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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang sepertiganya lautan, hasil bumi yang 

diperoleh tentunya lebih banyak dan bisa bermanfaat. Seperti ikan dan tanaman laut 

yang bisa di olah. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013 produksi 

ikan laut mencapai 8.518,9 ton kemudian mengalami kenaikan sekitar 10%. 

Adapun jenis ikan yang dihasilkan yaitu tuna, tongkol, tengiri dan jenis ikan 

lainnya. Untuk memanfaatkan hasil tersebut dapat di olah menjadi bakso yang 

menambah nilai jualnya. 

Bakso ikan adalah jenis makanan olahan yang terbuat dari daging ikan segar 

yang dicincang, bahan pengisi (filler), bahan pengikat, bumbu-bumbu rempah. 

Bakso merupakan salah satu makanan sumber protein yang digemari oleh hampir 

semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Bakso ikan 

merupakan salah satu makanan basah sehingga mudah mengalami kerusakan akibat 

mikrobia pembusuk dikarenakan memiliki kandungan protein tinggi. Menurut 

penelitian Widyaningsih dan Martini (2006) Pemasaran bakso di pasar tradisional 

umumnya dilakukan pada kondisi suhu ruang. Kondisi tersebut didukung faktor 

internal bakso yaitu kandungan protein yang tinggi, kadar air sekitar 80% 

menyebabkan masa simpannya sangat singkat umumnya mencapai 18 jam. 

Sehingga membutuhkan teknik penyimpanan dan pengemasan yang tepat untuk 

memperpanjang masa simpannya. Salah satu teknik penyimpanan yang bisa 

diaplikasikan adalah edible coating aktif, yaitu aplikasi edible coating dengan 
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penambahan bahan tertentu sehingga mampu menghambat kerusakan oleh 

mikroorganisme. 

Menurut Boutroom, 2008 edible coating merupakan lapisan tipis yang 

dibuat dari bahan yang dapat dimakan dan berfungsi sebagai penghalang terhadap 

perpindahan massa (kelembapan, oksigen, cahaya, lipid, zat terlarut), sebagai 

barrier terhadap uap air dan pertukaran gas O2 dan CO2. Pati dapat digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan edible  coating. Kandungan amilosa pada pati 

berperan dalam kelenturan dan kekuatan edible coating dan pengaplikasiannya. 

Indonesia memiliki sumber pati yang beragam dengan komposisi amilosa yang 

berbeda, salah satunya adalah pati jagung. 

Pati jagung mengandung amilosa 27% yang lebih tinggi dibandingan 

dengan pati kentang dan singkong. Pada pembuatan edible coating amilosa pati 

juga berpengaruh terhadap fisik yang membentuk lapisan edible. Semakin tinggi 

kandungan amilosa yang digunakan maka semakin bagus kualitas ecible yang 

dihasilkan. Edible coating dari pati jagung memiliki sifat higroskopis lebih rendah, 

dibandingkan dengan pati singkong 13%, pati beras 14%, maupun pati kentang 

18%. Menurut Amalia, dkk (2014), perlakuan terbaik yang diperoleh untuk 

pembuatan edible coating pati jagung adalah 3%, sehingga peneliti perlu melakukan 

penelitian dengan konsentrasi pati jagung 1,5%, 3%, 4,5% b/v untuk mengetahui 

perbedaan jarak konsentrasi dengan penambahan bahan aktif dan 

penyimpanan.Penambahan filtrat bawang putih sebagai bahan aktif yang di 

harapkan mampu memperpanjang daya simpan bakso ikan. Sebagaimana yang 

dikemukakanMehrabian dkk, 1992;  Ramos et al. (2012) Bawang putih mampu 
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menghambat pertumbuhan Eschercia coli, Staphylococcus auereus, dan 

Salmonella typhimurium pada konsentrasi 1 %.  

1.2 Tujuan Penelitian: 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : 

1. Mengetahui ada tidaknya interaksi edible coating dari pati jagung  

dengan penambahan filtrat bawang putih pada penyimpanan bakso ikan 

terhadap sifat fisikokimia dam mikrobiologi  bakso ikan. 

2. Mengetahui pengaruh pelapisan edible coating dari pati jagung terhadap 

sifat fisik, kimia, dan mikrobiologi pada bakso selama penyimpanan 48 

jam. 

3. Mengetahui pengaruh penambahan filtrat bawang putih terhadap sifat 

fisik, kimia, dan mikrobiologi pada bakso selama penyimpanan 48 jam. 

1.3 Hipotesa Penelitian 

Hipotesa yang dapat di ambil dari penelitian adalah: 

1. Diduga terjadi  interaksi antara pelapisan edible coating dengan 

penambahan filtrat bawang putih terhadap sifat fisik, kimia, dan 

mikrobiologi pada bakso selama penyimpanan terhadap sifat 

fisikokimia dan mikrobiologi bakso ikan. 

2. Diduga pelapisan edible coating dari pati jagung berpengaruh terhadap 

sifat fisik, kimia, dan mikrobiologi pada  bakso  selama penyimpanan 

48 jam. 

 

 

 



4 
 

3. Diduga penambahan filtrat bawang putih berpengaruh terhadap sifat 

fisik, kimia, dan mikrobiologi pada bakso selama penyimpanan 48 jam. 


