
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsumsi daging sapi di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun 

terakhir (BPS, 2018). Hal ini terjadi akibat jumlah penduduk yang terus 

meningkat dan naiknya konsumsi daging sapi per kapita. Kenaikan jumlah 

konsumsi dan permintaan terhadap daging sapi di Indonesia menyebabkan 

peningkatan harga daging sapi. Menurut BPS (2018) yang mengutip dari Pusat 

Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementrian Pertanian, pada tahun 2013 

hingga 2017 harga daging terus mengalami peningkatan. Selain disebabkan oleh 

meningkatnya permintaan pasar, kenaikan harga juga disebabkan oleh 

ketersediaan pasokan daging sapi yang terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat 

cenderung membeli daging sapi dalam jumlah banyak ketika harga belum naik 

dan selama persediaan masih ada.  

Perilaku masyarakat dalam membeli daging sapi dalam jumlah banyak 

untuk disimpan dalam waktu yang lama dapat berdampak pada kualitas daging. 

Daging sapi termasuk bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan 

(perishable food) dan juga memiliki potensi bahaya (Potentially Hazardous 

Food). Komponen gizi yang terkandung pada daging sapi memiliki ketersediaan 

nutrisi yang lengkap bagi manusia maupun bagi pertumbuhan mikroorganisme. 

Daging sapi mengandung 65-80% air, 16-22% protein, 1,5-13% lemak, 1,5% 

substansi non protein nitrogen, dan 1% vitamin dan mineral (Widati, et al,. 2008), 
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dengan komponen gizi tersebut menjadikan daging sapi sebagai media yang ideal 

bagi pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas enzim. Oleh sebab itu daging 

sapi tidak boleh dibiarkan berada pada suhu ruang lebih dari 20 menit karena 

berisiko tinggi terjadinya kontaminasi baik dari perbanyakan bakteri yang berada 

dalam daging maupun dari kontaminan luar (Prihharsanti, 2009). 

Salah satu cara menurunkan risiko kerusakan pada daging sapi yaitu 

menyimpan daging pada suhu rendah. Penyimpanan daging sapi pada suhu 

chilling (refrigerator) memiliki waktu yang terbatas yaitu 3 hingga 7 hari. 

Terdapat pengaruh pada perubahan warna dan aroma pada daging sapi jika terlalu 

lama disimpan pada suhu refrigerator, sehingga dibutuhkan alternatif lain yang 

dapat menunjang kualitas daging sapi yang disimpan pada suhu refrigerator.  

Edible coating merupakan salah satu metode terbaru yang telah terbukti 

mampu melindungi dan menghambat kerusakan pada produk pangan (Marpaung 

et al,. 2015). Edible coating akan menyelimuti seluruh bagian permukaan bahan 

pangan sehingga terhindar dari pengaruh oksigen dan mikroorganisme, selain itu 

perubahan fisiologis dan proses penguapan air juga lebih terkendali dengan 

adanya edible coating.  

Bahan dasar edible coating umumnya adalah berbasis polisakarida yang 

diketahui efektif sebagai lapisan barrier dan dapat melekat sempurna pada 

permukaan bahan pangan (Marpaung et al,. 2015). Penggunaan polisakarida pada 

edible coating bersifat mudah terurai (biodegradable), mudah diperoleh dan 

murah sehingga seringkali dimanfaatkan untuk pembuatan edible coating. 

Penambahan bahan antimikroba juga diketahui menjadi salah satu pilihan 
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alternatif dalam pembuatan edible coating yang dapat berperan dalam 

meningkatkan daya tahan dan kualitas bahan selama penyimpanan (Winarti, 

2012). Keuntungan dari menambah senyawa antimikroba ke dalam edible coating 

adalah meningkatkan daya simpan, memperkuat sifat penghalang dari edible 

coating dengan adanya komponen aktif dari antimikroba yang dapat menghambat 

bakteri pembusuk dan diketahui lebih aman dibandingkan antimikroba sintetis. 

Kelemahan yang terdapat pada senyawa antimikroba alami yaitu ada senyawa 

antibakteri alami yang dapat memengaruhi rasa dari bahan pangan (Winarti, 

2012). 

Daun jati Merah (Tectona grandis Linn. f.) mengandung senyawa flavonoid, 

alkaloid, napthaquinone, dan beberapa senyawa fenolat yang berpotensi sebagai 

senyawa antibakteri (Wulandari, et al,. 2015). Hal ini terbukti dari penelitian yang 

dilakukan Esther (2017) bahwa daun jati (Tectona grandis Linn. f.) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri seperti Bacillus subtilis, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Daun jati (Tectona 

grandis Linn. f.) juga memiliki kandungan pigmen alami yang salah satunya 

adalah golongan antosianin yaitu pelargonidin. Berdasarkan uji toksisitas akut 

daun jati (Tectona grandis Linn. f.) termasuk kategori v atau cut off tidak 

terklasifikasi beracun, dimana memperoleh nilai LD50 lebih dari 5000 mg/kgBB 

(Hamdin, et al,. 2017). 

Daun jati Cina (Cassia angutifolia Vahl.) biasa dikonsumsi sebagai minuman 

pelangsing karena memiliki kandungan senyawa fenolik yang cukup tinggi dan 

mengandung bahan aktif glikosida hidrosiantrasena yaitu senosida A dan B. Daun 
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jati Cina (Cassia angutifolia Vahl.) juga bersifat laksatif karena mengandung 

antrakinon dan musilago yang berfungsi untuk memperlancar defekasi. Walaupun 

demikian, pada uji toksisitas daun jati Cina (Cassia angutifolia Vahl.) tidak 

menunjukkan adanya efek toksisitas dan kandungan senosida sebagai bahan aktif 

pada daun jati Cina (Cassia angutifolia Vahl.) memiliki nilai LD50 5000mg/kgBB 

(Novitas, 2015). Pada uji kualitatif fitokimia, daun jati Cina mengandung 

flavonoid, saponin, antrakuinon, dan fenol yang berkontibusi terhadap aktivitas 

antimikroba, antioksidan, dan antikanker (Ahmed, et al,. 2016)  

Sama halnya dengan daun jati Cina (Cassia angutifolia Vahl.), daun jati 

Belanda (Guazuma ulmifolia lamk.) juga umum dikenal sebagai minuman 

pelangsing. Daun jati Belanda juga diketahui mengandung senyawa kimia seperti 

alkaloid, flavonoid, sterol, saponin, tannin dan senyawa fenolat lainnya yang 

dapat berperan sebagai antibakteri (Rozqie, et al,. 2012). Pada uji toksisitas daun 

jati Belanda (Guazuma ulmifolia lamk.) diketahui memiliki nilai LD50 lebih dari 

5000mg/kgBB yang menunjukkan bahwa daun jati Belanda (Guazuma ulmifolia 

lamk.) termasuk dalam kategori tidak toksik. 

Berdasarkan ketiga jenis daun jati tersebut diharapkan dapat menjadi 

bahan tambahan pada aplikasi edible coating untuk daging sapi. Pada penelitian 

ini akan dilakukan metode alternative untuk memperpanjang umur simpan daging 

sapi dan menjaga mutu daging sapi pada penyimpanan suhu chilling (refrigerator) 

menggunakan edible coating dengan penambahan ekstrak daun jati. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Daging sapi merupakan bahan pangan yang mudah rusak (perishable 

food). Penyimpanan pada suhu chilling yang bertujuan memperpanjang umur 

simpan memiliki keterbatasan waktu penyimpanan. Edible coating merupakan 

metode yang telah terbukti dapat melindungi dan menghambat kerusakan pada 

bahan pangan. Adanya penambahan bahan alami dari senyawa antibakteri juga 

menjadi alternatif guna meningkatkan umur simpan. Daun jati diketahui memiliki 

kandungan antibakteri dan antioksidan yang dapat berperan dalam meningkatkan 

umur simpan dengan cara menghambat bakteri dan mengurangi risiko kerusakan 

bahan pangan. Saat ini belum diketahui pengaruh penggunaan edible coating 

ekstrak daun jati terhadap kualitas daging sapi untuk memperpanjang umur 

simpan daging yang disimpan pada suhu chilling. 

Pada penelitian ini diharapkan memperoleh jenis ekstrak daun jati dan 

konsentrasi ekstrak daun jati yang terbaik untuk penggunaannya sebagai bahan 

tambahan edible coating pada daging sapi, dengan jenis daun jati yaitu daun jati 

Merah (Tectona grandis L. f), daun jati Cina (Cassia angutifolia Vahl.) dan daun 

jati Belanda (Guazuma ulmifolia lamk.), serta dapat menentukan pengaruh lama 

waktu penyimpanan terhadap daging sapi coating dan tanpa coating. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus sebagai berikut; 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh edible 

coating yang terbuat dari karagenan dengan penambahan gliserol dan ekstrak 

daun jati  dan pengaruh waktu penyimpanan pada suhu refrigerator terhadap mutu 

daging sapi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Melakukan pengujian kadar air serbuk daun jati, uji sitotoksik dengan metode 

BSLT, pengujian total fenolik dan flavonoid secara kuantitatif dan identifikasi 

senyawa fitokimia seperti saponin, antrakuinon, dan tanin secara kualitatif dari 

daun jati Merah (Tectona grandis Linn. f.), daun jati Cina (Cassia angutifolia 

Vahl.) dan daun jati Belanda (Guazuma ulmifolia lamk.) 

2. Mempelajari aktivitas antibakteri dari daun jati Merah (Tectona grandis Linn. 

f.), daun jati Cina (Cassia angutifolia Vahl.) dan daun jati Belanda (Guazuma 

ulmifolia lamk.) terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 

dengan berbagai konsentrasi ekstrak menggunakan metode difusi sumur. 

3. Menentukan nilai Minimum Inhibitory Concentration (MIC) dan Minimum 

Bactericidal Concentration (MBC) terhadap ekstrak daun jati.  
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4. Mempelajari pengaruh lama waktu penyimpanan dan pengaruh edible coating 

dengan penambahan ekstrak daun jati terhadap umur simpan daging sapi yang 

disimpan pada suhu refrigerator. 

 

 

 

 


