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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jahe Emprit (Zingiber officinale var. amarum) 

Jahe (Zingiber officinale rosc) pada awalnya berasal dari Asia Pasifik yang 

kemudian tersebar dari India sampai Cina. Jahe merupakan rempah-rempah dan 

tanaman obat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam 

bidang kesehatan (Paimin, 2008). 

Klasifikasi tanaman jahe (Zingiber officinale rosc) dalam dunia tanaman 

adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas    : Monocotyledoneae  

Ordo     : Zingiberales  

Famili    : Zingiberaceae  

Genus    : Zingiber  

Species   : Zingiber officinale rosc 

Varietas : Zingiber officinale var. officinale(jahe gajah) 

     Zingiber officinale var. amarum (jahe emprit) 

     Zingiber officinale var. rubrum (jahe merah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jahe Emprit (Dokumentasi Pribadi)
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Jahe putih kecil atau jahe emprit ini dikenal dengan nama latin “Zingiber 

officinale var. amarum” dengan bobot rimpang berkisar antara 0,5-0,7 kg/rumpun. 

Struktur rimpang kecil dan berlapis-lapis. Daging rimpang memiliki warna putih 

kekuningan. Tinggi rimpang mencapai 11 cm dengan panjang antara 6-30 cm dan 

diameter antara 3,27-4,05 cm. Ruas jahe ini kecil dan agak rata sampai agak sedikit 

menggembung. Jahe ini dipanen setelah berumur tua (Hapsoh dkk., 2010). 

Jahe memiliki beberapa kandungan kimia yang berbeda. Faktor yang dapat 

mempengaruhi kandungan kimia jahe yaitu jenis jahe, unsur tanah, umur panen, 

dan pengolahan rimpang jahe. Komponen yang terkandung dalam jahe yaitu air 

80,9%, protein 2,3%, lemak 0,9%, mineral 1-2%, serat 2-4%, dan karbohidrat 

12,3%. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Jahe dalam 100 gram 

Komponen Jumlah 

Jahe segar 

Kalori (kal) 51 

Protein (g)      1,5 

Lemak (g)      1,0 

Karbohidrat (g)    10,1 

Kalsium (mg) 21 

Fosfor (mg) 39 

Besi (mg)     4,3 

Vitamin A (SI) 30 

Thiamin (mg)        0,02 

Niasin (mg)      0,8 

Vitamin C (mg)   4 

Serat kasar (g) 7,53 

Total abu (g) 3,70 

Kalum (mg) 57,0 

Air (g) 86,2 

Sumber: Departemen kesehatan RI, 2000 

Jahe memiliki kandungan minyak menguap (volatile oil), minyak tidak 

menguap (non volatile oil), dan pati. Minyak yang menguap disebut minyak atsiri. 

Minyak tersebut banyak dimanfaatkan dibidang pangan. Minyak atsiri berwarna 

kuning, sedikit kental, dan merupakan senyawa pemberi aroma khas pada jahe. 
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Minyak tidak menguap disebut oleoresin yang merupakan senyawa pemberi rasa 

pedas dan pahit (Setiawan, 2015). 

Tabel 2. Karakteristik Jahe Gajah, Jahe Emprit, dan Jahe Merah 

Bagian tanaman Jahe Gajah Jahe Emprit Jahe Merah 

Struktur rimpang Besar berkuku Kecil berlapis Kecil berlapis 

Warna irisan Putih kekuningan Putih kekuningan Jingga muda 

hingga merah 

Berat per rimpang 

(kg) 

0,18-2,08 0,10-1,58 0,20-1,40 

Diameter rimpang 

(cm) 

8,47-8,50 3,27-4,05 4,20-4,26 

Kadar minyak 

atsiri (%)  

0,82-1,66 1,50-3,50 2,58-3,90 

Kadar pati (%) 55,10 54,70 44,99 

Kadar serat (%) 6,89 6,59 - 

Kadar abu (%) 6,60-7,57 7,39-8,90 7,46 

Sumber: Setiawan (2015) 

2.2 Ekstrak Jahe 

Komponen bioaktif yang terkandung dalam ekstrak jahe antara lain (6)-

gingerol, (6)-shogaol, diarilheptanoid dan curcumin. Senyawa fenol pada jahe 

merupakan bagian dari komponen oleoresin yang dapat berpengaruh dalam sifat 

pedas jahe. Senyawa terpenoid merupakan komponen tumbuhan yang memiliki 

bau, dapat diisolasi dari bahan nabati dengan penyulingan minyak atsiri. 

Monoterpenoid merupakan biosintesa senyawa terpenoid yang biasa disebut 

senyawa “essence” dan memiliki bau yang spesifik. Senyawa monotepenoid 

banyak dimanfaatkan sebagai antiseptik, ekspektoran, spasmolitik, dan bahan 

pemberi aroma makanan dan parfum (Kusumaningati, 2009). Senyawa-senyawa 

metabolit sekunder golongan fenolik, flavonoid, terpenoid, dan minyak atsiri yang 

terdapat pada ekstrak jahe merupakan golongan senyawa bioaktif yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan diantaranya bakteri Escherichia 

coli, Bacillus  subtilis,  Staphylococcus  aureus, jamur Neurospora sp, Rhizopus sp. 

dan Penicillium sp. (Nursal dkk., 2006).  
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Tabel 3. Komponen Volatil dan Non-volatil Jahe 

Fraksi  Komponen 

Volatil  (-)-zingeberene, (+)-ar-curcumene, (-)-

β-sesquiphelandrene, -bisaboline, -

pinene, bornyl acetat, borneol, 

camphene, -cymene, cineol, cumene, β-

elemene, farnesene, β-phelandrene, 

geraneol, limonene, linalool, myrcene, 

β-pinene, sabinene. 

 

Non-volatil Gingerol, shogaol, gingediol, 

gingediasetat, Gingerdion, Gingerenon. 

Sumber: WHO Monographs on selected medicinal plants Vol 1,1999 

Ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut 

cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan 

kedalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Karakteristik 

senyawa aktif yang terkandung akan mempermudah untuk memilih pelarut dan 

metode ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000). 

Metode ekstraksi menurut Ditjen POM (2000), dapat dibagi menjadi 

beberapa cara antara lain: 

a. Maserasi 

Maserasi merupakan proses ekstraksi simplisia yang sederhana dengan 

menggunakan pelarut yang cocok dengan beberapa kali dilakukan pengadukan pada 

suhu ruang. Maserasi pada umumnya perbandingan dilakukan dengan merendam 

10 bagian serbuk simplisia dalam 75 bagian pelarut. Cara ekstraksi dengan metode 

maserasi ini lebih sering digunakan karena kemudahannya. 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah dengan cara mengalirkan pelarut melalui serbuk simplisia 

basah. Proses ekstraksi ini terdiri dari tahap pengembangan dan perkolasi 

sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak) secara terus menerus sampai 

diperoleh ekstrak. 
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c. Refluks 

Refluks merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik.  

d. Sokletasi  

Sokletasi merupakan estraksi menggunakan pelarut yang selalu baru 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi yang 

berkelanjutan dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 

e. Digesti  

Digesti merupakan ekstraksi maserasi kinetik yaitu dengan pengadukan 

secara kontinu pada suhu yang lebih tinggi dari suhu ruang yaitu dilakukan pada 

suhu 40-50°C. 

f. Infus 

Infus merupakan ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur pemanasan 

air (bejana infus tercelup dalam air penangas air mendidih). Temperatur 96-98°C 

selama 15-20 menit. 

g. Dekok  

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama dengan temperatur titik 

didih air. 

h. Destilasi uap 

Destilasi uap merupakan ektraksi senyawa menguap (minyak atsiri) dari 

bahan segar atau simplisia dengan uap air berdasarkan peristiwa tekanan parsial.  

2.3 Edible Coating 

Edible coating merupakan bahan kemasan unik yang berbeda dari bahan 

kemasan konvensional yang dapat dimakan. Coating berarti bahan lapisan tipis 

yang diaplikasikan pada produk makanan. Edible coating termasuk kemasan 
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biodegradable yang merupakan teknologi baru yang diperkenalkan dalam 

pengolahan pangan yang berperan untuk memperoleh produk dengan daya simpan 

lebih lama. Menurut Winarti dkk. (2012), telah banyak penelitian yang dilakukan 

tentang pelapisan produk pangan dengan edible coating dan hasilnya terbukti 

mampu memperpanjang daya simpan, serta dapat memperbaiki kualitas produk 

pangan. 

Edible coating banyak digunakan untuk pelapis makanan semi basah, 

produk daging beku, produk konfeksionari, ayam beku, produk hasil laut, sosis, 

buah-buahan dan obat-obatan terutama untuk pelapis kapsul. Manfaat dari edible 

coating dapat mengoptimalkan kualitas luar produk yang dapat melindungi produk 

dari pengaruh mikroorganisme, mencegah adanya air, oksigen, dan perpindahan 

larutan dari makanan yang dapat membuat produk cepat mengalami kerusakan. 

Edible coating dapat diaplikasikan dengan beberapa cara antara lain 

metode pencelupan (dipping), pembusaan, penyemprotan (spraying), penuangan 

(casting), dan aplikasi penetesan terkontrol (Winarti dkk., 2012). Metode 

pencelupan (dipping) merupakan metode yang sering digunakan terutama pada 

buah, sayuran, produk daging dan ikan dengan cara dicelupkan kedalam larutan 

yang digunakan sebagai bahan coating. Hal ini dikarenakan metode pencelupan 

(dipping) mempunyai keuntungan seperti ketebalan materi coating yang lebih besar 

serta mempermudah pembuatan dan pengaturan viskositas larutan sedangkan 

kelemahannya adalah munculnya depost kotoran dari larutan. 

Materi polimer penyusun edible coating bersifat aman, bahan yang dapat 

dimakan, dibentuk dengan menyalut produk yang diletakkan diantara komponen 

produk yang berfungsi sebagai penghalang perpindahan massa seperti uap air, gas, 

zat terlarut, dan cahaya (Warsiki dan Nurmala, 2013). Edible coating merupakan 
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salah satu teknik pengawetan pangan yang relatif baru dengan bahan pengemas 

yang aman (Winarti dkk., 2012). 

2.4 Komponen Pembentuk Edible Coating dan Bahan Tambahan 

Penyusun atau pembentuk utama edible coating terdiri dari tiga kategori 

penyusunnya, yaitu hidrokoloid, lipid, dan campuran antara hidrokoloid-lipid 

(komposit). Protein, turunan selulosa, alginat, pektin, pati dan polisakarida lain 

termasuk golongan hidrokoloid, sedangkan asilgliserol, lilin, dan asam lemak 

termasuk golongan penyusun dari lipid. Coating dari polisakarida akan 

memperbaiki tekstur, flavor, warna, meningkatkan stabilitas selama penjualan dan 

penyimpanan, memperbaiki penampilan, dan mengurangi tingkat kebusukan. 

Sedangkan kekurangan coating dari polisakarida adalah kurang baik digunakan 

untuk mengatur migrasi uap air (Krochta dkk., 1997). 

Menurut Winarti dkk (2012), golongan polisakarida merupakan golongan 

yang paling banyak digunakan dalam pembuatan edible coating seperti pati dan 

turunannya. Hal ini dikarenakan hidrokoloid memiliki beberapa kelebihan yaitu 

baik untuk melindungi produk terhadap oksigen, karbon dioksida, lipida, serta 

memiliki sifat mekanis yang diinginkan dan meningkatkan kesatuan struktural 

produk. Aplikasi edible coating polisakarida biasanya dengan ditambahkan atau 

dikombinasikan dengan beberapa pangan fungsional seperti plasticizer, surfaktan, 

resin, minyak, lilin (waxes), dan emulsifier yang dapat memberikan permukaan 

halus dan mencegah kehilangan air (Krochta dkk., 1997). 

2.4.1 Pati Singkong sebagai Komponen Pembentuk Edible Coating 

Pati merupakan simpanan karbohidrat dalam organ tumbuhan seperti 

jagung, kentang, gandum, dan lain-lain berperan sebagai sumber energi manusia 

(Blennow, 2004). Pati berbeda dengan tepung walaupun terlihat sekilas pati sama 

dengan tepung, hal ini dikarenakan tepung masih mengandung berbagai macam 
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komponen seperti serat, protein, dan sebagainya, sedangkan pati hanya 

mengandung amilosa dan amilopektin (Yulianti dkk., 2012).  

Menurut Winarno (2008), pati merupakan simpanan karbohidrat utama 

yang dimakan oleh manusia sebagai sumber energi. Pati terdiri dari dua fraksi yang 

dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak 

terlarut disebut amilopektin. Amilosa memiliki kemampuan membentuk kristal 

karena struktur rantai polimernya yang sederhana. Molekul amilosa merupakan 

polimer dari unit glukosa dengan bentuk ikatan α-1,4 glikosidik, berbentuk rantai 

lurus, tidak bercabang atau mempunyai struktur heliks yang terdiri dari 200-2000 

satuan anhidroglukosa, sedangkan amilopektin merupakan polimer unit-unit 

glukosa dengan ikatan α-1,4 glikosidik pada rantai lurus dan ikatan α-1,6-glikosidik 

pada percabangan, terdiri dari 10.000-100.000 satuan anhidroglukosa (Adebowale 

and Lewal, 2003). 

 
Gambar 2. Struktur Molekul Amilosa dan Amilopektin (Canisag 2015) 

Jumlah fraksi amilosa-amilopektin sangat berpengaruh pada gelatinisasi 

pati. Gelatinisasi adalah proses ketika granula pati dipanaskan dengan air yang 

cukup sehingga terjadi pembengkakan granula pati dan menghasilkan cairan yang 

kental untuk memberikan kualitas produk yang diinginkan. Proses ini terjadi 
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pemecahan ikatan intermolekuler dari pati dengan adanya panas dan air yang 

diberikan. 

Pati sering digunakan dalam industri pangan sebagai kemasan 

biodegradable karena ekonomis, dapat diperbaharui, dan karakteristik fisik yag 

baik untuk menggantikan polimer plastik. Ubi-ubian yang sering dijadikan pati 

antara lain singkong, kentang, dan ubi jalar (Cui, 2005). Pati singkong sering 

digunakan sebagai bahan tambahan dalam industri pangan dan industri basis pati 

karena kandungan patinya yang tinggi (Hui, 2006). 

Pemanfaatan pati singkong belum dikenal luas oleh mayarakat Indonesia. 

Menurut Putri dan Nisa (2015), produksi tanaman ubi jalar di Provinsi Jawa Timur 

pada tahun 2013 sebesar 393,20 ton dan produksi ubi jalar nasional mencapai 12 

ton/ha. Karbohidrat yang banyak dihasilkan dari ubi adalah pati. Penanamannya 

yang mudah, mudah didapatkan, dan produksi pati yang tinggi di Indonesia 

menjadikan singkong sangat potensial untuk dijadikan sebagai bahan dasar edible 

coating. Pembentukan edible coating, amilosa lebih berperan dibandingkan 

amilopektin. Hal ini dikarenakan amilosa berperan dalam pembentukan gel yang 

kuat (Krochta dkk., 1997). Pati singkong mengandung 83% amilopektin yang 

mengakibatkan pasta yang terbentuk menjadi bening dan kemungkinan kecil terjadi 

retrogradasi. Lapisan atau  film yang dibuat dari pati singkong dengan konsentrasi 

3% akan menghasilkan pori-pori yang kecil dan semakin banyak pati yang 

ditambahkan, maka akan semakin rapat matriks film yang terbentuk.  

Menurut Murphy (2000), ukuran granula pati singkong 4-35 μm, 

berbentuk oval, kerucut dengan bagian atas terpotong, dan seperti kettle drum. Suhu 

gelatinisasi pada 62-73°C, sedangkan suhu pembentukann pasta pada 63°C. 

Gelatinisasi merupakan suatu proses kinetika granula pati dipanaskan 

dengan air yang cukup sehingga terjadi pengembangan granula pati dan 
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menghasilkan cairan yang kental untuk memberikan kualitas produk yang 

diinginkan. Bentuk granula pati singkong dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Granula Pati Singkong (Cui, 2005) 

2.4.2 Gliserol sebagai Plasticizer 

Gliserol sebagai plasticizer merupakan yang ditambahkan kedalam bahan 

pennyusun atau pembentuk edible coating. Plasticizer merupakan substansi bersifat 

non-volatil, memiliki titik didih yang tinggi, tidak memisah, yang ketika 

ditambahkan ke dalam materi lain mengubah sifat fisik dan mekanik dari material 

tersebut. Plasticizer ditambahkan pada pembuatan edible coating untuk 

mengurangi kerapuhan, meningkatkan fleksibilitas, dan ketahanan lapisan terutama 

jika disimpan pada suhu rendah. 

Gliserol (C3H8O3) merupakan senyawa alkohol polihidrat (polyol) dengan 

3 gugus hidroksil dalam satu molekul atau disebut alkohol trivalent. Nama lain 

gliserol adalah gliserin atau 1,2,3-propanetriol atau CH2OHCHOHCH2OH. 

Gliserol tidak berwarna, tidak berbau, rasa manis, bentuknya liquid sirup, meleleh 

pada suhu 17,8oC, mendidih pada suhu 290oC dan larut dalam air dan etanol. Sifat 

gliserol higroskopis, seperti menyerap air dari udara. Gliserol termasuk jenis 

plasticizer yang bersifat hidrofilik, menambah sifat polar dan mudah larut dalam 

air. Secara umum plasticizer dibutuhkan sekitar 10 - 60% dari berat kering, 
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tergantung dari kekakuan polimer (Sothernvit dan Krochta, 2005). Gliserol bersifat 

humektan, dimana bagian dari aksi plasticizing berasal dari kemampuannya untuk 

menahan air pada edible coating tersebut.  

2.5 Edible Coating dengan Senyawa Antimikrobia 

Penambahan senyawa antimikrobia kedalam bahan kemasan akan 

menyebabkan senyawa mengalami mekanisme dengan bermigrasi kedalam bahan 

pangan sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikrobia (Warsiki dan Nurmala, 

2013). Salah satu penelitian yang telah dilakukan oleh (Warsiki dan Nurmala, 2013) 

adalah pengemasan bakso ikan dengan bahan penyalut atau pelapisan yang 

digunakan yaitu karagenan dan ditambahkan senyawa antimikrobia dari ekstrak 

bawang putih. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang penggunaan kemasan 

antimikrobia untuk mengemas produk pangan lainnya. Kemasan aktif yang 

dikembangkan dengan antimikrobia akan berperan mengurangi atau menghambat 

pertumbuhan mikrobia yang tumbuh pada bahan pangan serta mempertahankan 

integritas dan mencegah kerusakan produk selama masa simpan (Iriani dkk., 2014). 

Edible coating merupakan jenis kemasan aktif yang prospek 

penggunaannya mengalami peningkatan dari 3300 ton pada tahun 2006 menjadi 

5480 ton pada tahun 2012. Mekanisme edible coating atau kemasan aktif 

antimikrobia dalam bahan pangan digambarkan dengan kemasan memiliki dua 

lapisan/two layer, dimana lapisan kemasan yang langsung berhubungan dengan 

produk adalah kemasan yang antimikrobia. Selama penyimpanan, bahan aktif 

antimikrobia akan berada dipermukaan produk sehingga produk pangan akan 

terlindungi dari mikrobia pembusuk dan patogen yang diharapkan, serta lebih 

efisien dalam mengatur proses migrasi bahan aktif kedalam produk pangan (Iriani 

dkk., 2014). 
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2.6 Senyawa Antimikrobia 

Antimikrobia  merupakan daya  hambat  untuk  perkembangan  bakteri  

dan toksisitas selektif, dimana bahan tersebut hanya melemahkan  patogen  tetapi  

tidak  berpengaruh terhadap  inangnya  (Jawetz et  al., 2010). Jenis  bakteri 

merugikan  seperti Stapylococus  aureus, Eschericia  coli, Klebsiella,  dan  

Pasturella Salmonlla  dapat  dihambat  oleh  minyak  atsiri. Antimikrobia 

merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan 

bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. Menurut 

(Jawetz dkk., 2010), mekanisme kerja dari senyawa antibakteri diantaranya yaitu: 

a. Penghambatan sintesis dinding sel 

b. Penghambatan fungsi selaput sel 

c. Penghambatan sintesis protein yaitu hambatan tran slasi dan transkripsi bahan 

genetik 

d. Penghambatan sintesis asam nukleat 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada aktivitas zat antibakteri adalah pH, 

suhu stabilitas senyawa, jumlah bakteri yang ada, lamanya inkubasi, dan aktivitas 

metabolisme bakteri. Antimikroba meliputi golongan antibakteri, antimikotik, dan 

antiviral (Nilsson dkk., 2000). 

Adapun menurut Pelczar dan Chan (2007), aktivitas antimikroba 

dipengaruhi oleh faktor antara lain: 

a. Konsentrasi zat antimikroba dan jumlah mikroorganisme 

b. Keasaman atau kebasaan (pH) 

c. Potensi suatu zat anti mikroba dalam larutan yang diuji  

d. Kepekaan suatu mikroba terhadap konsentrasi anti jamur 
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2.7 Escherichia coli 

Berdasarkan taksonominya Escherichia coli diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Kingdom : Bacteria  

Filum  : Proteobacteria  

Kelas  : Gamma Proteobacteria  

Ordo  : Enterobacteriales  

Famili  : Enterobacteriaceae  

Genus  : Escherichia  

Spesies : Escherichia coli 

Escherichia coli diisolasi pertama kali oleh Theodore Escherich pada 

tahun 1885 dari tinja seorang bayi. Escherichia coli merupakan bakteri Gram 

negatif yang berbentuk batang pendek dan memiliki panjang sekitar 2 µm, diameter 

0,7 µm, lebar 0,4-0,7 µm dan bersifat anaerob fakultatif. Escherichia coli 

membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata. 

Escherichia coli merupakan golongan bakteri mesofilik yaitu bakteri yang suhu 

pertumbuhannya optimum pada 15-45°C dan dapat hidup pada pH 5,5-8 (Jawetz 

dkk., 2010). 

Escherichia coli adalah bakteri Gram negatif, berbentuk batang dan tidak 

membentuk spora, sel Escherichia coli memiliki ukuran panjang 2,0-6,0 µm, dan 

tersusun tunggal berpasangan. Escherichia coli tumbuh pada suhu 10-40°C dengan 

suhu optimum 37°C, bakteri ini mempunyai pH optimum untuk pertumbuhannya 

yaitu berkisar antara 7,0-7,5 serta sangat sensitif terhadap panas dan dapat 

diinaktifkan pada suhu pasteurisasi. Bakteri ini termasuk ke dalam bakteri 

anaerobik fakultatif, yang artinya bakteri ini secara terbatas dapat hidup dalam 

keadaan aerobik ataupun anaerobik serta dapat tumbuh di medium nutrient 

sederhana dan mampu memfermentasikan laktosa dengan menghasilkan asam dan 

gas (Pelczar dan Chan, 2007). 
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2.8 Bakso Daging Sapi 

Bakso daging banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki aroma 

dan rasa yang enak, serta tekstur yang lunak. Bakso merupakan bahan pangan 

bergizi tinggi namun mudah mengalami kerusakan karena kandungan air, 

kandungan protein, dan pH yang baik bagi mikroba sehingga menjadi peluang 

pertumbuhan bagi mikrobia pembusuk, serta berdampak pada penurunan kualitas 

daging. Bakso adalah jenis makanan yang berupa bola-bola yang terbuat dari 

daging dan tepung. Bahan-bahan  yang  dibutuhkan  dalam  pembuatan  bakso  

adalah  daging, bahan  perekat,  bumbu  dan  es  batu  atau  air  es. Jenis bakso 

yang dikenal masyarakat pada umumnya diikuti dengan nama jenis bahan seperti 

bakso ayam, bakso ikan dan bakso sapi atau bakso daging (Wibowo, 2009). 

Prinsip pembuatan bakso adalah penghancuran daging, pembuatan 

adonan, dan pemasakan. Bahan baku bakso selain daging adalah tepung tapioca, 

es batu, bumbu dapur seperti merica, bawang putih, dan garam dapur (Wicaksono, 

2007).  

Bahan dasar bakso daging sapi menurut Wibowo (2009) adalah sebagai 

berikut: 

a. Daging sapi 

Daging adalah makanan bergizi karena kandungan proteinnya tinggi dan 

merupakan salah satu sumber zat besi. Secara umum daging adalah otot polos atau 

otot bergaris dari hewan yang digunakan sebagai bahan pangan. Daging sapi, 

kerbau, dan ayam adalah yang paling banyak dikonsumsi (Khomsan, 2006). 

b. Tepung tapioka 

Tepung tapioka merupakan hasil olahan dari singkong. Tepung tapioka 

banyak digunakan sebagai bahan pengental dan bahan pengikat dalam industri 

makanan (Suprapti, 2005). Menurut Wibowo (2009), jumlah tepung tapioka yang 
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digunakan paling banyak adalah 15% dari berat bahan untuk menghasilkan bakso 

daging yang lezat dan bermutu tinggi. Idealnya, tepung tapioka yang digunakan 

atau ditambahkan sebanyak 10% dari berat bahan. 

c. Bumbu 

Bumbu adalah penguat rasa masakan. Bumbu yang ditambahkan antara 

lain bawang merah, bawang putih, dan merica halus yang bertujuan untuk 

menghasilkan cita rasa bakso yang lezat. 

d. Es atau air es 

Es yang digunakan beupa es batu. Es berfungsi untuk menjaga elastisitas 

daging, sehingga bakso yang dihasilkan akan lebih kenyal. 

e. Garam 

Garam merupakan bumbu plengkap disetiap produk pangan yang 

berfungsi untuk menambah atau meningkatkan rasa dan memperpanjang masa 

simpan produk. Selain itu, garam akan meningkatkan protein yang terekstraksi dari 

daging yang telah digiling dengan konsentrasi penambahan minimal 2% karena 

semakin rendah garam yang diberikan akan menyebabkan rendahnya protein yang 

terlarut (Aberle dkk., 2001). 

Kualitas bakso sangat ditentukan oleh kualitas daging, jenis tepung yang 

digunakan, perbandingan banyaknya daging dan tepung yang digunakan untuk 

membuat adonan, dan pemakaian jenis bahan tambahan yang digunakan, misalnya 

garam dan bumbu-bumbu juga berpengaruh terhadap kualitas bakso. Penggunaan 

daging yang berkualitas tinggi dan tepung yang baik disertai dengan perbandingan 

tepung yang besar dan penggunaan bahan tambahan makanan yang aman serta cara 

pengolahan yang baik dan benar akan dihasilkan produk bakso yang berkualitas 

baik. Bakso yang berkualitas baik dapat dilihat dari tekstur, warna, dan rasa. 

Teksturnya yang halus, kompak, kenyal, dan empuk. Permukaan irisan rata, 
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seragam, dan serat dagingnya tidak tampak (Astawan, 2004). Syarat mutu bakso 

daging sapi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dilihat pada tabel 

4. 

Tabel 4. Syarat Mutu Bakso Daging (SNI 3818:2014) 

No. 
Kriteria uji Satuan Persyaratan 

Bakso Daging Bakso Kombinasi 

1 Keadaan 

1.1 Bau - Normal,khas

daging

Normal,khas 

daging 

1.2 Rasa - Normal,khas

daging

Normal,khas 

daging 

1.3 Warna - Normal Normal 

1.4 Tekstur  - Kenyal Kenyal 

2 Kadar air % (b/b) Maks. 70,0 Maks. 70,0 

3 Kadar abu % (b/b) Maks. 3,0 Maks. 3,0 

4 Kadar protein % (b/b) Min, 11,0 Min, 8,0 

5 Kadar lemak % (b/b) Maks. 10 Maks. 10 

6 Cemaran logam 

6.1 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,3 Maks. 0,3 

6.2 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 Maks. 1,0 

6.3 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0 Maks. 40,0 

6.4 Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,03 Maks. 0,03 

7 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 Maks. 0,5 

8 Cemaran mikroba 

8.1 Angka Lempeng Total Koloni/g Maks. 1x105 Maks. 1x105 

8.2 Koliform APM/g Maks. 10 Maks. 10 

8.3 Escherichia coli APM/g <3 <3 

8.4 Salmonella sp. - Negatif/25 g Negatif/25 g 

8.5 Staphylococcus aureus Koloni/g Maks. 1x102 Maks. 1x102 

8.6 Clostridium perfringens Koloni/g Maks. 1x102 Maks. 1x102 
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