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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahan pangan mentah sering mengalami kerusakan karena tidak adanya 

pencegahan mikroba yang tumbuh dalam bahan pangan tersebut. Rempah-rempah 

merupakan bahan tambahan makanan yang sering ditambahkan pada masakan 

untuk meningkatkan cita rasa dan aroma dari produk pangan yang dihasilkan. 

Rempah-rempah yang digunakan dalam bahan pangan dapat berbentuk rimpang, 

biji, buah, daun, bunga, kulit, dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan digunakan 

jahe, lengkuas, bawang putih, dan garam sebagai bumbu perendaman untuk 

mempertahankan ayam fillet yang mudah rusak.  

Jahe (Zingiber officinale Rosc.) merupakan salah satu rempah yang 

banyak diproduksi di Indonesia dan digunakan sebagai campuran bumbu ayam 

kari, ayam kuning, dan masakan-masakan lainnya. Di banyak Negara Asia, 

lengkuas dan bawang putih digunakan sebagai bumbu masak dan obat-obatan 

untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Lengkuas memberikan aroma dan bau 

yang harum pada produk pangan karena memiliki minyak esensial seperti 

senyawa flavonoid dan terpenoid. Rempah-rempah ini memberikan efek sinergis 

bagi penghambatan mikroba patogen dan perusak yang sering tumbuh pada 

produk pangan terutama bahan pangan mentah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Norajit et al. (2007) dan Yuharmen et al. 

(2002) menyimpulkan bahwa penggunaan jahe dan lengkuas yang diekstrak 
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dengan menggunakan air dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus 

aureus, Bacillus cereus, dan Listeria monocytogenes, tetapi tidak dapat 

menghambat pertumbuhan Escherichia coli. Lingga dan Mia (2005) menyatakan 

bahwa bawang putih yang diekstrak dengan menggunakan air dapat menghambat 

pertumbuhan Bacillus, Streptococcus, Staplylococcus, dan Clostridium.  

Pemanfaatan jahe, lengkuas, dan bawang putih dalam bumbu perendaman 

sebagai antimikroba dapat diaplikasikan untuk mengawetkan berbagai produk 

pangan yang mudah rusak seperti ayam fillet. Ayam fillet mengandung banyak zat 

gizi terutama protein yang menyebabkan aktivitas mikroba berkembang dengan 

cepat dan menyebabkan produk pangan mudah rusak. Kerusakan ini dapat 

dicegah dengan penyimpanan pada suhu rendah. Bakteri yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada ayam fillet adalah S. aureus, B. cereus, dan L. monocytogenes. 

Hasil penelitian Norajit (2007) menjelaskan tentang aktivitas antimikroba pada 

jahe, oleh sebab itu pada penelitian ini akan dipelajari lebih lanjut mengenai 

aktivitas antimikroba dari bumbu perendaman berbasis jahe dan bumbu pelengkap 

yang diaplikasikan pada produk pangan yaitu daging ayam fillet. 

1.2 Perumusan Masalah  

Bumbu perendaman merupakan bumbu yang terbuat dari berbagai jenis 

rempah-rempah dan bahan penyedap sebagai sumber aroma dan rasa, selain itu 

juga berfungsi sebagai antimikroba. Kandungan fitokimia yang terdapat dalam 

bumbu perendaman (jahe, lengkuas, bawang putih, dan garam) tersebut diduga 

memiliki efek sinergis untuk menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan 

perusak yang mengganggu bahan pangan mentah. Penyimpanan suhu ruang dan 



3 

 

suhu dingin juga diharapkan dapat meningkatkan umur simpan dari bumbu 

perendaman yang diaplikasikan pada produk ayam fillet. 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari aktivitas 

antimikroba dari formulasi bumbu perendaman dalam menghambat pertumbuhan 

mikroba dan dapat dijadikan sebagai pengawet alami pada bahan pangan mentah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain: 

1) Menentukan diameter penghambatan bumbu perendaman dalam konsentrasi 

terpilih terhadap bakteri B. cereus, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, dan L. 

monocytogenes. 

2) Mengetahui kandungan fitokimia bumbu perendaman pada formulasi terpilih 

dengan metode kualitatif. 

3) Mengetahui tingkat toksisitas dari bumbu perendaman pada formulasi terpilih 

dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) yang merupakan metode 

in vivo. 

4) Menentukan formulasi bumbu perendaman pada konsentrasi terpilih untuk 

memperpanjang umur simpan daging ayam fillet pada suhu ruang dan suhu 

dingin dengan metode challenge test. 

5) Menentukan formulasi bumbu perendaman dengan uji hedonik untuk 

mengetahui daging ayam fillet yang direndam dengan bumbu perendaman 

yang disukai oleh konsumen.  

 


