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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Daging dan Daging Giling 

 

 Daging adalah jaringan otot yang diperoleh dari ternak dan umum digunakan 

untuk keperluan konsumsi makanan (Lawrie, 2003), sedangkan menurut Soeparno 

(2005) daging adalah semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan 

jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang memakannya.  

 Daging giling didefinisikan sebagai daging yang dihasilkan dari pengilingan 

Pada daging giling terjadi kerusakan protein karena proses penggilingan. 

Penggilingan daging akan memperbesar kontaminasi dan pertumbuhan 

mikroorganisme hal ini disebabkan karena, area permukaan daging menjadi lebih 

besar, air lebih banyak keluar, dan daging kontak langsung dengan mesin penggiling    

(Widodo dan Tambunan, 2008). 

 Kualitas daging dipengaruhi oleh beberapa faktor baik pada waktu hewan 

masih hidup maupun setelah dipotong. Pada waktu hewan hidup faktor penentu 

kualitas daging adalah cara pemeliharaan, yang meliputi pemberian pakan, tata 

laksana pemeliharaan dan perawatan kesehatan. Kualitas daging juga dipengaruhi 

oleh pengeluaran darah pada waktu hewan dipotong dan kontaminasi sesudah hewan 

dipotong (Soeparno, 2005).     
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2.2 Penyimpanan Daging 

 Daging merupakan tempat kontaminasi mikroorganisme yang sangat rentan 

sekali. Penyimpanan daging pada temperatur dingin digunakan untuk mengurangi 

kontaminasi atau untuk mengendalikan kerusakan dan perkembangan 

mikroorganisme. Kemungkinan kerusakan daging atau karkas selama penyimpanan 

dingin dapat diperkecil dengan cara penyimpanan karkas dalam bentuk yang belum 

dipotong-potong. Penyimpanan daging dingin sebaiknya dibatasi dalam jangka waktu 

relatif singkat, karena dapat meningkatkan perubahan-perubahan yang berakibat 

kerusakan sesuai dengan lama penyimpanan (Soeparno, 2005). 

 

2.3 Tanaman Picung  

 Picung yang mempunyai nama ilmiah Pangium edule adalah tanaman pohon 

setinggi 40 meter dan berdiameter batang 2,5 meter. Daerah penyebarannya hampir 

mencakup seluruh nusantara. Picung tumbuh secara liar di daerah pada ketinggian 

1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini mulai berbuah pada umur 15 tahun 

dan terjadi di awal musim hujan (Partomihardjo dan Rugayah, 1989). 

 Tanaman picung (Pangium edule) termasuk dalam famili Flacourtiaceae. Di 

Jawa picung biasa tumbuh pada daerah berbukit, di dataran rendah dan sering tumbuh 

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

nama berbeda di setiap daerah seperti pangi (Batak dan Bugis), pucung (Jakarta), 

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

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

asing lagi karena buah dari tanaman sering dibuat bumbu dalam rawon. Buah picung 
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bila tidak diproses dengan benar dapat menyebabkan pusing. Tanaman picung di 

Indonesia belum dibudidayakan dalam skala luas (Yuningsih, 2005). 

 

2.4 Manfaat Picung 

 Syakir (2008) menyatakan bahwa picung banyak dimanfaatkan dalam 

pembuatan makanan rawon, selain itu manfaat dari rebusan dingin daun picung dapat 

digunakan sebagai antiseptik dan pemusnah hama. Kulit kayu picung yang      

diremas-remas dapat dijadikan sebagai tuba ikan dan buah biji picung segar dapat 

digunakan sebagai pengawet daging dan ikan. 

 Biji buah picung juga bisa dimanfaatkan sebagai pengawet alami ikan segar, 

dengan kombinasinya 2% biji picung dan 2% garam dari total berat ikan telah mampu 

mengawetkan ikan kembung segar selama 6 hari tanpa merubah mutu 

(Mangunwardoyo dkk, 2008). 

 Biji picung mengandung asam sianida yang dapat mengakibatkan keracunan 

pada manusia. Telah dikemukakan beberapa cara untuk menghilangkan asam sianida 

dalam picung, salah satunya yaitu buah picung yang masak disimpan selama 10-14 

hari sampai terlihat daging buahnya membusuk, lalu bijinya dipisahkan, dicuci, dan 

direbus beberapa menit, kemudian didinginkan, ditumpuk dalam lubang diluar rumah 

dan ditutup dengan daun pisang dan tanah. Biji picung dibiarkan terkubur selama 40 

hari kemudian diambil dan dibersihkan sehingga diperoleh biji dengan isi warna 

coklat, berlemak, licin, dan siap dijual ke pasar (Yuningsih dan Damayanti, 2008).   

 Penggunaan biji picung sebagai pengendali hayati umum digunakan sebagai 

insektida untuk membunuh dan mengusir lalat dan dapat menghambat pertumbuhan 
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bakteri dan jamur. Hasil pengamatan yang dilakukan, ikan yang ditambah serbuk 

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

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

insektida untuk membunuh lalat. Penambahan serbuk dan ekstrak biji picung pada 

proses penggaraman ternyata dapat memperpanjang mutu ikan asin (Siti, Faisal, 

Anggraeni, 2002).   

 

2.5 Ekstraksi  

 Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campurannya dengan pembagian 

sebuah zat terlarut antara 2 pelarut yang tidak terdapat tercampur untuk mengambil 

zat terlarut tersebut dari suatu pelarut ke pelarut yang lain. Ekstraksi dilakukan 

menggunakan beberapa cara yaitu maserasi, perlokasi, sokletasi, destilasi uap, dan 

pengempaan, tetapi pada penelitian ini proses ekstraksi yang digunakan adalah 

maserasi. Maserasi adalah proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik 

pada temperatur ruangan. Metode maserasi ini cara pengerjaaannya relatif sederhana 

dan peralatannya mudah didapatkan (Indraswari, 2008). 

 Proses maserasi membutuhkan alat yang khusus. Cara ekstraksi maserasi ini 

dilakukan 3 kali 24 jam, hal ini dilakukan supaya senyawa yang terkandung dapat 

tertarik keluar. 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 
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dilakukan. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektifitas yang 

tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan dalam pelarut tersebut 

(Darwis,  2000). 

    

2.6 Pelarut Ekstraksi 

2.6.1 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. 

Air merupakan suatu pelarut penting yang memiliki kemampuan untuk melarutkan 

banyak zat kimia lainnya, seperti garam-garam, gula, asam, beberapa jenis gas dan 

banyak macam molekul organik. Air mempunyai sifat tidak berwarna, tidak berasa 

dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa (1 bar) dan 

temperatur 273,15 K (0
0
C). Air sering disebut juga sebagai pelarut universal karena 

air dapat melarutkan banyak zat kimia. Air mempunyai kesetimbangan yang dinamis 

antara fase cair dan padat di bawah tekanan dan pada temperatur standar. Dalam 

bentuk ion, air dapat dideskripsikan sebagai ion hidrogen (H
+
) yang berasosiasi 

(berikatan) dengan sebuah ion hidroksida (OH
-
). Kandungan air di dalam bahan 

makanan ikut menentukan acceptability kesegaran dan ketahanan bahan makanan. 

Air juga merupakan bagian dari suatu bahan makanan dan juga sebagai pencuci yang 

baik bagi bahan makanan tersebut (Winarno, 2004).    
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2.6.2   Etil Asetat 

 Etil asetat adalah senyawa organik CH3CH2OC(O)CH3. Senyawa ini 

merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Senyawa ini berwujud cairan tak 

berwarna, dan memiliki aroma khas. Etil asetat diproduksi dalam skala besar sebagai 

pelarut. Standar Nasional Indonesia etil asetat dapat dilihat pada Tabel 1       

(Anonim, 1992). 

Tabel 1. Standar Mutu Etil Asetat 

No Uraian Satuan Persyaratan 

1 Warna Hazen Maks 10 

2 Kadar Air Etil Asetat % b/b Min 99,0 

3 Bobot Jenis 20/20
0
C - 0,900-0,903 

4 Indeks Bias,ND 20
0
C - 1,370-1,375 

5 Jarak Destilasi 
0
C 76,5-78,5 

6 Sisa Penguapan % b/b Maks 0,01 

7 Keasaman (dihitung sebagai asam asetat) % b/b Maks 0,01 

8 Kadar Air % b/b Maks 0,1 

 

 Etil asetat adalah pelarut polar menengah yang volatil (mudah menguap), 

tidak beracun, dan tidak higroskopis. Etil asetat merupakan penerima ikatan hidrogen 

yang lemah, dan bukan suatu donor ikatan hidrogen karena tidak adanya proton yang 

bersifat asam yaitu hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif seperti flor, 

oksigen, dan nitrogen. Etil asetat dapat melarutkan air hingga 3% dan larut dalam air 

hingga kelarutan 8% pada suhu kamar. Kelarutannya meningkat pada suhu yang lebih 

tinggi tetapi senyawa ini tidak stabil dalam air yang mengandung basa atau asam. 

Pada skala industri etil asetat diproduksi dari reaksi esterifikasi antara asam asetat 

(CH3COOH) dan etanol (C2H5OH) dengan bantuan katalis dalam suasana asam 

(H2SO4) dan mengikuti reaksi berikut : 

C2H5OH + CH3COOH                      CH3COOCH2CH3 + H2O 



13 
 

Selain melalui reaksi di atas, etil asetat juga diproduksi secara komersil melalui reaksi 

antara etilen dan asam asetat, namun etil asetat dari etanol dan asam asetat lebih 

ekonomis (Suryani, 2011).  

 

2.7 Kadar Air 

 Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan 

bahan makanan karena air dapat mempengaruhi penampakan tekstur, serta cita rasa 

makanan. Kadar air merupakan salah satu penentu kualitas pada daging karena 

kandungan tertinggi pada daging adalah air yakni sekitar 75% kemudian diikuti 

dengan 18% protein, 4% protein yang dapat larut (termasuk mineral) dan 3% lemak. 

(Winarno, 2004). 

 Purnomo (2007) menyatakan bahwa air merupakan salah satu komponen 

bahan pangan dan berfungsi sebagai komponen intraseluler atau sebagai komponen 

ekstraseluler, sebagai media pendispersi atau pelarut dalam beragam produk, dan 

sebagai fase terdispersi dalam beberapa produk sebagai komponen dalam jumlah 

kecil dalam hal-hal yang lain. Menurut Winarno (2004), kandungan air sangat 

berpengaruh terhadap konsistensi bahan pangan karena sebagian bahan pangan segar 

mempunyai kadar air 70% atau lebih, dan air dalam bahan pangan terdapat dalam 

bentuk air bebas dan air terikat. 

 

2.8 pH 

 Nilai pH adalah log negatif dari konsentrasi ion H. Jika suatu zat melepaskan 

ion H
+
 kedalam cairan akan meningkat konsentrasi ion H

+
 cairan tersebut maka 

disebut sebagai asam, serta memiliki nilai pH di bawah 7,0 begitu juga sebaliknya 
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jika ion H
+
 ditarik maka disebut basa dan memiliki nilai pH di atas 7,0. Nilai pH 7,0 

dikatakan sebagai pH netral (Berutu, 2007).  

 Nilai pH pada daging tidak dapat diukur segera setelah pemotongan biasanya 

untuk mengetahui penurunan pH awal yaitu 45 menit setelah proses pemotongan. 

Pengukuran selanjutnya dilakukan setidaknya setelah 24 jam untuk mengetahui pH 

akhir dari daging atau karkas (Soeparno, 2005). 

 Purnomo (2007), menyatakan bahwa perubahan pH sesudah ternak mati 

pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu pH rendah sekitar 5,2-6,1 menyebabkan daging 

mempunyai struktur terbuka yang sangat disukai untuk pengasaman daging, flavor 

yang lebih disukai, baik dalam kondisi dimasak atau diasinkan, stabilitas yang lebih 

baik terhadap aktivitas mikroorganisme dan pH tinggi sekitar 6,2-7,2 menyebabkan 

daging mempunyai struktur yang tertutup atau padat, rasanya kurang enak dan 

keadaannya lebih memungkinkan untuk pertumbuhan mikroorganisme.   

 

2.9 Daya Ikat Air 

 Daya ikat air oleh protein daging didefinisikan sebagai kemampuan daging 

untuk menahan airnya atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan, 

misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, dan tekanan. Daging juga 

mempunyai kemampuan untuk menyerap air secara spontan dari lingkungan yang 

mengandung cairan (water absorption). Daya ikat air dipengaruhi oleh perbedaan 

macam otot, spesies, umur, dan fungsi otot. Fungsi atau gerakan otot yang berbeda 

mengakibatkan jumlah glikogen yang menentukan pembentukan asam laktat dan 

akhirnya menghasilkan daya ikat air yang berbeda. Daya ikat air menurunkan dari pH 
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tinggi sekitar 7-10 sampai pada titik isoelektrik protein-protein daging        

(Purbowati dkk., 2006).  

 Hamm (1986) menyatakan nilai daya ikat air dipengaruhi oleh susunan jarak 

molekul dari protein miofibril terutama miosin dan serabut-serabut (filamen-filamen). 

Jika kekuatan tarik-menarik antara molekul-molekul yang berdekatan menurun atau 

melemahnya ikatan hidrogen maka jaringan protein akan membesar, pembengkakan 

meningkat dan lebih banyak air yang terikat oleh protein sehingga akan terjadi 

peningkatan nilai daya ikat air. Penurunan kekuatan tarik-menarik secara terus 

menerus akan mengakibatkan kerusakan jaringan protein dan gel akan menjadi 

larutan koloid. Jika kekuatan tarik-menarik antara molekul yang berdekatan naik 

maka air yang terikat akan dilepaskan kembali sehingga nilai daya ikat air turun.          


