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ABSTRACT 

 

EFFECT OF EXTRACT ADDITION PICUNG (Pangium edule) ON BACTERIA 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus  AND TOTAL NUMBER OF 

MICROBES GROUND BEEF 

This research was carried out in Laboratory of Animal Product 
Technology Faculty of Animal Husbandry Brawijaya University Malang and 
Central Laboratory Biochemistry Faculty of Mathematics and Science 
Muhammadiyah University Malang at Desember  2009. 

The aim of this research to find out effect of extract addition picung 
(Pangium edule) on bacteria Escherichia coli, Staphylococcus aureus and total 
number of microbes ground beef. 

Results showed that use of the picung extract could inhibit (antimicrobial 
activity) the Escherichia coli with inhibition zone of 133.13 + 17.65 mm2 (partial 
inhibition) and against Staphylococcus aureus at 150.63 + 7,61 mm2 (partial 
inhibition) at a concentration of 90 mg extract/ ml of solvent water. Picung extract 
ethyl acetate solvent capable of inhibiting Escherichia coli at 4.88 + 4.55 mm2 
and 11.00 + 2.98 mm2 against Staphylococcus aureus. Picung antimicrobial 
activity by agar dilution at a concentration of 200 �l picung solvent extracted with 
ethyl acetate against Escherichia coli bacteria to produce relative inhibition of 
84.28%. While the value of the relative inhibition of Staphylococcus aureus from 
picung which is extracted with water and ethyl acetate are 78.18 and 92.25% 
(Minimum inhibitory Concentration values). 

 Using picung extract did not affect significantly (P>0.05) against bacterial 
total ground beef. Storage of ground beef that long nested on the water picung 
extract provide significantly (P<0.01) against the total number of microbes, 
whereas a nested storage time on the ethyl acetate extract did not affect 
significantly (P>0.05) to total number of microbes ground beef. 

The conclusion of this analysis, picung extract with ethyl acetate solvent 
able to inhibit the relatively higher compared with the solvent water in the 
bacteria Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Addition of extracts picung 
not able to reduce the number of total microbes ground beef. 

 
Keyword : Picung, antimicrobial activity, total number of microbes�
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RINGKASAN 

 

PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK PICUNG (Pangium edule) 
TERHADAP BAKTERI Escherichia coli, Staphylococcus aureus  DAN 

JUMLAH TOTAL MIKROBA DAGING GILING 

 Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan di Laboratorium Sentral Biokimia 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah 
Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2009.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 
picung (Pangium edule) terhadap bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
dan jumlah total mikroba daging giling.  

Materi yang digunakan dalam percobaan ini adalah biji picung (Pangium 
edule) yang diekstrak dengan pelarut air dan etil asetat, daging giling dan bakteri 
uji yang digunakan adalah Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Metode 
yang digunakan untuk mengetahui aktivitas antimikroba picung terhadap bakteri 
uji yaitu metode difusi agar dan metode pengenceran dan metode penelitian yang 
digunakan untuk pengujian jumlah total mikroba dari daging giling menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok dengan pola tersarang. Faktor pertama adalah tingkat 
konsentrasi penambahan ekstrak picung pada daging giling yaitu penambahan 
ekstrak 0% (P0), 2% (P1), 4% dan 6%. Faktor  yang tersarang pada faktor pertama 
adalah lama penyimpanan pada suhu dingin selama 0 hari (R1) dan 3 hari (R2). 
Variabel yang diukur adalah jumlah total mikroba. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antimikroba picung dengan 
metode difusi agar mampu menghambat Escherichia coli dengan zona 
penghambatan sebesar 133,13 + 17,65 mm2 (penghambatan parsial) dan terhadap 
Staphylococcus aureus sebesar 150,63 + 7,61 mm2 (penghambatan parsial) pada 
konsentrasi 90 mg ekstrak/ml dalam pelarut air. Ekstrak picung dengan pelarut etil 
asetat mampu menghambat Eschericia coli sebesar 4,88 + 4,55 mm2 dan  11,00 + 
2,98 mm2 terhadap Staphylococcus aureus. Aktivitas antimikroba picung dengan 
metode pengenceran pada konsentrasi 200 µl picung yang diekstrak dengan 
pelarut etil asetat terhadap bakteri Escherichia coli menghasilkan penghambatan 
relatif 84,28%. Sedangkan nilai penghambatan relatif terhadap bakteri 
Staphylococcus aureus dari picung yang diekstrak dengan air dan etil asetat 
berturut – turut 78,18 dan 92,25% (nilai Minimum Inhibitory Concentration). 
Penggunaan ekstrak picung tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap jumlah total mikroba daging giling. Lama penyimpanan daging giling 
yang tersarang pada ekstrak air picung memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap jumlah total mikroba, sedangkan lama penyimpanan yang 
tersarang pada ekstrak etil asetat tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap jumlah  mikroba total daging giling. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ekstrak picung dengan pelarut etil 
asetat mampu menghambat relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut air 
pada bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Penambahan ekstrak 
picung tidak mampu menurunkan jumlah mikroba total daging giling. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Daging giling merupakan salah satu bentuk proses pengolahan daging 

yang diperlakukan dengan penggilingan. Daging giling seperti daging pada 

umumnya mempunyai nilai gizi yang tinggi karena mengandung air, protein, 

lemak, karbohidrat, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti Fe.  

Kualitas daging giling dapat dinilai dari berbagai aspek, salah satunya 

yaitu kualitas mikrobiologi. Daging giling mudah terkontaminasi oleh mikroba 

disebabkan karena daging giling memiliki kandungan air dan nutrisi yang tinggi. 

Daging giling dapat terjadi kontaminasi oleh mikroba yang berasal dari karkas, 

peralatan pengolahan, pekerja dan air. Beberapa peralatan yang sukar dibersihkan 

seperti conveyor, penggiling daging (grinder) dan mesin pengiris, bisa menjadi 

sumber kontaminan oleh mikroba. 

Kualitas mikrobiologi daging giling dapat dilihat dari kandungan beberapa 

jenis mikroba patogen dan perusak pada daging segar diantaranya Escherichia 

coli dan Staphylococcus aureus. Teknologi penghambatan jumlah mikroba dalam 

daging antara lain dilakukan secara biologi dan kimia. Secara biologi dapat 

dilakukan dengan penambahan zat antimikroba. Zat antimikroba merupakan 

pengawet untuk mencegah kerusakan mikrobiologi yang disebabkan mikroba. 

 Sumber zat antimikroba salah satunya berasal dari rempah – rempah. 

Rempah – rempah merupakan bahan yang banyak digunakan sebagai bumbu 

dalam masakan. Rempah – rempah adalah tanaman atau bagian tanaman yang 

dapat dimanfaatkan dalam bentuk segar ataupun dalam bentuk kering. Sebagian 

besar rempah – rempah mempunyai daya guna ganda yaitu untuk meningkatkan 
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aroma dan cita rasa produk yang dihasilkan. Zat aktif yang terkandung dalam 

berbagai jenis ekstrak rempah - rempah diketahui dapat menghambat beberapa 

mikroba patogen maupun perusak makanan. Zat aktif tersebut dapat berasal dari 

bagian tumbuhan seperti biji, buah, rimpang, batang, daun, dan umbi.  

Salah satu jenis rempah – rempah yang umum digunakan oleh masyarakat 

Indonesia adalah picung. Picung adalah tumbuhan berbentuk pohon yang tumbuh 

liar atau setengah liar. Orang Sunda menyebutnya picung atau pucung (begitu 

pula sebagian orang Jawa Tengah), di Jawa Timur disebut kluek dan di Madura 

disebut pakem. Biji picung dipakai sebagai bumbu dapur masakan Indonesia yang 

memberi warna hitam pada rawon, daging bumbu kluek, brongkos, serta sup 

konro. Bijinya yang memiliki salut bisa dimakan dan bila mentah sangat beracun 

karena mengandung asam sianida dalam konsentrasi tinggi. Bila dimakan dalam 

jumlah tertentu menyebabkan keracunan (Anonim, 2009a). Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Pudji (2000) dilaporkan bahwa antimikroba picung terdiri 

atas glikosida, alkaloid, flavonoid, steroid, triterpenoid, saponin, tanin, dan 

kuinon.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penambahan ekstrak picung (Pangium edule) terhadap 

bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan jumlah total mikroba daging 

giling.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penambahan ekstrak picung (Pangium edule) terhadap bakteri Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus dan jumlah total mikroba daging giling. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 

picung (Pangium edule) terhadap bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus 

dan jumlah total mikroba daging giling. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

ekstrak picung dan mendukung peranan ekstrak picung dalam bahan pangan 

terutama daging giling yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus dan jumlah total mikroba, sehingga dapat 

meningkatkan keamanan bahan pangan tersebut.  

 

1.5. Kerangka Pikir 

Daging giling adalah salah satu contoh bahan pangan asal ternak yang 

merupakan bentuk persiapan daging sebelum diolah lebih lanjut. Daging giling 

mempunyai nilai gizi tinggi karena dalam daging giling terdapat kandungan 

protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang tinggi.  

Pada daging giling seperti daging utuh pada umumnya dapat terjadi 

penurunan kualitas yang disebabkan oleh kontaminasi mikroba. Kontaminasi 

mikroba dapat berasal dari tempat pemotongan ternak dan saat proses 

penggilingan daging. Mikroba yang sering mengkontaminasi daging giling yaitu 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Pengawet biasanya ditambahkan 

untuk mengurangi kerusakan mikrobiologi bahan pangan. Salah satu jenis 

pengawet tersebut yaitu zat antimikroba. 
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Zat antimikroba dapat berasal dari rempah – rempah. Rempah – rempah 

yang sering digunakan sebagai bahan tambahan pangan yaitu picung. Picung 

diketahui mengandung beberapa substansi organik yang bersifat sebagai 

antimikroba. Senyawa yang berperan sebagai antimikroba pada picung terdiri atas 

glikosida, alkaloid, flavonoid, steroid, triterpenoid, saponin, tanin, dan kuinon. 

Aktivitas antimikroba ekstrak picung dapat diketahui dengan uji aktivitas 

antimikroba yang ditandai dengan adanya daerah bening (clear zone), yang 

menunjukkan adanya penghambatan mikroba uji. Penetapan konsentrasi 

penggunaan ekstrak picung yang akan ditambahkan pada daging giling 

berdasarkan pada nilai Minimum Inhibitory Concentration (MIC). MIC adalah 

konsentrasi terendah dari zat antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba tertentu. 

Penambahan ekstrak picung yang berfungsi sebagai zat antimikroba 

diharapkan dapat  mengurangi jumlah mikroorganisme yang meliputi Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus dan jumlah total mikroba daging giling. 

 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah dengan adanya penambahan ekstrak 

picung terhadap sistem pangan daging giling, dapat menghambat bakteri 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan jumlah total miroba.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman Picung dan Manfaatnya 

Tanaman Picung (Pangium edule) termasuk dalam famili Flacourtiaceae, 

tanaman ini terdapat tumbuh liar di bawah ketinggian 1.000 m dari permukaan 

laut (Anonimus, 2008b). Picung banyak dimanfaatkan untuk pembuatan masakan 

rawon. Selain sebagai bumbu masak dapur, biji buah picung juga bisa 

dimanfaatkan sebagai pengawet alami ikan segar. Kombinasi 2% biji buah picung 

dan 2% garam dari total berat ikan telah mampu mengawetkan ikan kembung 

segar selama 6 hari tanpa merubah mutu (Anonimus, 2006).  

Biji picung diketahui mengandung senyawa antioksidan dan golongan 

flavonoid sebagai senyawa antimikroba. Senyawa yang  terdapat  dalam biji  

picung  antara lain glikosida sianogen, alkaloid, flavonoid, steroid, triterpenoid, 

saponin, tanin, dan kuinon. Senyawa dalam picung yang bersifat antioksidan 

dalam  biji  antara  lain vitamin  C,  ion  besi  dan  ß  karoten dan senyawa yang 

berperan sebagai senyawa antimikroba yaitu asam sianida, asam hidrokarpat,  

asam  khaulmagrat, asam garlat dan  tanin (Tabel 1).  

 

2.2. Senyawa Antimikroba dari Bahan Tanaman 

Zat antimikroba merupakan senyawa yang dapat membunuh atau 

menghambat pertumbuhan mikroba. Zat antimikroba dapat bersifat bakterisidal 

(membunuh bakteri), bakteristatik (menghambat pertumbuhan bakteri), fungisidal 

(membunuh kapang), fungistatik (menghambat pertumbuhan kapang), ataupun 
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germisidal (menghambat germinasi spora bakteri). Zat antimikroba tersebut salah 

satunya dapat diperoleh dari rempah – rempah yang digunakan dalam pengolahan 

pangan. Fungsi utama penggunaan rempah-rempah dalam pengolahan pangan 

adalah sebagai bahan pemberi cita rasa khas pada makanan (Pudji, 2000). 

 
Tabel 1. Hasil pemeriksaan fitokimia dari daging buah picung dan pemeriksaan 

fitokimia ekstrak berbagai pelarut daging buah picung segar dan kering 
Segar Kering Uji DBP* 

Segar 
DBP* 
Kering K* M* A* K* M* A* 

Glikosida 
Alkaloid  
Flavonoid  
Steroid 
Triterpenoid  
Saponin Tanin  
Kuinon 

+++ 
+ 

++ 
++ 
- 

++ 
+ 

++ 

- 
+ 

++ 
++ 
- 

+++ 
- 
- 

+ 
++ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

+ 
+++ 

+ 
++ 
- 
- 
- 
- 

+ 
++ 
++ 
- 
- 
- 
- 
- 

+ 
++ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

+ 
++ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

+ 
++ 
++ 
- 
- 
- 
- 
- 

* DBP = daging buah picung 
(+ ) = menunjukkan jumlah secara kualitatif 
* K= kloroform; M = metanol; dan A = air 
 
Sumber : Arif, Suradikusumah dan Batubara (2000). 

 
Sebagian besar komponen di dalam rempah-rempah bersifat sebagai 

antimikroba, sehingga dapat mengawetkan makanan. Komponen rempah - rempah 

yang mempunyai aktivitas antimikroba terutama adalah bagian minyak atsiri, 

misalnya minyak jahe dan minyak daun salam yang bersifat bakterisidal 

(Astawan, 2004). Aktivitas senyawa antimikroba dari rempah – rempah 

dipengaruhi oleh adanya komponen bioaktif yang terkandung dalam senyawa 

tersebut, sehingga setiap senyawa mempunyai perbedaan aktivitas. Komponen 

bioaktif tersebut antara lain cincin aromatik, gugus alkil, dan senyawa tiosulfinat 

(Radiati, 2009).  
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2.3. Analisis Penghambatan Mikroba 

Konsentrasi minimun penghambatan atau lebih dikenal dengan MIC 

(Minimum Inhibitory Concentration) adalah konsentrasi terendah dari zat 

antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba tertentu (Greenwood, 

1995). Nilai dari MIC dapat ditentukan dari angka standar uji prosedur, dimana 

biasanya untuk mengetahui nilai dari MIC menggunakan metode tube dilution dan 

metode difusi agar (Anonimus, 2005). 

MIC dari sebuah zat antimikroba digunakan untuk mengetahui sensitivitas 

dari mikroba terhadap zat antimikroba. Nilai MIC berlawanan dengan sensitivitas 

mikroba yang diuji. Semakin rendah nilai MIC dari sebuah zat antimikroba, 

sensitivitas dari bakteri akan semakin besar. Strain dari beberapa spesies mikroba 

sangat berbeda dalam hal sensitivitasnya (Greenwood, 1995). 

 

2.4. Ekstraksi dan Isolasi 

Secara umum ekstraksi senyawa metabolit sekunder dari seluruh bagian 

tumbuhan seperti bunga, buah, kulit batang dan akar menggunakan sistem 

maserasi menggunakan pelarut organik polar seperti metanol. Maserasi 

merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut organik yang digunakan 

pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa 

bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan 

dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan diluar sel 

sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam 

pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama 

perendaman yang dilakukan (Darwis, 2000). 
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2.5. Daging dan Daging Giling 

Daging merupakan semua jaringan hewan dan semua produk hasil 

pengolahan jaringan – jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan. Kandungan gizi daging dari berbagai bangsa 

ternak dan ikan berbeda, tetapi setiap 100 gram daging dapat memenuhi 

kebutuhan gizi seorang dewasa setiap hari sekitar 10 persen kalori, 50 persen 

protein, 35 persen zat besi (Fe), atau 100 persen zat besi, bila daging berasal dari 

hati dan 25-60 persen vitamin B kompleks (Soeparno, 1998).  

Daging sering digunakan dalam pemenuhan gizi seimbang tubuh karena 

mutu proteinnya tinggi dan pada daging terdapat pula kandungan asam amino 

esensial yang lengkap dan seimbang. Keunggulan lain, protein daging lebih 

mudah dicerna dibandingkan dengan bahan pangan sumber protein yang berasal 

dari nabati. Selain itu daging merupakan salah satu jenis bahan pangan yang 

mudah busuk (perishable food) yang dikarenakan mikroba – mikroba pembusuk 

mudah mengkontaminasi. (Lawrie, 2003). 

Salah satu bentuk daging yang mengalami perubahan adalah daging giling. 

Daging giling didefinisikan sebagai daging yang dihasilkan dari penggilingan dan 

pencampuran berbagai jenis potongan daging, dengan atau tanpa campuran lemak 

(maksimum 30%). Nilai gizi dari daging giling tidak jauh berbeda dari daging 

utuh, namun pada daging giling terjadi perusakan protein karena proses 

penggilingan. Dalam pembuatan daging giling peralatan yang digunakan seperti 

conveyor, grinder, dan mesin pengiris merupakan salah satu sumber kontaminan 

mikroba bagi daging giling seperti Escherichia coli dan Staphylococcus spp 

(Yudi, 2007). 
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2.6. Mikroba Patogen pada Daging Giling 

Kandungan mikroba daging giling sangat bervariasi, dengan bakteri 

sebagai kontaminan utama.  Mikroba daging giling sekitar 104 - 105 koloni/gram.  

pH daging giling yaitu sekitar 6,5; kadar protein yang tinggi; kadar karbohidrat 

yang relatif rendah dan kondisi lingkungan sekitar pangan akan menentukan jenis 

mikroba apa yang akan tumbuh dominan (Syamsir, 2008). 

Daging giling yang disimpan dingin dimungkinkan mengandung   bakteri 

mesofilik seperti Micrococcus, Enterococcus, Staphylococcus, Bacillus, 

Clostridium, Lactobacillus, Coliform dan Enterobacteriaceae lainnya termasuk 

patogen.  Apabila daging disimpan pada suhu rendah (-1 – 5°C), maka bakteri 

psikrofilik akan menjadi masalah utama dalam penyimpanan daging giling 

tersebut. Sedangkan bakteri psikrotrofik yang dominan didalam daging giling 

adalah Lactobacillus dan Leuconostoc, Brochothrix thermosphacta, Clostridium 

laramie, beberapa strain Coliform, Serratia, Pseudomonas, Alteromonas, 

Achromobacter, Alcaligenes, Acinetobacter, Morexella, Aeromonas dan Proteus 

(Syamsir, 2008). 

 

2.7. Bakteri Staphylococcus aureus 

Bakteri yang dapat menyebabkan keracunan Staphylococcus adalah strain 

tertentu dari Staphylococcus aureus. (Supardi dan Sukamto, 1999). Sel – sel 

Staphylococcus aureus adalah gram positif berbentuk bola yang umumnya 

tersusun berkelompok seperti buah anggur. Bakteri ini tidak bergerak, fakultatif 

anaerob dan dapat tumbuh pada produk – produk yang mengandung NaCl sampai 

16% (Buckle et al., 1987). 
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Secara ekologis, Staphylococcus aureus erat sekali hubungannya dengan 

manusia dan hewan lainnya, terutama pada bagian kulit, hidung dan tenggorokan. 

Dengan demikian makanan kebanyakan tercemar melalui pengelolaan oleh 

manusia. Organisme ini tidak kuat bersaing dengan lainnya dan akibatnya bakteri 

ini tidak mempunyai peran yang berarti pada bahan – bahan pangan yang tidak 

dimasak. Akan tetapi, dalam bahan pangan yang telah diamasak atau diasin, 

dimana organisme – organisme yang ada telah rusak oleh pemanasan atau 

pertumbuhannya terhambat oleh konsentrasi garam (Buckle et al., 1987).  

 

2.8. Bakteri Escherichia coli 

Escherichia coli terdapat secara normal dalam alat – alat pencernaan 

manusia dan hewan. Bakteri ini adalah gram negatif, bergerak, berbentuk batang, 

bersifat fakultatif anaerob dan termasuk golongan Enterobacteriaceae. Organisme 

ini berada di dapur dan tempat – tempat persiapan bahan pangan melalui bahan 

baku dan selanjutnya masuk ke makanan yang dimasak melalui tangan, 

permukaan alat – alat, tempat – tempat masakan dan peralatan lain. Masa inkubasi 

adalah 1-3 hari dan gejala – gejalanya menyerupai gejala – gejala keracunan 

bahan pangan yang tercemar oleh Salmonella atau disentri (Buckle et al, 1987). 

 Escherichia coli tumbuh pada suhu antara 10 – 40oC, dengan suhu 

optimum 37oC. pH optimum untuk pertumbuhannya adalah pada 7,0 – 7,5; pH 

minimum pada 4,0 dan maksimum pada pH 9,0. Nilai aw minimum untuk 

pertumbuhan Escherichia coli adalah 0,96. Bakteri ini dapat mencemari bahan 

pangan asal ternak terutama daging berasal dari air yang digunakan pada saat 

pemotongan dan sanitasi yang buruk ( Supardi dan Sukamto, 1999). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Materi Penelitian  

3.1.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan pada bulan Desember 2009 di 

Laboratorium Mikrobiologi Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Analisa Proksimat Picung dilakukan di 

Laboratorium Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

3.1.2. Peralatan 

Peralatan yang digunakan diantaranya adalah timbangan analitik (Ohaus 

BC series dan Mettler Instrumente tipe AJ150L, Swiss), colony counter (Stuart 

Scientific, Greet Britain), penangas air (GFL tipe 1003), pH meter (Hanna 

Instruments, Perancis), oven (Memmert, Jerman), hot plate stirrer (IKAMAG 

RET, Janke and Kuntel), autoclave (Hirayama Manufacturing Corporation tipe 

HL-36Ae, Jepang), lemari es (Sanyo tipe SR-LL180F, Jepang), inkubator (WTB 

binder tipe 53, Jerman), gelas kimia dengan ukuran 250 ml dan 2 liter (Pyrex, 

Jepang), erlenmeyer (Pyrex, Jepang), pipet volum (Pyrex, Jerman), tabung reaksi 

(Pyrex, Jepang), cawan petri, pipet tetes, gelas ukur (Pyrex, Jepang), pengaduk, 

mortar, termometer, botol timbang, eksikator, penjepit, kertas kraf, tali, bunsen, 

tabung Kjeldahl, buret, cawan filtrasi, pompa vakum, tanur, spektrofotometer, 

sentrifus dan vortex.  
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3.1.3. Bahan Penelitian  

Bahan percobaan yang digunakan adalah biji picung (Pangium edule) yang 

diperoleh dari Pasar Dinoyo Malang dan daging giling yang diperoleh dari Pasar 

Blimbing Malang. Bakteri yang digunakan adalah Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya, air, etil asetat, pepton 0,1%, Nutrient Broth 

(NB), media agar NA, etanol 96%, HCl, petroleum eter, H2SO4, NaOH 45%, 

aquades, H3BO3 4%, indikator MM, EDTA, aseton, katekin, buffer C, ferrum 

klorida, buffer 4 dan 7,  amilum 1%, iodium 0,01%, eter : aseton (1 : 1), Na2SO4, 

folin C dan Na2CO3. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan pola tersarang. Faktor pertama adalah tingkat konsentrasi 

penambahan ekstrak picung yaitu penambahan konsentrasi ekstrak picung 0% 

(P0), konsentrasi ekstrak picung 2% (P1), konsentrasi ekstrak picung 4% (P2), 

dan konsentrasi ekstrak picung 6% (P3). Faktor yang tersarang pada faktor 

pertama adalah lama penyimpanan pada suhu dingin dengan penyimpanan 0 hari 

(R1) dan lama penyimpanan 3 hari (R2). Ulangan dilakukan sebanyak 3 kali pada 

masing – masing perlakuan. Dari keseluruhan perlakuan, kelompok dan ulangan 

tersebut diperoleh 24 kombinasi (Tabel 2). Data yang diperoleh dibedakan 

berdasarkan jenis pelarut, dimana pelarut yang digunakan yaitu air dan etil asetat. 
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3.3. Tahapan Penelitian 

3.3.1. Persiapan Bahan Uji 

Tahapan persiapan bahan uji meliputi penseleksian dan pengambilan biji 

picung. Biji picung dihaluskan dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50oC 

selama 20 jam (kadar air 8-10%). Setelah  itu dihaluskan sehingga diperoleh 

bubuk picung. 

 
Tabel 2. Konfigurasi kombinasi perlakuan dan kelompok 

Kelompok Konsentrasi Lama 
Penyimpanan K1 K2 K3 

R1 P0,R1,K1 P0,R1,K2 P0,R1,K3 
P0  R2 P0,R2,K1 P0,R2,K2 P0,R2,K3 

R1 P1,R1,K1 P1,R1,K2 P1,R1,K3 
P1 R2 P1,R2,K1 P1,R2,K2 P1,R2,K3 

R1 P2,R1,K1 P2,R1,K2 P2,R1,K3 
P2 R2 P2,R2,K1 P2,R2,K2 P2,R2,K3 

R1 P3,R1,K1 P3,R1,K2 P3,R1,K3 
P3 R2 P3,R2,K1 P3,R2,K2 P3,R2,K3 

 

3.3.2. Ekstraksi Picung dengan Pelarut Air 

Proses ekstraksi meliputi penambahan air dengan perbandingan picung 

bubuk dan air 1:2 (b/v). Ekstraksi diawali dengan perebusan bubuk biji picung 

dalam waterbath pada suhu 70 oC selama 2 jam, lalu disaring dengan kain saring 

dan kertas Whatman no 42 sehingga dihasilkan filtrat dan residu (1a) 

Residu 1a diekstraksi kembali dengan air dengan maserasi di atas hot plate 

stirrer dengan kecepatan putar 250 rpm selama 6 jam. Setelah itu disaring dengan  

kain saring dan kertas Whatman no 42 sehingga dihasilkan filtrat dan residu (1b). 

Selanjutnya yaitu filtrat 1a dan filtrat 1b dicampur sehingga diperoleh ekstrak 

picung yang dilarutkan dengan pelarut air. Apabila ekstrak yang dihasilkan 
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memilki konsentrasi yang rendah maka dilakukan pemisahan antara pelarut 

dengan bahan terekstrak menggunakan rotary evaporator. 

 

3.3.3. Ekstraksi Picung dengan Pelarut Etil Asetat 

Proses ekstraksi meliputi penambahan etil asetat dengan perbandingan 

picung bubuk dan etil asetat 1:2 (b/v). Picung bubuk yang telah ditambahkan etil 

asetat tersebut  dimaserasi di atas hot plate stirrer dengan kecepatan putar 250 

rpm selama 6 jam. Setelah itu disaring dengan kain saring dan kertas Whatman no 

42 sehingga dihasilkan filtrat (2a) dan residu (2a). Selanjutnya yaitu residu (2a) 

dimaserasi kembali dengan perbandingan tetap yaitu 1:2 antara residu picung dan 

etil asetat selama 6 jam sehingga dihasilkan residu (2b) dan filtrat (2b). Filtrat 2a 

dan filtrat 2b dicampur sehingga diperoleh ekstrak picung yang dilarutkan dengan 

pelarut etil asetat. Setelah dilakukan pencampuran, maka langkah selanjutnya 

yaitu ekstrak picung dilakukan pemekatan menggunakan rotary evaporator. 

 

3.4. Karakterisasi Kimia Picung 

3.4.1. Analisa Kadar Air 

Penetapan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara. Hal ini 

tergantung pada sifat bahannya. Pada umumnya penentuan kadar air dilakukan 

dengan mengeringkan bahan dalam oven pada suhu 105 – 110oC selama 3 jam 

atau sampai didapat berat yang konstan. Selisih berat sebelum dan sesudah 

pengeringan adalah banyaknya air yang diuapkan (Winarno, 2002). Prosedur 

pengujian disajikan pada Lampiran 1. 
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3.4.2. Analisa Kadar Lemak 

 Sudarmadji, Haryono dan Suhardi (1989) dan Winarno (2002) menyatakan 

bahwa analisa kadar lemak dapat diketahui dengan menggunakan berbagai pelarut 

seperti petroleum ether. Cara analisa ini dapat dilakukan untuk bahan yang 

kandungan lemaknya rendah. Prinsip dari uji ini yaitu dengan digunakan pelarut 

maka kadar lemak dalam sampel akan terlarut dalam pelarut tersebut. Prosedur 

pengujian disajikan pada Lampiran 2. 

 

3.4.3. Analisa Kadar Protein 

 Cara Kjeldahl digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam 

bahan makanan secara tidak langsung, karena yang dianalisis dengan cara ini 

adalah kadar nitrogennya, dengan mengalikan hasil analisis tersebut dengan angka 

konversi 6,25 sehingga akan diperoleh nilai protein dalam bahan makanan itu. 

Cara Kjeldahl pada umumnya dapat dibedakan atas dua cara, yaitu cara makro dan 

semimakro. Cara makro Kjeldahl digunakan untuk contoh yang sukar 

dihomogenisasi dan besar contoh 1-3 gram, sedang semimikro Kjeldahl dirancang 

untuk contoh ukuran kecil yaitu kurang dari 300 mg dari bahan yang homogen 

(Winarno, 2002). Prosedur pengujian disajikan pada Lampiran 3. 

 

3.4.4. Analisa Serat Kasar 

 Sudarmadji, Haryono dan Suhardi (1989) dan Anonimus (2002) 

menjelaskan bahwa serat kasar merupakan residu dari bahan makanan atau 

pertanian setelah diperlakukan dengan asam atau alkali mendidih, dan terdiri dari 

selulosa, dengan sedikit lignin dan pentosan. Komponen dalam suatu bahan yang 



16 
 

tidak dapat larut dalam pemasakan dengan asam encer dan basa encer selama 30 

menit adalah serat kasar dan abu. Untuk mendapatkan nilai serat kasar, maka 

bagian yang tidak larut tersebut (residu) dibakar sesuai dengan prosedur analisis 

abu. Selisih antara residu dengan abu adalah serat kasar. Prosedur pengujian 

disajikan pada Lampiran 4. 

 

3.4.5. Analisa Kadar Tanin 

 Sudarmadji, Haryono dan Suhardi (1989) dan Winarno (2002) menyatakan 

bahwa tanin disebut juga asam tanat dan asam galotanat. Tanin dapat tidak 

berwarna sampai berwarna kuning atau coklat. Istilah tanin yang digunakan pada 

kalangan ahli pangan ada dua, yaitu yang pertama condensed tannin merupakan 

dimer 4,8 atau 2,8 C-C atau ikatan dimer eter 3,3 dari senyawa katekin. 

Sedangkan yang kedua disebut hydrolyzed tannin. Tanin dalam suatu bahan dapat 

dianalisa menggunakan metode Lowenthal-Procter dan spektrofotometri. 

Prosedur pengujian disajikan pada Lampiran 5.   

 

3.4.6. Analisa pH 

pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimilki oleh suatu bahan dimana pH merupakan 

suatu logaritma aktivitas ion hidrogen (H+) yang terlarut (Anonimus, 2009b). pH 

dari picung diukur menggunakan pH meter otomatis. Prosedur pengujian disajikan 

pada Lampiran 6. 
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3.4.7. Analisa Kadar Vitamin C 

Vitamin C akan dioksidasi oleh larutan iodium standar karena iodium 

bersifat sebagai oksidator. Amilum digunakan sebagai indikator setelah vitamin C 

teroksidasi seluruhnya oleh larutan iodium standar maka kelebihan iodium akan 

bereaksi dengan amilum dan menghasilkan warna biru (Ariani, 2005). Prosedur 

pengujian disajikan pada Lampiran 7. 

 

3.4.8. Analisa Kadar Total Karoten 

Karotenoid merupakan kelompok pigmen yang berwarna kuning, oranye, 

merah oranye, serta larut dalam minyak (lipida). Karotenoid terdapat dalam 

kloroplas (0,5%) bersama – sama dengan klorofil (9,3%), terutama pada bagian 

permuakaan atas daun, dekat dengan dinding sel – sel palisade. Prinsip dari uji ini 

yaitu pigmen diekstrak dari bahan dengan menggunakan pelarut asetonheksana. 

Pigmen dipisahkan dari pigmen lainnya dengan menggunakan kolom adsorpsi 

Magnesium oksida-Supercel, kemudian diukur adsorbansinya pada 436 nm 

(Winarno, 2002). Prosedur pengujian disajikan pada Lampiran 8. 

 

3.4.9. Analisa Total Fenol 

Pambayun, dkk (2007) dan Rakhmani, dkk (2004) menjelaskan bahwa 

polifenol alami merupakan metabolit sekunder tanaman tertentu. Total fenol 

dianalisis dengan metode Folin - Ciocalteu. Serapan diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 725 nm. Katekin (0,01-0,1 mg/ml) 

dipakai sebagai standar. Prosedur pengujian disajikan pada Lampiran 9. 
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3.5. Aktivitas Antimikroba 

3.5.1. Metode Difusi Agar 

3.5.1.1. Sterilisasi Alat dan Bahan 

 
Pelczar dan Chan (1986) dan Capuccino dan Sherman (2001) menjelaskan 

bahwa alat-alat seperti cawan petri, tabung reaksi, erlenmeyer, penjepit, spatula, 

Media Agar NA, Media Nutrien Broth, dan seluruh alat dan bahan (kecuali 

ekstrak picung) yang akan digunakan disterilisasi di dalam autoclave selama 15 

menit dengan mengatur tekanan 15 dyne/cm3 (1 atm) dan suhu 121 oC setelah 

sebelumnya dicuci bersih, dikeringkan dan dibungkus dengan kertas.  

 

3.5.1.2. Pembuatan Stok Suspensi Bakteri 

Pembuatan suspensi bakteri dilakukan untuk perbanyakan stok, dengan 

cara menginokulasikan 1 ose biakan murni ke dalam 50 ml Nutrient Broth (NB), 

kemudian diinkubasi pada suhu 37 oC selama 24 jam di dalam inkubator. 

 

3.5.1.3. Tahap Pengujian 

Cawan petri diisi media NA sebanyak kurang lebih 19 ml yang 

mengandung suspensi bakteri sebanyak 2 ml (5 x 105 cfu/ ml), selanjutnya dibuat 

beberapa sumur pada agar dengan diameter 5 mm. Pada tiap – tiap sumur ditetesi 

50 µl ekstrak picung (konsentrasi 90 mg ekstrak/ ml). Setiap sampel dibuat secara 

duplo dan diulang 4 kali. Setelah ditetesi dengan ekstrak picung, cawan diinkubasi 

pada suhu 4oC selama 2 jam agar terjadi pre-difusi. Selanjutya cawan diinkubasi 

pada suhu 37 oC selama 24 jam dan setelah waktu inkubasi kemudian diukur 
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diameter zona terang (clear zone) dengan menggunakan penggaris (milimeter) 

(Radiati, 2009). 

 

3.5.2. Metode Pengenceran 

3.5.2.1. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Pelczar dan Chan (1986) dan Capuccino dan Sherman (2001) menjelaskan 

bahwa alat-alat seperti cawan petri, tabung reaksi, erlenmeyer, penjepit, spatula, 

Media Agar NA, dan seluruh alat dan bahan (kecuali ekstrak picung) yang akan 

digunakan disterilisasi di dalam autoclave selama 15 menit dengan tekanan 15 

dyne/cm3 (1 atm) dan suhu 121 oC setelah sebelumnya dicuci bersih, dikeringkan 

dan dibungkus dengan kertas. 

 

3.5.2.2. Persiapan Kultur Uji 

Satu mata ose kultur bakteri dipindahkan ke dalam medium cair NB 

sebanyak 10 ml yang telah disterilisasi. Setelah dikocok, kemudian diinkubasi 

pada suhu 37 oC selama 24 jam. 

 

3.5.2.3. Pengujian Aktivitas Antimikroba dengan Metode Kontak 

Metode kontak adalah metode yang mengevaluasi aktivitas antimikroba 

berdasarkan perkembanagan atau kematian bakteri dengan mengukur jumlah 

bakteri setelah diberi sejumlah zat antimikroba dan dikontakkan pada waktu 

tertentu (Radiati, 2009). 

Kultur bakteri diencerkan dalam NB (Nutrient Broth) dengan perbandingan 

konsentrasi 1 ml kultur bakteri dan 99 ml Nutrient Broth. Konsentrasi awal 
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mikroba yaitu 106 cfu/ml, setelah diencerkan maka konsentrasi mikroba menjadi 

104 cfu/ml. Setelah itu dicari konsentrasi yang sesuai untuk MIC. 

Selanjutnya yaitu dipipet 1 ml kultur untuk masing – masing bakteri ke 

dalam tabung reaksi, lalu pada masing – masing ekstrak dipipet sebanyak 200 µl  

ke dalam tabung reaksi dan yang terakhir yaitu pepton dipipet sebanyak 1,8 ml 

untuk masing – masing tabung reaksi yang berisi ekstrak picung dengan pelarut 

air maupun etil asetat. Dari prosedur tersebut maka diperoleh volume akhir untuk 

masing – masing tabung reaksi  sebanyak 3 ml (Tabel 3). 

Masing – masing tabung reaksi tadi diinkubasi dengan perlakuan waktu 

inkubasi 0, 6, 12, dan 24 jam. Setelah waktu inkubasi tercapai maka sebanyak 1 

ml ditanam dalam media Plate Count Agar dan 1 ml konsentrasi campuran tadi 

diencerkan dengan 3 kali tingkat pengenceran. Pada 2 tingkat pengenceran 

terakhir ditanam pada media Plate Count Agar sebanyak 1 ml dan diulang 

sebanyak 2 kali pada masing – masing tingkat pengenceran. Setelah dilakukan 

penanaman lalu diinkubasi selama 24 jam dan dihitung jumlah koloni yang 

tumbuh. 

 
Tabel 3. Perbandingan konsentrasi dari Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

eksrak picung dengan air dan etil asetat.  
Ekstrak 
Picung 

Kultur (ml) Volume 
Ekstrak (µl) 

Pepton (ml) Volume (ml) 

Aquades 1 200 1,8 3 

Etil Asetat 1 200 1,8 3 
 

3.6. Uji Total Mikroba 

Uji total mikroba merupakan metode penghitungan jumlah mikroba yang 

terdapat dalam suatu produk yang tumbuh pada media agar pada suhu dan waktu 
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inkubasi yang ditetapkan (Anonimus, 2008). Media yang digunakan adalah PCA 

dengan konsentrasi 17,5 g/liter. Sampel disiapkan untuk dilakukan pengenceran. 

Konsentrasi ekstrak yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh MIC yaitu 

2%. Dari data MIC tersebut maka dilakukan variasi konsentrasi menjadi 0; 2; 4; 

dan 6 %. Daging giling sebanyak 10 gram dicampur dengan masing – masing 

konsentrasi ekstrak, lalu disimpan pada suhu refrigerator yaitu sekitar 4 – 6o C. 

 Pengenceran dilakukan dengan menggunakan pepton dengan konsentrasi 

0,1%. Pengenceran dilakukan hingga 10-6 dengan cara daging giling yang telah 

ditambahkan ekstrak sebanyak 5 gram dilarutkan dalam 45 ml pepton (tingkat 

pengenceran 1/10), kemudian dari tingkat pengenceran 1/10 diambil sebanyak 1 

ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan pepton (tingkat 

pengenceran 1/100) dan begitu seterusnya sampai pada tingkat pengenceran 

1/1.000.000. Penanaman dilakukan dengan metode pour plate dan media yang 

digunakan yaitu PCA (Plate Count Agar). Masing-masing dari tiga pengenceran 

terakhir diinokulasikan 1 ml ke dalam cawan petri, kemudian PCA dimasukkan 

sebanyak 10-15 ml lalu dihomogenkan dan ditunggu hingga padat. Setelah itu 

dinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 

 

3.7. Analisis Data  

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode sidik ragam 

(ANOVA = Analysis of Variance). Apabila dari hasil uji menunjukkan adanya 

pengaruh maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji Duncan Multiple Range Test 

(DMRT). Khusus untuk uji dengan metode difusi agar data yang diperoleh 

ditabulasi dan ditransformasikan ke bentuk logaritma (satuan log cfu/gram) 
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sebelum dianalisa dalam bentuk analisis sidik ragam (ANOVA) dan uji Duncan 

Multiple Range Test (DMRT) (Yitnosumarto, 1991). 

 

3.8. Batasan Istilah 

1. Picung (Pangium edule) adalah tanaman yang termasuk dalam famili 

Flacourtiaceae, tumbuh liar di bawah ketinggian 1.000 m dari permukaan laut 

yang biasanya oleh masyarakat Indonesia digunakan sebagai bumbu dapur.  

2. Aktivitas antimikroba adalah suatu metode untuk megetahui kekuatan 

penghambatan dari suatu zat tertentu terhadap mikroba. Metode yang sering 

digunakan biasanya yaitu metode difusi agar dan metode cakram. 

3. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) adalah konsentrasi terendah dari 

antibiotika atau antimikrobial yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba 

tertentu. 
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Gambar 1. Alur Kerja Penelitian 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakterisasi Kimia Picung 

 Hasil analisa komposisi kadar air, lemak, protein, serat kasar, tanin, pH, 

vitamin C, total karoten dan total fenol dari picung bubuk, ekstrak picung dengan 

pelarut air dan ekstrak picung dengan pelarut etil asetat dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Komposisi fitokimia dari picung bubuk, ekstrak picung dengan air dan 

ekstrak picung dengan pelarut etil asetat. 

Komposisi 
 

Picung 

Bubuk + SD Ekstrak  
Air + SD 

Ekstrak Etil 
Asetat + SD 

Kadar Air (%) 
Lemak (%) 
Protein (%) 
Serat Kasar (%) 
Tanin (%) 
pH 
Vitamin C (mg/100 
gram) 
Total Karoten (ug/g) 
Total Fenol (%) 

8,557  +  4,383 
0,050  +  0,000 
0,007  +  0,007 
1,022  +  0,074 
0,841  +  0,004 
5,350  +  0,070 
 
7,818  +  0,131 
          TT 
0,855  +  0,006 

            - 
0,050  +  0,000 
0,020  +  0,001 
          TT 
1,587  +  0,032 
4,850  +  0,070 
 
          TT 
          TT 
0,707  +  0,005 

- 
0,634    +  0,045 
0,0008  +  0,0008 
            TT 
2,150    +  0,014 
4,250    +  0,070 
 
            TT 
2,108    +  0,593 
1,657    +  0,006 

  -   = tidak dilakukan uji 
TT = tidak terdeteksi 
SD = standar deviasi 
 

 Nilai rataan kadar air picung yang digunakan yaitu 8,557 + 4,383 %. 

Dalam penelitian ini, kadar air yang diuji hanya pada picung bubuk. Kandungan 

serat kasar dan vitamin C pada ekstrak air dan etil asetat picung dengan metode 

yang dilakukan tidak terdeteksi jumlahnya. Kadar lemak, tanin, total karoten dan 

total fenol ekstrak etil asetat picung mempunyai kadar rataan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan ekstrak air yaitu berturut-turut 0,634 + 0,045; 2,150 + 
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0,014; 2,108 + 0,593; 1,657 + 0,006 %. Untuk ekstrak air berturut-turut yaitu 

0,050 + 0,000; 1,587 + 0,032; 0,000 + 0,000; 0,707 + 0,005 %. Hal ini 

dikarenakan lemak, tanin, karoten dan fenol picung merupakan senyawa yang 

cenderung terlarut pada pelarut semipolar sehingga kelarutannya lebih tinggi pada 

pelarut semipolar seperti etil asetat daripada air yang bersifat polar. 

 

4.2. Aktivitas Antimikroba Picung 

4.2.1. Aktivitas Antimiroba Picung dengan Metode Difusi Agar 

Aktivitas antimikroba ekstrak air dan etil asetat picung terhadap bakteri uji 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan metode difusi agar pada 

media NA disajikan pada Tabel 5. Secara umum ekstrak etil asetat picung 

memiliki penghambatan relatif lebih tinggi daripada ekstrak picung dengan 

pelarut air terhadap kedua bakteri uji.  

 
Tabel 5. Luas penghambatan (mm2) dari 50 µl ekstrak picung (konsentrasi 90 mg 

ekstrak/ml) 

Bakteri Ekstrak Picung dengan Pelarut 
Air + SD Etil Asetat + SD 

Escherichia coli 133,13 + 17,65* 4,88   + 4,55 
Staphylococcus aureus 150,63 + 7,61* 11,00 + 2,98 

SD = standar deviasi 
* Penghambatan parsial 

 

 Pada Tabel 5 dapat dilihat aktivitas antimikroba ekstrak picung terhadap 

bakteri uji Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Pada ekstrak picung yang 

menggunakan pelarut air hanya menghasilkan penghambatan parsial (Gambar 2), 

artinya penghambatan yang tidak menghasilkan zona bening (clear zone). Ekstrak 

picung dengan pelarut air memberikan penghambatan parsial 133,13 + 17,65 mm2 
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pada bakteri Escherichia coli dan 150,63 + 7,61 mm2 pada bakteri Staphylococcus 

aureus. Menurut Radiati (2009) penghambatan parsial terjadi karena penurunan 

intensitas areal bening atau tidak adanya areal bening di sekitar koloni bakteri 

kemungkinan adanya penghambatan produksi atau penurunan aktivitas 

antimikroba. Ekstrak picung dengan pelarut etil asetat mempunyai penghambatan 

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak air. Ekstrak etil asetat 

memberikan penghambatan 4,88 + 4,55 mm2 pada bakteri Escherichia coli dan 

11,00 + 2,98 mm2 pada bakteri Staphylococcus aureus (Gambar 3). 

 

Gambar 2. Penghambatan parsial bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus 
aureus oleh ekstrak picung dengan pelarut air 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Zona bening yang terbentuk (a) Escherichia coli dan (b) 

Staphylococcus aureus oleh ekstrak picung dengan pelarut etil 
asetat 

 
 

Ekstrak picung dengan pelarut air maupun dengan pelarut etil asetat lebih 

menghambat terhadap bakteri uji Staphylococcus aureus dibandingkan dengan 
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Escherichia coli. Pada umumnya bakteri Gram positif seperti  Staphylococcus 

aureus lebih peka terhadap aktivitas antimikroba dibandingkan dengan bakteri 

Gram negatif seperti Escherichia coli. Daya tahan yang lebih rendah dari 

golongan bakteri Gram positif dibandingkan dengan bakteri Gram negatif 

terhadap komponen antimikroba dalam ekstrak picung diduga disebabkan karena 

perbedaan struktur dinding sel bakteri. Susunan komponen dinding sel bakteri 

Gram positif umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan dinding sel bakteri 

Gram negatif sehingga lebih mudah ditembus senyawa antimikroba. 

Escherichia coli merupakan bakteri yang paling tahan terhadap aktivitas 

antimikroba semua jenis ekstrak picung dibandingkan dengan Staphylococcus 

aureus dengan jumlah ekstrak 50 µl (konsentrasi 90 mg ekstrak/ ml). Hal ini 

disebabkan Escherichia coli lebih tahan hidup dan berkembang biak dalam 

kondisi yang tidak baik. Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif yang 

tahan hidup dalam media yang kekurangan zat gizi (Pelczar and Reid, 1979). 

Zat antimikroba yang terdapat pada ekstrak picung sebagian besar 

merupakan senyawa fenol, seperti gugus vanilamid pada kapsaisin cabe merah 

dan senyawa kurkumin pada kunyit (Pudji, 2000). Penghambatan pertumbuhan sel 

mikroba oleh komponen fenol atau alkohol dari ekstrak picung disebabkan 

kemampuan fenol untuk mendenaturasi protein dan merusak membran sel dengan 

cara melarutkan lemak yang terdapat pada dinding sel, karena senyawa ini mampu 

melakukan migrasi dari fase cair ke fase lemak. Beberapa senyawa turunan fenol 

juga mampu menurunkan tegangan permukaan sel (Pelczar and Reid, 1979). Hasil 

analisis kimia yang dilakukan diketahui ekstrak etil asetat mempunyai kandungan 

total fenol lebih tinggi dibandingkan ekstrak air picung sehingga aktivitas 
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antimikroba yang dihasilkan lebih tinggi ekstrak etil asetat picung. Nilai total 

fenol dari ekstrak etil asetat picung yaitu 1,6570 + 0,0064 % dan kadar total fenol 

dari ekstrak air picung yaitu 0,7072 + 0,0054 %.  

Salah satu sumber fenol yang terdapat dalam ekstrak picung yaitu tanin. 

Hasil analisis kimia ekstrak air picung didapatkan  ekstrak air picung memiliki 

tanin 1,58 + 0,03 % dan 2,15 + 0,01 % untuk ekstrak etil asetat. Menurut Hathway 

(1962) and Sjostrom (1981) tanin adalah senyawa organik yang terdiri dari 

campuran senyawa polifenol kompleks, dibangun dari elemen C, H dan O serta 

sering membentuk molekul besar dengan berat molekul lebih besar dari 2.000. 

Tanin yang terdapat pada tanaman dapat berfungsi sebagai pengawet karena 

memilki sifat antimikroba yaitu senyawa polifenol. Tanin menyebabkan 

denaturasi protein dengan membentuk kompleks dengan  protein melalui kekuatan 

nonspesifik seperti ikatan hidrogen dan efek hidrofobik sebagaimana 

pembentukan ikatan kovalen, menstimulasi sel-sel fagosit yang berperan dalam 

respon imun selular. Hasan, dkk (2006) menambahkan bahwa daya hambat 

antimikroba ekstrak picung terhadap bakteri Gram positif diperkirakan berasal 

dari senyawa polar, karena lapisan membran bakteri ini mengandung gugus 

hidrofilik seperti karboksi, amino, fosfat, dan hidroksil yang lebih mudah 

mengikat senyawa polar dan masuk ke dalam sel. 

Hugo and Russel (1981) menyatakan bahwa aktivitas senyawa fenol dapat 

meningkat dengan adanya beberapa faktor seperti substitusi alkil dan halogen, 

semakin panjangnya rantai alifatik dan kondisi media yang asam atau mempunyai 

nilai pH rendah. Senyawa fenolik menunjukkan aktivitas maksimum pada pH 

asam. Ekstrak picung yang diuji umumnya mempunyai pH cukup rendah. Diduga 
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pH yang rendah pada picung menyebabkan zat antimikroba dalam ekstrak picung 

menjadi lebih aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri uji. 

Nilai pH medium merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan, aktivitas biologis dan kematian bakteri. Nilai pH 

ekstrak yang ditambahkan ke dalam media dapat mempengaruhi nilai pH media. 

Nilai pH ekstrak etil asetat picung lebih rendah dibandingkan dengan ekstrak air 

yaitu 4,25 + 0,07. Untuk ekstrak picung dengan air memilki pH  4,850 + 0,070. 

Menurut Lund and Eklund (2000) bakteri patogen umumnya pertumbuhan 

optimum pada pH netral (6,0–8,0). Bakteri non patogen mempunyai pH optimum 

relatif lebih rendah (3,4-6,0). Hal ini diperkuat oleh pendapat Supardi dan 

Sukamto (1999) pH optimum untuk pertumbuhan Escherichia coli adalah pada 

7,0–7,5, pH minimum pada 4,0 dan maksimum pada pH 9,0. Staphylococcus 

aureus dapat tumbuh pada pH 4,0-9,8 dengan pH optimum sekitar 7,0-7,5 dimana 

pertumbuhan pada pH mendekati 9,8 hanya mungkin bila substratnya mempunyai 

komposisi yang baik untuk pertumbuhannya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa 

nilai pH yang dimiliki oleh ekstrak picung merupakan salah satu faktor yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri uji. Ekstrak etil asetat picung memilki pH yang 

lebih rendah jika dibandingkan dengan ekstrak air picung sehingga daya hambat 

terhadap bakteri uji Escherichia coli dan Staphylococcus aureus lebih tinggi 

ekstrak etil asetat. 

 

4.2.2. Aktivitas Antimikroba Picung dengan Metode Kontak 

 Pengujian lebih lanjut terhadap ekstrak air dan etil asetat picung dilakukan 

untuk menentukan nilai MIC terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus 
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aureus (Gambar 4 dan 5) dengan metode kontak pada media NB. Nilai MIC 

disajikan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus pada 

media NB yang mengandung ekstrak picung. 

Jenis 
Bakteri 

Jenis 
Ekstrak 

Kons. 
Ekstrak 
Picung 

(�l) 

Jumlah Bakteri (cfu/ml) % 
penghambat

-an relatif 
terhadap 

bakteri awal 

Inkubasi 
0 jam 

Inkubasi 
6 jam 

Inkubasi 
12 jam 

Inkubasi 
24 jam 

E.coli 
 
 
 
 
 
 
S.aureus 

Air 
 
 
Et Asetat 
 
 
 
Air 
 
 
Et Asetat 

50 
100 
200 
50 
100 
200 

 
50 
100 
200 

50 
100 
200* 

2,3x104 
0,9x104 

1,7x104 

2,1x104 

2,2x104 
3,5x104 

 
0,8x104 

1,9x104 

1,1x104 

1,8x104 

2,2x104 

1,2x104 

>106 

>106 

>106 

>106 

>106 

3,6x104 

 
>106 

>106 

0,9x104 

>106 

>106 

9,0x103 

>106 

>106 

>106 

>106 

>106 

6,2x103 

 
>106 

>106 

2,1x103 

>106 

>106 

8,3x102 

>106 

>106 

>106 

>106 

>106 

5,5x103 

 
>106 

>106 

2,4x103 

>106 

>106 

9,3x102 

- 
- 
- 
- 
- 

84,28 
 
- 
- 

78,18 
- 
- 

92,25 

-  = tidak terdapat penghambatan 
* = nilai MIC ekstrak picung 

 

Berdasarkan Tabel 6, perlakuan 50 �l–200 �l diperoleh nilai MIC hanya 

pada ekstrak etil asetat pada bakteri uji Staphylococcus aureus yaitu dengan 

konsentrasi ekstrak 200 �l dengan penghambatan relatif 92,25%. Selain MIC, juga 

didapatkan nilai konsentrasi minimal ekstrak picung yang mendekati nilai MIC 

yaitu ekstrak etil asetat picung dengan konsentrasi 200 �l terhadap Escherichia 

coli dan ekstrak air dengan konsentrasi 200 �l terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus berturut-turut sebesar 84,28 dan 78,18 %. Mengacu pada nilai MIC maka 

bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang lebih sensitif daripada 

Escherichia coli sama dengan hasil pengujian difusi agar. Menurut Zuhud, dkk 
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(2001) aktivitas antimikroba akan lebih baik bekerja apabila jumlah total awal 

mikroba sedikit. 

 

 

 

 

 

 

(a)                                               (b) 
Gambar 4. Uji aktivitas antimikroba ekstrak picung dengan metode kontak 

terhadap bakteri Escherichia coli (a) pelarut air dan (b) pelarut etil 
asetat 

 
 

 

 

 

 

 

(a)                                               (b) 
Gambar 5. Uji aktivitas antimikroba ekstrak picung dengan metode kontak 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus (a) pelarut air dan (b) pelarut 
etil asetat 

 

Hasil pengujian aktivitas antimikroba dengan metode pengenceran untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6. Secara umum pada Gambar 6a 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli dengan konsentrasi ekstrak etil asetat 

picung 200 �l pada waktu inkubasi 6 jam mengalami kenaikan jumlah bakteri jika 

dibandingkan dengan jumlah bakteri awal. Setelah inkubasi 12 jam terjadi 
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penurunan yang tinggi hingga waktu inkubasi 24 jam dari jumlah awal bakteri 

3,5x104 menjadi 5,5x103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               (a)                                                               (b)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Gambar 6. (a)  Kurva pertumbuhan 

etil asetat picung 200 �l, (b) kurva pertumbuhan 
aureus dengan konsentrasi ekstrak 
pertumbuhan 
asetat picung 200 �l.

 

Bentuk kurva pertumbuhan bakteri 

penambahan ekstrak, baik pada ekstrak 

dan 6c) dengan konsentrasi 200 �l memiliki kesamaan. Pada inkubasi 6 jam 

terjadi penurunan jumlah bakteri awal yang relatif sedikit jika dibandingkan 

penurunan jumlah bakteri awal pada inkubasi 12 jam. Namun setelah inkubasi 24 
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penurunan yang tinggi hingga waktu inkubasi 24 jam dari jumlah awal bakteri 

3 cfu/ml. 

(a)                                                               (b) 

       (c) 

. (a)  Kurva pertumbuhan Escherichia coli dengan konsentrasi ekstrak 
etil asetat picung 200 �l, (b) kurva pertumbuhan Staphylococcus 

dengan konsentrasi ekstrak air picung 200 �l, (c) kurva 
pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan konsentrasi ekstrak etil 
asetat picung 200 �l. 

Bentuk kurva pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus

penambahan ekstrak, baik pada ekstrak air maupun etil asetat picung (Gambar 6b 

dengan konsentrasi 200 �l memiliki kesamaan. Pada inkubasi 6 jam 

adi penurunan jumlah bakteri awal yang relatif sedikit jika dibandingkan 

penurunan jumlah bakteri awal pada inkubasi 12 jam. Namun setelah inkubasi 24 

penurunan yang tinggi hingga waktu inkubasi 24 jam dari jumlah awal bakteri 

dengan konsentrasi ekstrak 
Staphylococcus 

picung 200 �l, (c) kurva 
ekstrak etil 

Staphylococcus aureus setelah 

(Gambar 6b 

dengan konsentrasi 200 �l memiliki kesamaan. Pada inkubasi 6 jam 

adi penurunan jumlah bakteri awal yang relatif sedikit jika dibandingkan 

penurunan jumlah bakteri awal pada inkubasi 12 jam. Namun setelah inkubasi 24 
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jam terjadi peningkatan jumlah bakteri yaitu berturut-turut 2,4x103 dan 9,3x102 

cfu/ml dari jumlah total bakteri setelah inkubasi 12 jam. Peningkatan jumlah 

bakteri ini terjadi peristiwa recovery injury. Menurut Witter (1981), recovery 

injury terjadi beberapa tahap, yaitu terjadi perusakan membran sitoplasma, dan 

inaktivasi enzim katalase. Setelah terjadi injury sel, maka tahap berikutnya yaitu 

recovery.  

 

4.3. Pengaruh Penambahan Ekstrak Picung terhadap Jumlah Total Mikroba 
Daging Giling 

 
 Uji aktivitas antimikroba dalam sistem pangan daging dilakukan dengan 

menambahkan ekstrak air dan etil asetat picung (Gambar 7). Jumlah ekstrak yang 

ditambahkan pada daging giling baik ekstrak air maupun ekstrak etil asetat picung 

berdasarkan nilai dari MIC (Minimum Inhibitory Concentration) etil asetat yaitu 

sebesar 2% dan dilakukan variasi konsentrasi menjadi 0, 2, 4, dan 6 %. Setelah 

dilakukan penambahan ekstrak maka daging giling disimpan pada suhu 

refrigerator dengan lama penyimpanan 0 dan 3 hari.  

 

4.3.1. Pengaruh Penambahan Ekstrak Air Picung terhadap Jumlah Total 
Mikroba Daging Giling 

 
 Hasil analisis ragam (Lampiran 10), menunjukkan bahwa kelompok dan 

penggunaan level konsentrasi ekstrak air picung terhadap jumlah mikroba tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05), akan tetapi lama penyimpanan 

terhadap jumlah mikroba memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

Jumlah mikroba pada tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7. 
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(a)                                               (b) 

Gambar 7. Uji aktivitas antimikroba ekstrak picung terhadap jumlah total mikroba 
daging giling (a) pelarut air dan (b) pelarut etil asetat 

 

Tabel 7. Jumlah mikroba (satuan log cfu/gram) daging giling setelah penambahan 
ekstrak air picung. 

Konsentrasi Lama 
Penyimpanan 

Kelompok 
Total Rata – 

Rata K1 K2 K3 

P0 
R1 5,079 5,230 5,447 15,756 5,252 
R2 6,255 6,322 7,230 19,807 6,602 

P1 
R1 7,146 5,707 7,342 20,195 6,731 
R2 7,342 7,361 7,278 21,981 7,327 

P2 
R1 5,934 5,681 5,732 17,347 5,782 
R2 7,491 7,633 7,146 22,270 7,423 

P3 
R1 6,176 6,447 6,000 18,623 6,207 
R2 7,361 7,342 7,322 22,025 7,341 

 

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa jumlah mikroba dilihat dari 

penggunaan ekstrak air picung pada perlakuan P0 dan lama penyimpanan 0 hari 

diperoleh nilai rata-rata  5,252 log cfu/gram, perlakuan P1 dan lama penyimpanan 

0 hari diperoleh nilai rata-rata adalah 6,731 log cfu/gram, perlakuan P2 dan lama 

penyimpanan 0 hari diperoleh nilai rata-rata adalah 5,782 log cfu/gram, dan 

perlakuan P3 dan lama penyimpanan 0 hari diperoleh nilai rata-rata adalah 6,207 

log cfu/ gram. Pada perlakuan P0 dan lama penyimpanan 3 hari diperoleh nilai 

rata-rata  6,602 log cfu/gram, perlakuan P1 dan lama penyimpanan 3 hari 
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diperoleh nilai rata-rata adalah 7

penyimpanan 3 hari diperoleh nilai rata

perlakuan P3 dan lama penyimpanan 3 hari diperoleh nilai rata

log cfu/gram. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa pada variasi 

yang ditambahkan pada daging giling dengan lama penyimpanan 0 hari terjadi 

peningkatan signifikan rataan 

0,2 % yaitu 5,252 log cfu/gram 

yaitu 6,731 log cfu/gram. Pada konsentrasi ekstrak 0,4% terjadi penurunan 

jumlah mikroba yaitu 5,782 log cfu/gram dari konsentrasi 0,2%. 

konsentrasi ekstrak 0,6

dibandingkan dengan konsentrasi 0,4% menjadi 

Gambar 9 menjelaskan bahwa pada konsentrasi 0; 0,2 dan 0,4% dengan 

lama penyimpanan 3 hari te

berturut-turut 6,602; 7,327; 7,423 log cfu/gram.

terjadi penurunan jumlah mikroba

menjadi 7,341 log cfu/gram.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Jumlah mikroba

picung dengan lama penyimpanan 0 hari.
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rata adalah 7,327 log cfu/gram, perlakuan P2 

penyimpanan 3 hari diperoleh nilai rata-rata adalah 7,423 log cfu/gram, dan 

dan lama penyimpanan 3 hari diperoleh nilai rata-rata adalah 

menunjukkan bahwa pada variasi jumlah ekstrak 

yang ditambahkan pada daging giling dengan lama penyimpanan 0 hari terjadi 

rataan jumlah mikroba terutama pada konsentrasi ekstrak 

5,252 log cfu/gram jika dibandingkan dengan kontrol (0% ekstrak) 

fu/gram. Pada konsentrasi ekstrak 0,4% terjadi penurunan 

yaitu 5,782 log cfu/gram dari konsentrasi 0,2%. Namun pada 

0,6% terjadi peningkatan jumlah mikroba kembali jika 

dibandingkan dengan konsentrasi 0,4% menjadi 6,207 log cfu/gram. 

jelaskan bahwa pada konsentrasi 0; 0,2 dan 0,4% dengan 

lama penyimpanan 3 hari terjadi peningkatan rataan jumlah mikroba

turut 6,602; 7,327; 7,423 log cfu/gram. Namun pada konsentrasi 0

jumlah mikroba jika dibandingkan dengan konsentrasi 0,4% 

menjadi 7,341 log cfu/gram.   

. Jumlah mikroba dengan penambahan berbagai jumlah ekstrak 
picung dengan lama penyimpanan 0 hari. 

 dan lama 

log cfu/gram, dan 

rata adalah 7,341 

ekstrak air picung 

yang ditambahkan pada daging giling dengan lama penyimpanan 0 hari terjadi 

terutama pada konsentrasi ekstrak 

(0% ekstrak) 

fu/gram. Pada konsentrasi ekstrak 0,4% terjadi penurunan rataan 

Namun pada 

kembali jika 

jelaskan bahwa pada konsentrasi 0; 0,2 dan 0,4% dengan 

rataan jumlah mikroba yaitu 

Namun pada konsentrasi 0,6% 

jika dibandingkan dengan konsentrasi 0,4% 

dengan penambahan berbagai jumlah ekstrak air 
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Gambar 9. Jumlah mikroba
picung dengan lama penyimpanan 3 hari.

 
Fardiaz (1996) menyatakan bahwa

daging dan produknya yaitu 

enterocoliticia, Clostridium pe

patogenik, Listeria monecytogenes,

banyaknya mikroba ya

konsentrasi zat antimikroba yang tinggi dan efektif dalam 

dalam daging giling. 

 Adanya komponen lipid pada daging giling

terhadap aktivitas antimikroba. 

terdapat dalam daging giling

mikroba dan dapat mencegah pene

mikroba. 

Hasil analisis ragam l

Lampiran 10 menunjukkan adanya

perlakuan yang berbeda. Adanya perbedaan yang sangat
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. Jumlah mikroba dengan penambahan berbagai jumlah ekstrak 
picung dengan lama penyimpanan 3 hari. 

Fardiaz (1996) menyatakan bahwa mikroba yang sering terdapat dalam 

daging dan produknya yaitu Salmonella, Staphylococcus aureus, Yersinia 

enterocoliticia, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Escherichia coli 

patogenik, Listeria monecytogenes, dan Bacillus cereus. Oleh karena itu dengan 

banyaknya mikroba yang terdapat dalam daging giling maka diperlukan 

konsentrasi zat antimikroba yang tinggi dan efektif dalam menghambat mikroba 

mponen lipid pada daging giling berpengaruh cukup besar 

ivitas antimikroba. Pudji (2000) melaporkan bahwa lemak ya

terdapat dalam daging giling mampu membentuk lapisan pada permukaan 

an dapat mencegah penetrasi zat antimikroba dari picung ke dalam sel 

Hasil analisis ragam lama penyimpanan terhadap jumlah mikroba pada 

menunjukkan adanya pengaruh sangat nyata (P<0,01)

perlakuan yang berbeda. Adanya perbedaan yang sangat nyata dari hasil analisis 

dengan penambahan berbagai jumlah ekstrak air 

mikroba yang sering terdapat dalam 

Salmonella, Staphylococcus aureus, Yersinia 

rfringens, Clostridium botulinum, Escherichia coli 

. Oleh karena itu dengan 

maka diperlukan 

menghambat mikroba 

berpengaruh cukup besar 

Pudji (2000) melaporkan bahwa lemak yang 

mampu membentuk lapisan pada permukaan 

ke dalam sel 

terhadap jumlah mikroba pada 

sangat nyata (P<0,01) antar 

nyata dari hasil analisis  
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ragam ini, maka dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan. Hasil dari uji 

Jarak Berganda Duncan terdapat pada Lampiran 10. 

Berdasarkan hasil uji Jarak Berganda Duncan diketahui bahwa lama 

penyimpanan pada konsentrasi P0 berbeda nyata antara R1 (5,252 log cfu/gram) 

dan R2 (6,602 log cfu/ gram). Lama penyimpanan pada konsentrasi P1 tidak 

berbeda nyata antara R1 (6,731 log cfu/ gram) dan R2 (7,327 log cfu/ gram). Pada 

lama penyimpanan dengan konsentrasi P2 memberikan pengaruh yang nyata 

antara R1 (5,782 log cfu/ gram) dan R2 (7,432 log cfu/ gram) dan pada lama 

penyimpanan pada konsentrasi P3 memberikan pengaruh yang nyata antara R1 

(6,207 log cfu/gram) dan R2 (7,341 log cfu/gram). 

 

4.3.2. Pengaruh Penambahan Ekstrak Etil Asetat Picung terhadap Jumlah 
Total Mikroba Daging Giling 

 
Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 11), menunjukkan bahwa 

kelompok, penggunaan level konsentrasi ekstrak etil asetat picung dan lama 

penyimpanan terhadap jumlah mikroba tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05). Jumlah mikroba pada tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 8.  

 
Tabel 8. Jumlah mikroba (satuan 105 cfu/gram) daging giling setelah penambahan 

ekstrak etil asetat picung. 

Konsentrasi Lama 
Penyimpanan 

Kelompok Total Rata – 
Rata K1 K2 K3 

P0 R1 6,342 5,897 6,748 18,987 6,329 
R2 7,230 7,568 6,146 20,944 6,981 

P1 R1 4,954 5,146 6,505 16,605 5,535 
R2 6,568 6,255 6,301 19,124 6,374 

P2 R1 5,892 6,079 6,000 17,971 5,990 
R2 5,556 6,770 7,146 19,472 6,490 

P3 R1 6,079 6,568 4,903 17,550 5,850 
R2 7,301 7,000 7,041 21,342 7,114 
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Tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah mikroba daging giling dilihat dari 

penggunaan ekstrak etil asetat picung pada perlakuan P0 dan lama penyimpanan 0 

hari diperoleh nilai rata-rata 6,329 log cfu/gram, perlakuan P1 dan lama 

penyimpanan 0 hari diperoleh nilai rata-rata adalah 5,535 log cfu/gram, perlakuan 

P2 dan lama penyimpanan 0 hari diperoleh nilai rata-rata adalah 5,99 log 

cfu/gram, dan perlakuan P3 dan lama penyimpanan 0 hari diperoleh nilai rata - 

rata adalah 5,85 log cfu/gram. Pada perlakuan P0 dan lama penyimpanan 3 hari 

diperoleh nilai rata-rata  6,981 log cfu/gram, perlakuan P1 dan lama penyimpanan 

3 hari diperoleh nilai rata-rata adalah 6,374 log cfu/gram, perlakuan P2 dan lama 

penyimpanan 3 hari diperoleh nilai rata - rata adalah 6,49 log cfu/gram, dan 

perlakuan P3 dan lama penyimpanan 3 hari diperoleh nilai rata-rata adalah 7,114 

log cfu/gram. 

Gambar 10 menunjukkan bahwa pada variasi jumlah ekstrak etil asetat 

picung yang ditambahkan pada daging giling dengan lama penyimpanan 0 hari 

terjadi penurunan signifikan rataan jumlah mikroba terutama pada konsentrasi 

ekstrak 0,2 % yaitu 5,535 log cfu/gram jika dibandingkan dengan kontrol (0% 

ekstrak) yaitu 6,329 log cfu/gram. Pada konsentrasi ekstrak 0,4% terjadi 

peningkatan rataan jumlah mikroba yaitu 5,99 log cfu/gram dari konsentrasi 0,2%. 

Namun pada konsentrasi ekstrak 0,6% terjadi penurunan kembali jumlah total 

mikroba jika dibandingkan dengan konsentrasi 0,4% menjadi 5,85 log cfu/gram. 

Jumlah rataan mikroba dengan variasi penambahan jumlah ekstrak etil 

asetat pada penyimpanan 3 hari ditunjukkan pada Gambar 11. Pada Gambar 11 

dapat dijelaskan bahwa pada konsentrasi 0% jumlah rataan jumlah mikroba 

daging giling tinggi yaitu 6,981 log cfu/gram dan terjadi penurunan yang 
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signifikan pada konsentrasi ekstrak 0

konsentrasi 0,4 dan 0,6 % terjadi peni

log cfu/gram jika dibandingkan dengan jumlah mikroba

Konsentrasi terbaik untuk menurunkan jumlah total mikroba 

penyimpanan 0 hari maupun penyimpanan 3 hari y

mikroba daging giling pada ekstrak etil asetat picung yaitu 0,2%.

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Jumlah mikroba
asetat picung dengan lama penyimpanan 0 hari.

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Jumlah mikroba
asetat picung dengan lama penyimpanan 3 hari.

 
Penggunaan ekstrak etil asetat picung

kenaikan jumlah mikroba

39 

signifikan pada konsentrasi ekstrak 0,2% yaitu 6,374 log cfu/gram. Pada 

konsentrasi 0,4 dan 0,6 % terjadi peningkatan yaitu berturut-turut 6,49 dan

a dibandingkan dengan jumlah mikroba pada konsentrasi

untuk menurunkan jumlah total mikroba baik 

penyimpanan 0 hari maupun penyimpanan 3 hari yang menurunkan jumlah rataan 

daging giling pada ekstrak etil asetat picung yaitu 0,2%. 

. Jumlah mikroba dengan penambahan berbagai jumlah ekstrak etil 
asetat picung dengan lama penyimpanan 0 hari. 

. Jumlah mikroba dengan penambahan berbagai jumlah ekstrak etil 
asetat picung dengan lama penyimpanan 3 hari. 

ekstrak etil asetat picung terhadap daging giling 

kenaikan jumlah mikroba pada konsentrasi 0,4-0,6% jika dibandingkan dengan 

,2% yaitu 6,374 log cfu/gram. Pada 

6,49 dan 7,114 

pada konsentrasi 0,2%. 

baik pada 

ang menurunkan jumlah rataan 

dengan penambahan berbagai jumlah ekstrak etil 

dengan penambahan berbagai jumlah ekstrak etil 

terhadap daging giling terjadi 

0,6% jika dibandingkan dengan 



40 

�

konsentrasi 0,2%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat difusi ekstrak etil 

asetat ke dalam daging giling sehingga zat antimikroba dari picung bekerja kurang 

efektif. Ozdemir and Floros (2003) menyatakan bahwa difusi zat antimikroba ke 

dalam bahan pangan tergantung pada komponen lipid, karena dengan adanya lipid 

difusinya rendah jika dibandingkan dengan tanpa lipid sehingga hal ini 

berpengaruh pada permeabilitas zat antimikroba. 

Lama penyimpanan daging giling pada suhu dingin tidak memberikan 

pengaruh terhadap penurunan jumlah mikroba daging giling. Hal ini tidak sesuai 

dengan pendapat Buckle, Edward, Fleet and Wootton (1987), menyatakan bahwa 

apabila suhu turun menyebabkan kecepatan metabolisme menurun dan 

pertumbuhan terhambat bahkan dapat mengakibatkan pertumbuhan 

mikroorganisme terhenti, komponen sel tidak aktif dan sel-sel akan mati. 

Syamsir (2008) menyatakan bahwa dalam daging giling terdapat 

bermacam-macam jenis mikroba. Daging giling yang disimpan dingin 

dimungkinkan mengandung  bakteri mesofilik seperti Micrococcus, Enterococcus, 

Staphylococcus, Bacillus, Clostridium, Lactobacillus, Coliform dan 

Enterobacteriaceae.  Apabila daging disimpan pada suhu rendah (-1 – 5°C), maka 

bakteri psikrofilik akan menjadi masalah utama dalam penyimpanan daging giling 

tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Etil asetat relatif lebih efektif digunakan sebagai pelarut picung 

dibandingkan dengan air karena mampu melarutkan komponen biokimia 

picung seperti lemak, tanin, total karoten dan total fenol sehingga ekstrak 

etil asetat picung mempunyai aktivitas antimikroba relatif lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan ekstrak air picung terhadap bakteri uji 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

2. Penambahan ekstrak air picung pada sistem pangan daging giling terhadap 

jumlah mikroba tidak mampu menurunkan jumlah mikroba total pada 

sistem pangan daging giling. 

3. Penambahan ekstrak etil asetat picung pada sistem pangan daging giling 

terhadap jumlah mikroba tidak mampu menurunkan jumlah mikroba total 

pada sistem pangan daging giling. Pada lama penyimpanan 0 dan 3 hari 

dengan penambahan ekstrak etil asetat 0,2% terjadi penurunan jumlah 

mikroba dari jumlah mikroba awal pada daging giling. 

 
5.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian ini maka disarankan adanya penggunaan berbagai 

jenis pelarut selain air dan etil asetat, serta dilakukan variasi tingkat penambahan 

(level) ekstrak picung dan variasi lama penyimpanan pada sistem pangan daging 

giling. 
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Lampiran 1. Uji Kadar Air (Sudarmadji dkk., 1989) 

 

Uji kadar air dilakukan dengan cara botol timbang bersih dioven pada suhu 

105oC selama 24 jam, lalu botol timbang dimasukkan dalam eksikator 15 – 30 

menit dan ditimbang dengan timbangan analitik. Tambahkan sampel 2 gram 

bubuk picung (berat sampel awal = X) pada botol timbang kosong tadi, lalu 

dioven pada suhu 105oC selama 24 jam. Dinginkan dalam eksikator selama 15 – 

30 menit dan ditimbang botol yang berisi sampel (berat akhir = Y). Hasil dari uji 

tersebut dihitung dengan rumus :  

Kadar air (%) =  
X
Y - X

x 100% 
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Lampiran 2. Uji Kadar Lemak (Musfiroh, 2008) 

 

Pengukuran  kadar  lemak  total  dilakukan  dengan  metode  Soxhletasi.  

Sampel ditimbang sebanyak 2 g, lalu dimasukkan ke dalam kertas saring yang 

dialasi kapas. Kertas saring yang berisi sampel disumbat dengan kapas, lalu 

dikeringkan dalam oven pada suhu tidak lebih dari 80 ºC selama ± 1 jam dan 

dimasukkan ke dalam alat Soxkhlet yang telah dihubungkan dengan labu lemak 

berisi batu didih yang telah dikeringkan dan telah diketahui bobotnya. Setelah itu, 

diekstrak dengan pelarut petroleum eter selama lebih kurang 6 jam. Petroleum eter  

disulingkan  dan  ekstrak  lemak  dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu  105 ºC.  

Lalu didinginkan dan ditimbang hingga bobot tetap. Perhitungan kadar lemak 

dilakukan dengan membandingkan berat lemak dan berat sampel dikali 100%. 

Hasil dari uji tersebut dihitung dengan rumus :   

Kadar lemak (%) = 
sampel massa

awal massa -akhir  massa
x 100% 
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Lampiran 3. Uji Kadar Protein (Sudarmadji dkk., 1989) 

 

Kadar protein diuji dengan cara timbang bahan sebanyak 2–5 g. Untuk 

bahan cair ambil 5 - 20 ml bahan. Masukkan bahan ke dalam tabung Kjeldahl, lalu 

tambahkan 2 ml H2SO4 dan tambahkan 2 gram campuran Na2SO4 – HgO (20:1) 

untuk katalisator. Didihkan sampai jernih (kurang lebih 4 jam) dan lanjutkan 

pendidihan 30 menit lagi. Setelah dingin tambahkan 35 ml aquades dan 

tambahkan 8.5 ml NaOH 45% dan lakukan destilasi. Destilat ditampung dalam 

6.5 ml H3BO3 4% yang telah diberi tetesan indikator MM atau MB dan tampung 

sebanyak 25 ml. Titrasi destilat yang diperoleh dengan HCl 0.02 N. Hasil dari uji 

tersebut dihitung dengan rumus :  

Protein (%) = 
1000bahan x  g

6,25 x 14,008 x HCL N x  titrasiml
x 100% 
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Lampiran 4. Uji Serat Kasar (Sudarmadji dkk., 1989) 

 

Analisa serat kasar dilakukan dengan cara ditimbang + 0,10 gram sampel 

dengan teliti dan dimasukkan ke dalam beaker glass khusus lalu ditambahkan 50 

ml H2SO4 0,30 N dan batu didih, kemudian didihkan selama 30 menit (beratnya = 

A gram). Selanjutnya dengan cepat ditambahkan 25 ml NaOH 1,50 N dan 

dididihkan lagi selama 25 menit tepat, ditambahkan batu didih lagi. Ditambahkan 

dengan cepat 0,50 EDTA kemudian dididihkan lagi selama 5 menit tepat. Selama 

mendidih ditambahkan aquades. Disaring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya 

sudah diisi dengan pasir. Beaker glass dibersihkan dengan aquades panas sedikit 

mungkin sampai semua larutan masuk cawan filtrasi. Ditambahkan dalam cawan 

50 ml HCl 0,30 N, didiamkan selama 1 menit lalu dihisap dengan pompa vakum. 

Ditambahkan dengan 10 ml aquades panas. Ditambahkan aseton sebanyak 1 ml 

dan dihisap. Kemudian ditambahkan 49 ml aseton, didiamkan 1 menit lalu dihisap 

sampai kering. Selanjutnya dioven pada suhu 140 oC selama 1 ½ jam, kemudian 

dimasukkan eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (beratnya = B 

gram). Dimasukkan dalam tanur 550 - 600 oC selama 2 jam, dimasukkan dalam 

eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (beratnya = C gram). Hasil 

dari uji tersebut dihitung dengan rumus : 

   Kadar SK =  
A
C - B

x 100% 
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Lampiran 5. Uji Tanin (Rangganna, 1986) 

 

Pada 750 ml air ditambahkan 100 g sodium tungstat, dan 20 g asam 

posfomolibdat dan 50 ml dari 85% asam posforat.  Campuran di reflux selama 2 

jam dan dinginkan sampai 25 oC dan larutkan sampai satu liter dengan air.  Ke 

dalam 100 ml air tambahkan 35 g sodium karbonat anhidrous, dilarutkan pada 

suhu 70-80 oC dan dinginkan satu malam.  Sementara itu dilarutkan 100 mg asam 

tanat dalam satu liter air.  Persiapkan larutan baru untuk setiap determinasi (1 ml 

= 0.1 mg asam tanat).  

Untuk persiapan larutan standar, 0 - 10 ml dari larutan standard asam tanat 

di pipet ke dalam tabung volumetrik mengandung 75 ml air.  Tambahkan 5 ml 

reagen Folin-Denis dan 10 ml larutan Na2CO3 ke dalam setiap tabung volumetrik 

dan takar sampai 100 ml dengan air.  Campurkan dengan baik dan ukur warna 

setelah 30 menit pada 760 nm. 
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Lampiran 6. Uji pH (Arifin, 2010) 

 

Prinsip cara uji derajat keasaman (pH) dengan menggunakan alat pH 

meter adalah sebuah Metode pengukuran pH berdasarkan pengukuran aktifitas 

ion hidrogen secara potensiometri/elektrometri dengan menggunakan pH meter. 

Keringkan dengan kertas tisu selanjutnya bilas elektroda dengan air suling. Bilas 

elektroda dengan contoh uji. Celupkan elektroda ke dalam contoh uji sampai pH 

meter menunjukkan pembacaan yang tetap. Catat hasil pembacaan skala atau 

angka pada tampilan dari pH meter. 
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Lampiran 7. Uji Vitamin C (Sudarmadji dkk, 1989) 

 

Uji vitamin C dilakukan dengan metode Jacobs, dimana prosedurnya yaitu 

timbang 200 – 300 gram bahan dan hancurkan dengan waring blender sampai 

diperoleh slurry. Timbang 10 – 30 gram slurry masukkan ke dalam labu takar 100 

ml dan tambahkan aquades sampai tanda. Saring dengan krus Gooch atau dengan 

sentrifug untuk memisahkan filtratnya. Diambil 5 – 25 ml filtrat dengan pipet dan 

masukkan ke dalam Erlenmeyer 125 ml. Tambah 2 ml larutan amilum 1% 

(soluble starch) dan tambahkan 20 ml aquades kalau perlu. Kemudian dititrasi 

dengan 0,01 N standar iodium. Hasil dari uji tersebut dihitung dengan rumus : 

1 ml 0,01 N iodium = 0,88 mg asam askorbat 

% kadar vitamin C  = 
bahanberat 

88 x 0,01 x iodium ml
x 100% 
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Lampiran 8. Uji Total Karoten (Musfiroh, 2008) 

 

Uji total karoten terdiri dari dua tahap yaitu pembuatan kurva baku 

karoten dan penetapan kadar karoten. 

a.  Pembuatan kurva baku karoten   

100 mg ß-karoten murni ditimbang dengan teliti, himpitkan hingga tanda 

batas dalam larutan campuran aseton : n-heksan (1:9)  dalam  labu  100  ml 

hingga   kosentrasi  1000  ppm, lakukan pengenceran 5 variasi kosentrasi 10, 20, 

30, 40, 50 ppm. Kosentrasi tesebut diukur absorbannya pada gelombang 436 nm. 

b. Penetapan kadar karoten  

5–10 g sampel diekstrak dengan campuran 40 ml aseton dan 60 ml 

Heksana dan 0,1 g magnesium karbonat dalam blender selama 5 menit. Saring 

dengan buchner, residu dicuci dua kali masing-masing dengan 25 ml aseton, 

kemudian cuci lagi dengan 25 ml heksana,  seluruh ekstrak yang diperoleh 

digabungkan. Aseton dari ekstrak dipisahkan dan diambil  dengan  pencucian  

dengan  air  5 x 100 ml.  Fasa  organik  dipindahkan  dalam  labu  takar  100  ml  

yang  telah  berisi  9 ml  aseton  dan  encerkan  dengan n-heksana dan 

dievaporasi selama 5 menit pada suhu 40 oC. Kolom kromatografi disiapkan 

dengan adsorben campuran Magnesia aktif dan Supercell (1+1) setinggi 10 cm. 

Lapisan Natrium Sulfat anhydrous ditempatkan setinggi 1 cm di atas lapisan 

adsorben. Ekstrak pigmen hasil evaporasi dimasukkan ke dalam kolom dengan 

vakum secara berlanjut. Selanjutnya elusi dengan  menggunakan  pelarut  aseton  

heksana  (1:9)  sebanyak 50 ml. Sampel dan diukur dengan spektrofotometer 

sinar tampak pada panjang gelombang 436 nm. 
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Lampiran 9. Uji Total Fenol (Andayani, 2008) 

 

Ditimbang 0,3 gram ekstrak kemudian dilarutkan sampai 10 ml dengan 

metanol : air (1 : 1). Dipipet 0,2 ml larutan ekstrak  dan tambahkan 15,8 ml 

aquabidest tambahkan 1 ml reagen Folin – Ciocalteu kocok. Diamkan selama 8 

menit kemudian tambahkan 3 ml Na2CO3 20 %  kedalam campuran, diamkan 

larutan selama 2 jam pada suhu kamar. Ukur serapannya dengan  

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang serapan maksimum 765 nm 

yang akan memberikan komplek biru. Lakukan 3 kali pengulangan sehingga 

kadar fenol yang diperoleh hasilnya didapat sebagai mg ekuivalen asam galat/g 

sampel segar. 
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Lampiran 10. Data dan  hasil analisis perhitungan jumlah pertumbuhan 
TPC ekstrak picung dengan pelarut air 

(Satuan 105 cfu/gram) 

Kelompok 
Konsentrasi Lama 

Penyimpanan K1 K2 K3 
R1 1,2 1,7 2,8 

P0 (0%) 
R2 18 21 170 
R1 140 5,1 220 

P1 (2%) R2 220 230 190 
R1 8,6 4,8 5,4 

P2 (4%) R2 310 430 140 
R1 15 28 10 

P3 (6%) R2 230 220 210 
 

Data ditransformasi ke dalam bentuk logaritma (Satuan log cfu/gram): 

Kelompok 
Konsentrasi Lama 

Penyimpanan K1 K2 K3 
Total Rata – 

Rata 
R1 5,079 5,230 5,447 15,756 5,252 

P0 (0%) R2 6,255 6,322 7,230 19,807 6,602 
R1 7,146 5,707 7,342 20,195 6,731 

P1 (2%) R2 7,342 7,361 7,278 21,981 7,327 
R1 5,934 5,681 5,732 17,347 5,782 

P2 (4%) R2 7,491 7,633 7,146 22,270 7,423 
R1 6,176 6,447 6,000 18,623 6,207 

P3 (6%) R2 7,361 7,342 7,322 22,025 7,341 
� 52,784 51,723 53,497 158,004 ��

 

Tabel dua arah  jumlah TPC (satuan log cfu/gram) : 

Lama Penyimpanan 
Konsentrasi 

R1 R2 
Jumlah Konsentrasi 

P0 (0%) 15,756 19,807 35,563 
P1 (2%) 20,195 21,981 42,176 
P2 (4%) 17,347 22,270 39,617 
P3 (6%) 18,623 22,025 40,648 
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FK = 

2
a

1i

b

1j

r

1k
ijk

r x b x a

X �
�
�

�
�
�
�

�
���

= = =
= 

( )
3 x 2 x 4

158,004 2

= 1040,219 

 

JKTotal = ���
= = =

a

1i

b

1j

r

1k

2
ijkX - FK = (5,0792 + … + 7,3222) – 1040,219 

                     = 15,756 

JKKelompok = 
a x b

X
r

k

a

i

b

j
ijk� � �

= = =
�
�
�

�
�
�
�

�

1

2

1 1
- FK  

     =  
2 x 4

53,497  51,723  52,784 222 ++
- 1040,219 

      = 0,199 

JKkonsentrasi ekstrak picung  = 
b x r

X
a

i

b

j

r

k
ijk� � �

= = =
�
�
�

�
�
�
�

�

1

2

1 1
- FK  

           = 35,5632 + 42,1762 + 39,6172 + 40,6482  
_ 1040,219 

         2 x 3 
 

       = 
6

6265,305
 - 1040,219 

       = 3,998 
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JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P0 (0%) = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji� �

= =
�
�

�
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b x r

X
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k
kji �
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= =
  

                =  
3
19,807  15,756 22 +

-  

                = 213,522 – 210,787 

                = 2,735 

JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P1 (2%) = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji� �
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                  =  
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21,981  20,195 22 +
-  

                  = 297,000 – 296,469 

                  = 0,531 

JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P2 (4%) = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji� �
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22,270  17,347 22 +

-  

                = 265,623 – 261,584 

                = 4,039 

 

 

 

 

35,5632 

2 x 3 

42,1762 

2 x 3 

39,6172 

2 x 3 
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JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P3 (6%) = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji� �
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�
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b x r

X
b

j

r

k
kji �
�
�

�
�
�
�

�
��

= =
  

                =  
3
22,025  18,623 22 +

-  

                = 277,305 – 275,376    

     = 1,929 

JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak  = JK P0 + JK P1 + JK P2 + JK P3  

                 = 2,735 + 0,531 + 4,039 + 1,929 

                 = 9,234 

JKGalat = JKTotal - KKelompok – JKKonsentrasi - JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak 

            = 15,756 – 0,199 – 3,998 – 9,234 

            = 2,325 

Tabel Daftar Sidik Ragam (ANOVA) 
FTabel SK Db JK KT FHitung 5% 1% 

Kelompok 
Konsentrasi 
Lama Penyimpanan 
Galat 

2 
3 
4 

14 

0,199 
3,998 
9,234 
2,325 

0,099 
1,332 
2,308 
0,166 

0,074TN 

0,577TN 

15,917** 

3,74 
3,34 
3,11 

6,51 
5,56 
5,03 

Total 23      
 
Keterangan : TN Tidak Berpengaruh nyata (P>0.05) 
                      ** Pengaruhnya sangat nyata (P<0.01) 
 

 

 

 

 

40,6482 

2 x 3 
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Lampiran 11. Uji Jarak Berganda Duncan Jumlah Pertumbuhan TPC 
Ekstrak Picung dengan Pelarut Air 

BNT  5%, SE = rKTGalat/  

= 0,166/3  

= 0,235 

JND 1% 4,210 4,391 

JNT 1% 0,989 1,031 

 

Konsentrasi Lama Penyimpanan Rataan Notasi 

P0 1 
2 

5,252 
6,602 

a 
b 

P1 1 
2 

6,731 
7,327 

a 
a 

P2 1 
2 

5,782 
7,432 

a 
b 

P3 1 
2 

6,207 
7,341 

a 
b 
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Lampiran 12. Data dan  hasil analisis perhitungan jumlah pertumbuhan 
TPC ekstrak picung dengan pelarut etil asetat 

(Satuan 105 cfu/gram) 

Kelompok 
Konsentrasi 

Lama 
Penyimpanan K1 K2 K3 

R1 22 7,9 56 
P0 (0%) 

R2 170 370 14 
R1 0,9 1,4 32 

P1 (2%) R2 37 18 20 
R1 7,8 12 10 

P2 (4%) R2 3,6 59 140 
R1 12 37 0,8 

P3 (6%) R2 200 100 110 
 

Data ditransformasi ke dalam bentuk logaritma (Satuan log cfu/gram): 

Kelompok 
Konsentrasi Lama 

Penyimpanan K1 K2 K3 
Total Rata – 

Rata 
R1 6,342 5,897 6,748 18,987 6,329 P0 (0%) 
R2 7,230 7,568 6,146 20,944 6,981 
R1 4,954 5,146 6,505 16,605 5,535 P1 (2%) 
R2 6,568 6,255 6,301 19,124 6,374 
R1 5,892 6,079 6,000 17,971 5,990 P2 (4%) 
R2 5,556 6,770 7,146 19,472 6,490 
R1 6,079 6,568 4,903 17,550 5,850 P3 (6%) 
R2 7,301 7,000 7,041 21,342 7,114 

� 49,922 51,283 50,790 151,995   
 

Tabel dua arah  jumlah TPC (satuan log cfu/gram) : 

Lama Penyimpanan 
Konsentrasi 

R1 R2 
Jumlah Konsentrasi 

P0 (0%) 18,987 20,944 39,931 
P1 (2%) 16,605 19,124 35,729 
P2 (4%) 17,971 19,472 37,443 
P3 (6%) 17,550 21,342 38,892 

 



60 

�

FK = 

2
a

1i

b

1j

r

1k
ijk

r x b x a

X �
�
�

�
�
�
�

�
���

= = =
= 

( )
3 x 2 x 4

151,995 2

= 962,603 

JKTotal = ���
= = =

a

1i

b

1j

r

1k

2
ijkX - FK = (6,3422 + … + 7,0412) – 962,603 

                     = 12,003 

JKKelompok = 
a x b

X
r

k

a

i

b

j
ijk� � �

= = =
�
�
�

�
�
�
�

�

1

2

1 1
- FK  

     =  
2 x 4

50,790  51,283  49,922 222 ++
- 962,603 

      = 0,119 

JKkonsentrasi ekstrak picung  = 
b x r

X
a

i

b

j

r

k
ijk� � �

= = =
�
�
�

�
�
�
�

�

1

2

1 1
- FK  

           = 39,9312 + 35,7292 + 37,4432 + 38,8922  
_ 962,603 

         2 x 3 
 

       = 964,268 - 962,603 

       = 1,66 
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kji �
�
�

�
�
�
�

�
��

= =
  

                =  
3

20,944  18,987 22 +
-  

                = 266,385 – 265,747 

                = 0,638 

39,9312 

2 x 3 
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JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P1 (2%)= 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji� �

= =
�
�

�
�
�

�
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2

1 1
)(

b x r

X
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r

k
kji �
�
�

�
�
�
�
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��

= =
  

                  =  
3
19,124  16,605 22 +

-  

                  = 213,817 – 212,760 

                  = 1,057 

JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P2 (4%) = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji� �

= =
�
�

�
�
�

�

- 

2

1 1
)(

b x r

X
b
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r

k
kji �
�
�

�
�
�
�

�
��

= =
  

                =  
3
19,472  17,971 22 +

-  

                = 234,038 – 233,663 

                = 0,375 

JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P3 (6%) = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji� �

= =
�
�

�
�
�

�

- 

2

1 1
)(

b x r

X
b
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r

k
kji �
�
�

�
�
�
�

�
��

= =
  

                   =  
3

21,342  17,550 22 +
-  

                   = 254,494 – 252,097 

                   = 2,397 

JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak  = JK P0 + JK P1 + JK P2 + JK P3  

                 = 0,638 + 1,057 + 0,375 + 2,397 

                 = 4,467 

 

 

35,7292 

2 x 3 

37,4432 

2 x 3 

38,8922 

2 x 3 
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�

JKGalat = JKTotal - KKelompok – JKKonsentrasi - JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak 

            = 12,003 – 0,119 – 1,66 – 4,467 

            = 5,757 

Tabel Daftar Sidik Ragam (ANOVA) 
FTabel SK db JK KT FHitung 5% 1% 

Kelompok 
Konsentrasi 
Lama Penyimpanan 
Galat 

2 
3 
4 

14 

0,119 
1,660 
4,467 
5,757 

0,059 
0,535 
1,116 
0,411 

0,106TN 

0,495TN 

3,108TN 

3,74 
3,34 
3,11 

6,51 
5,56 
5,03 

Total 23      
 
Keterangan : TN Tidak Berpengaruh nyata (P>0.05) 
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