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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemasan makanan telah banyak dikembangkan di dunia pangan. 

Mengingat bahwa bahan pangan mudah mengalami penurunan kualitas dan sangat 

sensitif karena faktor lingkungan, kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Pengemasan 

dapat tersusun dari satu bahan atau lebih yang memiliki karakteristik sesuai 

dimaksudkan untuk melindungi makanan hingga sampai kepada konsumen. 

Kemasan aktif salah satunya edible coating merupakan terobosan baru yang disebut 

sebagai kemasan interaktif karena terdapat interaksi antara bahan penyusun dengan 

bahan pangan yang dikemas. Edible coating merupakan lapisan tipis transparan 

yang terbuat dari bahan yang dapat dimakan dan dibentuk dengan menyalut produk 

yang berfungsi sebagai penghalang perpindahan massa (seperti uap air, gas, zat 

terlarut, dan cahaya).  

Golongan polisakarida salah satunya pati merupakan bahan baku 

pembuatan edible film maupun edible coating. Ubi, serealia, dan polong-polongan 

merupakan sumber pati yang paling penting. Salah satunya ubi kayu atau biasa 

disebut singkong yang sering dimanfaatkan dalam industri pangan maupun industri 

berbasis pati karena memiliki kandungan pati yang cukup tinggi. Menurut Badan 

Pusat Statistik tahun 2016, produksi tanaman singkong di Indonesia sebesar 

21.801.415 ton pada tahun 2015. Data menunjukkan bahwa produksi singkong terus 

meningkat. Produksi singkong sekaligus produksi pati yang tinggi, ekonomis, dan 

penanamannya mudah menjadikan pati singkong potensial digunakan sebagai 

bahan dasar edible coating yang baik. 

Penerapan edible coating dapat mempertahankan kualitas dan 

memperpanjang masa simpan dari berbagai produk makanan (Hui, 2006). Pada 
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kenyataannya lapisan dari pati memiliki kelemahan mudah rapuh karena sifat 

penghalang yang rendah terhadap uap air karena sifat hidrofilik dari pati (Winarti 

dkk., 2012). Upaya untuk memperbaiki karakteristik edible coating, dapat 

dilakukan dengan penambahan senyawa yang bersifat hidrofobik salah satunya 

penambahan bahan aktif yaitu ekstrak jahe sebagai pemberi kesan pedas dan 

sekaligus memiliki sifat antimikrobia. Keuntungan penambahan bahan aktif selain 

meningkatkan daya simpan juga memiliki sifat penghalang yang diperkuat 

komponen antimikrobia sehingga dapat menghambat bakteri pembusuk. Rimpang 

jahe mengandung senyawa gingerol yang memiliki aktivitas antimikrobia (Kim, 

2005). 

Bakso merupakan makanan berbasis protein yang digemari oleh semua 

lapisan masyarakat namun tergolong pangan dengan karakteristik mudah rusak 

sehingga masa simpan bakso pendek yaitu maksimal 24 jam pada suhu ruang. 

Kerusakan disebabkan karena bakso memiliki kandungan gizi yang kompleks 

sehingga dapat memberikan peluang bagi mikrobia untuk beraktifitas. Hal ini dapat 

terlihat dengan adanya perubahan populasi mikrobia sebagai agen perusak dan 

perubahan kandungan nutrisi sebagai sumber energi untuk aktivitas mikrobia, serta 

perubahan fisik dari bahan makanan sebagai akibat kerusakan oleh mikrobia. 

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk memperpanjang daya simpan bakso 

seperti penggunaan pengawet sintetis berbahaya seperti boraks dan formalin yang 

dapat mengancam kesehatan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui konsentrasi penggunaan pati singkong dan konsentrasi penambahan 

ekstrak jahe yang tepat dalam pembuatan edible coating untuk mempertahankan 

kualitas bakso daging sapi selama penyimpanan. Perlakuan yang diberikan 
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selanjutnya dapat diidentifikasi kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi bakso daging 

selama penyimpanan. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi antara pati singkong dan ekstrak jahe pada edible coating

terhadap kualitas bakso daging;

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi pati singkong pada edible coating terhadap

kualitas bakso daging;

3. Mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi ekstrak jahe pada edible coating

terhadap kualitas bakso daging;

4. Mengetahui perlakuan terbaik untuk mempertahankan kualitas bakso daging

pada penyimpanan suhu ruang.

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat interaksi antara pati singkong dan ekstrak jahe pada edible coating

terhadap kualitas bakso daging;

2. Terdapat pengaruh konsentrasi pati singkong pada edible coating terhadap

kualitas bakso daging;

3. Terdapat pengaruh penambahan konsentrasi ekstrak jahe pada edible coating

terhadap kualitas bakso daging;

4. Terdapat perlakuan terbaik untuk mempertahankan kualitas bakso daging pada

penyimpanan suhu ruang.


