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ABSTRAK 

Daging sapi sebagai media yang cocok untuk pertumbuhan bakteri 

sehingga beresiko terkontaminasi bakteri. Salah satu pengawetan alami daging 

yaitu dengan cara pembungkusan menggunakan daun jati. Daun jati mengandung 

senyawa flavonoid, alkaloid, napthaquinone, antrakuinon dan beberapa senyawa 

fenolat atau tanin yang berpotensi sebagai senyawa antibakteri. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui total jumlah bakteri pada daging sapi segar yang dibungkus 

daun jati serta uji sensoris kualitas daging sapi dengan variasi lama 

penyimpanan. Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) 2 faktorial yaitu : faktor 1 : kondisi penyimpanan tanpa dibungkus daun 

jati (B1), dibungkus daun jati (B2) dan faktor 2 : lama penyimpanan jam ke-0 

(P1), jam ke-6 (P2), jam ke-12 (P3), jam ke-24 (P4), jam ke-36 (P5) dan jam ke-

48 (P6). Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun jati mampu menekan 

pertumbuhan bakteri pada jam ke-0, jam ke-6, jam ke-12, dan jam ke-36. Jumlah 

bakteri terbanyak perlakuan B1 pada jam ke-6 dan 12 yaitu 1,6 x 10
7 

CFU/g 

sedangkan perlakuan B2 pada jam ke-24 yaitu 7,9 x 10
6 

CFU/g. Kondisi fisik 

daging mengalami perubahan pada jam ke-24, daging tanpa dibungkus berwarna 

coklat, kurang kenyal, berbau busuk sedangkan daging yang dibungkus berwarna 

merah, kenyal dan agak busuk. 

Kata kunci : Daging sapi, daun jati, total jumlah bakteri, pengawetan. 
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ABSTRACT 

Beef was a suitable medium for the growth of bacteria that are at risk of 

bacterial contamination. One of the natural preservation of meat that was by 

using teak leaves as a wrapper. The teak leaf contains flavonoid, alkaloid, 

napthoquinone, anthraquinone and some phenolic compounds or tanin that 

potentially as antibacterial compounds. The purpose of this research was to 

determine the total number of bacteria on fresh beef that wrapped by leaves of 

teak and the organoleptic quality test of beef with time storage variation. The 

design of this research using completely randomized (CDR) two factorials: factor 

1: storage conditions without wrapping by the teak leaves (B1), wrapping by the 

teak leaves (B2) and factor 2: duration of storage for 0 hour (P1), 6
th 

hour (P2), 

12
th

 hour (P3), 24
th

 hour (P4), 36
th

 hour (P5) and 48
th

 hour (P6). The result 

showed that the teak leaf able to suppress bacterial growth on the 0 hour, 6
th 

hour, 12
th

 hour, and 36
th 

hour. The highest number of bacteria was B1 treatment 

at 6
th

 hour and 12
th

 hour are 1,6 x 10
7
 CFU/g whereas B2 treatment at 24

th
 hour 

is 7,9 x 10
6
 CFU/g. The physical condition of the beef will change at 24

th
 hour, the 

color of beef without wrapper is brown, less chewy, whereas the beef who wraped 

by the teak leaf have red color, chewy and bit rotten smell. 

Keyword : the beef, teak leaves, the total number of bacteria, preservation. 

 

PENDAHULUAN 

Daging merupakan salah satu bahan makanan hasil peternakan yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi, protein, dimana 

protein daging mengandung asam amino lengkap (Zulaekah, 2002). Kualitas 

daging yang baik dilihat dari segi warna daging, kenampakan, bau, tingkat 

elastisitas dan kadar air atau tingkat kebasahan daging jika dipegang (Astawan, 

2008). Produk hasil ternak mempunyai resiko tinggi terhadap kontaminasi bakteri 

sehingga diperlukan adanya penanganan yang baik untuk memperpanjang masa 
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simpan daging (Rahayu, 2006). Menurut Harsojo dkk. (2005), daging segar yang 

tidak langsung diolah akan cepat mengalami pembusukan karena adanya aktivitas 

bakteri. Purwani dkk. (2008), behasil mengisolasi beberapa bakteri yang terdapat 

pada daging sapi segar yaitu Acinetobacter calcoaciticus, E. coli, Salmonella, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus alvei, Bacillus cereus dan Staphylococcus sp.  

Hasil penelitian Rahimma (2012), menyatakan bahwa tingkat kontaminasi 

bakteri E. coli pada daging sapi dari RPH di kota Padang sebesar 5,1 x 10
4
 CFU/g. 

Tingkat kontaminasi bakteri E. coli di pasar tradisional sebesar 2,7 x 10
4
 CFU/g. 

Sementara cemaran E. coli di kios penjual daging sebesar 4,9 x 10
4
 CFU/g 

sehingga sampel daging sapi di kota Padang dinyatakan 100 % terkontaminasi 

bakteri E. coli. 

Proses pengawetan harus dilakukan secara aman tanpa menurunkan 

kualitas daging. pengawetan bertujuan untuk memperpanjang masa simpan daging 

sebelum dikonsumsi. Metode pengawetan ada tiga yaitu secara fisik, bologi, dan 

kimia. Pengawetan secara fisik dengan cara pelayuan (penirisan darah selama 12-

24 jam setelah disembelih), pemanasan, dan pendinginan. Pengawetan secara 

biologi menggunakan mikroba yang menghasilkan zat antibakteri sedangkan 

pengawetan secara kimia dibedakan menjadi pengawetan dari bahan aktif alamiah 

dan bahan kimia (garam dapur sodium nitrit, sodium asetat, dll) (Salim, 2013). 

Salah satu usaha untuk melakukan pengawetan daging sapi yaitu secara alami 

menggunakan daun jati. Secara tradisional biasanya daun jati digunakan sebagai 

pembungkus tempe, jajan pasar dan pembungkus makanan lainnya. 

Hapsari (2010) menyatakan bahwa bahan-bahan alami memiliki aktivitas 

menghambat mikroba yang disebabkan oleh komponen tertentu yang ada 

didalamnya. Berdasarkan hasil uji fitokimia Purushotham et al. (2010), daun jati 

terdapat flavonoid, alkaloid, tanin, napthaquinones dan antrakuinon yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri atau sebagai antibakteri. Hasil penelitian 

Purwani dan Muwakhidah (2008) menyatakan bahwa masa simpan daging 

berdasarkan total mikrobia pada perlakuan dengan jahe, laos, kunyit, beluntas dan 



kluwak dengan dosis 15% pada hari ke-0 maupun hari ke-1 (24 jam), jumlahnya 

lebih kecil dibandingkan kontrol. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jumlah 

populasi bakteri dan kualitas pada daging sapi segar yang dibungkus daun jati 

dengan variasi lama penyimpanan sehingga diharapkan akan memberikan 

informasi mengenai pemanfaatan daun jati sebagai daun pembungkus serta dapat 

digunakan sebagai referensi untuk penelti selanjutnya.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu metode eksperimen dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 faktor, yaitu kondisi penyimpanan : tanpa 

dibungkus daun jati (B1), dibungkus daun jati (B2) dan variasi lama penyimpanan 

: 0 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam, 36 jam dan 48 jam, masing-masing dilakukan 2 

kali ulangan. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun jati (duduk daun 

ke 2-4) 50 lembar, daging sapi segar 2 kg, nutrient agar 25 gram, aquades 1000 

ml, kapas 1 gulung, alumunium foil 1 pack, kertas payung 24 lembar, tissue 5 

gulung, plastik anti panas 1 pack, karet gelang 1 bungkus, alkohol 500 ml. Alat 

yang digunakan adalah pisau, telenan, nampan, penggaris, sarung tangan, masker, 

petridisk, tabung reaksi (Pyrex), rak tabung reaksi, hot plate, magnetic stirer, 

beaker glass (Pyrex) 50 ml, beaker glass (Pyrex) 600 ml, beaker glass (Pyrex) 

1000 ml, erlenmayer (Pyrex) 400 ml, sprayer, gelas neraca, spatula, batang 

pengaduk, timbangan digital, autoclave, drigalski, pembakar spirtus, gelas ukur 

(Pyrex) 10 ml, korek api, mortar, alu, mikropipet, blue tip, inkubator, spidol, 

senter, counter, penggaris dan alat tulis. 

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan menyiapkan daun jati (duduk 

daun 2-4) untuk membungkus daging sapi segar dengan rapat, kemudian disimpan 

selama 0 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam, 36 jam, dan 48 jam. Setiap interval waktu 

sesuai perlakuan, sampel daging diambil sebanyak 1 gram. Selanjutnya sampel 



diencerkan sebanyak 10
-3

 dan dihitung total jumlah bakteri. Metode inokulasi 

bakteri menggunakan metode spread plate, diinkubasi selama 24 jam, suhu 37
0
C, 

Setelah inkubasi dihitung total jumlah bakteri dengan metode TPC (Total Plate 

Count) secara langsung.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif 

dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif dari kualitas daging sapi yang diawetkan 

dengan daun jati pada perbedaan lama penyimpanan, sedangkan uji kuantitatif 

dari perhitungan total populasi bakteri dan kadar air pada daging sapi segar. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Total Jumlah Bakteri 

Tabel 1 Total Jumlah Bakteri pada Daging Sapi Segar 

 

Perlakuan 

 

Populasi 

bakteri 

(CFU/g) 

Keterangan 

B1P1 6,1 x 10
5
 Daging sapi segar tanpa dibungkus daun jati pada jam ke-0 

BIP2 1,6 x 10
7
* Daging sapi segar tanpa dibungkus daun jati pada jam ke-6 

B1P3     1,6 x 10
7
* Daging sapi segar tanpa dibungkus daun jati pada jam ke-12 

B1P4 3,9 x 10
6
 Daging sapi segar tanpa dibungkus daun jati pada jam ke-24 

B1P5 1,3 x 10
7
 Daging sapi segar tanpa dibungkus daun jati pada jam ke-36 

B1P6 6,3 x 10
6
 Daging sapi segar tanpa dibungkus daun jati pada jam ke-48 

B2P1 3 x 10
5
 Daging sapi segar dibungkus daun jati pada jam ke-0 

B2P2 3,8 x 10
6
 Daging sapi segar dibungkus daun jati pada jam ke-6 

B2P3 3,6 x 10
6
 Daging sapi segar dibungkus daun jati pada jam ke-12 

B2P4 7,9 x 10
6
** Daging sapi segar dibungkus daun jati pada jam ke-24 

B2P5 3,6 x 10
6
 Daging sapi segar dibungkus daun jati pada jam ke-36 

B2P6 7,5 x 10
6
 Daging sapi segar dibungkus daun jati pada jam ke-48 

Keterangan : *jumlah bakteri terbanyak (B1), **jumlah bakteri terbanyak (B2) 

 Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah bakteri terbanyak pada 

daging yang tanpa dibungkus daun jati (B1) yaitu pada perlakuan B1P2 dan B1P3 

sebesar 1,6 x 10
7
 CFU/g. Jumlah bakteri terbanyak pada daging yang dibungkus 

daun jati (B2) yaitu pada perlakuan B2P4 sebesar 7,9 x 10
6
 CFU/g. 

 

 



Uji Sensoris Kualitas Daging 

Tabel 2 Hasil Uji Sensoris Kualitas Daging Sapi 

Perlakuan 
Uji Sensoris 

Warna Tekstur Bau 

B1P1 Merah ungu gelap Sangat kenyal Khas daging 

B2P1 Merah ungu gelap Sangat kenyal Khas daging 

B1P2 Merah ungu gelap Sangat kenyal Khas daging 

B2P2 Merah ungu gelap Sangat kenyal Khas daging 

B1P3 Merah ungu gelap Sangat kenyal Khas daging 

B2P3 Merah ungu gelap Sangat kenyal Khas daging 

B1P4 Coklat Kurang kenyal Busuk 

B2P4 Merah Kenyal Agak busuk 

B1P5 Coklat Kurang kenyal Busuk 

B2P5 Merah Kenyal Agak busuk 

B1P6 Coklat Kurang kenyal Busuk 

B2P6 Merah Kenyal Agak busuk 

Keterangan :  

B1P1 : tanpa dibungkus daun jati dengan penyimpanan selama 0 jam 

B2P1 : dibungkus daun jati dengan penyimpanan selama 0 jam 

B1P2 : tanpa dibungkus daun jati dengan penyimpanan selama 6 jam 

B2P2 : dibungkus daun jati dengan penyimpanan selama 6 jam 

B1P3 : tanpa dibungkus daun jati dengan penyimpanan selama 12 jam 

B2P3 : dibungkus daun jati dengan penyimpanan selama 12 jam 

B1P4 : tanpa dibungkus daun jati dengan penyimpanan selama 24 jam 

B2P4 : dibungkus daun jati dengan penyimpanan selama 24 jam 

B1P5 : tanpa dibungkus daun jati dengan penyimpanan selama 36 jam 

B2P5 : dibungkus daun jati dengan penyimpanan selama 36 jam 

B1P6 : tanpa dibungkus daun jati dengan penyimpanan selama 48 jam 

B2P6 : dibungkus daun jati dengan penyimpanan selama 48 jam 

 

Total jumlah bakteri 

Daging merupakan media yang sangat mudah dan cocok untuk 

pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Oleh karena itu 

daging mudah rusak apabila disimpan pada suhu kamar (27
0
C) (Salim, 

2013). Hasil penelitian (Tabel 1) menunjukkan bahwa total jumlah 

bakteri terbanyak pada daging sapi segar yang tanpa dibungkus daun 

jati diperoleh pada jam ke-6 (B1P2) dan jam ke-12 (B1P3) sebesar 1,6 x 

10
7 

CFU/g. Jumlah bakteri terbanyak pada daging sapi segar yang 

dibungkus daun jati diperoleh pada pada jam ke-24 (B2P4) sebesar 7,9 

x 10
6  

CFU/g. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pembungkusan 



daging sapi segar mennggunakan daun jati namun hanya sampai jam 

ke-12. Penggunaan daun jati sebagai pembungkus daging akan 

mempengruhi jumlah bakteri dibandingkan daging yang tanpa 

dibungkus (Gambar 1). 

 

Gambar 1 Grafik jumlah bakteri 

Berdasarkan Gambar 1 dilihat dari jumlah bakteri menunjukkan 

bahwa pembungkusan daging menggunakan daun hanya mampu 

menekan pertumbuhan bakteri pada jam ke-0, jam ke-6, jam ke-12, dan 

jam ke-36. Hal ini menunjukkan bahwa pembungkusan daging sapi 

menggunakan daun jati dapat berfungsi sebagai pelindung seluruh 

permukaan daging dari kontaminasi bakteri sehingga mengurangi 

jumlah kontaminasi bakteri dari udara. Selain itu, senyawa aktif pada 

daun jati  akan menghambat pertumbuhan bakteri pada daging sapi 

segar. Menurut Lenny (2006), bahan aktif yang terkandung pada daun 

jati antara lain quercetin, saponin. Selain itu juga terdapat senyawa 

flavonoid dan sembilan senyawa asam fenolat atau tanin (Hartati dkk., 

2005). Berdasarkan penelitian Afiyah (2013), menunjukkan bahwa 

senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak daun jati terdiri dari 

alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, triterpenoid dan glikosida. 
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Berdasarkan penelitian Putra dkk., (2012), uji fitokimia kadar total 

fenol pada daun jati sangat tinggi. 

Alkaloid merupakan senyawa basa yang mengandung satu atau 

lebih atom nitrogen (Mangunwardoyo dkk., 2009). Saponin mempunyai 

kemampuan menurunkan permeabilitas dinding sel bakteri dan 

menghambat pertumbuhannya (Safitri, 2010). Tanin merupakan 

senyawa fenol yang dapat merusak polipeptida dinding sel dan akan 

menginaktivasi molekul sel inang (Naim dalam Afiyah, 2004). 

Flavonoid merupakan turunan dari senyawa fenol yang bekerja sebagai 

antimikroba (Naidu, 2000). Menurut Robinson dalam Afiyah (2013), 

triterpenoid sebagai antijamur dan antibakteri. 

Jumlah bakteri pada daging sapi tanpa dibungkus daun jati (B1) 

dan daging yang dibungkus daun jati (B2) pada jam ke-12 hingga jam 

ke-48 mengalami kenaikan dan penurunan yang berlawanan secara 

konstan. Hal ini diduga karena senyawa aktif yang terkandung dalam 

daun jati sudah tidak efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri. 

Daun jati akan mengeluarkan senyawa aktif hanya saat-saat tertentu dan 

dapat menghambat hanya sampai pada jam tertentu. Suatu kelompok 

mikroba dalam bahan makanan ada yang tumbuh, tetap dominan atau 

mati, dikatakan dominan apabila mikroba tidak mati tetapi juga tidak 

tumbuh karena tidak melakukan metabolisme (Supardi, 1999). 

Kelompok bakteri yang mendominasi akan mengalami penurunan 

jumlah apabila suatu substrat hidupnya tidak cocok dan akan digantikan 

oleh sekelompok jenis bakteri lain yang dapat tumbuh pada substrat 

tersebut (Nugroho, 2007). 

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan 

bakteri meliputi : (1) keadaan medium; (2) suhu; (3) kelembaban; (4) 

nilai pH. Adanya senyawa aktif yang terkandung di dalam daun jati 

akan memperpanjang masa simpan daging serta menghambat 



pertumbuhan bakteri pada daging sapi. Melihat hasil dari Tabel 1 dan 

Gambar 1 disarankan penyimpanan daging sapi segar menggunakan 

pembungkus daun jati akan lebih efektif apabila setiap jam ke-12 daun 

pembungkus diganti dengan daun jati yang lebih segar diharapkan 

senyawa aktif yang dihasilkan dalam jumlah yang lebih maksimal. 

Uji Sensoris Kualitas Daging 

Berdasarkan hasil uji sensoris kualitas daging menunjukkan bahwa 

perlakuan tanpa dibungkus daun jati (B1) dan perlakuan dibungkus daun 

jati (B2) dari jam ke-0 sampai jam ke-12 masih dalam kondisi sama yaitu 

memenuhi ciri-ciri daging segar dari segi warna merah keunguan, tekstur 

sangat kenyal dan bau yang khas daging dengan aroma daun jati. Namun 

pada jam ke-24 hingga jam ke-48 terlihat perbedaan nyata antara 

perlakuan B1 dan B2 dimana perlakuan B1 warna menjadi coklat tekstur 

kurang kenyal/lunak, berair dan berbau busuk sedangkan pada perlakuan 

B2 warna terlihat merah, tekstur masih kenyal dan baunya sedikit busuk 

namun beberapa masih tercium aroma daun jati. 

Berdasarkan SNI 3932:2008 persyaratan mutu mikrobiologis 

daging sapi secara Total Plate Count maksimum 1 x 10
6
 CFU/g. Pada 

jam ke-0 sampai jam ke-6 perlakuan B1 dan B2 dari segi kualitas, daging 

masih layak konsumsi dan dinyatakan mutu sesuai standar nasional. Pada 

jam ke-12 kedua perlakuan dilihat dari segi fisik daging masih layak 

konsumsi namun dari segi mikrobiologisnya mengalami penurunan mutu 

daging. Pada jam ke-24 kedua perlakuan mengalami perbedaan nyata, 

perlakuan B1 mengalami perubahan ciri-ciri fisik daging yaitu warna 

daging coklat, tekstur kurang kenyal/lunak, berair dan berbau busuk 

sehingga daging dinyatakan tidak layak konsumsi. Perlakuan B2 sifat 

fisik daging yaitu warna tetap merah, tekstur kenyal dan bau agak busuk 

tetapi masih tercium aroma daun jati. 

Berdasarkan keadaan tersebut daging dinyatakan masih layak 

dikonsumsi namun terjadi penurunan mutu daging secara mikrobiologis. 



Perlakuan B1 pada jam ke-36 dan 48 kondisi daging sudah tidak layak 

konsumsi dan busuk. Perlakuan B2 jam ke-36 kondisi daging masih 

berwarna merah, kenyal namun agak busuk apalabila diolah masih layak 

dikonsumsi, tetapi untuk jam ke-48 sudah tidak layak konsumsi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kenaikan dan penurunan populasi bakteri pada 

perlakuan B1 dan B2 akan mempengaruhi kualitas serta sifat fisik dari 

daging sapi yang disimpan. 

SIMPULAN 

Daun jati mampu menekan pertumbuhan bakteri daging sapi segar 

yang dibungkus daun jati pada jam ke-0, jam ke-6, jam ke-12 dan jam ke-

36. Hasil uji sensoris kualitas daging sapi yang dibungkus daun jati mulai 

mengalami perubahan sifat fisik daging pada jam ke 24 yaitu warna 

merah, tekstur kenyal dan bau agak busuk. 

Pengambilan sampel daging harus dihomogenkan atau ditumbuk 

rata terlebih dahulu kemudian diambil sampel sebanyak 1 gram untuk 

inokulasi bakteri Perlu adanya penelitian dengan mengganti daun jati 

pembungkus daging setiap 12 jam sekali. Perlu adanya penelitian untuk 

mengukur pH, kadar air, dan mengidentifikasi jenis bakteri yang 

ditemukan. 
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