
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontaminasi dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan terutama

pada bahan pangan yang mengandung kadar air yang tinggi. Penambahan bahan

pengawet digunakan untuk mengurangi kerusakan pada bahan pangan dan

meningkatkan umur simpan. Bahan pengawet bisa berupa bahan kimia dan bahan

alami, namun bahan pangan alami lebih baik digunakan karena memiliki fungsi

yang baik untuk kesehatan manusia. Bahan pengawet alami yang bisa digunakan

adalah rempah-rempah dan diaplikasikan pada bahan pangan mentah. Dalam

beberapa penelitian, rempah-rempah memiliki fungsi tersendiri untuk kesehatan

manusia, selain itu rempah-rempah juga terbukti memiliki aktivitas antibakteri

terhadap mikroorganisme tertentu dan pengaplikasian pada bahan pangan dapat

memberikan cita rasa yang khas pada bahan pangan tersebut.

Salah satu rempah-rempah yang digunakan sebagai antibakteri adalah

klabet. Klabet merupakan ramuan rempah yang berasal dari genus Leguminosae

yang ditanam di daerah Pakistan, India, Mesir, dan Negara Timur Tengah

(Hegazy, 2011). Berdasarkan penelitian dalam jurnal sebelumnya, klabet juga

terbukti berperan sebagai antimikroba yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri

baik Gram positif maupun Gram negatif dan kandungan senyawa kimia yang

dimilikinya dapat membunuh bakteri dan khamir (Thomas et al., 2006). Klabet

dicampur dengan bumbu lainnya sehingga terbentuk bumbu perendaman yang

memiliki cita rasa yang baik untuk makanan. Bumbu perendaman berbasis klabet

 



ini diaplikasikan pada bahan pangan yang sangat rentan terhadap kerusakan

seperti tahu.

Tahu merupakan bahan pangan yang memiliki nutrisi yang tinggi setara

dengan bahan pangan hewani. Di Indonesia, tahu merupakan makanan yang

banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tahu dengan kandungan nutrisi yang tinggi

menyebabkan tahu menjadi media yang cocok untuk tumbuh bakteri pembusuk

sehingga tahu mudah mengalami kerusakan (Winarno, 2002). Kandungan air yang

tinggi pada tahu juga menjadikan tempat yang baik untuk pertumbuhan bakteri.

Umur simpan pada tahu sangat singkat, pada suhu ruang tahu hanya tahan selama

1 hingga 2 hari, sedangkan pada suhu dingin tahu hanya tahan selama 3 hari.

Banyak cara pengawetan dilakukan terhadap tahu yang sering dilakukan oleh

masyarakat sekitar seperti penggunaan formalin. Formalin merupakan bahan

kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga tidak baik digunakan

untuk mengawetkan bahan pangan. Penggunaan bumbu perendaman dari bahan

alami diharapkan dapat efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada tahu

sehingga penggunaan formalin dapat dihentikan. Bakteri patogen yang sering

merusak dan mengkontaminasi tahu selama masa penyimpanan adalah

Escherichia coli, Bacillus cereus, dan Staphylococcus aureus (Han et al., 2003).

Bumbu perendaman mengandung sifat antimikroba yang dapat membantu

meningkatkan umur simpan dari tahu. Senyawa-senyawa aktif yang ada dalam

bumbu perendaman dapat berperan untuk menghambat pertumbuhan bateri yang

mengkontaminasi tahu. Aktivitas penghambatan dari bumbu perendaman diuji

melalui uji difusi sumur, uji mikrobiologi, challenge test, dan uji organoleptik.

Dari beberapa pengujian tersebut, terpilih beberapa konsentrasi terbaik yang dapat

 



menghambat pertumbuhan bakteri pada tahu dan dengan citarasa yang dapat

diterima konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Tahu merupakan bahan pangan yang bersifat mudah rusak karena kadar air

dan kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Kerusakan yang dialami diakibatkan

karena adanya bakteri yang mengkontaminasi tahu. Klabet telah terbukti dapat

berfungsi sebagai antibakteri. Penggunaan bumbu perendaman yang berbasis

klabet dan berasal dari campuran bahan alami yang diaplikasikan langsung pada

tahu diharapkan dapat berfungsi sebagai antimikroba yang dapat menghambat

pertumbuhan bakteri pada tahu. Penggunaan bumbu perendaman berbasis klabet

didasarkan pada fungsinya sebagai rempah-rempah yang memiliki sifat

antimikroba alami untuk memperpanjang umur simpan dan penambah citarasa

pada bahan pangan.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat bumbu perendaman

alami berbasis rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai antimikroba yang

dapat berfungsi sebagai pengawet serta penambah citarasa pada tahu. Produk ini

ditujukan kepada penjual tahu yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk

mendistribusi bahan pangan kepada konsumen.

 



1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. mengetahui aktivitas antimikroba pada klabet dalam menghambat

pertumbuhan bakteri penyebab kerusakan pada tahu;

2. mengetahui penghambatan mikroba yang terjadi dan peningkatan umur

simpan tahu pada penyimpanan suhu ruang (24⁰C) dan suhu dingin (5⁰C);

3. mengetahui komposisi bumbu perendaman yang dapat diterima secara

organoleptik.

4. mengetahui komponen fitokimia yang terkandung dalam bumbu

perendaman.

5. mengetahui tingkat toksisitas dari bumbu perendaman.

 


