
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahan pangan sering sekali mengalami kerusakan, terutama pada bahan

pangan mentah. Salah satu bahan pangan mentah yang sering mengalami

kerusakan adalah bahan pangan yang memiliki kandungan protein yang tinggi dan

juga bahan pangan dengan kadar air yang tinggi. Kerusakan bahan pangan ini

dapat disebabkan kerusakan akibat mikroba yang tumbuh dalam bahan pangan

tersebut. Dalam usaha untuk meminimalisasi kerusakan yang terjadi pada bahan

pangan tersebut, banyak digunakan bahan pengawet makanan. Pengawet makanan

yang digunakan dapat dibagi menjadi pengawet makanan alami dan pengawet

makanan buatan. Baik pada pengawet alami maupun pengawet buatan, salah satu

jenis pengawet makanan yang digunakan adalah bahan pengawet makanan yang

dapat menghambat pertumbuhan mikroba, yang dikenal dengan antimikroba.

Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka rempah. Di Indonesia,

berbagai rempah sering digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang

berfungsi sebagai bahan penyedap makanan. Selain sebagai bahan penyedap

makanan, bumbu rempah pada konsentrasi tertentu juga dapat menghambat

pertumbuhan mikroba dalam bahan pangan. Salah satu rempah yang terdapat di

Indonesia adalah kapulaga, dan banyak dibudidayakan di pulau Jawa bagian barat

(Seidemann, 2005). Kapulaga selain digunakan sebagai bahan untuk memasak

sebagai bumbu, kapulaga diketahui memiliki aktivitas dalam penghambatan

pertumbuhan antimikroba (Naidu, 2000). Komponen fenolik yang terdapat pada

 



kapulaga diketahui memiliki kemampuan sebagai antimikroba (Davidson et al.,

2005). Pada penelitan sebelumnya yang dilakukan oleh Hema et al. (2009),

diketahui bahwa kapulaga lokal memiliki aktivitas antimikroba dalam

menghambat pertumbuhan beberapa mikroba, salah satunya adalah bakteri

Bacillus cereus.

Kacang kedelai merupakan bahan pangan yang tinggi akan kandungan

protein dan lemak nabati. Kandungan protein dari kacang kedelai adalah sekitar

40% (Igoe, 2011). Salah satu produk hasil olahan dari kacang kedelai adalah tahu.

Tahu merupakan produk pangan yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Tahu

sebagai produk olahan dari kacang kedelai memiliki kandungan protein yang

tinggi, yaitu 9,4 g/120 g tahu (Ronzio, 2003). Selain dari kandungan protein yang

tinggi, tahu juga tergolong kepada produk pangan yang memiliki kadar air yang

tinggi, yaitu sekitar 85% (Shurtleef dan Aoyagi, 2000). Tingginya kandungan

protein dan kadar air pada tahu menyebabkan tahu sering mengalami kerusakan

yang disebabkan oleh bakteri. Tahu memiliki umur simpan yang relatif singkat

yaitu sekitar 2-3 hari (Shin, 2010).

Bumbu perendaman merupakan campuran rempah yang diduga memiliki

aktivitas dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Campuran dari beberapa

rempah memiliki aktivitas yang sinergis dalam menghambat pertumbuhan

mikroba (Tajkarimi et al., 2010). Bumbu perendaman yang digunakan pada

penelitian ini adalah menggunakan campuran dengan berbasis kapulaga lokal

yang akan diaplikasikan pada tahu. Bumbu perendaman yang diaplikasikan

diharapkan memiliki aktivitas yang sinergis dalam mengambat pertumbuhan

bakteri Bacillus cereus, Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus. Ketiga jenis

 



bakteri ini memiliki sifat proteolitik yang sering menyebabkan kerusakan pada

tahu karena kandungan protein pada tahu yang cukup tinggi. Penghambatan ketiga

jenis bakteri ini diharapkan dapat memperpanjang umur simpan dari tahu.

1.2 Rumusan Masalah

Tahu memiliki umur simpan yang singkat yaitu antara 2-3 hari. Singkatnya

umur simpan ini menyebabkan penggunaan bahan pengawet untuk

memperpanjang umur simpan dari tahu diperlukan. Pengawet yang sering

digunakan adalah pengawet buatan seperti formalin yang membahayakan

kesehatan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Hema et al. (2009),

kapulaga lokal diketahui memiliki aktivitas antimikroba. Potensi kapulaga lokal

ini, mendorong dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaplikasian kapulaga

lokal dalam bentuk bumbu perendaman yang berbasis kapulaga lokal pada tahu

dalam menghambat pertumbuhan bakteri B. cereus, E. coli, dan S. aureus yang

sering ditemukan sebagai penyebab kerusakan pada tahu.

1.3 Tujuan

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari aktivitas

antimikroba dari formulasi bumbu perendaman berbasis kapulaga dalam

penghambatan pertumbuhan mikroba sehingga dapat dijadikan pengawet alami

pada bahan pangan mentah.

 



Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

1. menentukan diameter penghambatan bumbu perendaman konsentrasi terpilih

terhadap bakteri pada tahu, yaitu Bacillus cereus, Escherichia coli, dan

Staphylococcus aureus;

2. menentukan formulasi bumbu perendaman untuk memperpanjang umur

simpan tahu pada suhu ruang dan suhu dingin;

3. menentukan formulasi dari bumbu perendaman yang diaplikasikan pada tahu

yang disukai oleh konsumen;

4. mengetahui kandungan fitokimia dari bumbu perendaman kosentrasi terpilih

secara kualitatif;

5. mengetahui tingkat toksisitas dari bumbu perendaman konsentrasi terpilih

secara in vivodengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT).

 


