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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Daun pegagan (Centella asiatica L.) merupakan tanaman liar yang banyak 

tumbuh di berbagai tempat seperti di ladang, perkebunan maupun di perkarangan. 

Nama yang biasa dikenal untuk tanaman ini selain daun pegagan (Centella 

asiatica L.) bagi suku Jawa menyebutnya daun kaki kuda dan antanan sedangkan 

suku Sunda menamainya antanan gede (Anonim, 2010). 

Pegagan kaya akan antioksidan yang berperan dalam menangkal radikal 

bebas. Radikal bebas dapat menimbulkan penyakit kanker, arteriosklerosis, dan 

penuaan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan karena oksidasi sehingga 

diperlukan suatu antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas tersebut 

sehingga tidak dapat menginduksi suatu penyakit. Di dalam tubuh terdapat 

mekanisme antioksidan atau antiradikal bebas secara endogonik. Namun, bila 

jumlah radikal bebas dalam tubuh berlebih maka dibutuhkan antioksidan yang 

berasal dari sumber alami. Secara alami beberapa jenis tumbuhan merupakan 

sumber antioksidan. Salah satunya adalah daun pegagan (Centella asiatica L.). 

Menurut Perry (dalam Barmawi, 2008) bahwa komponen  kimia  yang  

terkandung  dalam  pegagan  adalah  saponin, alkaloid,  flavonoid,  tanin,  steroid,  

tri-terpenoid  dan  glikosida. Sedangkan zat  kimia yang  terdapat  dalam  pegagan  

antara lain  asiaticosida,  asiatic  asid,  made-kasid  dan  madekasosid,  sitosterol  
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dan stigmasterol  dari  golongan  steroid, vallerin,  brahmosida,  brahminosida 

dari golongan saponin. 

Bakso adalah produk pangan yang terbuat dari bahan utama daging yang 

dilumatkan, dicampur dengan bahan-bahan lainnya, dibentuk bulatan-bulatan, dan 

selanjutnya direbus. Biasanya istilah bakso tersebut dlikuti dengan nama jenis 

dagingnya salah satunya adalah bakso sapi (RISTEK, 2007). Daging yang 

berkualitas baik umumnya memiliki harga yang relatif mahal, sehingga secara 

ekonomi harga bakso juga akan mahal. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya 

para produsen memperbesar rasio jumlah pemakaian tepung daripada daging. 

Namun dengan cara tersebut bakso yang dihasilkan tidak lagi kenyal melainkan 

lembek. Kelemahan tersebut oleh para pengusaha bakso diatasi dengan bahan 

pengenyal supaya bakso tetap kenyal, misalnya boraks. Menurut BPOM (2004) 

bahwa dari hasil analisis sampel bakso yang dikirimkan oleh beberapa  

laboratorium Balai POM antara Februari 2001 hingga Mei 2003, dapat 

disimpulkan bahwa dari 77 sampel bakso yang diperoleh sekitar 17 sampel bakso 

dinyatakan mengandung boraks.  

Semakin maraknya penggunaan boraks dimasyarakat maka diperlukan 

alternatif pengganti boraks pada bakso yang dapat diaplikasikan kepada 

masyarakat nantinya. Tujuan utama untuk menggantikan boraks adalah 

memperbaiki kekenyalan pada bakso. Salah satu alternatif sebagai pengganti 

boraks dengan cara menambahkan rumput laut (Eucheuma cottonii) dalam 

pengolahan bakso. Menurut Puspitasari (2008) berdasarkan hasil penelitian 

tentang kajian substitusi tapioka dengan rumput laut (Euheuma cottonii) pada 
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pembuatan bakso menunjukkan bahwa pada penilaian sifat sensoris bakso 

terhadap parameter kekerasan, kekenyalan, aroma, dan rasa menunjukkan bahwa 

bakso dengan penambahan tapioka 75% dan rumput laut Eucheuma cottonii 25% 

memiliki tingkat kesukaan tertinggi. Salah satu kandungannya yang berperan 

dalam pembentukan tekstur adalah karagenan. Menurut Winarno (dalam 

Puspitasari, 2008) menyatakan bahwa karagenan merupakan  polisakarida  yang 

terkandung  pada rumput laut merah (Rhodophyta), yang mempunyai fungsi 

sebagai stabilisator, bahan pengental, pembentuk gel atau pengemulsi. Selain itu, 

mempunyai sifat hidrokoloid yaitu kemampuannya menyerap air, sehingga  

mampu  memperbaiki  tekstur pada  bakso  yang  dihasilkan. 

Daun pegagan (Centella asiatica L.) yang ditambahkan kedalam 

pembuatan bakso dimaksudkan dapat meningkatkan kandungan antioksidan 

sedangkan penambahan rumput laut (Eucheuma cottonii) dapat meningkatkan 

kandungan iodium serta dapat memperbaiki kekenyalan pada bakso. Menurut 

Astawan (2011) bahwa daun pegagan (Centella asiatica L.) mempunyai 

kemampuan antioksidan sebesar 88% dalam 100 mg/ml ekstrak metanol. 

Sedangkan menurut Astawan (2004) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Astawan, rumput laut (Eucheuma cottonii) dapat meningkatkan kadar iodium 

pada produk selai17,79 ߤg/g dan pada produk dodol 19,57 ߤg/g. 

Berdasarkan hasil uji pendahuluan untuk menentukan perbandingan daun 

pegagan (Centella asiatica L.) dan rumput laut (Eucheuma cottonii) dalam 

pembuatan bakso daging sapi didapatkan perbandingan yang mempunyai 

kandungan protein, antioksidan, iodium dan kekenyalan yang tertinggi yaitu 
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A3B3 (perbandingan daun pegagan (Centella asiatica L.) dan rumput laut 

(Eucheuma cottonii) 5% : 10%). Pada uji organoleptik berupa aroma, warna, rasa, 

tekstur, dan kekenyalan diperoleh hasil bahwa dari kesembilan perlakuan yang 

paling disukai panelis adalah A1B3 atau perbandingan daun pegagan (Centella 

asiatica L.) dan rumput laut (Eucheuma cottoni) 1% : 10%. Berdasarkan 

parameter aroma, rasa, warna, tekstur dan kekenyalan perlakuan A1B3 diperoleh 

rata-rata 3 yang bearti panelis suka terhadap sampel.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui khasiat dari daun pegagan 

(Centella asiatica L.) dan manfaat dari rumput laut (Eucheuma cottoni) maka 

peniliti ingin mengadakan penelitian yang berjudul Pengaruh Daun Pegagan 

(Centella asiatica L.) dan Rumput Laut (Eucheuma cottonii) Terhadap 

Kandungan Protein, Iodium, Antioksidan, Sifat Kekenyalan, dan Sifat 

Organoleptik Pada Bakso Daging Sapi. Penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai alternatif makan sehat dan pengembangan teknologi 

pemanfaatan tanaman obat serta rumput laut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah persentase daun pegagan (Centella asiatica L.) mempengaruhi 

perbedaan kandungan protein, iodium, antioksidan, sifat kekenyalan, dan 

sifat organoleptik pada bakso daging sapi? 
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1.2.2 Apakah persentase rumput laut (Eucheuma cottonii) mempengaruhi 

perbedaan kandungan protein, iodium, antioksidan, sifat kekenyalan, dan 

sifat organoleptik pada bakso daging sapi? 

1.2.3 Apakah kombinasi persentase daun pegagan (Centella asiatica L.) dan 

rumput laut (Eucheuma cottonii) mempengaruhi perbedaan kandungan 

protein, iodium, antioksidan, sifat kekenyalan, dan sifat organoleptik pada 

bakso daging sapi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui persentase daun pegagan (Centella asiatica L.) yang 

mempengaruhi perbedaan kandungan protein, iodium, antioksidan, sifat 

kekenyalan, dan sifat organoleptik pada bakso daging sapi? 

1.3.2 Untuk mengetahui persentase rumput laut (Eucheuma cottonii) yang 

mempengaruhi perbedaan kandungan protein, iodium, antioksidan, sifat 

kekenyalan, dan sifat organoleptik pada bakso daging sapi? 

1.3.3 Untuk mengetahui kombinasi persentase daun pegagan (Centella asiatica 

L.) dan rumput laut (Eucheuma cottonii) yang mempengaruhi perbedaan 

kandungan protein, iodium, antioksidan, sifat kekenyalan, dan sifat 

organoleptik pada bakso daging sapi? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan informasi 

dan pengetahuan tentang pengaruh daun pegagan (Centella asiatica L.) 

dan rumput laut (Eucheuma cottonii) pada bakso daging sapi khususnya 

dalam bidang ilmu gizi dan pangan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Bagi Seorang Guru 

Dapat memberikan wawasan kepada peserta didik tentang penerapan 

ilmu biologi pada kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang 

pangan yaitu inovasi dalam pembuatan bakso dengan tanaman herbal 

dan rumput laut sebagai pengganti boraks. 

 Bagi Konsumen 

Dapat memberikan alternatif makanan sehat berupa bakso herbal yang 

memiliki khasiat bagi kesehatan.  

 Bagi Produsen Bakso  

Dapat memberikan informasi alternatif untuk memperbaiki kualitas 

tekstur bakso dengan rumput laut (Eucheuma cottonii). Serta 

memberikan informasi mengenai proses pembuatan bakso dengan 

penambahan daun pegagan (Centella asiatica L.). 
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1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah penelitian sebagai berikut: 

1.5.1 Daun pegagan (Centella asiatica L.) yang digunakan dalam pengolahan 

bakso daging sapi berupa serbuk pegagan yang diperoleh dari Herbal 

Medical Center di  Dedeprejo. 

1.5.2 Rumput laut (Eucheuma cottonii) yang digunakan adalah Echeuma 

cottonii segar dalam berat kering yang diperoleh dari Sumenep  

1.5.3 Sifat organoleptik yang diteliti pada bakso daging sapi adalah aroma, rasa, 

warna, tekstur dan kekenyalan. 

 

1.6 Definisi Operasional  

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1.6.1 Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda 

dsb.) yang berkuasa dan berkekuatan (Poerwadarminta, 1976). 

1.6.2 Daun pegagan (Centella asiatica L.) adalah helaian daun berbentuk ginjal, 

tepi bergerigi atau beringgit, kadang agak berambut, diameter 1-7 cm 

(Dalimartha, 2006). 

1.6.3 Rumput laut (Eucheuma cottonii) merupakan salah satu genus dari 

ganggang merah (Rhodophyceae), yang memiliki thallus (batang) 

berbentuk silender (Cholik, 2005). 

1.6.2 Kandungan adalah bahan yang terkandung (termuat, tercantum 

didalamnya) (Poerwadarminta, 1976). 
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1.6.3 Protein adalah senyawa yang terdiri dari asam amino yang satu sama lain 

dihubungkan dengan ikatan peptida dan urutan asam aminonya sangat 

spesifik (Tim Laboratorium Kimia-Biokimia Pangan, 2002). 

1.6.4 Iodium adalah sejenis mineral yang terdapat di alam, baik di tanah maupun 

di air, merupakan zat gizi mikro yang diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan mahluk hidup (Winarno, 1982). 

1.6.5 Antioksidan adalah senyawa yang dapat menetralkan atau meredam 

radikal bebas serta menghambat terjadinya oksidasi pada sel tubuh, 

sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan sel 

(Suryaningrum, 2006). 

1.6.6 Sifat kekenyalan adalah daya elastis suatu produk. Semakin tinggi 

kekenyalan suatu produk maka produk tersebut semakin elastis (Paulus, 

2009). 

1.6.4 Sifat organoleptik adalah sifat bahan makanan yang dinilai dengan 

menggunakan indra (Tim Laboratorium Kimia-Biokimia Pangan, 2002).  

1.6.5 Bakso daging sapi adalah produk makanan berbentuk bulatan atau lain, 

yang diperoleh dari campuran daging sapi (kadar air tidak kurang dari 

50%) dan pati atau serelia dengan atau tanpa bahan makanan yang 

diizinkan (SNI, 1995).  

 


