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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Daun Pegagan (Centella Asiatica L. Urban)

Pegagan merupakan tanaman obat, bentuk daunnya bulat seperti ginjal

manusia, batangnya lunak dan beruas, serta menjalar hingga mencapai satu meter

(Bermawie dkk., 2008). Pegagan mudah didapat dan banyak ditemukan di daerah

perkebunan, ladang, tepi jalan, pematangan sawah, ataupun di ladang yang agak

basah (Besung, 2009).

Pegagan berasal dari Asia tropik, menyukai tanah yang agak lembab,

cukup sinar atau agak terlindung serta dapat ditemukan didaerah dataran rendah

sampai dengan dataran ketinggian 2500 meter dpl (Heyne, 1987; Dalimartha,

2000). Tanaman  pegagan dapat tumbuh baik dengan intensitas cahaya 30–40%,

sehingga dapat dikembangkan sebagai tanaman sela musiman maupun tahunan

(Januwati dan Yusron, 2004). Daun pegagan hijau ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Daun Pegagan

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2016)

Pegagan mempunyai rasa manis dan bersifat sejuk, dengan kandungan

bahan kimia yang terdapat didalamnya adalah asiatikosida, madekosida,

brahmosida, tannin, resin, pektin, gula, vitamin B (Santa dalam Wahjoedi dan
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Pudjiastuti, 2006), garam mineral seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium,

besi, fosfor, minyak atsiri, pektin dan asam amino (Santa dan Bambang, 1992

dalam Wahjoedi dan Pudjiastuti, 2006).

Pada tiap ruas tanaman pegagan tumbuh akar, daun dengan tangkai, daun

panjang sekitar 5-15 cm, akar berwarna putih, rimpang pendek dan stolon yang

merayap dengan panjang 10-18 cm (Van Steenis, 1997). Pegagan memiliki nama

Hindi (India) gotu kola, di Cina pegagan disebut ji xue can, di Belanda disebut

paardevoet sedangkan di Indonesia pegagan memiliki nama yang beragam

diantaranya pegago (Minangkabau); antanan gede, antanan rambut (Sunda);

ganggagan, kerok batok, pantegowang, rendeng, calingan rambat, pegagan (Jawa);

taidah (Bali); belele (Sasak, Nusa Tenggara); kelai lere (Nusa Tenggara); wisu-

wisu, pegaga (Makasar): daun tungke-tungke, cipubalawo (Bugis); hisu-hisu

(Sulawesi); kos tekosan, gan gagan (Madura); sarowati, kori-kori (Halmahera);

kolotidi menora (Ternate) dan sandanan (Irian) (Rohmawati, 2015).

Pegagan tumbuh merayap menutupi tanah, tidak memiliki batang, tinggi

tanaman antara 10-50 cm (Winarto dan Subakti, 2003). Pegagan sering disebut

daun kaki kuda karena bentuk daun pegagan yang menyerupai bentuk kaki kuda

(Lasmadiwati et al, 2003).

Pegagan merupakan salah satu tanaman yang sejak dulu telah digunakan

sebagai obat-obatan dan lalapan yang dikonsumsi dalam bentuk segar maupun

direbus (Van Steenis, 1997). Tinggi tanaman berkisar 5,39-13,3 cm dengan batang

berkisar antara 5-8,7 cm untuk tanaman induk dan 2-5 cm daun pada anakannya

(Bermawie et al., 2008). Menurut Lasmadiwati et al (2003), jenis pegagan ada

dua macam yaitu pegagan merah dan pegagan hijau. Warna yang terdapat dalam
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pegagan dikarenakan adanya kandungan flavonoid yang juga berperan dalam

penentuan pigmen (Handayani, 2005). Menurut Winarto dan Surbakti (2003)

diklasifikasikan dari pegagan (Centella asiatica L.) yaitu Kingdom Plantae,

Divisio Spermatophyta, Sub devisi Angiospermae, class Dicotyledone, Ordo

Umbilaferae (Apiaceae), Genus Centella, Spesies Centella asiatica L.Urban.

2.2 Kandungan Kimia dan Manfaat Daun Pegagan

Menurut Winarto dan Surbakti (2003), pegagan memiliki kandungan zat

kimia yang bermanfat bagi manusia. Kandungan kimia pegagan segar terdapat

kadar air 88,13%; kadar abu 1,27%; kadar abu tidak larut asam  0,05%; kadar sari

dalam air 3,20%; kadar sari dalam alkohol 2,65%; kadar serat 1,85% dan kadar

protein 16,27% (Mirza, 2012). Pegagan mengandung berbagai bahan aktif seperti

triterpenoid yang meliputi asiatikosida, centellosida, madekossida, asam asiatik

dan komponen yang lain adalah minyak volatil, tanin, fitosterol, asam amino,

karbohidrat dan flavonoid yang diketahui bersifat antibakteri (Besung, 2009).

Pegagan mengandung berbagai kandungan kimia yang bermanfaat bagi

manusia. Komposisi kimia daun pegagan ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kandungan Kimia Daun Pegagan Segar

Sumber: Arsyaf (2012)

Kandungan kimia lainnya yang terdapat dalam pegagan (Centella

asiatica) adalah 0,002% hidrokotilin, kaemferol, kuersetin, beta-sitoserin, asam

palmitat, asam stearat, minyak astiri, mesonoid, sentelosa, dan asam klorogenat

(Sudarsono dkk, 2002). Pegagan (Centella asiatica) juga bersifat antioksidan

Kandungan Kimia (%)
Air 89,30
Abu 14,95
Protein 14,95
Lemak 5,61
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karena mengandung flavonoid pada batang, stolon, dan akarnya (Hussin et al

2007).

Menurut Prabowo (2002), kandungan triterpenoid pegagan ini dapat

merevitalisasi pembuluh darah sehingga peredaran darah ke otak menjadi lancar,

memberikan efek menenangkan dan meningkatkan fungsi mental yang lebih baik.

Menurut Jamil dkk (2007) pegagan juga memiliki manfaat untuk pengobatan

ulkus lambung, memiliki efek neuroprotektif, kardioprotektif, radioprotektif,

sebagai antioksidan, memperbaiki kerusakan vena dan arteri serta sebagai anti

stress. Andria (2012) menyatakan bahwa pegagan (Centella asiatica L.) atau

Hydrocotyle asiatica, Linn atau Pesequnus, Rump, juga telah lama dimanfaatkan

sebagai obat tradisional baik dalam bentuk segar, kering maupun dalam bentuk

ramuan.

2.4 Daging Kambing

Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi

kebutuhan gizi. Mutu protein daging cukup tinggi dan terdapat pula kandungan

asam amino esensial yang lengkap dan seimbang (Sembiring dkk, 2015). Daging

didefinisikan sebagai jaringan hewan yang kaya protein dan dimanfaatkan sebagai

bahan pangan bagi manusia (Lawrie, 2003). Daging adalah urat daging yang

melekat pada kerangka, kecuali urat daging dari bagian bibir, hidung dan telinga

yang berasal dari hewan yang sehat pada saat dipotong (Dewan Standardisasi

Indonesia, 1995). Tingginya tingkat konsumsi daging disebabkan nilai gizi yang

terkandung di dalam daging lebih banyak bila dibandingkan dengan bahan pangan

lainnya. Selain itu, daging mempunyai asam amino essensial yang lebih lengkap

bila dibandingkan dengan protein yang berasal dari nabati (Firahmi, 2015).



9

Komponen utama daging adalah lemak, protein, abu dan air (Khatimah, 2000).

Karakteristik daging kambing yaitu warna daging kambing lebih gelap dibanding

warna daging sapi (light red to brick red), serat yang halus dan lembut,

mempunyai bau yang lebih keras jika dibandingkan daging sapi, lemak daging

kambing keras dan kenyal serta berwarna putih kekuningan (Winarno, 1993).

Daging kambing mempunyai nilai kalori sebesar 154 kkal, protein 16,6%, dan

lemak 9,2% (Karyadi dan Muhilal, 2005).

Hammes et al (2003) menyatakan bahwa daging merupakan komponen

esensial dalam makanan manusia untuk mendukung pertumbuhan dan

perkembangan tubuh optimal karena kandungan zat gizi daging yang lengkap.

Komponen utama daging adalah lemak, protein, abu dan air (Khatimah, 2000).

Daging kambing umumnya dikomsumsi dalam bentuk olahan seperti sate, sop,

soto, gulai, tongseng dan sebagainya yang dijajakan di pinggir jalan, rumah

makan, restoran dan hotel berbintang (Sunarlim dan Usmiati, 2009).

Kualitas kimia daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah

pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas

daging adalah genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan

dan bahan aditif (hormon, antibiotik, dan mineral), serta keadaan stres (Sembiring

dkk, 2015). Faktor setelah pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging

adalah metode pelayuan, metode pemasakan, lemak intramuskular (marbling),

tingkat keasaman (pH) daging, bahan tambahan (termasuk enzim pengempuk

daging), metode penyimpanan dan pengawetan, macam otot daging, serta lokasi

otot (Astawan, 2004). Kandungan kimia daging kambing terdapat pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Kandungan Kimia Daging Kambing
Kandungan Kandungan (g)
Kadar Air 75,59
Kadar Protein 19,19
Kadar Lemak 3,67
Kadar Abu 1,55

Sumber : Jibir et al. 2010

Daging kambing selain mengandung protein yang tinggi juga mengandung

lemak dan zat-zat yang lain yang berguna untuk tubuh seperti kalsium, fosfor, zat

besi dan vitamin B (Cahyono, 1998). Daging kambing memiliki ciri yang khas

yaitu hampir tidak memiliki lemak di bawah kulit, kelebihan lemaknya ditimbun

sebagai lemak yang tersebar diantara serat daging (Tiven dkk, 2007). Susunan

karkas daging kambing, yaitu daging 62%, tulang 19%, dan lemak 19% (Mulyono

dan Sarwono, 2008).

Populasi kambing di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 18.880.000

ekor (angka sementara). Angka pemotongan pada tahun 2015 sebanyak 1.819.812

ekor (angka pemotongan) dan produksi daging kambing mengalami peningkatan

1,08 % dari tahun 2014 sebanyak 65.142 ton menjadi 65.851 ton pada tahun 2015

(angka pemotongan) (Direktorat Jenderal Peternakan, 2015).

2.4 Bakso

Menurut Standar Nasional Indonesia (2014) bakso adalah produk olahan

daging yang dibuat dari daging ternak yang dicampur pati dan bumbu-bumbu,

dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lainnya, dan atau bahan tambahan

pangan yang diizinkan, yang berbentuk bulat atau bentuk lainnya dan

dimatangkan. Bahan baku utama bakso adalah daging sedangkan bahan pengisi

berupa tapioka/sagu, dan bahan pendukung terdiri dari air es/es, bumbu-bumbu

(garam, merica, penyedap, dan lain-lain). Pengolahan daging menjadi bakso
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bertujuan untuk memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai estetika dan

meningkatkan nilai ekonomis (Musfiroh dan Fakhiatul 2009).

Bakso merupakan produk olahan daging dimana daging tersebut telah

dihaluskan terlebih dahulu dan dicampur dengan bumbu, tepung dan kemudian

dibentuk bola-bola kecil lalu direbus dalam air panas (Montolalu dkk., 2013).

Prinsip pengolahan bakso terdiri dari 4 tahapan yaitu (1) penghancuran daging

dengan mencincang (chopping) atau menggiling (grinding), (2) pembuatan

adonan dengan penambahan bahan seperti daging, tepung, bumbu, dan es

sehingga membentuk adonan (3) pencetakan adonan dalam bentuk bulat dan (4)

pemasakan dengan cara merebus dalam air mendidih (Pandisurya, 1983 dalam Sri

Hadi, 2008).

Daging kambing mempunyai potensi yang cukup besar dalam penyediaan

pangan di Indonesia, tetapi penganekaragaman produk olahan daging kambing

belum banyak dilakukan termasuk pembuatan bakso (Tiven dkk., 2007). Bila

ditinjau dari upaya kecukupan gizi masyarakat, bakso dapat dijadikan sebagai

sarana yang tepat, karena produk ini bernilai gizi tinggi dan disukai oleh semua

lapisan masyarakat (Widyaningsih dan Murtini, 2006). Kandungan kimia pada

bakso ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kandungan Kimia Bakso
Kandungan Kimia (%)
Protein 16,80 - 49,53
Karbohidrat 35,52 - 56,18
Abu 6,52 - 11,05
Lemak 4,18 - 20,21

Sumber : Wibowo (1995)

Mutu bakso dipengaruhi oleh komposisi bahan penyusun yang tepat dan

daging yang digunakan harus baik, segar dan pembuatan bakso sebaiknya
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dilakukan secara higienis (Wibowo, 2000). Pembentukan adonan menjadi bola-

bola bakso dapat dilakukan menggunakan tangan atau mesin pencetak bola bakso.

Jika memakai tangan, adonan diambil dengan sendok makan lalu diputar-putar

dengan tangan sehingga terbentuk bola bakso (Wibowo, 2006).

Komponen utama nutrisi daging terdiri dari air, protein, lemak dan

sebagian kecil mineral serta beberapa vitamin B (Soeparno, 2009). Ekstraksi

protein saat penggilingan dan pembentukan adonan merupakan faktor utama

dalam pembentukan produk daging bakso (Zayas, 1997). Warna bakso yang

normal yaitu bewarna abu-abu, rasa yang gurih, aroma normal khas daging

(Astawan, 2004).

Menurut Astawan (2004), kualitas bakso sangat ditentukan oleh kualitas

daging, jenis tepung yang digunakan, perbandingan banyaknya daging dan tepung

yang digunakan untuk membuat adonan, dan pemakaian jenis bahan tambahan

yang digunakan, misalnya garam dan bumbu-bumbu juga berpengaruh terhadap

kualitas bakso segar. Kandungan kalori, karbohidrat, protein, dan lemak tepung

sagu setara dengan tepung tanaman penghasil karbohidrat lainnya, tepung sagu

juga banyak digunakan sebagai bahan pengental dan bahan pengikat dalam

industri makanan (Standar Nasional Indonesia, 2008). Penambahan es batu

berfungsi untuk menjaga elastisitas daging, sehingga bakso yang dihasilkan akan

lebih kenyal (Wibowo, 1995).

Bakso sapi yang diproduksi dan diperdagangkan semestinya lulus uji

Standar Nasional Indonesia. Berdasarkan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI)

syarat mutu bakso daging sapi dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini:



13

Tabel 2.4. Persyaratan Mutu Bakso Berdasarkan SNI-3818-2014
No Kriteria Gizi Satuan Persyaratan
1. Keadaan bau

Bau - normal khas daging
Rasa - normal khas bakso
Warna - normal
Tekstur - kenyal

2. Air %b/b maks 70, 0
3. Abu %b/b maks 3,0
4. Protein %b/b maks 11,0
5. Lemak %b/b maks 10,0
6. Boraks - tidak boleh ada
7. Bahan tambahan makanan sesuai dengan SNI-01-02-1995
8. Cemaran Logam

Kadmium (Cd) mg/kg maks 0,3
Timbal (Pb) mg/kg maks 1,0
Timah (Sn) mg/kg maks 40,0
Raksa (Hg) mg/kg maks 0,03

9. Cemaran arsen mg/kg maks 0,5
10. Cemaran Mikroba:

Angka lempeng total koloni/g maks 1×10
Bakteri coli form APM/g maks 10
Escherichia coli APM/g < 3
Enterococci koloni/g maks 1×10
Clostridium perfringens koloni/g maks 1×10
Salmonella - negatif

11. Staphylococcus aureus koloni/g maks 1×10
Sumber: Standar Nasional Indonesia (2014)

2.5 Sifat Fisik Bakso

2.5.1 Warna

Warna adalah refleksi cahaya pada permukaan bahan yang ditangkap

oleh indera penglihatan dan ditransmisi oleh sistem saraf (Putri, 2009). Menurut

Fellow (1992), perubahan warna dapat ditentukan oleh penambahan bahan kimia

dan perombakan enzim menjadi pigmen. Warna merah pada daging akan

mengalami perubahan menjadi abu-abu kecoklatan selama pemasakan karena

terjadinya proses oksidasi (Soeparno, 2009). Hal ini dapat disebabkan oleh
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hilangnya sebagian pigmen akibat pelepasan cairan sel pada saat pemasakan atau

pengolahan, intensitas warna semakin menurun (Elviera, 1988). Penerimaan

warna suatu bahan berbeda-beda tergantung dari faktor alam, geografis, dan aspek

sosial masyarakat penerima (Winarno, 2002).

Analisis warna bakso daging kambing menggunakan alat

Spektofotometri visibel. Spektrofotometri visibel adalah salah satu teknik analisis

fisika kimia yang mengamati tentang interaksi atom atau molekul dengan radiasi

elektromagnetik pada daerah panjang gelombang 380-780 nm dengan instrumen

spektrofotometer (Mulja dan Suharman, 1995).

Warna yang baik pada produk pangan sangat penting karena suatu bahan

pangan yang memiliki nilai gizi tinggi, enak,tekstur baik, tidak akan dimakan bila

warnanya tidak sedap dipandang atau memberi kesan telah menyimpang dari

warna yang seharusnya (Winarno, 2004). Warna bakso juga disebabkan oleh

reaksi pencoklatan non enzimatis antara protein daging yang mengandung asam-

Asam amino dengan gula pereduksi (Winarno, 2002). Bakso yang baik biasanya

berwarna abu-abu segar yang merata pada semua bagian, baik di pinggir maupun

ditengah. Bakso dengan warna abu-abu tua menandakan bakso tersebut dibuat

dengan tambahan obat bakso yang berlebihan (Widyaningsih dan Murtini, 2006)

2.5.2 Daya Mengikat Air

Daya Mengikat Air oleh protein daging atau disebut juga dengan Water

Holding Capacity (WHC), Soeparno (2009), menyatakan bahwa daya mengikat

air oleh protein daging atau kemampuan daging untuk mengikat air yang

ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemanasan
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daging. Semakin tinggi jumlah air yang keluar, maka daya mengikat airnya

semakin rendah (Lawrie 2003).

Daya mengikat air dapat didefinisikan sebagai kemampuan daging untuk

mempertahankan kandungan airnya selama mengalami perlakuan dari luar seperti

pemotongan, pemanasan, penggilingan dan pengolahan. Daya mengikat Air pada

daging dipengaruhi oleh perbedaan otot, spesies, bangsa, umur, fungi otot, jenis

kelamin, lemak intrarnuskular dan temperatur penyimpanan (Soeparno 1994).

Kusnandar (2010) dalam Hairunnisa dkk (2016) mengemukakan bahwa

Daya Mengikat Air bakso dipengaruhi oleh konsentrasi protein, nilai pH,

kekuatan ion dan pemanasan. Menurut Soeparno (2009) temperatur yang tinggi

akibat pemanasan atau pemasakan dapat mempercepat penurunan pH otot dan

meningkatkan penurunan daya ikat air karena meningkatnya denaturasi protein,

khususnya bagi air yang terikat lemah diantara molekul air. Penelitian Kusnadi

dkk (2012), menyatakan bahwa semakin tinggi persentase daging pada bakso

maka semakin tinggi pula daya mengikat air yang dihasilkan.

Soeparno (2009) menyatakan bahwa penurunan pH yang cepat akibat

dari pemecahan ATP yang cepat akan meningkatkan kontraksi aktomiosin dan

menurunkan daya mengikat air protein. Menurut Fardiaz dkk.,(1992), kapasitas

menahan air pada daging adalah kemampuan jaringan otot menahan air selama

penanganan seperti pemotongan, pemasakan, penggilingan atau pengepresan.

Menurut Ockerman (1983), pati sebagai bahan pengisi dapat meningkatkan daya

mengikat air bakso karena kemampuannya menahan air selama proses pengolahan

dan pemanasan.
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Aberle et al., (2001) menyatakan bahwa secara fisik daya mengikat air

mempengaruhi warna, tekstur, kekerasan daging mentah dan keempukan daging.

Bakso dari daging yang memiliki daya mengikat air rendah akan menghasilkan

produk yang kurang kenyal dan cenderung kering (Putri, 2009).

2.5.2 Antioksidan

Antioksidan adalah senyawa yang dapat menunda, memperlambat dan

mencegah peroksidasi lipid, sedangkan dalam arti khusus antioksidan adalah zat

yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi antioksidasi radikal bebas

dalam oksidasi lipid (Trilaksani, 2003). Tubuh sangat memerlukan substansi

penting, yakni antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari serangan

radikal bebas dengan meredam dampak negatif senyawa radikal bebas (Prakash,

2001).

Senyawa antioksidan saat ini semakin banyak penggunaannya seiring

dengan semakin besarnya pemahaman masyarakat tentang peranan senyawa

antioksidan dalam menghambat berbagai jenis penyakit degeneratif seperti stroke,

diabetes mellitus, penyakit jantung, arterosklerosis, kanker, serta gejala penuaan

(Salamah dan Farahana, 2014). Masalah-masalah ini berkaitan dengan

kemampuan antioksidan untuk bekerja sebagai inhibitor (penghambat) reaksi

oksidasi oleh radikal bebas reaktif yang menjadi salah satu penyebab penyakit-

penyakit tersebut (Tahir dkk, 2003).

Mekanisme kerja ekstrak pegagan sebagai antioksidan dapat melalui

3 jalan berikut ini : Superoxide Free Radical Scavenging Activity. Inhibition of

Linoleic Acid Peroxidation and Radical Scavenging Activity, DPPH (Vimala et

al., 2003). Kemampuan antioksidan bekerja sebagai inhibitor (penghambat) reaksi
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oksidasi oleh radikal bebas reaktif yang menjadi salah satu penyebab penyakit-

penyakit tersebut (Tahir et al., 2003).

Ada dua jenis antioksidan yaitu antioksidan sintetis dan antioksidan

alami. Antioksidan sintetis yang penggunaannya meluas dan menyebar di seluruh

dunia yaitu Butilated Hydroxyanisole (BHA), Butylated Hydroquinone dan

Butylated Tokoferol. Antioksidan tersebut merupakan antioksidan alami yang

telah diproduksi secara sintetis untuk tujuan komersial (Margaretta et al., 2011).

Antioksidan alami mampu melindungi tubuh terhadap kerusakan yang disebabkan

spesies oksigen reaktif, mampu menghambat terjadinya penyakit degeneratif serta

mampu menghambat peroksidae lipid pada makanan (Sunarni, 2005).

Menurut Zainol et al (2008) di dalam daun pegagan banyak ditemukan

senyawa triterpenoid dan senyawa utama yang mempunyai aktivitas antioksidan

yang kuat adalah senyawa asiatikosida. Asiatikosida pegagan dapat meningkatkan

level antioksidan pada tahap awal penyembuhan luka (Kormin, 2005), selain itu

sering juga ditambahkan behan antioksidan agar bakso dapat disimpan lebih lama

karena umumnya umur simpan bakso minimal 12 jam saja jika disimpan pada

suhu ruang (Aritonang dkk, 2013).

Antioksidan alami lebih unggul dibandingkan dengan antioksidan sintetis

karena antioksidan alami lebih aman untuk dikonsumsi dan menambah kandungan

nutrisi (Margaretta et al., 2011). Mekanisme reaksi yang terjadi adalah proses

reduksi senyawa DPPH oleh antioksidan yang menghasilkan pengurangan

intensitas warna dari larutan DPPH. Semakin pudarnya warna DPPH setelah

direaksikan dengan antioksidan menunjukkan kapasitas antioksidan yang semakin

besar pula (Benabadji et al. 2004).


