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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya

adalah laut yang memiliki sumber daya hayati yang beragam seperti ikan, rumput

laut, kerang, terumbu karang, dan kelompok crustacean (kepiting, udang, lobster,

rajungan). Saat ini, pemanfaatan hasil laut untuk keperluan industri terus

meningkat yaitu rumput laut dan kelompok crustacean. Indonesia merupakan

produsen rumput laut terbesar di dunia dengan memasok 50% kebutuhan dunia

yang mencapai 1.9 juta ton/tahun rumput laut kering (Dwiyitno, 2011). Selain

rumput laut, kelompok crustacean yang menjadi komoditas perikanan Indonesia

yang diperhitungkan di dunia adalah udang (Nurhayati dan Agusman, 2011).

Menurut Handito (2011), rumput laut memiliki nilai ekonomis yang tinggi,

khususnya rumput laut merah jenis Eucheuma cottonii yang dapat menghasilkan

kappa karagenan. Sebanyak 80% Eucheuma cottonii diekspor untuk diolah

menjadi karagenan namun hanya sebanyak 20% yang dijual dalam pasar lokal

(Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2011). Karagenan telah

banyak dimanfaatkan dalam industri, salah satunya yaitu industri pangan sebagai

pengental, pengemulsi, pensuspensi, pembentuk gel, stabilisator. Salah satu upaya

pemanfaatan karagenan yang mulai dikembangkan adalah sebagai edible film dan

edible coating pada bahan pangan.
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Produksi udang Indonesia menduduki peringkat ke-4 di dunia yaitu

sebesar 350000 ton setelah China, Thailand, dan Vietnam (Nurhayati dan

Agusman, 2011). Produk udang yang dihasilkan sebagian besar diekspor dalam

bentuk udang beku tanpa kulit. Kulit udang merupakan salah satu limbah yang

dihasilkan dari industri pembekuan udang tersebut. Perolehan limbah udang ini

akan meningkat seiring dengan peningkatan produksi udang beku. Limbah yang

berlimpah bila tidak diatasi dapat menimbulkan permasalahan karena

menyebabkan polusi bau serta memerlukan tempat yang cukup luas dan tertutup

untuk menampung limbah tersebut. Selain itu, limbah yang berlimpah

membutuhkan tempat penampungan dengan biaya yang cukup besar. Salah satu

pemanfaatan limbah udang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah

limbah udang yaitu dengan membuatnya menjadi kitin dan kitosan. Kitosan

memiliki banyak manfaat dalam industri makanan yaitu sebagai penstabil,

koagulan, serta penurun kadar kolesterol. Pada bidang pertanian, kitosan memiliki

fungsi sebagai pelapis yaitu edible film dan edible coating pada buah dan sayur

untuk memperpanjang umur simpan (Lacroix dan Tien, 2005).

Edible coating merupakan lapisan tipis yang menempel dengan bahan

pangan, layak dimakan dan dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Edible coating

bekerja dengan menghambat absorbsi atau transfer uap air dan gas seperti CO2

dan O2, memperbaiki struktur mekanika bahan pangan dan sebagai bahan

tambahan pangan (Rachmawati, 2010). Bahan pembentuk edible coating dapat

dibagi menjadi tiga kategori, yaitu hidrokoloid seperti protein, turunan selulosa,

alginat, karagenan, pektin, pati, polisakarida lain seperti kitosan; lipida seperti
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lilin (wax), asil gliserol, asam lemak (asam palmitat, asam stearat); dan

kombinasinya (komposit) (Handito, 2011).

Buah salak adalah salah satu buah tropis asli Indonesia yang banyak

digemari karena memiliki rasa yang khas. Buah salak pondoh adalah jenis salak

yang harganya lebih tinggi daripada salak jenis lainnya namun cepat mengalami

kerusakan selama penyimpanan karena terjadi reaksi enzimatis, reaksi kimia dan

aktivitas mikroorganisme. Produksi buah dan sayur segar yang terolah minimal

mengalami peningkatan mulai tahun 1999 yaitu dari 3.3 milyar US$ menjadi 15.5

milyar US$ pada tahun 2007 (FAO, 2011). Minimalisasi proses pada buah dan

sayur memiliki kesegaran, kenyamanan, dan tingkat kesehatan yang

menguntungkan bagi konsumen. Minimalisasi proses mencakup pencucian,

sortasi, pengupasan, pemotongan, pencacahan, dan pengemasan (Qi et al., 2011).

Aplikasi edible coating telah banyak diteliti seperti yang dilakukan oleh

Surya (2006) pada buah stroberi dan Bico et al. (2009) pada pisang terolah

minimal yang terbukti dapat mengurangi kemunduran mutu buah dan

memperpanjang umur simpan. Buah salak yang terolah minimal dengan

penghilangan kulit, mudah mengalami reaksi pencoklatan. Oleh sebab itu, untuk

mendapatkan buah salak pondoh terolah minimal yang memiliki nilai ekonomis

tinggi, maka dilakukan pelapisan dengan edible coating.

1.2 Perumusan Masalah

Pemanfaatan karagenan sebagai bahan pembentuk edible coating belum

dikembangkan di Indonesia, meskipun penelitian mengenai edible coating telah

dilakukan semenjak pertengahan abad ke- 20 (Handito, 2011). Selain karagenan,
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kitosan dari kulit udang juga dapat digunakan sebagai edible coating. Kitosan

adalah salah satu pemanfaatan hasil olahan limbah udang yang memiliki nilai

ekonomis yang tinggi. Limbah apabila tidak diolah dapat menjadi sumber

pencemaran dan kontaminasi. Pada penelitian ini, limbah kulit udang digunakan

sebagai bahan baku pembuatan kitosan yang akan digunakan dalam pembuatan

edible film dan edible coating. Buah salak adalah salah satu bahan pangan yang

mudah rusak namun menjadi lebih parah saat kulitnya telah dikupas. Seiring

meningkatnya permintaan terhadap buah yang telah mengalami minimalisasi

proses, diperlukan perlakuan khusus seperti pelapisan dengan edible coating pada

buah salak pondoh kupas guna meningkatkan nilai ekonomis buah salak.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh edible

coating yang dibuat dari karagenan dan kitosan terhadap karakteristik buah salak

pondoh terolah minimal.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Membuat kappa karagenan dari Eucheuma cottonii dan kitosan dari limbah

kulit udang serta menguji karakteristiknya

2. Menentukan konsentrasi karagenan dan kitosan terbaik dalam pembuatan edible

film.
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3. Menentukan karakteristik buah salak pondoh terolah minimal dengan edible

coating karagenan dan kitosan yang disimpan dalam suhu rendah.

 


