi

peningkatan jumlah E. coli, Hasil ini disebabkan karena lapisan mengalami

penurunan dalam melindungi produk daging selama penyimpanan, serta mengalami

proses degradasi glikogen yang menghasilkan asam laktat pada produk. Menurut

Susanto dan Widyaningsih (2004), mikroba dalam bahan pangan akan menyebabkan

perubahan komposisi bahan pangan, karena mikroba melakukan aktivitas

metabolisme dengan memecah protein, pati maupun lemak sehingga menghasilkan

lender, gas, busa, bau, warna, asam yang tidak dikehendaki bahkan racun yang

berbahaya. Bakso yang dilapisi edible coating seharusnya menjadi lebih baik, karena

edible coating memaksimalkan fungsinya sebagai barrier terhadap oksigen

dilingkungan sekitar. Perubahan jumlah bakteri E. coli di dalam pelapisan edible

coating karagenan da lama simpan selama seminggu di dalam suhu refrigerator terus

mengalami kenaikan jumlah bakteri dapat dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 7. Grafik  jumlah E. coli

Gambar 7, menunjukkan bahwa pada perlakuan pencelupan (A1) dan

pengolesan (A2) cenderung mengalami peningkatan. Pada perlakuan pencelupan

(A1), dari perlakuan lama penyimpanan 0 hari (B0) ke lama penyimpanan 2 hari (B2)

mengalami penurunan hingga ke lama penyimpanan 4 hari (B4), tetapi mengalami

kenaikan pada lama penyimpanan 6 hari (B6). Pada perlakuan pengolesan (A2), dari

perlakuan lama simpan penyimpanan 0 hari (B0) ke lama penyimpanan 2 hari (B2)

mengalami peningkatan, tetapi menurun pada lama penyimpanan 4 hari (B4), dan

meningkat pada lama penyimpanan 6 hari (B6).

Lama penyimpanan yang tersarang pada perlakuan pelapisan edible coating

karagenan tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap jumlah E. coli bakso

sapi. Rata-rata nilai E. coli penyimpanan 0 hari cenderung tinggi jika dibandingkan

dengan lama penyimpanan berikutnya karena aktivitas dan pertumbuhan mikroba

bekerja secara maksimal. Serta penyimpanan 2 hari cenderung tinggi dari

penyimpanan hari ke 4. Penyimpanan 4 hari cenderung rendah dari ke penyimpanan 6

hari yang cenderung meningkat karena bakso masih terdapat kadar air yang masih

tinggi sehingga bakteri-bakteri yang ada pada bakso dapat tumbuh dengan baik.

Menurut Mahony et al. (2002), pada umur dua minggu hingga empat minggu,

aktivitas mikroba terjadi optimal. Jika pada dua minggu aktivitas mikroba sudah
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optimal, maka 0 hari hingga dua minggu adalah masa pertumbuhan bakteri.

Peningkatan E. coli juga disebabkan karena penurunan nilai pH yang disebabkan

glikogen dalam bakso berkurang, karena di dalam bakso dalam suasana anerobik

(tidak terdapat oksigen karena darah tidak mengalir), maka glikogen akan menjadi

asam piruvat selanjutnya diubah menjadi asam laktat (Syarief dan Irawati, 1988).

E. coli pada kondisi aerobik akan mengoksidasi asam amino sedangkan jika

tidak terdapat oksigen, metabolisme menjadi bersifat fermentatif, dan energi

diproduksi dengan cara memecah gula menjadi asam organik. Asam organik

mempunyai pengaruh terhadap terbentuk bau, flavor produk dan lendir di dalam

metabolisme karbohidrat (Soeparno, 1998). Menurut Seran et al. (2010), E. coli

merupakan bakteri amilolitik dan bakteri proteolitik yang dapat menyebabkan

penurunan kualitas bakso dan penurunan daya simpan, Pada bakso E. coli akan

menghasilkan enzim protease yang digunakan untuk memecahkan protein menjadi

senyawa-senyawa yang lebih sederhana, serta akan menghasilkan enzim amilase yang

akan merombak pati menjadi yang lebih sederhana seperti maltosa dan glukosa,

sehingga akan menghasilkan lendir, gas, busa, bau busuk, warna, asam yang tidak

dikehendaki bahkan racun yang berbahaya, pada saat disimpan pada suhu ±200C.


