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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bakso adalah makanan jajanan dari produk olahan daging yang telah dikenal

dan disukai masyarakat banyak. Pembuatan bakso secara tidak sengaja telah

menerapkan teknologi restructured meat dimana titik berat perhatian dalam

pembuatan bakso adalah kemampuan saling mengikat antara partikel daging dan

bahan-bahan yang ditambah dalam pembuatan bakso. Teknik pengolahan ini

bertujuan untuk memanfaatkan potongan-potongan daging yang relatif kecil dan tidak

beraturan, kemudian dilekatkan kembali menjadi ukuran yang lebih besar dengan

menggunakan bahan pengikat (Purnomo, 1992).

Bakso merupakan produk olahan daging yang mudah rusak, karena bakso

mempunyai kandungan air, lemak, pH netral dan protein yang tinggi yang dibutuhkan

mikroorganisme perusak dan pembusuk untuk pertumbuhannya. Pertumbuhan

mikroorganisme ini mengakibatkan perubahan fisik maupun kimiawi yang tidak

diinginkan, sehingga bakso tersebut rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Adapun

ciri-ciri bakso yang sudah rusak adalah berlendir, berjamur daya simpannya menurun,

berbau busuk dan rasa tidak enak serta menyebabkan gangguan kesehatan bila

dikonsumsi (Setiyono, 1992).

Umumnya bakteri yang terkandung di dalamnya adalah Salmonella sp.,

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus dan Campylobacter sp.

Cemaran mikroba pada bakso dari sumber badan pengawasan obat dan makanan
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(BPOM) mempunyai batas maksimum yaitu S. aureus 0-5 x103 sel/g dan E. coli 0-

103 sel/g. Cemaran mikroba pada bakso menurut Harmayani, Santoso, Utami dan

Raharjo (1996), mempunyai batas maksimum yaitu S. aureus 1x102 CFU/g dengan

total bakteri (TPC) maksimal 1x105 CFU/g dan cemaran mikroba pada bakso dalam

standart nasional Indonesia (SNI) bakteri E. coli 5x101 CFU/g dengan total bakteri

(TPC) 1x104 CFU/g.

Menurut Buckle, Edwards, Fleet and Wootton (1987), pada pH 5,1-6,1

merupakan pH yang sangat cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme, yang

disebabkan terjadinya reaksi biokimia yang dikatalisis oleh enzim-enzim yang

mengubah glikogen menjadi asam laktat dalam otot, sehingga mempengaruhi pH

daging dengan adanya masalah di atas salah satu alternatif yang bisa diterapkan

adalah penggunaan edible coating karagenan sebagai bahan pengemas atau pelapis.

Edible coating merupakan salah satu bentuk bahan pengemas makanan yang

tidak menimbulkan efek buruk bagi lingkungan. Komponen utama penyusun edible

coating dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu hidrokoloid (protein dan

polisakarida), lipid (asam lemak) dan komposit (campuran hidrokoloid dan asam

lemak).

Karagenan merupakan hidrokoloid yang potensial untuk dibuat edible

coating, karena sifatnya yang kaku dan elastis, dapat dimakan dan dapat diperbaharui,

berdasarkan strukturnya karagenan dibedakan menjadi tiga yaitu kappa, iota dan

lamda karagenan (Carriedo, 1994). Karagenan berfungsi sebagai pelapis (barrier)

terhadap perpindahan massa (misalnya kelembaban, oksigen, cahaya, lipida, zat

terlarut) dan meningkatkan penaganan suatu makanan (Krochta, 1992).
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Beberapa teknik aplikasi edible coating pada produk menurut Krochta (1992),

yaitu pencelupan (dipping) umumnya teknik ini diaplikasikan pada daging, ikan,

produk ternak, buah dan sayuran. Teknik ini digunakan pada produk yang memilki

permukaan kurang rata. Teknik ini akan menghasilkan lapisan yang tebal dan rata.

Pengolesan (brushing) umumnya teknik ini dilakukan dengan cara mengoleskan

edible coating pada produk.

Dalam penelitian ini dilakukan percobaan untuk menerapkan metode

pelapisan edible coating karagenan pada bakso sapi yaitu pencelupan (dipping) dan

pengolesan (brushing) sehingga diharapkan dapat mengetahui tingkat aktifitas suatu

metode pelapisan pada bakso sapi terhadap kualitas mikroorganisme.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh teknik

pelapisan edible coating karagenan dan lama penyimpanan terhadap pH, TPC, S.

aureus dan E. coli bakso sapi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknik

pelapisan edible coating karagenan dan lama penyimpanan terhadap pH, TPC, S.

aureus dan E. coli bakso sapi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi untuk mahasiswa dan

peneliti pada pembuatan bakso sapi dengan teknik pelapisan edible coating karagenan
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dengan metode pencelupan (dipping) dan pengolesan (brushing) dan lama

penyimpanan dalam menjaga kualitas mikrobiologis bakso sapi yang meliputi jumlah

total bakteri (TPC), S. aureus, E. coli dan pH.

1.5. Kerangka Pikir

Bakso merupakan produk olahan yang mudah rusak bila disimpan lama (Nuri,

2006), ini disebabkan karena bakso mempunyai kandungan air, lemak, pH netral dan

protein yang tinggi sehingga mudah rusak dan media yang cocok untuk pertumbuhan

mikroorganisme. Jenis mikroba yang dominan pada bakso adalah S. aureus dan E.

coli mikroba ini menyebabkan bakso berlendir, berjamur dengan menurunkan daya

simpan, membuat bakso menjadi busuk dan rasa tidak enak (Mukartini, Jehne, Shay

and Harper, 1995). Apabila dikonsumsi akan menyebabkan gangguan kesehatan pada

manusia. Kontaminasi mikroba terjadi pada saat penanganan daging karena kurang

hiegenisnya peternak atau tempat pemotongan hewan (RPH). Dari permasalahan di

atas maka diperlukannya suatu tindakan yang dapat mengurangi suatu permasalahan

tersebut yaitu dengan pengunaan edible coating.

Edible coating merupakan salah satu bentuk bahan pengemas makanan yang

tidak menimbulkan efek buruk bagi lingkungan. Komponen utama penyusun edible

coating dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu hidrokoloid (protein dan

polisakarida), lipid (asam lemak) dan komposit (campuran hidrokoloid dan asam

lemak). Edible coating dalam produk pangan dapat mencegah terjadinya reaksi-reaksi

detereorasi dengan jalan menghambat gas-gas reaktif, terutama oksigen dan

karbondioksida.
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Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid yang terdiri dari ester kalium,

natrium, magnesium dan kalium sulfat, dengan galaktosa dan 3,6 anhydrogalakto

copolymer. Karagenan mempunyai kemampuan yang unik untuk membentuk

sejumlah variasi gel pada suhu kamar, kaku atau lentur, kokoh atau lembut, dan

dengan titik leleh yang tinggi atau rendah. Larutan karagenan akan menebal,

tersuspensi dan menstabilkan partikulat sebagaimana dispersi koloid dan emulsi

air/minyak. Karagenan dimanfaatkan sebagai edible coating dalam hasil ini karena

karagenan merupakan hidrokoloid, dimana hidrokoloid merupakan komponen yang

dapat digunakan sebagai bahan edible coating.

Edible coating karagenan dalam melindungi produk akan mengalami difusi

air. Difusi air adalah pergerakan air (uap air) dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi

rendah. Tingkat difusi ini dipengaruhi oleh bahan yang bersifat hidrofilik daan

hidrofobik. Cara melindungi edible coating karagenan terhadap produk yaitu

mencegah masuknya air dengan melindungi produk dari air yang masuk dari

lingkungan dengan cara mengikat air, mencegah keluarnya uap air pada produk

dengan tingkat kadar air tinggi dan mengntrol uap air, jika suhu kamar maka lapisan

akan cepat mengering dengan begitu air yang di dalam dan di luar akan ditahan di

dalam edible coating. Jika suhu dingin edible coating berkondensasi mengeluarkkan

air dari dalam dengan sedikit–sedikit dan masih tetap mengikat air.

Pengunaan karagenan pada edible coating diharapkan dapat mempengaruhi

perbedaan teknik pelapisan edible coating karagenan dan lama penyimpanan terhadap

kualitas mikrobiologis pada bakso, serta kita dapat mengetahui mana teknik pelapisan

yang terbaik.
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1.6. Hipotesis

Diduga terdapat perbedaan teknis pelapisan edible coating karagenan dan

lama penyimpanan dapat memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap pH,

TPC, S. aureus dan E. coli bakso sapi.


