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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Bakso merupakan produk makanan yang berbentuk bulat yang diperoleh 

dari campuran daging ternak, tepung, dan bumbu pelengkap yang memberikan 

cita rasa pada bakso. Bakso sangat populer di Indonesia karena memiliki rasa 

enak, dan tekstur kenyal sehingga bakso sangat digemari oleh kalangan orang 

dewasa, remaja dan anak-anak. Salah satu bahan baku utama pembuatan bakso 

yang sering digunakan  yaitu daging sapi. Menurut Soeparno (2005) daging sapi 

memiliki kandungan protein tinggi 16-22% dan kandungan air 65-80%. Bakso 

memilki umur simpan yang singkat, sehingga para produsen bakso mencari cara 

untuk mengawetkan produk, misalnya menggunakan bahan pengawet. Kerusakan 

yang disebabkan oleh mikroba pada makanan adalah timbulnya lendir, perubahan 

warna, berjamur, timbulnya penyimpangan aroma, kerusakan fermentatif serta 

pembusukan bahan-bahan berprotein. Bakso merupakan produk olahan daging 

yang memiliki nutrisi tinggi, pH 6,0-6,5 dengan masa simpan maksimalnya adalah 

1 hari (12-24 jam) (Denny, 2007).   

Penggunaan bahan pengawet yang marak di pasaran seringkali disalah 

gunakan oleh para produsen untuk  mengawetkan produk  makanannya. Salah satu 

bahan pengawet yang sering digunakan yaitu natrium benzoat, terkadang para 

produsen menggunakannya melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh 

pemerintah sehingga memunculkan kekhawatiran akan efek sampingnya. Selain 

Natrium benzoat ada pula produsen yang menggunakan bahan pengawet 

berbahaya yaitu formalin.  
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Beberapa teknik pengawetan makanan sekarang mulai dikembangkan 

untuk menjaga kualitas suatu produk makanan dari kerusakan. Salah satu teknik 

pengawetan yaitu dengan cara pengemasan menggunakan pelapis edible aktif 

meminimalisir penggunaan bahan pengawet. Pelapis edible aktif ini merupakan 

lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan dengan tambahan 

antimikroba, dibentuk untuk melapisi makanan yang berfungsi sebagai 

penghambat terhadap perpindahan uap air, oksigen, cahaya, lipid dan zat terlarut, 

penghambat kerusakan mikrobia. Pengemas ini dapat diaplikasikan pada produk 

seperti bakso, sosis, daging beku buah–buahan dan sayur-sayuran.  

Bahan baku pembuatan pelapis edible salah satunya yaitu pati memberikan 

karakteristik fisik yang baik pada komponen pelapis edible. Umbi–umbian seperti 

umbi kimpul merupakan salah satu sumber pati, (Myllarinen dkk. 2002 dalam 

Warkoyo, 2014) melaporkan bahwa pati jagung amilosa tinggi (HACS) dapat 

menghasilkan film yang kuat dan fleksibel, dan hal ini dapat terjadi karena terjadi 

kristalisasi amilosa. Berdasarkan keterangan di atas, pati umbi kimpul (X. 

sagittifolium) mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku edible 

film, kandungan amilosanya tinggi (35,34%), dua kali lipat lebih besar 

dibandingkan kandungan amilosa pati ubi kayu (Perez dkk., 2005). Di Indonesia 

selain itu harganya relatif murah menjadikan umbi kimpul sangat berpotensi untuk 

dijadikan sebagai bahan dasar edible. Berdasarkan hasil penelitian Warkoyo dkk.,  

(2014) konsentrasi pati sebanyak 2% masih menghasilkan edible film  dengan 

transmisi uap air yang tinggi, jadi dalam penelitian ini menggunakan perlakuan 

konsentrasi pati yang lebih tinggi, dengan harapan semakin tinggi konsentrasi pati 

yang digunakan akan semakin menurunkan transmisi uap air pada edible yang 
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dihasilkan. Penelitian akan dikaji tentang pengaruh pelapis edible aktif berbasis 

pati kimpul dengan lama penyimpanan terhadap kualitas kimia dan fisik bakso 

sapi. Bahan antimikroba yang digunakan dalam pembuatan pelapis edible aktif 

adalah kalium sorbat. Kalium sorbat merupakan salah satu bahan pengawet yang 

diizinkan penggunaannya pada bahan pangan. Sifat dari kalium sorbat memiliki 

titik kelarutan yang tinggi sehingga mudah menyatu dengan pati. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui interaksi pelapis edible aktif berbasis pati kimpul 

dengan lama penyimpanan terhadap kualitas kimia dan fisik bakso sapi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pati terhadap kualitas kimia dan 

fisik bakso sapi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap kualitas kimia 

dan fisik bakso sapi. 

1.3 Hipotesa Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Diduga ada interaksi pelapis edible aktif  berbasis pati kimpul berbagai 

konsentrasi dan lama penyimpanan terhadap kualitas kimia dan fisik bakso 

sapi. 

2. Diduga ada pengaruh konsentrasi pati terhadap kualitas kimia dan fisik 

bakso sapi. 

3. Diduga ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kualitas kimia dan fisik 

bakso sapi. 

 


