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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bakso merupakan salah satu produk olahan daging yang banyak disukai

oleh masyarakat, dari anak-anak sampai orang dewasa.Bakso tidak hanya dijual

dalam bentuk mie bakso ataupun mie ayam, namun juga dijual dalam bentuk

bakso bakar. Pemasaran bakso yang dilakukan oleh pedagang pada ruang terbuka

(dijajakan dijalanan) dan di suhu ruang akan menyebabkan bakso mudah

mengalami kerusakan mutu secara mikrobiologis. Kerusakan ini dipercepat

karena adanya kandungan nutrisi, pH dan kadar air bakso yang tinggi sehingga

menjadi media pertumbuhan yang sangat baik untuk mikroba. Kadar air yang

tinggi sekitar 80% menyebabkan bakso memiliki masa simpan yang singkat yaitu

hanya mampu bertahan 12 jam hingga maksimal satu hari pada penyimpanan

suhu ruang (Syamadi, 2002).

Umur simpan bakso yang singkat dapat mengakibatkan kerugian terhadap

pedagang bakso jika dagangannya tidak laku terjual dalam satu hari. Salah satu

cara yang umum dilakukan oleh sebagian pedagang bakso untuk memperpanjang

daya awet produknya yaitu dengan penambahan bahan pengawet, sebagian

pedagang yang baksonya tidak habis terjual adalah dengan menyimpannya di

dalam lemari pendingin, hal tersebut akan mengakibatkan berkurangnya kualitas

bakso.

Penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang terhadap bakso yaitu

menggunakan formalin atau boraks karena harganya murah dan daya awetnya

tinggi, sehingga produk bakso mereka tetap awet dan harga jualnya terjangkau.

Menurut Damiyati (2006), formalin dapat memperpanjang daya awet bakso,
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sedangkan boraks dapat mengenyalkan bakso. Penggunaan bahan kimia yang

dilarang seperti formalin dan boraks sudah marak dilakukan oleh sebagian

pedagang nakal dan sifatnya tidak aman bagi tubuh. Penggunaan formalin dan

boraks pada bahan pangan akan sangat membahayakan kesehatan (Sudarwati,

2007).

Salah satu bahan alami yang berpotensi mempunyai aktivitas sebagai

pengawet alami untuk memperpanjang masa simpan daging ayam adalah larutan

bunga rosela (Hibiscus sabdariffa Linn). Penggunaan kelopak bunga rosela di

Indonesia memang belum begitu populer. Namun akhir-akhir ini, minuman

berbahan baku rosela sudah banyak digunakan sebagai minuman kesehatan.

Hampir seluruh bagian, terutama dari bunga, biji, daun, dan akar tanaman rosela

bermanfaat sebagai obat dan perawatan kesehatan tubuh (Kurniawan, 2011).

Bunga rosela memiliki beberapa kandungan antibakteri dan antioksidan.

Kandungan kimia kelopak bunga rosela terdiri dari asam organik, senyawa fenol,

flavonoid dan antosianin. Zat-zat tersebut mempunyai aktivitas antibakteri

terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Hasil penelitian Limyati dan

Soegianto (2008), menyebutkan bahwa sediaan larutan air kelopak bunga rosela

pada konsentrasi 10% dengan metode difusi mampu menghambat bakteri gram

positif Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. Hasil penelitian

Kurniawan (2011), menunjukkan penggunaan kelopak bunga rosela pada daging

sapi dengan konsentrasi 20% mampu mengurangi jumlah total bakteri dan

menurunkan nilai pH dengan lama simpan selama 18 jam. Hasil penelitian

Zahrarianti dkk, (2014) menunjukkan bahwa kelopak bunga rosela sebagai bahan
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pengawet daging sapi dengan konsentrasi 9% dengan lama perendaman 10 menit

mampu meningkatkan masa simpan selama 18 jam  pada suhu ruang (27°C).

Penelitian ini menggunakan larutan kelopak bunga rosela dengan

konsentrasi 20% mengacu pada penelitian Kurniawan (2011), mampu

meningkatkan umur simpan daging selama 18 jam. Pada penelitan ini sebagai

bahan pengawet alami bakso daging ayam. Pemilihan konsentrasi larutan kelopak

bunga rosela berdasarkan penelitian Zahrarianti dkk., (2014), yang menggunakan

konsentrasi 9% dan lama perendaman 10 menit akan ditingkatkan dengan

konsentrasi 20% dengan lama perendaman 30 menit. Daging yang digunakan

adalah daging ayam petelur afkir yang memiliki sifat lebih liat dibanding ayam

potong, hal ini disebabkan dengan seiring meningkatnya umur ternak maka kadar

kolagennya akan semakin bertambah (Chuaynukool et al., 2007). Menurut

Khairuddin (2008), daging ayam petelur afkir mempunyai kualitas yang rendah

karena pemotongan dilakukan pada umur yang relatif tua sehingga keempukan

dagingnya lebih rendah dan kurang disukai oleh masyarakat. Oleh karena itu,

untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap daging ayam petelur afkir

perlu dilakukan pengolahan dalam bentuk daging olahan seperti bakso.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu fisik (pH, warna), dan

jumlah koloni bakteri bakso daging ayam yang direndam dalam larutan bunga

rosela pada umur simpan berbeda.
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1.3. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat

tentang umur simpan bakso daging ayam yang direndam dalam larutan bunga

rosela.

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah umur simpan

mempengaruhi nilai pH, warna dan jumlah koloni bakteri bakso daging ayam

yang direndam dalam larutan bunga rosela yang disimpan pada suhu ruang.


