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I  PENDAHULUAN 

Pala (Myristica fragrans Houtt), dikenal sebagai tanaman rempah yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi dan multiguna. Sampai saat ini Indonesia menjadi pemasok biji dan kulit biji 

(fuli) pala terbesar ke pasar dunia (sekitar 60% kebutuhan pala dunia) (Nurdjannah, 2007). 

Sebagai komoditas ekspor, pala mempunyai prospek yang baik karena selalu dan akan 

dibutuhkan secara kontinyu baik dalam industri makanan, minuman, obat-obatan dan lain-

lain. Untuk keperluan yang lebih spesifik pala dapat dibuat sebagai zat antibakteri alami 

karena diketahui mengandung senyawa yang berperan sebagai antibakteri (Dorman et al. 

dalam Nurdjannah, 2007). 

1.1..Latar Belakang 

Masalah  keamanan  pangan (food safety) masih merupakan  kendala yang utama dalam 

produk makanan. Menurut FAO dalam Stefani (2013), menyatakan bahwa keamanan pangan 

adalah jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen jika 

disiapkan atau dimakan dengan maksud untuk mendapatkan kegunaannya. Definisi dari 

keamanan pangan menurut UU RI nomor  7  tahun  1996  tentang  Pangan  dan  Peraturan  

Pemerintah  nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan adalah kondisi 

dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, 

kimia dan benda asing yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan 

manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia, 1996). 

Bahan makanan yang rusak dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu kerusakan fisik, kimia 

dan mikrobiologi. Kerusakan fisik diakibatkan karena adanya kontaminasi maupun kondisi 

yang tidak sesuai dengan keadaan bahan pangan. Kerusakan kimia diakibatkan karena 

timbulnya zat yang tidak bermanfaat atau racun akibat reaksi kimia dalam bahan pangan. 

Kerusakan mikrobiologi merupakan kerusakan yang terjadi karena adanya aktivitas 

mikroorganisme seperti bakteri, kapang dan khamir yang dapat menimbulkan penyakit. 



Upaya dalam melindungi konsumen terhadap kerusakan pangan adalah dengan cara 

pengawetan yang telah diatur oleh Permenkes RI No. 722 tahun 1988, yang menegaskan 

bahwa pengawetan makanan diperbolehkan asal memenuhi peraturan yang ditetapkan. Pada 

peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa penggunaan formalin di dalam makanan dilarang 

karena pertimbangan faktor keamanan dan kesehatan konsumen yang selama ini digunakan 

sebagai bahan pengawet daging dan ikan (Permenkes, 1999). 

Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai 

sifat mudah rusak. Dalam kenyataannya tidak jarang produsen menggunakannya pada pangan 

yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki 

tekstur. Pengawet yang digunakan dalam bahan pangan harus tepat, baik jenis maupun 

dosisnya. Suatu bahan pengawet mungkin efektif untuk mengawetkan pangan tertentu, tetapi 

tidak efektif untuk mengawetkan pangan lainnya karena pangan mempunyai sifat yang 

berbeda-beda (Winarno dan Rahayu, 1994). 

Pengawet   sintetik  saat  ini  banyak  sekali  digunakan  untuk  menghemat biaya. 

Banyak pemakai yang tidak bertanggung jawab menggunakan bahan pengawet sintetik tidak 

sesuai peraturan, misalnya penggunaan formalin dan boraks yang banyak sekali ditemukan 

pada berbagai macam makanan seperti ikan asin, tahu, mi basah bahkan dalam berbagai jenis 

daging (BPOM RI, 2004). 

Kelemahan dari pengawet sintetik yaitu sering terjadi ketidaksempurnaan proses 

sehingga mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan dan kadang bersifat 

karsinogenik yang dapat merangsang terjadinya penyakit kanker pada manusia, sedangkan 

kelebihan dari pengawet alami yaitu tidak merubah rasa makanan dan memiliki nutrisi yang 

diperlukan oleh tubuh (Hayati, 2009). Pengawet alami lebih aman bagi tubuh dan tidak akan 

menimbulkan masalah bagi kesehatan, sehingga dapat dijadikan alternatif untuk 

menggantikan pengawet sintetik. 



Beberapa senyawa yang bersifat antimikroba alami berasal dari tanaman diantaranya 

adalah fitoleksin, asam organik, minyak esensial (atsiri), fenolik, dan beberapa kelompok 

pigmen tanaman atau senyawa sejenis (Nychas dan Tassou, 1999).  Menurut Hakim (2010), 

jenis-jenis dari senyawa antimikroba alami diantaranya adalah eugenol (C10H12O2) dari 

cengkeh, allicin (C6H10OS2) dalam bawang putih, capsaisin (C18H27NO3) dalam merica, 

gingerol (C17H26O4) dalam jahe, dan thymol (C10H14O) dalam rosemary. 

Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa rempah-rempah dan bumbu asli 

Indonesia ternyata banyak mengandung zat aktif antimikroba yang berpotensi untuk dijadikan 

sebagai pengawet alami salah satunya yaitu tanaman pala. Tanaman pala (Myristica fragrans 

houtt) adalah tanaman asli Indonesia yang berasal dari pulau Banda (Rismunandar 1990). 

Menurut Stahl (1985) menyatakan bahwa senyawa-senyawa yang terkandung dalam 

buah pala diantaranya yaitu senyawa hidrokarbon monoterpen dan senyawa aromatik eter. 

Komponen-komponen yang terkandung dalam daging buah pala yang merupakan zat 

antimikroba diantaranya adalah α-pinen (8,7%), ß-pinen (6,92%), α-

terpineol (11,23%),  myrisitin(23,37%),dan safrole (2,95%). Beberapa diantaranya yang 

merupakan zat antibakteri adalah camphene, eugenol, terpineol, α-pinen, ß-pinen, safrole, 

trimiristin dan asam miristat, dan zat yang bersifat antifungi adalah camphene (Nurdjannah, 

2007).  

Upaya untuk memberikan nilai tambah daging buah pala yaitu perlu dilakukan 

penelitian tentang aktivitas biologisnya (aktivitas antibakteri) terhadap daging segar  dan 

dilakukan identifikasi komponen antibakteri yang terkandung di dalam daging buah pala. 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana kemampuan daya hambat jenis produk daging buah pala terhadap daya 

hambat pertumbuhan bakteri gram positif dan negatif tertentu? 



2. Bagaimana korelasi antara konsentrasi senyawa antibakteri yang terdapat dalam daging 

buah pala pertumbuhan mikroba dalam daging segar? 

3. Berapa konsentrasi senyawa antibakteri dalam daging buah pala untuk  membunuh 

bakteri pembusuk daging segar? 

4. Bagaimana identifikasi komponen senyawa antibakteri dalam produk daging buah pala? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian adalah memanfaatkan daging buah pala dengan   berbagai jenis 

produk untuk menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk tertentu. 

Tujuan   dari   penelitian  adalah  untuk  mengetahui  produk daging buah pala yang 

paling efektif dalam menghambat bakteri pembusuk tertentu berdasarkan zona hambatnya 

dan untuk mengetahui kemampuan senyawa antibakteri di dalam daging buah pala dalam 

menghambat dan membunuh bakteri pembusuk tertentu berdasarkan jumlah pertumbuhan 

bakterinya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk memberitahu masyarakat bahwa 

daging buah pala memiliki kandungan zat kimia yang penting bagi tubuh, memberikan 

informasi penggunaan jenis produk daging buah pala untuk pengawet alami daging segar, dan 

dapat memberikan informasi spesifik komponen senyawa aktif yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri pembusuk daging segar. 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Banyak penelitian menunjukkan adanya bahan-bahan alam alternatif yang memiliki 

aktivitas sebagai antibakteri. Bahan ini diketahui memiliki daya hambat (bakteristatik) atau 

daya bunuh (bakterisida) terhadap penyakit yang menyerang bahan pangan, antara lain 

minyak atsiri dan ekstrak kasar tanaman rempah-rempah. Menurut Aulia (2008) menyatakan 

bahwa aktivitas antibakteri adalah obat atau senyawa kimia yang digunakan untuk membasmi 



bakteri, khususnya bakteri yang bersifat merugikan manusia. Mekanisme kerja obat 

antimikroba dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penghambatan 

terhadap  

sintesis  dinding  sel,  penghambatan terhadap fungsi membran sel, penghambatan 

terhadap sintesis protein, dan penghambatan terhadap sintesis asam nukleat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi, dkk., (1999) menyatakan bahwa minyak atsiri 

memiliki daya hambat yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak kasarnya, hal ini kemungkinan 

karena senyawa aktif dalam minyak atsiri lebih banyak dibandingkan dalam ekstrak kasar. 

Minyak atsiri merupakan salah satu produk metabolisme sekunder yang dihasilkan dari 

berbagai jaringan tanaman.  

Salah satu tanaman yang tergolong rempah-rempah dan penghasil minyak atsiri adalah 

tanaman pala (Myristica fragrans houtt). Menurut Praptosuwirya (2001) biji pala memiliki 

aktivitas bakterisida karena adanya kandungan senyawa miristisin, senyawa hidrokarbon 

terpena, dan turunan fenilpropana. Hal ini juga diungkapkan oleh Agusta (2000) yang 

menyatakan bahwa komponen minyak atsiri biji pala antara lain senyawa miristisin dan 

safrol. Stahl (1985) menyatakan bahwa minyak atsiri biji pala terutama terdiri dari miristisin, 

safrol, eugenol, isoeugenol, hidrokarbon terpena, dan turunan fenilpropana. 

Minyak atsiri dari kayu manis, pala, thyme, dan cengkeh mempunyai efek bakteristatik 

dan  bakterisidal terhadap E. coli, S. aureus,  L. monocytogenes, Salmonella enteridis,  dan  C.  

jejuni lebih baik pada suhu 4
o
C dibanding suhu 

35
o
C (Palmer et al. 1998). 

Aktivitas penghambatan yang ditunjukkan oleh minyak atsiri biji M. fragrans, minyak 

atsiri biji M. fattua, ekstrak kasar biji M. fragrans dan ekstrak kasar biji M. fattua dapat 

disebabkan oleh adanya aktivitas kerja gabungan dari senyawa miristisin, bergamol, safrol, 

alfa-terpineol asetat, eugenol, dan metal eugenol yang terdapat didalamnya, sehingga 



menunjukkan aktivitas penghambatan yang efektif (Kusumaningrum dkk., 2003). Mengacu 

pada    Jawetzs et al., (1982) bahwa aktivitas kerja gabungan dari beberapa senyawa 

antibakteri dapat lebih efektif dibandingkan dengan daya kerja masing-masing senyawa. 

Namun dimungkinkan juga senyawa-senyawa antibakteri yang memiliki prosentase terbesar 

dapat mempengaruhi keefektifan daya kerjanya. Di sisi lain aktivitas kerja gabungan dari 

beberapa senyawa antibakteri dapat juga kurang efektif dibandingkan dengan daya kerja 

masing-masing senyawa. 

Aktivitas antimikroba ekstrak air dan etanol biji pala yang telah diuji terhadap E.coli 

dan S. aureus ada empat konsentrasi yang digunakan yaitu 100%, 75%, 50% dan 25%. 

Konsentrasi 100%, ekstrak air dan etanol biji pala efektif terhadap E.coli dengan zona 

penghambatan masing-masing 16 mm dan 19 mm. S. aureus menunjukkan resisten terhadap 

25%, 50%, dan 75% konsentrasi ekstrak air dan etanol biji pala, sedangkan konsentrasi 100% 

masing-masing menunjukkan zona penghambatan 12mm dan 13mm (Ameen 2010). 

Hasil dari efek antibakteri ekstrak pala terhadap 20 strain E.coli mengungkapkan bahwa 

sebagian besar dari mereka lebih sensitif terhadap ekstrak pada 100% dan konsentrasi 75%. 

Ekstrak pala memiliki aktivitas antibakteri terhadap Salmonella, Aeromonas hydrophyla dan 

Listeria monocytogenes. ketika diuji terhadap strain salmonella yaitu S.worthington dan 

S.weltevreden ditemukan adanya zona sensitif. Zona hambatan yang diperoleh untuk kedua 

organisme adalah 20 mm dan 21 mm masing-masing pada konsentrasi 100%, 15 mm dan 17 

mm pada konsentrasi 75% (Indu et al, 2006) 

Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Zang et al., (2009) bahwa dengan penggunaan 

konsentrasi minyak cengkeh 5%, 10%, dan 20% dapat menghambat pertumbuhan 

L.monocytogenes, E.coli, P.fluorescens dan L.sake. Gupta et al., (2008)  melaporkan  bahwa  

minyak  cengkeh  dengan  konsentrasi  50 µL  mampu  menghambat  S.aureus,  

S.epidermidis,  B.subtilis,  B.cereus,  Bacillus sp, 



M.luteus, L.monocytogenes, E.coli, P. aeruginosa dan Klebsiella sp. 

Eruteya dan Odunfa (2009) melaporkan bahwa konsentrasi minyak cengkeh 0,5%; 

1,5%; dan 3% dapat menghambat pertumbuhan bakteri B.cereus, B.megaterium, B.coagulans 

dan Enterobacter sp dan jamur A.niger dan R.stolifer. 

Menurut Juliantina, dkk (2008) menyatakan bahwa ekstrak etanol sirih merah (Piper 

croatum) mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan dan membunuh 

Staphylococcus aureus (gram positif) pada konsentrasi 25% dan kemampuan menghambat 

pertumbuhan dan membunuh Escherichia coli (gram negatif) pada konsentrasi 6,25%. 

Menurut Rahayu (2000) menyatakan bahwa bumbu opor, ayam goreng, rendang, 

rawon, gulai dan kare mempunyai aktivitas antimikroba yang cukup besar terhadap 

pertumbuhan bakteri patogen dan perusak makanan. B.cereus merupakan bakteri yang paling 

peka terhadap aktivitas antimikroba dari keenam jenis bumbu tersebut karena dengan 

konsentrasi 5% mampu dihambat dalam jumlah besar. Bumbu dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri gram negatif pada konsentrasi 10% dan 15%. 

Minyak atsiri dari daun pala diisolasi dan dianalisis dengan GC-MS. Dua puluh 

senyawa yang teridentifikasi diantaranya adalah beta-pinene (22,69%), alpha-pinene 

(14,06%), alpha-thujen (13,93%) dan p-menth 1-en-4-ol (10, 53%) adalah sebagai konstituen 

utama dan minyak daun ini berisi konstituen minor seperti Camphene (3,92%), alpha-

terpinene (3,42%), limonene (9,56%), p-cymene (6,86 %), linalool (7,41%), beta myrcen 

(4,81%), alpha fellandrene (3,14%), 3-Carene (3,54%), alil katekol metilen (8,32%), 

miristisin (7,20%), elemicin (9,85%), beta ocimene (4,74%), terpinene gamma (4,75%), 

alpha Terpinolene (4,38%), p-menth-2-en-1-ol (3,30%), dan alpha terpineol (6,00%) (Helen, 

2012). 

Minyak atsiri dari Marrubium incanum DESR. (Laminaceae) yang diperoleh dengan 

cara destilasi dan dianalisis dengan GC dan GC-MS. Empat puluh enam senyawa 



diidentifikasi, mewakili 96,3% dari total minyak. komponen utama dari minyak atsirinya 

adalah E-caryophyllene (27,0%), germacrene D (26,2%) dan bicyclogermacrene (11,5%) 

(Petrovic, 2009). 

1.6. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diambil dari berbagai sumber penelitian, 

maka dapat ditarik suatu hipotesis yaitu sebagai berikut : 

1.  Jenis produk daging buah pala memiliki kemampuan daya hambat berbeda-beda terhadap 

bakteri gram positif dan negatif tertentu. 

2.  Konsentrasi senyawa antibakteri yang terdapat dalam daging buah pala memiliki 

korelasiterhadap pertumbuhan bakteri pembusuk daging segar. 

3.  Konsentrasi senyawa antibakteri terbaik yang terdapat dalam daging buah pala mampu 

membunuh bakteri pembusuk daging segar. 

4.  Komponen-komponen senyawa antibakteri dalam daging buah pala dapat diketahui 

dengan instrumen analisis (GC-MS). 

1.7. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dimulai pada bulan Februari 2015 sampai dengan  September  2015  yang 

bertempat di Laboratorium Universitas Pasundan, Jl. Dr. Setiabudhi, Nomor 193- Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  TINJAUAN PUSTAKA 

Buah pala dapat digunakan sebagai pengawet alami dengan cara mengisolasinya 

menjadi minyak atsiri. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak buah pala 

merupakan senyawa bioaktif yang salah satunya bersifat antibakteri. 

2.1. Buah Pala (Myristica fragrans Houtt) 

Pala (Myristica fragrans Houtt) merupakan tanaman buah berupa pohon tinggi asli 

Indonesia, karena tanaman ini berasal dari Banda dan Maluku. Tanaman pala menyebar ke 

Pulau Jawa, pada saat perjalanan Marcopollo ke Tiongkok yang melewati pulau Jawa pada 

tahun 1271 sampai 1295 pembudidayaan tanaman pala terus meluas sampai Sumatera 

(Ristek, 2013). 

Tanaman pala memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah Myristica fragrans Houtt, 

Myristica argentea Ware, Myristica fattua Houtt, Myristica specioga Ware, Myristica 

Sucedona BL, Myristica malabarica Lam. Jenis pala yang banyak diusahakan adalah 

terutama Myristica fragrans, sebab jenis pala ini mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi 

daripada jenis lainnya. Myristica specioga, Myristica sucedona, dan Myristica malabarica 

adalah jenis dari buah pala lainnya yang produksinya lebih rendah sehingga nilai 

ekonomisnya juga rendah     (Ristek, 2013). 

Selain sebagai rempah-rempah, pala juga berfungsi sebagai tanaman penghasil minyak 

atsiri yang banyak digunakan dalam industri pengalengan, minuman dan kosmetik 

(Nurdjannah, 2007). 



 

Gambar 1. Buah Pala (Myristica fragrans Houtt) (Ahsanfile, 2011) 

Tabel 1. Taksonomi Buah Pala (Myristica Fragrans Houtt) 

Kerajaan Plantae 

Divisi Magnoliophyta 

Kelas Magnoliopsida 

Ordo Magnoliales 

Famili Myristicaceae 

Genus Myristica 

Spesies M. fragrans 

Sumber : Wikipedia, 2013. 

2.1.1. Komposisi Kimia dan Manfaat Pala 

Dari seluruh bagian tanaman pala yang mempunyai nilai ekonomis adalah buahnya 

yang terdiri dari empat bagian yaitu daging buah, fuli, tempurung dan biji. Daging buah pala 

cukup tebal dan beratnya lebih dari 70% dari berat buah, berwarna putih kekuning-kuningan, 

berisi cairan bergetah yang encer, rasanya sepat dan mempunyai sifat astringensia. Apabila 

buah masih mentah, daging buah pala tidak bisa dikonsumsi langsung tetapi dapat diolah 

menjadi berbagai macam produk pangan seperti manisan pala, sirup pala, selai pala, dan lain-

lain (Nurdjannah, 2007). 

Tabel 2. Persentase berat dari bagian-bagian buah pala 

Bagian buah Persentase basah (%) Persentase kering angin (%) 

Daging 77,8 9,93 

Fuli (kulit biji) 4 2,09 

Tempurung 15,1 - 

Biji 13,1 8,4 

Sumber : Rismunandar, 1990 



Komponen dalam biji dan fuli buah pala terdiri dari minyak atsiri, minyak lemak, 

protein, selulosa, pentosan, pati, resin dan mineral-mineral lainnya. Menurut Leung dalam 

Rismunandar (1990) biji pala mengandung minyak atsiri sekitar 2-16% dengan rata-rata pada 

10% kandungan minyak atsirinya dan fixed oil (minyak lemak) sekitar 25-40%, karbohidrat 

selitar 30% dan protein sekitar 6%. Setiap 100 g daging buah pala mengandung air sekitar 10 

g, protein 7 g, lemak 33 g, minyak yang menguap (minyak atsiri) dengan komponen utama 

monoterpen hidrokarbon (61-88% seperti alfa pinene, beta pinene, sabinene), asam 

monoterpenes (5-15%), dan aromatik eter (2-18% sepert myristicin, elemicin, safrole). 

komposisi kimia dari buah pala dari Banda dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Kimia Buah Pala dari Banda (%) 

Komponen Daging buah Fuli Biji 

 
Basah Kering Basah Kering Basah Kering 

Air 89 17,4 54 17,6 41 12,9 

Lemak - - 10,4 18,6 23,3 34,4 

Minyak atsiri 1,1 8,5 2,9 5,2 1,7 2,5 

Gula - - 1,1 1,9 1,0 1,5 

Komponen mengandung N - - 3,0 5,2 4,1 5,1 

Komponen bebas N - - 27,7 49,5 27,3 40,4 

Abu 0,7 5,7 0,9 1,6 1,5 2,2 

Sumber : Jense dalam Rismunandar, 1990 

Standar mutu minyak pala Indonesia telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia 

(SNI) nomor 06-2388-2006 tentang minyak pala.  Standar mutu SNI minyak pala disajikan 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Standar mutu minyak pala 

Karakteristik Persyaratan 

Bobot jenis (20
o
C/20

o
C) 0,876 – 0,919 

Indeks bias (nD
20

) 1,488 – 1,495 

Putaran optik 20
o
C +8o sampai +26o 

Kelarutan dalam etanol 90% 1 : 3 jernih, seterusnya jernih 

Sisa penguapan (contoh 4,8 – 5,2 g) Maksimum 3.0% 

Zat-zat asing:  

Lemak Negatif 

Alkohol tambahan Negatif 

Minyak pelikan Negatif 

Minyak terpentin Negatif 

Sumber : Standar Nasional Indonesia, 2006 



2.2. Pengawet Alami 

Menurut FAO bahan tambahan pangan adalah senyawa yang sengaja ditambahkan ke 

dalam makanan dengan jumlah dan ukuran tertentu dan terlibat dalam proses pengolahan, 

pengemasan, dan penyimpanan. Bahan ini berfungsi untuk memperbaiki warna, bentuk, 

citarasa, dan tekstur, serta memperpanjang masa simpan, dan bukan merupakan bahan utama 

(Saparinto, 2006). 

Menurut Widyaningsih (2006) bahan tambahan makanan adalah bahan yang 

ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil, dengan tujuan untuk 

memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, flavor, dan memperpanjang daya simpan. Selain 

itu, juga dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Jenis-jenis bahan 

tambahan makanan yang sering digunakan adalah bahan pengawet, pewarna, pemanis, 

antioksidan, pengikat logam, pemutih, pengental, pengenyal, emulsifier, buffer (asam, alkali), 

zat besi, flavoring agent, dan sebagainya. 

Salah satu jenis bahan pangan yang mengandung senyawa antimikroba sebagai 

pengawet pangan alami adalah rempah-rempah. Rempah-rempah menurut Farrell (1990) 

didefinisikan sebagai bahan yang dikeringkan, dan merupakan tanaman atau bagian dari 

tanaman baik dalam bentuk utuh atau potongan, serta lebih berfungsi sebagai bahan penyedap 

rasa dibandingkan untuk meningkatkan nilai gizi suatu pangan, dan dapat berupa kulit kayu, 

pucuk, umbi, bunga, buah, daun, rimpang, akar atau biji tanaman. Sumber antimikroba dari 

rempah-rempah tersebut antara lain rimpang (jahe, kunyit, lengkuas), umbi (bawang putih 

dan bawang merah), biji (jintan hitam, lada, cengkeh, picung), daun (salam dan sirih), buah 

(andaliman, antarasa, cabe merah, pala, dan sotul), bunga (kecombrang), dan kulit (kayu 

manis, kayu mesoyi, dan kedawung). 

 

 



2.2.1. Senyawa bioaktif 

Senyawa antimikroba yang berasal dari tanaman, sebagian besar diketahui merupakan 

metabolit sekunder tanaman, terutama golongan fenolik dan terpenoid dalam minyak atsiri. 

Menurut Herbert (1995), sebagian besar metabolit sekunder dibiosintesis dari banyak 

metabolit primer seperti dari asam-asam amino, asetil ko-A, asam mevalonat, dan metabolit 

antara. Beberapa senyawa yang bersifat antimikroba alami berasal dari tanaman diantaranya 

adalah fitoleksin, asam organik, minyak esensial (atsiri), fenolik, dan beberapa kelompok 

pigmen tanaman atau senyawa sejenis (Nychas dan Tassou, 1999). 

1. Senyawa Terpenoid 

Terpenoid mencakup sejumlah besar senyawa tanaman dan dikenal sebagai salah satu 

senyawa utama dalam tanaman yang menyusun minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan 

metabolit sekunder yang kaya akan senyawa dengan struktur isopren dan terdapat dalam 

bentuk diterpen, triterpen, tetraterpen, hemiterpen, dan sesquiterpen. Senyawa terpenoid yang 

mempunyai aktivitas antimikroba menurut Conner (1993) antara lain borneol, sineol, pinene, 

kamfene, dan kamfor. 

2. Senyawa Alkaloid 

Alkaloid merupakan golongan terbesar dari metabolit sekunder tanaman. Menurut  

Harborne (1987) alkaloid terkadang beracun bagi manusia dan memiliki  

banyak kegiatan fisiologi yang menonjol sehingga digunakan secara luas dalam bidang 

pengobatan. Semua alkaloid mengandung setidaknya satu buah atom nitrogen. Sebagian 

besar alkaloid dibentuk dari asam-asam amino seperti lisin, ornitin, fenilalanin, tirosin, dan 

triptofan. Beberapa jenis lain berupa senyawa aromatik seperti kolkhisina yang mengandung 

gugus basa sebagai gugus rantai samping. 

 

 



3. Senyawa Fenolik 

Menurut Gould (1995) senyawa fenolik merupakan substansi yang mempunyai cincin 

aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil dan alkil. Senyawa fenolik dikelompokkan 

menjadi tiga, antara lain fenol sederhana (vanilin, gingerol, shogaol, gualakol, dan eugenol) 

dan asam fenol (p-kresol, 3-etilfenol, hidrokuinon, asam galat, dan siringit), turunan asam 

hidroksisinamat (p-kumarin, kafein, dan ferulin), dan flavonoid (antosianin, flavonon, 

flavanol, dan tanin). Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenolik. Sebagian 

besar senyawa fenolik dan minyak atsiri dan terutama kumarin, flavonoid yang ditemukan di 

dalam tanaman obat, tanaman jamu, dan rempah-rempah, memiliki fungsi sebagai 

antimikroba. 

2.3. Bakteri Pembusuk 

Makhluk hidup dapat dibedakan atas tiga kategori yaitu tanaman, hewan dan protista. 

Yang termasuk ke dalam kategori protista ialah semua makhluk hidup yang tidak tergolong 

hewan atau tanaman, yang dapat dibedakan atas dua kelompok yaitu protista tingkat rendah 

(prokariot) dan protista tingkat tinggi (eukariot). Organisme yang tergolong dalam prokariot 

adalah bakteri, Rickettsia atau Chlamydia, mikoplasma, dan ganggang biru-hijau. Organism 

yang tergolong dalam prokariot tinggi adalah fungi (kapang, khamir, jamur), ganggang, dan 

protozoa (Fardiaz, 1992). 

2.3.1. Staphylococcus aureus 

S. aureus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk kokus tunggal, diameter 1μm, 

berpasangan dan tersusun dalam bentuk kluster yang tidak teratur atau seperti anggur. S. 

aureus paling cepat berkembang pada suhu 37◦C dan lingkungan aerobik. Koloni pada 

medium padat berbentuk bulat, halus, meninggi, dan berkilau. S. aureus biasanya 

memebentuk koloni berwarna abu-abu hingga kuning tua kecoklatan (Jawetz, 2005).Toksin 

yang dihasilkan bakteri ini bersifat tahan panas sehingga tidak mudah rusak pada suhu 



memasak normal. Bakteri dapat mati, tetapi toksin akan tetap tertinggal. Toksin dapat rusak 

secara bertahap saat pendidihan minimal selama 30 menit (Todar, 2008). 

 

Gambar 2. Staphylococcus aureus (Hedetniemi dan Liao, 2006) 

Tabel 5. Taksonomi Staphylococcus aureus 

Kerajaan Eubacteria 

Divisi Firmicutes 

Kelas Bacilli 

Ordo Bacilliales 

Famili Staphlococcaceae 

Genus Staphylococcus 

Spesies S.aureus 

Sumber : Todar, 2008 

Pangan yang dapat tercemar bakteri ini adalah produk pangan yang kaya protein, misalnya 

daging, ikan, susu, dan daging unggas, produk pangan matang yang ditujukan dikonsumsi dalam 

keadaan dingin, seperti salad, puding, dan sandwich; produk pangan yang terpapar pada suhu 

hangat selama beberapa jam, pangan yang disimpan pada lemari pendingin yang terlalu penuh 

atau yang suhunya kurang rendah, serta pangan yang tidak habis dikonsumsi dan disimpan pada 

suhu ruang  (Todar, 2008). 

2.3.2. Salmonella sp 

Salmonella sp. adalah bakteri batang lurus, gram negatif, tidak berspora, bergerak 

dengan flagel peritrik, berukuran 2-4 μm x 0.5-0,8 μm. Salmonella sp. tumbuh cepat dalam 

media yang sederhana (Jawetz, dkk, 2005). Salmonella sp. tahan hidup dalam air yang 

dibekukan dalam waktu yang lama, bakteri ini resisten terhadap bahan kimia tertentu 



(misalnya hijau brillian, sodium tetrathionat, sodium deoxycholate) yang menghambat 

pertumbuhan bakteri enterik lain, tetapi senyawa tersebut berguna untuk ditambahkan pada 

media isolasi Salmonella sp. pada sampel feses. S. typhi, S. paratyphi A, B dan C merupakan 

penyebab infeksi utama pada manusia, bakteri ini selalu masuk melalui jalan oral, biasanya 

dengan cara mengkontaminasi makanan dan minuman. Diantara faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi ketahanan tubuh terhadap infeksi Salmonella sp adalah keasaman lambung, 

flora normal dalam usus dan ketahanan usus lokal (Jawetz, dkk, 2005). 

 

Gambar 3. Salmonella sp (Wikipedia, 2013) 

Tabel 6. Taksonomi Salmonella sp 

Kerajaan Bacteria 

Divisi Proteobakteria 

Kelas Gamma Proteobakteria 

Ordo Enterobacteriales 

Famili Enterobacteriaceae 

Genus Salmonella sp 

Sumber : Wikipedia, 2013 

2.4. Minyak Atsiri 

Minyak atsiri mempunyai kelebihan antara lain higienis, kualitas aroma konsisten, tidak 

memberikan pengaruh warna pada produk, bebas enzim dan tanin, dan stabil dalam 

penyimpanan. Fraksi minyak atsiri merupakan senyawa antimikroba paling umum yang 



terdapat di dalam tanaman yang diperoleh dari bahan tanaman melalui destilasi uap dan atau 

dengan perlakuan dingin dan destilasi vakum (Farrell, 1990). Senyawa-senyawa dalam 

minyak atsiri tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok besar yang dominan 

menentukan sifat minyak atsiri yaitu terpenoid, persenyawaan berantai lurus, tidak 

mengandung rantai  cabang,  turunan  benzena,  dan  bermacam-macam  persenyawaan  

lainnya. Selain senyawa yang terdapat dalam minyak atsiri, terdapat pula senyawa lain yang 

memiliki aktivitas antimikroba seperti senyawa alkaloid dan fenolik. 

Proses pemurnian bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu secara 

fisika dan kimia. Hal ini terkait dengan sifat minyak atsiri yang terdiri dari 3 berbagai 

komponen kimia dan secara alami terbentuk pada tanaman sesuai dengan tipe komponen 

yang berbeda dari setiap tanaman (Davis et al., 2006). Proses pemurnian secara fisika bisa 

dilakukan dengan mendistilasi ulang minyak atsiri yang dihasilkan (redestillation) dan 

distilasi fraksionasi dengan pengurangan tekanan. Proses secara kimia dengan adsorpsi 

menggunakan adsorben tertentu (bentonit, arang aktif, zeolit), menghilangkan senyawa terpen 

(terpenless) untuk meningkatkan efek flavouring, sifat kelarutan dalam alkohol encer, 

kestabilan dan daya simpan dari minyak, serta larutan senyawa pembentuk kompleks seperti 

asam sitrat, asam tartarat (Sait dan Satyaputra, 1995). 

2.5. Daging Sapi 

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil 

pengolahan jaringan-jaringan tersebuut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 1998). Daging sangat penting untuk 

kehidupan manusia, karena merupakan salah satu sumber proten hewani yang mengandung 

asam amino esensial yang lengkap untuk tubuh (Lawrie, 1995). Protein merupakan salah satu 

zat gizi yang diperlukan untuk ertumbuhan tubuh, penyusun jarngan, pengganti bagian-



bagian tubuh yang rusak dan pengatur kegiatan tubuh serta dapat pula sebagai pengasil 

tenaga dan kalori. 

Daging sebagai sumber protein hewani memiliki nilai hayati yang tinggi menurut 

Lawrie (1995) terdiri atas 75% air, 18% protein, 3,5% lemak, dan 3,5% zat-zat nonprotein 

yang dapat larut. Secara umum komposisi kimia daging terdiri atas 70% air, 20% protein, 9% 

lemak dan 1% abu. Jumlah ini akan berubah bila hewan digemukkan yang akan menurunkan 

persentase air dan protein serta meningkatkan persentase lemak (Romans et al, 1994). 

Standar  mutu  karkas  dan  daging  sapi   telah   ditetapkan   dalam   Standar 

Nasional Indonesia (SNI) nomor 3932-2008 tentang mutu karkas dan daging sapi.  Standar 

mutu SNI karkas dan daging sapi disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Syarat Mutu Mikrobiologis Daging Sapi 

No Jenis uji Satuan Persyaratan 

1. Total Plate Count cfu/g Maksimum 1 x 10
6
 

2. Coliform cfu/g Maksimum 1 x 10
2
 

3. Staphylococcus aureus cfu/g Maksimum 1 x 10
2
 

4. Salmonella sp per 25 g Negatif 

5. Escherichia coli cfu/g Maksimum 1 x 10
1
 

Sumber : Standar Nasional Indonesia 3932-2008 

2.6. Antibakteri 

 Kontaminasi bahan pangan dapat terjadi akibat adanya pertumbuhan  mikroba baik 

bakteri, kapang dan khamir pada bahan pangan yang tidak dikehendaki, sehingga dapat 

menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Keberadaan antibakteri alami diharapkan dapat 

menjadi solusi untuk mencegah kontaminasi bakteri dalam bahan pangan (Branen, 1993). 

Antibakteri merupakan bahan atau senyawa yang khusus digunakan untuk kelompok 

bakteri. Antibakteri dapat dibedakan berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu antibakteri yang 

menghambat pertumbuhan dinding sel, antibakteri yang mengakibatkan perubahan 

permeabilitas membran sel atau menghambat pengangkutan aktif melalui membran sel, 

antibakteri yang menghambat sintesis protein, dan antibakteri yang menghambat sintesis 



asam nukleat. Aktivitas antibakteri dibagi menjadi dua macam yaitu aktivitas bakteriostatik 

(menghambat pertumbuhan tetapi tidak membunuh patogen) dan aktivitas bakterisidal (dapat 

membunuh patogen dalam kisaran luas) (Brooks et al., 2005). Setiap jenis senyawa 

antibakteri mempunyai kemampuan penghambatan yang khas untuk satu jenis bakteri tertentu 

(Frazier dan Westhoff, 1988). 

Senyawa antimikroba dapat menghambat pertumbuhan kapang, kamir, dan bakteri 

perusak dan patogen pangan baik gram negatif maupun gram positif. Bakteri gram positif 

lebih sensitif terhadap senyawa antibakteri dibandingkan dengan bakteri gram negatif 

(Dorman dan Deans, 2000). Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan susunan dinding sel. 

Dinding sel bakteri gram positif 90% terdiri atas lapisan peptidoglikan, selebihnya adalah 

asam teikoat dan memiliki struktur lapis tunggal, sedangkan bakteri gram negatif komponen 

dinding selnya mengandung 20-50% peptidoglikan, selebihnya terdiri dari protein, 

lipopolisakarida, dan lipoprotein serta memiliki struktur multilapis (multilayer). Selain itu, 

bakteri dalam bentuk sel vegetatif juga lebih rentan terhadap aktivitas antibakteri dalam 

rempah-rempah dibandingkan dalam bentuk sporanya.  

 

Eugenol   Allicin    Gingerol 

 

Capsaisin      Thymol 

Gambar 4. Contoh Struktur Molekul Senyawa Antibakteri 

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu senyawa 

antimikroba antara lain sifat bahan yang akan diberi antimikroba, jenis mikroba, dan kondisi 



lingkungan. Selain itu, zat-zat yang digunakan sebagai antimikroba harus mempunyai 

beberapa kriteria ideal antara lain tidak bersifat racun bagi bahan pangan, ekonomis, tidak 

menyebabkan perubahan flavor, citarasa dan aroma pangan, tidak mengalami penurunan 

aktivitas karena adanya komponen pangan, tidak menyebabkan timbulnya galur resisten dan 

sebaiknya membunuh daripada hanya menghambat pertumbuhan mikroba (Fardiaz,dkk. 

1988; Frazier dan Westhoff, 1988). 

Tabel 8. Perbedaan Relatif Sifat Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif 

Sifat 
Perbedaan relatif 

Bakteri gram positif Bakteri gram negatif 

Komposisi dinding sel Kandungan lipid rendah      

(1-4%) 

Kandungan lipid tinggi     

(11-22%) 

Ketahanan terhadap 

penisilin 

Lebih sensitif Lebih tahan 

Penghambatan oleh 

pewarna basa (misalnya 

kristal violet) 

Lebih dihambat Kurang dihambat 

Kebutuhan nutrien Kebanyakan spesies relaitf 

kompleks 

Relatif sederhana 

Ketahanan diri terhadap 

perlakuan fisik 

Lebih tahan Kurang tahan 

Sumber : Pelczar et al., 1977 

Berbagai senyawa antimikroba pada konsentrasi tertentu dapat menghambat 

pertumbuhan atau membunuh mikroba. Tidak ada satu pun senyawa antimikroba yang ideal 

untuk semua tujuan, karena terdapat perbedaan dalam sensitivitas sel mikroba terhadap 

senyawa antimikroba (Fardiaz, dkk., 1988). 

 

2.7. Uji Aktivitas Antimikroba 

Prinsip pengujian aktivitas antimikroba adalah untuk mengkaji derajat efisiensi 

penghambatan atau penginaktivasian organisme tertentu pada kondisi tertentu. Metode untuk 

menguji aktivitas antimikroba dapat dibedakan menjadi dua yaitu in vitro dan aplikasi dalam 

sistem pangan. Metode in vitro merupakan metode pengujian aktivitas antimikroba yang 

tidak diaplikasikan dalam sistem pangan. Metode in vitro hanya dapat memberikan informasi 



awal mengenai potensi sebagai antimikroba dari komponen suatu bahan                               

(Parish dan Davidson, 1993). 

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengujian aktivitas antimikroba diantaranya 

yaitu mikroorganisme uji (jenis, jumlah inokulum yang digunakan, fisiologi sel, kultur media 

pertumbuhan, bahan antimikroba yang digunakan, interaksi komponen uji dengan komponen 

media, koefisien partisi), media uji (pH, kadar air, potensial redoks) dan prosedur uji (kondisi 

inkubasi, tekanan udara, konsentrasi atmosfer, suhu inkubasi, keragaman alat). 

Metode in vitro dapat dilakukan dengan menggunakan beragam pendekatan diantaranya 

metode pengenceran atau dillution broth, metode difusi agar berupa difusi sumur atau difusi 

cakram (Tayel dan Eltras, 2009).  

Prinsip metode difusi sumur dan difusi cakram serupa yaitu ekstrak yang diujikan 

ditempatkan dalam sumur atau kertas cakram yang telah diinokulasi oleh bakteri uji dan 

diamati daya hambatnya setelah diinkubasi berupa terbentuknya zona bening. Zona bening 

yang terbentuk disebut diameter penghambatan. Diameter penghambatan yang terbentuk 

dipengaruhi oleh konsentrasi ekstrak, tingkat kelarutan ekstrak dan kemampuan ekstrak 

berdifusi dalam agar. Kontrol positif digunakan sebagai pembanding terhadap aktivitas 

antimikroba. Hal ini disebabkan antibiotik merupakan senyawa antimikroba yang telah dibuat 

secara standar. (Prescott et al., 2005).  

Tabel 9. Kelebihan dan kelemahan dalam metode pengujian aktivitas antimikroba 

Metode Kelebihan Kelemahan 

Difusi agar Sederhana dalam pengerjaan Senyawa yang diujikan harus dapat 

berdifusi dengan baik dalam agar 

serta data yang dihasilkan bersifat 

kualitatif. 

Pengenceran Dapat mengetahui adanya 

kontaminasi dan dapat dilakukan 

untuk bahan berwarna keruh 

Pengerjaan dapat membutuhkan 

waktu yang lama. 

 Sumber : Parish dan Davidson, 1993 



Aktivitas antimikroba diukur dengan menentukan jumlah terkecil dari senyawa yang 

dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan bakteri uji yang disebut dengan konsentrasi 

hambat minimal atau MIC (Madigan et al.,2003). 

Nilai MIC didefinisikan sebagai konsentrasi terendah dari antimikroba yang dapat 

menurunkan pertumbuhan bakteri lebih besar dari 90%. Nilai MIC dipengaruhi oleh bakteri 

uji yang digunakan, jumlah inokulum yang digunakan, komposisi dari  kultur media, waktu  

inkubasi, kondisi  inkubasi  seperti  suhu, pH 

dan aerasi (Madigan et al.,2003).  

2.8. Emulsifier dan Surfaktan 

Surfaktan  merupakan  suatu  molekul  yang  memiliki  gugus hidrofilik dan 

gugus  lipofilik  sehingga  dapat  mempersatukan  campuran  yang  terdiri  dari air 

dan minyak. Aktifitas surfaktan diperoleh karena sifat ganda dari molekulnya yaitu bagian 

polar yang suka dengan air (hidrofilik) dan bagian non polar yang suka dengan minyak/lemak 

(lipofilik). Bagian polar molekul surfaktan dapat bermuatan positif, negatif atau netral. 

Secara umun bagian non polar (lipofilik) merupakan rantai alkil yang panjang dan bagian 

polar (hidrofilik) mengandung gugus hidroksil. Jenis surfaktan berdasarkan muatannya 

terbagi atas 4 jenis     (Holmberg, dkk., 2004) yaitu :  

1.  Anionik (Gugus polar bermuatan negatif). Contoh : --OCH2COO-( alkyl ether 

carboxylate) , --C6H6SO3-(alkylbenzene sulfonat).  

2. Kationik (Gugus polar bermuatan positif). Contoh : CH3(CH2)15SO4-N+(CH3)3Br-(cetyl 

trimetyl ammonium bromide).  

3. Nonionik (Surfaktan netral). Contoh : C12H25(OCH2CH2O)6OH (dodecyl hexaoxyethylene 

glycol monoether). 

4. Zwitterionic (Gugus polar bermuatan positif dan negatif). Contoh : CH11H23CONH 

(CH2)3N+(CH3)2CH3COO-. 



Pengemulsi memudahkan pembentukan emulsi dengan tiga mekanisme: 

1.  Mengurangi tegangan antarmuka-stabilitas termodinamis. 

2. Pembentukan suatu lapisan antar muka yang kaku-pembatas mekanik untuk 

penggabungan. 

3. Pembentukan lapisan listrik rangkap-penghalang elektrik untuk mendekati partikel-

partikel.(Lachman, et al.,1994).  

Emulsifier yang mempunyai nilai HLB rendah (2-8) cenderung larut dalam minyak,  

sedangkan  yang  mempunyai  nilai  HLB  tinggi (14-18) cenderung larut 

dalam air. Nilai HLB emulsifier dan penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Kisaran nilai HLB emulsifier dan Penggunaannya 

Kisaran HLB Penggunaan 

4 – 6 Emulsifier w/o 

7 – 9 Bahan Pembasah 

8 – 18 Emulsifier o/w 

13 – 15 Detergen 

Sumber : Petrowski, 1976 

Polisorbat adalah campuran sorbitol dan anhidridnya (sorbitans, merupakan kopolimer 

antar etilen oksid dan monoester dengan asam lemak). Etilen oksid yang diesterkan pada 

gugus hidroksi dengan asam lemak menghasilkan polisorbat.  

Tabel 11. Ester Polietilen Sorbitan Asam Lemak 

Judul Nama Kimia Nama Produk 

 

Nilai HLB 

 

Bentuk 

 

Polisorbat 20 

 

Tween 20 Polioksietilen 20 

sorbitan monolaurat 

16,7 Cairan 

Polisorbat 40 

 

Tween 40 Polioksietilen 20 

sorbitan monopa 

limitan 

15,6 Cairan 

Polisorbat 60 

 

Tween 60 Polioksietilen 20 

sorbitan monostearat 

dan monolaurat 

14,9 Cairan 

Polisorbat 80 

 

Tween 80 Polioksietilen 20 

sorbitan monooleat 

15 Cairan 

Sumber : Doerge, 1982  



Adanya gugus polioksietilen dalam molekul menyebabkan sifat-sifat hidrofilik yang 

menonjol jika dibandingkan dengan ester asam lemak. Polisorbat digunakan sebagai zat 

pelarut dan pengemulsi. memadukan lebih dari satu surfaktan dapat digunakan untuk sistem 

emulsi yang mempunyai keseimbangan hidrofilik-lifofilik yang dikehendaki. Polisorbat dapat 

dilihat pada Tabel 11 dengan beberapa sifat. 

2.8.1. Polioksietilen Sorbitan Monooleat (Tween-80)  

Tween 80 termasuk golongan non ionik surfaktan dimana bahan asalnya adalah alkohol 

heksanhidrat, alkalin oksida dan asam lemak sifat hidrofilik diberikan oleh gugus hidroksil 

bebas oksietilena (Belitz dan Grosch, 1987). Daya kerja pengemulsi disebabkan oleh bentuk 

molekul yang dapat terikat pada minyak dan air. Parameter yang sering digunakan untuk 

pemilihan jenis emulsifier adalah berdasarkan HLB (Hidrophilic Lipophilic Balance), 

emulsifier yang memiliki nilai HLB rendah (2-4) cenderung larut minyak, sedangkan yang 

memiliki HLB tinggi (14-18) cenderung larut air (Winarno, 1995).  

Tween 80 memiliki nilai HLB 15 yang sifatnya cenderung larut dalam air dan cocok 

dengan sistem emulsi “oil in water” (Belitz dan Grosch, 1987). Tween 80 adalah kelompok 

ikatan sorbitan ester yang dibentuk oleh reaksi antara sorbitol dan asam lemak juaga etilen 

oksida, sehingga membentuk senyawa dengan lapisan yang aktif (Emulsifying agent), yaitu 

zat untuk membuat bentuk campuran emulsi. Pemakaian tween 80 pada konsentrasi 0,04 – 

0,1% dapat bekerja sebagai bahan pendorong pembentukan foam, tetapi pada konsentrasi 

0,005% tween 80 bekerja sebagai pemecah buih (Tranggono, dkk., 1990). 

2.9. Distilasi 

Isolasi adalah suatu usaha bagaimana cara untuk memisahkan senyawa yang bercampur 

sehingga data menghasilkan senyawa tunggal yang murni. Salah satu teknik isolasi yang 

biasanya dipakai adalah dengan cara distilasi atau penyulingan. Penyulingan adalah proses 

pemisahan komponen yang berupa cairan atau padatan dari dua macam campuran atau lebih, 



berdasarkan perbedaan titik didihnya dan juga berdasarkan dapat tidaknya komponen ikut 

bersama uap air (steam volatile), dan proses ini dilakukan untuk minyak atsiri yang tidak 

larut dengan air (Agritech, 2013). 

Rendemen minyak atsiri yang dapat menguap bersama uap air dipengaruhi oleh 3 

faktor, yaitu:  

1. Besarnya tekanan uap yang digunakan. 

2. Berat molekul dari masing–masing komponen  

3. Kecepatan pelepasan minyak atsiri dari bahan yang disuling.  

Dalam industri minyak atsiri dikenal 3 macam metode penyulingan, diantaranya adalah 

sebagai berikut :  

1. Penyulingan dengan air (water destilation). 

Pada metode ini, bahan tumbuhan direbus dalam air mendidih dalam satu wadah. 

Minyak atsiri akan dibawa oleh uap air yang kemudian didinginkan dengan mengalirkannya 

melalui pendingin. Hasil sulingan adalah minyak atsiri yang belum murni. Perlakuan ini 

sesuai untuk minyak atsiri yang tidak rusak oleh pemanasan (Guenther, 1987). 

2. Penyulingan dengan air dan uap atau kukus (water and steam destilation). 

Bahan tumbuhan yang akan disuling dengan metode penyulingan air dan uap 

ditempatkan dalam suatu tempat yang bagian bawah dan tengah       berlubang-lubang yang 

ditopang di atas dasar alat penyulingan. Ketel diisi dengan air sampai permukaan air berada 

tidak jauh di bawah saringan, uap air akan naik bersama minyak atsiri kemudian dialirkan 

melalui pendingin. Hasil sulingannya adalah minyak atsiri yang belum murni (Guenther, 

1987). 

3. Penyulingan dengan uap langsung (steam destilation). 

Pada metode ini bahan tumbuhan dialiri uap panas dengan tekanan tinggi. Uap air 

selanjutnya dialirkan melalui pendingin dan hasil sulingan adalah minyak atsiri yang belum 



murni. Cara ini baik digunakan untuk senyawa aktif dalam bahan tumbuhan yang mempunyai 

titik didih yang tinggi (Guenther, 1987). 

Beberapa jenis distilasi berdasarkan prosesnya dibagi menjadi 5 : 

1. Distilasi sederhana 

Distilasi sederhana atau distilasi biasa adalah teknik pemisahan kimia untuk 

memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Suatu 

campuran dapat dipisahkan dengan distilasi biasa ini untuk memperoleh senyawa murni. 

Senyawa yang terdapat dalam campuran akan menguap saat mencapai titik didih masing-

masing. 

2. Penyulingan bertingkat (fractionation distillation). 

Metode penyulingan fraksinasi prinsipnya sama dengan distilasi sederhana, hanya 

distilasi bertingkat ini memiliki rangkaian alat kondensor yang lebih baik sehingga mampu 

memisahkan dua komponen yang memilki titik didih berdekatan. Untuk memisahkan dua 

jenis cairan yang sama mudah menguap dapat dilakukan dengan distilasi bertingkat. Distilasi 

bertingkat adalah suatu proses distilasi berulang. Proses berulang ini terjadi pada kolom 

fraksional. Kolom fraksional terdiri atas beberapa plat dimana pada setiap plat terjadi 

pengembunan. Uap yang naik plat yang lebih tinggi lebih banyak mengandung cairan yang 

lebih atsiri (mudah menguap) sedangkan cairan yang yang kurang atsiri lebih banyak di 

kondensat. 

3. Distilasi azeotrop 

Distilasi azeotrop merupakan teknik pemisahan campuran azeotrop (campuran dua 

atau lebih komponen yang sulit di pisahkan), biasanya dalam prosesnya digunakan senyawa 

lain yang dapat memecah ikatan azeotrop tersebut atau dengan menggunakan tekanan tinggi. 

 

 



4. Distilasi uap 

Distilasi uap diaplikasikan untuk memurnikan zat atau senyawa cair yang tidak larut 

dalam air, dan titik didihnya cukup tinggi. Sebelum zat cair tersebut mencapai titik didihnya, 

zat cair sudah terurai, teroksidasi atau mengalami reaksi pengubahan (rearrangement), maka 

zat cair tersebut tidak dapat dimurnikan secara distilasi sederhana atau distilasi bertingkat, 

melainkan harus didistilasi dengan distilasi uap. Distilasi uap adalah istilah yang secara 

umum digunakan untuk distilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air, 

dengan cara mengalirkan uap air kedalam campuran sehingga bagian yang dapat menguap 

berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah dari pada dengan pemanasan 

langsung. Untuk distilasi uap, labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan dihubungkan 

dengan labu pembangkit uap. Uap air yang dialirkan ke dalam  labu  yang  berisi  senyawa  

yang   akan  dimurnikan,  dimaksudkan  untuk  

menurunkan  titik  didih senyawa tersebut, karena titik didih suatu campuran lebih 

rendah dari pada titik didih komponen-komponennya. 

5. Distilasi vakum 

Distilasi vakum adalah salah satu teknik pemisahan dua komponen yang titik didihnya 

sangat tinggi, metode yang digunakan adalah dengan menurunkan tekanan permukaan lebih 

rendah dari 1 atm, sehingga titik didihnya juga menjadi rendah. Distilasi vakum dalam 

prosesnya suhu yang digunakan untuk mendistilasinya tidak perlu terlalu tinggi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih pada saat distilasi adalah : 

1. Kemurnian larutan (semakin murni suatu larutan maka titik didihnya akan semakin 

tinggi). 

2. Viskositas  (semakin  kental  suatu  larutan  maka  titik  didihnya juga semakin  

menurun). 

3. Tekanan uap (semakin besar tekanan uap maka titik didihnya akan semakin kecil). 



4. Panjang rantai karbon (semakin panjang ikatan rantai karbon maka semakin sulit untuk 

memutus ikatannya sehingga titik didihnya semakin tinggi) (Petrucci, 1985). 

2.10. Spektroskopi Massa 

 Pada dasarnya spektroskopi massa adalah penguraian senyawa organik dan 

perekaman pola fragmentasi menurut massanya. Uap cuplikan berdifusi ke dalam sistem 

spektrofotometer massa yang bertekanan rendah, lalu diionkan dengan energi yang cukup 

untuk memutus ikatan kimia. Ion bermuatan positif yang terbentuk dipercepat dalam medan 

magnet yang menyebarkan ion tersebut dan memungkinkan pengukuran kelimpahan nisbi ion 

yang mempunyai nisbah massa terhadap muatan tertentu. Rekaman kelimpahan ion terhadap 

massa merupakan grafik spektrum massa yang terdiri atas sederetan garis yang intensitasnya 

berbeda-beda pada satuan massa yang berlainan (Harborne, 1987). 

 Kemampuan spektrometri massa untuk mengukur secara seksama berat molekul 

senyawa organik hanya mungkin jika dapat dibentuk ion molekul yang cukup stabil. Banyak 

golongan senyawa yang menghasilkan kelimpahan ion molekul sedikit atau bahkan tidak ada 

jika digunakan sistem pengionan secara tabrakan elektron. Disamping itu dengan 

manggunakan energi 70eV akan didapatkan corak fragmentasi yang sangat rumit (Sudjadi, 

1983). 

2.11. Gas Kromatografi 

Kromatografi merupakan suatu proses pemisahan yang mana analit-analit dalam sampel 

terdistribusi antara 2 fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam dapat berupa bahan 

padat atau porus dalam bentuk molekul kecil, atau dalam bentuk cairan yang dilapiskan pada 

pendukung padat atau dilapiskan pada dinding kolom. Fase gerak dapat berupa gas atau 

cairan. Jika gas digunakan sebagai fase gerak, maka prosesnya dikenal sebagai kromatografi 

gas. Dalam kromatografi cair dan jiga kromatografi lapis tipis, fase gerak yang digunakan 

selalu cair. 



Faktor yang menyebabkan suatu senyawa bergerak melalui kolom kromatografi gas 

adalah keatsiriannya, aliran gas yang melalui kolom yang diukur dalam satuan ml/menit, serta 

penurunan tekanan antara pangkal dan ujung kolom. Gas pembawa yang paling sering 

dipakai adalah helium (He), argon (Ar), nitrogen (N2), hidrogen (H2), dan karbondioksida 

(CO2). Keuntungannya adalah karena semua gas ini tidak reaktif dan dapat dibeli dalam 

keadaan murni dan kering yang dikemas dalam tangki bertekanan tinggi (Agusta, 2000). 

Komputerisasi untuk pengolahan data akan sangat membantu penafsiran hasil analisis. 

Dari analisis GC-MS akan diperoleh dua informasi dasar, yaitu hasil analisis kromatografi 

yang dihasilkan dalam bentuk kromatogram dan hasil analisis spektrometri massa yang 

ditampilkan dalam bentuk spektrum massa. Dari kromatogram dapat diperoleh informasi 

mengenai jumlah komponen kimia yang terdapat dalam campuran yang dianalisis (jika samel 

berbentuk campuran) yang ditunjukkan oleh jumlah puncak yang terbentuk pada 

kromatogram berikut kuantitasnya masing-masing. Pembentukan kromatogram didasarkan 

pada jumlah ion yang terbentuk dari masing-masing komponen tersebut (Agusta, 2000). 

Spektrum massa hasil analisis sistem spektroskopi massa merupakan gambaran 

mengenai jenis dan jumlah fragmen molekul yang terbentuk dari suatu komponen kimia 

(masing-masing puncak pada kromatogram). Pola pemecahan (fragmentasi) molekul yang 

terbentuk untuk setiap komponen kimia sangat spesifik sehingga dapat dijadikan sebagai 

patokan untuk menentukan struktur molekul suatu komponen kimia (Agusta, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 



III  BAHAN, ALAT DAN METODE PENELITIAN 

Bahan dan alat yang digunakan pada penelitian yaitu untuk proses isolasi, pengujian 

daya hambat dan untuk identifikasi struktur molekul senyawa antibakteri buah pala. Metode 

penelitian terdiri dari penelitian pendahuluan dan penelitian utama. 

3.1. Bahan dan Alat Penelitian 

3.1.1. Bahan-bahan yang digunakan 

Bahan baku utama yang digunakan adalah daging buah pala segar dan minyak atsiri 

daging buah pala yang diperoleh dari Wanayasa, Purwakarta. Bahan penunjang yang 

digunakan adalah akuades, tween 80, daging segar, alkohol 70%, PCA (Plate Count Agar), 

air steril, biakan bakteri murni segar Staphylococcus aureus  dan Salmonella sp yang 

diperoleh dari Klinik Biofarma. 

3.1.2. Alat yang digunakan 

Alat yang digunakan dalam proses penelitian diantaranya adalah timbangan, cawan 

petri, tunnel drier, tray, kertas milimeter, autoklaf, inkubator, pinset,  jarum ose, pipet 

mikroliter, tip pipet, kertas cakram, laminar flow dan peralatan gelas laboratorium lainnya. 

Alat yang digunakan untuk identifikasi komponen senyawa antibakteri dalam minyak 

daging buah pala yaitu instrumen Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS) yang 

dilakukan di laboratorium Instrumen Analisis Kimia ITB. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan terdiri atas dua bagian yaitu penelitian tahap I dan 

penelitian tahap II. 

3.2.1. Pekerjaan dan Penelitian Tahap I 

Penelitian tahap I bertujuan untuk mengetahui jenis produk  yang memiliki aktivitas 

daya hambat terbaik terhadap bakteri pembusuk daging segar. Bahan baku yang digunakan 



berupa serbuk daging buah pala (SRBP), sari daging buah pala (SBP), dan minyak atsiri 

daging buah pala (MBP). Jenis produk daging buah pala yang terbaik akan digunakan untuk 

penelitian tahap II. 

Pekerjaan-pekerjaan dan penelitian tahap I yang  dilakukan yaitu: 

1. Penghancuran dan penyaringan bubur daging buah pala menjadi sari daging buah pala 

dan pembuatan serbuk daging buah pala melalui proses pengeringan dan penghancuran. 

2. Jenis produk yang akan digunakan untuk mengetahui daya hambatnya yaitu berupa sari 

daging buah pala, serbuk daging buah pala, dan minyak atsiri daging buah pala dengan 

konsentrasi 5% (Zang et al., 2009) terhadap bakteri gram positif dan negatif (Salmonella 

sp  dan Staphylococcus aureus) dalam waktu 24 jam. 

3. Analisis kadar air, % rendemen, kerapatan, dan pH jenis produk daging buah pala serta 

analisis komponen senyawa antibakteri yang terkandung dalam minyak atsiri daging 

buah pala melalui identifikasi dengan menggunakan GC-MS (Isnawati, 2008).  

4. Jenis   produk  daging  buah  pala  yang  akan  digunakan  untuk  penelitian 

tahap II dapat  dilihat dari respon fisik berupa besarnya zona hambat yang terbentuk dan 

diukur menggunakan kertas milimeter. Jenis produk  yang terpilih adalah yang memiliki 

luas zona hambat yang paling besar. 

3.2.2. Penelitian Tahap II 

Penelitian tahap II  merupakan lanjutan dari penelitian tahap I dimana telah diperoleh 

jenis produk daging buah pala yang memiliki daya hambat terbaik terhadap bakteri gram 

positif dan negatif. Penelitian tahap II terdiri dari tiga langkah. Langkah pertama, untuk 

mengetahui kemampuan antibakteri dalam produk terpilih terhadap daya hambat bakteri 

pembusuk dengan perlakuan lama perendaman daging dalam produk daging buah pala 

selama 0-20 menit dan waktu penyimpanan selama 0-24 jam. Langkah kedua, untuk 

mengetahui konsentrasi terbaik produk terpilih dalam membunuh bakteri dengan variasi 



waktu penyimpanan selama 0-120 jam berdasarkan lama perendaman terpilih dari penelitian 

langkah pertama. Langkah ketiga, untuk mengetahui konsentrasi produk yang dapat diterima 

oleh konsumen dengan perlakuan pencucian. 

Penelitian utama terdiri dari rancangan perlakuan, rancangan percobaan, rancangan 

analisis dan rancangan respon. 

1. Rancangan Perlakuan 

Rancangan perlakuan pada penelitian utama terdiri dari tiga tahapan yaitu waktu 

perendaman daging segar ke dalam  produk daging buah pala terpilih (A) dengan waktu 

penyimpanan (B),  konsentrasi produk terpilih dalam membunuh bakteri pembusuk (C) 

dengan waktu penyimpanan pada suhu kamar (D), dan variasi konsentrasi produk terpilih (E) 

dengan perlakuan pencucian terhadap daging (F). 

Penelitian Langkah I 

Faktor yang digunakan untuk mengetahui kemampuan antibakteri dalam produk terpilih 

terhadap daya hambat bakteri pembusuk dengan perlakuan lama perendaman selama 0-20 

menit dan waktu penyimpanan selama 0-24 jam adalah sebagai berikut : 

1) Faktor pertama adalah lama perendaman (A) 

a1 = 0 menit       a2 = 5 menit       a3 = 10 menit  

a4 = 15 menit          a5 = 20 menit 

2) Faktor kedua adalah waktu penyimpanan (B) 

b1 = 0 jam      b2 = 24 jam 

Penelitian Langkah  II 

Faktor yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi terbaik produk terpilih dalam 

membunuh bakteri dengan variasi waktu penyimpanan selama       0-120 jam berdasarkan 

lama perendaman terpilih adalah sebagai berikut : 

1) Faktor pertama konsentrasi jenis bahan antibakteri terpilih yang digunakan (C) 



c1 = 0%   c4 = 15 %   

c2 = 5 %   c5 = 20 % 

c3 = 10 %   c6 = 25 % 

2) Faktor kedua yaitu waktu penyimpanan pada suhu kamar (D) 

d1 = 0 jam  d4 = 72 jam 

d2 = 24 jam  d5 = 96 jam 

d3 = 48 jam  d6 = 120 jam 

 Respon yang dianalisis adalah respon mikrobiologi berupa jumlah pertumbuhan sel 

mikroba berdasarkan konsentrasi dan waktu penyimpanan. Jumlah mikroba yang terkecil 

mengindikasikan bahwa konsentrasi yang digunakan merupakan konsentrasi yang terbaik. 

 Penelitian Langkah III 

 Faktor yang digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap 

daging berpengawet alami adalah sebagai berikut : 

1) Faktor pertama adalah konsentrasi jenis antibakteri terpilih yang digunakan (E) 

e1 = 5 %    e4 = 20 % 

e2 = 10 %    e5 = 25 % 

e3 = 15 %    

2) Faktor kedua adalah perlakuan pencucian daging (F) 

f1 =  tidak dilakukan pencucian 

f2 = dilakukan pencucian 

 Respon yang dianalisis adalah respon organoleptik berupa uji hedonik yaitu daging 

mentah yang belum diproses dan daging yang telah mengalami proses pemasakan dengan 

atribut mutu aroma, tekstur dan rasa. 

2. Rancangan Percobaan 



Rancangan percobaan yang digunakan adalah Regresi Linier sederhana dengan metode 

percobaan Y = a + bX. 

Koefisien-koefisien regresi a dan b untuk regresi linier dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus yang dijelaskan oleh Sudjana (2005) : 

a = 
(∑𝑌𝑖)(∑𝑋𝑖2)−(∑𝑋𝑖)(∑𝑋𝑖𝑌𝑖)

𝑛∑𝑋𝑖2−(∑𝑋𝑖)2  

b =  
𝑛∑𝑋𝑖𝑌𝑖−(∑𝑋𝑖)(∑𝑌𝑖)

𝑛∑𝑋𝑖2−(∑𝑋𝑖)2  

3. Rancangan Analisis 

Hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas akan dilakukan dengan 

cara menghitung korelasi antara kedua variabel tersebut terhadap respon yang diukur. Nilai 

koefisien korelasi atau r dapat dihitung dengan rumus yang dijelaskan oleh Sudjana (2005) : 

r =  
𝑛∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√𝑛(∑𝑥2)−(∑𝑋)2.  𝑛(∑𝑌2)− (∑𝑌)2
 

Variabel yang mudah didapat atau tersedia sering dapat digolongkan ke dalam variabel 

bebas sedangkan variabel yang terjadi karena variabel bebas itu merupakan variabel tak 

bebas. Untuk variabel bebas dinyatakan dengan X1; X2:...,Xk (k≥1) sedangkan variabel tak 

bebas akan dinyatakan dengan Y.  

4. Rancangan Respon 

Rancangan respon yang dilakukan pada penelitian utama yaitu : 

1. Menentukan luas dari zona  hambat  yang  dihasilkan  senyawa  antibakteri 

 dengan menggunakan milimeter blok (Davis and Stout, 1971). 

2. Menghitung  jumlah  sel  hidup  dengan  metode  Total  Plate Count (TPC) (Fardiaz, 

1992). 



3. Uji organoleptik terhadap daging mentah dan masak yang telah direndam dengan 

senyawa antibakteri. 

 

3.3. Deskripsi Percobaan 

Proses pembuatan sari daging buah pala dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Sari Daging Buah Pala 

 

Respon kimia : 

- Pengukuran 

kadar air  

- Pengukuran % 

rendemen 

- ρ 

- pH 

Buah pala 

Bubur daging 

buah pala 

Air 

kotor 

Biji dan fuli 

Trimming 

Pencucian 

Pemisahan 

Batan

g 

Air bersih 

Daging buah pala  

Penghancuran 

Penyaringan 

Sari daging 

buah pala 

ampas 



Deskripsi dari  percobaan pembuatan sari daging buah pala adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan Bahan Baku 

Bahan baku yang dipakai adalah buah pala yang didapatkan dari perkebunan pala 

daerah Wanayasa. Buah pala yang masih utuh disiapkan untuk dilakukan proses selanjutnya. 

2.   Trimming 

Langkah awal pada proses pembuatan sari daging buah pala ini adalah trimming 

dimana bagian buah pala harus terlebih dahulu dipisahkan dari batangnya. Proses ini 

dilakukan dengan menggunakan tangan. 

3.  Pencucian 

Buah pala yang telah ditrimming kemudian dilakukan pencucian yang bertujuan untuk 

membersihkan buah pala dari kotoran yang masih melekat. Pencucian dilakukan dengan 

menggunakan air mengalir yang bertujuan agar kotoran yang melekat dapat ikut terbawa 

dengan air. 

4.  Pemisahan daging buah dengan biji 

Buah pala yang telah bersih selanjutnya dilakukan proses pemisahan daging buah 

dengan biji pala menggunakan pisau stainless steel. 

5. Penghancuran dan penyaringan 

Daging buah pala yang telah terpisah dari bijinya dilakukan penghancuran menjadi 

bubur buah pala dan disaring untuk mendapatkan sarinya.Proses pembuatan serbuk dan 

minyak atsiri daging buah pala dapat dilihat pada Gambar 6. 

Deskripsi dari  percobaan pembuatan serbuk dan minyak atsiri daging buah pala adalah 

sebagai berikut : 

1. Persiapan Bahan Baku 

Bahan baku yang dipakai adalah buah pala yang diperoleh dari perkebunan pala daerah 

Wanayasa. Buah pala yang masih utuh disiapkan untuk dilakukan proses selanjutnya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Alir Pembuatan Serbuk dan Minyak Atsiri Daging Buah Pala 

2.   Trimming 

Langkah awal pada proses isolasi minyak atsiri dari daging buah pala ini adalah 

trimming dimana bagian buah pala harus terlebih dahulu dipisahkan dari batangnya. Proses 

ini dilakukan dengan menggunakan tangan. 
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3.  Pencucian 

Pencucian dilakukan untuk membersihkan buah pala dari kotoran yang masih melekat. 

Pencucian dilakukan dengan menggunakan air mengalir yang bertujuan agar kotoran yang 

melekat dapat ikut terbawa dengan air. 

4.  Pemisahan daging buah dengan biji 

Buah pala yang telah bersih selanjutnya dilakukan proses pemisahan daging buah 

dengan biji pala menggunakan pisau stainless steel. 

2. Perajangan 

Daging buah pala yang telah terpisah dari bijinya kemudian dilakukan proses 

perajangan dengan ukuran perajangan ± 1 cm. Menurut Sembiring (2007), perajangan yang 

terlalu tipis dapat mengurangi zat aktif yang terkandung dalam bahan. Sedangkan  jika  

terlalu tebal, maka  pengurangan  kadar  air  dalam  bahan akan sulit dan memerlukan waktu 

yang lama. Perajangan pada bahan dilakukan untuk mempercepat proses pengeringan bahan. 

6.  Pengeringan. 

Rajangan daging buah pala ditata di atas tray dan dilakukan proses pengeringan 

menggunakan tunnel drier dengan suhu tidak lebih dari 60
0
C (Sipahelut, 2012). Simplisia 

daging buah pala yang dihasilkan kemudian dianalisis kadar air dan persen rendemen yang 

dihasilkannya. 

3. Penghancuran dan pengayakan 

Simplisia daging buah pala dibagi dua bagian, yang pertama dihancurkan untuk 

memperkecil permukaannya dan dilakukan proses pengayakan untuk menyeragamkan 

ukurannya agar lebih mudah dalam proses pelarutan. 

4. Distilasi 

Simplisia daging buah pala bagian kedua dilakukan distilasi dengan suhu 95
0
C dengan 

waktu 5 jam atau lebih sampai semua minyak atsiri yang terdapat dalam daging buah pala 



keluar semua (Guenther, 1987). Distilat yang dihasilkan akan dilakukan analisis komponen 

senyawa penyusunnya dengan instrumen GC-MS. 

3.3.1. Deskripsi Penelitian Tahap I 

Proses uji daya hambat jenis produk daging buah pala terhadap zona hambatnya dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Alir Penelitian Tahap I  Penentuan Jenis Produk Daging Buah Pala 

Terbaik dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri 
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Pada penelitian tahap I yang dilakukan adalah penentuan  daya hambat terbaik 

berdasarkan jenis bahan baku yang digunakan konsentrasi senyawa antibakteri dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk tertentu terhadap zona hambatnya. Konsentrasi 

yang digunakan adalah 5% (Zang et al., 2009). 

1. Persiapan bahan 

Produk daging buah pala yang berupa sari, serbuk dan minyak atsiri dilakukan 

pengenceran dengan konsentrasi 5%. Bahan baku minyak atsiri dilarutkan dalam akuades dan 

emulsifier dengan perbandingan minyak atsiri dengan emulsifier adalah (4 : 1) (Wardhana, 

2010). Sari daging buah pala 5% yaitu 5 ml sari daging buah pala dilarutkan dalam 95 ml 

akuades. Serbuk daging buah pala 5% yaitu 5 gram serbuk daging buah pala dilarutkan dalam 

95 gram akuades. Minyak atsiri daging buah pala 5% yaitu 5 ml minyak atsiri dilarutkan 

dalam  93,75 ml akuades dan 1,25 ml tween 80. 

2. Sterilisasi alat 

Alat-alat yang digunakan dalam pembiakan bakteri uji dan pengujian daya hambat 

bakteri dilakukan proses sterilisasi dalam autoklaf dengan suhu 121
0
C selama 30 menit 

dengan tekanan 15 psi dalam tekanan atmosfer berlebih, sedangkan sterilisasi media 

membutuhkan waktu 15 menit (Fardiaz, 1992). Sterilisasi bertujuan untuk membunuh jasad 

renik yang terdapat pada peralatan agar tidak menjadi kontaminasi pada saat pengujian. 

3. Inokulasi 

Uji  antibakteri  dilakukan  dalam  kondisi  yang  steril  agar  tidak  terjadi 

kontaminasi. Bakteri uji sebanyak 1-2 ose dikulturkan dalam 10 ml media NB, kemudian 

diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam dengan dilakukan pengocokan menggunakan 

shaker pada kecepatan 150 rpm. Konsentrasi kultur sel dilakukan pengenceran sampai 

dengan konsentrasi 10
5
–10

6 
(Hadioetomo, 1990), kemudian sel bakteri diinokulasi di 

permukaan media yang sudah memadat (Farmakope, 2011). 



4. Perendaman 

Kertas cakram yang akan digunakan untuk menguji daya hambat bakteri direndam 

dalam cairan sampel bahan baku selama 5 menit agar dapat meresap sempurna dalam kertas 

cakram. 

5. Penempelan 

Media PCA dalam cawan petri yang telah diinokulasi S.aureus dan Salmonella sp 

tersebut kemudian ditempelkan kertas cakram dengan diameter 6 mm yang telah direndam 

dengan produk daging buah pala sesuai dengan konsentrasi yang telah ditentukan. Satu 

cawan petri dibuat satu difusi   (Farmakope, 2011). 

6. Inkubasi 

Cawan petri selanjutnya diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 0-24 jam. Setelah 

diinkubasi, pertumbuhan bakteri diamati dan diukur besarnya diameter zona hambat yang 

terbentuk berupa zona bening di sekitar kertas cakram dengan kertas milimeter. 

7. Pengukuran zona hambat 

Pengukuran dilakukan 3 kali pada sisi yang berbeda. Hasil pengukuran kemudian 

dirata-ratakan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Deskripsi Penelitian Tahap II 

Pengujian daya hambat jenis bahan terpilih berdasarkan lama perendaman terhadap 

daging segar dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Diagram Alir Penelitian Langkah I Pengujian Daya Hambat Jenis Bahan Terpilih 

Berdasarkan Lama Perendaman Terhadap Daging Segar (Widaningrum dkk., 2013). 

Deskripsi penelitian tahap kedua langkah pertama yaitu proses pengujian daya hambat 

jenis produk daging buah pala terpilih berdasarkan lama perendaman terhadap keawetan 

daging segar  adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan dan Penimbangan Sampel 

Daging yang masih segar ditimbang seberat 1 gram dan jenis bahan baku terpilih 

dengan konsentrasi 5% disediakan untuk perlakuan berikutnya. 
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2. Perendaman 

Daging segar direndam di dalam bahan antibakteri terpilih dengan konsentrasi yang 

telah ditentukan yaitu 5% (Zang et al., 2009) selama 0 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 

dan 20 menit. Aplikasi dalam bentuk ekstrak rempah atau minyak atsiri dapat dilakukan 

dengan cara perendaman seperti yang dilakukan oleh Singh et al., (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram Alir Penelitian Langkah II  Pengujian Daya Bunuh Jenis Bahan Terpilih 

Berdasarkan Konsentrasi Terhadap Daging Segar 

3. Penirisan 

Daging yang telah direndam kemudian dilakukan penirisan hingga semua sisa larutan 

terpisah dari daging. 
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Daging yang telah ditiriskan dilakukan penyimpanan dengan kondisi waktu yang 

berbeda-beda dalam suhu ruang. Tujuan dari penyimpanan adalah agar dapat diketahui 

pertumbuhan bakteri yang terdapat dalam daging segar. Pengujian total jumlah mikroba yang 

hidup dalam daging segar yang belum mendapat pelakuan ditujukan sebagai patokan 

pertumbuhan mikroba selanjutnya. 

Pengujian daya bunuh jenis bahan terpilih berdasarkan konsentrasi, waktu 

penyimpanan dan suhu penyimpanan terhadap daging segar dapat dilihat pada Gambar 9. 

Deskripsi penelitian langkah kedua  yaitu pengujian daya bunuh jenis bahan terpilih 

berdasarkan konsentrasi, waktu enyimpanan dan suhu penyimpanan terhadap daging segar 

adalah sebagai berikut : 

1.  Persiapan dan penimbangan sampel 

Daging segar ditimbang seberat 1 gram dan disediakan jenis bahan baku terpilih 

berbagai variasi konsentrasi untuk perlakuan selanjutnya. 

2. Perendaman 

Daging segar direndam dengan bahan baku terpilih dengan berbagai variasi konsentrasi. 

Aplikasi dalam bentuk ekstrak rempah atau minyak atsiri dapat dilakukan dengan cara 

perendaman seperti yang dilakukan oleh Singh et al., (2003). 

3. Penirisan 

Daging yang telah direndam kemudian dilakukan penirisan hingga semua sisa larutan 

terpisah dari daging. 

4. Penyimpanan 

Daging yang telah ditiriskan dilakukan penyimpanan dengan waktu 0 jam, 24 jam, 48 

jam, 72 jam, 96 jam dan 120 jam pada suhu kamar. Tujuan dari penyimpanan adalah agar 

dapat diketahui pertumbuhan bakteri yang terdapat dalam daging segar. Pengujian total 



jumlah mikroba yang hidup dalam daging segar yang belum mendapat pelakuan ditujukan 

sebagai patokan pertumbuhan mikroba selanjutnya. 

Pengujian penggunaan konsentrasi jenis bahan terpilih berdasarkan tingkat kesukaan 

konsumen terhadap sifat organoleptik daging segar dapat dilihat pada gambar 10. 

Deskripsi penelitian langkah ketiga yaitu pengujian penggunaan konsentrasi jenis 

produk daging buah pala yang terpilih berdasarkan tingkat kesukaan konsumen terhadap sifat 

organoleptik daging segar adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan dan penimbangan sampel 

Daging segar ditimbang sebanyak 500 gram dan disediakan jenis bahan baku terpilih 

berbagai variasi konsentrasi untuk perlakuan selanjutnya. 

2. Perendaman 

Daging segar direndam dengan bahan baku terpilih dengan berbagai variasi konsentrasi. 

Aplikasi dalam bentuk ekstrak rempah atau minyak atsiri dapat dilakukan dengan cara 

perendaman seperti yang dilakukan oleh Singh et al., (2003). 

3. Penirisan 

Daging yang telah direndam kemudian dilakukan penirisan hingga semua sisa larutan 

terpisah dari daging. 

4. Pencucian 

Daging segar hasil penirisan dibagi menjadi dua perlakuan yaitu tanpa pencucian dan 

dengan pencucian untuk membandingkan perbedaan yang dihasilkan. 

 

5. Perebusan 

Daging tanpa pencucian dan dengan pencucian dilakukan proses perebusan hingga 

matang dalam air mendidih. Hasil dari perebusan akan dilakukan pengujian organoleptik 

berdasarkan aroma, tekstur dan rasa daging. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Diagram Alir Penelitian Langkah III Penggunaan Konsentrasi Jenis Bahan 

Terpilih Berdasarkan Tingkat Kesukaan Konsumen Terhadap Sifat Organoleptik Daging 

Segar. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mikroorganisme dapat menyebabkan banyak bahaya dan kerusakan, dapat mencemari 

makanan dengan menimbulkan perubahan-perubahan kimiawi di dalamnya, membuat 

makanan tersebut tidak dapat dimakan atau bahkan beracun. Daging merupakan bagian otot 

skeletal dari karkas sapi yang layak dan lazim dikonsumsi oleh manusia, dapat berupa daging 

segar, daging segar dingin, atau daging beku (SNI, 2008). 

Mikroorganisme dapat disingkirkan, dihambat atau dibunuh dengan sarana atau proses 

fisik, atau bahan kimia (Pelczar, 2005). Salah satunya adalah dengan menggunakan bahan 

antimikrobial dari daging buah pala. Bahan antimikrobial diartikan sebagai bahan yang 

mengganggu pertumbuhan dan metabolisme mikroba (Pelczar, 2005). 

4.1. Penelitian Tahap I 

Penelitian tahap I memiliki tujuan untuk mengetahui jenis produk daging buah pala yang 

paling baik digunakan sebagai zat pengawet alami yaitu sari daging buah pala, serbuk daging 

buah pala dan minyak atsiri daging buah pala berdasarkan tingkat sensitifitas bakteri gram 

positif dan negatif tertentu. Respon yang digunakan adalah uji daya hambat dengan hasil 

daerah hambat terbesar yang akan digunakan pada penelitian utama. Respon lainnya yang 

dianalisis adalah kadar air, persen rendemen, kerapatan, dan pH dari masing-masing produk 

daging buah pala.  Hasil  pengujian  kadar  air,  persen  rendemen,  kerapatan dan pH dari  

jenis  produk  daging  buah  pala  yang  berupa sari buah pala, serbuk daging buah 

pala dan minyak atsiri daging buah pala dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Perbandingan Kadar Air, Rendemen, Kerapatan dan pH Pada Jenis Produk Daging 

Buah Pala 

Jenis produk Kadar air (%) Rendemen (%) Kerapatan (g/ml) pH 

Sari daging buah 

pala 
98,5 73,8 1,016 2,96 

serbuk daging 

buah pala 
14,2 5,5 0,43 2,90 

Minyak atsiri 

daging buah pala 
0 - 0,915 3,17 



4.1.1. Kadar Air 

Kadar air merupakan satu aspek kimia yang sangat penting dalam bidang pertanian. 

Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan, yang dapat dinyatakan berdasarkan 

berat basah atau berdasarkan berat kering                (Syarief dkk., 1993). Secara sederhana 

produk yang memiliki kadar air rendah akan lebih sulit untuk ditumbuhi jasad renik.  

Peranan air dalam bahan pangan biasanya dinyatakan sebagai kadar air dan aktivitas 

air. Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan 

berdasarkan berat basah (wet basis) atau berdasarkan berat kering (dry basis). Jumlah 

kandungan air dalam suatu bahan pangan sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan 

mikroorganisme. Kebutuhan mikroorganisme akan air biasa dinyatakan dengan water activity 

(Aw)  Semakin tinggi aw suatu bahan maka semakin tinggi pula kemungkinan tumbuhnya 

jasad renik dalam bahan pangan tersebut (Syarief dkk.,1993). 

Berdasarkan dari Tabel 12 bahwa kadar air sari buah pala sebesar 98,5%, serbuk buah 

pala sebesar 14,2% dan minyak atsiri buah pala sebesar 0%.  

4.1.2. Rendemen 

Rendemen merupakan persentase produk yang diperoleh dari menimbang berat awal 

dengan berat akhirnya (Vogel, 1988). Jumlah produk yang dihasilkan dalam suatu penelitian 

penting karena untuk  mengetahui kehilangan beratnya pada proses pengolahan. Rendemen 

didapatkan dengan cara menghitung atau menimbang berat akhir bahan yang dihasilkan dari 

proses dibandingkan dengan berat bahan awal sebelum mengalami proses.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen adalah dari iklim dan tempat tumbuh 

bahan baku, umur bahan baku, musim, penyiapan atau penanganan bahan baku,  proses 

pengolahan, dam mutu dari bahan baku (Yuwono dkk., 1998).  Hasil dari Tabel 12 yang 

diperoleh dari pembuatan sari daging buah pala sebesar 73,8% (berat basah) dan serbuk 

daging buah pala 5,5% (berat kering). 



4.1.3. Kerapatan (ρ) 

Kerapatan adalah massa per unit volume suatu zat pada temperatur tertentu. Sifat ini 

merupakan salah satu sifat fisika yang paling sederhana dan sekaligus merupakan salah satu 

sifat fisika yang paling definitif sehingga dapat digunakan untuk menentukan kemurnian 

suatu zat. Kerapatan jenis sangat berkaitan dengan konsentrasi dari zat antimikroba. Semakin 

tinggi konsentrasi antimikroba maka akan semakin kecil kerapatannya. Kerapatan jenis dari 

suatu zat juga dapat mempermudah dalam memformulasikannya dengan zat lain, karena 

dengan mengetahui kerapatan jenisnya dapat menentukan apakah suatu zat dapat bercampur 

atau tidaknya dengan zat lain (Martin, 1990). Zat pengawet yang diketahui kerapatan jenisnya 

dapat diformulasikan dengan zat lain yang tepat sehingga dapat menambah kemampuannya 

dalam membunuh mikroorganisme. 

Berdasarkan dari Tabel 12 yang diperoleh bahwa kerapatan dari sari daging buah pala 

sebesar 1,016 g/ml, minyak atsiri daging buah pala 0,915 g/ml dan serbuk daging buah pala 

memiliki kerapatan sebesar 0,43 g/ml. 

4.1.4. pH 

pH  adalah  derajat  keasaman  yang  digunakan  untuk menyatakan tingkat keasaman 

atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH dalam           masing-masing produk 

daging buah pala memiliki nilai yang cukup rendah dan dapat dikatakan memiliki pH asam 

tinggi sehingga dapat berpotensi sebagai zat antimikroba yaitu dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri yang bersifat patogen (Fardiaz, 1992). 

Semakin rendah nilai pH, semakin efektif  pengaruh asam organik sebagai pengawet, 

meskipun pertumbuhan setiap jasad renik dalam makanan mempunyai nilai pH optimum, 

minimum, dan maksimum. Meskipun demikian, pH tidak jarang berinteraksi dengan 

parameter lain dalam makanan dengan menghambat pertumbuhan. pH makanan juga 

berdampak terhadap kemampuan daya penghancur bakteri oleh pemanasan jika pH rendah 



(diturunkan),  jumlah panas yang  dibutuhkan  lebih  sedikit  daripada  jumlah panas  pada  

makanan dengan pH yang lebih tinggi (Mossel dkk dalam D’Mello,2003). 

pH lingkungan bila tidak sesuai untuk aktivitas enzim secara optimal, maka mikroba 

tidak dapat melakukan metabolisme dengan baik, akibatnya mikroba tidak dapat tumbuh 

dengan optimal. Berdasarkan pH, mikroba dikelompokkan menjadi golongan asidofil, netral 

dan alkalifil. Kisaran pH untuk pertumbuhan setiap kelompok mikroba sangat bervariasi. 

Beberapa mikroba mampu tumbuh pada kisaran pH yang lebar. Pertumbuhan optimum 

mikroba pada umumnya terjadi pada pH 7 dan dapat tumbuh dengan baik pada kisaran pH 5 

– 8, kecuali pada kelompok bakteri asam cuka yang tumbuh optimal pada pH 5,4 – 6,3 dan 

bakteri asam laktat yang tumbuh optimal pada pH 5,5 – 6,0. Jamur dan yeast mempunyai pH 

minimum yang lebih rendah daripada bakteri, walaupun pH maksimumnya hampir sama. pH 

yang sangat asam atau sangat alkali dapat menghambat bahkan merusak pertumbuhan sel 

mikroba (Brooks, 1994). 

4.1.5. Uji Daya Hambat (Kertas Cakram) 

Uji daya hambat antibakteri bertujuan untuk mengetahui daya hambat jenis produk 

daging buah pala terhadap bakteri gram positif dan negatif tertentu. Media yang digunakan 

dalam metode ini adalah PCA (Plate Count Agar). Daya antibakteri dari masing-masing jenis 

produk daging buah pala dengan konsentrasi 5% ditunjukkan oleh diameter daerah bening 

disekitar kertas cakram. Daerah bening (zona hambat) disekeliling kertas cakram 

menunjukkan uji positif antibakteri, dimana diameter bening akan diukur luas daerahnya dan 

dibandingkan dengan senyawa antibiotik standar kloramfenikol sebagai kontrol positif dan 

pelarut yang digunakan dalam pembuatan contoh sebagai kontrol negatif. Pengukuran daerah 

bening dari masing-masing jenis produk daging buah pala dapat dilihat pada Tabel 13. 

 



Tabel 13. Rata-rata diameter daerah hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 dan Salmonella typhi  NCTC 786 BCC 712 terhadap berbagai jenis 

produk daging buah pala. 

Jenis produk 
Diameter daerah hambat (cm

2
) 

S.aureus S.typhi 

Kontrol positif (kloramfenikol) 13,23 17,83 

Kontrol negatif ( akuades + emulsifier) - - 

Serbuk daging buah pala 5% 2,26 - 

Sari daging buah pala 5% - - 

Minyak atsiri daging buah pala 5% 3,19 1,99 

Jumlah koloni bakteri (cfu/ml) 403 x 10
3
 138 x 10

3
 

Berdasarkan  Tabel  13  pengamatan  yang  diperoleh  dapat dilihat bahwa pertumbuhan 

bakteri gram positif yang diberi perlakuan uji serbuk daging buah pala, sari daging buah pala, 

dan minyak atsiri daging buah pala setelah diinkubasi selama 1x24 jam diketahui bahwa 

serbuk daging buah pala dan minyak atsiri daging buah pala memiliki diameter zona bening 

dimana daerah zona hambat untuk serbuk daging buah pala sebesar 2,26 cm
2
 dan minyak 

atsiri daging buah pala sebesar 3,19 cm
2
. Pertumbuhan bakteri gram negatif yang diberi 

perlakuan uji serbuk daging buah pala, sari daging buah pala, dan minyak atsiri daging buah 

pala setelah diinkubasi selama 1x24 jam diketahui bahwa hanya minyak atsiri daging buah 

pala yang memiliki diameter zona hambat yaitu sebesar 1,99 cm
2
.  

Aktivitas antibakteri dari minyak atsiri daging buah pala memberikan hasil positif 

terhadap kedua bakteri yang diujikan yaitu berupa zona bening di sekitar kertas cakram. Daya 

difusi dari substansi antibakteri ke dalam medium agar menentukan penghambatan terhadap 

S.aureus dan S.typhi. Menurut Davidson dan Parish (1989) ukuran zona jernih tergantung 

pada kecepatan difusi           senyawa-senyawa antibakteri pada medium agar, semakin cepat 

difusi      senyawa-senyawa antibakteri ke dalam medium agar, maka semakin luas zona 

penghambatan yang terbentuk. 

Kontrol antibiotik yang digunakan adalah kloramfenikol yang mmpunyai spektrum luas 

yang berasal dari beberapa jenis Streptomyces misalnya S.venezuelae, S.phaeochromogenes 

var.chloromyceticus dan S.amiyamensis. Kloramfenikol termasuk antibiotika yang paling 



stabil dan bertindak menghambat sintesis protein dengan cepat, berikatan secara reversibel 

dengan unit ribosom sehingga mencegah ikatan antara asam amino dengan ribosom. 

Kloramfenikol merupaan antibiotika bakteriostatik berspektrum luas yang aktif terhadap 

organisme aerobik dan anaerobik gram positif maupun negatif. Sebagian besar bakteri gram 

positif dihambat pada konsentrasi 1-10 µg/ml, sementara kebanyakan bakteri gram negatif 

dihambat pada konsentrasi 0,2-5 µL/ml (Katzung,2004). 

Bakteri Gram positif lebih sensitif terhadap senyawa antimikroba dibandingkan dengan 

bakteri Gram negatif (Dorman dan Deans, 2000), yang dapat disebabkan oleh perbedaan 

susunan dinding sel. Dinding sel bakteri Gram positif 90% terdiri atas lapisan peptidoglikan, 

selebihnya adalah asam teikoat dan memiliki struktur lapis tunggal, sedangkan bakteri Gram 

negatif komponen dinding selnya mengandung 20-50% peptidoglikan, selebihnya terdiri dari 

protein, lipopolisakarida, dan lipoprotein serta memiliki struktur multilapis (multilayer). 

Bakteri gram positif lebih sensitif terhadap penisilin, tetapi lebih tahan terhadap perlakuan 

fisik atau enzim dibandingkan dengan bakteri gram negatif. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri memiliki zona 

hambat terbesar diantara ketiga jenis produk daging buah pala, hal ini disebabkan karena 

senyawa-senyawa dalam minyak atsiri memiliki kemampuan antimikroba yaitu berupa 

senyawa terpenoid dan fenolik         (Corner, 1993 dan Harborne, 1996). 

4.2. Penelitian Tahap II 

Penelitian  tahap II  merupakan  lanjutan  dari  penelitian  tahap I. Jenis produk  daging 

buah pala  yang digunakan  pada  pengujian daya hambat terbaik yang diperoleh dari 

penelitian tahap I digunakan dalam penelitian tahap II. 

Penelitian tahap II dilakukan perhitungan dengan metode Regresi Linier Sederhana. 

Parameter  yang  diukur  adalah  jumlah  koloni  mikroba yang tumbuh 

dan  diukur  per  24  jam  sekali  dengan  variabel  bebas  yaitu  lama  perendaman 



dan konsentrasi minyak atsiri yang diaplikasikan terhadap daging. 

4.2.1. Lama Perendaman 

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil 

pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 1998). Daging merupakan suatu 

protein dan merupakan tempat yang sangat mudah terkontaminasi oleh mikroba. Daging yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah daging sapi bagian lamusir. Menurut SNI 3923 tahun 

2008 bahwa bagian lmusir (cube roll) merupakan salah satu potongan daging golongan satu 

yaitu golongan yang memiliki kualitas mutu ketebalan lemak, konformasi, dan warna yang 

sesuai dengan persyaratan mutu tertinggi. Antimikroba yang digunakan dalam penelitian 

tahap awal adalah minyak atsiri daging buah pala dengan konsentrasi 5%.  

Penelitian tahap awal berdasarkan lama perendaman terhadap jumlah mikroba yang 

tumbuh dalam waktu 0 dan 24 jam dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Hasil pengamatan perbandingan lama perendaman daging segar dalam minyak 

atsiri dengan jumlah koloni mikroba. 

Lama perendaman Jumlah koloni (0 jam) Jumlah koloni (24 jam) 

- 10 x 105
 cfu/g 204 x 10

5
 cfu/g 

0 menit 4 x 10
5
 cfu/g 132 x 10

5
 cfu/g 

5 menit 2 x 10
5
 cfu/g 44 x 10

5
 cfu/g 

10 menit 8 x 10
3
 cfu/g 18 x 10

5
 cfu/g 

15 menit 23 x 10
3
 cfu/g 47 x 10

5
 cfu/g 

20 menit 3 x 10
5
 cfu/g 86 x 10

5
 cfu/g 

 

 

 

 

 



Data diatas apabila diplotkan ke dalam grafik maka dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

Gambar 11. Grafik Penghambatan Mikroorganisme Setelah Dilakukan Proses Perendaman 

dengan Senyawa Antimikroba (Pengenceran 10
-5

). 

Berdasarkan pada Tabel 14 analisis TPC (Total Plate Count) diatas dapat disimpulkan  

terjadi  penurunan  jumlah  koloni  mikroba  pada  lama perendaman  

0  menit  sampai  dengan  15  menit  dengan penurunan tertinggi terjadi pada lama 

perendaman 10 dan 15 menit yaitu sebesar 8 x 10
3 
cfu/g dan 23 x 10

3
 cfu/g. 

Semakin lama perendaman, jumlah mikroorganisme yang tumbuh menjadi semakin 

tinggi. Peningkatan jumlah mikroorganisme yang tumbuh dapat disebabkan karena 

mikroorganisme mengalami resistensi terhadap antimikroba yang digunakan. Resistensi 

adalah kemampuan suatu bakteri untuk tidak terbunuh atau terhambat pertumbuhannya oleh 

suatu antibakteri. Resistensi dapat terjadi secara alamiah atau berkembang (didapat). 

Resistensi secara alamiah yaitu mikroorganisme dengan galur atau jenis yang sama tidak 

peka terhadap suatu zat antimikroba. Oleh karena itu, dapat terjadi bakteri yang dulunya peka 

berubah menjadi resistensi atau paling tidak untuk membunuhnya memerlukan dosis yang 

tinggi (Mutschler, 1991). Lama perendaman dengan waktu 10 menit merupakan waktu yang  

optimal  karena  jumlah  pertumbuhan  mikroorganisme  tidak  mengalami peningkatan yang 

terlalu tinggi setelah penyimpanan selama 24 jam sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 

waktu 10 menit adalah lama perendaman terbaik untuk mengurangi jumlah mikroba yang 
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terkandung dalam daging sapi segar. Penelitian utama tahap kedua merupakan lanjutan dari 

tahap awal dimana lama perendaman terbaik digunakan untuk tahap kedua dan konsentrasi 

minyak atsiri yang digunakan dilakukan variasi yang berbeda-beda dengan waktu 

penyimpanan yang lebih lama yaitu selama 120 jam. 

4.2.2. Konsentrasi Senyawa Antimikroba 

Bahan pengawet adalah senyawa atau zat kimia yang dapat menghambat atau 

menghalangi segala macam perubahan pada bahan makanan yang disebabkan oleh aktivitas 

mikroorganisme. Bahan pengawet ada bermacam-macam diantaranya adalah bahan pengawet 

yang bersifat menghambat perkembangan mikroba, tetapi mikrobanya sendiri tetap hidup dan 

bahan pengawet yang bersifat membunuh mikroorganisme (Hudaya dkk, 1981). Jumlah 

mikroba yang tumbuh dalam waktu 0 jam dan persamaan regresi linier sederhana dengan 

penambahan konsentrasi minyak atsiri yang berbeda-beda dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Hasil pengamatan perbandingan konsentrasi minyak atsiri terhadap daging segar 

dalam minyak atsiri dengan jumlah koloni mikroba. 

Konsentrasi 

minyak atsiri 

Jumlah koloni  

(0 jam) 

Persamaan Regresi Linier Sederhana 

0% 29 x 10
5
 cfu/g 

Y = 2,15.10
6
 - 9,6.10

6
 X 

r = -0,8696 

5% 13 x 10
5
 cfu/g 

10% 7 x 10
5
 cfu/g 

15% 3 x 10
5
 cfu/g 

20% 3 x 10
5
 cfu/g 

25% 2 x 10
5
 cfu/g 

Berdasarkan pada Tabel 15 analisis TPC yang diperoleh bahwa dalam waktu 0 jam 

jumlah mikroorganisme yang terkandung dalam daging sapi segar mengalami penurunan 

yang signifikan setelah dilakukan perendaman dengan konsentrasi zat antimikroba yang 

berbeda-beda karena minyak atsiri daging buah pala memiliki zat antimikroba yang bersifat 

dapat mengurangi jumlah pertumbuhan mikroba. Semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri 

maka semakin rendah pertumbuhan mikroba yang terdapat dalam daging. 

Hasil persamaan regresi linier pertumbuhan mikroorganisme dalam waktu   0 jam 

menyimpulkan bahwa konsentrasi zat pengawet alami (minyak atsiri) memiliki korelasi tetapi 



tidak cukup kuat terhadap pertumbuhan mikroorganisme yang terkandung di dalam daging 

sapi segar. 

Data diatas apabila diplotkan ke dalam kurva maka dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 12. Kurva Regresi Linier Penghambatan Mikroorganisme Setelah Ditambahkan 

Senyawa Antimikroba dengan Konsentrasi Minyak Atsiri yang Berbeda-beda 

Tujuan  dari  pengawetan  bahan  pangan  adalah  untuk  menghambat    atau 

mencegah terjadinya kerusakan bahan pangan, untuk mempertahankan mutu (kualitas), untuk 

menghindarkan terjadinya keracunan, dan untuk mempermudah penanganan, penyimpanan 

dan pengangkutan (Hudaya dkk, 1981). Kerja dari  bahan antimikroba bersifat khas yaitu 

hanya efektif pada jenis mikroba tertentu (Buckle,1985).  

Menurut Madigan et al (1997) senyawa antibakteri yang berdifusi ke dalam medium 

dapat menghambat pembentukan dinding sel yang tipis dan dapat lisis. Penghambatan terjadi 

juga ada proses sintesis protein. Penghambatan terhadap sintesis protein terjadi dimana 

terjjadi proses transkripsi dan translasi bahan genetik, sehingga asam amino yang dihasilkan 

salah menempatkan diri dalam rantai peptida dan menghasilkan protein yang tidak berfungsi. 

Enzim juga merupakan sasaran otensial senyawa antibakteri. Penghambatan ini pada 

umumnya ireversibel yaitu terjadi perubahan sehingga enzim menjadi tidak aktif. Dengan 

terhambatnya atau terhentinya aktivitas enzim, mekanisme kerja enzim dapat terganggu, 

sehingga mempengaruhi pertumbuhan sel bakteri             (Pelczar dan Chan, 1988).  
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Jumlah mikroba yang tumbuh dalam waktu 24 jam dan persamaan regresi linier 

sederhana dengan penambahan konsentrasi minyak atsiri yang berbeda-beda dapat dilihat 

pada Tabel 16. 

Tabel 16. Hasil pengamatan perbandingan konsentrasi minyak atsiri terhadap daging segar 

dalam minyak atsiri dengan jumlah koloni mikroba. 

Konsentrasi 

minyak atsiri 

Jumlah koloni (24 

jam) 

Persamaan Regresi Linier Sederhana 

0% 185 x 10
5
 cfu/g 

Y = 14,74.10
6 

- 64,74.10
6
 X 

r = -0,9204 

5% 95 x 10
5
 cfu/g 

10% 59 x 10
5
 cfu/g 

15% 32 x 10
5
 cfu/g 

20% 18 x 10
5
 cfu/g 

25% 10 x 10
5
 cfu/g 

Hasil persamaan regresi linier pertumbuhan mikroorganisme dalam waktu 24 jam 

menyimpulkan bahwa konsentrasi zat pengawet alami (minyak atsiri) masih memiliki 

korelasi tetapi tidak cukup kuat terhadap pertumbuhan mikroorganisme yang terkandung di 

dalam daging sapi segar. 

Hasil pengamatan pada jam ke 24 (hari ke-1) diperoleh bahwa pada konsentrasi 20% 

dan 25% terjadi penghambatan pertumbuhan mikroorganisme yang terdapat dalam daging. 

Penghambatan pertumbuhan mikroorganisme dapat terjadi karena adanya perlakuan 

penambahan zat pengawet (minyak atsiri daging buah pala) ke dalam daging. Pengurangan 

jumlah awal sel jasad renik di dalam daging terjadi pada saat perendaman daging selama 10 

menit, dimana selama itu mikroorganisme mengalami kematian akibat kerusakan dinding sel, 

perubahan permeabilitas sel, perubahan molekul protein dan asam nukleat, penghambatan 

kerja enzim dan penghambatan sintesis asam nukleat dam protein (Pelczar, 2005). 

Lingkungan yang kurang mendukung juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan 

mikroorganisme seperti pH minyak atsiri yang rendah mengakibatkan mikroorganisme tidak 

dapat tumbuh dengan baik (Fardiaz,1992). 

Data diatas apabila diplotkan ke dalam kurva maka dapat dilihat pada Gambar 13. 



 

Gambar 13. K Kurva Regresi Linier Penghambatan Mikroorganisme Setelah Ditambahkan 

Senyawa Antimikroba dengan Konsentrasi Minyak Atsiri yang Berbeda-beda            

Setiap mikroorganisme mempunyai kisaran pH tertentu untuk pertumbuhannya, di 

bawah atau di atas kisaran pH tersebut mikroba akan mengalami gangguan dalam 

pertumbuhannya sehingga dengan mengatur keadaan pH pada bahan makanan atau substrat, 

maka kerusakan yang ditimbulkan oleh mikroba dapat dicegah atau dihambat (Hudaya dkk, 

1981). Mikroorganisme yang terdapat pada bahan dengan pH rendah dapat dibasmi pada 

suhu yang lebih rendah dan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan 

mikroorganisme yang sama di dalam lingkungan basa (Pelczar, 2005). Jumlah mikroba yang 

tumbuh dalam waktu 48 jam dan persamaan regresi linier sederhana dengan penambahan 

konsentrasi minyak atsiri yang berbeda-beda dapat dilihat pada Tabel 17 di bawah ini. 

Tabel 17. Hasil pengamatan perbandingan konsentrasi minyak atsiri terhadap daging segar 

dalam minyak atsiri dengan jumlah koloni mikroba. 

Konsentrasi 

minyak atsiri 

Jumlah koloni (48 jam) Persamaan Regresi Linier Sederhana 

0% 56 x 10
6
 cfu/g 

Y = 48,53.10
6
 - 22,26.10

7
X 

r = - 0,8994 

5% 44 x 10
6
 cfu/g 

10% 103 x 10
5
 cfu/g 

15% 67 x 10
5
 cfu/g 

20% 52 x 10
5
 cfu/g 

25% 21 x 10
5
 cfu/g 

     Data diatas apabila diplotkan ke dalam kurva maka dapat dilihat pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Kurva Regresi Linier Penghambatan Mikroorganisme Setelah Ditambahkan 

Senyawa Antimikroba dengan Konsentrasi Minyak Atsiri yang Berbeda-beda            

Daya simpan daging sapi segar sebelum dilakukan pengawetan hanya bertahan 

maksimal selama 2 hari apabila penanganan dari awalnya baik    (Winarno dalam Hudaya 

dkk, 1981). Daging sapi setelah diberikan zat pengawet alami berupa minyak atsiri daging 

buah pala dapat bertahan hingga 3 hari. Semakin besar konsentrasi minyak atsiri maka 

semakin rendah pula pertumbuhan mikroba yang dikarenakan beberapa faktor yaitu pH dan 

kandungan senyawa antimikroba dalam minyak atsiri. Mekanisme pengawetan yang terjadi 

adalah berdasarkan permeabilitas dari membran  sel  mikroorganisme  terhadap  molekul-  

molekul asam yang  tidak  terurai.  Isi  sel  mikroba  yang   mempunyai   pH netral    

bila sitoplasma mempunyai pH asam, maka akan terjadi gangguan terhadap organ-organ sel 

sehingga metabolisme terhambat (Hudaya dkk, 1981). 

Hasil persamaan regresi linier pertumbuhan mikroorganisme dalam waktu 72 jam 

menyimpulkan bahwa konsentrasi zat pengawet alami (minyak atsiri) memiliki korelasi tetapi 

tidak cukup kuat terhadap pertumbuhan mikroorganisme yang terkandung di dalam daging 

sapi segar.  
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Tabel 18. Hasil pengamatan perbandingan konsentrasi minyak atsiri terhadap daging segar 

dalam minyak atsiri dengan jumlah koloni mikroba. 

Konsentrasi 

minyak atsiri 

Jumlah koloni (72 jam)  Persamaan Regresi Linier 

Sederhana 

0% 126 x 10
6
 cfu/g 

Y = 97,5.10
6 

- 48,25.10
7
X 

r = -0,8830 

5% 72 x 10
6
 cfu/g 

10% 160 x 10
5
 cfu/g 

15% 55 x 10
5
 cfu/g 

20% 29 x 10
5
 cfu/g 

25% 7 x 10
5
 cfu/g 

Berdasarkan pada Tabel 18 pengamatan pada jam ke-72 (hari ketiga) diperoleh jumlah 

kandungan mikroorganisme mengalami penurunan dari hari sebelumnya pada konsentrasi 

15%, 20% dan 25%. Data diatas apabila diplotkan ke dalam kurva maka dapat dilihat pada 

Gambar 16. 

 
 

Gambar 16. Kurva Penghambatan Mikroorganisme Setelah Ditambahkan Senyawa 

Antimikroba dengan Konsentrasi Minyak Atsiri yang Berbeda-beda           

Hasil persamaan regresi linier pertumbuhan mikroorganisme dalam waktu 72 jam 

menyimpulkan bahwa konsentrasi zat pengawet alami (minyak atsiri) memiliki korelasi yang 

cukup kuat terhadap pertumbuhan mikroorganisme yang terkandung di dalam daging sapi 

segar. Penurunan jumlah mikroorganisme disebabkan karena pH dari minyak atsiri yang 

cukup asam dan adanya faktor yang berkaitan dengan simbiosis diantara kelompok 

mikroorganisme yang terjadi dan dapat menghasilkan zat-zat tertentu mengubah keadaan 

sedemikian rupa sehingga spesies mikroorganisme lainnya terhambat atau terhenti 

pertumbuhannya   (Buckle, 1985).  
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Jumlah  mikroba  yang  tumbuh dalam waktu  96 jam dan persamaan regresi 

linier sederhana dengan penambahan konsentrasi minyak atsiri yang berbeda-beda 

dapat dilihat pada Tabel 19. 

Tabel 19. Hasil pengamatan perbandingan konsentrasi minyak atsiri terhadap daging segar 

dalam minyak atsiri dengan jumlah koloni mikroba. 

Konsentrasi 

minyak atsiri 

Jumlah koloni (96 jam) Persamaan Regresi Linier 

Sederhana 

0% 146 x 10
6
 cfu/g 

Y = 10,87.10
7
 - 51,92.10

7
X 

r = -0,8781 

5% 68 x 10
6
 cfu/g 

10% 23 x 10
6
 cfu/g 

15% 170 x 10
5
 cfu/g 

20% 61 x 10
5
 cfu/g 

25% 26 x 10
5
 cfu/g 

Berdasarkan  pada Tabel 19 pengamatan  TPC  yang  diperoleh  dapat dilihat bahwa 

dalam waktu 4 hari pertumbuhan mikroorganisme dalam daging sudah tidak dapat 

dikendalikan sehingga daging sudah mulai mengalami pembusukan. Penyebab pembusukan 

yang paling utama adalah mikroorganisme dan berbagai perubahan enzimatis maupun 

nonenzimatis yang terjadi setelah penyembelihan (Buckle, 1985).  

Secara umum pembusukan bahan pangan dapat terjadi melalui : 

1. Kerja mikroorganisme (terutama bakteri, ragi dan jamur), serangga, binatang pengerat 

dan lain-lain. 

2. Proses metabolisme (kerja enzim) dalam jaringan bahan pangan menuju pada 

pembusukan, perubahan otolitik (daging dan ikan segar lain-lain) dan berkecambahnya 

biji-bijian. 

3. Oksidasi yang mengakibatkan ketengikan pada bahan-bahan pangan berlemak dan 

kerusakan cita rasa dan warna, dan reaksi kimia nonenzimatik lainnya. 

4. Pengeringan dan pelayuan makanan basah 

5. Penyerapan bau dan cita rasa dari luar 

6. Kesalahan dalam persiapan dan pengolahan 

7. Kerusakan mekanis dan kontaminasi dengan senyawa-senyawa yang tidak diingini. 



Data diatas apabila diplotkan ke kurva akan terlihat sebagai berikut : 

 

Gambar 17. Kurva Penghambatan Mikroorganisme Setelah Ditambahkan Senyawa 

Antimikroba dengan Konsentrasi Minyak Atsiri yang Berbeda-beda            

Minyak esensial (atsiri) pada bahan pangan asal tumbuhan merupakan zat antimikroba. 

Zat antimikroba ini mempunyai kerja yang spesifik sehingga bahan pangan yang 

mengandung atau ditambahkan zat ini dapat rusak bila terserang oleh mikroorganisme yang 

tahan terhadap faktor antimikroba yang tersedia. Penghilangan zat antimikroba yaitu dengan 

cara pemecahan (dekomposisi) dari hidrogen peroksida yang dibentuk oleh organisme 

katalase negatif, oksidasi dari asam asetat oleh jenis acetobacter dan reduksi peroksida lemak 

oleh berbagai bakteri dapat memberi kesempatan bagi mikroorganisme yang dulunya 

terhambat sekarang dapat tumbuh sehingga memunginkan jenis-jenis mikroorganisme yang 

sebelumnya terhambat pertumbuhannya mengambil bagian dalam proses perusakan (Buckle, 

1985). 

Satu sifat yang penting dari bakteri dalam hubungannya dengan mikrobiologi pangan 

adalah kemampuan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi struktur internal yaitu 

endospora. Endospora ini umumnya terbentuk secara tunggal dalam sel guna menanggulangi 

keadaan lingkungan yang kurang baik. Spora yang sudah masak dilepas oleh sel ke alam 

sekitarnya. Spora ini tahan terhadap keadaan fisik yang ekstrim seperti suhu, kekeringan dan   

bahan-bahan  kimia  pembasmi  kuman dan  dapat  bertahan  dalam keadaan tidur untuk 

y = -5192,6x + 1086,9 
R² = 0,771 
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beberapa   tahun  dan  pada  saat  kondisi  pertumbuhan   memungkinkan, spora tersebut 

tumbuh menjadi sel vegetatif yang normal (Buckle, 1985). 

4.3. Komponen Dalam Minyak Atsiri (GC-MS) 

Fraksi minyak atsiri merupakan senyawa antimikroba paling umum yang terdapat di 

dalam tanaman yang diperoleh dari bahan tanaman (Farrell, 1990). Senyawa-senyawa dalam 

minyak atsiri tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok besar yang dominan 

menentukan sifat minyak atsiri yaitu terpenoid, persenyawaan berantai lurus, tidak 

mengandung rantai  cabang,  turunan  benzena,  dan  bermacam-macam  persenyawaan  

lainnya. Selain senyawa yang terdapat dalam minyak atsiri, terdapat pula senyawa lain yang 

memiliki aktivitas antimikroba seperti senyawa alkaloid dan fenolik (Agusta, 2000). 

Komponen dalam minyak atsiri dapat diidentifikasi menggunakan GC-MS dimana 

gabungan dari kedua sistem ini memiliki prinsip dasar yang berbeda tetapi dapat saling 

menguntungkan atau saling melengkapi. Kromatografi gas berfungsi sebagai alat pemisah 

berbagai komponen campuran dalam sampel, sedangkan spektrometer massa berfungsi untuk 

mendeteksi masing-masing molekul komponen yang telah dipisahkan dalam sistem 

kromatografi gas. Analisis GC-MS merupakan metode yang cepat dan akurat untuk 

memisahkan campuran yang rumit, mampu menganalisis cuplikan dalam jumlah sangat kecil 

dan menghasilkan data yang berguna mengenai struktur dan identitas senyawa organik          

(Agusta, 2000). Cara gunting timbang dan pengukuran luas daerah puncak yang dihasilkan 

juga merupakan metode identifikasi senyawa organik dalam minyak atsiri secara 

konvensional. 

Hasil dari analisis GC-MS dapat dinyatakan dengan volume retensi Rv, yaitu volume 

gas pembawa yang diperlukan untuk mengelusi suatu komponen dari kolom, atau dapat juga 

dinyatakan dengan waktu retensi Rt, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengelusi komponen 

dari kolom (Harborne, 1987). Gas pembawa yang digunakan adalah Helium (He) yang 



memiliki keuntungan bahwa He tidak bersifat reaktif, dapat dibeli dalam keadaan murni dan 

kering yang dikemas dalam tangki bertekanan tinggi, selain itu He bersifat inert atau tidak 

bereaksi dengan sampel, pelarut atau material dalam kolom. Hukum kecepatan gas berlaku 

dimana gas yang memiliki berat molekul lebih rendah akan lebih cepat untuk membawa dan 

mengionisasi senyawa yang dianalisis. 

Berdasarkan data kromatogram yang diperoleh dari analisis bahwa komponen-

komponen senyawa yang terkandung dalam minyak atsiri daging buah pala yang memiliki 

aktivitas antimikroba diantaranya adalah 1R-α-pinen dengan waktu retensi sebesar 14,095 

menit dengan luas area 16,65% dan tinggi area sebesar 18,41%  merupakan senyawa yang 

memiliki puncak tertinggi dan terluas, β-pinen dengan waktu retensi sebesar 17,846 menit 

dengan luas area 10,96% dan tinggi area 10,04%, alpha terpinene dengan waktu retensi 

20,890 menit dengan luas area sebesar 5,45% dan tinggi area 6,34%, d-Limonene dengan 

waktu retensi 21,774 menit dengan luas area 8,33% dan tinggi area 8,13%, alpha-terpinolene 

dengan waktu retensi sebesar 26,202 menit dengan luas area 4,59% dan tinggi area 4,40%, 4-

terpineol dengan waktu retensi 32,569 menit dengan luas area 6,93% dan tinggi area 6,96%, 

1-alil-3,4-metilen-dioksi-5-metoksi-benzen dengan waktu retensi 55,262 menit dengan luas 

area sebesar 16,70% dan tinggi area sebesar 11,72%. Komponen  yang  dominan  terkandung  

dalam  daging  buah minyak atsiri memiliki aktivitas antimikroba, sehingga dapat digunakan 

sebagai pengganti zat pengawet sintetik yang banyak beredar seperti boraks dan formalin. 

Boraks dan formalin merupakan bahan kimia yang dilarang penggunaannya dalam makanan. 

Boraks dapat diserap oleh saluran cerna, sedangkan ekskresinya yang utama melalui ginjal 

sehingga dilihat dari efek farmakologinya boraks dilarang digunakan dalam pangan. Formaln 

merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika kandungannya dalam 

tubuh tinggi akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga 



menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh       

(Cahyadi, 2009). 

Penyebab minyak atsiri memiliki daya antibakteri adalah karena adanya ikatan fenol 

yang terdapat dalam senyawanya. Ikatan fenol dapat mengakibatkan koagulasi protein pada 

dinding sel bekteri sehingga menyebabkan perubahan enzim transpeptidase sehingga terjadi 

gangguan pembentukan sintesis dinding sel bakteri yang terdri dari peptidoglikan dan 

polipeptida yang pada akhirnya sel bakteri terebut akan lisis dan mati. Senyawa terpenoid 

yang terdapat dalam minyak asiri juga memiliki kemampuan antibakteri karena adanya gugus 

isoprena. Mekanisme senyawa terpenoid dalam menghambat pertumbuhan bakteri adalah 

dengan merusak dinding sel dan mengubah permeabilitas membran sitoplasma sel. 

Perubahan-perubahan dan kerusakan yang terjadi akan menyebabkan kebocoran bahan-bahan 

intraseluler dan terganggunya sistem metabolisme sel. 

4.4. Pengujian Organoleptik 

Penelitian utama tahap ketiga merupakan aplikasi penggunaan zat pengawet alami 

minyak atsiri daging buah pala dengan penentuan perbandingan konsentrasi yang digunakan 

sebesar 5%, 10%, 15%, 20% dan 25% dengan pengujian organoleptik terhadap aroma dan 

tekstur untuk daging segar dan terhadap aroma, tekstur dan rasa untuk daging olahan (rebus) 

menggunakan 15 orang panelis.  

.4.1. Aroma 

Aroma merupakan suatu zat atau komponen tertentu yang mempunyai beberapa 

fungsi dalam makanan. Diantaranya dapat bersifat memperbaiki, membuat lebih bernilai atau 

dapat diterima sehingga peranan aroma disini mampu menarik konsumen terhadap makanan 

tersebut. Peranan aroma dalam suatu produk  pangan  sangat  penting  karena  turut  

menentukan daya terima konsumen terhadap  produk  tersebut.  Aroma   didefinisikan   

sebagai   sesuatu   yang   dapat diamati dengan indera pembau atau indera penciuman.  



Tabel 20. Hasil Pengujian Organoleptik (Uji Hedonik) Daging Segar dan Olahan 

Berpengawet Alami Tanpa Pencucian dan dengan Pencucian Sebelum dan Setelah 

Perebusan Terhadap Aroma 

Konsentrasi 
Tanpa Pencucian Dengan Pencucian 

sebelum  setelah sebelum  setelah 

5% 1,93 a 2,04 a 2,05 a 2,01 bc 

10% 2,10 ab 1,95 a 2,05 a 1,87 ab 

15% 2,21 bc 1,95 a 2,11 a 1,78 a 

20% 2,01 a 2,06 a 2,07 a 2,00 bc 

25% 2,35 c 1,94 a 1,98 a 2,08 c 

Berdasarkan  hasil  uji  ANAVA  yang  dapat  dilihat  pada Tabel  19 bahwa 

tingkat aroma daging segar memberikan perbedaan yang nyata pada taraf 5% tanpa pencucian 

sebelum perebusan dan tidak memberikan perbedaan yang nyata pada taraf 5% tanpa 

pencucian setelah perebusan. Tingkat aroma daging juga tidak memberikan perbedaan yang 

nyata pada taraf 5% setelah pencucian sebelum perebusan dan  memberikan perbedaan yang 

nyata pada taraf 5%  setelah pencucian dan setelah perebusan. Penambahan konsentrasi zat 

antimikroba alami terhadap daging segar ternyata mempengaruhi nilai kesukaan panelis 

terhadap aroma alami dari daging segar. Menurut Lawrie (1995), aroma daging sebelum 

dimasak adalah lemah dan terasa seperti darah. Pemasakan sangat diperlukan untuk 

pengembangan cita rasa. Aroma daging yang telah dimasak diperoleh dari bahan-bahan yang 

larut dalam air dan lemak, serta senyawa-senyawa yang mudah menguap yang sebelumnya 

terikat dalam daging. Komponen volatil yang terutama  

berperanan  dalam  pembentukan  cita  rasa  daging setelah dimasak, hal ini secara 

mudah dapat dicium oleh hidung Lawrie (1995). 

Zat-zat aroma dapat menguap, sedikit larut dalam air , dan sedikit larut dalam lemak. 

Aroma dari produk  dapat  diamati  baik   dengan   cara   membau    dan    dengan   

merasakan (Soekarto, 1990). Aroma dan rasa daging masak banyak dipengaruhi oleh 

prekursor yang larut dalam air dan lemak, pembebasan substansi atsiri (volatil) dari bumbu-

bumbu yang ditambahkan (Soeparno, 1994). Menurut Fellow (1990), komponen-komponen 



volatil dalam makanan memberikan pengaruh terhadap karakteristik aroma dan flavor yang 

dihasilkan. 

Aroma  daging   yang    ditambahkan    zat    antimikroba    alami    dengan 

konsentrasi  yang semakin tinggi ternyata memiliki aroma yang cukup tajam yang berasal 

dari senyawa volatil dalam zat antimikroba yang ditambahkan. Proses pemasakan dapat 

menguapkan sebagian zat volatil dalam minyak atsiri yang tercampur dalam daging, sehingga 

masih ada aroma yang tertinggal dalam daging. 

4.4.1. Tekstur 

Tekstur  merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut (pada waktu 

digigit, dikunyah dan ditelan) ataupun perabaan dengan jari (Kartika,1988). Tekstur adalah 

sifat karakteristik bahan pangan yang berkaitan dengan ketegaran, kekentalan, kekerasan, 

daya oles,dan kekenyalan. 

Tabel 21. Hasil Pengujian Organoleptik (Uji Hedonik) Daging Segar dan Olahan 

Berpengawet Alami Tanpa Pencucian dan Dengan Pencucian Sebelum dan Setelah 

Perebusan Terhadap Tekstur 

Konsentrasi 
Tanpa Pencucian Dengan Pencucian 

Sebelum Setelah Sebelum Setelah 

5% 1,72 a 1,98 a 2,07 a 1,93 a 

10% 1,91 ab 1,71 b 2,06 a 2,00 a 

15% 2,10 b 2,03 b 1,98 a 1,97 a 

20% 2,01 b 2,03 b 1,89 a 1,93 a 

25% 2,11 b 2,00 b 2,08 a 1,93 a 

Berdasarkan hasil uji ANAVA yang dapat dilihat pada Tabel 21 bahwa dari segi tekstur 

memberikan hasil yang tidak terlalu berbeda nyata pada taraf 5% tanpa pencucian sebelum 

perebusan dan memberikan hasil yang beda nyata setelah proses perebusan. Segi tekstur juga 

memberikan hasil yang tidak berbeda nyata pada taraf 5% dengan pencucian sebelum 

perebusan dan memberikan hasil yang tidak berbeda nyata setelah perebusan.  

Tekstur yang berbeda-beda dapat diakibatkan karena pH zat antimikroba yang bersifat 

asam sehingga tingkat kekenyalan dari daging dengan penambahan konsentrasi yang berbeda 

juga akan berbeda. pH daging mengalami penurunan semakin meningkatnya konsentrasi zat 



antimikroba yang digunakan. Penurunan pH ni disebabkan karena kandungan asam pada zat 

antimikroba yang terlalu tinggi  serta  kandungan  asam  pada  daging  yang  mempengaruhi  

laju glikolisis postmortem  sehingga  nilai  pH  terus  mengalami  penurunan  karena  asam 

pada minyak atsiri dapat menyebabkan hidrolisis asam (Soeparno, 1992). 

Pemasakan akan mendegradasi jaringan ikat yang meliputi aktomiosin, elastin dan 

kolagen karena proses pemasakan membuat tenunan pengikat lebih empuk dengan mengubah 

kolagen menjadi gelatin (Wong et al., 1957 dalam Lawrie, 1995). Pemasakan juga 

menyebabkan koagulasi pada permukaan daging, pencairan lemak dan hidrolisis jaringan 

ikat. 

Suhu pemasakan juga mempengaruhi tekstur dari daging itu sendiri. Jika daging tanpa 

lemak seperti lamusir dipanaskan, protein kontraktil mengeras dan cairan hilang sehingga 

menurunkan keempukan daging. Potongan daging yang empuk bila dimasak pada suhu 

rendah akan menjadi lebih empuk dibandingkan pemasakan pada suhu sedang dan dengan 

pemasakan suhu sedang, daging lebih empuk dibanding pemasakan dengan suhu tinggi, 

sehingga suhu pemasakan perlu juga diperhatikan untuk menghasilkan daging yang empuk 

(Deptan,2010).  

4.4.3 Rasa 

Rasa  merupakan  faktor  yang  cukup  penting  dari  suatu  produk makanan  selain 

penampakan dan warna. Tekstur dan konsistensi suatu produk makanan akan mempengaruhi 

citarasa yang ditimbulkan. Pada umumnya bahan pangan tidak hanya terdiri dari salah satu 

rasa saja, akan tetapi merupakan gabungan dari berbagai rasa yang terpadu akan 

menimbulkan citarasa makanan yang utuh dan padu (Kartika, dkk., 1988). Hasil uji 

organoleptik daging terhadap rasa dapat dilihat pada Tabel 22 sebagai berikut. 

 



Tabel 22. Hasil Pengujian Organoleptik (Uji Hedonik) Daging Olahan (Rebus) Berpengawet 

Alami  

Konsentrasi Rasa sebelum pencucian Rasa setelah pencucian 

5% 1,83 a 1,99 b 

10% 1,99 ab 1,80 ab 

15% 1,99 ab 1,70 a 

20% 2,15 b 1,87 ab 

25% 2,06 b 2,03 c 

Berdasarkan hasil uji ANAVA yang Tabel 22 bahwa dari tingkat rasa memberikan 

hasil berbeda nyata pada taraf 5% tanpa pencucian dan dengan pencucian. Menurut Kartika 

dkk. (1988), rasa dinilai dengan adanya rangsangan kimia oleh indera pengecap, dimana 

akhirnya kesatuan reaksi antara sifat-sifat aroma,  rasa  dan  kekenyalan  merupakan  

keseluruhan  rasa  atau  flavour bahan makanan yang dinilai. Pengujian lebih banyak 

melibatkan panca indera lidah. 

Hasil organoleptik dari keseluruhan atribut dapat diambil  kesimpulan bahwa 

konsentrasi yang dapat diterima oleh konsumen adalah konsentrasi 10%, semakin tinggi 

konsentrasi maka tingkat ketidaksesuaian dengan daging yang tanpa penambahan zat 

antimikroba semakin besar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hipotesis dan hasil pengamatan yang diperoleh dari penelitian yang telah 

dilakukan, minyak atsiri daging buah pala dapat dijadikan sebagai antimikroba alami. Daging sapi 

segar yang diawetkan dapat bertahan selama empat hari dengan kenaikan pertumbuhan mikroba yang 

tidak signifikan. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian daya hambat terhadap bakteri gram positif dan negatif tertentu yang terpilih pada 

penelitian tahap I  adalah minyak atsiri daging buah pala dengan kadar air sebesar 0%, kerapatan 

0,915 g/ml, dan pH 3,17. 

2. Konsentrasi senyawa antimikroba yang terdapat dalam daging buah pala memiliki korelasi 

negatif terhadap pertumbuhan mikroba dalam daging segar. 

3. Konsentrasi senyawa antimikroba yang terdapat dalam minyak atsiri daging buah pala dapat 

membunuh mikroba pembusuk daging segar pada konsentrasi mulai 5%. 

4. Komponen senyawa antimikroba yang terkandung dalam minyak atsri daging buah pala dapat 

diidentifikasi dengan instrumen GC-MS dengan komponen terbanyak adalah 1R-α-pinen dengan 

luas area 16,65% dan tinggi area sebesar 18,41%. 

5. Tingkat penerimaan konsentrasi zat antimikoba yang paling disenangi konsumen adalah pada 

konsentrasi 10%. 

5.2. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai isolasi salah satu komponen dalam minyak atsiri 

daging buah pala. 

2. Perlu dilakukan pengaplikasian terhadap bahan pangan lainnya seperti sayur dan buah sebagai 

pengawet alami. 

3. Perlu dilakukan analisis ekonomi dari pembuatan zat pengawet alami. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Penentuan Jumlah Sel Hidup dengan Metode Total Plate Count 

(Fardiaz, 1992) 

 

Media PCA ditimbang seberat 17,5 gram dan dilarutkan ke dalam akuades sebanyak 1 

liter. Media yang sudah larut disterilisasi dalam autoklaf selama 15 menit. Sampel daging 

sebanyak 1 gram dihancurkan dan dimasukkan ke dalam air steril 9 ml dan dihomogenkan. 

Sampel daging dan air steril yang sudah homogen diambil sebanyak 1 ml dengan 

menggunakan pipet steril lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml air steril 

(10
-2

), kemudian diambil 1 ml dari pengenceran 10
-2

 dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

yang berisi 9 ml air steril (10
-3

) sampai pada pengenceran 10
-5

 atau 10
-6

. Sampel hasil 

pengenceran dipipet ke dalam cawan petri steril dan dilakukan secara duplo, kemudian 

dilakukan penuangan PCA yang sudah dingin (suhu 45-50
0
C) sebanyak 15-20 ml ke dalam 

cawan petri yang telah berisi sampel hasil pengenceran. Cawan petri yang berisi sampel dan 

PCA dihomogenkan sampai tercampur dengan gerakan angka delapan dan didiamkan sampai 

agar memadat dan diinkubasi dalam waktu 24 jam pada suhu 37
0
C. 

Perhitungan TPC : 

Koloni per ml atau per gram = jumlah koloni per cawan x 
1

Faktor pengenceran
 

Contoh Perhitungan : 

1. Lama perendaman dengan jumlah koloni per 0 jam 

Tanpa perendaman 

Koloni per gram  = 13 koloni x 
1

10−5
 

  = 13 x 10
5 
koloni per gram 

Tabel 23. Hasil Pengamatan Lama Perendaman Terhadap Jumlah Koloni Mikroba dalam 

waktu 0 jam 

Lama perendaman Jumlah koloni (0 jam) 

ulangan 1 

Jumlah koloni (0 jam) 

ulangan 2 

- 13 x 10
5 

cfu/g 7 x 10
5
 cfu/g 

0 menit 3 x 10
5
 cfu/g 1 x 10

5
 cfu/g 

5 menit 2 x 10
5
 cfu/g 1 x 10

5
 cfu/g 



10 menit 10 x 10
3
 cfu/g 1 x 10

5
 cfu/g 

15 menit 32 x 10
3 

cfu/g 1 x 10
5
 cfu/g 

20 menit 1 x 10
5
 cfu/g 4 x 10

5
 cfu/g 

 

Tabel 24. Hasil Pengamatan Lama Perendaman Terhadap Jumlah Koloni Mikroba dalam 

waktu 24 jam 

Lama perendaman Jumlah koloni (24 jam) 

ulangan 1 

Jumlah koloni (24 jam) 

ulangan 2 

- 192 x 10
5
 cfu/g 216 x 10

5
 cfu/g 

0 menit 152 x 10
5
 cfu/g 112 x 10

5
 cfu/g 

5 menit 45 x 10
5
 cfu/g 43 x 10

5
 cfu/g 

10 menit 30 x 10
5
 cfu/g 6 x 10

5
 cfu/g 

15 menit 44 x 10
5
 cfu/g 49 x 10

5
 cfu/g 

20 menit 120 x 10
5
 cfu/g 52 x 10

5
 cfu/g 

 

Tabel 25. Hasil Pengamatan Variasi Konsentrasi Minyak Atsiri Terhadap Jumlah Koloni 

Mikroba dalam waktu 0 jam 

Konsentrasi 

minyak atsiri 

Jumlah koloni (0 jam) 

ulangan 1 

Jumlah koloni (0 jam) 

ulangan 2 

0% 32 x 10
5
 cfu/g 26 x 10

5
 cfu/g 

5% 13 x 10
5
 cfu/g 12 x 10

5
 cfu/g 

10% 4 x 10
5
 cfu/g 9 x 10

5
 cfu/g 

15% 2 x 10
5
 cfu/g 4 x 10

5
 cfu/g 

20% 2 x 10
5
 cfu/g 4 x 10

5
 cfu/g 

25% 1 x 10
5
 cfu/g 3 x 10

5
 cfu/g 

 

 

Tabel 26. Hasil Pengamatan Variasi Konsentrasi Minyak Atsiri Terhadap Jumlah Koloni 

Mikroba dalam waktu 24 jam 

Konsentrasi 

minyak atsiri 

Jumlah koloni (24 jam) 

ulangan 1 

Jumlah koloni (24 jam) 

ulangan 2 

0% 149 x 10
5
 cfu/g 220 x 10

5
 cfu/g 

5% 42 x 10
5
 cfu/g 148 x 10

5
 cfu/g 

10% 33 x 10
5
 cfu/g 84 x 10

5
 cfu/g 

15% 27 x 10
5
 cfu/g 36 x 10

5
 cfu/g 

20% 14 x 10
5
 cfu/g 22 x 10

5
 cfu/g 

25% 11 x 10
5
 cfu/g 8 x 10

5
 cfu/g 

 

Tabel 27. Hasil Pengamatan Variasi Konsentrasi Minyak Atsiri Terhadap Jumlah Koloni 

Mikroba dalam waktu 48 jam 

Konsentrasi 

minyak atsiri 

Jumlah koloni (48 jam) 

ulangan 1 

Jumlah koloni (48 jam) 

ulangan 2 

0% 57 x 10
6
 cfu/g 54 x 10

6
 cfu/g 

5% 34 x 10
6
 cfu/g 54 x 10

6
 cfu/g 

10% 132 x 10
5
 cfu/g 73 x 10

5
 cfu/g 

15% 83 x 10
5
 cfu/g 51 x 10

5
 cfu/g 

20% 58 x 10
5
 cfu/g 46 x 10

5
 cfu/g 

25% 33 x 10
5
 cfu/g 8 x 10

5
 cfu/g 



Tabel 28. Hasil Pengamatan Variasi Konsentrasi Minyak Atsiri Terhadap Jumlah Koloni 

Mikroba dalam waktu 72 jam 

Konsentrasi 

minyak atsiri 

Jumlah koloni (72 jam) 

ulangan 1 

Jumlah koloni (72 jam) 

ulangan 2 

0% 88 x 10
6
 cfu/g 164 x 10

6
 cfu/g 

5% 73 x 10
6
 cfu/g 71 x 10

6
 cfu/g 

10% 144 x 10
5
 cfu/g 176 x 10

5
 cfu/g 

15% 60 x 10
5
 cfu/g 49 x 10

5
 cfu/g 

20% 37 x 10
5
 cfu/g 21 x 10

5
 cfu/g 

25% 5 x 10
5
 cfu/g 9 x 10

5
 cfu/g 

 

Tabel 29. Hasil Pengamatan Variasi Konsentrasi Minyak Atsiri Terhadap Jumlah Koloni 

Mikroba dalam waktu 96 jam 

Konsentrasi 

minyak atsiri 

Jumlah koloni (96 jam) 

ulangan 1 

Jumlah koloni (96 jam) 

ulangan 2 

0% 76 x 10
6
 cfu/g 216 x 10

6
 cfu/g 

5% 67 x 10
6
 cfu/g 69 x 10

6
 cfu/g 

10% 15 x 10
6
 cfu/g 30 x 10

6
 cfu/g 

15% 148 x 10
5
 cfu/g 19 x 10

6
 cfu/g 

20% 47 x 10
5
 cfu/g 74 x 10

5
 cfu/g 

25% 32 x 10
5
 cfu/g 20 x 10

5
 cfu/g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Perhitungan Luas Zona Hambat Antibakteri  (Davis and Stout, 1971). 

Diameter zona penghambatan yang diperoleh dihitung luasnya dengan rumus sebagai 

berikut : 

Rumus luas lingkaran = L = π.r
2 

Rumus luas zona hambat 

L = Luas lingkaran besar – Luas lingkaran kecil (cakram) 

Keterangan : 

L = Luas daerah hambatan 

r  = jari-jari lingkaran 

Perhitungan : 

1. Luas zona hambat terhadap bakteri gram positif (Staphylococcus aureus ATCC 25923) 

ulangan 1. 

a. Kontrol positif (Kloramfenikol) 

Diameter lingkaran besar = 42 mm = 4,2 cm 

Jari-jari lingkaran besar = 
1

2
 x 4,2 cm = 2,1 cm 

Diameter lingkaran kecil = 6 mm = 0,6 cm 

Jari-jari lingkaran kecil = 
1

2
 x 0,6 cm = 0,3 cm 

Luas lingkaran besar = 3,14 x 2,1
2
 = 13,84 cm

2 

Luas lingkaran kecil = 3,14 x 0,3
2 

= 0,28 cm
2 

∆L = 13,84 cm
2 

 - 0,28 cm
2 

= 13,56 cm
2 

Tabel 30. Hasil Pengamatan Uji Daya Hambat Produk Daging Buah Pala Terhadap Bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 

Jenis produk 
Diameter daerah hambat (cm

2
) 

S.aureus (1) S.aureus (2) 

Kontrol positif (kloramfenikol) 13,56 12,91 

Kontrol negatif ( akuades + emulsifier) - - 

Serbuk daging buah pala 5% 2,26 2,26 



Sari daging buah pala 5% - - 

Minyak atsiri daging buah pala 5% 2,86 3,52 

Jumlah koloni bakteri (cfu/ml) 408 x 10
3
 399 x 10

3
 

Tabel 31. Hasil Pengamatan Uji Daya Hambat Produk Daging Buah Pala Terhadap Bakteri 

Salmonella typhi NCTC 786 BCC 712 

Jenis produk 
Diameter daerah hambat (mm) 

S.typhi (1) S.typhi (2) 

Kontrol positif (kloramfenikol) 17,81 17,06 

Kontrol negatif ( akuades + emulsifier) - - 

Serbuk daging buah pala 5% - - 

Sari daging buah pala 5% - - 

Minyk atsiri daging buah pala 5% 1,99 1,99 

Jumlah koloni bakteri (cfu/ml) 132 x 10
3
 144 x 10

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Prosedur Analisis Kerapatan ( AOAC,1995) 

Piknometer dibersihkan, dikeringkan dan ditimbang (Wpikno kosong). Piknometer yang 

bersih dankering diisi dengan air distilasi sampai air masuk ke kapiler tutup piknometer. Sisa 

air yang keluar dari kapiler dikeringkan kemudian ditimbang (W air). Piknometer dibersihkan 

dan dikeringkan. Sampel dimasukkan ke dalam piknometer hingga meluap dan pastikan tidak 

terbentuk gelembung udara lalu ditutup. Bagian luar piknometer dikeringkan, kemudian 

piknometer yang berisi sampel ditimbang (Wpikno + sampel) 

Rumus :  ρ =  W pikno + sampel – W pikno kosong 

             W pikno + air – W pikno kosong 

Perhitungan : 

1. Kerapatan serbuk daging buah pala 

Bobot serbuk pala = 9,98 gram 

Volume serbuk pala = 23 ml 

ρ = 
9,98 gram

23 𝑚𝑙
 = 0,43 g/ml  

Tabel 32. Hasil Pengamatan Kerapatan Sari Daging Buah Pala dan Minyak Atsiri 

Daging Buah Pala 

Produk Diketahui Kerapatan 

Sari daging 

buah pala 

W pikno kosong = 16,52 gram 

W pikno + air = 40,09 gram 

W pikno + sari buah pala = 40,47 gram 

W air = 40,09 – 16,52  = 23,57 gram = 23,57 ml 

W sari buah pala = 40,47  – 16,52  = 23,95 gram 

1,016 g/ml 

Minyak atsiri 

daging buah 

pala 

W pikno kosong = 16,52 gram 

W pikno + air = 40,09 gram 

W pikno + minyak atsiri buah pala = 38,10 gram 

W air = 40,09 – 16,52 = 23,57 gram =23,57 ml 

W minyak atsiri buah pala = 38,10 – 16,52 

                                          = 21,58 gram 

0,915 g/ml 

 

 

 

 



Lampiran 4.  Analisis Kadar Air Metode Gravimetri (AOAC, 1995) 

Prosedur : 

Kaca arloji dikeringkan dalam oven pengering pada suhu 105°C selama 30 menit, 

didinginkan selama 5 menit diruangan terbuka, kemudian dimasukan kedalam eksikator 

selama 10 menit dan ditimbang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga didapat berat kaca 

arloji yang konstan. Setelah kaca arloji memiliki berat yang konstan, timbang 2-3 gram 

sampel kemudian keringkan kembali menggunakan oven pengering pada suhu 105°C selama 

2 jam didinginkan selama 5 menit diruangan terbuka, kemudian dimasukan kedalam 

eksikator selama 10 menit dan ditimbang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga didapat 

berat konstan.  

Perhitungan :  

            Kadar air (%) =                        x 100% 

 

Keterangan : 

W0 = berat kaca arloji kontan 

W1 = berat kaca arloji konstan dan berat sampel basah 

W2 = berat kaca arloji dan sampel kering konstan 

Tabel 33. Hasil Pengamatan Kadar Air Serbuk Daging Buah Pala dan Sari Daging Buah Pala 

Produk Diketahui Kadar air 

Sari daging buah pala 
W0 = 30,59 gram 

W1 = 32,60 gram 

W2 = 30,62 gram 

98,51% 

Serbuk daging buah pala 
W0 = 31,00 gram 

W1 = 33,00 gram 

W2 = 32,75 gram 

14,28% 

 

 

 

 

 

 W1 - W2   

 W1 - W0 



Lampiran 5. Penetapan Kadar Air Minyak Atsiri (Guenther, 1987) 

Contoh (sample) dimasukkan dalam tabung bola (flask), kemudian dipanaskan. Air dan 

pelarut menguap, diembunkan dan jatuh pada tabung Aufhauser yang berskala. Air yang 

mempunyai berat jenis lebih besar ada dibagian bawah, sehingga jumlah air yang diuapkan 

dapat dilihat pada skala tabung  Aufhauser tersebut (Guenther 1987). 

 

 

Lampiran 6. Pengukuran pH (AOAC, 1990) 

pH meter diatur posisinya pada test mode selective dan sebelum dilakukan pengujian 

terlebih dahulu pH meter dikalibrasi menggunakan larutan buffer. Elektroda pH meter dibilas 

dengan akuades, kemudian dikeringkan dengan kertas tisu. Elektroda yang sudah dikalibrasi 

dimasukkan ke dalam sampel yang akan diuji. Angka yang tertera pada layar pH meter 

dicatat setelah keadaan konstan. 

 

 

Lampiran 7. Pengukuran Rendemen (AOAC, 1990) 

Rendemen dari masing-masing produk diukur dengan mengukur berat sampel awal dan 

berat sampel akhir dengan perhitungan sebagai berikut : 

Rendemen (%) = 
berat akhir (gram)

berat awal (gram)
 x 100% 

Perhitungan : 

1. Daging buah pala = Berat basah = 1121 gram 

    Berat serbuk kering  = 62 gram 

    Rendemen (%) =  
62

1121
 x 100%    =  5,53%  

2. Sari daging buah pala = 73,8% 



Lampiran 8. Prosedur Pengujian Organoleptik (Kartika, 1988) 

Pengujian organoleptik yang dilakukan untuk penelitian utama adalah uji hedonik yang 

dilakukan dengan menilai aroma, tekstur dan rasa pada daging sapi segar berpengawet alami 

dan aroma, rasa dan tekstur pada daging olahan (rebus) berpengawet alami. Panelis yang 

digunakan adalah panelis semi terlatih dengan minimal 15 orang. 

Contoh skala penilaian yang diberikan terhadap penilaian aroma, tekstur dan rasa yaitu 

(1) amat sangat suka, (2) sangat suka, (3) suka, (4) agak suka, (5) agak tidak suka, (6) tidak 

suka, (7) sangat tidak suka, (8) amat sangat tidak suka. 

Rumus yang digunakan : 

DT = (log y + 1) 
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Tabel 34. Hasil Pengamatan Uji Hedonik Terhadap Aroma Daging Segar Berpengawet Alami Tanpa 

Pencucian 

Tanpa  proses pencucian   

Panelis 

Sampel 
Total Rata-Rata 

780 501 764 234 115 

DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT 

1 5 2,35 4 2,12 3 1,87 4 2,12 5 2,35 21 10,80 4,20 2,16 



2 3 1,87 4 2,12 2 1,58 3 1,87 4 2,12 16 9,57 3,20 1,91 

3 3 1,87 4 2,12 4 2,12 3 1,87 3 1,87 17 9,86 3,40 1,97 

4 4 2,12 4 2,12 4 2,12 5 2,35 5 2,35 22 11,05 4,40 2,21 

5 3 1,87 6 2,55 5 2,35 5 2,35 6 2,55 25 11,66 5,00 2,33 

6 3 1,87 3 1,87 3 1,87 6 2,55 6 2,55 21 10,71 4,20 2,14 

7 5 2,35 6 2,55 5 2,35 5 2,35 6 2,55 27 12,13 5,40 2,43 

8 2 1,58 7 2,74 3 1,87 1 1,22 4 2,12 17 9,54 3,40 1,91 

9 5 2,35 4 2,12 1 1,22 3 1,87 7 2,74 20 10,30 4,00 2,06 

10 4 2,12 4 2,12 3 1,87 3 1,87 5 2,35 19 10,33 3,80 2,07 

11 3 1,87 4 2,12 3 1,87 5 2,35 6 2,55 21 10,76 4,20 2,15 

12 3 1,87 3 1,87 3 1,87 5 2,35 5 2,35 19 10,30 3,80 2,06 

13 5 2,35 6 2,55 2 1,58 3 1,87 5 2,35 21 10,69 4,20 2,14 

14 2 1,58 4 2,12 4 2,12 5 2,35 6 2,55 21 10,72 4,20 2,14 

15 4 2,12 4 2,12 5 2,35 4 2,12 3 1,87 20 10,58 4,00 2,12 

Jumlah 54 30,13 67 33,22 50 29,01 60 31,44 76 35,20 307 159,00 61,40 31,80 

Rata-

rata 
3,60 2,01 4,47 2,21 3,33 1,93 4,00 2,10 5,07 2,35 20,4667 10,60 4,09 2,12 

 

 

Tabel 37. Hasil Pengamatan Uji Hedonik Terhadap Tekstur Daging Segar Berpengawet Alami Tanpa 

Pencucian 

Tanpa  proses pencucian 
 

Panelis 

Sampel 
Total Rata-Rata 

780 501 764 234 115 

DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT 

1 4 2,12 3 1,87 3 1,87 3 1,87 4 2,12 17 9,86 3,40 1,97 

2 2 1,58 3 1,87 1 1,22 2 1,58 4 2,12 12 8,38 2,40 1,68 

3 4 2,12 5 2,35 4 2,12 4 2,12 4 2,12 21 10,83 4,20 2,17 

4 4 2,12 4 2,12 2 1,58 5 2,35 3 1,87 18 10,04 3,60 2,01 

5 5 2,35 3 1,87 6 2,55 2 1,58 3 1,87 19 10,22 3,80 2,04 

6 3 1,87 3 1,87 3 1,87 3 1,87 6 2,55 18 10,03 3,60 2,01 

7 4 2,12 5 2,35 3 1,87 3 1,87 4 2,12 19 10,33 3,80 2,07 

8 3 1,87 2 1,58 1 1,22 5 2,35 4 2,12 15 9,14 3,00 1,83 

9 6 2,55 5 2,35 1 1,22 3 1,87 5 2,35 20 10,34 4,00 2,07 

10 3 1,87 6 2,55 2 1,58 3 1,87 4 2,12 18 9,99 3,60 2,00 

11 3 1,87 6 2,55 2 1,58 2 1,58 3 1,87 16 9,45 3,20 1,89 

12 3 1,87 5 2,35 3 1,87 3 1,87 4 2,12 18 10,08 3,60 2,02 

13 4 2,12 3 1,87 4 2,12 3 1,87 4 2,12 18 10,11 3,60 2,02 

14 2 1,58 4 2,12 2 1,58 3 1,87 3 1,87 14 9,03 2,80 1,81 

15 4 2,12 3 1,87 2 1,58 4 2,12 5 2,35 18 10,04 3,60 2,01 

Jumlah 54 30,14 60 31,53 39 25,86 48 28,64 60 31,69 261 147,86 52,20 29,57 



Rata-

rata 
3,60 2,01 4,00 2,10 2,60 1,72 3,20 1,91 4,00 2,11 17,4 9,86 3,48 1,97 

 

 

Tabel 40. Hasil Pengamatan Uji Hedonik Terhadap Aroma Daging Segar Berpengawet Alami Dengan 

Pencucian 

Dengan proses pencucian   

Panelis 

Sampel 

Total Rata-Rata  

232 564 814 929 716 

DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT 

1 3 1,87 4 2,12 3 1,87 3 1,87 4 2,12 17 9,86 3,40 1,97 

2 4 2,12 4 2,12 3 1,87 4 2,12 4 2,12 19 10,36 3,80 2,07 

3 4 2,12 4 2,12 4 2,12 4 2,12 4 2,12 20 10,61 4,00 2,12 

4 3 1,87 3 1,87 3 1,87 2 1,58 4 2,12 15 9,31 3,00 1,86 

5 4 2,12 4 2,12 4 2,12 4 2,12 2 1,58 18 10,07 3,60 2,01 

6 3 1,87 5 2,35 5 2,35 5 2,35 5 2,35 23 11,25 4,60 2,25 

7 4 2,12 5 2,35 5 2,35 6 2,55 6 2,55 26 11,91 5,20 2,38 

8 8 2,92 5 2,35 6 2,55 7 2,74 1 1,22 27 11,77 5,40 2,35 

9 4 2,12 6 2,55 7 2,74 7 2,74 8 2,92 32 13,06 6,40 2,61 

10 4 2,12 4 2,12 3 1,87 4 2,12 3 1,87 18 10,11 3,60 2,02 

11 4 2,12 3 1,87 3 1,87 2 1,58 2 1,58 14 9,03 2,80 1,81 

12 4 2,12 3 1,87 3 1,87 2 1,58 2 1,58 14 9,03 2,80 1,81 

13 3 1,87 4 2,12 3 1,87 3 1,87 4 2,12 17 9,86 3,40 1,97 

14 3 1,87 3 1,87 2 1,58 2 1,58 3 1,87 13 8,77 2,60 1,75 

15 3 1,87 3 1,87 3 1,87 3 1,87 2 1,58 14 9,06 2,80 1,81 

Jumlah 58 31,11 60 31,67 57 30,77 58 30,79 54 29,71 287 154,05 57,40 30,81 

Rata-

rata 
3,87 2,07 4,00 2,11 3,80 2,05 3,87 2,05 3,60 1,98 19,1333 10,27 3,83 2,05 

 

 

 



Tabel 42. Hasil Pengamatan Uji Hedonik Terhadap Tekstur Daging Segar Berpengawet Alami Dengan 

Pencucian 

Dengan proses pencucian   

Panelis 

Sampel 

Total Rata-Rata  

232 564 814 929 716 

DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT 

1 4 2,12 5 2,35 4 2,12 3 1,87 3 1,87 19 10,33 3,80 2,07 

2 4 2,12 4 2,12 3 1,87 3 1,87 6 2,55 20 10,53 4,00 2,11 

3 5 2,35 4 2,12 5 2,35 4 2,12 5 2,35 23 11,28 4,60 2,26 

4 2 1,58 3 1,87 3 1,87 3 1,87 2 1,58 13 8,77 2,60 1,75 

5 3 1,87 3 1,87 5 2,35 3 1,87 4 2,12 18 10,08 3,60 2,02 

6 5 2,35 5 2,35 5 2,35 5 2,35 4 2,12 24 11,50 4,80 2,30 

7 4 2,12 3 1,87 4 2,12 3 1,87 3 1,87 17 9,86 3,40 1,97 

8 2 1,58 3 1,87 2 1,58 5 2,35 4 2,12 16 9,50 3,20 1,90 

9 4 2,12 8 2,92 7 2,74 6 2,55 7 2,74 32 13,06 6,40 2,61 

10 3 1,87 2 1,58 3 1,87 3 1,87 5 2,35 16 9,54 3,20 1,91 

11 2 1,58 2 1,58 4 2,12 3 1,87 4 2,12 15 9,28 3,00 1,86 

12 2 1,58 3 1,87 3 1,87 6 2,55 2 1,58 16 9,45 3,20 1,89 

13 3 1,87 3 1,87 2 1,58 3 1,87 2 1,58 13 8,77 2,60 1,75 

14 2 1,58 2 1,58 3 1,87 4 2,12 5 2,35 16 9,50 3,20 1,90 

15 2 1,58 3 1,87 5 2,35 3 1,87 3 1,87 16 9,54 3,20 1,91 

Jumlah 47 28,28 53 29,69 58 31,00 57 30,87 59 31,16 274 151,00 54,80 30,20 

Rata-

rata 
3,13 1,89 3,53 1,98 3,87 2,07 3,80 2,06 3,93 2,08 18,2667 10,07 3,65 2,01 

 

 

Tabel 44. Hasil Pengamatan Uji Hedonik Terhadap Aroma Daging Rebus Berpengawet Alami Tanpa 

Pencucian 

Panelis 

Sampel 

Total Rata-Rata 

780 501 764 234 115 

DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT 



1 4 2,12 5 2,35 4 2,12 4 2,12 3 1,87 20 10,58 4,00 2,12 

2 4 2,12 4 2,12 3 1,87 3 1,87 4 2,12 18 10,11 3,60 2,02 

3 8 2,92 3 1,87 4 2,12 2 1,58 1 1,22 18 9,71 3,60 1,94 

4 3 1,87 3 1,87 3 1,87 3 1,87 3 1,87 15 9,35 3,00 1,87 

5 3 1,87 4 2,12 4 2,12 4 2,12 3 1,87 18 10,11 3,60 2,02 

6 3 1,87 3 1,87 4 2,12 4 2,12 3 1,87 17 9,86 3,40 1,97 

7 3 1,87 3 1,87 4 2,12 4 2,12 3 1,87 17 9,86 3,40 1,97 

8 3 1,87 3 1,87 4 2,12 3 1,87 3 1,87 16 9,60 3,20 1,92 

9 4 2,12 3 1,87 4 2,12 3 1,87 4 2,12 18 10,11 3,60 2,02 

10 3 1,87 4 2,12 4 2,12 5 2,35 5 2,35 21 10,80 4,20 2,16 

11 3 1,87 4 2,12 3 1,87 3 1,87 3 1,87 16 9,60 3,20 1,92 

12 3 1,87 3 1,87 4 2,12 3 1,87 3 1,87 16 9,60 3,20 1,92 

13 4 2,12 2 1,58 3 1,87 4 2,12 5 2,35 18 10,04 3,60 2,01 

14 5 2,35 2 1,58 4 2,12 2 1,58 4 2,12 17 9,75 3,40 1,95 

15 4 2,12 4 2,12 3 1,87 3 1,87 3 1,87 17 9,86 3,40 1,97 

Jumlah 57 30,83 50 29,21 55 30,57 50 29,21 50 29,12 262 148,94 52,40 29,79 

Rata-

rata 
3,80 2,06 3,33 1,95 3,67 2,04 3,33 1,95 3,33 1,94 17,4667 9,93 3,49 1,99 

 

 

Tabel 46. Hasil Pengamatan Uji Hedonik Terhadap Tekstur Daging Rebus Berpengawet Alami Tanpa 

Pencucian 

 

Tanpa  proses pencucian   

Panelis 

Sampel 

Total Rata-Rata 

780 501 764 234 115 

DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT 

1 3 1,87 3 1,87 5 2,35 3 1,87 4 2,12 18 10,08 3,60 2,02 

2 3 1,87 3 1,87 3 1,87 2 1,58 3 1,87 14 9,06 2,80 1,81 

3 4 2,12 3 1,87 1 1,22 2 1,58 4 2,12 14 8,92 2,80 1,78 



4 3 1,87 3 1,87 3 1,87 3 1,87 3 1,87 15 9,35 3,00 1,87 

5 3 1,87 3 1,87 4 2,12 3 1,87 4 2,12 17 9,86 3,40 1,97 

6 5 2,35 5 2,35 4 2,12 3 1,87 3 1,87 20 10,55 4,00 2,11 

7 5 2,35 5 2,35 4 2,12 2 1,58 3 1,87 19 10,26 3,80 2,05 

8 5 2,35 5 2,35 4 2,12 1 1,22 3 1,87 18 9,91 3,60 1,98 

9 4 2,12 4 2,12 4 2,12 3 1,87 4 2,12 19 10,36 3,80 2,07 

10 3 1,87 3 1,87 3 1,87 2 1,58 4 2,12 15 9,31 3,00 1,86 

11 3 1,87 3 1,87 3 1,87 2 1,58 5 2,35 16 9,54 3,20 1,91 

12 4 2,12 3 1,87 3 1,87 2 1,58 3 1,87 15 9,31 3,00 1,86 

13 3 1,87 3 1,87 4 2,12 3 1,87 3 1,87 16 9,60 3,20 1,92 

14 5 2,35 4 2,12 3 1,87 4 2,12 4 2,12 20 10,58 4,00 2,12 

15 2 1,58 5 2,35 4 2,12 2 1,58 3 1,87 16 9,50 3,20 1,90 

Jumlah 55 30,42 55 30,46 52 29,64 37 25,64 53 30,04 252 146,21 50,40 29,24 

Rata-

rata 
3,67 2,03 3,67 2,03 3,47 1,98 2,47 1,71 3,53 2,00 16,8 9,75 3,36 1,95 

Tabel 49. Hasil Pengamatan Uji Hedonik Terhadap Rasa Daging Rebus Berpengawet Alami Tanpa 

Pencucian 

 

Tanpa  proses pencucian   

Panelis 

Sampel 

Total Rata-Rata 

780 501 764 234 115 

DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT 

1 6 2,55 5 2,35 2 1,58 5 2,35 5 2,35 23 11,17 4,60 2,23 

2 6 2,55 5 2,35 3 1,87 3 1,87 5 2,35 22 10,98 4,40 2,20 

3 3 1,87 2 1,58 1 1,22 1 1,22 2 1,58 9 7,48 1,80 1,50 

4 4 2,12 3 1,87 4 2,12 4 2,12 3 1,87 18 10,11 3,60 2,02 

5 5 2,35 4 2,12 2 1,58 3 1,87 3 1,87 17 9,79 3,40 1,96 

6 3 1,87 4 2,12 3 1,87 5 2,35 4 2,12 19 10,33 3,80 2,07 

7 3 1,87 3 1,87 3 1,87 4 2,12 4 2,12 17 9,86 3,40 1,97 

8 3 1,87 4 2,12 3 1,87 4 2,12 4 2,12 18 10,11 3,60 2,02 

9 4 2,12 4 2,12 4 2,12 3 1,87 4 2,12 19 10,36 3,80 2,07 



10 5 2,35 4 2,12 4 2,12 3 1,87 2 1,58 18 10,04 3,60 2,01 

11 6 2,55 2 1,58 2 1,58 5 2,35 4 2,12 19 10,18 3,80 2,04 

12 4 2,12 3 1,87 3 1,87 3 1,87 4 2,12 17 9,86 3,40 1,97 

13 5 2,35 2 1,58 4 2,12 3 1,87 3 1,87 17 9,79 3,40 1,96 

14 3 1,87 4 2,12 4 2,12 4 2,12 5 2,35 20 10,58 4,00 2,12 

15 3 1,87 4 2,12 2 1,58 3 1,87 5 2,35 17 9,79 3,40 1,96 

Jumlah 63 32,27 53 29,90 44 27,51 53 29,84 57 30,88 270 150,40 54,00 30,08 

Rata-

rata 
4,20 2,15 3,53 1,99 2,93 1,83 3,53 1,99 3,80 2,06 18 10,03 3,60 2,01 

 

 Tabel 52. Hasil Pengamatan Uji Hedonik Terhadap Aroma Daging Rebus Berpengawet Alami Dengan 

Pencucian 

Dengan proses pencucian   

Panelis 

Sampel 
Total Rata-Rata  

232 564 814 929 716 

DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT 

1 3 1,87 2 1,58 3 1,87 2 1,58 2 1,58 12 8,49 2,40 1,70 

2 4 2,12 3 1,87 4 2,12 3 1,87 3 1,87 17 9,86 3,40 1,97 

3 3 1,87 5 2,35 6 2,55 3 1,87 8 2,92 25 11,55 5,00 2,31 

4 3 1,87 3 1,87 3 1,87 3 1,87 3 1,87 15 9,35 3,00 1,87 

5 3 1,87 3 1,87 3 1,87 4 2,12 3 1,87 16 9,60 3,20 1,92 

6 3 1,87 2 1,58 4 2,12 3 1,87 4 2,12 16 9,57 3,20 1,91 

7 3 1,87 2 1,58 4 2,12 3 1,87 4 2,12 16 9,57 3,20 1,91 

8 3 1,87 1 1,22 3 1,87 3 1,87 4 2,12 14 8,96 2,80 1,79 

9 3 1,87 4 2,12 3 1,87 3 1,87 3 1,87 16 9,60 3,20 1,92 

10 6 2,55 5 2,35 5 2,35 6 2,55 6 2,55 28 12,34 5,60 2,47 

11 3 1,87 2 1,58 3 1,87 2 1,58 4 2,12 14 9,03 2,80 1,81 

12 4 2,12 2 1,58 3 1,87 2 1,58 5 2,35 16 9,50 3,20 1,90 



 

 

Tabel 55. Hasil Pengamatan Uji Hedonik Terhadap Tekstur Daging Rebus Berpengawet Alami Dengan 

Pencucian 

Dengan proses pencucian   

Panelis 

Sampel 
Total Rata-Rata  

232 564 814 929 716 

DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT 

1 4 2,12 4 2,12 3 1,87 4 2,12 4 2,12 19 10,36 3,80 2,07 

2 3 1,87 2 1,58 3 1,87 4 2,12 3 1,87 15 9,31 3,00 1,86 

3 5 2,35 6 2,55 8 2,92 4 2,12 3 1,87 26 11,80 5,20 2,36 

4 3 1,87 3 1,87 3 1,87 3 1,87 3 1,87 15 9,35 3,00 1,87 

5 4 2,12 3 1,87 3 1,87 4 2,12 3 1,87 17 9,86 3,40 1,97 

6 3 1,87 4 2,12 2 1,58 3 1,87 3 1,87 15 9,31 3,00 1,86 

7 3 1,87 4 2,12 2 1,58 3 1,87 4 2,12 16 9,57 3,20 1,91 

8 3 1,87 4 2,12 2 1,58 3 1,87 4 2,12 16 9,57 3,20 1,91 

9 3 1,87 5 2,35 4 2,12 4 2,12 4 2,12 20 10,58 4,00 2,12 

10 3 1,87 2 1,58 5 2,35 5 2,35 2 1,58 17 9,72 3,40 1,94 

11 2 1,58 2 1,58 4 2,12 3 1,87 3 1,87 14 9,03 2,80 1,81 

12 3 1,87 3 1,87 3 1,87 3 1,87 2 1,58 14 9,06 2,80 1,81 

13 3 1,87 3 1,87 4 2,12 2 1,58 4 2,12 16 9,57 3,20 1,91 

13 3 1,87 3 1,87 3 1,87 3 1,87 4 2,12 16 9,60 3,20 1,92 

14 4 2,12 4 2,12 4 2,12 4 2,12 3 1,87 19 10,36 3,80 2,07 

15 5 2,35 1 1,22 3 1,87 2 1,58 3 1,87 14 8,89 2,80 1,78 

Jumlah 53 29,97 42 26,77 54 30,22 46 28,08 59 31,22 254 146,26 50,80 29,25 

Rata-rata 3,53 2,00 2,80 1,78 3,60 2,01 3,07 1,87 3,93 2,08 16,9333 9,75 3,39 1,95 



14 4 2,12 5 2,35 2 1,58 4 2,12 4 2,12 19 10,29 3,80 2,06 

15 3 1,87 2 1,58 2 1,58 4 2,12 3 1,87 14 9,03 2,80 1,81 

Jumlah 49 29,00 52 29,53 50 28,88 53 30,00 49 28,99 253 146,40 50,60 29,28 

Rata-

rata 
3,27 1,93 3,47 1,97 3,33 1,93 3,53 2,00 3,27 1,93 16,8667 9,76 3,37 1,95 

 

Tabel 57. Hasil Pengamatan Uji Hedonik Terhadap Rasa Daging Rebus Berpengawet Alami Dengan 

Pencucian 

Dengan proses pencucian   

Panelis 

Sampel 
Total Rata-Rata  

232 564 814 929 716 

DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT DA DT 

1 2 1,58 2 1,58 3 1,87 4 2,12 3 1,87 14 9,03 2,80 1,81 

2 3 1,87 2 1,58 3 1,87 2 1,58 3 1,87 13 8,77 2,60 1,75 

3 2 1,58 3 1,87 7 2,74 4 2,12 5 2,35 21 10,66 4,20 2,13 

4 4 2,12 4 2,12 3 1,87 3 1,87 3 1,87 17 9,86 3,40 1,97 

5 3 1,87 2 1,58 3 1,87 2 1,58 3 1,87 13 8,77 2,60 1,75 

6 4 2,12 2 1,58 4 2,12 2 1,58 4 2,12 16 9,53 3,20 1,91 

7 4 2,12 1 1,22 4 2,12 2 1,58 4 2,12 15 9,17 3,00 1,83 

8 4 2,12 2 1,58 4 2,12 1 1,22 4 2,12 15 9,17 3,00 1,83 

9 4 2,12 4 2,12 3 1,87 3 1,87 3 1,87 17 9,86 3,40 1,97 

10 3 1,87 3 1,87 2 1,58 3 1,87 3 1,87 14 9,06 2,80 1,81 

11 2 1,58 3 1,87 3 1,87 3 1,87 5 2,35 16 9,54 3,20 1,91 

12 2 1,58 3 1,87 4 2,12 3 1,87 4 2,12 16 9,57 3,20 1,91 

13 3 1,87 2 1,58 4 2,12 4 2,12 4 2,12 17 9,82 3,40 1,96 

14 4 2,12 3 1,87 3 1,87 2 1,58 3 1,87 15 9,31 3,00 1,86 

15 2 1,58 1 1,22 3 1,87 4 2,12 4 2,12 14 8,92 2,80 1,78 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 9. Perhitungan Analisis Regresi Linier (Sudjana, 2005) 

Koefisien-koefisien regresi a dan b untuk regresi lineir dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

a = 
(∑𝑌𝑖)(∑𝑋𝑖2)−(∑𝑋𝑖)(∑𝑋𝑖𝑌𝑖)

𝑛∑𝑋𝑖2−(∑𝑋𝑖)2  

b =  
𝑛∑𝑋𝑖𝑌𝑖−(∑𝑋𝑖)(∑𝑌𝑖)

𝑛∑𝑋𝑖2−(∑𝑋𝑖)2  

Nilai koefisien korelasi atau r dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

r =  
𝑛∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√𝑛(∑𝑥2)−(∑𝑋)2.  𝑛(∑𝑌2)− (∑𝑌)2
 

Tabel 60. Hasil pengamatan perbandingan konsentrasi minyak atsiri terhadap daging 

segar dalam minyak atsiri dengan jumlah koloni mikroba (0 jam) 

n Xi Yi XiYi Xi
2
 Yi

2
 

1 0 29 x 10
5
 0 0 8,41 x 10

12
 

2 0,05 13 x 10
5
 65.000 0,0025 1,69 x 10

12
 

3 0,10 7 x 10
5
 70.000 0,01 4,9 x 10

11
 

4 0,15 3 x 10
5
 45.000 0,0225 9 x 10

10
 

5 0,20 3 x 10
5
 60.000 0,04 9 x 10

10
 

6 0,25 2 x 10
5
 50.000 0,0625 4 x 10

10
 

Jumlah 46 28,12 37 25,53 53 29,89 42 26,97 55 30,51 233 141,03 46,60 28,21 

Rata-

rata 
3,07 1,87 2,47 1,70 3,53 1,99 2,80 1,80 3,67 2,03 15,5333 9,40 3,11 1,88 



∑ 0,75 57 x 10
5
 227.000 0,1375 1,081 x 10

13
 

∑Yi = 57 x 10
5 

= 5.700.000  ∑XiYi = 227.000 

∑Xi
2
 = (0,75)

2
 = 0,1375  (∑Xi)

2
 = 0,5625 

n∑Xi
2
 = (6 x 0,1375) = 0,825  n∑XiYi = (6 x 227.000) = 1.362.000 

∑Xi = 0,75    ∑Yi
2
 = 3,249 x 10

13
 

a = 
(5.700.000)(0,1375)−(0,825)(227.000)

0,825−0,5625
 = 2,34 x 10

6
 

b =  
1.362.000−(0,75)(5.700.000)

0,825−0,5625
 = -11,09 x 10

6
 

r =  
1.362.000−(0,75)(5.700.000)

√6(0,1375)−(0,1375).6(1,081 𝑥 1013)−(3,249𝑥1013)
 = -0,6175 

Tabel 61. Hasil pengamatan perbandingan konsentrasi minyak atsiri terhadap daging 

segar dalam minyak atsiri dengan jumlah koloni mikroba (24 jam) 

n Xi Yi XiYi Xi
2
 Yi

2
 

1 0 185 x 10
5
 0 0 3,4 x 10

14
 

2 0,05 95 x 10
5
 475.000 0,0025 9,02 x 10

13
 

3 0,10 59 x 10
5
 590.000 0,01 3,48 x 10

13
 

4 0,15 32 x 10
5
 480.000 0,0225 1,02 x 10

13
 

5 0,20 18 x 10
5
 360.000 0,04 3,24 x 10

12
 

6 0,25 10 x 10
5
 250.000 0,0625 1 x 10

12
 

∑ 0,75 399 x 10
5
 2.155.000 0,1375 4,79 x 10

14
 

∑Yi = 399 x 10
5  

 ∑XiYi = 2.155.000 

∑Xi
2
 = (0,75)

2
 = 0,1375  (∑Xi)

2
 = 0,5625 

n∑Xi
2
 = (6 x 0,1375) = 0,825  n∑XiYi = (6 x 2.155.000) = 12.930.000 

∑Xi = 0,75    ∑Yi
2
 = 4,79 x 10

14 

Nilai a  = 14,74 x 10
6
 

Nilai b  =  -64,74 x 10
6
 

Nilai r  = -0,5720 

Tabel 62. Hasil pengamatan perbandingan konsentrasi minyak atsiri terhadap daging 

segar dalam minyak atsiri dengan jumlah koloni mikroba (48 jam) 

n Xi Yi XiYi Xi
2
 Yi

2
 



1 0 56 x 10
6
 0 0 3,14 x 10

15
 

2 0,05 44 x 10
6
 2.200.000 0,0025 1,94 x 10

15
 

3 0,10 103 x 10
5
 1.030.000 0,01 1,06 x 10

14
 

4 0,15 67 x 10
5
 1.005.000 0,0225 4,49 x 10

13
 

5 0,20 52 x 10
5
 1.040.000 0,04 2,70 x 10

13
 

6 0,25 21 x 10
5
 525.000 0,0625 4,41 x 10

12
 

∑ 0,75 1243 x 105 5.800.000 0,1375 5,26 x 10
15

 

∑Yi = 1243 x 10
5 

  ∑XiYi = 5.800.000 

∑Xi
2
 = (0,75)

2
 = 0,1375  (∑Xi)

2
 = 0,5625 

n∑Xi
2
 = (6 x 0,1375) = 0,825  n∑XiYi = (6 x 5.800.000) = 34.800.000 

∑Xi = 0,75    ∑Yi
2
 = 5,26 x 10

15 

Nilai a  = 48,54 x 10
6
 

Nilai b  = -22,26 x 10
7
 

Nilai r  = -0,5553 

Tabel 63. Hasil pengamatan perbandingan konsentrasi minyak atsiri terhadap daging 

segar dalam minyak atsiri dengan jumlah koloni mikroba (72 jam) 

n Xi Yi XiYi Xi
2
 Yi

2
 

1 0 126 x 10
6
 0 0 1,59 x 10

16
 

2 0,05 72 x 10
6
 3.600.000 0,0025 5,18 x 10

15
 

3 0,10 160 x 10
5
 1.600.000 0,01 2,56 x 10

14
 

4 0,15 55 x 10
5
 825.000 0,0225 3,03 x 10

13
 

5 0,20 29 x 10
5
 580.000 0,04 8,41 x 10

12
 

6 0,25 7 x 10
5
 175.000 0,0625 4,9 x 10

11
 

∑ 0,75 2231 x 10
5
 6.780.000 0,1375 2,14 x 10

16
 

∑Yi = 2231 x 10
5 

  ∑XiYi = 6.780.000 

∑Xi
2
 = (0,75)

2
 = 0,1375  (∑Xi)

2
 = 0,5625 

n∑Xi
2
 = (6 x 0,1375) = 0,825  n∑XiYi = (6 x 6.780.000) = 40.680.000 

∑Xi = 0,75    ∑Yi
2
 = 5,26 x 10

15 

Nilai a  = 97,5 x 10
6
 

Nilai b  = -48,24 x 10
7
 

Nilai r  = -0,5448 



Tabel 64. Hasil pengamatan perbandingan konsentrasi minyak atsiri terhadap daging 

segar dalam minyak atsiri dengan jumlah koloni mikroba (96 jam) 

n Xi Yi XiYi Xi
2
 Yi

2
 

1 0 146 x 10
6
 0 0 2,13 x 10

16
 

2 0,05 68 x 10
6
 3.400.000 0,0025 4,62 x 10

15
 

3 0,10 23 x 10
6
 2.300.000 0,01 5,29 x 10

14
 

4 0,15 170 x 10
5
 2.550.000 0,0225 2,89 x 10

14
 

5 0,20 61 x 10
5
 1.220.000 0,04 3,72 x 10

13
 

6 0,25 26 x 10
5
 650.000 0,0625 6,76 x 10

12
 

∑ 0,75 2627 x 10
5
 10.120.000 0,1375 2,68 x 10

16
 

∑Yi = 2627 x 10
5 

  ∑XiYi = 10.120.000 

∑Xi
2
 = (0,75)

2
 = 0,1375  (∑Xi)

2
 = 0,5625 

n∑Xi
2
 = (6 x 0,1375) = 0,825  n∑XiYi = (6 x 10.120.000) = 60.720.000 

∑Xi = 0,75    ∑Yi
2
 = 2,68 x 10

16 

Nilai a  = 10,87 x 10
6
 

Nilai b  = -51,93 x 10
7
 

Nilai r  = -0,5426 

Lampiran 10. Prosedur Analisis Komponen Minyak Atsiri Metode GC-MS (Shimadzu 

GCMS QP-2010). 

Aliran gas Helium dibuka kemudian sistem GC dinyalakan dan dilanjutkan dengan 

menyalakan sistem MS. Komputer yang terhubung sistem dinyalakan dan dilakukan 

pengaturan tekanan, suhu awal kolom dan suhu injektor. Sampel dibuat dengan cara 

melarutkannya dengan pelarut (heksan) dengan perbandingan 1 : 50 dan dimasukkan ke 

dalam vial sesusai dengan posisi vial pada autoinjektor. Nama sampel dan id sampel di 

masukkan ke dalam program data dan sample type ditentukan (Unknown atau Standard). 

Data analisis diperoleh dan dihitung dengan cara otomatis. 

 

 

 



 


