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I. PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa jenis,

diantaranya tumbuhan perdu, pohon, tanaman obat atau herbal dan rempah.

Beberapa dari tanaman herbal sudah banyak dikenal oleh masyarakat untuk

dikonsumsi, salah satunya adalah pegagan. Pegagan dengan nama latin Centella

asiatica (L.) Urban termasuk ke dalam famili Apiaceae (Tjitrosoepomo, 2009).

Tanaman pegagan banyak dimanfaatkan sebagai obat untuk

penyembuhan luka, radang, reumatik, asma, wasir, tuberkulosis, lepra, disentri,

demam, dan penambah selera makan. Pegagan mudah didapat yang banyak

ditemukan di daerah perkebunan, ladang, tepi jalan, pematangan sawah, ataupun

di ladang yang agak basah. Pegagan mengandung berbagai bahan aktif seperti

triterpenoid yang meliputi asiatikosida, centellosida, madekossida, asam asiatik

dan komponen yang lain adalah minyak volatil, flavonoid, tanin, fitosterol, asam

amino, dan karbohidrat (Besung, 2009).

Salah satu tanaman herbal yang mempunyai efek sebagai antioksidan

yang kuat adalah pegagan. Menurut Zainol et al (2008) di dalam pegagan banyak

ditemukan senyawa triterpenoid dan senyawa utama yang mempunyai aktivitas

antioksidan yang kuat adalah senyawa asiatikosida. Hasil  penelitian  Sembiring

et al. (2010) menyatakan bahwa tanaman pegagan memiliki aktivitas antioksidan

yang tinggi dibandingkan dengan tanaman obat lainnya seperti jahe merah dan

temulawak. Penelitian Rao et al.(2005) juga menyatakan bahwa senyawa aktif
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dalam pegagan mampu menangkal radikal bebas sehingga dapat memperkuat

fungsi otak, meningkatkan kecerdasan dan daya ingat serta sebagai daya hambat

yang kuat terhadap kematian sel saraf otak.

Daging kambing merupakan salah satu sumber protein hewani dengan

kandungan protein cukup tinggi yaitu 16,6% namun kurang diminati masyarakat.

Hal ini mempengaruhi pandangan masyarakat untuk mengkonsumsi daging

kambing yang hanya terbatas untuk lauk pauk sedangkan untuk bahan olahan

lainnya masih kurang dijumpai di pasaran (Hadju dan Ma’aruf, 2006). Salah satu

produk olahan daging yang disukai masyarakat adalah bakso. Bakso merupakan

produk olahan daging dimana daging tersebut telah dihaluskan terlebih dahulu dan

dicampur dengan bumbu, tepung dan kemudian dibentuk bola-bola kecil lalu

direbus dalam air panas (Montolalu et al., 2013). Pada penelitian Tiven dkk

(2007) menyatakan kadar protein bakso daging kambing dengan bahan pengenyal

soda kue berkisar 9,57%. Namun bakso daging kambing tanpa bahan pengenyal

(kontrol) memiliki kadar protein berkisar 8,93%.

Kualitas bakso ditentukan oleh sifat fisik warna dan daya mengikat air

pada bakso. Pada penelitian Yunardi dkk (2007) perlakuan ekstrak daun pegagan

dengan konsentrasi 20% dan 30% memiliki warna daging sapi merah kecoklatan

dan tidak menarik namun pada ekstrak daun pegagan dengan konsentrasi 10%

memiliki warna daging sapi merah cherry dan agak menarik. Terjadinya

perubahan warna daging sapi disebabkan oleh kandungan klorofil yang ada pada

ekstrak daun pegagan. Semakin tinggi penggunaan ekstrak daun pegagan maka

daging yang direndam dalam ekstrak tersebut semakin pucat.
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Bakso yang berkualitas baik juga ditentukan dari daya mengikat air.

Pengukuran daya mengikat air penting dilakukan untuk melihat seberapa besar

jumlah air yang dapat diikat dan dipertahankan adonan selama pemasakan.

Menurut penelitian Tiven dkk (2007) daging kambing yang digunakan sebagai

bahan utama pembuatan bakso telah mengalami proses pemotongan dan

penggilingan sehingga kemampua mengikat air menjadi relatif berkurang.

Antioksidan adalah senyawa yang dapat memperlambat proses oksidasi

lipid. Antioksidan alami dan sintetis banyak digunakan dalam pengolahan bahan

makanan (Afrianti, 2010). Maka dari itu diperlukan sumber-sumber alami yang

potensial sebagai antioksidan. Salah satu tanaman yang mempunyai antioksidan

adalah daun pegagan. Menurut Salamah dan Farahana (2014) dalam penelitian

ekstrak etanol herba pegagan memiliki aktivitas antioksidan dalam menghambat

terjadinya reaksi oksidasi berkisar 43,19%.

Penggunaan ekstrak daun pegagan telah dilakukan pada penelitian

Yunardi dkk, (2007) tentang efektivitas daging sapi dalam rendaman ekstrak daun

pegagan (Centella asiatica).Penggunaan ekstrak daun pegagan terhadap rendaman

daging sapi dengan penambahan 30 ml efektif menurunkan kadar air, pH dan total

koloni bakteri, tidak efektif untuk mempertahankan warna daging sapi dan tidak

berpengaruh terhadap tekstur dan aroma daging sapi.

Berdasarkan kandungan dan manfaatnya tersebut, maka ekstrak daun

pegagan dapat diaplikasikan pada bahan tambahan bakso daging kambing sebagai

makanan sehat. Penelitian ini mengolah daging kambing menjadi bakso dengan

perlakuan penambahan pegagan sehingga dihasilkan bakso yang memiliki protein,

warna, daya mengikat air dan daya antioksidan yang baik.
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1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak larut air daun

pegagan (Centella asiatica L.) terhadap bakso daging kambing yang ditinjau dari

kadar protein, sifat fisik dan antioksidan.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efektivitas

ekstrak larut air daun pegagan (Centella asiatica L.) sebagai bahan tambahan

dalam pembuatan bakso kambing.

1.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah penambahan ekstrak

larut air dalam daun pegagan (Centella asiatica L.) dapat menghasilkan kadar

protein, daya mengikat air dan antioksidan yang tinggi serta dapat mempengaruhi

warna bakso daging kambing.


