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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kayu sikam (Bischofia javanica) merupakan salah satu bahan tambahan 

dalam masakan khas Suku Simalungun Sumatera Utara yaitu nahi nasumbah. Nahi 

nasumbah merupakan makanan yang berupa daging mentah yang dipotong kecil 

kemudian diberi bumbu dan perasan kulit kayu sikam. Perasan kulit sikam 

diperoleh dengan mencuci bersih kulit kayu sikam, kemudian diparut dan diperas. 

Makanan ini dihidangkan dalam keadaan mentah atau tidak mengalami proses 

pemasakan. Hal ini dapat dilakukan karena berdasarkan penelitian Saragih, 2001 

ekstrak kulit kayu sikam memiliki sifat antimikroba terutama pada mikroba perusak 

pangan dan memiliki potensi sebagai bahan pengawet alami terutama pada produk 

daging. 

Bakso merupakan produk berbasis hewani yang pada umumnya terbuat dari 

daging sapi. Bakso sendiri merupakan makanan yang sangat sering dikonsumsi oleh 

berbagai kalangan orang Indonesia. Bakso dapat dengan mudah diperoleh karena 

banyaknya orang yang menjual bakso, mulai dari rumah makan hingga penjual 

bakso keliling. Namun, perbedaan cara penjualan memberikan keterbatasan dalam 

menjaga kualitas produk. Rumah makan yang menjual bakso dapat menyimpan 

bakso dalam kulkas atau suhu dingin, namun penjual bakso keliling tidak mungkin 

mempertahankan bakso yang dijual dalam kondisi dingin sehingga perlu 

menambahkan pengawet dalam bakso untuk memperpanjang masa simpan. Tetapi 
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tidak sedikit produsen bakso yang menambahkan bahan pengawet non-food grade 

kedalam bakso sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen. 

Pada penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi potensi antimikroba dari 

ekstrak kulit kayu sikam (Bischofia javanica) yang diaplikasikan pada produk 

bakso sapi. Pengaplikasian ekstrak diharapkan dapat mematikan mikroba 

kontaminan tanpa mempengaruhi aroma, tekstur, dan warna dari bakso tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bakso sapi merupakan produk pangan berbasis hewani dengan kadar protein 

dan kadar air yang tinggi, sehingga rentan mengalami kerusakan mikrobiologis 

(Lawrie, 2003). Selain memiliki kandungan protein dan air yang tinggi, selama 

proses pembuatan bakso sapi juga sangat rentan terjadi kontaminasi dari lingkungan 

maupun dari pekerja yang kontak langsung dalam pembuatan bakso. Oleh karena 

itu produsen bakso sering kali menambahkan bahan tambahan pangan berupa 

pengawet untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kontaminasi mikroba. 

Namun beberapa produsen bakso juga ada yang menambahkan bahan pengawet 

non-food grade dalam pembuatan bakso sehingga dapat merugikan konsumen. 

Oleh karena itu, diperlukan bahan pengawet alami yang memiliki aktivitas 

antimikroba yang mampu mematikan pertumbuhan bakteri kontaminan seperti 

ekstrak kulit kayu sikam (Bischofia javanica). 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan ekstrak kayu 

sikam (Bischofia javanica) yang berperan sebagai bahan pengawet pada produk 

bakso sapi. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain; 

1. Mengetahui kondisi ekstraksi kulit kayu sikam terbaik, 

2. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak kulit kayu sikam (Bischofia 

javanica) pada produk bakso sapi dengan mengamati aktivitas 

penghambatan pertumbuhan mikroba patogen yang dihasilkan. 

  




