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Siti Nikmatul Hanik (11581202479) 

Dibawah bimbingan Irdha Mirdhayati dan Rahmi Febriyanti 

INTISARI 

Legkuas merah mengandung antioksidan dan anti bakteri yang terdapat zat 

fenol, flavonoid, tannin dan eugenol pada minyak atsiri lengkuas dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri dan menunda terjadinya awal kebusukan. 

Daging itik mempunyai kandungan lemak yang dan kadar air yang tinggi 

sehingga menyebabkan daging itik memiliki aroma amis yang lebih kuat serta 

tersedia cukup makanan untuk mikroba sehingga tak memungkinkan menyimpan 

daging itik dalam waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pemberian berbagai konsentrasi lengkuas merah (Alpinia purpurata K. 

Schum) terhadap daya awet daging itik ( awal kebusukan, total bakteri dan nilai 

pH) dan mendapatkan konsentrasi lengkuas merah sebagai pengawet alami yang 

menghasilkan waktu awal kebusukan paling lama, nilai total bakteri terendah dan 

nilai pH terendah. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan konsentrasi lengkuas merah 

yaitu P0(0%), P1(10%), P2(20%), dan P3(30%) dan ulangan 3 kali. Data nilai pH 

dan total bakteri dianalisis mengguakan analisis sidik ragam dan data hasil uji 

kebusukan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

daging itik yang ditambahkan lengkuas merah tidak nyata menurunkan nilai pH, 

namun nyata menurunkan total bakteri dan mampu menunda awal kebusukan. 

Dapat disimpulkan penggunaan konsentrasi lengkuas merah sampai 30% tidak 

mampu menurunkan nilai pH namun mampu menurunkan total bakteri. 

Penggunaan konsentrasi lengkuas merah 30% menunda awal kebusukan daging 

itik. Perlakuan terbaik terdapat pada konsentrasi 30% lengkuas merah ditinjau dari 

total bakteri terendah dan waktu awal kebusukan lebih lama. 

  

Kata Kunci: daging itik, lengkuas merah, total bakteri, awal kebusukan, pH 
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pH VALUE, TOTAL BACTERIA AND ROT TEST OF DUCK MEAT 

ADDED WITH RED GALANGAL (Alpinia purpurata K. Schum) AT 

DIFFERET CONCENTRATIONS 

 

Siti Nikmatul Hanik (11581202479) 

Under the guidance of Irdha Mirdhayati dan Rahmi Febriyanti 

 

ABSTRACT 

Red galangal contain antioxidants and anti-bacterial substances that contain 

phenols, flavonoids, tannins and eugenols in galangal essential oils can inhibit 

bacterial growth and delay the onset of spoilage. Duck meat has a high fat content 

and high water content, causing duck meat to have a stronger fishy odour and 

enough food available for microbes so it is not possible to store duck meat for a 

long time. The purpose of this study was to determine the effect of giving various 

concentrations of red galangal (Alpinia purpurata K. Schum) to the durability of 

duck meat (initial decay, total bacteria and pH value) and to get red galangal 

concentration as a natural preservative which results in the longest initial decay 

time, the value lowest total bacteria and lowest pH value. This research was 

conducted experimentally using a Completely Randomized Design (CRD) with 4 

treatments of red galangal concentrations namely P0 (0%), P1 (10%), P2 (20%), 

and P3 (30%) and repeated 3 times. pH value and total bacterial values were 

analyzed using analysis of variance and decay test results were analyzed 

descriptively. The results of this study showed that duck meat added with red 

galangal did not significantly reduce the pH value, but markedly decreased total 

bacteria and was able to delay the onset of rot. It can be concluded that the use of 

red galangal concentration up to 30% is not able to reduce the pH value but can 

reduce the total bacteria. The use of 30% red galangal concentration delays the 

onset of decay of duck meat. The best treatment is at the 30% concentration of red 

galangal in terms of the lowest total bacteria and the initial time of decay is 

longer. 

 

 

Keyword: Duck Meat, Red Galangal, Total Bacteria, Initial Spoilage and pH       

Value 
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I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Daging itik mempunyai kandungan gizi yang tinggi seperti kandungan 

protein, lemak dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ( Ambarwati dkk., 2012). 

Menurut Damayanti (2006), kandungan lemak pada daging itik relatif tinggi 

seperti kandungan lemak daging bagian dada dan paha itik lokal masing – masing 

sebesar 3,84% dan 8,47%, sedangkan pada kulit dada dan kulit paha itik sebesar 

59,32% dan 52,67%. Menurut Matitaputty dan Suryana (2010), kandungan lemak 

yang cukup tinggi pada daging itik menyebabkan daging itik memiliki aroma amis 

atau anyir yang lebih kuat. Rendahnya permintaan daging itik disebabkan  

sebagian konsumen belum terbiasa mencium aroma bau yang terdapat pada daging 

itik tersebut.  

Salah satu cara untuk menghilangkan bau amis pada daging bisa 

menggunakan bahan alami. Buckle dkk., (1985) menjelaskan bahan-bahan alami 

yang biasa digunakan antara lain kunyit, jahe, lengkuas, bawang putih  dan  bahan-

bahan alami lainnya sedangkan menggunakan  bahan  kimia tergantung  pada  

konsentrasi  bahan,  komposisi bahan, dan tipe mikroorganisme yang dihambat.  

Daging itik merupakan bahan makanan yang mudah rusak (perishable 

food) karena mempunyai kadar air yang tinggi, nilai pH mendekati netral serta 

tersedia cukup makanan untuk mikroba sehingga tak memungkinkan menyimpan 

daging itik dalam jumlah banyak untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu upaya alternatif bahan yang aman tetapi dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba dalam daging itik. 

Pengawetan adalah cara yang digunakan untuk memperpanjang 

masa simpan daging dan produk daging serta penyimpanan daging segar dan 

produk daging (Soeparno, 2011). Pengawetan pangan dapat dilakukan dengan 

penggunaan asam, garam, gula dan bahan pengawet kimia (Buckle dkk., 1985). 

Proses yang digunakan dalam pengawetan daging pada prinsipnya menghambat 

pertumbuhan mikroba melalui terciptanya lingkungan yang kurang baik dalam 

daging. Bahan pengawetan adalah substansi yang mempunyai kemampuan 

untuk menghambat, menunda atau melawan proses fermentasi, mengasamkan, 
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atau penurunan kualitas lainnya dari bahan makanan atau merupakan tameng atau 

topeng dari setiap peristiwa pembusukan (Lawrie, 2003). Penggunaan 

lengkuas merah (Alpinia purpurata K. Schum) sebagai salah satu alternatif 

pengawet untuk mencegah kerusakan pada daging ayam broiler disebabkan oleh 

kontaminasi mikroorganisme. 

Lengkuas merah merupakan salah satu komoditi pertanian yang memiliki 

multifungsi bagi manusia. Lengkuas merah biasanya digunakan sebagai bumbu 

penyedap masakan selain itu lengkuas merah juga merupakan salah satu bahan 

alami yang mengandung antioksidan dan anti bakteri. Karena senyawa yang 

terdapat dalam rimpang lengkuas merah mengandung zat-zat kimia aktif seperti 

pada rimpang lengkuas terdapat zat fenol, flavonoid, tannin dan eugenol pada 

minyak atsiri lengkuas dapat menghambat pertumbuhan bakteri (Permadi, 

2008).  

Atmojo (2016) menyatakan bahwa penggunaan berbagai konsentrasi 

ekstrak lengkuas merah (0%, 10%, 20%, 30%) berpengaruh menurunkan total 

bakteri dan memperlambat terjadinya awal kebusukan, tetapi tidak berpengaruh 

terhadap pH. Tingkat konsentrasi larutan ekstrak lengkuas merah 30% 

menghasilkan jumlah total bakteri paling rendah (16,02 x  10
6
cfu/g) dan terjadinya 

awal kebusukan   paling lambat (802,2 menit). 

Mekanisme inaktivasi mikroorganisme dengan penggunaan bahan 

pengawet alami salah satu derajat ditingkatkan oleh senyawa fenol pada 

konsentrasi senyawa fenol yang  rendah mampu merusak membran sitoplasma 

dan menyebabkan kebocoran isi sel. Sedangkan pada konsentrasi besar zat 

tersebut berkoagulasi dengan protein seluler. Aktifitas tersebut sangat efektif 

ketika bakteri dalam tahap pembelahan, dimana lapisan fosfolipid di sekeliling 

sel sedang dalam kondisi sangat tipis sehingga fenol dapat masuk dan dengan 

mudah merusak sel. Mekanisme yang ditunjukkan flavonoid adalah dengan 

mengikat  protein melalui ikatan hidrogen sehingga mengakibatkan struktur 

protein menjadi rusak, ketidakstabilan dinding sel dan membran sitoplasma 

menjadi terganggu. Gangguan integritas sitoplasma menyebabkan lolosnya 

makromolekul dari ion sehingga sel kehilangan bentuknya dan menjadi lisis 

(Oonmetta-aree, 2006). 
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Parwata dan Dewi (2008) menyatakan bahwa minyak atsiri dari rimpang 

lengkuas (Alpinia galanga L.) menunjukkan bahwa minyak atsiri rimpang 

lengkuas pada konsentrasi 100 ppm dan 1000 ppm aktif menghambat 

pertumbuhan bakteri E. coli dengan diameter daerah hambatan sebesar 7 mm 

dan 9 mm, sedangkan terhadap bakteri S. aureus hanya mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 1000 ppm sebesar 7 mm. Menurut Wala 

dkk. (2016) konsentrasi 12% ekstrak kunyit putih dapat menghambat aktivitas 

mikroba pada daging ayam dengan nilai 19,3 x 10
3
 koloni/g.   

Dari penjelasan di atas mendukung penulis untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh penggunaan berbagai konsentrasi lengkuas merah terhadap daya 

awet daging itik yaitu waktu awal kebusukan paling lama, nilai total bakteri 

terendah dan nilai pH terendah. 

1.2. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai 

konsentrasi lengkuas merah terhadap daya awet daging itik (awal kebusukan, 

total bakteri dan nilai pH). 

1.3. Manfaat Penelitian 

         Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui pengaruh 

pemberian lengkuas merah terhadap daya awet daging itik dan memberikan 

informasi mengenai level konsentrasi terbaik lengkuas merah terhadap daya 

awet daging itik. 

1.4. Hipotesis 

       Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian konsentrasi lengkuas merah 

sampai 30%  daging itik mampu menurunkan  nilai pH, nilai total bakteri dan 

menunda awal kebusukan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Daging Itik 

Itik berdasarkan pada tujuan pemeliharaannya dapat dikelompokkan 

menjadi tiga jenis yaitu itik petelur, itik pedaging dan itik ornamental (itik hias). 

Pengelompokan tersebut ditinjau atas produk-produk atau jasa utama yang 

dihasilkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Menurut Suharno (2001) 

klasifikasi itik adalah  Kingdom: Animalia, Phylum: Chordata, Kelas: Aves, Ordo: 

Anseriformes, Famili: Anatidae, Genus: Anas, Spesies: Anas plathytynchos. 

Daging merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh dibandingkan 

sumber protein nabati karena mengandung asam-asam amino esensial yang 

lengkap dan seimbang serta mudah dicerna (Pramono, 2002). Daging juga 

merupakan sumber lemak yang asam lemaknya dapat merangsang sekresi dari 

kelenjar perut untuk merangsang aktivitas pencernan manusia dan mengandung 

mineral zat besi yang sangat dibutuhkan tubuh untuk mencegah anemia. 

 Daging itik mempunyai kandungan gizi yang tinggi seperti kandungan 

protein, lemak dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh (Ambarwati dkk., 2012). 

Kandungan lemak pada daging itik relatif tinggi yaitu seperti halnya kandungan 

lemak daging bagian dada dan paha itik lokal masing-masing sebesar 3,84% dan 

8,47%, sedangkan pada kulit dada kulit paha itik sebesar 59,32% dan 52,67%  

(Damayanti, 2006). Penelitian Matitaputty dan Suryana, (2010) menyatakan 

bahwa  kandungan lemak yang cukup tinggi pada daging itik menyebabkan 

daging itik memiliki aroma amis atau anyir yang lebih kuat. Komposisi kimia 

daging itik yaitu kadar air 68,8%, kadar protein 21,4% dan kadar lemak 8,2% 

(Srigandono, 1997). Kandungan lemak yang tinggi merupakan salah satu faktor 

kurang tertariknya konsumen pada daging itik (Procula dan Suryana, 2010). 

 Matitaputty dan Suryana (2010) mengemukakan bahwa daging itik 

sebagian besar mengandung serabut merah sebesar 84% pada bagian dada dan 

sebagian kecil mengandung serabut putih sebesar 16% pada bagian dada. Daging 

itik yang sebagian besar terdiri atas serabut merah mempunyai kadar protein lebih 

rendah dan kadar lemak lebih tinggi dibandingkan dengan daging yang 

susunannya lebih banyak serabut putih. Otot dada daging itik lebih keras dari pada 
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otot dada ayam. Perbedaan nilai kekerasan antara otot dada daging itik dan daging 

ayam berkaitan dengan kandungan jaringan ikat terutama pada kandungan 

kolagennya. Kandungan kolagen pada jaringan otot berpengaruh terhadap tekstur 

atau kealotan daging. Daging yang mempunyai tekstur lebih kasar menyebabkan 

daging kurang empuk. Kempukan daging akan menurun dengan bertambahnya 

umur ternak. Bila ternak bertambah tua maka akan terjadi perubahan struktur 

jaringan ikat sehingga menyebabkan daging menjadi lebih keras. Menurut  

(Gustiani,  2009) kandungan protein dan lemak yang cukup tinggi pada daging 

itik menyebabkan daging itik rentan untuk terkontasminasi mikroorganisme 

pembusuk, sehingga perlu adanya penanganan lebih untuk meminimalisir 

cemaran mikroba pada daging itik seperti dilakukan pengawetan. Daging dan kulit 

itik memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda. Kandungan 

protein dan lemak pada daging itik serta kulit itik dapat dilihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1. Kandungan protein dan lemak dari daging dan kulit itik. 

Asal daging dan kulit Protein (%) Lemak (%) 

Kulit dada 8,26 59,32 

Kulit paha 9,24 52,67 

Daging paha 16,96 8,47 

Daging dada 20,04 3,84 
Sumber: Damayanti, 2006 

Kontaminasi makanan ditimbulkan oleh lingkungan misalnya melalui 

udara, manusia, dan permukaan peralatan. Permukaan peralatan memegang kunci 

utama pada kontaminasi makanan. Kualitas mikrobiologi daging sangat 

bergantung pada status fisiologis pada saat pemotongan hewan, kontaminasi pada 

saat pemotongan dan pengolahan, suhu saat penyimpanan dan distribusi. 

Mikroorganisme pembusuk dapat berasal dari saluran pencernaan atau lingkungan 

karena kontak hewan sebelum dan saat pemotongan hewan (Nychaset et al., 

2008). 

2.2. Derajat Keasaman (pH) 

Nilai pH awal diukur pada awal pengukuran setelah sampai 45 menit dan 

pH akhir (ultimat) kira-kira setelah 24 jam; pH normal daging adalah 5,4-5,8. 

Faktor yang berpengaruh terhadap pH daging diantaranya: stress sebelum 

pemotongan, injeksi hormon atau obat-obatan, spesies, individu ternak dan 
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macam otot, stimulasi listrik, aktivitas enzim dan terjadinya glikolisis (Suardana 

dan Swacita, 2009). 

Buckle et al., (1985) menyatakan derajat keasaman (pH) adalah nilai 

keasaman suatu senyawa atau nilai hidrogen dari senyawa tersebut. Menurut 

Soeparno (2009) penurunan nilai pH dalam otot postmortem banyak ditentukan 

oleh laju glikolisis serta cadangan glikogen otot dari daging. 

 Derajat keasaman (pH) daging berhubungan dengan daya ikat air (DIA), 

jus daging, keempukan dan susut masak, juga biasanya berhubungan dengan 

warna dan sifat mekanik daging  (daya putus dan kekuatan tarik) (Buckle et al., 

1985). Menurut Utami (2010) nilai pH akhir daging akan menentukan 

karakteristik kualitas daging lainnya, seperti struktur otot, DIA, pertumbuhan 

mikroorganisme, denaturasi protein, enzim dan keempukan daging. 

2.3. Total Bakteri 

Menghitung atau menentukan banyaknya mikroba dalam suatu bahan 

pangan dilakukan untuk mengetahui sampai seberapa jauh bahan pangan itu 

tercemar oleh mikroba. Kandungan mikroba pada suatu bahan pangan sangat 

menentukan tingkat kerusakannya, serta dapat ditentukan oleh tingkat kelayakan 

untuk dikonsumsi (Dwidjoseputro, 2005). Salah satu jenis uji untuk mengetahui 

jumlah bakteri disuatu bahan pangan yaitu dengan uji total  bakteri atau TPC 

(total plate count). Total Plate Count dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah 

mikroba yang terdapat dalam suatu produk dengan cara menghitung koloni bakteri 

yang ditumbuhkan pada media agar (SNI 2897:2008). Perinsip dari metode 

hitungan cawan atau TPC adalah menumbuhkan sel mikroorganisme yang masih 

hidup pada media agar, sehingga mikroorganisme akan berkembang biak dan 

membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa 

mengguakan mikroskop. Metode ini merupakan metode yang paling sensitive 

untuk menentukan jumlah mikroorganisme.  

2.4. Kebusukan Daging 

Pembusukan makanan sering terjadi pada daging. Daging adalah produk 

makanan yang sangat cepat rusak (highly perishable) karena komposisi 

biologisnya (Zhou et al., 2010). Daging adalah semua jaringan hewan dan produk 
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hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya (Soeparno, 

1998). Daging kaya dengan nutrien matriks yang sangat cocok untuk 

pertumbuhan bakteri pembusuk dan bakteri patogen. Oleh karena itu diperlukan 

metode yang tepat untuk mempertahankan keamanan dan kualitas daging 

(Aymerich et al., 2008). 

Kebusukan pada daging ditandai dengan bau busuk, pembentukan lendir, 

perubahan tekstur, terbentuknya pigmen (perubahan warna) dan perubahan rasa 

(Adams dan Moss, 2008). Perubahan warna disebabkan oleh elaborasi pigmen 

asing dari Pseudomonas. Bau busuk dibentuk terutama oleh bakteri anaerob 

melalui dekomposisi protein dan asam amino yang akan menghasilkan indole, 

metilamin dan H2S (Lawrie, 2003). Kontaminasi silang dapat terjadi pada saat 

proses penyembelihan seperti dari alat-alat penyembelihan, bangunan, kontak oleh 

manusia, dan kontak antar karkas. Mikroba yang mengkontaminasi ini non 

patogen tetapi dapat menyebabkan kebusukan. Teknik dekontaminasi ditargetkan 

mengurangi atau menghilangkan bakteri patogen atau bakteri pembusuk. Bakteri-

bakteri yang sering berperan sebagai pembusuk adalah Pseudomonas, 

Acinetobacter/Moraxella, Aeromonas, Alteromonas putrefaciens, Lactobacillus, 

dan Brochothrix thermosphacta (Hoffman, 2002). 

Indikasi awal pembusukan pada daging segar adalah bau busuk yang 

timbul karena pertumbuhan mikroba mencapai jumlah 10
7
 CFU/cm

2
. Pada fase ini 

mikroba beralih dari glukosa yang semakin menurun jumlahnya di daging menjadi 

asam amino yang berfungsi untuk substrat yang diperlukan untuk pertumbuhan 

(Adams dan Moss 2008). Metabolisme mikroba menghasilkan campuran 

kompleks ester volatil, alkohol, keton dan sulfur yang menyebabkan timbulnya 

bau. Indikasi pertama kebusukan daging adalah timbulnya bau seperti keju atau 

mentega yang berkaitan dengan terbentuknya diasetil (2,3-butahedion), aseton (3-

hidroksi -2-butanen), 3-metil-butanol, dan 2-metil propanol. Komponen-

komponen ini diproduksi dari glukosa oleh bakteri anggota 

Enterobacetriacea, bakteri asam laktat dan Bronchothrix thermosphacta. 

Pseudomonad  kemudian memproduksi bau manis atau bau mirip buah (fruitty 

odours). Bau ini disebabkan oleh produksi ester oleh spesies Pseudomonas dan 
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Moraxella yang mendegradasi glukosa dan asam amino dan melalui proses 

esterifikasi asam dan alkohol selama fase pertama pembusukan (Adams dan 

Moss, 2008). 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 7388 tahun 2009  mengenai batas 

maksimum cemaran mikroba dalam pangan, ditetapkan bahwa batas maksimum 

cemaran mikroba (BMCM) pada daging segar, beku (karkas dan tanpa tulang), 

dan cincang adalah sebesar 1x10
6
 koloni/g. Perubahan-perubahan yang terjadi 

pada daging yang mengalami kebusukan adalah : bau  yang disebabkan oleh 

produksi produk akhir volatile,warna disebabkan oleh produksi pigmen bakteri 

atau karena oksidasi alami komponen daging seperti oksidasi myoglobin,  tekstur 

menjadi lunak karena proteinase, akumulasi gas disebabkan oleh produksi CO2, 

H2, H2S, lendir disebabkan oleh produksi dekstran, eksopolisakarida atau 

banyaknya sel mikroba yang tumbuh dan airan disebabkan oleh pecahnya struktur 

penahan hidrasi pada daging. 

2.5. Kualitas Mikrobiologi  

 Mikrobiologi pada daging dapat berupa bakteri, khamir dan kapang. 

Aktivitas mikrobiologi dalam daging dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik dan faktor 

intrinsik. Faktor ekstriknsik meliputi suhu, kelembaban relatif, oksigen dan 

kondisi fisik daging . sedangkan faktor intrinsik meliputi nutrisi, air, pH, potensi 

oksidasi-reduksi, kebutuhan nutrisi dan substansi penghambat (Nurwantoro dan 

Mulyani, 2003). Menurut Fardiaz (1993) pengujian mikrobiologi diantaranya 

meliputi uji kuantitatif untuk menentukan mutu dan daya tahan suatu makanan, uji 

kualitatif bakteri patogen untuk menentukan tingkat keamanannya dan uji bakteri 

indikator untuk mengetahui tingkat sanitasi makanan tersebut. 

 Indonesia telah mempunyai Standar Nasional yang berkaitan dengan 

keamanan pangan, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar ini 

diantaranya memuat tentang memproduksi bahan pangan yang benar, mengukur 

cemaran, dan menyajikan batas maksimum cemaran yang diperkenankan. Standar 

ini diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk pangan Indonesia.  
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2.6. Lengkuas Merah 

Lengkuas (Alpinia galanga L.) merupakan anggota familia Zingiberaceae. 

Lengkuas merah mudah diperoleh di Indonesia lengkuas merah juga sering 

digunakan sebagai bumbu masakan bagi ibu rumah tangga. Menurut Handajani 

dan Purwoko, (2008) rimpang lengkuas memiliki berbagai khasiat diantaranya 

sebagai antijamur dan antibakteri. Menurut Shanty (2013), klasifikasi tanaman 

lengkuas (Alpinia galanga L.) adalah Kingdom : Plantae, Divisio : 

Spermatopphyta, Subdivisio  : Angiospermae, Kelas : Monocotyledone, Ordo : 

Zingeberales, Famili : Zingiberaceae, Genus : Alpinia, Spesies : Alpinia galanga 

L. Gambar lengkuas merah dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2.1. Lengkuas Merah 

Sumber : Pribadi (2019) 

 

 Lengkuas merah memiliki buah yang berbentuk bulat dan keras. Buah 

yang masih muda berwarna hijau-kekuningan, buah yang sudah tua berubah 

menjadi hitam kecoklatan, berdimeter lebih kurang 1cm. Ada juga yang buahnya 

berwarna merah. Bijinya kecil-kecil, berbentuk lonjong, berwarna hitam (Sinaga, 

2009). Rimpang kecil dan tebal, berdaging, berbentuk silindris, diameter sekitar 2-

4 cm, dan bercabang-cabang. Bagian luar agak coklat berwarna kemerahan atau 

kuning kehijauan pucat, mempunyai sisik-sisik berwarna putih dan kemerahan, 

keras mengkilap, sedangkan bagian dalamnya berwarna putih. Daging rimpang 

yang sudah tua berserat kasar. Apabila sudah dikeringkan rimpang berubah 

menjadi agak kehijauan dan seratnya menjadi keras. Untuk mendapat rimpang 

yang masih berserat halus, harus dipanan sebelum tanaman berumur lebih kurang 

3 bulan.Rasanya tajam pedas, menggigit dan berbau harum karena kandungan 

minyak atsirinya (Sinaga, 2009).  
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Rimpang lengkuas juga dapat digunakan untuk mengobati masuk angin, 

diare, gangguan perut, penyakit kulit, radang telinga dan pereda kejang (Soenanto 

dan Kuncoro, 2009). Lengkuas merah mengandung zat-zat kimia aktif seperti 

pada rimpang lengkuas terdapat zat fenol, flavonoid dan tanin (Permadi, 

2008). Pada konsentrasi rendah fenol bekerja dengan merusak membran 

sitoplasma dan dapat menyebabkan kebocoran isi sel. Sedangkan pada konsentrasi 

besar zat tersebut berkolaguasi dengan protein seluler. Aktifitas tersebut sangat 

efektif ketika bakteri dalam tahap pembelahan, dimana lapisan fosfolipid di 

sekeliling sel sedang dalam kondisi sangat tipis sehingga fenol dapat penetrasi 

dan dengan mudah merusak sel (Parwata, 2008). Aktifitas ini sangat efektif 

dalam melawan bakteri. Lengkuas juga mampu membunuh pertumbuhan bakteri 

pathogen dan perusak pangan salah satu diantaranya Bacillus cereus (Kurniawati, 

2006). Selain menghambat bakteri, legkuas juga berfungsi dalam meghambat 

kerja jamur (Noor, 2008).  

Senyawa flavonoid dalam dunia medis telah banyak dijadikan sebagai 

bahan antiinflamasi, antialergi, antijamur dan antimikroba. Kerja senyawa 

flavonoid pada mikroba dengan memasuki lapisan lipid dan kemudian merusak 

fungsi dari system perlindungan yag mengakibatkan kebocoran pada 

intermembran (Tim, 2005). Selain flavonoid lengkuas juga mempunyai senyawa 

lain sebagai antimikroba yaitu tanin. Tanin adalah polimer fenolik yang biasanya 

digunakan sebagai bahan penyamak kulit menggumpalkan gelatin, mempunyai 

sifat antimikroba dan bersifat racun terhadap khamir, bakteti dan kapang. 

Kemampuan tanin sebagai antimikroba diduga karena tanin berkaitan dengan 

dinding sel bakteri sehingga akan menginaktifkan kemampuan menempel bakteri, 

menghambat pertumbuhan, aktivitas enzim protease (Cowan, 1999). Berbagai 

macam tumbuhan yang mempunyai komposisi yang sama dengan lengkuas 

memiliki aktivitas antimikroba seperti daun salam dan daun senduduk.  

 

 

 

 

 



11 
 

III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April 2019 dilaboratorium 

Dinas Perdagangan, Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah UPT Pengujian dan 

Sertifikat Mutu Barang dan dilaboratorium Teknologi Pascapanen Fakultas 

Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru.  

3.2. Bahan dan Alat 

3.2.1. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 ekor daging itik 

afkir pada bagian dada dengan berat daging dada masing-masing 50 g yang 

diperoleh di Peternakan Logomorpha Rumbai, lengkuas merah yang didapatkan 

dari pasar tradisional di kota Pekanbaru, aquades, larutan reagen Pb asetat, reagen 

eber 5 ml, Buffered Peptone Water (BPW) dan Plate Count Agar (PCA).  

3.2.2. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah telenan, pisau, baskom, 

panci, belender, tissue, elektroda, tabung reaksi, kawat, sumbat karet, karet saring, 

cawan petri, indikator, pipet pastur 3 ml, media Nutrient Agar (NA) , pH meter, 

stomacher.  

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) (Steel dan Torrie, 1995), 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. 

Perlakuan adalah presentase berat jus lengkuas merah (Alpiniapurpurata k.schum) 

terhadap berat total daging itik yang terdiri atas 4 taraf yaitu 0%, 10%, 20%, 30%. 

P0: Daging itik 100 g + lengkuas merah 0% (Kontrol)  

P1: Daging itik 100 g + lengkuas merah 10% 

P2: Daging itik 100 g + lengkuas merah 20% 

P3: Daging itik 100 g + lengkuas merah 30% 
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3.4. Peubah yang Diukur 

 Parameter  yang diamati pada penelitian ini yaitu nilai pH, total bakteri  

dan awal kebusukan pada daging itik yang  ditambahkan ekstrak lengkuas merah 

pada konsentrasi berbeda. 

3.5. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan rimpang lengkuas merah 

Rimpang lengkuas diperoleh dari pasar tradisional di Kota Pekanbaru. Pilih  

rimpang lengkuas yang tidak terlalu tua karena apabila lebih tua akan 

mengandung serat yang kasar. 

2. Pembuatan jus lengkuas merah 

Rimpang lengkuas dibersihkan dengan cara dicuci, kemudian dipotong 

potong kecil, lalu ditimbang hingga 180 g kemudian dimasukkan ke dalam 

blender bersama aquades 180 ml lalu digiling sampai halus kemudian 

didapatkan jus lengkuas merah. 

3. Persiapan sampel daging 

Itik yang disemblih menurut syariat islam dengan cara sebagai berikut: itik 

dihadapkan kearah kiblat, mengucapkan basmalah dan dilakukan pemotongan 

tiga saluran yaitu  memotong arteri karotis, vena jugularis, esophagus 

menggunakan alat yang tajam dan bersih. Itik dicelup ke dalam air panas 65-

85˚C, kemudian dilakukan pencabutan bulu itik dilanjutkan dengan pemotongan 

daging pada bagian dada karkas itik tersebut. Bagian dada dari itik digunakan 

sebagai sampel penelitian. 

4.  Penambahan lengkuas merah pada sampel daging dada itik 

Penambahan  lengkuas merah pada sampel daging dada itik dilakukan 

didalam baskom sesuai dengan perlakuan  yaitu tanpa perlakuan (0%), lengkuas 

merah (10%), lengkuas merah (20%), lengkuas merah (30%). Setelah itu di 

diamkan sampel selama 30 menit (Swacita, 2002). 

5. Metode uji 

1. Pengukuran pH meter 

Pengujian pH daging dilakukan dengan memakai alat pH meter. Caranya 

ialah sampel daging digiling, kemudian diambil 10 gram, dibuat duplo dan 

ditambahkan aquades sebanyak 100 ml lalu dihomogenkan selama satu menit 
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dan selanjutnya diukur pH dengan menggunakan pH meter. Sebelum dilakukan 

pengukuran bilas elektroda dengan aquades, kemudian keringkan dengan kertas 

tissue jika digunakan aquades (Ockerman,1983). 

2. Pemeriksaan awal kebusukan  

      a)  Uji H2S 

              Daging itik dimasukkan kedalam cawan petri kemudian diatas daging 

tersebut diletakkan kertas saring. Pb asetat 10% diteteskan pada kertas saring yang 

menutupi daging. Setelah 2-3 menit diamati perubahan yang terjadi pada kertas 

saring. Jika timbul titik-titik berwarna coklat sampai hitam artinya daging telah 

mengalami proses awal kebusukan. 

b) Uji eber untuk NH3 

Cara membuat reagen eber: mencampurkan larutan HCL, alcohol 96%, 

dan eter dengan perbandingan 1: 3 : 1. 

Cara uji eber: Daging itik diletakkan menggantung diatas reagen eber 

dalam tabung reaksi, amati perubahan yang terjadi setelah 2-3 menit. Jika timbul 

awan putih di sekitar dinding tabung berarti daging telah mengalami proses 

pembusukan. Namun, jika tidak timbul awan putih disekitar daging berarti daging 

tersebut belum mengalami proses awal pembusukan. 

3. Pengujian total bakteri  

 Timbang contoh padat dan semi padat sebanyak 25 g atau ukur contoh 

cair sebanyak 25 ml secara aspetik, kemudian masukkan dalam wadah steril. 

Tambahkan 225 ml larutan Buffered Peptone Water (BPW)  0,1% steril ke dalam 

kantong steril yang berisi contoh, homogenkan dengan stomacher selama 1 menit 

sampai dengan 2 menit. Ini merupakan larutan dengan pengenceran 10
-1

. 

Pindahakn 1 ml suspensi pengenceran 10
-1 

tersebut dengan pipet steril ke dalam 

larutan 9 ml Buffered Peptone Water (BPW)  untuk mendapatkan pengenceran 10
-

2
. Buat pengenceran 10

-3
, 10

-4
, 10

-5 
dan seterusnya dengan cara yang sama seperti 

pada butir a), sesuai kebutuhan. Selanjutnya masukkan sebanyak 1 ml suspensi 

dari setiap pengenceran ke dalam cawan petri secara duplo. Tambahkan 15 ml 

sampai dengan 20 ml Plate Count Agar (PCA) yang sudah didinginkan hingga 

temperatur 45 
o
C ± 1 

o
C pada masing-masing cawan yang sudah berisi suspensi. 

Supaya larutan contoh dan media Plate Count Agar (PCA) tercampur seluruhnya, 
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lakukan pemutaran cawan ke depan dan ke belakang atau membentuk angka 

delapan dan diamkan sampai menjadi padat. Inkubasikan pada temperatur 34
o
C 

sampai dengan 36
o
C selama 24 jam sampai dengan 48 jam dengan meletakkan 

cawan pada posisi terbalik. Hitung jumlah koloni pada setiap seri pengenceran 

kecuali cawan petri yang berisi koloni menyebar (spreader colonies). Pilih cawan 

yang mempunyai jumlah koloni 25 sampai dengan 250. 

Berikut ini adalah bagan prosedur penelitian yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.1. Prosedur Penelitian 

Lengkuas merah  
 

Daging itik 

Di cuci dengan air bersih 

Persiapan bahan penelitian 
 

Daging dada itik 

Analisis 

Lengkuas merah dikupas dari 

kulitnya dan dicuci dengan air 

bersih 

Dicampurkan 

Pengukuran pH 
Pemeriksaan awal kebusukan 

menggunakan uji eber untuk NH3 

dan uji H2S 

Pengujian total 

bakteri 

Daging diiris 

Timbang masing- masing 

daging 100 g 

Lengkuas merah dipotong kecil-

kecil ditimbang 180 

Ditimbang hingga 180 g 

dimasukkan kedalam blender 

bersama aquades 180 ml digiling 

halus 

Perlakuan  
- Lengkuas merah 0% 

- Lengkuas merah 10% 

- Lengkuas merah 20% 

- Lengkuas merah 30% 

Didiamkan selama 30 menit 
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3.6. Analisis Data 

Data nilai pH dan total bakteri dianalisis mengguakan analisis sidik ragam. 

Data hasil uji kebusukan dianalisis secara deskriptif. Model matematis Rancangan 

Acak Lengkap menurut (Steel dan Torie, 1981) adalah: 

Yij = µ + αi + Ɛij 

Keterangan: 

Yij = Nilai pengamatan dari hasil perlakuan ke-1 ulangan ke-1 

µ = Nilai tengah umum 

TI = Pengaruh taraf perlakuan ke-1 

Ɛij = Pengaruh galat perlakuan ke-1 ulangan ke-1 

i = Taraf ke-1,2,3 

j = Taraf ke- 1,2,3 

Berikut ini adalah tabel analisis ragam yang disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Analisis Ragam 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

bebas 

(Db) 

JK KT F Hitung F Tabel 

0.05 0,01 

Perlakuan     t-1 JKP KTP KTP/KTG - - 

Galat    t(r-1) JKG KTG - - - 

Total     tr-1 JKT - - - - 

 

Keterangan : 

Faktor koreksi (FK)   = 
��

�.�
 

Jumlah kuadrat total (JKT)  = ∑(�	

�	
)– 	FK 

Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) = 
∑(����)

�
− 	FK 

Jumlah kuadrat galat (JKG)  = JKT – JKP 

Kuadrat total perlakuan  = 
���

���
 

Kuadrat total galat   = 
���

���
 

F Hitung     = 
���

���
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Jika perlakuan menunjukkan pengaruh nyata, yaitu F. Hitung > F. Tabel  (α = 

0,05) atau α 0,01 di uji lanjut mengunakan Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) (Steel and Torrie 1991). 
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V. PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan konsentrasi lengkuas merah sampai 30% tidak mampu menurunkan 

nilai pH namun mampu menurukan total bakteri.  Penggunaan konsentrasi 

lengkuas merah 30% menunda awal kebusukan daging itik. Perlakuan terbaik 

terdapat pada konsentrasi 30% lengkuas merah ditinjau dari total bakteri terendah 

dan waktu awal kebusukan lebih lama. 

5.2. Saran 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang uji bakteri E.coli, salmonella, 

dan daya hambat dari daging itik yang ditambahkan lengkuas merah. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Uji pH 

 

Ulangan 

Perlakuan Total 

(Yij) ΣiY2ij (Yij)² P0 P1 P2 P3 

U1 5.6 5.41 6.25 5.69 22.95 132.07 526.7025 

U2 5.68 5.51 5.66 5.62 22.47 126.24 504.9009 

U3 5.52 5.53 5.56 5.73 22.34 124.80 499.0756 

Total 16.8 16.45 17.47 17.04 67.76 383.11 1530.679 

Rata-rata 5.60 5.48 5.82 5.68       

Stdev 0.08 0.06 0.37 0.06       

 

FK =
����

����	
	��	�	�	�	����	
	����	��	� 

 

 =
���,�����,�����,����

�	�	�  

 

 = 
���,����

��
  

  

 = ����,��
��   

  

 = 382,62 

 

JKT  = Σ (Yij)
2
 – FK  

  ={(5,6 + 5,68 + 5,52 + 5,41 + 5,51 +...)
2
} – FK  

  = 383,11 – 382,62 

  = 0,49 

 

JKP  = Σ (Yij)
2
 – FK  

      r 

  = {(16,8 + 16,45 + 17,47 +  17,04)
2
} – FK 

     3 

 

  = (1148,41) – 382,62 

  3 

        = 382,80 – 382,62 

  = 0,18 

 

JKG  = JKT – JKP  

  = 0,48 – 0,18 

= 0,3 

KTP  = JKP/dbp     
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  = 0,18/3   

  = 0,06 

 

KTG  = JKG/dbg 

  = 0,3/8 

  = 0,04 

  

Fhitung = KTP/KTG 

  = 0,06/0,04 

  = 1,5 

 

X      =  (Y,,)    =  67,76   = 5,65 

     t x r   4 x 3     

     

 

KK        = √��� x 100 = √0,04 x 100 = 3,54 

     X              5,65 

   

       

Tabel Analisis Sidik Ragam Susut Masak 

SK DB JK KT Fhit 
Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 0,18 0,06 1,5
ns

 4,07 7,59 

Galat 8 0,31 0,04 

Total 11  0,49         

Ket: f hit < f tab 5% dan 1%  
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Lampiran 2. Uji Total Bakteri 

 

Ulangan 

Perlakuan Total 

(Yij) ΣiY2ij (Yij)² P0 P1 P2 P3 

U1 4.96 4.72 3.9 4.32 17.9 80.75 320.41 

U2 5.3 5.54 4.4 4 19.24 94.14 370.1776 

U3 5.11 4.64 4.34 4 18.09 82.48 327.2481 

Total 15.37 14.9 12.64 12.32 55.23 257.37 1017.836 

Rata-rata 5.12 4.97 4.21 4.11       

Stdev 0.17 0.50 0.27 0.18       

 

 

 

FK =
����

����	
	��	�	�	�	����	
	����	��	� 

 

 =
���,����,����",#���

�	�	�  

 

 = 
���,����

��
  

  

 = �#�#,��
��   

  

 = 254,20 

 

JKT  = Σ (Yij)
2
 – FK  

  ={(4,96 + 5,3 + 5,11 + 4,72 + 5,54 +...)
2
} – FK  

  = 257,37 – 254,20 

  = 3,17 

 

JKP  = Σ (Yij)
2
 – FK  

      r 

  = {(15,37 + 14,9 + 12,64 +  12,32)
2
} – FK 

     3 

 

  = (769,8) – 254,19 

               3 

        = 256,6 – 254,20 

  = 2,40 

 

JKG  = JKT – JKP  

  = 3,17 – 2,40 

= 0,77 

KTP  = JKP/dbp     

  = 240/3   
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  = 0,80 

 

KTG  = JKG/dbg 

  = 0,77/8 

  = 0,10 

  

Fhitung = KTP/KTG 

  = 0,80/0,10 

  = 8 

 

X      =  (Y,,)    =  55,23   = 4,60 

     t x r   4 x 3     

     

 

KK        = √��� x 100 = √0,10 x 100 = 6,87 

     X              4,60 

   

 

 

       

Tabel Analisis Sidik Ragam Susut Masak 

SK DB JK KT Fhit 
Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 2,40 0,80 8** 4,07 7,59 

Galat 8 0,77 0,10 

Total 11  0,49         

Ket: f hit > f tab 5% dan 1%  

 

UJI DMRT 

Urutan Perlakuan dari Terkecil ke Terbesar 

Perlakuan P3 P2 P1 P0 

Galat 4.11 4.21 4.97 5.12 

 

SY = %�&				
�  

 = %#,�#				
�  = 0,18 

P ssr 5% lsr 5% ssr 1% lsr 1% 

2 3.26 0.59 4.74 0.85 

3 3.39 0.61 5.00 0.90 

4 3.47 0.62 5.14 0.93 
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Pengujian Nilai Tengah  

Perlakuan 

Selisih 

Rataan 

LSR 

5% 

LSR 

1% Keterangan  

P3 VS P2 0.10 0.59 0.85 Ns 

P3 VS P1 0.86 0.61 0.90 * 

P3 VS P0 1.01 0.62 0.93 ** 

P2 VS P1 0.76 0.59 0.85 * 

P2 VS P0 0.91 0.61 0.90 ** 

P1 VS P0 0.15 0.62 0.93 Ns 

 

Superskrip 

P3ᵃ P2ᵃ P1ᵇ P0
b 
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Lampiran 3. Uji Kebusukan 

 

No  kode       Hasil Uji H2S          Hasil Uji Eber 

       sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1  P0     Adanya area yang berwarna coklat(+)      Berawan (+) 

  P1     Adanya area yang berwarna coklat(+)      Berawan (+) 

  P2     Adanya area yang berwarna coklat(+)      Berawan (+) 

  P3     Adanya area yang berwarna coklat(+)      Berawan (+) 

     U2  P0     Adanya area yang berwarna coklat(+)      Berawan (+) 

  P1     Adanya area yang berwarna coklat(+)      Berawan (+) 

  P2     Adanya area yang berwarna coklat(+)      Berawan (+) 

  P3     Adanya area yang berwarna coklat(+)      Berawan (+) 

      U3  P0     Adanya area yang berwarna coklat(+)      Berawan (+) 

  P1     Adanya area yang berwarna coklat(+)      Berawan (+) 

  P2     Adanya area yang berwarna coklat(+)             Berawan (+)

  P3     Adanya area yang berwarna coklat(+)      Berawan (+) 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 

 

 

                   
Proses pembersihan itik  Daging yang sudah di bersihkan Penimbangan 

daging itik 

 

 

              
Penimbangan Daging itik   Lengkuas Merah 

 

         
Proses pembelenderan lengkuas     Penambahan ekstrak lengkuas pada Daging Itik 
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Hasil uji H2S    Hasil uji H2S   

     

                 
9 mL larutan BPW dalam botol  Penuangan Media Agar (PCA) 

 

 

       
 Hasil Uji Total Bakteri     Hasil Uji Eber 
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Hasil Uji Eber 

 

 

 

 

  

  
Pengukuran pH 
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