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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bakso ikan adalah makanan siap saji yang banyak digemari dan 

diperdagangkan secara luas di masyarakat. Bakso ikan biasanya menggunakan 

ikan laut sebagai bahan bakunya. Salah satu jenis ikan laut yang dapat digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan bakso adalah ikan tenggiri. Selain rasa yang 

digemari dan kandungan gizi yang baik, penggunaan ikan tenggiri sebagai bahan 

baku bakso ikan juga memiliki kelemahan yaitu mudah membusuk sehingga 

produk bakso ikan tenggiri hanya mempunyai umur simpan selama ±12 jam pada 

suhu ruang, ± 5 hari pada suhu refrigerasi (lemari es), dan ±1 bulan pada suhu 

beku (freezer) jika disimpan dalam wadah kedap udara (Khansa, 2008). 

Menyadari umur simpan bakso ikan yang cukup rendah, maka perlu 

adanya upaya untuk memperpanjang umur simpan bakso ikan yaitu menggunakan 

bahan pengawet. Penggunaan bahan pengawet pada dasarnya dapat memberikan 

keuntungan karena dapat memperpanjang waktu simpan bahan pangan. Namun, 

penggunaan bahan pengawet juga dapat merugikan apabila penggunaannya tidak 

diatur dan diawasi dosis pemakaiaannya, karena bahan pengawet tersebut dapat 

menjadi racun dalam tubuh manusia. 

Dewasa ini banyak pengolahan bahan pangan menggunakan pengawet 

yang tidak aman bagi kesehatan.Sebagai contoh, kasus penggunaan formalin pada 

produk pangan (tahu, mie, bakso, dan ikan asin) merupakan penggunaan bahan 

pengawet yang dapat merugikan kesehatan. Kandungan formalin yang tinggi 

dalam bahan pangan akan meracuni tubuh, menyebabkan iritasi lambung, alergi, 
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bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker), dan bersifat mutagen (menyebabkan 

perubahan fungsi sel). Oleh sebab itu, perlu dicari bahan pengawet alternatif yang 

baik untuk kesehatan. 

Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan penggunaan formalin 

adalah penggunaan pengawet alami. Salah satu tanaman sumber antimikroba 

alami adalah tanaman kecombrang. Senyawa anti bakteri merupakan senyawa 

yang mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan mikroorganisme, 

senyawa ini dapat berasal dari bagian tanaman seperti bunga, biji, buah, rimpang, 

batang, dan umbi. Sebagian besar senyawa anti mikroba yang berasal dari 

tanaman diketahui merupakan metabolit sekunder terutama dari golongan 

fenolitik dan terpena dalam minyak atsiri. Beberapa senyawa yang bersifat 

antimikroba dari tanaman diantaranya adalah fitoeleksin, asam organik, minyak 

atsiri, fenolitik dan beberapa kelompok pigmen tanaman (Naufalin, 2005). 

Adanya komponen bioaktif yang terdapat pada buah kecombrang 

diharapkan mampu memberikan penghambatan terhadap aktivitas antimikroba 

pada produk pangan. Penelitian buah kecombrang yang telah dilakukan oleh 

Setiyani (2010) menunjukkan bahwa buah kecombrang  berwarna merah muda 

bagian kulit dengan konsentrasi 50% memiliki aktivitas antibakteri lebih tinggi 

dibanding bagian biji buah, baik terhadap Bacillus cereus maupun Eschericia coli. 

Penelitian Indriati (2013) bahwa tepung bunga kecombrang dengan konsentrasi 

0%, 2%, 4%, 6% yang disimpan pada suhu ruang dengan konsentrasi 6% mampu 

mempertahankan kadar air ayam broiler setelah disimpan selam 24 jam. Novianus 

(2014) menyatakan bahwa penambahan tepung bunga kecombrang berpengaruh 

nyata terhadap total asam cuka pempek dan nilai tingkat kesukaan tertinggi pada 
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perlakuan 3% setelah masa penyimpanan 12 hari baik terhadap warna, rasa dan 

aroma cuka pempek. Hal ini terjadi karena aktivitas antimikroba tepung bunga 

kecombrang mampu menghambat pertumbuhan bakteri asam laktat sehingga 

fermentasi juga terhambat. 

Batang kecombrang ada dua jenis, yaitu batang bagian dalam dan bagian 

bagian luar. Syukri (2008) melaporkan bahwa batang bagian dalam aktivitas 

antimikroba lebih tinggi daripada batang bagian luar. Batang kecombrang bagian 

dalam terlebih dahulu diolah menjadi bubuk. Menurut Istianto (2008), bubuk 

kering batang kecombrang bagian dalam lebih efektif sebagai antimikroba 

daripada bentuk segarnya. Batang kecombrang dalam bentuk bubuk akan lebih 

terjaga ketersediaannya serta mempermudah penyimpanan dan penggunaannya. 

Bubuk batang kecombrang dapat digunakan sewaktu-waktu selama bahan tidak 

mengalami kerusakan.  

Menurut Istianto (2008), bubuk batang kecombrang bagian dalam dapat 

langsung dicampurkan pada saat pembuatan adonan bakso ikan tongkol. 

Pencampuran ini dilakukan pada saat adonan telah terbentuk, karena jika 

pencampuran diawal pembuatan dikhawatirkan nantinya menurunkan aktivitas 

dari bubuk tersebut. Bakso ikan tongkol yang dihasilkan selanjutnya disimpan 

pada suhu ruang (26-28°C) untuk mengetahui tingkat efektivitas dari bubuk 

batang kecombrang sebagai pengawet alami produk pangan. Berdasarkan potensi 

yang dimiliki batang kecombrang bagian dalam dan metode pembuatan ekstrak 

yang sederhana tersebut maka bubuk batang kecombrang berpotensi dimanfaatkan 

sebagai zat pengawet alami bakso ikan tongkol yang lebih praktis, aman dan 

efisien.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin dijawab 

pada penelitian ini adalah “ Bagaimana pengaruh penambahan bubuk kecombrang 

(Nicolaia speciosa) sebagai pengawet alami terhadap karakteristik bakso ikan?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui umur simpan bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menguji mutu organoleptik bakso ikan meliputi: aroma, warna, tekstur, dan 

penerimaan secara keseluruhan. 

b. Menentukan konsentrasi bubuk kecombrang yang tepat untuk menghasilkan 

bakso ikan dengan karakteristik terbaik. 

c. Menganalisis dan menghitung kandungan protein, lemak, karbohidrat, kadar 

abu, dan kadar air, pada  produk bakso ikan. 

d. Menentukan umur simpan bakso ikan dengan penambahan bubuk 

kecombrang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang cara pengolahan bakso ikan dengan penambahan 

bubuk kecombrang yang memiliki nilai gizi dan nilai ekonomis yang lebih 
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baik, sehingga memiliki nilai guna bagi konsumen (masyarakat) dan bagi 

peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

atau kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya, 

khususnya bagi industri dibidang teknologi pangan dan kesehatan mengenai 

cara memanfaatkan bubuk kecombrang sebagai pengawet alami sehingga 

memiliki nilai guna bagi konsumen (masyarakat).  

 


