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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Daun Salam (Eugenia polyantha)  

        Salam adalah nama pohon penghasil daun rempah yang dipergunakan 

dalam masakan nusantara. Tumbuhan ini juga dikenal dengan nama lain seperti 

ubar serai (Melayu), manting (Jawa) dan gowok (Sunda). Dalam bahasa Inggris 

dikenal dengan nama salam leaf, sedangkan nama ilmiahnya adalah Syzygium 

polyanthum (Wight) Walp atau Eugenia polyantha Wight (Hariana, 2008). 

 

2.1.1 Taksonomi dan klasifikasi daun salam 

 Menurut Dalimarta (2003), taksonomi dan klasifikasi daun salam adalah 

sebagai berikut : 

Nama Botani : Eugenia polyantha Wight 

Sinonim : Eugenia lucidula Miq.; Syzygium polyanthum (Wight) Walp 

Klasifikasi : Kingdom : Plantae 

    Divisi  : Magnoliophyta 

    Kelas  : Magnoliopsida 

    Ordo  : Myrtales 

    Family : Myrtacceae 

    Genus : Eugenia 

    Spesies : Eugenia polyantha 
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2.1.2 Morfologi tanaman 

 Daun salam seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 berbentuk simple, 

bangun daun jorong, runcing pada ujung daun, pangkal daun tumpul, daun 

bertulang menyirip, tepi daun rata, batang tinggi berkisar antara 60 kaki hingga 90 

kaki, bercabang, tepi daun rata, biasanya tumbuh liar di hutan. Arah tumbuh 

batang tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya beralur, cara 

percabangannya monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas, arah 

tumbuh cabang tegak sebab sudut antar batang dan cabang sangat kecil, termasuk 

dalam tumbuhan menahun atau tumbuhan keras dan dapat mencapai umur 

beberapa tahun. Akar termasuk akar tunggang, berbentuk segitiga tombak karena 

pangkalnya besar dan meruncing ke ujung dengan serabut akar sebagai 

percabangan atau biasa disebut akar tombak, sifatnya adalah akar tunjang karena 

menunjang batang dari bagian bawah ke segala arah (Rosita, 2007). Seperti 

tampak pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Kiri : Pohon Salam, Kanan : Daun salam (Eugenia polyantha) 

    (Sumono dan Wulan, 2009) 
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2.1.3 Kandungan kimia daun salam 

 Salam atau Eugenia polyantha, yang dikenal sejak dahulu sebagai bumbu 

dapur, telah direkomendasikan oleh Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan 

sebagai salah satu dari Sembilan tanaman obat unggulan (Muafidah, 2008). 

Bagian yang paling banyak digunakan adalah daunnya yang memiliki rasa kelat 

dan bersifat sebagai astringent. Selain itu, kulit batang, akar, dan buahnya juga 

berkhasiat sebagai obat (Dalimartha, 2006). 

Studi fitokimia mengungkapkan daun salam (Eugenia polyantha) 

mempunyai kandungan senyawa saponin, terpenoid, flavonoid, polifenol, 

alkaloid, tanin, minyak atsiri dan sesquiterpen (Giri, 2008). 

Kandungan kimia lain yang terdapat dalam daun salam diantaranya 

kalsium, magnesium, kromium, fosfor, kalium, natrium, zink, mangan dan 

selenium, sedangkan vitamin yang berada di daun salam adalah vitamin A, 

vitamin B, vitamin C dan vitamin E (Hendradjatin, 2009). 

 Saponin merupakan glukosida yang larut dalam air dan etanol, tetapi tidak 

dalam eter. Mekanisme penghambatan mikroba oleh saponin yaitu dengan 

bergabungnya gugus saponin yang bersifat polar yaitu dengan lapisan fosfolipid 

yang bersifat polar sehingga merusak permeabilitas membran. Kerusakan ini 

menyebabkan membran sel tidak dapat mengatur keluar masuknya bahan nutrisi 

yang dibutuhkan dalam proses metabolisme sel. Terganggunya proses 

metabolisme ini menyebabkan terhambatnya  pertumbuhan atau bahkan 

mematikan mikroba (Lay, 1994). 
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 Terpenoid mempunyai aktifitas antifungi dengan merusak membran sel. 

Senyawa golongan terpenoid dapat berikatan dengan protein dan lipid yang 

terdapat pada membran sel dan bahkan dapat menimbulkan lisis pada sel (Yunita, 

2012). 

Flavonoid pada tumbuhan yang mengandungnya adalah sebagai 

antibakteri dan antivirus. Aktifitas flavonoid disebabkan oleh kemampuannya 

untuk membentuk kompleks dengan protein ekstrakseluler dan dengan dinding 

sel, sehingga dapat merusak dinding sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya 

senyawa intraseluler (Bobbarala, 2012). 

 Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri yaitu dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut. Mekanisme lain antibakteri alkaloid yaitu komponen alkaloid diketahui 

sebagai interkelator DNA dan menghambat enzim topoisomerase sel bakteri 

(Darsana, dkk., 2012). 

 Tanin merupakan astrigen, polifenol, berasa pahit, dapat mengikat dan 

mengendapkan protein serta larut dalam air (terutama air panas). Tanin diduga 

dapat mengkerutkan dinding sel atau membran sel sehingga mengganggu 

permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunya permeabilitas, sel tidak dapat 

melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati 

(Masduki, 1999). 

Minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap karena minyak 

atsiri memiliki sifat aktif biologis sebagai antibakteri dan antijamur. Minyak atsiri 
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berperan sebagai antibakteri dengan cara mengganggu proses terbentuknya 

membran atau dinding sel sehingga tidak terbentuk atau terbentuk secara tidak 

sempurna (Aziz dkk., 2010).  

 

2.1.4 Manfaat daun salam 

 Daun salam digunakan terutama sebagai rempah pengharum masakan di 

sejumlah negeri di Asia Tenggara, baik untuk masakan daging, ikan, sayur mayur, 

maupun nasi. Daun ini dicampur dalam keadaan utuh, kering ataupun segar dan 

turut dimasak hingga masakan tersebut matang. Rempah ini memberikan aroma 

yang khas. Kayunya berwarna cokelat jingga kemerahan dan berkualitas 

menengah. Kayu yang tergolong ke dalam kayu kelat (nama dan perdagangan) ini 

dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Kulit 

batang salam mengandung tanin, sering dimanfaatkan sebagai ubar (mewarnai dan 

mengawetkan) jala dan anyaman dari bambu. Dari segi kesehatan, daun salam 

efektif menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan 

kadar kolesterol darah, menurunkan kadar asam urat, mengobati sakit maag 

(gastritis), gatal-gatal (pruritis) dan eksim. Daun salam juga mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri penyebab penyakit, seperti bakteri Escherichia coli, Vibrio 

cholera dan Salmonella Sp, karena daya antibakteri ini daun salam juga mengatasi 

serangan diare. Selain daunnya, tumbuhan salam memiliki bagian lain yang juga 

berpotensi sebagai obat alam. Kulit batang atau kulit pohon dan buah salam juga 

bisa digunakan sebagai obat antidiare. Buah salam memiliki kelebihan lain, 
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diantaranya bisa menetralisasi efek mabuk karena mengkonsumsi alkohol terlalu 

banyak (Winda, 2009). 

 

2.2 Daging Sapi 

 Daging adalah semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan 

jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan 

kesehatan bagi yang memakannya. Organ sapi misalnya hati, ginjal, otak, paru, 

jantung, limpa, pankreas, dan jaringan otot termasuk dalam definisi ini (Soeparno, 

2005). Daging sapi berwarna merah terang atau cerah, mengkilap, dan tidak 

kecoklatan. Secara fisik daging elastis, sedikit kaku dan tidak lembek. Jika 

dipegang masih terasa basah dan tidak lengket ditangan. Dari segi aroma, daging 

sapi sangat khas (gurih). Kandungan protein daging sapi sebesar 18,8% dan lemak 

total 14% (Usmiati, 2010). 

 Warna daging pada daging segar disebabkan oleh adanya pigmen merah 

keunguan disebut myoglobin yang berikatan dengan oksigen, struktur kimianya 

hampir sama dengan haemoglobin. Tekstur dan konsistensi dari daging sangat 

ditentukan oleh beberapa protein penyusunnya. Warna daging yang baru diiris 

biasanya merah ungu gelap. Namun, jika daging tersebut terlalu lama terkena 

oksigen maka warna merah terang akan berubah menjadi cokelat. Myoglobin 

merupakan pigmen berwarna merah keunguan yang menentukan warna daging 

segar, myoglobin dapat mengalami perubahan bentuk akibat berbagai reaksi 

kimia. Bila terkena udara, pigmen myoglobin akan teroksidasi menjadi 

oksimyoglobin yang menghasilkan warna merah terang. Oksidasi lebih lanjut dari 
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oksimyoglobin akan menghasilkan pigmen metmyoglobin yang berwarna cokelat. 

Timbulnya warna coklat menandakan bahwa daging telah terlalu lama terkena 

udara bebas, sehingga menjadi rusak (Astawan, 2004). 

Daging merupakan pangan bergizi tinggi. Daging sapi segar mengandung 

air 75%, protein 19%, dan lemak 2,5% (Syamsir, 2008). Komposisi daging 

menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1981), dalam 100 gram 

daging mengandung protein sebesar 18,8 gram dan lemak 14 gram. Daging 

mempunyai kandungan mineral antara lain kalsium 11 mg, fosfor 170 mg, dan 

besi 2,8 mg. Selain itu daging juga memiliki kandungan vitamin A dan vitamin 

B1 seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.1. Komposisi daging sapi tiap 100 gram 

Komponen Jumlah 

Kalori 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Kalsium 

Fosfor 

Besi 

Vitamin A 

Vitamin B1 

Vitamin C 

Air 

207 kkal 

18.8 g 

14.0 g 

0 g 

11 mg 

170 mg 

2.8 mg 

30 SI 

0.08 mg 

0 mg 

66 g 

     Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan 

                    RI (1981) 
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2.2.1 Bakteri pencemar pada daging sapi 

 Bahan makanan asal hewan seperti daging selain sebagai sumber protein 

bernilai gizi tinggi juga merupakan salah satu media yang baik untuk 

perkembangbiakan bakteri dan dapat bertindak sebagai pembawa (transmiter) 

beberapa jenis penyakit yang berbahaya bagi manusia (Handayani dkk., 2005). 

Kerusakan mikroba pada daging terutama disebabkan oleh pertumbuhan bakteri 

pembusuk ditandai oleh adanya perubahan warna, bau, lendir, rasa dan tengik 

(Usmiati, 2010). 

 Kontaminasi mikroba yang dapat merusak daging dapat berasal sejak 

ternak masih hidup yaitu yang menempel dipermukaan kulit dan dalam rumen, 

maupun setelah ternak disembelih. Kontaminasi mikroba pada karkas maupun 

daging dapat terjadi sejak saat disembelih, proses penyiapan karkas hingga daging 

akan dikonsumsi. Awal kontaminasi dimulai dari Rumah Potong Hewan (RPH) 

yaitu dari lantai, pisau, kulit, isi saluran pencernaan, air, dan peralatan yang 

digunakan untuk penyiapan karkas, pemisahan daging maupun dari pekerjanya 

sendiri (Fathurrahman, 2008). 

 Mikroorganisme yang berasal dari pekerja antara lain adalah Salmonella, 

Shigella, Escherichia coli, Bacillus proteus, Staphylococcus albus dan 

Staphylococcus aureus, Clostridium walchii, Bacillus cereus dan Streptococcus 

aureus dari feses. Clostridium botulinum yang berasal dari tanah juga dapat 

mengkontaminasi daging atau karkas. (Gustiani, 2009). 

 Penggunaan indeks mikroorganisme sebaqagai penentu derajat sanitasi 

telah banyak dilakukan yaitu berdasarkan penghitungan jumlah mikroorganisme 
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tertentu dalam makanan. Escherichia coli, Staphilococcus aureus, Salmonella sp, 

Streptococcus sp, dan Campylobacter sp, merupakan beberapa bakteri kontaminan 

yang dapat mencemari makanan seperti daging. Selain sebagai flora normal pada 

usus manusia dan hewan, kuman ini juga ditemukan pada tanah, air, dan debu 

(BSNI, 2009) 

 Menurut Standar Nasional Indonesia (2009) batas maksimum cemaran 

mikroba adalah jumlah jasad renik/mikroba maksimum (CFU/gr) yang diijinkan 

atau direkomendasikan dapat diterima dalam bahan makanan asal hewan. Berikut 

tabel batas maksimum cemaran mikroba pada daging sapi. 

 

Tabel 2.2 Batas maksimum cemaran mikroba pada daging sapi (dalam 

satuan CFU/gram) 

Jenis Cemaran Mikroba 

Batas Maksimum Cemaran Mikroba  

(BMCM) 

Daging segar, beku 

(karkas dan tanpa tulang) 

dan cincang 

Daging segar, beku 

(karkas dan tanpa 

tulang) dan daging 

cincang 

ALT (30°C, 72 jam) 

Coliform 

Escherichia coli (*) 

Staphylococcus aureus 

Salmonella sp (**) 

Camphylobacter sp 

1 x 10
6 

1 x 10
2 

1 x 10
1 

1 x 10
2 

Negatif/25 gram 

Negatif/25 gram 

1 x 10
6 

1 x 10
2 

1 x 10
1 

1 x 10
2 

Negatif/25 gram 

Negatif/25 gram 

Sumber : Dewan Standardisasi Nasional 2009 (SNI Batas Maksimum Cemaran 

Mikroba Dalam Pangan SNI 7388-2009)  
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2.2.2 Faktor pertumbuhan bakteri pada daging sapi 

 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme pada daging 

sapi adalah : jenis dan jumlah mikroorganisme awal (pencemar) serta 

penyebarannya, sifat fisik daging, sifat kimiawi daging, ketersediaan oksigen, 

serta suhu. Konsentrasi komponen tersebut dalam daging dan penggunaannya oleh 

jenis mikroba tertentu yang akan menentukan waktu terjadinya dan jenis 

pembusukan (Lukman, 2010). 

Temperatur merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk mengatur 

pertumbuhan bakteri sebab semakin sesuai temperatur semakin besar pula tingkat 

pertumbuhannya. Kadar pH ikut mempengaruhi pertumbuhan bakteri, hampir 

semua bakteri tumbuh secara optimal pada pH 7 dan tidak akan tumbuh pada pH 4 

atau diatas pH 9. Proses post mortem menyebabkan pH daging turun menjadi 5,6-

5,8; pada kondisi ini bakteri laktat dapat tumbuh dengan baik dan cepat (Ramli, 

2001). 

 

2.3 Perhitungan Jumlah Total Mikrorganisme dengan Metode TPC (Total 

Plate Count). 

 

 Bakteri merupakan organisme bersel tunggal (mikroorganisme) yang 

sangat mudah ditemukan dimana saja, di tanah, di air, debu, dan pada udara. 

Terdapat bermacam perbedaan tipe dan bentuk mekroorganisme tergantung fungsi 

dan kegunaannya. Beberapa bakteri ada yang digunakan sebagai bahan untuk 

pupuk, dapat juga sebagai flora normal dalam tubuh manusia dan hewan, dan 

dapat membantu proses fermentasi seperti produksi bir atau wine dan pengolahan 
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keju. Jumlah mikroorganisme yang berbahaya dan menyebabkan penyakit pada 

manusia dan hewan hanya sedikit dibandingkan total populasi mikroorganisme 

(Pelezar & Chan, 2008). 

 Jumlah mikroorganisme pada suatu bahan pangan asal hewan dan hasil 

olahannya dapat dihitung dengan berbagai macam cara, tergantung pada bahan 

pangan dan jenis mikroorganismenya. Jumlah miktoorganisme dihitung secara 

keseluruhan baik yang mati maupun yang hidup atau hanya untuk menentukan 

jumlah mikroorganisme yang hidup saja, hal ini tergantung pada metode yang 

digunakan. Jumlah mikroorganisme yang hidup ditentukan setelah larutan bahan 

atau biakan mikroorganisme diencerkan dengan faktor pengenceran tertentu dan 

ditumbuhkan dalam media dengan cara tertentu tergantung dari macam dan sifat 

mikroorganisme (Rasheed, 2011). 

 Penghitungan jumlah total mikroorganisme merupakan salah satu aspek 

dalam pengujian cemaran mikroorganisme untuk menunjukkan jumlah kandungan 

mikroorganisme dalam suatu produk, agar produk yang beredar di masyarakat 

terjamin keamanannnya. Metode Total Plate Count (TPC) merupakan suatu 

pengujian yang digunakan untuk menentukan daya simpan suatu produk, ditinjau 

dari besar kecilnya tingkat cemaran mikroorganisme pada produk tersebut. 

Pengujian TPC merupakan cara yang paling sensitif dalam menghitung jumlah 

total cemaran mikroorganisme. Keuntungan menggunakan metode Total Plate 

Count antara lain hanya sel yang masih hidup yang dihitung, beberapa jenis 

mikroba dapat dihitung sekaligus, dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi 
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mikroba lainnya, khusus koloni yang tumbuh dari satu sel mikroba dengan 

penampakan pertumbuhan spesifik. 

 Menurut Feldsine et al., (2003), disamping keuntungan tersebut. Pengujian 

TPC juga memiliki kelemahan, yaitu hasil perhitungan tidak menunjukkan jumlah 

sel mikroorganisme yang sebenarnya, karena beberapa sel yang berdekatan 

mungkin membentuk satu koloni, media dan kondisi yang berbeda mungkin 

menghasilkan nilai yang berbeda, mikroorganisme yang ditumbuhkan harus dapat 

tumbuh pada media padat dan membentuk koloni yang kompak dan jelas, tidak 

menyebar, memerlukan persiapan dan waktu inkubasi beberapa hari atau hingga 

pertumbuhan koloni dapat dihitung. 

 

2.3.1 Metode pemupukan TPC 

 Menurut Prawesthrini dkk, (2011) cara pemupukan dalam metode TPC 

dapat dibedakan atas dua cara yaitu metode tuang dan metode permukaan. Dalam 

metode tuang, sampel (1 ml atau 0,1 ml) dari pengenceran yang dikehendaki 

dimasukkan kedalam cawan petri, kemudian ditambah Agar cair steril yang telah 

didinginkan (47°C - 50°C) sebanyak 15-20 ml dan digoyangkan agar sampel 

menyebar rata. Pada pemupukan dengan metode permukaan, terlebih dahulu 

dibuat Agar cawan kemudian sebanyak 0,1 ml sampel yang telah diencerkan 

dipipet pada permukaan Agar tersebut, dan diratakan dengan batang gelas 

melengkung yang steril. Jumlah koloni dalam sampel dapat dihitung sebagai 

berikut:  

  Jumlah bakteri = jumlah koloni x 1/faktor pengenceran 
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2.3.2 Metode penghitungan TPC 

 Untuk melaporkan hasil analisis mikrobiologi dengan metode Total Plate 

Count digunakan suatu standar yang disebut Standart Plate Count (SPC) sebagai 

berikut, cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 

antara 30 sampai 300, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan 

satu kumpulan koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan dapat 

dihitung sebagai satu koloni, satu deretan koloni yang terlihat sebagai suatu garis 

tebal dihitung sebagai satu koloni (Prawesthirini dkk., 2011). 

 SPC menentukan cara perhitungan koloni sebagai berikut hasil yang 

dilaporkan hanya terdiri dari dua angka yaitu angka pertama (satuan) dan angka 

kedua (desimal). Jika angka yang ketiga sama dengan atau lebih besar dari lima, 

harus dibulatkan satu angka lebih tinggi pada angka kedua (Prawesthirini, 2011). 

 Jika pada semua pengenceran dihasilkan kurang dari 30 koloni pada cawan 

petri, berarti pengenceran yang dilakukan terlalu tinggi. Oleh karena itu, jumlah 

koloni pada pengenceran yang terendah yang dihitung. Hasilnya dilaporkan 

sebagai kurang dari 30 dikalikan dengan besarnya pengenceran, tetapi jumlah 

yang sebenarnya harus dicantumkan dalam tanda kurung (Prawesthirini, 2011). 

 Jika cawan dari dua tingkat pengenceran menghasilkan koloni dengan 

jamlah antara 30 – 300, dan perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah dari 

kedua pengenceran tersebut sama dengan dua, maka jumlah kuman adalah kuman 

rata-rata hasil dari dua pengenceran. Jika perbandingan hasil tertinggi dan 

terendah dari dua pengenceran adalah lebih dari dua, yang dilaporkan hanya hasil 

yang terkecil (Prawesthirini, 2011). 
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 Jika digunakan dua cawan petri (duplo) per pengenceran, data yang 

diambil harus dari kedua cawan tersebut, meskipun salah satu dari cawan duplo 

tersebut tidak memenuhi syarat diantara 30 dan 300 (Prawesthirini, 2011). 

 

2.4 Pengawetan 

 Pengawetan daging merupakan suatu cara menyimpan daging untuk 

jangka waktu yang cukup lama agar kualitas maupun kebersihannya tetap terjaga. 

Tujuan pengawetan adalah menjaga ketahanan terhadap serangan jamur (kapang), 

bakteri dan virus agar daging tidak mudah rusak. Ada beberapa cara pengawetan 

yaitu: pendinginan, pelayuan, pengasapan, pengeringan, pengalengan dan 

pembekuan (BPP Teknologi, 2000). 

 Menurut Imam (2008) tujuan produsen makanan mengawetkan produknya, 

antara lain karena daya tahan kebanyakan makanan memang sangat terbatas dan 

mudah rusak (perishable), dengan mengawetkan makanan dapat disimpan lebih 

lama sehingga menguntungkan pedagang. Beberapa zat pengawet berfungsi 

sebagai penambah daya tarik makanan yang membuat konsumen ingin 

membelinya. Selain itu, fungsi pengawet yang terpenting adalah untuk menekan 

pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan, menghindarkan oksidasi makanan 

sekaligus menjaga nilai gizi makanan. 

 Secara garis besar zat pengawet dibedakan menjadi 3 jenis yaitu ADI, 

GRAS dan zat pengawet yang tak layak konsumsi. GRAS (Generally Recognized 

and Safe) yang umumnya bersifat alami, sehingga aman dan tidak berefek racun 

sama sekali. Termasuk zat pengawet GRAS adalah garam, asam, gula dan bahan 
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pengawet alami lainnya. ADI (Acceptable Daily Intake), yang selalu ditetapkan 

penggunaan hariannya untuk melindungi kesehatan konsumen, yang termasuk zat 

pengawet ADI adalah natrium benzoat, kalium sorbat dan bahan pengawet buatan 

lainnya. Zat pengawet yang memang tak layak dikonsumsi karena berbahaya 

seperti boraks dan formalin. (Darwin, 2008). 

 

2.4.1 Macam-macam cara pengawetan 

 Pengawetan daging bertujuan untuk memperpanjang masa simpannya 

sampai sebelum dikonsumsi. Berdasarkan metode, pengawetan daging dapat 

dilakukan dengan 3 metode yaitu pengawetan secara fisik, biologi, dan kimia. 

Pengawetan secara fisik meliputi proses pelayuan (penirisan darah selama 12-24 

jam setelah ternak disembelih), pemanasan (proses pengolahan daging untuk 

menekan atau membunuh bakteri seperti pasteurisasi, sterilisasi) dan pendinginan 

(penyimpanan di suhu dingin refrigerator suhu 4-10°C, freezer suhu -18°C), 

pengawetan secara biologi melibatkan proses fermentasi menggunakan mikroba 

seperti pembuatan produk alami, sedangkan pengawetan kimia merupakan 

pengawetan yang melibatkan bahan kimia (Indriantari, 2013). 

 Pengawetan secara kimia dibedakan menjadi pengawetan menggunakan 

bahan kimia dari bahan aktif alamiah dan bahan kimia (sintetis). Pengawetan 

menggunakan bahan aktif alamiah antara lain menggunakan rempah-rempah 

(bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe), metabolit sekunder bakteri (bakteriosin), 

dan lain-lain yang dilaporkan memiliki daya antibakteri, antimikroba, dan 

bakterisidal. Pengawetan menggunakan bahan kimia seperti garam dapur, sodium 
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tripolyphosphate (STPP), sodium nitrit, sodium laktat, sodium asetat, sendawa 

(kalium nitrat, kalsium nitrat, natrium nitrat), gula pasir dan lain-lain (Usmiati, 

2010) 

 Kontaminasi daging dengan mikroba patogen sampai saat ini tetap 

menjadi masalah kesehatan masyarakat, karena dapat menyebabkan penyakit jika 

terjadi kesalahan dalam penanganan (alat yang tidak steril, petugas yang tidak 

menjaga kebersihan sekitar, penggunaan air yang tidak bersih pada saat pencucian 

daging, dll), pemasakan atau penyimpanan. Usaha yang dapat dilakukan untuk 

mengendalikan terjadinya kerusakan dan perkembangan mikroba adalah dengan 

melakukan penyimpanan daging pada suhu dingin 5°C, dan usaha pengawetan 

dengan bahan-bahan kimia maupun bahan alami yang memiliki sifat antimikroba 

(Setianto, 2009). 

 Cara yang sudah umum dilakukan untuk mempertahankan kesegaran 

daging adalah dengan cara di atas yaitu dengan pendinginan dan pembekuan. 

Meskipun demikian berbagai cara lain telah ditempuh untuk tujuan yang sama, 

yang dalam aplikasinya dikombinasikan atau tanpa dikombinasikan dengan 

pendinginan. Diharapkan masa simpan daging segar menjadi lebih lama lagi 

daripada hanya didinginkan saja (Raharjo, 2010). 
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