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BAB 1  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian. 

 
 Daging adalah bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga 

perut dan dada yang lazim dimakan manusia (SK Menteri Pertanian No. 

413/Kpts/Tn.310/7/1992). Daging merupakan matriks kaya nutrisi yang 

memberikan lingkungan tepat untuk proliferasi mikroorganisme pembusuk yang 

dapat menyebabkan pembusukan daging (Aymerich et al., 2007). 

 Daging sapi merupakan salah satu pangan asal ternak yang mengandung 

nutrisi berupa air, protein, lemak, mineral, dan sedikit karbohidrat (glikogen dan 

glukosa). Akibat adanya nutrisi yang terkandung dalam daging sapi juga 

merupakan medium yang baik untuk pertumbuhan bakteri, sehingga mudah 

mengalami pembusukan (Nurwantoro dkk., 2012). 

 Beberapa bakteri patogen yang biasa mencemari daging adalah 

Campylobacter, Listeria monocytogenes, Escherchia coli, Salmonella typhi dan 

Staphylococcus aureus. Bakteri dapat bersifat racun (food poisoning), salah 

satunya disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Kejadian diare berdarah 

(haemolytic uremic syndrome/HUS) disebabkan karena mengkonsumsi daging 

yang telah terkontaminasi bakteri Escherchia coli (Usmiati, 2010). 

 Saat ini masih banyak ditemukan proses penanganan karkas rumah potong 

yang tidak memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi lingkungan. Karena alat 

dan tempat pemotongan hewan serta pegawai masih jauh dari segi kebersihan. 

Proses pengeluaran darah yang kurang sempurna saat penyembelihan sehingga 
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warna daging menjadi kehitaman dan mudah tercemar bakteri yang menyebabkan 

masa simpan daging menjadi singkat. Penanganan dari rumah potong hingga ke 

konsumen dapat merubah mutu akibat tercemar bakteri (Handayani dkk., 2005). 

 Salah satu cara untuk mempertahankan kualitas dan daya simpan pada 

daging sapi dapat dilakukan dengan memberi tambahan bahan pengawet. Pada 

saat ini bahan pengawet yang banyak digunakan adalah pengawet sintetis seperti 

asam sorbat, kalium benzoat, kalium asetat dll, sehingga tidak baik untuk 

kesehatan konsumen. Oleh karena itu, bahan pengawet alami bisa menjadi 

alternatif yang dapat digunakan untuk mempertahankan kualitas dan daya simpan 

daging serta tidak membahayakan kesehatan konsumen. Salah satu bahan 

pengawet alami tersebut adalah dengan menggunakan ekstrak daun salam.  

 Daun salam (Eugenia polyantha) selama ini hanya dianggap sebagai 

bumbu dapur yang berguna untuk  menambah aroma masakan saja. Padahal, 

masih banyak manfaat dan khasiat yang bisa diperoleh dari daun salam. Daun 

salam mengandung minyak atsiri 0,05% (sitral dan eugenol), tanin dan flavonoid 

(Dalimartha, 2003). Kadar tanin dalam daun salam yaitu 6.35% (Siwiyanti, 2011) 

dan kandungan flavanoid yaitu 1118,015 ppm (Situmorang, 2013).  Saat ini para 

ahli mikroba pangan telah banyak meneliti dan menemukan aktivitas anti mikroba 

khususnya anti bakteri  tanaman rempah-rempah. Tanaman rempah banyak 

mengandung senyawa anti mikroba  golongan fenolik termasuk flavonoid dan 

beberapa senyawa minyak atsiri, asam organik tanaman, dan sebagian alkoida 

tanaman (Rahayu dkk., 1999). 
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Berdasarkan pertimbangan yang telah di jelaskan, mengingat pentingnya 

menghindari konsumsi daging yang telah membusuk yang dapat menimbulkan 

food borne disease, maka perlu dilakukan suatu usaha untuk menghindari 

terjadinya pembusukan yaitu dengan melakukan penelitian tentang daya hambat 

ekstrak daun salam (Eugenia polyantha) terhadap total bakteri pada daging sapi 

berdasarkan metode TPC. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang 

dapat diajukan adalah :  

1. Apakah ekstrak daun salam berpotensi sebagai daya hambat pertumbuhan  

bakteri pada daging sapi? 

2. Berapa konsentrasi ekstrak daun salam yang memberikan efek terbaik sebagai 

penghambat pertumbuhan bakteri pada daging sapi? 

 

1.3  Landasan Teori 

 Produk peternakan seperti daging mempunyai nilai gizi dan kelembaban 

yang tinggi sehingga daging menjadi media yang baik untuk pertumbuhan dan 

perkembangan bakteri (Gorris, 2005). Awal kontaminasi pada daging berasal dari 

mikroorganisme yang memasuki peredaran darah pada saat penyembelihan akibat 

dari penggunaan peralatan yang kurang steril untuk pengeluaran darah. 

Kontaminasi selanjutnya terjadi pada proses pembelahan karkas, pendinginan, 
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pembekuan, pengepakan, penyimpanan dan distribusi (Karyadi dan Muhilal, 

2005). 

Daging sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan 

mikroorganisme sehingga kualitasnya cepat menurun. Penurunan kualitas daging 

diindikasikan melalui perubahan warna, rasa, aroma bahkan pembusukan. 

Sebagian besar kerugian daging disebabkan oleh penanganan yang kurang baik 

sehingga memberikan peluang hidup bagi pertumbuhan dan perkembangan 

mikroba perusak. Oleh sebab itu perlu penanganan yang lebih baik agar bahan 

makanan tersebut tidak rusak dan lebih tahan lama disimpan (Rahardyani, 2011). 

Berbagai cara telah dilakukan untuk menjaga kualitas dan umur simpan 

daging segar, salah satunya dengan menggunakan pengawet alami yang mudah 

didapat, terjangkau oleh masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi 

kesehatan. Bahan pengawet alami tersebut salah satunya berasal dari ekstrak daun 

salam (Eugenia polyantha). 

Ekstrak daun salam berkhasiat dalam menghambat pertumbuhan bakteri, 

seperti bakteri Escherichia coli, Vibrio cholera dan Salmonella sp. Uji 

mikrobiologi dengan menggunakan metode cakram menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol daun salam dapat menghambat pertumbuhan E. coli, Vibrio cholera, 

Salmonella sp, tetapi Enterobacter sp, bersifat resisten (Wahyudi, 2005). 
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1.4  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membuktikan potensi ekstrak daun salam sebagai penghambat pertumbuhan 

bakteri pada daging sapi melalui daya anti bakterinya. 

2. Mencari konsentrasi ekstrak daun salam yang memberikan efek terbaik 

sebagai penghambat pertumbuhan bakteri pada daging sapi. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

masyarakat mengenai : 

1. Pengaruh pemberian ekstrak daun salam sebagai antibakteri terhadap 

pertumbuhan bakteri pada daging sapi. 

2. Ekstrak daun salam sebagai  alternatif  bahan  pengawet daging sapi yang 

alami dengan memberikan konsentrasi yang tepat. 

 

1.6  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ekstrak daun salam dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada daging sapi. 

2. Konsentrasi terbaik yang dapat digunakan sebagai daya hambat pertumbuhan 

bakteri pada daging sapi yaitu 15%.  
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