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ABSTRACT 

 

EFFECT OF PICUNG EXTRACT (Pangium edule) WITH WATER AND 

ETANOL SOLVENT ADDITION ON RECOVERY OF Escherichia coli AND 

Staphylococcus aureus AND MEAT TOTAL MICROBIA 

 

 

 The aim of this research was to know the effect of addition the picung extract 

(Pangium edule) on recovery of Escherichia coli and Staphylococcuc aureus and 

microbial meat number. 

 The research method was completely randomized design by using five of 

picung water and ethanol extract configurating 0%(P0), 2%(P1), 4%(P2), 6%(P3) and 

8%(P4) and  storage of 0 day (P0), 2 day (P1), 4 day(P2 ) and 6 day (P3).  The obtain 

data was analyzed by using analysis of variance and continued by Duncan’s Multiple 

Range Test. 

 The research result showed that picung ethanol extract gave higher 

antimicrobial activity than water extract for recovery of Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus. The treatment of storage gave high different effect (P<0,01) 

on microbial meat number of picung water extract. The treatment of configurating 

extract gave high different effect (P<0,01) on microbial meat number of picung 

ethanol extract. The microbial meat number was high significant different (P<0,01) 

among different picung extract and during storage. 

 The conclution of this analysis picung extract with etanol solvent able to 

inhibit the relatively higher compared with the solvent water in the bacteria 

Eschericia coli and Staphylococcus aureus. Addition of extracts picung not able to 

reduce the number of total microbes ground beef. 

  

 

Keywords : picung extract, meat total microbial, water extract, etanol extract,  

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGKASAN  

 

PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK PICUNG (Pangium edule) DENGAN 

AIR DAN ETANOL TERHADAP RECOVERY Escherichia coli DAN 

Staphylococcus sp  SERTA TOTAL MIKROBIA PADA DAGING SAPI GILING 

 

 Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya dan Laboratorium 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 recovery bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus serta jumlah total mikrobia pada daging sapi giling. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan dukungan secara ilmiah tentang peranan ekstrak 

picung dalam sistem pangan yaitu daging sapi giling yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dan jumlah total 

mikrobia yang terdapat di dalamnya, sehingga dapat meningkatkan keamanan dari 

bahan pangan tersebut. 

 Materi yang digunakan dalam percobaan ini adalah daging buah picung yang 

diekstraksi menggunakan air dan etanol sebagai bahan pelarutnya, daging sapi giling 

dan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Metode penelitian yang 

digunakan dalam pengujian jumlah total mikrobia menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok . Faktor pertama adalah tingkat konsentrasi penambahan ekstrak picung 

pada daging sapi giling yaitu penambahan ekstrak 0% (P0), 2% (P1), 4% (P2), 

6%(P3) dan 8% (P4). Faktor tersarang pertama adalah lama penyimpanan pada suhu 

dingin selama 0 hari (R1), 2 hari (R2), 4 hari (R3) dan 6 hari (R4). Pengulangan 

dilakukan sebanyak tiga kali dan diuji pada penyimpanan 0 minggu, 2 minggu, dan 4 

minggu. Variabel yang diukur adalah jumlah total mikrobia. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak etanol picung 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah total mikrobia 

daging sapi giling. Lama penyimpanan daging giling yang tersarang pada ekstrak air 

picung memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah total 

mikrobia. Sedangkan level penambahan ekstrak air picung tidak memberikan 

pengaruh yg nyata (P>0,05) terhadap jumlah total mikrobia daging sapi giling. Lama 

penyimpanan daging giling yang tersarang pada ekstrak etanol picung tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap  jumlah total mikrobia daging 

sapi giling. Hasil recovery menunjukkan bahwa ekstrak etanol picung memiliki 

aktivitas antimikrobia lebih besar dari ekstrak aquadest pada bakteri Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus. 

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ekstrak picung dengan pelarut etanol 

memiliki daya hambat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekstrak air picung 

pada bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Penambahan ekstrak 

picung tidak mampu menurunkan jumlah total mikroba daging sapi giling. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahan pangan hasil pertanian memiliki sifat mudah rusak (perishable food). 

Banyak jenis-jenis kerusakan yang dapat terjadi pada bahan pangan, diantaranya 

kerusakan mikrobiologis yaang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme dan 

kerusakan secara kimiawi yang berasal dari reaksi kimia dalam bahan pangan, seperti 

oksidasi lemak yang menyebabkan ketengikan dan penurunan nutrisi pada bahan 

pangan. Kedua jenis kerusakan tersebut paling banyak dijumpai pada bahan pangan 

asal ternak yang mengandung kadar air dan nutrisi yang cukup tinggi. Penghambatan 

kerusakan bahan pangan dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah 

dengan menggunakan bahan pengawet.  

Daging merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai gizi tinggi. 

Selain sebagai sumber protein hewani, daging juga merupakan sumber lemak, 

vitamin B kompleks dan mineral khususnya zat besi yang sangat diperlukan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia.  Setiap 100 gram daging dapat 

memenuhi kebutuhan gizi orang dewasa setiap harinya  kurang lebih 10% kalori, 50% 

protein dan 35% zat besi (Soeparno, 1998). Daging yang sehat dan segar dapat 

diperoleh dengan penanganan dan pengendalian mutu yang baik. 

Salah satu bentuk diversifikasi olahan daging adalah daging giling dan 

penyimpanan daging giling pada suhu dingin. Selama proses penyimpanan dilakukan,  



 

 

dapat terjadi kontaminasi oleh mikroba yang berasal dari karkas, peralatan 

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

konveyor, penggiling daging (grinder) dan mesin pengiris, bisa menjadi sumber 

kontaminasi mikroba. 

Penanganan yang baik dan benar selama dan setelah proses pemotongan 

ternak dapat menjamin kualitas daging. Ditambah dengan higienitas yang merupakan 

usaha guna mencegah terjadinya kontaminasi yang mungkin terjadi apabila faktor ini 

dikesampingkan. Sebab, daging yang sudah terkontaminasi oleh mikroorganisme 

maupun bahan kimia dapat menyebabkan daging tidak layak untuk dikonsumsi oleh 

konsumen. 

Masalah utama dalam pengolahan bahan pangan adalah terjadinya kebusukan 

atau penurunan mutu bahan pangan terutama bahan pangan yang memiliki kandungan 

air dan nutrisi yang cukup tinggi. Penanganan masalah tersebut dilakukan dengan 

penambahan bahan pengawet untuk mencegah atau mengurangi kerusakan kimiawi 

dan biologi dari  bahan pangan tersebut. Pengawet untuk mencegah kerusakan 

mikrobiologi yang disebabkan mikroba disebut antimikroba. 

 Berbagai penelitian terhadap antimikroba telah banyak dilakukan terutama 

yang berasal dari berbagai jenis tanaman rempah – rempah. Hal ini terus berlanju 

hingga saat ini, dimana para ilmuwan terus berusaha untuk mencari sumber 

antimikroba baru, terutama yang mudah tumbuh di Indonesia. Tumbuhan yang 

dijadikan sebagasi bahan rempah – rempah dapat dijadikan sebagai bahan alternatif 

pencarian zat antimikroba. Zat antimikroba yang berasal dari rempah-rempah bersifat 



 

 

alami dan termasuk dalam kelompok GRAS (Generally Recognite as Safe), sehingga 

relatif aman digunakan sebagai bahan pengawet pada bahan pangan.  

 Rempah – rempah merupakan bahan tambahan makanan yang tidak asing lagi 

bagi masyarakat Indonesia karena banyak digunakan sebagai bumbu makanan 

tradisional. Rempah – rempah adalah tanaman atau bagian tanaman yang dapat 

dimanfaatkan dalam bentuk segar ataupun adalam bentuk kering (Pudji, 2000). 

Sebagian besar rempah – rempah memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu untuk 

meningkatkan aroma dan cita rasa produk yang dihasilkan serta digunakan untuk 

bahan dasar ramuan obat – obat tradisional. 

Antimikroba adalah suatu komponen yang bersifat dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri atau kapang (bakteristatik atau fungistatik) atau membunuh 

bakteri atau kapang (bakterisidal atau fungisidal). Zat aktif yang terkandung dalam 

berbagai jenis ekstrak tumbuhan diketahui mampu menghambat beberapa mikroba 

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

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

Rempah – rempah yang digunakan dalam pengolahan makanan sehari – hari, 

memiliki konsentrasi yang tidak dapat mengawetkan makanan tetapi pada konsentrasi 

tersebut rempah – rempah dapat membantu bahan – bahan lain yang dapat mencegah 

pertumbuhan mikroba pada makanan. Efek penghambatan pertumbuhan mikroba oleh 

suatu jenis rempah – rempah bersifat khas. Setiap jenis senyawa antimikroba 

mempunyai kemampuan penghambatan yang khas untuk satu jenis mikroba tertentu 

(Frazier dan Westhoff, 1988). Beberapa jenis rempah – rempah yang diketahui 



 

 

memilki aktivitas antimikroba yang cukup kuat adalah lengkuas (Rahayu, 1999), 

bawang merah (Johnson dan Vaughn, 1969), bawang putih (Thomas,1984), cabe 

merah (Dewanti, 1984), kunyit (Suwanto, 1983 ), dan jahe (Jenie, Undiyani, dan 

Dewanti, 1992). 

Salah satu jenis rempah – rempah yang umum digunakan oleh masyarakat 

Indonesia adalah picung. Picung adalah tumbuhan  berbentuk pohon yang tumbuh liar 

atau setengah liar. Masing-masing daerah di Indonesia mengenalnya dengan beragam 

nama. Orang Sunda menyebutnya picung atau pucung (begitu pula sebagian orang 

Jawa Tengah) dan di Toraja disebut panarassan. Biji picung dipakai sebagai bumbu 

dapur dari berbagai macam masakan tradisional yang ada di Indonesia. Picung 

memberi warna hitam pada rawon, daging bumbu kluwek, brongkos, serta sup konro. 

Bijinya, yang memiliki salut biji yang bisa dimakan, bila mentah sangat beracun 

karena mengandung asam sianida dalam konsentrasi tinggi, sehingga dapat 

mnyebabkan terjadinya keracunan, bahkan kematian bila dimakan dalam dosis 

berlebih. (Anonim, 2009). 

Pada tahun 1995, di Amerika dilaporkan bahwa dalam tiga tahun terakhir 

banyak terjadi kasus diare berdarah yang dikenal dengan sebutan hemolytic uremic 

syndrome (HUS) pada masyarakat yang mengkonsumsi daging sapi atau burger dan 

susu yang tidak dipasteurisasi. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa makanan 

tersebut telah terkontaminasi oleh bakteri E.coli O157:H7. penyakit tersebut menular 

pada manusia disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi E.coli O157:H7 baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Kontaminasi utama bersumber dari hewan 



 

 

sapi melalui teknologi industri yang mengolah makanan serta sumber lain yang telah 

tercemar oleh kuman ini, misalnya di RPH (Rumah Pemotongan Hewan), pada waktu 

proses pengolahan, distribusi dan penyimpanan daging karkas, pada saat persiapan di 

dapur dan saat penyajian makanan (Ayu, Indrawani, Sudiarti, 2005). 

 Selain oleh Eschericia coli, bahan pangan asal ternak sering juga 

terkontaminasi oleh Staphylococcus sp. Keracunan Staphylococcus merupakan gejala 

intoksikasi yang paling banyak dilaporkan di Amerika Serikat, dimana setiap 

tahunnya meliputi 20% sampai 50% dari seluruh keracunan yang disebabkan oleh 

makanan. Gejala keracunan ini disebabkan oleh tertelannya suatu toksin yang disebut 

enterotoksin yang mungkin terdapat di dalam makanan, dan diproduksi oleh spesies 

dan strain tertentu dari bakteri Staphylococcus. Toksin ini disebut enterotoksin karena 

dapat menyebabkan gastroenteritis atau inflamasi pada saluran usus (Supardi dan 

Sukamto, 1999). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh pebambahan ekstrak 

picung (pangium edule) dengan ekstraksi air dan etanol terhadap recovery 

Escherichia coli dan Staphylococcus sp pada daging giling serta jumlah total 

mikrobia daging giling. 

 

 

 



 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 

picung (pangium edule) dengan ekstraksi air dan etanol terhadap recovery 

Escherichia coli dan Staphylococcus sp pada daging giling serta jumlah total 

mikrobia daging giling. 

 

1.4 Manfaat   

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

ekstrak picung dan mendukung secara ilmiah peranan ekstrak picung dalam 

bahan pangan terutama daging yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus sp, serta meningkatkan keamanan bahan 

pangan tersebut.  

2. Sebagai informasi bagi mahasiswa dan semua pihak yang tertarik tentang 

pengaruh penambahan ekstrak picung (Pangium edule) dengan ekstraksi air 

dan etanol terhadap recovery Escherichia coli dan Staphylococcus sp pada 

daging giling. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Bahan pangan asal ternak seperti daging giling memiliki nilai gizi yang tinggi, 

namun sangat rentan terhadap kontaminasi terutama oleh mikroorganisme pembusuk 

dan pathogen seperti Escherichia coli dan Staphylococcus sp. Hal ini menyebabkan 

terjadinya penurunan nilai gizi dan pendeknya masa simpan dari daging giling. 



 

 

Karenanya diperlukan adanya bahan pengawet yang dapat menghambat pertumbuhan 

dari mikroorganisme pembusuk dan pathogen yang alami., sehingga aman untuk 

dikonsumsi.  

Salah satu sumber bahan pengawet alami yang aman dikonsumsi adalah dari 

rempah-rempah. Salah satu jenis rempah-rempah yang memiliki potensi sebabagi 

bahan pengawet adalah picung. Picung sudah dikenal luas di masyarakat sebagai 

bumbu penyedap dalam pengolahan daging. Agar dihasilkan bahan pengawet alami 

yang baik, perlu adanya ekstraksi, agar didapatkan bahan pengawet yang berkualitas. 

Diharapkan bahwa ekstrak picung dapat dimanfaatkan sebagai pengawet daging 

giling. 

Informasi tentang penggunaan ekstrak picung sebagai sebagai pengawet 

daging giling masih belum ada, oleh karena itu diperlukan penelitian tentang 

penggunaan ekstrak air dan etanol dari picung dalam daging giling terhadap recovery 

Escherichia coli dan Staphylococcus sp pada daging giling. 

 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah penggunaan ekstrak picung dengan air dan 

etanol akan mempengaruhi recovery Escherichia coli dan Staphylococcus sp dari 

daging sapi giling serta jumlah total mikrobia daging sapi giling. 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Senyawa Antimikroba dari Bahan Tanaman 

Fungsi utama penggunaan rempah-rempah dalam pengolahan pangan adalah 

sebagai bahan pemberi cita rasa khas pada makanan. Beberapa penelitian terakhir 

menunjukkan bahwa rempah-rempah ternyata mempunyai aktivitas antimikroba. 

Tanaman atau rempah-rempah secara empiris mempunyai aktivitas antimikroba dan 

secara tradisional telah banyak digunakan untuk pengobatan. Sediaan bentuk segar, 

ekstrak, dan minyak atsiri digunakan sebagai obat anti-radang, analgesik, dan obat 

anti-diare. Sediaan dalam bentuk ekstrak atau minyak atsiri mempunyai aktivitas 

antimikroba terhadap bakteri patogen dan penyebab kerusakan bahan pangan. 

Zat antimikroba adalah senyawa yang dapat membunuh atau menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme. Zat antimikroba dapat bersifat membunuh 

mikroorganisme atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Pudji, 2000). 

Menurut Astawan (2004), zat antimikroba dapat bersifat bakterisidal (membunuh 

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

kapang), fungistatik (menghambat pertumbuhan kapang), ataupun germisidal 

(menghambat germinasi spora bakteri). Ardiansyah (2007) menyebutkan bahwa 

komponen antimikroba adalah suatu komponen yang bersifat dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri atau kapang atau membunuh bakteri dan kapang. Zat aktif yang 

terkandung dalam berbagai jenis ekstrak tumbuhan diketahui dapat menghambat 



 

 

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

dari bagian biji, buah, rimpang, batang, daun, maupun umbi tanaman.  

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa 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. Ekstrak bawang merah mempunyai efek bakterisidal terhadap 

Staphylococcus aureus dan Shigella dysentriae. Bubuk jahe mempunyai efek 

bakterisidal terhadap Micrococcus varians, Leuconostoc sp., dan Bacillus subtilis, 

serta bersifat bakteristatik terhadap Pseudomonas sp dan Enterobacter aerogenes. 

Ekstrak bawang putih mentah juga mempunyai aktivitas antimikroba terhadap 

Escherichia coli, Staphylococcus sp, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis, Serratia 

marcescens, dan Shigella dysentriae (Astawan, 2004). 

 

2.1.1 Komponen Bioaktif Senyawa Antimikroba 

Aktivitas senyawa antimikroba 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.  

a. Gugus alkil 

Struktur molekul dari suatu senyawa antimikrobia akan berpengaruh terhadap 

interaksi antara senyawa tersebut dengan mikrobia yang ada, sehingga berpengaruh 



 

 

juga terhadap aktivitasnya. Adanya penambahan gugus alkil pada struktur molekul 

cincin benzene dari fenol terbukti mampu meningkatkan aktivitas antimikrobianya. 

Aktivitas antimikrobia akan lebih efektif dengan adanya penambahan satu rantai alkil 

dengan panjang rantai karbon 4 sampai 9 daripada dua rantai alkil, dan gugus alkil 

yang tidak bercabang akan memiliki efektifitas tang lebih tinggi daripada yang 

bercabang.  Adanya penambahan gugus alkil juga akan berpengaruh terhadap  

aktivitas senyawa aldehida dan karboksilat. Sebagai malonaldehida (propanedial), 

aktivitas antimikrobia yang ada akan lebih rendah daripada glutaraldehida 

(pentanedial) bila diujikan terhadap Bacillus subtilis (Prindle, 1983).  

b. Senyawa tiosulfat 

Senyawa tiosulfinat dapat bereaksi secara spesifik pada gugus S-H protein 

dari sel bakteri. Senyawa tiosulfinat yang merupakan komponen utama dari bawang 

putih adalah alisin (allil-2 propenil 1-tiosulfinat). Komponen ini tidak terdapat pada 

bawang putih utuh, tetapi digenerasi dari prekursor alinin (S-allil-L-sistin-sulfoksida) 

melalui hidrolisis oleh enzim alinase (Ross O’gara, Hill, Sleightholme, and Maslin, 

2001).  

c. Cincin aromatik 

Umumnya, komponen bioaktif antimikrobia dari rempah – rempah ada dalam 

oleoresinnya. Komponen bioaktif tersebut merupakan cincin aromatik dalam bentuk 

senyawa fenolik yang mampu menginaktifkan enzim yang berperan menurunkan 

tegangan permukaan sel, merusak membran dan menembus dinding sel serta 

mendenaturasi protein sitoplasma (Prindle, 1983). 



 

 

2.1.2 Mekanisme Kerja Senyawa Antimikroba 

Mekanisme penghambatan mikroorganisme oleh senyawa antimikroba ada 

beberapa cara yaitu : (1) gangguan pada senyawa penyusun dinding sel, (2) 

peningkatan permeabilitas membran sel yang dapat menyebabkan kehilangan 

komponen penyusun sel, (3) menginaktivasi enzim, dan (4) destruksi atau kerusakan 

fungsi material genetik (Anonimus, 2008
a
).  

 

1. Menggangu pembentukan dinding sel 

Mekanisme ini dapat terjadi karena adanya akumulasi komponen lipofilat 

yang terdapat pada dinding atau membran sel sehingga menyebabkan perubahan 

komposisi penyusun dinding sel.  Terjadinya akumulasi senyawa antimikroba 

dipengaruhi oleh bentuk tidak terdisosiasi dari komponen lipofilat itu sendiri. Pada 

konsentrasi rendah molekul-molekul fenol yang terdapat pada minyak thyme 

kebanyakan berbentuk tidak terdisosiasi, lebih hidrofobik, dapat mengikat daerah 

hidrofobik membran protein, dan dapat larut baik pada fase lipid dari membran 

bakteri (Anonimus, 2008
a
). 

Beberapa laporan juga meyebutkan bahwa efek penghambatan senyawa 

antimikroba lebih efektif terhadap bakteri Gram positif daripada dengan bakteri Gram 

negatif.  Hal ini disebabkan perbedaan komponen penyusun dinding sel kedua 

kelompok bakteri tersebut. Pada bakteri Gram positif 90 persen dinding selnya 

terdiri atas lapisan peptidoglikan, selebihnya adalah asam teikoat. Sedangkan bakteri 



 

 

Gram negatif komponen dinding selnya mengandung 5-20 persen peptidoglikan, 

selebihnya terdiri dari protein, lipopolisakarida, dan lipoprotein (Anonimus, 2008
a
). 

2. Bereaksi dengan membran sel 

Adanya komponen bioaktif dapat mengganggu dan mempengaruhi integritas 

membran sitoplasma, yang berakibat adanya kebocoran materi intraseluler dari 

mikroba, seperti senyawa fenol yang dapat mengakibatkan lisis sel dan menyebabkan 

denaturasi protein, terhambatnya pembentukan protein sitoplasma dan asam nukleat, 

dan menghambat ikatan ATP-ase pada membran sel (Anonimus, 2008
a
). 

3. Menginaktivasi enzim 

Mekanisme yang terjadi menunjukkan bahwa kerja enzim akan terganggu 

dalam mempertahankan kelangsungan aktivitas mikroba, sehingga mengakibatkan 

enzim akan memerlukan energi dalam jumlah besar untuk mempertahankan 

kelangsungan aktivitasnya. Akibatnya energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

menjadi berkurang sehingga aktivitas mikroba menjadi terhambat atau jika kondisi ini 

berlangsung lama akan mengakibatkan pertumbuhan mikroba terhenti (inaktif) 

(Anonimus, 2008
a
). 

Efek senyawa antimikroba dapat menghambat kerja enzim jika mempunyai 

spesifitas yang sama antara ikatan komplek yang menyusun struktur enzim dengan 

komponen senyawa antimikroba (Anonimus, 2008
a
). 

Corner (1995) melaporkan bahwa pada konsentrasi 0,005 M alisin (senyawa 

aktif dari bawang putih) dapat menghambat metabolisme enzim sulfhidril. Minyak 



 

 

oleoresin yang dihasilkan dari kayu manis, cengkeh, thyme, dan oregano dapat 

menghambat produksi etanol, proses respirasi sel, dan sporulasi khamir dan kapang.  

4. Menginaktivasi fungsi material genetik 

Komponen bioaktif dapat mengganggu pembentukan asam nukleat (RNA dan 

DNA), menyebabkan terganggunya transfer informasi genetik yang selanjutnya akan 

menginaktivasi atau merusak materi genetik sehingga terganggunya proses 

pembelahan sel untuk pembiakan (Anonimus, 2008
a
). 

 

2.2 Analisis Penghambatan Mikroba 

Konsentrasi minimun penghambatan atau lebih dikenal dengan MIC 

(Minimum Inhibitory Concentration) adalah konsentrasi terendah dari antibiotika atau 

antimikrobial yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Nilai MIC 

adalah spesifik untuk tiap - tiap kombinasi dari antibiotika dan mikroba. (Greenwood, 

1995). Menurut pendapat Anonimus (2005), Minimum Inhibitory Concentration 

(MIC) dari antibacterial didefinisikan sebagai larutan maksimum dari produk 

antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nilai dari MIC 

dapat ditentukan dari angka standar uji prosedur, dimana biasaya untuk mengetahui 

nilai dari MIC menggunakan metode tube dilution dan metode difusi agar. 

MIC dari sebuah antibiotika terhadap mikroba digunakan untuk mengetahui 

sensitivitas dari mikroba terhadap antibiotika. Nilai MIC berbanding terbalik dengan 

sensitivitas mikroba yang diuji. Semakin rendah nilai MIC dari sebuah antibiotika, 

sensitivitas dari bakteri akan semakin besar. MIC dari sebuah antibiotika terhadap 



 

 

spesies mikroba adalah rata-rata MIC terhadap seluruh strain dari spesies tersebut. 

Strain dari beberapa spesies mikroba adalah sangat berbeda dalam hal sensitivitasnya. 

(Greenwood, 1995). 

2.3 Tanaman Picung dan Manfaatnya 

2.3.1 Nama dan Asal Tanaman Picung 

 

Tanaman Picung (Pangium edule) termasuk dalam famili Flacourtiaceae, 

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

Di Jawa biasa tumbuh pada daerah berbukit, di dataran rendah sering tumbuh 

terpencar, juga dapat dijumpai tumbuh di sudut pekarangan. Tanaman ini memiliki 

nama daerah yang berbeda seperti pangi (Batak dan Bugis), pucung (Jakarta), kayu 

tuba buah (Lampung), pacung dan picung (Sunda), picung, kluwek (Jawa), kalowa 

(Sumba dan Makasar) dan kapayang (Minangkabau). Di pulau Jawa tanaman ini tidak 

asing lagi karena buah dari tanaman ini sering dibuat bumbu dalam pembuatan 

rawon. Buah picung bila tidak diproses dengan benar maka akan menyebabkan 

mabuk yang berlebihan. Tanaman ini memiliki tinggi batang mencapai 40 m dan 

berdiameter 2,50 m. Tanaman picung di Indonesia belum dibudidayakan dalam skala 

luas (Anonimus, 2008
b
). 

   
   a                                            b 

Gambar 1. a. Daging buah Picung b. Buah picung fermentas 



 

 

2.3.2 Manfaat Tanaman Picung 

Pohon picung atau kluwak (Jawa) banyak tersebar di seluruh Nusantara. 

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). 

Penggunaan biji picung sebagai pengendali  hayati umum bertujuan untuk 

menemukan manfaat biji Pucung sebagai insektisida untuk membunuh lalat dan 

rapelen untuk mengusir lalat serta menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur 

(Purwani dan Muwakhidah, 2008).   

Buah picung oleh nelayan biasanya digunakan sebagai pengawet ikan. Hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh Widyasari (2005) yaitu ikan yang ditambah serbuk 

maupun ekstrak biji picung masih dihinggapi lalat, tetapi tidak ada belatung yang 

menetas. Ekstrak biji picung lebih efektif sebagai repelen untuk mengusir lalat 

daripada sebagai insektisida untuk membunuh lalat. Penambahan serbuk dan ekstrak 

biji picung pada proses penggaraman ternyata dapat memperpanjang mutu ikan asin.  

Menurut Anonimus (2008
b
), picung banyak dimanfaatkan untuk pembuatan 

makanan rawon. Selain itu  manfaat dari rebusan dingin daun picung sebagai 

antiseptik, pemusnah hama dan pencegah parasit. Kulit kayu yang diremas-remas 

dapat dijadikan sebagai  tuba ikan dan buah biji picung segar dapat digunakan sebagai 

pengawet ikan dan daging. Dalam penelitian lain ekstrak biji  picung juga dapat 

mematikan keong mas sehingga dapat digunakan sebagai moluskisida.  



 

 

Biji picung sebenarnya berwarna putih, dengan proses pemeraman maka biji 

picung ini bisa menjadi berwarna kehitaman. Biji inilah yang dimanfaatkan sebagai 

pewarna bumbu dan pewarna masakan. Penggunaannya dengan cara diambil 

dagingnya kemudian dihaluskan. Biji picung yang sudah dihaluskan ini bisa langsung 

dimasukkan ke dalam masakan. Dengan menambahkan biji picung ini, rasa masakan 

akan lebih lezat, gurih dan kental (Sutomo, 2006) 

2.4 Komposisi Kimiawi Picung 

Biji picung mengandung senyawa antioksidan dan golongan flavonoid. 

Senyawa antioksidan yang berfungsi sebagai antikanker dalam biji picung antara lain 

: vitamin C, ion besi, dan B karoten. Sedangkan golongan flavonoid biji picung yang 

memiliki aktivitas antibakteri yakni asam sianida, asam hidnokarpat, asam 

khaulmograt, asam gorlat dan tanin. Khusus senyawa asam sianida dan tanin, kedua 

senyawa inilah yang mampu memberikan efek pengawetan terhadap ikan. Asam 

sianida biji picung ini sangat beracun. Asam sianida termasuk golongan asam lemah 

yang memiliki sifat antimikrobia. (Anonimus, 2007).  Tanin merupakan senyawa 

golongan polifenol yang mempunyai sifat antimikrobia terhadap bakteri, khamir, dan 

kapang. Zuhud, Rahayu, Wijaya dan Sari (2001) menyebutkan bahwa tanin diduga 

mempunyai mekanisme yang sama dengan senyawa fenolik dalam menghambat dan 

membunuh pertumbuhan bakteri. Senyawa fenol dalam biji picung terfermentasi 

(kluwak) lebih tinggi dari yang tidak terfermentasi dan diduga berperan pada 

stabilitas oksidasi dan adanya aktivitas antimikrobia. 



 

 

Menurut Anonimus (2008
b
) komponen  yang  terdapat  dalam biji  picung  

antara  lain : senyawa antioksidan dan golongan  flavonoid, senyawa  antioksidan  

yang berfungsi anti  kanker  dalam  biji  antara  lain vitamin  C,  ion  besi  dan  ß  

karoten. Antibakteri yaitu asam sianida, asam hidrokarpat,  asam  khaulmagrat, asam 

garlat dan  tanin. Asam sianida dan  tanin berguna  sebagai pengawet terhadap ikan 

dan daging.  

Antioksidan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk 

melindungi komponen-komponen makanan yang bersifat tidak jenuh, terutama lemak 

dan minyak. Meskipun demikian, antioksidan dapat pula digunakan untuk melindungi 

komponen lain seperti vitamin dan pigmen, yang juga banyak mengandung ikatan 

rangkap dalam strukturnya (Nugroho, 2007). Kebanyakan sumber antioksidan alami 

adalah tumbuhan dan umumnya merupakan senyawa fenolik yang tersebar di seluruh 

bagian tumbuhan, baik di kayu, biji, buah daun, bunga, akar maupun serbuk sari 

(Murhadi, Suharyono dan Susilawati, 2007) 

 

2.5 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. Beberapa metode ekstraksi 

senyawa organik bahan alam yang umum digunakan antara lain maserasi, perkolasi, 

sokletasi, dan destilasi uap  (Darwis, 2000). 

 



 

 

2.5.1 Maserasi 

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. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan 

memberikan efektifitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan 

dalam pelarut tersebut. Secara umum pelarut metanol merupakan pelarut yang paling 

banyak digunakan dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam, karena dapat 

melarutkan seluruh golongan metabolit sekunder (Darwis, 2000). 

 

2.5.2 Perkolasi 

Merupakan proses melewatkan pelarut organik pada sampel sehingga pelarut 

akan membawa senyawa organik bersama – sama pelarut. Tetapi efektifitas dari 

proses ini hanya akan lebih besar untuk senyawa organik yang sangat mudah larut 

dalam pelarut yang digunakan (Darwis, 2000). 

Menurut Anonimus (2008
c
), penyarian dengan perlokasi yaitu dengan cara zat 

aktif yang dilakukan dengan cara serbuk simplisia dimaserasi selama 3 jam, 

kemudian simplisia dipindahkan ke dalam bejana silinder yang bagian bawahnya 

diberi sekat berpori, cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui simplisia 



 

 

tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif dalam sel-sel simplisia yang dilalui 

sampai keadan jenuh. Gerakan ke bawah disebabkan oleh karena gravitasi, kohesi, 

dan berat cairan di atas dikurangi gaya kapiler yang menahan gerakan ke bawah. 

Perkolat yang diperoleh dikumpulkan, lalu dipekatkan. 

2.5.3 Sokletasi 

Soxhletasi merupakan penyarian simplisia secara berkesinambungan, cairan 

penyari dipanaskan sehingga menguap, uap cairan penyari terkondensasi menjadi 

molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplisia dalam 

klongsong dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat setelah melewati 

pipa sifon (Anonimus, 2008
c
). Menggunakan soklet dengan pemanasan dan pelarut 

akan dapat dihemat karena terjadinya sirkulasi pelarut yang selalu membasahi 

sampel. Proses ini sangat baik untuk senyawa yang tidak terpengaruh oleh panas 

(Darwis, 2000). 

2.5.4 Destilasi Uap 

Proses destilasi lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang tahan 

pada suhu yang cukup tinggi, yang lebih tinggi dari titik didih pelarut yang 

digunakan. Pada umumnya lebih banyak digunakan untuk minyak atsiri (Darwis, 

2000). 

 

 

 

 



 

 

2.6 Pelarut dalam Ekstraksi 

Pemilihan pelarut yang akan diapakai dalam proses ekstraksi, harus 

memperhatikan sifat kandungan senyawa yang akan diisolasi. Sifat yang penting 

adalah polaritas dan gugus polar dari suatu senyawa. Dengan mengetahui sifat 

senyawa yang akan diekstraksi dapat dipilih pelarut yang sesuai berdasarkan 

polaritas. Senyawa polar lebih mudah larut dalam pelarut non-polar. Derajat polaritas 

bergantung pada ketetapan dielektrik, makin besar tetapan dielektrik makin polar 

pelarut tersebut (Indraswari, 2008). 

Senyawa dari picung yang diharapkan terekstrak yaitu polifenol. Polifenol 

merupakan senyawa yang memiliki spektrum luas dengan sifat kelarutan pada suatu 

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

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

menggunakan berbagai pelarut akan menghasilkan komponen polifenol yang berbeda 

pula. Sifat antibakteri yang dimiliki oleh setiap senyawa yang diperoleh dari ekstraksi 

tersebut juga berbeda (Pambayun, dkk. 2007). 

 

2.6.1 Pelarut Air 

Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air 

tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. 

Zat kimia ini merupakan suatu pelarut yang penting, yang memiliki kemampuan 

untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti garam-garam, gula, asam, 

beberapa jenis gas dan banyak macam molekul organik (Anonimus, 2009
b
). Menurut 
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penelitian yang dilakukan oleh Murhadi, Suharyono dan Susilawati (2007), pelarut air 

digunakan untuk ekstraksi berfungsi untuk melarutkan tanin simplisia kulit batang 

salam dengan kadar tanin sebesar 65,5%. Chayati, Nurul, Purwitasari dan Dian 

(2009) juga menjelaskan dalam penelitiannya yaitu untuk metode ekstraksi dengan 

pelarut air, Eucheuma cottoni yang sudah mendapat perlakuan alkali diekstraksi 

dengan air pada suhu 90-100 
o
C selama waktu yang divariabelkan dengan 

perbandingan Eucheuma cottoni dan air 1: 15. 

Dalam proses ektraksi, air umumnya melarutkan komponen dari golongan 

gula, asam amino, dan senyawa glikosida (Houghton dan Raman, 1998). Dalam 

proses ekstraksi, air merupakan pelarut yang paling banyak digunakan karena aman, 

murah dan mudah didapat (Zuhud, Rahayu, Wijaya, dan Puspitasari, 2001). 

 

2.6.2 Pelarut Etanol 

Etanol, disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol 

saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan 

merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal, dengan rumus kimia C2H5OH dan 

rumus empiris C2H6O. Ia merupakan isomer konstitusional dari dimetil eter. Etanol 

sering disingkat menjadi EtOH, dengan "Et" merupakan singkatan dari gugus etil 

(C2H5). Etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang 

ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia. Contohnya adalah pada parfum, 

perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan. Dalam kimia, etanol adalah pelarut yang 
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penting sekaligus sebagai stok umpan untuk sintesis senyawa kimia 

lainnya.(Anonimous, 2009) 

Sifat-sifat fisika etanol utamanya dipengaruhi oleh keberadaan gugus 

hidroksil dan pendeknya rantai karbon etanol. Gugus hidroksil dapat berpartisipasi ke 

dalam ikatan hidrogen, sehingga membuatnya cair dan lebih sulit menguap dari pada 

senyawa organik lainnya dengan massa molekul yang sama. Etanol adalah pelarut 

yang serbaguna, larut dalam air dan pelarut organik lainnya, meliputi asam asetat, 

aseton, benzena, karbon tetraklorida, kloroform, dietil eter, etilena glikol, gliserol, 

nitrometana, piridina, dan toluena. Ia juga larut dalam hidrokarbon alifatik yang 

ringan, seperti pentana dan heksana, dan juga larut dalam senyawa klorida alifatik 

seperti trikloroetana dan tetrakloroetilena. Secara umum, etanol dapat mengekstrak 

komponen dari golongan glikosida dan sedikit minyak atsiri.  (Harborne, 1987).  

 

2.7 Daging  

Daging merupakan semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan 

jaringan – jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Organ – organ misalnya hati, ginjal, 

otak, paru – paru, jantung, limpa, pankreas, dan jaringan otot termasuk dalam definisi 

ini. 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 
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zat besi, bila daging berasal dari hati dan 25-60 persen vitamin B kompleks 

(Soeparno, 1998).  

Daging adalah semua bagian tubuh hewan yang dipotong dengan baik dan 

benar yang layak dan lazim dimakan oleh manusia (Yudi, 2007). Tabrani (2000) 

menambahkan bahwa daging adalah serabut otot yang dilekatkan bersama oleh 

jaringan ikat dan diselingi dengan serabut syaraf dan pembuluh darah. Daging sapi 

adalah urat daging yang melekat pada kerangka, kecuali urat daging dari bagian bibir, 

hidung dan telinga yang berasal dari sapi yang sehat waktu dipotong.    

 

2.8 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 konveyor, grinder, 

dan mesin pengiris merupakan salah satu sumber kontaminan mikroba bagi daging 

giling seperti Escherichia coli dan Staphylococcus spp (Yudi, 2007). 

Tingginya tingkat cemaran dari daging giling menyebabkan perlunya proses 

dekontaminasi. Kontaminasi pada daging giling telah ada semenjak daging masih 

dalam bentuk karkas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya higienitas selama proses 

pemotongan berlangsung. Proses dekontaminasi yang dapat dilakukan misalnya 



 

 

dengan pembekuan cepat (blaze freezing), atau menggunakan zat anti mikrobia.( Mc 

Evoy , 2000) 

 

2.9 Mikroba Patogen pada Daging 

Kandungan mikroba daging segar sangat bervariasi, tergantung dari derajat 

kontaminan. Mikroba yang dominan terdapat pada daging adalah bakteri, dan dalam 

daging giling dapat mencapai 10
1
-10

5 
Cfu/ gr. Bakteri tersebut merupakan bakteri 

Gram negatif berbentuk batang seperti Pseudomonas, Alteromonas, Proteus dan 

Alcaligenes. Jika produk disimpan dalam kemasan anaerob, maka mikroba dominan 

adalah bakteri psikrotrofik fakultatif anaerob dan anaerob seperti Latobacillus, 

Leuconostoc, Brochrothrix, Serratia, beberapa koliform dan Clostridium. (Syamsir, 

2008).  

Kondisi fisik dan kimiawi dari daging menyebabkan daging medium yang 

ideal untuk pertumbuhan mikroorganisme. Daging memiliki pH antara 5,3 – 6,3 yang 

ideal bagi pertumbuhan sejumlah mikroorganisme terutama bakteri. Selain itu, daging 

kaya akan mineral serta sejumlah karbohidrat yang dapat difermentasikan dan 

sejumlah kelengkapan faktor untuk pertumbuhan mikroorganisme antara lain kadar 

airnya yang tinggi (antara 68-75 %) dan kaya akan zat yang mengandung nitrogen 

dengan kompleksitas yang berbeda (Lawrie, 1995 ; Syamsir, 2008). 

Daging yang disimpan dingin dimungkinkan mengandung   bakteri mesofilik 

seperti Micrococcus, Enterococcus, Staphylococcus, Bacillus, Clostridium, 

Lactobacillus, koliform dan Enterobacteriaceae lainnya termasuk patogen.  Apabila 



 

 

daging disimpan pada suhu rendah (-1 – 5°C), maka bakteri psikrofilik (suka suhu 

dingin) akan menjadi masalah utama dalam penyimpanan daging tersebut. Sedangkan 

bakteri psikrotrofik yang dominan didalam daging segar adalah Lactobacillus dan 

Leuconostoc, Brochothrix thermosphacta, Clostridium laramie, beberapa strain 

koliform, Serratia, Pseudomonas, Alteromonas, Achromobacter, Alcaligenes, 

Acinetobacter, Morexella, Aeromonas dan Proteus (Syamsir, 2008). 

 

2.10 Staphylococcus aureus 

Bakteri yang dapat menyebabkan keracunan Staphylococcus adalah strain 

tertentu dari Staphylococcus aureus. Nama bakteri tersebut berasal dari kata 

”Staphele” yang berarti kumpulan dari anggur, dan kata ”aureus” dalam bahasa latin 

yang berarti emas. Nama tersebut diberikan beradasarkan bentuk dari sel – sel bakteri 

tersebut jika dilihat di bawah mikroskop, dan warna keemasan yang terbentuk jika 

bakteri tersebut ditumbuhkan pada permukaan suatu Agar. Strain lainnya yang juga 

dapat menyebabkan intoksikasi adalah Staphylococcus epidermidis (Staphylococcuc 

albus) yang ditemukan di dalam susu sapi dan merupakan penyebab keracunan yang 

pernah terjadi di Filipina (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%. 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. Secara keseluruhan, oranisme 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. Keracunan karena bahan pangan 

yang tercemar Staphylococcus aureus kebanyakan berhubungan dengan produk 

bahan pangan yang telah dimasak terutama yang dikelola oleh manusia seperti daging 

dan ayam yang dimasak, udang kupas yang dimasak, ham, bacon, lunch meats dan 

produk – produk susu seperti kue – kue krim (cream cakes), custrad pies dan keju 

(Buckle, Edward, Fleet dan Wotton, 1987). 

 

2.11 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. Suatu serotipe tertentu 

bersifat enteropatogenik dab dikenal sebagai penyebab diare pada bayi. Beberapa 

galur lainnya juga sebagai penyebab diare pada orang dewasa. 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 – 40
o
C, dengan suhu optimum 

37
o
C. pH optimim 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 relatif sangat sensitif terhadap panas dan dapat 

diinaktifkan pada suhu pasteurisasi makanan atau selama pemasakan makanan. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi sifat patogenik Escherichia coli adalah kemampuan 

untuk melakukan adesi pada sel – sel hewan dan manusia. Kemampuan untuk adesi 

ini diduga disebabkan oleh adanya fimbria atau pili yang dapat menyebabkan adesi 

dan kolonisasi ( Supardi dan Sukamto, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Materi Penelitian  

3.1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2009 sampai 

bulan September 2009 di Laboratorium Mikrobiologi Program Studi Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Analisa Proksimat Picung 

dilakukan di Laboratorium Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

3.1.2 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, aquades, etanol 96 %, pepton 0,1%, Nutrient 

Broth (NB), Iodium, Amilum, dan Media Agar NA. 

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, mortar, termometer, botol timbang, 

eksikator, penjepit, kertas kraf, tali kasur dan bunsen. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan percobaan yang menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK). 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), konsentrasi ekstrak 

picung 6% (P3)  dan ekstrak picung 8% (P4). Faktor kedua adalah lama penyimpanan 

pada suhu dingin dengan penyimpanan 0 hari (R1) lama penyimpanan 2 hari (R2), 

lama penyimpanan 4 hari (R3), dan lama penyimpanan 6 hari (R4). Ulangan 

dilakukan sebanyak 3 kali pada masing – masing perlakuan. Dari keseluruhan 

perlakuan, kelompok dan ulangan tersebut diperoleh 60 kombinasi (Tabel 1). Data 

yang diperoleh dibedakan berdasarkan jenis pelarut, dimana pelarut yang digunakan 

yaitu air dan etanol 

 

 

 



 

 

 

Tabel 1. Konfigurasi kombinasi perlakuan dan kelompok 

Konsentrasi Lama 

Penyimpanan 

Kelompok 

KI K2 K3 

P0 R1 P0K1R1 P0K2R2 P0K3R1 

R2 P0K1R2 P0K2R2 P0K3R2 

R3 P0K1R3 P0K2R3 P0K3R3 

R4 P0K1R4 P0K2R4 P0K3R4 

P1 R1 P1K1R1 P1K2R1 P1K3R1 

R2 P1K1R2 P1K2R2 P1K3R2 

R3 P1K1R3 P1K2R3 P1K3R3 

R4 PIK1R4 P1K2R4 P1K3R4 

P2 R1 P2K1R1 P2K2R1 P2K3R1 

R2 P2K1R2 P2K2R2 P2K3R2 

R3 P2K1R3 P2K2R3 P2K3R3 

R4 P2K1R4 P2K2R4 P2K3R4 

P3 R1 P3K1R1 P3K2R1 P3K3R1 

R2 P3K1R2 P3K2R2 P3K3R2 

R3 P3K1R3 P3K2R3 P3K3R3 

R4 P3K1R4 P3K2R4 P3K3R4 

P4 R1 P4K1R1 P4K2R1 P4K3R1 

R2 P4K1R2 P4K2R2 P4K3R2 

R3 P4K1R3 P4K2R3 P4K3R3 

R4 P4K1R4 P4K2R4 P4K3R4 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

3.3.1 Persiapan Bahan Uji 

Tahapan persiapan bahan uji meliputi penyeleksian dan pengambilan daging 

buah picung. Biji picung dicincang dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50
o
C 

selama 20 jam (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 70 
o
C selama 2 jam, lalu disaring dengan kain saring dan kertas Whatman 

no 42 sehingga dihasilkan filtrat dan residu (1a) 

Residu 1a diekstraksi kembali dengan akuades dengan maserasi di atas shaker 

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 digabung sehingga diperoleh ekstrak picung 

yang dilarutkan dengan pelarut air. Apabila ekstrak yang dihasilkan memilki 

konsentrasi yang rendah maka dilakukan pemekatan dengan menggunakan rotary 

evaporator.  

 

3.3.3 Ekstraksi Picung dengan Etanol 

Proses ekstraksi meliputi penambahan etil asetat dengan perbandingan bahan 

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

atas shaker 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 etanol selama 6 jam sehingga dihasilkan 

residu (2b) dan filtrat (2b). Filtrat 2a dan filtrat 2b digabung sehingga diperoleh 

ekstrak picung yang dilarutkan dengan pelarut etanol. 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 – 110
o
C 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. 

 

3.4.2 Analisa Kadar Lemak 

 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 (Winarno, 2002 

dan Sudarmadji, dkk, 1989). 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 

 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 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 (Anonimus, 2002 dan Sudarmadji, dkk, 1989). 

Prosedur pengujian disajikan pada lampiran 4. 

3.4.5 Analisa Kadar Tanin 

 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 (Winarno, 2002 dan Sudarmadji, dkk, 1989). 

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 

kologaritma aktivitas ion hidrogen (H
+
) yang terlarut (Anonimus, 2009

c
). pH dari 

picung diukur menggunakan pH meter otomatis. Prosedur pengujian disajikan pada 

lampiran 6. 

 

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 Uji Total Fenol 

Polifenol alami merupakan metabolit sekunder tanaman tertentu. Total fenol 

dianalisis dengan metode Folin - Ciocalteu. Serapan diukur dengan spektrofotometer 

pada panjang gelombang 725 nm. Catechin (0,01-0,1 mg/ml) dipakai sebagai standar. 

(Pambayun, dkk. 2007 dan Rakhmani, dkk, 2004). Prosedur pengujian disajikan pada 

lampiran 9. 

 

3.5 Aktivitas Antimikroba 

3.5.1 Metode Difusi Agar 

3.5.1.1 Sterilisasi Alat dan Bahan 

 

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 30 menit dengan mengatur tekanan 

sebesar 15 dyne/cm3 (1 atm) dan suhu sebesar 121 
o
C setelah sebelumnya dicuci 

bersih, dikeringkan dan dibungkus dengan kertas (Capuccino dan Sherman, 2001, 

Pelczar, 1986). 

 

 

 



 

 

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 
o
C 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 10
5
 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). Tiap – tiap sampel dibuat secara duplo dan diulang 4 

kali. Setelah ditetesi dengan ekstrak picung, cawan diinkubasi pada suhu 4
o
C selama 

2 jam agar terjadi pre-difusi. Selanjutya cawan diinkubasi pada suhu 37 
o
C selama 24 

jam dan setelah waktu inkubasi kemudian diukur diameter zona penghambatan atau 

zona terang (clear zone) dengan menggunakan penggaris (milimeter) (Radiati, 2009). 

Menurut Radiati (2009), zona penghambatan adalah radius penghambatan (r’) 

berupa areal bening di sekeliling lubang, setelah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 

37
 o

C. Nilai diameter zona hambat hasil pengamatan langsung adalah 2x nilai r. 

Selanjutnya untuk menghitung nilai aktivitas bakteri yang dikonversi kedalam satuan 

per mg ekstrak, dapat dinyatakan sebagai nilai diameter zona hambat konversi (d’) 

dengan perhitungan sebagai berikut :  

 

 



 

 

d’= 2 x r’ dimana r’ = (rp
2
+ 2.rp.rs) x Fk + rs

2
 - rs 

Keterangan: 

rp= jari-jari (mm) zona hambat hasil pengujian (pengukuran langsung) 

rs= jari-jari sumur uji (5 mm) + jari-jari zona hambat pengencer terhadap 

bakteri penguji. 

Fk= adalah faktor koreksi (kelipatan) untuk mengubah satuan dari pengukuran 

langsung ( rp) ke dalam satuan per mg ekstrak. 

d’= diameter (mm) zona hambat hasil konversi= 2 x r’, dimana r’ dihasilkan 

dari perhitungan menggunakan persamaan di atas. 

 

3.5.2 Metode Pengenceran 

3.5.2.1 Sterilisasi Alat dan Bahan 

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 30 menit dengan mengatur tekanan sebesar 15 dyne/cm3 

(1 atm) dan suhu sebesar 121 
o
C setelah sebelumnya dicuci bersih, dikeringkan dan 

dibungkus dengan kertas (Capuccino dan Sherman, 2001, Pelszar, 1986). 

 

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
 o

C 

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 mikroba 

yaitu 10
6
 cfu/ml, setelah diencerkan maka konsentrasi mikroba menjadi 10

4
 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 240 µl (ekstrak 

picung dengan pelarut ethanol dan etil asetat) dan 200 µl (ekstrak picung dengan 

pelarut aquades) ke dalam tabung reaksi tadi, dan yang terakhir yaitu pepton dipipet 

sebanyak 1,67 ml untuk masing – masing tabung yang berisi ekstrak picung dengan 

pelarut etanol; dan dipipet sebanyak 1,8 ml pepton untuk masing – masing tabung 

reaksi yang berisi ekstrak picung dengan pelarut aquades. Prosedur tersebut akan 

menghasilkan volume akhir untuk masing – masing tabung reaksi  sebanyak 3 ml.  

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.  

 

3.6      Uji Kualitas Mikrobiologis (Total Plate Count) 

Uji Total Plate Count merupakan metode penghitungan jumlah mikroba yang 

terdapat dalam suatu produk yang tumbuh pada media agar pada suhu dan waktu 

inkubasi yang ditetapkan (Anonimus, 2008
d
). 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 

2,5%. Dari data MIC tersebut maka dilakukan variasi konsentrasi menjadi 0; 2; 4; dan 

6 %. Daging giling sebanyak 10 gram dibalur dengan masing – masing konsentrasi 

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

dilakukan dengan menggunakan pepton dengan konsentasi 1%. Pengeceran dilakukan 

hingga 10
-6

 dengan cara sampel dihaluskan terlebih dahulu sebanyak 5 gram sampel 

daging giling dan dicampur dengan 45 ml pepton dan diberi label 10
-1

, kemudian dari 

campuran daging dan pepton diambil 1 ml dimasukkan ke tabung 2 dan diberi label 

10
-2

 begitu seterusnya sampai pada tabung ke 5, setelah inkubasi dengan waktu  18-

24 jam, kemudian dari hasil pengenceran yang telah di inkubasi selama 18-24 jam 

diambil 10
-4

-10
-6

 untuk dilakukan penanaman. Penanaman ini dilakukan dengan 

metode pour plate yaitu masing-masing tiga konsentrasi terakhir dari pengenceran 

diinokulasikan 1 ml ke dalam cawan petri, kemudian PCA dimasukan sebanyak 10-

15 ml dan digoyang dengan model angka 8, kemudian ditunggu hingga padat. 



 

 

3.7 Analisis Data  

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode analisa sidik 

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

(1991) yaitu: Y= µ + αi + βj + αβij + εij 

Keterangan: 

Y = nilai pengamatan 

µ = nilai data harapan  

α = pengaruh faktor perlakuan I  

β = pengaruh faktor perlakuan II  

αβ = pengaruh interaksi faktor I dan faktor II 

ε = kesalahan percobaan 

i = banyaknya perlakuan 

j           = ulangan percobaan 

 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 dianalisa dalam bentuk analisis sidik ragam 

(ANOVA) dan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

 

 

 

 



 

 

3.8 Batasan Istilah 

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

Flacourtiaceae, tanaman ini terdapat tumbuh liar di bawah ketinggian 1.000 m 

dari permukaan laut . 

2. Daging giling merupakan daging yang dihasilkan dari penggilingan dan 

pencampuran berbagai jenis potongan daging, dengan atau tanpa campuran lemak 

(maksimum 30%). 

3.   Staphylococcus aureus adalah bakteri 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.  

4.  Escherichia coli merupakan bakteri yang 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.  
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Pelarut Air dan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Kimiawi Picung  

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap kandungan senyawa kimiawi 

yang terdapat pada ekstrak picung untuk dapat mengetahui zat aktif yang terdapat 

dalam ekstrak picung, yang memiliki kemampuan sebagai senyawa antimikrobia. 

Hasil analisa terhadap komponen yang terdapat pada ekstrak picung dibedakan 

berdasarkan jenis pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi yaitu air dan etanol. 

Data karakteristik kimiawi ekstrak picung dari uji laboratorium dapat dilihat dalam 

Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Rataan karakteristik kimiawi  bubuk Picung,Ekstrak etanol picung dan   

ekstrak air picung 

Karakteristik Kimiawi Picung 

Picung bubuk Ekstrak air Ekstrak etanol 

Air (%) 

Lemak (%) 

Protein (%) 

Tannin (%) 

Vitamin C(mg/100gr) 

pH 

Total Fenol (%) 

Total Karoten (ug/g) 

8,775 

0,050 

0,007 

0,841 

7,818 

5,350 

0,855 

TT 

-- 

0,050 

0,020 

1,587 

TT 

4,850 

0,707 

TT 

-- 

0,895 

0,011 

2,733 

TT 

5,200 

1,723 

2,315 

Keterangan: TT=tidak terdeteksi 

 Berdasarkan data yang didapatkan pada tabel 3 di atas, penggunaan ekstrak 

yang berbeda memberikan hasil yang berbeda terhadap karakteristik senyawa 

kimiawi yang diperoleh. Ekstraksi picung dengan senyawa etanol memberikan hasil 



 

 

uji kadar lemak, tannin, dan total fenol yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

ekstrak picung dengan menggunakan air sebagai pelarutnya. Hal ini dikarenakan 

kedua bahan ekstrak memiliki karakteristik yang berlainan. Etanol memiliki sifat non-

polar, sehingga mampu melarutnya senyawa yang bersifat non-polar yang terdapat 

dalam picung seperti senyawa glikosida, kurkumin, kumarin, atrakinon, flavonoid, 

steroid, damar dan klorofil. Sedangkan aquadest bersifat polar, sehingga hanya 

mampu melarutkan senyawa yang bersifat polar juga, seperti vitamin C,  (indraswari, 

2008).  

 

Gambar 3. Ekstrak air dan etanol picung 

 

 Dari perhitungan terhadap karakteristik kimiawi picung, didapatkan hasil 

bahwa pelarut etanol memiliki kemampuan yang lebih baik daripada aquadest dalam 

mengekstraksi senyawa kimiawi yang terdapat dalam picung. Hal ini dapat 

disimpulkan dari lebih banyaknya komponen kimiawi yang terkandung dalam ekstrak 

picung dengan pelarut etanol, jika dibandingkan dengan ekstrak picung dengan 



 

 

pelarut aquadest. Andarwulan, Fardiaz, Wattimena dan Shetty  (1999) menyatakan 

bahwa pelarut etanol merupakan pelarut yang baik untuk menarik senyawa golongan 

polifenol (tannin) , fenol, glikosida, dan flavonoid dari tumbuhan.   

 

4.2 Aktivitas Antimikroba Picung 

4.2.1 Aktivitas Antimikroba Picung Dengan Metode Difusi Agar 

 Aktivitas antimikroba ekstrak etanol dan aquadest dari picung terhadap 

bakteri uji Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan metode diusi agar 

menggunakan media NA disajikan dalam tabel 4. Secara umum, ekstrak etanol dari 

picung memiliki akivitas antimikrobia yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

ekstrak aquadest picung terhadap kedua bakteri uji. 

 

Tabel 3. Luas penghambatan (mm
2
) dari 50 µl ekstrak picung (konsentrasi 90 mg  

 ekstrak/ml) 

Bakteri Uji Jenis ekstrak 

Aquadest ±SD Etanol± SD 

Staphylococcus aureus 150,63 ±7,61* 12,45±4,67 

Escherichia coli 133,13 ±17,56* 6,78±3,54 

SD=Standar Deviasi 

*Penghambatan Parsial 

 

 

 Dari data Tabel 3, dapat dilihat luas penghambatan ekstrak aquadest dan 

etanol picung terhadap bakteri uji  Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

Semakin besar luas penghambatan, semakin tinggi aktivitas antimikrobia dari ekstrak 

picung tersebut. Pada ekstrak aquadest picung, hanya dihasilkan penghambatan 

parsial terhadap bakteri uji. Penghambatan parsial hanya menunjukkan adanya 



 

 

menghambat secara lemah terhadap bakteri dan tidak menghasilkan zona bening 

(clear zone) pada media NA. Sedangkan pada ekstrak etanol picung, didapatkan zona 

bening dengan luas 6,78±3,54 pada bakteri uji Escherichia coli dan zona bening 

dengan luas 12,45±4,67 pada bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini menunjukkan 

bahwa ekstrak etanol picung memiliki kemampuan antimikroba yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan ekstrak aquadest picung. 

 Indriyati (1987) melaporkan bahwa  senyawa aktif yang berfungsi sebagai 

antibakteri dalam buah picung adalah glikosida sianogenik, tannin serta asam 

hidnokarpat, asam khaulmograt dan asam garlat. Dari semua senyawa tersebut, 

senyawa tannin dan ketiga jenis asam lemak memiliki peran yang paling besar 

sebagai senyawa antimikrobia dari picung. Menurut Scalbert (1991), tannin 

merupakan senyawa polifenol yang mempunyai sifat antimikrobia terhadap khamir, 

kapang dan bakteri. Tanin dapat menghambat perumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus, Bacillus subtilis, dan Bacillus stearothermophilus melalui mekanisme 

pengubahan permeabilitas membran sitoplasma. Yuniarti (1991) menambahkan, 

Tannin juga mampu menghambat  pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus. Hal senada juga diungkapkan oleh Nuraida, Andarwulan dan 

Kristikasari (2000) dan Ismaini (2007) yang menjelaskan bahwa senyawa yang 

bekerja sebagai antimikrobia pada picung adalah tannin. Tannin merupakan senyawa 

golongan fenol polimer yang mampu mempresipitasi gelatin dari larutannya. Tannin 

bersifat toksik terhadap jamur, khamir, dan bakteri. Tannin dilaporkan bersifat 



 

 

bakteriostatik atau bakterisida terhadap Staphylococcus aureus (Cowan, 1999; 

Akiyama, Fuji, Yamasaki, Oon dan Iwatsuji, 2001).  

  Semakin tinggi kandungan tannin yang ada dalam ekstrak picung, maka  

semakin tinggi pula kemampuan ekstrak tersebut dalam menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. Hal ini menjelaskan kenapa ekstrak etanol picung memiliki 

kemampuan antimikrobia yang lebih tinggi daripada ekstrak aquadest picung. Hal ini 

dikarenakan etanol mampu mengekstraksi lebih banyak senyawa tannin, yang 

merupakan senyawa antimikrobia pada picung, jika dibandingkan dengan aquadest.  

 

4.2.2 Aktivitas Antimikroba Picung dengan Metode Kontak  

 Pengujian selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode kontak, untuk 

menentukan nilai MIC terhadap Escherichia colli dan Staphylococcus aureus. Hasil 

pengujian MIC terhadap dari ekstrak etanol dan aquadest picung dapat dilihat dalam 

Tabel 4 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4. Pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Stapgylococcus aureus pada  

 media NB yang mengandung ektrak picung.  
Jenis 

bakteri 

Jenis 

ekstrak  

Konsen

trasi 

ekstrak 

(ppm) 

Jumlah bakteri (CFU/ml) % 

penghambatan 

relative 

terhadap bakteri 

awal 

Inkubasi 

0 jam 

Inkubasi 

6 jam  

Inkubasi 

12 jam 

Inkubasi 

24 jam 

E.coli Air 50 

100 

200 

2,3 x 10
4 

0,9 x 10
4 

1,7 x 10
4 

>10
6 

>10
6 

>10
6 

>10
6
 

>10
6
 

>10
6
 

>10
6
 

>10
6
 

>10
6
 

- 

- 

- 

Etanol 50 

100 

200* 

1,5 x 10
4  

2,1 x 10
4 

1,4 x 10
4
 

>10
6 

2,3 x 10
4 

3,4 x 10
3
 

>10
6
 

4,2 x 10
4
 

2,7 x 10
3
 

>10
6
 

>10
6
 

1,8 x 10
2
 

- 

- 

92% 

S.aureus Air  50 

100 

200* 

0,8 x 10
4 

1,9 x 10
4 

1,1 x 10
4 

>10
6
 

>10
6
 

0,9 x 10
4
 

>10
6
 

>10
6
 

2,1 x 10
3
 

>10
6
 

>10
6
 

2,4 x 10
3
 

- 

- 

78,18% 

Etanol  50 

100 

200* 

1,7x 10
4 

1,6x 10
4 

1,3 x 10
4
 

4,7x 105 

3,5 x 10
4
 

2,4 x 10
3
 

>10
6
 

5,6x 10
4
 

1,2 x 10
3
 

>10
6 

>10
6
 

1,1 x 10
2
 

- 

- 

93% 

- = tidak terdapat penghambatan 

*= nilai MIC ekstrak picung 

 

 Berdasarkan tabel 4, didapatkan hasil MIC dari ekstrak aquadest dan etanol 

picung dengan perlakuan penambahan ekstrak 50µl-200 µl. Pada pengujian terhadap 

bakteri Escherichia coli, hanya didapatkan nilai MIC dari ekstrak etanol picung pada 

level konsentrasi ekstrak 200 µl yaitu dengan penghambatan relative sebesar 92%. 

Sedangkan pengujian dengan menggunakan bakteri uji Staphulococcus aureus , 

didapatkan nilai MIC dari ekstrak air dan etanol picung. Nilai MIC ekstrak air picung 

yaitu pada level konsentrasi ekstrak 200 µl yaitu dengan penghambatan relative 

sebesar 78,18%. Sedangkan nilai MIC dari ekstrak etanol picung yaitu pada level 

konsentrasi ekstrak 200 µl yaitu dengan penghambatan relative sebesar 93%. 

 Dari hasil MIC tersebut, diketahui bahwa bakteri Staphylococcus aureus lebih 

rentan terhadap senyawa anti mikrobia yaitu ekstrak picung,  jika dibandingkan 



 

 

dengan bakteri Escherichia coli. Secara umum, baik bakteri Staphylococcus aureus 

maupun Escherichia coli tetap mampu untuk tumbuh dan berkembang biak apabila 

konsentrasi ekstrak yang ditambahkan dibawah 200 µl. Pada bakteri Escherichia coli, 

penambahan ekstrak air hingga konsentrasi 200 µl tidak mampu menghambat 

pertumbuhan dari bakteri tersebut. Sedangkan ekstrak etanol, aktifitas penghambatan 

sudah mulai terlihat dengan penambahan ekstrak 100 µl. Pada bakteri Staphylococcus 

aureus, aktifitas penghambatan dari ekstrak etanol picung sudah mulai terlihat pada 

konsentrasi 50 µl, dan pada konsentrasi 200 µl menunjukkan nilai MIC baik pada 

bakteri Staphylococcus aureus maupun Eschericia coli dengan penghambatan 

mencapai 92 % pada Escherichia coli dan 93% pada Staphylococcus aureus 

 Adanya aktifitas penghambatan mikroorganisme oleh ekstrak etanol picung 

yang lebih tinggi dari ekstrak aquades picung antara lain disebabkan karena ekstrak 

etanol picung memiliki kandungan senyawa antimikrobia yaitu tannin, lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan ekstrak aquades picung (Tabel 2). Semakin tinggi 

kandungan senyawa antimikrobia yang ada dalam ekstrak, semakin besar 

kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan mikrobia.  

 Konsentrasi kandungan senyawa antimikrobia juga berpengaruh terhadap 

kemampuan menghambat pertumbuhan mikrobia yang ada. Semakin tinggi 

konsentrasi antimikrobia, semakin tinggi pula kemampuannya dalam menghambat 

pertumbuhan mikrobia (Mangunwardoyo, Ismaini dan Herawati, 2008). Hal tersebut 

tampak jelas dalam pengujian yang telah dilakukan. Pada tabel 4, semakin tinggi 

kosentrasi ekstrak yang ditambahkan, semakin besar daya hambat yang dimunculkan. 



 

 

Hal ini tampak jelas pada ekstrak etanol picung, yang diujikan pada bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Pada ekstrak aquadest picung yang 

diujikan pada bakteri Escherichia coli, tidak tampak adanya aktifitas penghambatan 

hingga konsentrasi ekstrak 200 µl. Menurut Cowan (1999), hal ini terjadi karena 

ekstrak tersebut konsentrasinya masih tergolong rendah dan belum bersifat toksik 

terhadap bakteri, sehingga tidak mampu menghambat pertumbuhan bakteri. 

  Kemungkinan lainnya yaitu adanya penurunan efektivitas dari senyawa 

antimikrobia yang ada. Siswadi (2002) menjelaskan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi penurunan afektivitas senyawa antimikrobia meliputi jenis, umur dan 

keadaan mikroba, konsentrasi zat antimikroba, suhu dan waktu kontak, serta sifat 

fisiokimia substrat seperti pH, kadar air dan tegangan permukaan, serta jumlah 

komponen yang ada. Menurut Naufalin (2005), faktor-faktor tersebut dapat 

mempengaruhi secara sendiri-sendiri apabila dalam kondisi yang homogen atau 

secara bersamaan apabila lingkungannya heterogen. Kemapuan senyawa antimikroba 

untuk menghambat pertumbuhan mikroba akan semakin efektif jika melibatkan 

beberapa faktor yang saling bersinergis antara yang satu dengan yang lainnya. 

4.3 Pengaruh Penambahan Ekstrak Picung Terhadap Jumlah Total Mikrobia 

Daging Giling 

 

 Pengujian terhadap aktivitas antimikrobia ekstrak picung dilakukan dengan 

perlakuan penambahan ekstrak air dan etanol dari picung ke dalam daging giling. 

Jumlah ekstrak yang ditambahkan didasarkan dari nilai MIC yang diperoleh yaitu 

2%. Selanjutnya dilakukan variasi terhadap konsentrasi ekstrak yang picung yang 



 

 

ditambahkan yaitu 0%, 2%, 4%, 6% dan 8%. Setelah dilakukan penambahan ekstrak 

picung, daging giling disimpan dalam suhu refrigerator dengan lama penyimpanan 0, 

2, 4, dan 6 hari.  

4.3.1 Pengaruh Penambahan Ekstrak Air Picung Terhadap Jumlah Total 

Mikrobia Daging Giling. 

 

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

peningkatan level konsentrasi ekstrak yang ditambahkan tidak memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap jumlah mikrobia (P>0,05), akan tetapi lama penyimpanan 

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

terhadap jumlah total mikrobia. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Jumlah mikroba (satuan log cfu/gram) daging giling setelah dilakukan 

penambahan ekstrak air picung 

konsentrasi Lama penyimpanan Rata-rata 

R1(0) R2(2) R3(4) R4(6) 

P0 (0%) 

P1 (2%) 

5,525 6,503 6,652 6,331 6,185
p 

6,732 6,670 6,595 6,281 6,570
p 

6,580
p 

P2 (4%) 5,782 6,551 6,967 7,019 

P3 (6%) 

P4 (8%) 

6,028 6,454 6,809 7,049 6,585
p 

6,378 6,667 6,942 6,718 6,676
p 

Rata-rata 6,089
a 

6,569
b 

6,793
c 

6,680
b 

6,533 
Keterangan: -  subskrib p menunjukkan bahwa penambahan ekstrak air picung tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap total mikrobia daging giling. Subskrip a, b dan c menunjukkan bahwa penyimpanan 

,memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap total mikrobia daging giling. 

 

 

 Dari hasil uji jarak berganda Duncan, didapatkan hasil bahwa perlakuan lama 

penyimpanan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

total mikrobia daging sapi giling. Jumlah total mikrbia yang tumbuh terus mengalami 

peningkatan selama masa penyimpanan dan baru mengalami penurunan pada 



 

 

penyimpanan hari ke 6 (R4). Perbedaan lama penyimpanan memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap jumlah total mikrobia dari daging sapi giling.  

 Penyimpanan daging sapi giling hingga hari ke 4 menunjukkan adanya 

pengaruh yg nyata terhadap peningkatan dari total mikrobia daging sapi giling. Hal 

ini disebabkan karena penyimpanan daging pada suhu rendah dapat menghambat 

terjadinya penurunan dari pH daging yang mempengaruhi pertumbuhan dari mikrobia 

yang ada pada daging. Penambahan ekstrak air picung pada daging sapi giling 

menyebabkan daging sapi giling memiliki pH yg asam, yaitu 5,4 sampai 5,6. Dengan 

pH yang rendah tersebut, daging sapi giling akan mengalami perubahan struktur 

menjadi terbuka dan memudahkan bagi komponen kimiawi tertentu termasuk 

senyawa anti mikrobia untuk dapat masuk kedalam daging (Komariah, 2004). 

Mikroba yang biasa hidup pada bahan pangan dengan pH yang rendah dapat 

dikendalikan dengan suhu yang lebih rendah dan dalam waktu yang lebih singkat, 

jika dibandingkan dengan mikroba yang sama pada kondisi basa (Pelzar, 1986). 

Namun, pH yang rendah menyebabkan senyawa antimikrobia yang ada yaitu tannin 

tidak dapat bekerja secara optimal. Tannin bekerja dengan membentuk ikatan dengan 

senyawa protein yang lain, sehingga terbentuk kompleks ikatan tannin-protein yang 

memiliki kemampuan sebagai senyawa antimikrobia. Interaksi tannin-protein ini 

sangat dipengaruhi oleh pH lingkungan. Interaksi yang optimal terjadi pada pH 

isoelektrik protein. Nilai pH yang rendah akan menyebabkan menurunnya ikatan 

tannin-protein sebagai akibat adanya efek elektrostatik dari protein yang saling 

berikatan. (Akiyama dkk ,2001). 



 

 

 Selain adanya pH rendah, faktor lain yang menjadi penyebab meningkatnya 

secara signifikan jumlah total mikrobia selama penyimpanan dan tidak adanya 

pengaruh penambahan ekstrak aquades picung adalah konsentrasi senyawa antibakeri 

yang terkandung dalam ekstrak aquadest picung. Menurut Cowan (1999), jika 

konsentrasi antimikrobia yang ada pada ekstrak tergolong rendah, tidak akan bersifat 

toksik terhadap bakteri, sehingga tidak mampu menghambat pertumbuhan dari 

bakteri tersebut. Widyasari (2005) menjelaskan bahwa jika ekstrak hanya 

mengandung senyawa antibakteri dengan konsentrasi yang rendah, dan tidak bersifat 

toksik, tidak akan mampu merusak dinding sel, menghambat kerja enzim hidrolitik 

pada proses biosintesis peptidoglikan bakteri gram positif, dan pada lapisan 

polisakarida, dan lapisan fosfolipid pada bakteri gram negatif. Hal tersebut 

menyebakan penambahan ekstrak aquadest picung picung tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap jumlah total mikrobia, karena rendahnya konsentrasi 

senyawa antimikrobia yang terkandung dalam ekstrak aquadest picung.  

4.3.2 Pengaruh Penambahan Ekstrak Etanol Picung Terhadap Jumlah Total 

Mikrobia Daging Giling 

 

 Berdasarkan dari data analisis ragam yang telah dilakukan, didapatkan hasil 

bahwa kelompok dan penggunaan level konsentrasi ekstrak etanol dari picung 

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

Sedangkan lama penyimpanan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap jumlah total mikrobia. Jumlah mikrobia dari setiap perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 6 



 

 

Tabel 6. Jumlah mikroba (satuan log cfu/gram) daging giling setelah dilakukan 

penambahan ekstrak etanol picung 

Konsentrasi Lama penyimpanan Rata-rata 

R1(0) R2(2) R3(4) R4(6) 

P0 (0%) 9,327 10,024 10,104 9,695 9,787
p 

P1 (2%) 9,064 9,044 9,162 9,010 9,070
q 

P2 (4%) 8,440 8,690 8,994 9,022 8,786
r 

P3 (6%) 8,085 8,730 8,804 8,314 8,483
r 

P4 (8%) 9,090 9,284 8,998 9,181 9,138
q 

Rata-rata 8,801
a 

9,154
a 

9,212
a 

9,044
a 

9,053 
Keterangan; subskrip p, q dan r menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi ekstrak etanol picung 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap jumlah total mikrobia daging giling. 

Subskrip a menunjukkan bahwa lama penyimpanan tidak memberikan pengaruh yg nyata (P>0,05) 

terhadap jumlah total mikrobia daging giling. 

 

 

 Dari hasil uji jarak berganda Duncan, didapatkan hasil bahwa perlakuan 

penambahan konsentrasi ekstrak etanol picung memberikan pengaruh yang  sangat 

nyata (P<0,01) terhadap total mikrobia daging sapi giling. Jumlah total mikrbia yang 

tumbuh terus mengalami penurunan seiring meningkatnya jumlah konsentrasi ekstrak 

yang ditambahkan. Hal ini sesuai dengan keterangan Widyasari (2005) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi antimikrobia yang ditambahkan, 

semakin tinggi pula aktivitas antimikrobia yang ditunjukkan.  

 Aktifitas antimikrobia yang tinggi dari ekstrak etanol picung disebabkan oleh 

tingginya kandungan tannin dan fenol yang terekstraksi oleh etanol, yang merupakan 

senyawa antimikrobia yang terdapat dalam picunng. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

dari Andarwulan (1999) yang menyatakan bahwa etanol merupakan pelarut yang baik 

untuk menarik senyawa golongan polifenol (tannin), fenol, glikosida, dan flavonoid 

dari tumbuhan. Komala (2003) menyatakan bahwa senyawa fenol dapat 

menyebabkan lisis pada sel mikroba sehingga mengakibatkan bocornya metabolit 



 

 

esensial yang dibutuhkan oleh mikroba. Setelah berada di dalam sel, senyawa fenol 

yang memiliki berat molekul yang lebih tinggi merusak sistem kerja enzim dengan 

cara menginaktivasi enzim esensial dalam sel. Enzim yang terganggu aktifitasnya 

oleh zat antimikroba akan berusaha mempertahankan aktivitasnya dengan cara 

memakai energi untuk pertumbuhan dalam jumlah besar, sehingga pertumbuhan 

mikroba menjadi terhambat dan apabila kondisi ini berlangsung lama, maka 

pertumbuhan mikroba akan terhenti (inaktif).(Akiyama et al, 2001) 

 Ekstrak etanol picung terbukti memberikan daya hambat yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan ekstrak aquadest picung. Hal ini kemungkinan disebabkan 

karena ekstrak etanol  lebih memberikan polaritas optimum daripada ekstrak aquades. 

Hal ini dijelaskan oleh Naufalin (2005) bahwa suatu senyawa yang memiliki polaritas 

optimum akan mempunyai aktivitas antimikroba maksimum, karena untuk interaksi 

suatu senyawa antibakteri dengan bakteri diperlukan keseimbangan hidrofilik-

lipofilik. Sifat hidrofilik diperlukan untuk menjamin senyawa larut dalam fase air 

yang merupakan tempat hidup mikroba, tetapi senyawa yang bekerja pada membran 

sel hidrofobik memerlukan pula sifat lipofilik, sehingga senyawa antibakteri 

memerlukan keseimbangan hidrofilik-hidrofobik untuk mencapai aktivitas yang 

optimal. 

 Secara umum, terjadi peningkatan daya hambat terhadap mikroorganisme 

seiring dengan semakin tingginya tingkat konsentrasi ekstrak etanol picung, 

walaupun bersifat fluktuatif. Siswadi (2002) berpendapat jika hal tersebut terjadi 

karena adanya penurunan efektivitas senyawa antimikrobia yang ada dalam ekstrak. 



 

 

Penurunan efektivitas senyawa antimikrobia ini dipengaruhi oleh banyak faktor 

antara lain jenis, umur dan keadaan mikroba, konsentrasi zat antimikroba, suhu dan 

waktu kontak, serta sifat fisiokimia substrat seperti pH, kadar air dan tegangan 

permukaan, jumlah komponen yang ada dan faktor- faktor lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

1. Etanol lebih efektif digunakan sebagai bahan pelarut dalam ekstrasi picung 

dibandingkan dengan aquades karena memiliki kemampuan mengekstraksi 

komponen kimiawi antimikrobia picung lebih baik daripada aquades, 

sehingga memiliki aktivitas antimikroba yang lebih tinggi 

2. Ekstrak etanol picung memiliki kemampuan sebagai senyawa antimikroba 

lebih baik daripada air jika dilihat dari kemampuan recovery dan 

penghambatan terhadap total mikrobia daging sapi giling. 

3. Ekstrak etanol picung tidak mampu membunuh total mikrobia daging giling, 

namun mampu menghambat pertumbuhan total mikrobia dari daging giling. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar menggunakan ekstrak etanol 

picung dengan penambahan 6% ekstrak (P3) untuk menghambat pertumbuhan 

mikroba pembusuk dalam daging sapi giling dan memperpanjang daya simpan daging 

sapi 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 

105
o
C 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 

105
o
C 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 100%. 

               X 

Keterangan: X= berat sampel awal 

          Y= berat akhir sampel setelah di oven 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2. Uji Kadar Lemak (Anonimus, 2009
e
) 

Uji kadar lemak dilakukan dengan cara haluskan bahan lalu timbang dengan 

teliti 2 g bahan Masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan 4 ml etanol 96% 

dan 2 ml HCl (1:4) kemudian panaskan dalam waterbath pada suhu 70°C selama 30 

menit lalu dinginkan. Tuang larutan ke dalam corong pisah yang pada bagian atas 

diletakkan corong dan kertas saring untuk menyaring larutan, kemudian tambahkan 

20 ml petroleum eter dan 20 ml aquades. Gojog larutan selama 1 menit lalu biarkan 

hingga terpisah menjadi dua larutan, buang larutan yang bagian bawah dengan 

memutar kran corong pisah hingga yang tertinggal pada corong pisah adalah larutan 

yang bagian atas (fase eter lemak). Tampung fase eter lemak tersebut dalam beaker 

glass yang telah diketahui bobotnya, kemudian oven beaker glass tersebut dalam oven 

hingga kering pada suhu 80°C. Dinginkan beaker glass tersebut dalam desikator 

kemudian timbang. Hasil dari uji tersebut dihitung dengan rumus :   

Kadar lemak (%) = massa akhir – massa awal  x 100% 

        massa sampel 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 (%) = ml titrasi x N HCL x 14,008 x 6,25  x 100% 

     g bahan x 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

ditambhkan 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 (sampai % kali). Ditambahkan aseton sebanyak 1 ml dan 

dihisap. Kemudian ditambahkan 49 ml aceton, didiamkan 1 menit lalu dihisap sampai 

kering. Selanjutnya dioven pada suhu 140 
o
C selama 1 ½ jam, kemudian dimasukkan 

eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (beratnya = B gram). Dimasukkan 

dalam tanur 550 - 600
 o

C 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 =  B – C    x  100% 

     A 

Keterangan: A=berat sampel awal setelah  50 ml H2SO4 0,3 N dan batu didih 

          B=berat sampel setelah ditambah NaOH, EDTA dan dioven 

          C= berat sampel setelah di tanur 550-600
0
 C selama 2 jam. 



 

 

Lampiran 5. Uji Tanin (Anonimus, 2009
e
) 

Analisa kadar tanin diuji dengan metode standar kurva dimana prosedurnya 

yaitu siapkan sampel catechin kurva standar (+) yang diperoleh dari 50 ml – 300 ml 

larutan standard catechin dan volume diatur hinga 875 ml dengan buffer C. 

Tambahkan 125 ml reagen ferrum klorida dan dicampur. Dibuat sampel nol tanin 

dengan 875 ml bufer C dan 125 ml reagen ferrum klorida, lalu baca abosorbansinya 

pada gelombang 510 nm. Inkubasi sampel standar dan nol tanin selama 10 menit. 

Dibaca absorbansi pada 510 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6. Uji pH (Anonimus, 2009
e
) 

Uji pH dilakukan dengan cara yaitu test mode selective diatur pada posisi pH. 

Knop meter dikalibrasi dengan memasukkan elektroda dari pH meter ke dalam bufer 

dengan pH 7. Elektroda dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan kertas tisu. 

Setelah itu dilakukan kalibrasi dengan menggunakan bufer dengan pH 4. Elektroda 

yang telah dikalibrasi kemudian dimasukkan ke dalam sampel yang akan diuji. Angka 

yang terbaca pada layar pH meter dicatat setelah angka konstan. Kemudian bilas 

elektroda dengan aquades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 dan 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 filtrate 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  = ml iodium x 0,01 x 88 x 100% 

    Berat bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8. Uji Total Karoten (Anonimus, 2009
e
) 

Penentuan total karoten menggunakan metode spektrofotometri uv vis, 

dimana prosedurnya yaitu. Timbang bahan yang telah dihaluskan sebanyak 5 g. 

Larutkan dengan larutan petroleum eter : aceton (1 : 1) sebanyak 50 ml. Kemudian 

gojog selama 10 menit dengan vortex. Saring dan tampung dalam corong pisah. 

Ambil fase eter – karoten dan tambahkan dengan larutan petroleum – aceton sampai 

volume 50 ml (V1). Masukkan dalam kolom kromatografi (V2) yang berisi alumina, 

Na2SO4 dengan tinggi masing-masing 20 cm. Tampung dan ukur eluat (V3). Ambil 1 

ml eluat dan tambahkan dengan petroleum – aceton sebanyak 1,5 ml. Amati 

absorbansi pada panjang gelombang 436 nm dengan spektrofotometer uv – vis. Hasil 

dari uji tersebut dihitung dengan rumus : 

Total Karoten (μg/g) :           V3 x V1 x Abs x 20  

                                 V2 x 0,25 x m sampel 

Keterangan: V1 = volume ekstrak 

V2 = volume ekstrak yang dimasukkan dalam kolom  kromatografi 

V3 = volume eluat 

Abs = absorbansi 

0,25 = slope hubungan absorbansi dengan karoten standar 

d = diameter kuvet 

20 = konversi ke 1000 ml dari 50 ml ekstrak 

2,5 = faktor pengenceran dari 1 ml eluat ditambah pelarut sampai 2,5 

ml 



 

 

Lampiran 9. Uji Total Fenol (Anonimus, 2009
e
) 

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 C lalu 

homogenkan dan tunggu selama 5 menit. Tambahkan 2 ml Na2CO3 jenuh lalu biarkan 

1 jam. Amati absorbansi larutan pada panjang gelombang 646 nm. Hasil dari uji 

tersebut dihitung dengan rumus : 

Fenolat (ppm) = Abs sampel . Kons standar  

     Abs standar . Massa Sampel  

Keterangan :  Konsentrasi standar = 50 ppm 

                       Absorbansi standar = 0.247 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 10. Data dan  hasil analisis perhitungan jumlah pertumbuhan TPC 

ekstrak picung dengan pelarut aquadest: 

(Satuan 10
5
 cfu/gram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSENTRASI LAMA 

PENYIMPANAN 

KELOMPOK 

K1 K2 K3 

P1 (O%) R1 ( 0 hari) 1,2 1,7 2,8 

R2 ( 2 hari) 22 64 23 

R3 ( 4 hari) 34 35 76 

R4 ( 6 hari) 2,5 88 12 

P2 (2%) R1 ( 0 hari) 140 5,1 220 

R2 ( 2 hari) 54 25 76 

R3 ( 4 hari) 23 78 34 

R4 ( 6 hari) 2,8 28 8,9 

P3 (4%) R1 ( 0 hari) 8,6 4,8 5,4 

R2 ( 2 hari) 12 56 67 

R3 ( 4 hari) 45 120 148 

R4 ( 6 hari) 20 220 260 

P4 (6%) R1 ( 0 hari) 15 28 10 

R2 ( 2 hari) 23 32 34 

R3 ( 4 hari) 76 45 78 

R4 ( 6 hari) 270 40 130 

P5 (8%) R1 ( 0 hari) 17 25 32 

R2 ( 2 hari) 45 65 34 

R3 ( 4 hari) 87 89 87 

R4 ( 6 hari) 34 54 78 



 

 

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

konsentrasi Lama 

penyimpanan 

Kelompok TOTAL RATA-

RATA K1 K2 K3 

P1 (O%) R1 ( 0 hari) 5,079 5,23 5,447 15,756 5,252 
R2 ( 2 hari) 6,342 6,806 6,362 19,51 6,503 
R3 ( 4 hari) 6,531 6,544 6,881 19,956 6,652 
R4 ( 6 hari) 5,397 7,518 6,079 18,994 6,331 

P2 (2%) R1 ( 0 hari) 7,146 5,707 7,342 20,195 6,732 
R2 ( 2 hari) 6,732 6,398 6,881 20,011 6,67 
R3 ( 4 hari) 6,362 6,892 6,531 19,785 6,595 
R4 ( 6 hari) 5,447 6,447 6,949 18,843 6,281 

P3 (4%) R1 ( 0 hari) 5,934 5,681 5,732 17,347 5,782 
R2 ( 2 hari) 6,079 6,748 6,826 19,653 6,551 
R3 ( 4 hari) 6,653 7,079 7,17 20,902 6,967 
R4 ( 6 hari) 6,301 7,342 7,414 21,057 7,019 

P4 (6%) R1 ( 0 hari) 6,176 6,447 6 18,623 6,028 
R2 ( 2 hari) 6,326 6,505 6,531 19,362 6,454 
R3 ( 4 hari) 6,881 6,653 6,892 20,426 6,809 
R4 ( 6 hari) 7,431 6,602 7,113 21,146 7,049 

P5 (8%) R1 ( 0 hari) 6,23 6,398 6,505 19,133 6,378 
R2 ( 2 hari) 6,653 6,813 6,531 19,997 6,666 
R3 ( 4 hari) 6,939 6,949 6,939 20,827 6,942 
R4 ( 6 hari) 6,531 6,732 6,892 20,155 6,718 

TOTAL 127,17 131,491 133,017 391,678  
 

 

 

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

KONSENTRASI LAMA PENYIMPANAN JUMLAH 

KONSENTRASI R1 R2 R3 R4 

PI (0%) 15,756 19,51 19,956 18,994 74,216 
P2 (2%) 20,195 20,011 19,785 18,843 78,834 
P3 (4%)) 17,347 19,653 20,902 21,057 78,959 
P4 (6%) 18,623 19,362 20,426 21,146 79,557 
P5 (8%) 19,133 19,997 20,827 20,155 80,112 
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JKGalat = JKTotal - KKelompok – JKKonsentrasi - JK Lama penyimpanan  

 = 
 
18,144 - 0,92 - 1,855- 4,567 

 = 10,802 

 
Tabel Daftar Sidik Ragam (ANOVA) 

SK db JK KT FHitung F Tabel 

 5 %        1% 

Kelompok 2 0,92 0,460 2,130
TN 

3,21 5,78 

5,67 Konsentrasi 4 1,855 0,464 2,148
TN 

2,83 

Lama Penyimpanan 3 4,567 1,522 7,046
** 

2,54 5,21 

Galat 50 10,802 0,216   

TOTAL 59   

Keterangan : TN= tidak berpengaruh nyata (P>0,05)= kelompok dan konsentrasi 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda secara nyata terhadap 

total mikrobia daging sapi giling. 

                      **= berpengaruh sangat nyata (P>0,01) = lama penyimpanan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap total mikrobia 

daging sapi giling. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Uji Jarak Berganda Duncan Jumlah Pertumbuhan TPC Ekstrak Picung 

dengan Pelarut Aquadest 

BNT  5%, SE = nKTGalat/  

= 0,216/3  

= 0,269 

JND 1% 4,131 4,308 

JNT 1% 0,907 0,946 

 

Konsentrasi Lama Penyimpanan Rataan Notasi 
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Keterangan: notasi a,b, dan c menunjukkan bahwa penyimpanan memberikan 

pengaruh yang sangat nyata 

 

 



 

 

Lampiran 10. Data dan  hasil analisis perhitungan jumlah pertumbuhan TPC 

ekstrak picung dengan pelarut etanol:  

(Satuan 10
5
 cfu/gram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSENTRASI LAMA 

PENYIMPANAN 

KELOMPOK 

K1 K2 K3 

P1 (O%) R1 ( 0 hari) 7,9 150 3,8 

R2 ( 2 hari) 37 56 54 

R3 ( 4 hari) 43 67 56 

R4 ( 6 hari) 19 35 36 

P2 (2%) R1 ( 0 hari) 40 4,3 7,8 

R2 ( 2 hari) 34 4 9 

R3 ( 4 hari) 22 8 12 

R4 ( 6 hari) 7 3,5 34 

P3 (4%) R1 ( 0 hari) 2 9,5 4 

R2 ( 2 hari) 5 6 8 

R3 ( 4 hari) 9 9 12 

R4 ( 6 hari) 12 6,6 14 

P4 (6%) R1 ( 0 hari) 1,7 6,7 1,3 

R2 ( 2 hari) 4 4 18 

R3 ( 4 hari) 3 5 27 

R4 ( 6 hari) 0,5 2,5 34 

P5 (8%) R1 ( 0 hari) 12 3,5 36 

R2 ( 2 hari) 21 8 22 

R3 ( 4 hari) 11 6 15 

R4 ( 6 hari) 37 6,9 9 



 

 

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

konsentrasi Lama 

penyimpanan 

Kelompok TOTAL RATA-

RATA K1 K2 K3 

P1 (O%) R1 ( 0 hari) 5,898 7,176 5,579 18,653 9,3265 

R2 ( 2 hari) 6,568 6,748 6,732 20,048 10,024 

R3 ( 4 hari) 6,633 6,826 6,748 20,207 10,1035 

R4 ( 6 hari) 6,279 6,544 6,566 19,389 9,6945 

P2 (2%) R1 ( 0 hari) 6,602 5,634 5,892 18,128 9,064 

R2 ( 2 hari) 6,531 5,602 5,954 18,087 9,0435 

R3 ( 4 hari) 6,342 5,903 6,079 18,324 9,162 

R4 ( 6 hari) 5,945 5,544 6,531 18,02 9,01 

P3 (4%) R1 ( 0 hari) 5,301 5,977 5,602 16,88 8,44 

R2 ( 2 hari) 5,699 5,778 5,903 17,38 8,69 

R3 ( 4 hari) 5,954 5,954 6,079 17,987 8,9935 

R4 ( 6 hari) 6,079 5,819 6,146 18,044 9,022 

P4 (6%) R1 ( 0 hari) 5,23 5,826 5,114 16,17 8,085 

R2 ( 2 hari) 5,602 5,602 6,255 17,459 8,7295 

R3 ( 4 hari) 5,477 5,699 6,431 17,607 8,8035 

R4 ( 6 hari) 4,699 5,398 6,531 16,628 8,314 

P5 (8%) R1 ( 0 hari) 6,079 5,544 6,556 18,179 9,0895 

R2 ( 2 hari) 6,322 5,903 6,342 18,567 9,2835 

R3 ( 4 hari) 6,041 5,778 6,176 17,995 8,9975 

R4 ( 6 hari) 6,568 5,839 5,954 18,361 9,1805 

TOTAL 119,849 119,094 123,17 362,113  

 

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

KONSENTRASI LAMA PENYIMPANAN JUMLAH 

KONSENTRASI R1 R2 R3 R4 

PI (0%) 18,653 20,048 20,207 19,389 78,297 

P2 (2%) 18,128 18,087 18,324 18,02 72,559 

P3 (4%)) 16,88 17,38 17,987 18,044 70,291 

P4 (6%) 16,17 17,459 17,607 16,628 67,864 

P5 (8%) 18,179 18,567 17,995 18,361 73,102 
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  =2186,091-2185,43= 0,661 

JKGalat = JKTotal - KKelompok – JKKonsentrasi - JK Lama penyimpanan  

 = 13,558- 0,661- 5,027-0,4706 

 = 7,399 

Tabel Daftar Sidik Ragam (ANOVA) 

SK db JK KT FHitung F tabel 

5 %         1% 

Kelompok 2 0,4706 0,235 1,588
TN 

3,21 5,78 

Konsentrasi 4 5,027 1,257 8,493
** 

2,83 5,67 

Lama Penyimpanan 3 0,661 0,220 1,486
TN 

2,54 5,21 

Galat 50 7.399 0,148    

TOTAL 59   

Keterangan : TN= tidak berpengaruh nyata (P>0,05) = kelompok dan lama 

penyimpanan tidak memberikan pengaruh yang berbeda secara 

nyata terhadap total mikrobia daging sapi giling.  

                         ** = berpengaruh sangat nyata (P>0,01) = konsentrasi memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap total mikrobia daging sapi 

giiling. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uji Jarak Berganda Duncan Jumlah Pertumbuhan TPC Ekstrak Picung dengan 

Pelarut Etanol 

BNT  5%, SE = nKTGalat/  

= 0,148/3  

= 0,2199 

JND 1% 4,131 4,308 

JNT 1% 0,907 0,946 

 
Konsentrasi Lama Penyimpanan Rataan Rataan total Notasi 
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       c 
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8,804 

8,314 
 

8,483 

 

 

 

       c 

 

 

 

P4 1 

2 
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9,090 

9,284 

8,998 

9,181 
 

 
9,138 

 

 

   b 

 

 

Keterangan : notasi a, b dan c menunjukkan bahwa konsentrasi memberikan pengaruh 

yang sangat nyata 

 

 

 

 

 


