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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF ADDITION ANTIMICROBIAL PICUNG EXTRACTS 
AND STORAGE OF MINCED MEAT ON TOTAL MICROBES   

 
 
 This research was carried out in Laboratory of Animal Product 
Technology Faculty of Animal Husbandry Brawijaya University at Malang since 
August 2009 until November 2009.  
 This research was purposed to find out the effect of picung extract with 
different concentration and time of cold storages to inhibit total microbial growth 
in minced meat. Extraction was performed by maseration with some solvents were 
ethanol and water. The material was minced meat. 

This research used a completely randomized design with nested pattern 4 x 
4 with 3 replications. Variable analyzed was initial TPC (Total Plate Count). Four 
levels of picung extracts supplementation P0 (0%), P1 (2 %), P2 (4%), P3 (6%) 
were added to minced meat and kept it at cold storage period that nested on the 
addition of extract concentration picung 0 (R1), 3 days (R2), 6 days (R3) and 9 
days (R4). Data were subjected to analysis of variance and followed by Duncan’s 
Multiple Range Test. 

The results showed that use of water and ethanol extracts picung able to 
inhibit microbial growth in minced meat by cold storage. Addition of ethanol 
extract concentration picung give significant effect (P <0.05) to total microbial 
minced meat. Cold storage period on the addition of water and ethanol extracts 
give significant effect (P <0.05) of total microbial growth in minced meat. 

The conclusion of this research was ethanol is more effectively used as a 
solvent picung and have a higher antimicrobial activity compared with water 
extract picung to total microbial growth in minced meat. The addition of ethanol 
extract picung in minced meat is not capable to killing a total of microbes but they 
can only inhibit its growth with the addition of concentration above 0.2% and long 
cold storage for 6 days.  
 
Keywords : antimicrobial activity, cold storage, extract picung, minced meat, total 

microbial growth   
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RINGKASAN 

PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK PICUNG (Pangium Edule) DAN 
PENYIMPANAN DAGING GILING TERHADAP TOTAL MIKROBA 

 
 Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan 
Agustus 2009 sampai bulan September 2009.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 
picung (Pangium edule) dengan konsentrasi dan lama penyimpanan suhu dingin 
yang berbeda terhadap total mikroba daging giling. Manfaat dari penelitian ini 
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang peranan penambahan 
ekstrak picung sebagai antimikroba bakteristatik bahan pangan dengan proses 
penyimpanan suhu dingin serta mengenai bahan aktif antimikroba yang 
terkandung dalam picung. Materi yang digunakan dalam percobaan ini adalah biji 
picung (Pangium edule) yang diekstrak dengan pelarut air dan etanol dan daging 
giling. Metode penelitian yang digunakan untuk pengujian jumlah total mikroba 
adalah percobaan tersarang dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok. 
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), 3 hari (R2), 6 hari (R3) dan 9 hari (R4). Pengulangan dilakukan 
sebanyak tiga kali. Variabel yang diukur adalah jumlah total mikroba. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak picung air dan 
etanol mampu menghambat pertumbuhan mikroba pada daging giling dengan 
penyimpanan suhu dingin. Penambahan konsentrasi ekstrak etanol picung 
berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap total mikroba daging giling. Lama 
penyimpanan pada suhu dingin penambahan ekstrak air dan etanol picung 
memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap total mikroba yang tumbuh 
pada daging giling. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelarut etanol lebih efektif digunakan 
sebagai pelarut picung dibandingkan dengan air karena mampu melarutkan 
komponen biokimia dan zat antimikroba picung. Penambahan ekstrak etanol 
picung pada daging giling tidak mampu membunuh total mikroba namun hanya 
dapat menghambat pertumbuhannya dengan penambahan konsentrasi diatas 0,2% 
dan lama penyimpanan suhu dingin selama 6 hari. Disarankan adanya peningkatan 
variasi tingkat penambahan (level) konsentrasi ekstrak picung dan variasi lama 
penyimpanan pada daging giling sehingga picung dapat berfungsi maksimal 
sebagai bahan pengawet yang alami dan aman untuk bahan pangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Daging giling merupakan daging segar yang telah melalui proses 

penggilingan dan siap untuk diolah lebih lanjut menjadi produk-produk daging 

seperti bakso, daging block, dendeng dan sosis. Daging giling memiliki zat gizi 

yang mengandung nitrogen, karbohidrat, mineral untuk pertumbuhan mikroba, 

dan pH yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba. Struktur daging giling lebih 

memberi kemudahan penyebaran mikroba yang lebih luas dibandingkan pada 

daging utuh karena dengan proses penggilingan akan memperluas permukaan 

daging dan menyebabkan terlepasnya air yang terkandung dalam daging yang 

dapat mempercepat pertumbuhan mikroba.  

Jumlah mikroba pembusuk berpengaruh terhadap keamanan dan daya 

tahan atau masa simpan. Pengendalian pertumbuhan mikroba pada daging giling 

untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan keamanan produk daging 

giling dapat dilakukan dengan penyimpanan pada suhu dingin dan penambahan 

antimikroba.  

Penambahan antimikroba pada daging giling dapat dilakukan dengan 

menggunakan bahan aktif antimikroba yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Salah 

satu sumber antimikroba adalah rempah-rempah yang dapat berfungsi sebagai 

pengawet diantaranya adalah picung atau kluwak dengan kandungan senyawa 

aktif antimikroba seperti flavonoid, tanin, dan kandungan fenol. 

Aktivitas antimikroba picung dengan pelarut air dan etanol mempunyai 

nilai MIC (Minimum Inhibitory Concentration) ekstrak picung dengan pelarut 
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etanol sebesar 250 ml untuk per gram daging sedangkan untuk nilai MIC dengan 

pelarut air melebihi konsentrasi 250 ml per gram daging giling. MIC atau 

konsentrasi minimun penghambatan merupakan konsentrasi terendah dari 

antibiotika atau antimikrobial yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba 

tertentu (Sulandari, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penambahan ekstrak picung (Pangium edule) dan 

penyimpanan pada suhu dingin terhadap pertumbuhan total mikroba daging 

giling.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan ekstrak picung (Pangium edule) dengan 

konsentrasi dan lama penyimpanan yang berbeda pada suhu dingin untuk dapat 

menghambat pertumbuhan total mikroba daging giling. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penambahan ekstrak picung 

(Pangium edule) dengan konsentrasi dan lama penyimpanan yang berbeda pada 

suhu dingin untuk dapat menghambat pertumbuhan total mikroba daging giling. 

 
1.4 Manfaat   

 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

peranan penambahan ekstrak picung sebagai antimikroba bakteristatik 

bahan pangan dengan proses penyimpanan suhu dingin.  

2. Sebagai informasi bagi mahasiswa dan semua pihak mengenai bahan aktif 

antimikroba yang terkandung dalam picung  
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1.5 Kerangka Pikir 

Picung merupakan salah satu rempah-rempah penambah citarasa yang 

mengandung senyawa antimikroba yang dapat digunakan sebagai bahan 

pengawet. Komponen dalam picung yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba sebagai antimikroba antara lain asam sianida, asam hidrokarpat, asam 

khaulmograt, asam gorlat, dan tanin (Prianto, Yusuf, Guswenrivo, Tarmadi, dan 

Kartika, 2005). Kandungan kimia biji picung juga memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan antara lain vitamin C, ion besi, saponin, dan β karoten (Husni, Samah, 

dan Apriliza , 2007). Pengoptimalan zat antimikroba tersebut dilakukan dengan 

mengekstraksi picung dengan cara maserasi menggunakan pelarut air dan etanol 

sehingga picung dibuat dalam bentuk ekstrak air dan etanol. 

Kandungan zat antimikroba yang terdapat dalam ekstrak picung tersebut, 

dapat digunakan sebagai bahan pengawet alami pada daging giling. Daging giling 

merupakan salah satu jenis pangan yang mudah rusak dan memiliki kandungan air 

dan nutrisi yang tinggi. Cara mengendalikan mikroba pada daging giling untuk 

menghambat kebusukan dan hilangnya kandungan nutrisi dipengaruhi oleh 

konsentrasi antimikroba, suhu penyimpanan dan lama penyimpanan.    

 Konsentrasi penambahan ekstrak picung pada daging giling yang optimum 

dapat dilakukan ekstraksi picung sehingga diperoleh komponen antimikroba yang 

lebih pekat dengan memiliki aktivitas antimikroba terhadap total mikroba pada 

daging giling dan lama masa simpan daging giling pada penyimpanan suhu dingin 

lebih efisien dan produk lebih aman. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan efektifitas kinerja picung sebagai antimikroba alami dengan 

melihat pengaruh ekstrak picung terhadap total mikroba yang tumbuh pada daging 
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giling, produk diharapkan lebih aman untuk diversifikasi olahan daging giling dan 

memudahkan lebih lanjut dimungkinkan sebagai produk rawon instan. 

 
1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian adalah dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

picung sebagai antimikroba alami pada daging giling dan proses penyimpanan 

pada suhu dingin, dapat menurunkan total mikroba yang tumbuh sehingga akan 

meningkatkan daya simpan daging giling yang optimal dan dapat dikonsumsi 

dengan mutu baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Daging Giling 

Daging giling merupakan salah satu bentuk daging yang mengandung 

mineral kalsium, fosfor, dan zat besi, serta vitamin B kompleks (niasin, riboflavin 

dan tiamin), tetapi rendah kadar vitamin C (Astawan, 2005). Daging giling  

memerlukan proses tahap produksi selanjutnya agar dapat dikonsumsi sebagai 

bahan pembuatan sosis, bakso dan nugget, yang merupakan hasil ternak yang 

penting dalam memenuhi kebutuhan gizi.  

Penggilingan daging akan memperbesar kontaminasi dan pertumbuhan 

mikroba yang disebabkan oleh permukaan daging menjadi lebih besar, nutrien dan 

air menjadi lebih siap tersedia, penetrasi dan pemanfaatan oksigen menjadi lebih 

besar, serta meningkatkan peluang kontaminasi yang lebih tinggi dari alat 

pengolahan yang mungkin kurang higienis (Soeparno, 2005). 

Proses penggilingan meningkatkan peluang, kontak dengan alat prosesing 

sebagai sumber kontaminasi misalnya gergaji, alat penggiling dan alat pencacah, 

serta distribusi mikroba menjadi lebih merata keseluruh bagian daging selama 

proses penggilingan (Soeparno, 2005). 

 
2.2 Mikroba Daging pada Penyimpanan Suhu Dingin  

Daging merupakan bahan pangan yang sangat sensitif terhadap mikroba 

pembusuk karena sifat fisikokimianya (aktivitas air, pH, zat gizi atau nutrisi) 

mendukung pertumbuhan mikroba, mempunyai tiga potensi bahaya yaitu bahaya 

biologi disebabkan oleh mikroba patogen, bahaya kimia ditimbulkan oleh adanya 
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cemaran residu antibiotik, hormon, pestisida, dan bahaya fisik disebabkan oleh 

cemaran logam dari peralatan yang berkarat pada saat pengolahan. Bahaya 

mikroba patogen merupakan cemaran yang sering terjadi dan mengakibatkan 

keracunan makanan pada manusia (Usmiati, 2010) 

Banyak spesies mikroba yang dapat tumbuh pada isolasi daging, namun 

relatif sedikit yang dapat ditemukan pada penyimpanan daging di suhu dingin. 

Jenis mikroba yang ditemukan pada daging diantaranya dalam bentuk spora. 

Strain dari Pseudomonas, Moraxella, Acinetobacter, Lactobacillus, Brochothrix 

thermosphacta, dan juga kelompok famili Enterobacteriaceae merupakan tipe 

terbanyak (Brown, 1982).     

Penyimpanan daging dengan suhu dingin yaitu pada suhu di bawah 10 ºC 

dan menjaga suhu tetap mendekati 0 ºC yang menghambat pertumbuhan mikroba 

anaerob dan mesofilik maupun mikroba patogen. Mikroba aerob yang tumbuh 

pada permukaan daging, termasuk mikroba-mikroba psikrofilik hanya akan 

mengalami penurunan pertumbuhan namun tidak dapat dihentikan (Brown, 1982)  

Mikroba psikrofilik masih mampu tumbuh pada temperatur antara 0 dan 7 

ºC dan memproduksi koloni yang dapat dilihat dalam waktu 7 hari. Penyimpanan 

suhu dingin dapat mengurangi pertumbuhan mikroba psikrofilik yang terdapat 

pada permukaan daging yaitu karena fase lag yang meluas dan tingkat 

pertumbuhan mikroba berkurang (Brown, 1982).  

 
2.3. Pengendalian Mikroba dengan Penambahan Antimikroba Alami dari 

Tumbuhan 
 
Banyak jenis tanaman yang mengandung senyawa yang dapat bersifat 

sebagai antimikroba yang merupakan senyawa biologis yang dapat menghambat 
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pertumbuhan dan aktivitas mikroba (Nychas, 1995). Senyawa flavonoid (asam 

sianida, asam hidrokarpat, asam khaulmograt, asam glorat) pada picung terbukti 

mampu memperpanjang masa simpan ikan selama 6 hari (Purwani dan 

Muwakhidah, 2008) 

Mikroba yang terdapat dalam ekstrak daging memiliki jumlah yang 

banyak, maka diperlukan konsentrasi zat antimikroba lebih tinggi dari rempah-

rempah dapat saling memperkuat bila dicampurkan menjadi bentuk bumbu 

sehingga bumbu lebih efektif dalam menghambat mikroba didalam ekstrak daging 

(Rahayu, 2000). 

 
2.4. Picung (Kluwak) 

 Pangium edule Reinw yang biasa disebut pangi atau kepayang, tumbuh 

secara liar hampir di negara Asia Tenggara. Hampir semua bagian dari tumbuhan 

tersebut daun, batang dan bijinya mengandung racun. Buahnya (Gambar 1a) 

memiliki ukuran berbeda-beda berkisar diameter 12-30 cm. Biji picung     

(Gambar 1b) mengandung kaya lemak dan ginokardin yang dapat dikonsumsi 

setelah diproses dengan perlakuan penyabunan dan pemanasan. Biji yang telah 

difermentasi merupakan rempah-rempah yang khusus digunakan di Indonesia 

sebagai bumbu masakan (Chye, 2009).         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Gambar 1. a. Buah picung , b. Biji picung fermentasi 

a 
b 
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Kluwak merupakan produk olahan hasil fermentasi biji kepayang yang 

mengandung minyak sebesar 24% dengan komposisi asam lemak yang terdiri dari 

42,3% asam oleat dan 39,8% asam linoleat, sehingga dapat dijadikan sebagai 

sumber minyak esensial (Cakrawati, 2009). Biji buah picung mengandung 

senyawa asam sianida dan tanin yang mampu memberikan efek pengawetan. 

Komponen biji picung yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan antara lain 

vitamin C, ion besi, dan B karoten (Indraningsih, 1994).  

Biji picung mengandung HCN sebesar 485,82 ppm yang dapat dikurangi 

dengan cara perebusan, perendaman dan fermentasi. Perebusan akan 

menginaktivasi enzim ginokardase, sedangkan perendaman menyebabkan HCN 

hasil hidrolisis larut. Fermentasi menyebabkan senyawa ginokardin rusak oleh 

enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme (Cakrawati, 2008). 

 
2.5. Senyawa fenolik 

Senyawa fenol merupakan kelas utama antioksidan yang berada dalam 

tumbuh-tumbuhan. Senyawa ini diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu fenol 

sederhana dan polifenol. Contoh senyawa polifenol antara lain fenil propanoid, 

tanin, flavonoid, dan beberapa terpenoid. Flavonoid merupakan golongan terbesar 

dari senyawa fenol (Harbone, 1987) 

Fenol memiliki spektrum yang luas sehingga sifat kelarutan pada suatu 

pelarut berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh gugus hidroksil pada senyawa 

tersebut yang dimiliki berbeda jumlah dan posisinya. Dengan demikian, ekstraksi 

menggunakan berbagai pelarut akan menghasilkan komponen polifenolik yang 

berbeda pula. Sifat antimikroba yang dimiliki oleh setiap senyawa yang diperoleh 
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dari ekstraksi tersebut juga berbeda (Pambayun, Gardjito, Sudarmadji, dan 

Kuswanto, 2007). 

 
2.6. Mekanisme Kerja Komponen Bioaktif Antimikroba pada Picung  
 

Mekanisme fenol sebagai agen antimikroba adalah meracuni protoplasma, 

merusak dan menembus dinding serta mengendapkan protein sel mikroba. 

Senyawa fenolik bermolekul besar mampu menginaktifkan enzim essensial di 

dalam sel mikroba meskipun dalam konsentrasi yang sangat rendah. Fenol dapat 

menyebabkan kerusakan pada sel mikroba, denaturasi protein, menginaktifkan 

enzim dan menyebabkan kebocoran sel (Indriati dan Kusmarwati, 2008). 

Tanin mempunyai kemampuan untuk menghambat patumbuhan bakteri 

seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan cara menghambat 

sintesis protein oleh mikroba. Tanin dapat berikatan dengan dinding sel 

mikroorganisme dan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme atau 

aktivitas enzim (Jayanegara, 2008) 

Mekanisme kerja dari senyawa flavonoid dapat disebabkan yaitu dengan 

mendenaturasi protein sel mikroba dan merusak membran sel tanpa dapat 

diperbaiki lagi (Aulia, 2008). 

 
2.7. Ekstraksi Picung 

Ekstraksi adalah suatu cara untuk memisahkan campuran beberapa zat 

menjadi komponen-komponen yang terpisah (Guenther, 1987). Metode ekstraksi 

yang paling konvensional adalah maserasi atau perendaman. Prinsip dasar 

ekstraksi adalah berdasarkan kelarutan. Memisahkan zat terlarut yang diinginkan 

atau menghilangkan komponen zat terlarut yang tidak diinginkan dari fase padat, 
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maka fase padat dikontakkan dengan fase cair. Pada kontak dua fase tersebut, zat 

terlarut terdifusi dari fase padat ke fase cair sehingga terjadi pemisahan dari 

komponen padat (Utami, Arbianti, Hermansyah, dan Reza, 2009). 

 Air  berfungsi sebagai bahan yang dapat mendispersikan berbagai senyawa 

yang ada dalam bahan makanan dan untuk beberapa bahan berfungsi sebagai 

pelarut. Air dapat melarutkan berbagai bahan seperti garam, vitamin yang larut 

dalam air, mineral dan senyawa-senyawa cita rasa yang terkandung dalam teh dan 

kopi (Winarno, 2002). Air bersifat polar, sehingga zat polar yang terdapat pada 

ekstrak dapat terekstraksi dalam pelarut air (Lingga, 2008).  

  Etanol  digunakan  sebagai  pelarut  karena  etanol  merupakan  pelarut  

yang  universal  yang  dapat menarik  hampir  sebagian  besar  senyawa  kimia  

yang  terkandung  di  dalam  herba (Runadi, 2007). Etanol (96%) sangat efektif 

dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, dimana bahan pengganggu 

hanya skala kecil yang turut ke dalam cairan pengekstraksi, selain itu ekstrak 

etanol sulit ditumbuhi kapang dan kuman, dan tidak beracun (Tuhu, 2008) 

     Ekstrak  cair  adalah  sediaan  cair  simplisia  nabati  yang  mengandung  

etanol sebagai  pelarut  dan  pengawet.  Etanol  dipertimbangkan  sebagai penyari  

karena  lebih  selektif,  kapang  dan  kuman  sulit  tumbuh  dalam  etanol  diatas 

20%, tidak beracun, netral dan absorbsinya baik. Etanol dapat melarutkan alkaloid 

basa, minyak menguap, glikosida, kurkumin,  kumarin,  antrakinon,  steroid,  

flavonoid,  damar  dan  klorofil.  Lemak, tanin  dan  saponin  hanya  sedikit  larut  

dalam  etanol  diatas  20% (Widayati, 2008).  
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2.8. Penyimpanan Daging 

 Daging digolongkan kedalam frozen food (bahan pangan yang tahan dalam 

suhu pembekuan). Lemari es atau cool storage merupakan tempat yang dapat 

digunakan untuk mempertahankan kesegaran daging. Ruang pendingin untuk 

daging biasanya diatur pada kisaran -4o - 0o C, sehingga diharapkan temperatur di 

dalam daging berkisar 2o - 5 oC. Pada temperatur penyimpanan ini, kualitas daging 

dapat dipertahankan selama 8 hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju 

pendinginan daging, yaitu : (a) panas spesifik daging, (b) berat dan ukuran daging, 

(c) jumlah lemak pada permukaan daging, (d) jumlah daging dalam ruang 

pendingin, (e) temperatur alat pendingin. (Rachmawan, 2001).  

 Tahap penyimpanan dan distribusi produk pangan harus tetap dijaga 

kualitasnya, karena pada tahap ini produk pangan sangat rentan terhadap 

terjadinya rekontaminasi, terutama dari mikroba patogen yang berbahaya bagi 

tubuh dan mikroba perusak yang dapat merusak makanan. Salah satu cara untuk 

menjaga kualitas pangan dengan menambah bahan aditif berupa zat antimikroba 

dalam bentuk rampah-rempah (Rahayu, 2000).    

 Suhu penyimpanan bahan hewani di ruang dingin (cold storage) harus 

dipertahankan suhunya pada -18oC atau lebih rendah lagi untuk memperpanjang 

lama daya simpan daging. Jika disimpan pada 4oC, hanya dapat awet beberapa 

hari (Afrianto, 2008).   
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Materi Penelitian 

3.1.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2009 sampai bulan 

November 2009 di Laboratorium Mikrobiologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya.  

 
3.1.2. Bahan Penelitian  

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

daging giling, air, etanol 96%, pepton 0,1%, PCA (Plate Count Agar), aquades, 

HCl (1:4), H2SO4, Na2SO4 – H2O, NaOH 45%, H3BO3 4%, indikator MM, 

catechin, reagen ferrum clorida, buffer C, buffer pH 4 dan 7, Folin C, dan 

Na2CO3. 

 
3.1.3. 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, 
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mortar, termometer, botol timbang, eksikator, penjepit, kertas kraf, tali kasur, 

spektrofotometer, tabung kjedahl, buret, dan bunsen. 

 
3.2. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan percobaan dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) pola tersarang dengan faktor pertama yaitu konsentrasi 

penambahan ekstrak 0% (P0), konsentrasi penambahan ekstrak 2% (P1), 

konsentrasi penambahan ekstrak 4% (P2), konsentrasi penambahan ekstrak 6% 

(P3) dan faktor yang tersarang pada faktor pertama yaitu lama penyimpanan pada 

suhu dingin selama 0 hari (R1), 3 hari (R2), 6 hari (R3), 9 hari (R4) dan dilakukan 

ulangan sebanyak 3 kali dari keseluruhan perlakuan dan ulangan tersebut sehingga 

diperoleh 48 kombinasi (Tabel 1). Data dikelompokkan sesuai dengan jenis 

pelarut yang digunakan ekstraksi yaitu air dan etanol. 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan dan kelompok 

Konsentrasi 
Lama 

Penyimpanan 
Kelompok 

U1 U2 U3 

P0  

R1 
R2 
R3 
R4 

P0,R1,U1 
P0,R2,U1 
P0,R3,U1 
P0,R4,U1 

P0,R1,U2 
P0,R2,U2 
P0,R3,U2   
P0,R4,U2     

P0,R1,U3 
P0,R2,U3 
P0,R3,U3 
P0,R4,U3 

P1 

R1 
R2 
R3 
R4 

P1,R1,U1 
P1,R2,U1 
P1,R3,U1 
P1,R4,U1 

P1,R1,U2 
P1,R2,U2 
P0,R3,U2 
P0,R4,U2 

P1,R1,U3 
P1,R2,U3 
P1,R3,U3 
P1,R4,U3 

P2 

R1 
R2 
R3 
R4 

P2,R1,U1 
P2,R2,U1 
P2,R3,U1 
P2,R4,U1 

P2,R1,U2 
P2,R2,U2 
P2,R3,U2 
P2,R4,U2 

P2,R1,U3 
P2,R2,U3 
P2,R3,U3 
P2,R4,U3 

P3 

R1 
R2 
R3 
R4 

P3,R1,U1 
P3,R2,U1 
P3,R3,U1 
P3,R4,U1 

P3,R1,U2 
P3,R2,U2 
P3,R3,U2 
P3,R4,U2 

P3,R1,U3 
P3,R2,U3 
P3,R3,U3 
P3,R4,U3 
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3.3. Tahapan Penelitian 

3.3.1. Persiapan Bahan Uji 

Tahapan persiapan bahan uji meliputi penyeleksian dan pengambilan biji 

picung. Biji picung dicincang dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50oC selama 

20 jam untuk mendapatkan kadar air 8-10%. Setelah itu dilakukan penggilingan 

sehingga diperoleh bubuk picung yang homogen. 

 
3.3.2. Ekstraksi Picung dengan Air 

Proses ekstraksi meliputi penambahan air dengan perbandingan bahan dan 

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

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

kertas Whatman no 42 sehingga dihasilkan filtrat dan residu. Residu diekstraksi 

kembali dengan air dengan maserasi di stirer dengan kecepatan putar 250 rpm 

selama 6 jam, setelah itu disaring dengan kain saring dan kertas Whatman no 42 

sehingga dihasilkan filtrat dan residu kedua. Filtrat ekstraksi pertama dan filtrat 

ekstraksi kedua digabung sehingga diperoleh ekstrak picung yang dilarutkan 

dengan pelarut air. 

 
3.3.3. Ekstraksi Picung dengan Etanol 
 

Proses ekstraksi meliputi penambahan etanol dengan perbandingan bahan 

dan etanol 1:2 (b/v). Picung yang telah ditambahkan etanol tersebut dimaserasi di 

stirer dengan kecepatan putar 250 rpm selama 6 jam, setelah itu larutan picung 

disaring dengan kain saring dan kertas Whatman no 42 sehingga dihasilkan filtrat 

dan residu. Residu yang didapat, dimaserasi kembali dengan perbandingan tetap 

yaitu 1:2 antara residu picung dan etanol selama 6 jam sehingga dihasilkan residu 
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dan filtrat kedua. Filtrat ekstraksi pertama dan filtrat ekstraksi kedua digabung 

sehingga diperoleh ekstrak picung yang dilarutkan dengan pelarut etanol, 

selanjutnya dilakukan pemekatan menggunakan rotary evaporator. 

 
3.4. Karakterisasi Kimia Picung 

3.4.1. Analisis Kadar Air 

 Penentuan kadar air dalam makanan dapat ditentukan dengan berbagai 

cara antara lain metode pengeringan (thermogravimetri), metode destilasi 

(thermovolumetri), metode khemis, metode fisis, dan metode khusus misalnya 

dengan kromatrografi atau nuclear magnetic resonance. Prinsipnya menguapkan 

air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan, kemudian menimbang bahan 

sampai berat konstan yang berarti semua air sudah diuapkan (Sudarmadji, 1989). 

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. Prosedur 

pengujian dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 
3.4.2. Analisis Kadar Lemak 

 Sampel ditimbang 3 g lalu dimasukkan ke thimble. Labu lemak yang telah 

bersih dimasukkan ke dalam oven, lalu ditambahkan batu didih dan ditimbang 

sebagai bobot kosong. Thimble dimasukkan ke dalam soklet, kemudian labu 

lemak dihubungkan dengan soklet dan ditambahkan pelarut heksan 150 ml 

melewati soklet. Labu lemak dan soklet dihubungkan dengan penangas dan 

diekstrak selama 6 jam. Setelah ekstraksi selesai, labu lemak dievaporasi untuk 

menghilangkan pelarut. Selanjutnya labu lemak dimasukkan ke dalam oven 1 
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suhu 105oC selama 1 jam. Setelah dingin ditimbang sebagai bobot akhir (bobot 

labu dan lemak) (Danuwarsa, 2006). Prosedur uji dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 
3.4.3. Analisis Kadar Protein 

 Kadar protein diuji dengan cara timbang bahan sebanyak 2–5 g. 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 (Sudarmadji, 1989). Prosedur pengujian dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

 
3.4.4 Analisis Kadar Tanin  

 Metode spektrofotometri dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Mengambil 1,0 ml supernatan kemudian mencampurkannya dengan aquades 

dalam tabung reaksi ukuran 18 x 150 mm. Menambahkan 0,3 ml FeCl3 0,1 M lalu 

mengocoknya. Menambahkan 0,3 ml K3Fe(CN)6 0,008 M dan mendiamkannya 

selama 10 menit. Membaca absorbansinya sampel pada λ=720 nm. Nilai 

absorbansi blangko = 0,625 (Suryaningrum, 2007). Prosedur pengujian kadar 

tanin dapat dilihat pada Lampiran 4.  
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3.4.5. Analisis pH 

 Penentuan nilai pH bahan makanan menggunakan alat pH-meter. pH-

meter diset terlebih dahulu dengan menggunakan bufer yang 4,0, kemudian bahan 

makanan diukur pada pH-meter tersebut. Prinsipnya tingkat keasaman atau 

kebasaan yang dimilki oleh suatu bahan dimana pH merupakan suatu kologaritma 

aktivitas ion hidrogen (H+) yang terlarut. pH dari picung diukur menggunakan pH 

meter otomatis. Prosedur pengujian dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 
3.4.6. Analisis Total Fenol 

 Penentuan total fenol dilakukan dengan metode Spektrofotometer, dimana 

prosedurnya yaitu untuk bahan padat, terlebih dahulu dilarutkan dengan etanol 

lalu disentrifuge pada kecepatan 6000 rpm selama 10 menit kemudian diambil 

supernatannya. Untuk bahan cair dapat langsung diproses. Ambil 1 ml larutan 

supernatan atau cairan sampel. Tambahkan 5 ml aquades dan 2 ml Folin 

Ciotalceau lalu homogenkan dan tunggu selama 5 menit. Tambahkan 2 ml 

Na2CO3 jenuh lalu biarkan 60 menit pada ruangan gelap. Amati absorbansi larutan 

pada panjang gelombang 725 nm (Septiana, 2002). Prosedur pengujian dapat 

dilihat pada Lampiran 6. 

 
3.5. Analisis Total Mikroba 

Penentuan total mikroba dilakukan pada media yang telah ditumbuhi oleh 

mikroba. 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 
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giling sebanyak 10 gram dibalur dengan masing – masing konsentrasi ekstrak, lalu 

disimpan pada suhu refrigerator yaitu sekitar 4 – 6o C. 

  Pengenceran dilakukan dengan menggunakan pepton dengan konsentasi 

1%. Pengeceran 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 dimasukan 

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

dinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 

 
3.6. Analisis Data  

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode sidik ragam 

(ANOVA = Analysis of Variance) yang mengikuti model dari Yinosumarto, 

(1993) yaitu 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) sebelum dianalisis dalam bentuk 

analisis sidik ragam (ANOVA) dan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT). 
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3.7. Batasan Istilah 

1. Picung (Pangium edule) adalah tanaman tahunan dengan tinggi dapat mencapai   

15 - 40 meter, bertajuk rindang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman 

penghijauan dan konservasi, memiliki buah biji picung segar dapat digunakan 

sebagai pengawet ikan dan daging.  

2. TPC (Total Plate Count) adalah jumlah koloni mikroba dalam sampel yang 

ditumbuhkan pada medium agar dengan menggunakan metode hitungan cawan 

yang dihitung dengan alat Colony Counter. 

3. Bakteriostatis adalah suatu keadaan yang menghambat pertumbuhan bakteri. 

4. Bahan antimikroba diartikan sebagai bahan yang mengganggu pertumbuhan 

dan metabolisme mikroba.  
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Gambar 2. Diagram Alir Kinerja Penelitian 

 

 

Ekstraksi dengan 
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  BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1. Analisis Sifat Kimia Picung menurut Faktor Jenis Pelarut  

Pada penelitian ini diuji juga kandungan sifat kimia yang ada dalam 

ekstrak picung untuk mengetahui zat aktif  fenol dan tanin yang terdapat pada 

ekstrak, yang berpotensi sebagai zat antimikroba. Hasil analisis komponen kimia 

yang terkandung dalam picung dibedakan berdasarkan dengan jenis pelarut 

menggunakan air dan etanol. Data dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Rataan uji kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar tanin, pH, dan 

total fenolik 
  

Uji 
 

Picung 

Bubuk  Ekstrak  
Air  

Ekstrak 
 Etanol  

Kadar Air (%) 
Lemak (%) 
Protein (%) 
Tanin (%) 
pH 
Total Fenol (%) 

8,557 
0,050 
0,007 
0,841 
5,350 
0,855 

- 
0,050 
0,020 
1,587 
4,850 
0,707 

- 
0,895 
0,011 
2,733 
5,200 
1,723 

  
Analisis sifat kimia picung Tabel 2, dengan perbedaan pada jenis pelarut 

yang digunakan sebagai bahan ekstraksi ternyata mempengaruhi hasil uji. Ektraksi 

picung dengan menggunakan pelarut etanol menghasilkan nilai hasil uji kadar 

lemak, tanin, pH dan total fenol lebih tinggi dibandingkan dengan nilai hasil uji 

ekstrak picung dengan pelarut air. Hasil yang lebih tinggi tersebut terjadi karena 

pelarut etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak menguap, glikosida, 

kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar dan klorofil 
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(Indraswari, 2008). Etanol bersifat non polar, sehingga zat-zat non polar yang 

terdapat dalam ekstrak picung dapat terekstraksi dengan pelarut tersebut. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pada Gambar 3, dapat dilihat ekstrak air picung lebih pekat dan berwarna 

gelap dibandingkan dengan ekstrak etanol picung yang lebih bening. Perbedaan 

warna ekstrak ini disebabkan etanol lebih selektif. Pelarut etanol mampu mengikat 

senyawa yang bersifat polar dan semi polar yang terdapat dalam tanaman 

sedangkan air hanya mampu mengikat senyawa yang bersifat polar 

(Nismah,2009). Etanol dapat mengikat senyawa dalam picung yang tidak dapat 

diikat oleh air sehingga ekstrak etanol picung lebih dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba pada daging giling dan memiliki daya simpan lebih lama 

dibandingkan dengan penambahan ekstrak air picung.   

Ekstraksi picung dengan menggunakan pelarut etanol menghasilkan nilai 

yang lebih tinggi pada semua kandungan kimia yang diuji kecuali nilai kadar 

protein jika dibandingkan dengan pelarut air. Hal ini berkaitan dengan kandungan 

tanin pada ekstrak, semakin tinggi kadar tanin yang terlarut maka semakin 

Gambar 3. ekstrak air dan etanol picung 
sebelum dipekatkan 
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mengganggu penyerapan protein (Lingga, 2008). Ekstrak murni picung 

mengandung zat lengkap yaitu polar dan non polar. Pada ekstrak murni semua 

jenis zat yang terlarut ada di dalamnya. Pada ekstrak air dan ekstrak etanol picung, 

zat yang terekstraksi terbatas pada zat yang terekstrak oleh pelarut yang 

digunakan saja.  

 
4.2. Pengaruh Penambahan Ekstrak Air Picung  dan Lama Penyimpanan 
dalam Suhu dingin Terhadap Penghambatan Total Mikroba Daging Giling  
 

 Total mikroba daging setelah dilakukan penambahan ekstrak air picung 

selama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil analisis ragam yang 

disajikan pada Lampiran 7, menunjukkan bahwa diantara penambahan ekstrak air 

picung dengan beda kelompok dan perbedaan konsentrasi tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap total mikroba pada daging giling (P>0.05). Selain 

itu, diantara perlakuan lama penyimpanan suhu dingin yang tersarang pada 

perbedaan penambahan konsentrasi (R-P) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan   

total mikroba daging giling yang berbeda nyata (P<0,05). Hasil perhitungan rataan 

total mikroba daging giling dengan perlakuan lama penyimpanan dan hasil Uji 

Jarak Berganda Duncan disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Rataan total mikroba (satuan log cfu/gram) daging giling dengan 
penambahan ekstrak air picung dalam penyimpanan suhu dingin dari 
hasil UJBD  

Konsentrasi 
Lama Penyimpanan 

Rata-rata 
R1(0) R2(3) R3(6) R4(9) 

P0(0) 5,252a 6,602ab 6,331ab 6,880b 6.266 
P1(2%) 6,731ab 7,327b 6,281a 7,156ab 6.874 
P2(4%) 5,782a 7,423b 7,019b 6,807ab 6.758 
P3(6%) 6,207a 7,342b 7,048b 6,594a 6.798 
Rata-rata 5,993 7.174 6,669 6,859 6,674 

Keterangan : - Superskrip a dan b pada baris yang sama dari rata-rata total mikroba dengan 
perlakuan lama penyimpanan yang tersarang pada penambahan konsentrasi, 
menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). 
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 Hasil uji Jarak Berganda Duncan menunjukkan bahwa perlakuan lama 

penyimpanan suhu dingin yang tersarang pada perbedaan penambahan konsentrasi 

ekstrak air picung (R-P) masing-masing memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata (P<0,05) terhadap total mikroba yang tumbuh pada daging giling. Total 

mikroba yang tumbuh dengan perlakuan lama penyimpanan R2 rata-rata memiliki 

nilai yang lebih tinggi daripada lama penyimpanan R1, R3 dan R4. Setelah 

melewati R2, pada lama penyimpanan R3 dan R4 rata-rata total mikroba yang 

tumbuh mengalami penurunan. Perbedaan lama penyimpanan memberikan 

pengaruh nyata terhadap total mikroba yang tumbuh pada daging giling dalam 

suhu dingin.  

 Penyimpanan dengan suhu dingin selama 3 hari telah menunjukkan 

pengaruh nyata total mikroba yang tumbuh pada daging giling. Hal ini disebabkan 

karena penyimpanan daging dalam refrigerator dengan suhu yang rendah, dapat 

menghambat penurunan nilai pH pada daging yang mempengaruhi pertumbuhan 

mikroba. Nilai pH pada daging giling yang ditambahkan ekstrak air picung 

berkisar antara 5,4 sampai dengan 5,6 sehingga bersifat asam. Daging dengan pH 

akhir yang rendah sekitar 5,1 sampai dengan 6,1, mempunyai struktur yang 

terbuka dan memudahkan penetrasi zat-zat tertentu ke dalam daging sehingga 

memudahkan masuknya zat antimikroba picung ke dalam daging (Komariah, 

2004).  Mikroba yang terdapat pada bahan dengan pH asam dapat dikendalikan 

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

dengan mikroba yang sama di dalam lingkungan yang basa (Pelczar, 1988).   

 Pada kontrol P0 yaitu tanpa penambahan ekstrak air picung dengan lama 

penyimpanan 0 hari (R1), total mikroba yang tumbuh pada daging giling yaitu 
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5,252 log cfu/gram atau 1,8 x 105. Syarat mutu mikrobiologis (SNI) daging sapi 

untuk total mikroba maksimum (uji Total Plate Count) adalah 1 x 106 cfu/gram, 

sehingga mutu daging sapi kontrol tergolong daging sapi mutu baik dengan nilai 

total mikroba lebih kecil dibandingkan dengan standart. Pada lama penyimpanan 

R2 secara keseluruhan dengan berbagai konsentrasi penambahan ekstrak air 

picung, terjadi peningkatan total mikroba. Hal ini dapat terjadi karena tingginya 

kandungan nutrien pada daging giling cukup memberikan nutrisi yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan mikroba. Kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh 

medium tempat tumbuhnya seperti pH, dan kandungan nutrient, suhu dan 

kelembaban udara (Waluyo, 2005). 

 Pertumbuhan total mikroba yang tidak terhambat juga dipengaruhi oleh 

kandungan lemak yang tinggi pada daging giling yang dapat menghambat 

aktivitas antimikroba. Kandungan pada ekstrak picung yang rendah, tidak 

mempengaruhi kandungan lemak yang tinggi pada daging giling yaitu dengan 

perbandingan 85:15, artinya dalam 1 kg daging giling terdapat kandungan 850 g 

daging dan 150g lemak. Aktivitas antimikroba dapat terhambat karena lemak yang 

terdapat pada daging giling dapat membentuk lapisan pada permukaan mikroba 

yang telah tumbuh di daging giling, sehingga dapat mencegah masuknya zat 

antimikroba dari ekstrak picung ke dalam sel mikroba (Rahayu, 2000).    

 Total mikroba dengan lama penyimpanan R3 dan R4 mengalami 

pertumbuhan yang semakin menurun. Penurunan ini akibat adanya persaingan 

antara sesama sel mikroba untuk memperebutkan nutrient yang ada pada daging 

giling dan adanya sifat antagonistic diantara spesies mikroba yang tumbuh 

(Murhadi, Fardiaz, Laksmi, dan Satiawihardja, 1994). Selain itu, apabila mikroba 
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dihadapkan pada suhu rendah dapat menyebabkan gangguan metabolisme 

diakibatkan karena Cold shock merupakan penurunan suhu yang tiba-tiba 

menyebabkan kematian mikroba, terutama pada mikroba muda atau pada fase 

setelah mengalami fase logaritmik (Rachmawan, 2001).   

  Kenaikan total mikroba pada P0 dan P1 selama penyimpanan R4 

disebabkan karena mikroba mengalami fase pertumbuhan tetap dimana masih 

mengalami pertumbuhan sel namun ukuran sel lebih kecil karena tetap membelah 

meskipun zat nutrisi sudah habis sehingga kemungkinan sel mempunyai 

komposisi berbeda dengan sel yang tumbuh pada fase sebelumnya. Menurut 

Waluyo (2005), pada fase ini sel-sel semakin lebih tahan terhadap keadaan 

ekstrem seperti panas, dingin, radiasi, dan bahan kimia.   

 Perbedaan yang terjadi pada pertumbuhan mikroba antara R2 dengan R1, 

R3 dan R4 terjadi karena perbedaan lama penyimpanan daging giling pada suhu 

rendah. Penambahan konsentrasi ekstrak picung, akan memberikan efek 

penghambatan pada pertumbuhan mikroba yang tumbuh pada daging giling 

dengan konsentrasi lebih dari 6% diikuti dengan penyimpanan pada suhu dingin. 

Semakin tinggi konsentrasi ekstrak air picung yang ditambahkan akan 

meningkatkan daya simpan karena dapat menghambat pertumbuhan mikroba pada 

daging giling.  

 
4.3. Pengaruh Penambahan Ekstrak Etanol Picung  dan Lama Penyimpanan 

dalam Suhu dingin Terhadap Penghambatan Total Mikroba Daging 
Giling  

 

 Hasil pengamatan total mikroba daging setelah mendapatkan perlakuan 

penambahan ekstrak air picung selama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Hasil analisis ragam (Lampiran 8), menunjukkan bahwa diantara penambahan 

ekstrak etanol picung pada kelompok tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0.05) terhadap total mikroba yang tumbuh, namun terdapat perbedaan total 

mikroba yang nyata (P<0.05) diantara perlakuan lama penyimpanan suhu dingin 

yang tersarang pada perbedaan konsentrasi (R-P) dan perlakuan perbedaan 

konsentrasi ekstrak picung (P).  

Tabel 4. Rataan total mikroba (satuan log cfu/gram) daging giling dengan 
penambahan ekstrak etanol picung dalam penyimpanan suhu dingin dari 
hasil UJBD 

 

Konsentrasi 
Lama Penyimpanan 

Rata-rata 
R1 R2 R3 R4 

P0 6,218a 6,605ab 6,459a 7,130b 6.603q 
P1 6,043a 6,327a 6,007a 6,615a 6.248pq 
P2 5,627a 6,109a 6,015a 7,028b 6.195pq 
P3 5,390a 6,385b 5,543ab 6,572b 5.973p 

Rata-rata 5,819 6,356 6,006 6,836 6,254 
Keterangan : - Superskrip a dan b pada baris yang sama dari rata-rata total mikroba dengan 

perlakuan lama penyimpanan yang tersarang pada penambahan konsentrasi, 
menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). 

- Superskrip p dan q pada kolom yang sama dari rata-rata total mikroba dengan 
perlakuan penambahan konsentrasi ekstrak, menunjukkan pengaruh yang berbeda 
nyata (P<0,05). 

 

Hasil uji Jarak Berganda Duncan (Tabel 4) menunujukkan bahwa 

perlakuan penambahan ekstrak etanol picung P0, P1, P2 dan P3 memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap total mikroba yang tumbuh 

pada daging giling. Rata-rata total mikroba pada perlakuan P0 dengan konsentrasi 

0 % yang dibalurkan pada daging giling lebih tinggi dari pada P1, P2 dan P3. Hal 

ini disebabkan karena telah terjadi penghambatan pertumbuhan total mikroba 

yang dimulai dengan penambahan konsentrasi 2% pada perlakuan P1 dan total 

mikroba akan semakin menurun pada P2 dan P3.  
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Penghambatan pertumbuhan mikroba yang terjadi disebabkan adanya zat 

antimikroba yang terdapat dalam picung yaitu kandungan senyawa fenolik. Pada 

kadar tinggi fenol menyebabkan koagulasi protein dan sel membran akan 

mengalami lisis. Fenol berikatan dengan protein melalui ikatan hidrogen sehingga 

mengakibatkan struktur protein menjadi rusak. Sebagian besar struktur dinding sel 

dan membran sitoplasma bakteri mengandung protein dan lemak. Mekanisme 

kerja fenol adalah menghambat pertumbuhan dan metabolisme mikroba dengan 

cara merusak membran sitoplasma dan mendenaturasi protein sel, sehingga 

senyawa tersebut dapat bersifat bakterisidal atau bakteriostatis, bergantung 

konsentrasi yang ditambahkan (Pelczar, 1988). Pada konsentrasi yang rendah (2-

4%), daya bunuhnya disebabkan karena fenol mempresipitasikan protein secara 

aktif, dan juga merusak membran sel dengan cara menurunkan tegangan 

permukaannya (Waluyo, 2005).  

Pada penyajian Tabel 4, diketahui bahwa perlakuan lama penyimpanan 

yang tersarang pada perbedaan penambahan konsentrasi ekstrak (R-P) masing-

masing memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). Total mikroba yang 

tumbuh pada daging giling dengan lama penyimpanan R4 (9 hari) rata-rata 

memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan R1, R2 dan R3. Peningkatan total 

mikroba dapat disebabkan karena daya hambat ekstak etanol picung pada daging 

giling dalam suhu dingin hanya mampu menghambat sampai hari ke-9. Hal ini 

dapat disebabkan karena suhu dingin dengan lama simpan yang lama telah 

menurunkan daya kerja antimikroba dalam picung. Sifat bakterisidal fenol akan 

sangat meningkat jika suhu dinaikkan dari 30 menjadi 42ºC, karena laju reaksi 

kimiawi dipercepat dengan meningkatkan suhu (Pelczar, 1988). Penambahan 
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konsentrasi dan lama penyimpanan pada suhu dingin berpengaruh terhadap total 

mikroba yang tumbuh pada daging giling. 

 Penambahan zat antimikroba, tidak mempengaruhi kadar protein daging 

sapi (Usmiati, 2010). Hal ini disebabkan karena kandungan protein yang rendah 

pada picung. Kandungan protein pada ekstrak picung yang rendah, tidak 

mengganggu aktivitas antimikroba untuk menghambat pertumbuhan mikroba 

pada daging giling. 

 Peningkatan pertumbuhan mikroba yang signifikan tidak terjadi pada R1 

dan R3 sehingga penambahan ektstrak etanol picung sebagai zat antimikroba 

dapat berfungsi sebagai bakteriostatis. Pada daging giling yang ditambahkan 

ekstrak etanol picung, selain suhu penyimpanan dan pH, pertumbuhan mikroba 

tersebut dihambat oleh zat antimikroba yang terkandung dalam picung. Nilai pH 

yang rendah pada daging giling menghasilkan kondisi yang asam pada senyawa 

tersebut menyebabkan fenol dapat bekerja menghambat pertumbuhan mikroba. 

Kombinasi antara senyawa antimikroba dan pH ekstrak yang asam dapat 

memperkuat aktivitas antimikroba ekstrak picung. Senyawa fenolik menunjukkan 

keaktifan maksimum pada pH asam (Rahayu, 2000). Ekstrak yang diujikan pada 

umumnya mempunyai pH cukup rendah. Diduga pH yang rendah pada ekstrak 

menyebabkan zat antimikroba menjadi lebih aktif dalam menghambat 

pertumbuhan mikroba  pada daging giling.  
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Etanol lebih efektif digunakan sebagai pelarut picung dibandingkan 

dengan air karena mampu melarutkan komponen biokimia dan zat 

antimikroba picung seperti tanin dan total fenol sehingga ekstrak etanol 

picung mempunyai aktivitas antimikroba lebih tinggi dibandingkan 

dengan ekstrak air picung terhadap total mikroba yang tumbuh pada 

daging giling. 

2. Penambahan ekstrak etanol picung pada daging giling terhadap total 

mikroba tidak mampu membunuh total mikroba namun hanya dapat 

menghambat pertumbuhannya dengan penambahan konsentrasi diatas 

0,2% pada penyimpanan suhu dingin selama 6 hari, karena lebih dari 6 

hari, total mikroba dapat mengalami kenaikan.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian ini maka disarankan adanya pengenalan kepada 

masyarakat luas akan sifat bakteriostatik pada picung dengan peningkatan variasi 

tingkat penambahan (level) konsentrasi ekstrak picung dan variasi lama 

penyimpanan pada daging giling sehingga picung dapat berfungsi maksimal 

sebagai bahan pengawet yang alami dan aman untuk bahan pangan.  
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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 (Danuwarsa, 2006) 

Sampel ditimbang 3 g lalu dimasukkan ke thimble. Labu lemak yang telah 

bersih dimasukkan ke dalam oven, lalu ditambahkan batu didih dan ditimbang 

sebagai bobot kosong. Thimble dimasukkan ke dalam soklet, kemudian labu 

lemak dihubungkan dengan soklet dan ditambahkan pelarut heksan 150 ml 

melewati soklet. Labu lemak dan soklet dihubungkan dengan penangas dan 

diekstrak selama 6 jam. Setelah ekstraksi selesai, labu lemak dievaporasi untuk 

menghilangkan pelarut. Selanjutnya labu lemak dimasukkan ke dalam oven 1 

suhu 105oC selama 1 jam. Setelah dingin ditimbang sebagai bobot akhir (bobot 

labu dan lemak). 

Kadar Lemak  (%) = 
���

�
 x 100% 

Keterangan:  a = bobot contoh 

b = bobot labu lemak dan labu didih 

c = bobot labu lemak, batu didih dan lemak 
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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 Kadar Tanin (Suryaningrum, 2007) 

Metode spektrofotometri dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Mengambil 1,0 ml supernatan kemudian mencampurkannya dengan 

aquades dalam tabung reaksi ukuran 18 x 150 mm. Menambahkan 0,3 ml FeCl3 

0,1 M lalu mengocoknya. Menambahkan 0,3 ml K3Fe(CN)6 0,008 M dan 

mendiamkannya selama 10 menit. Membaca absorbansinya sampel pada λ=720 

nm. Nilai absorbansi blangko = 0,625. Kandungan tanin dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

Kadar Tanin= 
absorbansi sampel

absorbansi blangko
  x 

100

volume sampel
  x 1000 
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Lampiran 5. Uji pH (Tahir, 2004) 

Pada penggunaan pHmeter, kalibrasi alat harus diperhatikan sebelum 

dilakukan pengukuran. Seperti diketahui prinsip utama pHmeter adalah 

pengukuran arsu listrik yang tercatat pada sensor pH akibat suasana ionik di 

larutan. Stabilitas sensor harus selalu dijaga dan caranya adalah dengan kalibrasi 

alat. Kalibrasi terhadap pHmeter dilakukan dengan: 

Larutan buffer standar : pH = 4,01 ; 7,00 ; 10,01 

Penentuan kalibrasinya dapat dilakukan dengan cara: 

a. Teknik satu titik, yaitu pada sekitar pH yang akan diukur, yakni kalibrasi 

dengan buffer standar pH 4,01 untuk sistem asam, buffer standar pH 7,00 untuk 

sistem netral, dan buffer standar pH 10,01 untuk sistem basa. 

b. Teknik dua titik (diutamakan) : apabila sistem bersifat asam, maka digunakan 2 

buffer standar berupa pH 4,01 dan 7,00. Apabila sistem bersifat basa, digunakan 2 

buffer standar berupa pH 7,00 dan 10,01 
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Lampiran 6. Uji Total Fenol (Andarwulan, 1999) 

Penentuan total fenol dilakukan dengan metode Spektrofotometer, dimana 

prosedurnya yaitu untuk bahan padat, terlebih dahulu dilarutkan dengan etanol 

lalu disentrifuge pada kecepatan 6000 rpm selama 10 menit kemudian diambil 

supernatannya. Untuk bahan cair dapat langsung diproses. Ambil 1 ml larutan 

supernatan atau cairan sampel. Tambahkan 5 ml aquades dan 2 ml Folin 

Ciotalceau lalu homogenkan dan tunggu selama 5 menit. Tambahkan 2 ml 

Na2CO3 jenuh lalu biarkan 60 menit pada ruangan gelap. Amati absorbansi larutan 

pada panjang gelombang 725 nm. Hasil dari uji tersebut dihitung dengan rumus : 

Fenolat (ppm) =   
Sampel Massa .standar  Abs

standar Konstanta . sampel Abs
 

Keterangan : Konsentrasi standar = 50 ppm 

Absorbansi standar = 0.247 
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Lampiran 7. Data dan  hasil analisis perhitungan jumlah pertumbuhan TPC 
ekstrak air picung  

 

 
 
 
 (Satuan 105 cfu/gram) 
 
Konsentrasi Lama 

Penyimpa- 
nan 

Kelompok 
U1 U2 U3 

P0 (0%) R1 1,2 1,7 2,8 

R2 18 21 170 
R3 2,5 33 12 
R4 280 5,8 270 

P1 (2%) R1 140 5,1 220 
R2 220 230 190 
R3 2,8 28 8,9 
R4 240 160 97 

P2 (4%) R1 8,6 4,8 5,4 
R2 310 430 140 
R3 20 220 260 
R4 1100 120 2 

P3 (6%) R1 15 28 10 
R2 230 220 210 
R3 270 40 130 
R4 28 11 230 

 

Konsentrasi Lama 
Penyimpanan  

Kelompok 
U1 U2 U3 

K1 P0 1.2 x 105 1.7 x 105 2,8 x 105 

P1 1.4 x 107 5.1 x 105 2,2 x 107 
P2 8.6 x 105 4,8 x 105 5,4 x 105 
P3 1.5 x 106 2,8 x 106 1,0 x 106 

K2 P0 1,8 x 106 2,1 x 106 1,7 x 107 

P1 2,2 x 107 2,3 x 10 7 1,9  x 107 

P2 3.1 x 107 4,3 x 107 1,4 x 107 

P3 2.3 x 107 2,2 x 107 2,1 x 107 

K3 P0 2,5 x 105 3,3 x 106 1,2 x 106 
P1 2,8 x 105 2,8 x 106 8,9 x 105 
P2 2,0 x 106 2,0 x 106 2,6 x 107 
P3 2,7 x 107 4,0 x 106 1,3 x 107 

K4 P0 2,8 x 107 5,8 x 105 2,7 x 107 
P1 2,4 x 107 1,6 x 107 9,7 x 106 
P2 1,1 x 108 1,2 x 107 2.0 x 105 
P3 2,8 x 106 1,1 x 106 2,3 x 107 
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Data ditransformasi kedalam bentuk logaritma ( satuan log cfu/gram) 

Konsentrasi Lama 
Penyimpa- 
nan  

Kelompok 
Total 

Rata-
rata U1 U2 U3 

P0 (0%) R1 5,079 5,230 5,447 15,756 5,252 

R2 6,255 6,322 7,230 19,807 6,602 
R3 5,397 7,518 6,079 18,994 6,331 
R4 7,447 5,763 7,431 20,641 6,880 

P1 (2%) R1 7,146 5,707 7,342 20,195 6,731 
R2 7,342 7,361 7,278 21,981 7,327 
R3 5,447 6,447 6,949 18,843 6,281 
R4 7,380 7,204 6,886 21,470 7,156 

P2 (4%) R1 5,934 5,681 5,732 17,347 5,782 
R2 7,491 7,633 7,146 22,270 7,423 
R3 6,301 7,342 7,414 21,057 7,019 
R4 8,041 7,079 5,301 20,421 6,807 

P3 (6%) R1 6,176 6,447 6,000 18,623 6,207 
R2 7,362 7,342 7,322 22,026 7,342 
R3 7,431 6,602 7,113 21,146 7,048 
R4 6,380 6,041 7,362 19,783 6,594 

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

Konsentrasi 
Lama Penyimpanan Jumlah 

Konsentrasi R1 R2 R3 R4 
P0 15,756 19,807 18,994 20,641 75,198 
P1 20,195 21,981 18,843 21,470 82,489 
P2 17,347 22,270 21,057 20,421 81,095 
P3 18,623 22,026 21,146 19,783 81,578 

 
 

FK  = 

2
a

1i

b

1j

r

1k
ijk

r x b x a

X 









∑∑∑

= = =
=  

( )
3 x 4 x 4

320,3602

  = 2138,136 

  
 

JKTotal = ∑∑∑
= = =

a

1i

b

1j

r

1k

2
ijkX -  FK = (5,0792+............+7,3622) - 2138,136 

 
= 29,891 
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JKKelompok   = 
a x b

X
r

k

a

i

b

j
ijk∑ ∑ ∑

= = =











1

2

1 1
- FK  

       =  
4 x 4

108,032  105,719  609,106 222 ++
- 2138,136 

        = 2138,306 -.2138,136 = 0,170 
 

JKkonsentrasi ekstrak picung   = 
b x r

X
a

i

b

j

r

k
ijk∑ ∑ ∑

= = =











1

2

1 1
- FK  

   = 2138,136 - 
3 x 4

578,8181,095  82,489  198.75 2222 +++
 

            =  2.743           2138,136 -  2140,878 =  
 

JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P0 = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji∑ ∑

= =









- 

2

1 1
)(

b x r

X
b

j

r

k
kji 









∑∑

= =
  

 

               = 
34

75,198
 - 

3

641,20994,1819,807  15,756 22222

x

+++
 

                
= 475,797 – 471,228        = 4,569 

 

 

JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P1    = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji∑ ∑

= =









- 

2

1 1
)(

b x r

X
b

j

r

k
kji 









∑∑

= =
  

                   

= 
12

82,489
 - 

3

470,21843,1821,981  20,195 22222 +++
 

                
= 569,007 – 567,036 = 1,971 
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JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P2      = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji∑ ∑

= =









- 

2

1 1
)(

b x r

X
b

j

r

k
kji 









∑∑

= =
  

 

                      = 
12

81,095
 -  

3

421,20057,2122,270  17,347 22222 +++
  

                      = 552,423 – 548,033 = 4,395 

 

JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P3 = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji∑ ∑

= =









- 

2

1 1
)(

b x r

X
b

j

r

k
kji 









∑∑

= =
  

 

               = 
12

81,578
 - 

3

783,19146,2122,026  18,623 22222 +++
 

               = 556,827 – 554,581 = 2,246 

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

= 4,569 + 1,971 + 4,395 + 2,246 
 
= 13,181 

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

 
= 29,891 - 0,170 – 2,743 - 13,181  = 13,797 
 
 

Tabel Daftar Sidik Ragam (ANOVA) 
SK db JK KT F Hitung 5% 1% 

Kelompok 
Konsentrasi 
Lama Penyimpanan 
Galat 

2 
3 
12 
30 

0,170 
2,743 
13,181 
13,797 

0,085 
0,914 
1,098 
0,459 

0,185TN 

1,988TN 
2,388* 

 

3,32 
2,92 
2,09 

 

5,39 
4,51 
2,84 

 
Total 47 29,891 

 
Keterangan : TN Tidak Berpengaruh nyata  (P>0,05) 

* Pengaruhnya nyata  (P<0,05) 
 

F 0,05 < F hitung < F 0,01, artinya terdapat perbedaan yang nyata pada lama 
penyimpanan (R) yang tersarang terhadap penambahan konsentrasi (P) pada taraf 
kepercayaan 99% (P<0,05) 
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• Membedakan Berbagai Lama Penyimpanan Terhadap Perlakuan 
(Penambahan Konsentrasi ekstrak air picung) 
 

Uji Jarak Nyata Duncan untuk R-P: 

 

SE = 
 
= 

3

0,459
= 0,153 

 

 

Selingan 2 3 4 
JND 5% 2,890 3,040  3,120 
JNT 5% 0,442 0,465 0,477 

 
 
Penggunaan Konsentrasi 0% (P0),  2 % (P1),  4% (P2), dan  6% (P3) 

R-P0 Rata-rata Notasi 
R1 5.252 a 
R3 6.331 b 
R2 6.602 bc 
R4 6.880 c 

R-P1 Rata-rata Notasi 
R3 6.281 a 
R1 6.731 b 
R4 7.156 bc 
R2 7.327 c 

R-P2 Rata-rata Notasi 
R1 5.782 a 
R4 6.807 b 
R3 7.019 bc 
R2 7.423 c 

R-P3 Rata-rata Notasi 
R1 6.207 a 
R4 6.594 a 
R3 7.048 b 
R2 7.342 b 
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Lampiran 8. Data dan  hasil analisis perhitungan jumlah pertumbuhan TPC 
ekstrak etanol picung 

 

Konsentrasi  Lama 
Penyimpa-
nan 

Kelompok 
U1 U2 U3 

K1 P0 7,9 x 105 1,5 x 107 3,8 x 105 

P1 4,0 x 106 4,3 x 105 7,8 x 105 
P2 2,0 x 105 9,5 x 105 4,0 x 105 
P3 1,7 x 105 6,7 x 105 1,3 x 105 

K2 P0 6,0 x 106 3,2 x 106 3,4 x 106 
P1 2,0 x 106 3,0 x 106 1,6 x 106 
P2 3,1 x 106 3,7 x 105 1,9 x 106 
P3 1,7 x 106 2,8 x 106 3,0 x 106 

K3 P0 1,9 x 106 3,5 x 106 3,6 x 106 
P1 7,0 x 105 3,5 x 105 3,4 x 106 
P2 1,2 x 106 6,6 x 105 1,4 x 106 
P3 5,0 x 104 2,5 x 105 3,4 x 106 

K4 P0 3,1 x 106 2,9 x 107 2,8 x 107 
P1 2,2 x 107 2,4 x 106 1,3 x 106 
P2 2,3 x 107 2,7 x 107 2,0 x 106 
P3 3,5 x 106 4,1 x 106 3,7 x 106 

 
 
(Satuan 105 cfu/gram) 
 
Konsentrasi Lama 

Penyimpa
nan  

Kelompok 
U1 U2 U3 

P0 (0%) R1 7,9 150 3,8 
R2 60 32 34 
R3 19 35 36 
R4 31 290 280 

P1 (2,5%) R1 40 4,3 7,8 
R2 20 30 16 
R3 7 3,5 34 
R4 220 24 13 

P2 (5%) R1 2 9,5 4 
R2 31 3,7 19 
R3 12 6,6 14 
R4 230 270 20 

P3 (7,5%) R1 1,7 6,7 1,3 
R2 17 28 30 
R3 0,5 2,5 34 
R4 35 41 37 
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Data ditransformasi kedalam bentuk logaritma ( satuan log cfu/gram) 

Konse
ntrasi 

Lama 
Penyimpa
nan 

Kelompok 
Total Rata-rata U1 U2 U3 

P0 
(0%) 

R1 5,898 7,176 5,579 18,653 6,218 

R2 6,778 6,505 6,531 19,814 6,605 
R3 6,279 6,544 6,556 19,379 6,459 
R4 6,491 7,452 7,447 21,390 7,130 

P1 
(2%) 

R1 6,602 5,634 5,892 18,128 6,043 
R2 6,301 6,477 6,204 18,982 6,327 
R3 5,945 5,544 6,531 18,020 6,007 
R4 7,342 6,390 6,114 19,846 6,615 

P2 
(4%) 

R1 5,301 5,977 5,602 16,880 5,627 
R2 6,491 5,558 6,279 18,328 6,109 
R3 6,079 5,819 6,146 18,044 6,015 
R4 7,352 7,431 6,301 21,084 7,028 

P3 
(6%) 

R1 5,230 5,826 5,114 16,170 5,390 
R2 6,230 6,447 6,477 19,154 6,385 
R3 4,699 5,398 6,531 16,628 5,543 
R4 6,544 6,613 6,558 19,715 6,572 

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

Konsentrasi 
Lama Penyimpanan Jumlah 

Konsentrasi R1 R2 R3 R4 
P0 18,653 19,814 19,379 21,390 79,236 
P1 18,128 18,982 18,020 19,846 74,976 
P2 16,880 18,328 18,044 21,084 74,336 
P3 16,170 19,154 16,628 19,715 71,667 

 
 

FK  = 

2
a

1i

b

1j

r

1k
ijk

r x b x a

X 









∑∑∑

= = =
=  

( )
3 x 4 x 4

300,2152

  = 1877,688 

  
 
 

JKTotal = ∑∑∑
= = =

a

1i

b

1j

r

1k

2
ijkX -  FK = (5,8982+............+6,5582) - 1877,688  

 
= 18,454 
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JKKelompok   = 
a x b

X
r

k

a

i

b

j
ijk∑ ∑ ∑

= = =











1

2

1 1
- FK  

       =  
4 x 4

99,862  100,791  562,99 222 ++
- 1877,688 

 
  = 1877,739 – 1877,688  = 0,051 

 

JKkonsentrasi ekstrak picung   = 
b x r

X
a

i

b

j

r

k
ijk∑ ∑ ∑

= = =











1

2

1 1
- FK  

   = 1877,688 - 
3 x 4

667,7174,336  74,976  236,79 2222 +++
 

            =  2,457           1877,688 - 
12

744,22561 =  

 
 

JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P0 = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji∑ ∑

= =
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1 1
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b x r
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b

j

r

k
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= =
  

 

               = 
34

79,236
 - 

3

390,21379,1919,814  653,81 22222

x

+++
 

                 
= 524,536 – 523,195     = 1,340 

 
 

JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P1    = 
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1 1
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r

X
b

j

r

k
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= =
  

                   

= 
12

74,976
 - 

3

846,19020,1818,982  18,128 22222 +++

 

         

= 469,175 – 468,450   = 0,725 
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JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P2      = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji∑ ∑

= =
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               = 463,657 – 460,487  = 3,170 
 
 

JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak P3 = 
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               = 431,172 – 428,013 = 3,159 

 

 
JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak  = JK P0 + JK P1 + JK P2 + JK P3  
                 = 1,340 + 0,725 + 3,170 + 3,159 
                 = 8,334 
 
 
JKGalat = JKTotal - KKelompok – JKKonsentrasi - JK Lama penyimpanan – konsentrasi ekstrak 

= 18,454 - 0,051 - 2,457 - 8,334 
    
= 7,612 

 

 
Tabel Analisis Sidik Ragam (ANOVA) 

SK db JK KT F Hitung 5% 1% 
Kelompok 
Konsentrasi 
Lama Penyimpanan 
Galat 

2 
3 

12 
30 

0,051 
2,457 
8,334 
7,612 

0,026 
0,819 
0,695 
0,254 

0,101TN 
3,228 *    

2,737* 

 

3,32 
2,92 
2,09 

 

5,39 
4,51 
2,84 

 
Total 47 18,454 

Keterangan : *  Pengaruhnya nyata             (P<0.05)  
TN Tidak Berpengaruh nyata (P>0.05) 

 
Kesimpulan: * F 0,05 < F hitung < F 0,01 sehingga terdapat perbedaan yang nyata 

pada perlakuan penambahan konsentrasi pada taraf kepercayaan 
99% (P<0.05)                     
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         *  F 0,05 < F hitung < F 0,01 sehingga terdapat perbedaan yang nyata 
pada lama penyimpanan (R) yang tersarang terhadap perbedaan 
konsentrasi ekstrak etanol picung (P) pada taraf kepercayaan 99% 
(P<0.05) 

 
 
• Membedakan Perlakuan Penambahan Konsentrasi ekstrak 
 
Tabel 2 arah untuk perlakuan (penambahan konsentrasi ekstrak) sebagai berikut: 

Perlakuan R1 R2 R3 R4 Rata-rata 
P0 6,218 6,605 6,459 7,130 6,603 
P1 6,043 6,327 6,007 6,615 6,248 
P2 5,627 6,109 6,015 7,028 6,195 
P3 5,390 6,385 5,543 6,572 5,973 

 
 

Uji Jarak Nyata Duncan untuk Perlakuan Penambahan Konsentrasi ekstrak: 
 

SE = ��������
� 
 �  = ��,���

� 
 �    = 0,145 

 
JND 5% 2,890 3,04 3,120 
JNT 5% 0,42 0,44 0,452 

 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P3 5,973 p 
P2 6,195 pq 
P1 6,248 pq 
P0 6,603 q 

 
 
 
• Membedakan Berbagai Lama Penyimpanan Terhadap Perlakuan 

(Penambahan Konsentrasi ekstrak) 

Uji Jarak Nyata Duncan untuk R-P: 

 

SE =  =  ��,���
�   = 0,291 

 
JND 5% 2,890 3,04 3,120 
JNT 5% 0,841 0,885 0,908 
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Penggunaan Konsentrasi 0% (P0),  2 % (P1),  4% (P2), dan  6% (P3) 
 

R-P0 Rata-rata Notasi 
R1 6,218 a 

R3 6,459 ab 

R2 6,605 ab 

R4 7,130 b 

R-P1 Rata-rata Notasi 
R3 6,007 a 

R1 6,043 a 

R2 6,327 a 

R4 6,615 a 

R-P2 Rata-rata Notasi 
R1 5,627 a 

R3 6,015 a 

R2 6,109 a 

R4 7,028 b 

R-P3 Rata-rata Notasi 
R1 5,390 a 

R3 5,543 a 

R2 6,385 b 

R4 6,572 b 
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