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1 BAB I 

PENDAHULUAN  . 

 

1.1 Latar Belakang 

Plastik sebagai bahan pengemas telah dikenal banyak oleh masyarakat luas 

karena sifatnya yang kuat, dan praktis. Pengemasan dengan plastik bertujuan 

untuk mempertahankan mutu karena dapat menjadi pembatas transfer massa 

antara lingkungan dengan produk, sehingga mampu mencegah kerusakan akibat 

oksidasi, dan mikroba. Saat ini, sekitar 150 juta ton plastik di produksi di seluruh 

dunia, dimana sebagian besar plastik diproduksi dengan bahan dasar minyak dan 

mampu menyebabkan polusi lingkungan secara serius. Salah satu strategi untuk 

mengurangi polusi adalah dengan mengemas produk dengan menggunakan 

polimer yang mampu terdegradasi secara alami (Parra, et al., 2004).  

Edible coating adalah kemasan alami yang dibuat sebagai lapisan tipis di 

permukaan produk pangan dan dapat dimakan. Bahan yang digunakan untuk 

pembuatan edible coating meliputi tapioka, gelatin, dan gliserol                            

(Kusnadi dan Budyanto, 2015). Edible coating akan dibentuk sebagai pelapis 

produk pangan, dan bekerja sebagai pembatas transfer massa, sehingga 

mengurangi kontak antara produk pangan dengan uap air, oksigen, karbon 

dioksida, dan lingkungan yang secara otomatis meurunkan resiko kerusakan 

akibat oksidasi. Antioksidan natural dapat ditambahkan dalam formulasi edible 

coating untuk meningkatkan sifat fungsionalitas edible film (Ortega, et al., 2014). 

Daun jati merupakan salah satu bagian dari tanaman jati. Selama ini daun 

jati banyak digunakan dalam pengobatan tradisional, terutama dalam pengobatan 
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luka bakar (Nivadani dan Am, 2014). Ekstrak daun jati dikenal sebagai bahan 

tambahan pangan alami yang banyak digunakan sebagai pewarna alami pada 

beberapa daerah di Indonesia seperti Blora, Cirebon, dan beberapa daerah lainya 

karena memiliki pigmen antosianin yang memproduksi warna merah. Selain 

pigmen, daun jati juga memiliki komponen aktif seperti flavonoid, tannin, 

alkaloid, naphtoquinone, quercetin, asam elagat, asam galat. Komponen aktif 

seperti yang disebutkan bekerja sebagai antioksidan (Nivadani dan Am, 2014; 

Arief, et al., 2014). Hal ini menjadikan ekstrak daun jati menjanjikan tidak hanya 

sebagai pewarna, namun juga sebagai antioksidan.  

Karagenan adalah biopolimer yang larut air serta memiliki rantai linier. 

Karagenan banyak digunakan sebagai alternatif pengental alami, penstabil, atau 

pembentuk jel dalam industri pangan. Karagenan yang selama ini dikenal adalah      

kappa karagenan, lambda karagenan, dan iota karagenan, yang berbeda dalam hal 

jumlah dan posisi grup ester sulfat termasuk dalam unit galaktosa yang berulang. 

Baik kappa karagenan maupun iota karagenan memiliki polimer β-d-galaktosa 

yang terikat pada posisi 3 dan α-d-galaktosa yang terikat pada posisi 4 (Abdou 

dan Sorour, 2014).    Unit galaktosa yang berulang pada kappa dan iota karagenan 

berfungsi sebagai pembentuk jel, perbedaan utama antara keduanya adalah pada 

kappa karagenan muatan negatif pada setiap disakarida adalah 1 muatan, 

sedangkan pada î-karagenan jumlah muatan negatif pada setiap disakarida 

sebanyak 2.7 muatan. Hal ini menjadikan kappa karagenan sebagai pembentuk jel 

yang baik karena mampu menghasilkan struktur yang rigid (Kusnadi dan 

Budyanto, 2015).  
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Produk pangan yang berasal dari daging seperti sosis, merupakan sumber 

nutrisi yang baik. Namun, produk tersebut rentan terhadap ketengikan karena 

adanya reaksi oksidasi dengan oksigen, sehingga mudah mengalami kerusakan 

(Ortega, et al., 2014).  

Penggunaan edible coating dengan penambahan ekstrak daun jati dan                  

kappa karagenan diharapkan dapat meningkatkan karakteristik fisik edible film  

sekaligus menrunkan tingkat kerusakan sosis karena oksidasi.  

1.2 Perumusan Masalah 

Sebesar 150 juta ton plastik di produksi di seluruh dunia, dimana sebagian 

besar plastik diproduksi dengan bahan dasar minyak dan mampu menyebabkan 

polusi lingkungan secara serius. Seiring dengan perkembangan teknologi, didapati 

bahwa edible coating merupakan salah satu teknik pengemasan yang mampu 

menurunkan resiko kerusakan akibat ketengikan, sekaligus mengurangi 

penggunaan plastik. Untuk menambah sifat fungsional dalam edible coating, 

ekstrak daun jati ditambahkan sebagai salah satu komponen yang bersifat 

antioksidan dengan harapan dapat mencegah kerusakan akibat ketengikan.  
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1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan ekstrak daun jati 

sebagai antioksidan alami yang diaplikasikan pada produk sosis. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan konsentrasi ĸ-karagenan dan ekstrak daun jati dalam 

menghasilkan edible coating dengan karakteristik fisik terbaik. 

2. Mempelajari pengaruh lama penyimpanan terhadap kebusukan sosis. 




